
4فرزانگان مجتمع گزارش فعالیتهای 

1399آذرماه 



4دبیرستان دخـترانه فــرزانگان  



1399آذر 

فعالیت های آموزشی

(دوره اول)



(آبان ماه)ثبت نام دانش آموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی 



(آبان25یکشنبه )برگزاری جلسه کمیته کیفیت بخشی 



(آبان ماه26دوشنبه )برگزاری جلسه دپارتمان زبان انگلیسی و عربی 



(آبان ماه27سه شنبه )برگزاری جلسه دپارتمان ادبیات و ریاضی 



(آبان ماه28چهار شنبه )برگزاری جلسه دپارتمان شیمی 



(آذر ماه1شنبه )برگزاری جلسه دپارتمان فیزیک 



برگزاری کارگاه آموزشی دبیران با موضوع چگونه زندگیمان را تغییر دهیم
(آذر ماه4سه شنبه )با حضور سرکار خانم حیدری 



برگزاری کارگاه آموزشی دبیران با موضوع چگونه زندگیمان را تغییر دهیم
(آذر ماه4سه شنبه )با حضور سرکار خانم حیدری 



برگزاری اتاق گپ و اتاق غُر 



برگزاری مشاوره فردی و گروهی پایه هفتم



(آذر4سه شنبه )برگزاری جلسه شورای دبیران 



برگزاری کالس های جبرانی



برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع آسیب شناسی ارتباطی با 
(آذر13پنجشنبه )حضور سرکار خانم آقایی 



شرکت دبیران در وبینارهای تخصصی علمی 



شرکت دبیران در وبینارهای تخصصی علمی 



ویژه حضوری، ارائه کارنامه مستمر اول به صورت مجازی و  به صورت 
(آذر17دوشنبه )دانش آموزانی که در بیش از یک درس کسر نمره داشتند



برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع نحوه بازخورددهی والدین
(آذر17شنبه )به نحوه عملکرد دانش آموز با حضور سرکار خانم صلح جو 



( آذر18سه شنبه )تحصیلی برگزاری سومین جلسه کمیته هدایت 



برگزاری جلسه آموزش خانواده با مهارت های ارتباط موثر  با حضور 
(آذر19چهارشنبه )سرکار خانم نظری 



(آذر20پنجشنبه )برگزاری جلسه شورای دبیران 



برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع نوجوانی و اختالالت شایع
(آذر22شنبه )این دوران با حضور سرکار خانم صلح جو 



جمع آوری اطالعات تماس والدین در سامانه شاد جهت ارتباط 
(آذر ماه)مستقیم با اولیا 



راه اندازی سامانه شاد و استفاده حداکثری از آن جهت گروه ها و کالس ها



(آذر ماه6پنجشنبه )برگزاری کار گروه علمی، فناوری 



(آذر ماه22شنبه )برگزاری ستاد امتحانات نیمسال اول 



1399آذر 

فعالیت های آموزشی

(دوره دوم)



(آبان ماه26دوشنبه )برگزاری جلسه دپارتمان زبان انگلیسی و عربی 



(آبان ماه27سه شنبه )برگزاری جلسه دپارتمان ادبیات و ریاضی 



(آبان ماه28چهار شنبه )برگزاری جلسه دپارتمان شیمی 



(آبان ماه29پنجشنبه )برگزاری جلسه شورای دبیران 



(آذر ماه1شنبه )برگزاری جلسه دپارتمان فیزیک 



(آذر ماه3دوشنبه )برگزاری جلسه هم اندیشی مشاوران 



(آذر ماه3دوشنبه )برگزاری جلسه کیفیت بخشی 



برگزاری کارگاه آموزشی دبیران با موضوع چگونه زندگیمان را تغییر دهیم
(آذر ماه4سه شنبه )با حضور سرکار خانم حیدری 



برگزاری کارگاه آموزشی دبیران با موضوع چگونه زندگیمان را تغییر دهیم
(آذر ماه4سه شنبه )با حضور سرکار خانم حیدری 



( 99آذر 7)برگزاری آزمون جامع پایه دهم 



( 99آذر 7)یازدهم برگزاری آزمون جامع پایه 



( 99آذر 7)تجربی نمونه کارنامه آزمون جامع پایه دهم ریاضی و 



( 99آذر 7)تجربی نمونه کارنامه آزمون جامع پایه یازدهم ریاضی و 



( آذر ماه7)جامع تحلیل نتایج آزمون 



(آذر ماه12چهارشنبه )برگزاری وبینار زیست شناسی 



(آذر ماه12چهارشنبه )برگزاری کارگاه آموزشی ساخت و تولید محتوا 



(آذر ماه15شنبه )برگزاری وبینار ریاضی 



(آذر ماه20پنجشنبه )پایه دهم –ارائه کارنامه مستمر دوم 



(آذر ماه20پنجشنبه )یازدهم پایه –مستمر دوم ارائه کارنامه 



(آذر ماه6پنجشنبه )برگزاری کار گروه علمی، فناوری 



(آذر ماه22شنبه )برگزاری ستاد امتحانات نیمسال اول 



1399آذر 

فعالیت های فرهنگی

(دوره اول)









































































































1399آذر 

فعالیت های فرهنگی

(دوره دوم)































































































1399آذر 

فعالیت های فناوری















1399آذر 

فعالیت های
پژوهشی



























1399آذر 

فعالیت های مالی



(آبان ماه29پنجشنبه )برگزاری کار گروه مالی 



هزینه کردها



ریز هزینه ها


