




آموزشی دوره اول

آموزشی دوره دوم

فرهنگی دوره اول

فرهنگی دوره دوم

فناوری

پژوهشی

مالی





فضای برگزاری آزمون هاسازی آماده 



فضای برگزاری آزمون هاسازی آماده 



تب سنجی دانش آموزان



حضور دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی



اولارائه کارنامه نوبت اولیا جهت برگزاری جلسه توجیهی 

سه پایه هفتم، هشتم و نهمویژه 



ارائه کارنامه به صورت کامال حضوری



(پایه هفتم)کارنامه ارائه فردی هنگام مشاوره های 



(هشتمپایه )مشاوره های فردی هنگام ارائه کارنامه 



(نهمپایه )مشاوره های فردی هنگام ارائه کارنامه 



تقدیر از دانش آموزان کوشا



(ترکیبی)دوم کالس های نیمسال برگزاری 



1دبیران متوسطه برگزاری شورای 



تقدیر از همکاران به مناسبت روز زن



برگزاری جلسات گروه های درسی



آموزشی برگزاری جلسه کیفیت بخشی 

ولتحلیل و بررسی نتایج امتحانات نوبت ا



( 2و 1متوسطه )مجدفر برگزاری کارگاه آموزشی دبیران با حضور دکتر 



( 2و 1متوسطه )فردوسی برگزاری جلسه آموزش خانواده با حضور سرکار خانم 





امتحانات نیمسال اولگزارش 
4دبیرستان فرزانگان 

(دوره دوم)



امتحاناتستاد تشکیل 

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



FR

تشکیل کمیته سالمت جهت برنامه ریزی و اطالع رسانی به همکاران اجرایی و همراه در برگزاری امتحانات نیمسال اول

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



التزام رعایت کلیه نکات بهداشتی

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



اطالع رسانی در خصوص الزامات بهداشتی برگزاری امتحانات

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



تجهیز آموزشگاه به مواد ضدعفونی کننده در سالن ها و درب های ورودی

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



نصب عالئم به منظور تعیین فاصله ایمن در محل ورود و خروج دانش آموزان و کارکنان

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



گندزدایی محیط قبل و بعد از برگزاری آزمون

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



مناسب طبق شیوه نامه ارسالیفاصله گذاری 

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



امتحانی و ممهور نمودن برگه هاروی سربرگ دانش آموزان بر شماره درج 

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



پیشگیری از تجمع دانش آموزان و تب سنجی آنها موقع ورود به جلسه امتحان

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



نحوه استقرار مراقبان با توجه به برنامه تنظیم شده

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



قرنطینه موقت برای افراد بیمار یا مشکوک به بیماریاختصاص محل 

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



1400دی 22بازدید از حوزه امتحانی توسط جناب آقای مرادی در تاریخ 

4مجتمع فرزانگان 

1400دی ماه 



وزانتجزیه و تحلیل نتایج امتحانات نیمسال اول و برنامه ریزی جهت پیشگیری از افت تحصیلی دانش آم



بررسی و تکمیل اطلس یادگیری



برگزاری کالس ها به صورت ترکیبی



ارائه کارنامه و برگزاری جلسات مشاوره فردی



ارائه فرم نظرسنجی به دانش آموزان در خصوص عملکرد دبیران، مشاوران و کادر اجرایی

جمع بندی نتایج حاصل از فرم 
نظرسنجی و ارائه بازخورد به همکاران



( 2متوسطه )دی ماه 28برگزاری شورای دبیران 



پایش عملکردی آزمونهای ماهانه و پایانی



اول آموزشی دانش آموزانگزارش عملکرد سه ماهه 









































































































FR کارسنجو صدور کارنامه در سامانه تعریف



FR آنالین جهت برگزاری آزمون اندازی سامانه راه
غیرحضوریحضوری و اعالم نتایج روزانه آزمونهای 



FR عدد مودم وایمکس ایرانس4خرید
(ترکیبیجهت اینترنت کمکی کالسهای )



FR افزاریسازی سخت آماده
(سایت4)سایت های کامپیوتر دوره اول و دوم 



FR در خصوص کیفیتالکترونیکی تنظیم فرم های نظرسنجی
جلسات و وبینارها و استخراج نتایج جهت ارزیابی 



FR اول  ال مستمر و پایانی نیمسالکترونیکی و ثبت کارنامه تعریف
در سامانه مدبر



FR سؤاالت سامانه مونتابانک اشتراک تمدید



FR سامانههارد آزادسازی فضایLMS



FR آموزشسرورهای سامانه و آماده سازی روز رسانی به
ترکیبیآنالین جهت برگزاری کالسهای 



به روزرسانی تجهیزات برای کالسهای ترکیبی 



FR برگزاری وبینارهای عمومی       پشتیبانی فضای مجازی در



FR تعمیرات شبکهانجام

































































































FR

هزینه کردماه مربوطههزینه های مربوطه

5.502.343.721دی ماههزینه حق الزحمه و حق التدریس نیروهای آزاد

1.192.495.200دی ماههزینه حق الزحمه و حق التدریس نیروهای رسمی غیرموظف

1.495.365.003دی 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
شرار   الیسنس برگزاری کالسها، فضای ذخیرره سرازی هرارد،    ):هزینه های فناوری شامل

(ابسته، تهیه بانک سواالت منت، تعمیر دوربین های مدار شار  کارتریج هاپیامکی، 

دسرتگاه هرای تکریرر، تهیره ترونر      تعمیررات  ): هزینه های تعمیرات و تجهیزات شرامل 
(«دیگ»دستگاه های تکریر، نصب لوازم موتورخانه 

امرور فرهنگری و تبلیترات شرامل بنرهرای      هزینه های ): و مابقی هزینه های جاری شامل
ب و ، تهیه برچسب تردد همکاران، پرداخت قبوض تلفن، آدانش آموزانمناسبتی، هدایای 

مرواد  –مرواد شروینده   )ملزومات مصررفی، لروازم بهداشرتی    ، پژوهشیهزینه های برق، 
ه کتراب  تهی–نشریه فصلی مدرسه )، نشریات آموزشی ...(دستکش و –ضدعفونی کننده 

(و بهداشتنظافت ، هزینه حمل و نقل، (برای کتابخانه

1.197.393.940ماهدی


