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آزمونهای ماهانه بهمن و اسفندبرگزاری 



نام و بارگذاری آثار دانش آموزان در جشنواره فردوسیثبت 



(فیزیو تراپ و جناب آقای باغرامیان دکترای مهندسی برق-آقای دانش پژو جناب )دانش آموزان هفتگی هدایت تحصیلی با حضور یکی از اولیا محترم جلسات برگزاری 



جلسات آموزش خانواده با حضور دکتر آقایی و دکتر سمیعیبرگزاری 



دبیرانشورای برگزاری 



بازارچه کارآفرینی جشنواره نوجوان خوارزمیبرگزاری 



دپارتمان های آموزشیبرگزاری 



ادجلسات کیفیت بخشی آموزشی و تجزیه و تحلیل نتایج آزمونهای نوبت اول و پایش عملکرد سمپبرگزاری 



کمیته هدایت تحصیلیبرگزاری 



و پشتیبانی روند ثبت آزمونهای رغبت و تواناییپیگیری 



کالس های تقویتی به صورت حضوری و مجازیتشکیل 



کالس های درس به صورت ترکیبی و نیمه حضوریبرگزاری 



محور جشنواره نوجوان خوارزمی۸برتر در گروه های در سطح مدرسه و آماده کردن مستندات برگزاری داوری ها 





(بهمن19)آزمون پایش عملکردی سمپاد پایه دهم 



(بهمن20)آزمون پایش عملکردی سمپاد پایه یازدهم 



(بهمن20)عمومی اولیا و مربیان دومین جلسه مجمع 



(بهمن22)آزمون جامع پایه دوازدهم 



(بهمن23)جلسه مشاوره پایه دوازدهم با دکتر موسویان 



کالس های مکمل و فوق برنامه 



(بهمن24)جلسه مشاوره پایه یازدهم با دکتر موسویان 



(اسفند2)جلسه شورای دبیران اسفندماه 



( اسفند7)برگزاری شورای مدرسه 



( دوره اول و دوم)کارگاه آموزشی دکتر مجدفر با موضوع سبک معلمی 



(اسفند12)جلسه آموزش خانواده دکتر سمیعی 



(اسفند12)جلسه آموزش خانواده دکتر سمیعی 



در وبینارهای آموزشیشرکت 



13برگزاری وبینار آموزشی درس ریاضی دبیران آموزش و پرورش منطقه 



به صورت ترکیبیبرگزاری کالس ها 



1400بهمن ماه برگزاری دپارتمان های آموزشی 



برگزاری شورای دبیران اسفندماه



مپادبرگزاری جلسات کیفیت بخشی آموزشی و تجزیه و تحلیل نتایج آزمونهای نوبت اول و پایش عملکرد س



1400-1401کسب رتبه های برتر همکاران در طراحی سواالت امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 



شرکت همکاران در جشنواره اقدام پژوهی



1401-1402تکمیل فرم سازماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی 



برنامه ریزی و درخواست مجوز برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز پایه دوازدهم



فعالیت های واحد مشاوره 



فعالیت های واحد مشاوره 



پیگیری فعالیت های ارزشیابی مستمر دبیران و ارائه تحلیل و بازخورد به دانش آموزان



پیگیری برنامه آزمون دانش آموزان



اطالع رسانی های آموزشی 



1401ارائه برنامه مطالعاتی نوروز 





















































































































































































































































































































































FR

هزینه کردماه مربوطههزینه های مربوطه

5.298.112.293بهمن ماههزینه حق الزحمه و حق التدریس نیروهای آزاد

803.800.908بهمن ماههزینه حق الزحمه و حق التدریس نیروهای رسمی غیرموظف

1.840.042.692بهمن ماههزینه حق الزحمه و حق التدریس نیروهای مرکز معین المپیاد

1400دی عمرانی –مالی گزارش 



FR 1400دی عمرانی –مالی گزارش

هزینه کردماه مربوطههزینه های مربوطه

جاری مجتمعهزینه های
الیسنس برگزاری کالسها، فضای ذخیرره سرازی هرارد، شرار      ):هزینه های فناوری شامل
(پیامکی، تعمیرات فناوری

(جتعمیرات دستگاه های تکثیر، شار  کارتری): هزینه های تعمیرات و تجهیزات شامل

مرواد  –مرواد شروینده   )ملزومات بهداشتی و مصررفی  ): و مابقی هزینه های جاری شامل
، آمرروزخ خررانواده، نشررریات آموزشرری، هرردایای ...(دسررتکو و –ضرردونونی کننررده 

دانو آموزان منتخب جشنواره جوان خروارزمی و گرروه هرای برترر کارگراه پژوهشری و       
(آموزشی، هزینه های امور فرهنگی

841.487.205بهمن ماه


