
  

 

 

  



 

 شا.بارالها، رب محّمد و خاندانش ردود رفست و هب نسیم رحمت خود، رِد دیاِر آسایش را رب من بگ 

هب طوافن قدرتت سلطه اندوه را از رسم دور دار و ردهم شکن. هب سینه رپِشکوه ام شمیم  
 عنایت بیفشان. 

ایش دلپذریت را بت بنوشان و باران رحمت و گشعطشناکم رشبت شیرین اجا خواستههب 
 رب من ببار. 

 ربایم رهنمونی رقار ده ربای من گذری تند و رپشتاب از سختی اه و رگفتاری اه. 

 .دلم را رد بند رگفتاری اه مخواه ات از عمل هب رفائض و نظر هب سّنت بازنماند
  



 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 
 پیامبراکرم)ص( می فرماید:

 زش می طلبند.نده دانش می گسترانند و برایش آمرفرشتگان،بالهای خود را برای جوی

 (893)منتخب میزان الحکمه

سوگند خویش قرار داد به نام یگانه آفریدگاری که انسان را   به نام خداوندی که قلم را آفرید و آن را شایسته

 . لهی قرار دادبه زیور اندیشه ئ تفکر آراست و اورا امانتدار این ودیعه ا
باردیگر ماه مهر از راه رسید و صحیفه نورانی معرفت با سرانگشت تکاپو ورق خورد و دروازه های آسمانی بینش 

 . و دانایی به روی شما دانش آموزان عزیز بازگردید
همانگونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است مهرماه نیز یاد آور شعف و شور و جوشش و کوشش 

 .ما دانش آموزان استش
امید که با عنایت خداوند متعال سال تحصیلی جدید سالی توام با شادابی، تندرستی و موفقیت برای شما عزیزان 

 باشد

 

 صانعی                                                                                          

 7فرزانگان  مدیر دبیرستان        

                                       39مهر                                 

 



 
 انضباطی و آموزشی –منشور اخالقی 

 اوُصیکٌم بِتَقوی اهلل و نَظم امرِکُم

 حضرت امیر المومنین امام علی )ع(کنم.          شما را به داشتن تقوا و نظم در کارهایتان سفارش می                                   

 

های الهی باشیم و با تالش و پشت کار، استعدادهایمان را به ظهور برسانیم و با بندیم که شاکر نعمتبا خدای خود میثاق می 7ما دانش آموزان فرزانگان

عهد بندیم به موارد ذیل متقرار دهیم و با اولیای مدرسه پیمان می ی خودهای برنامه، خدمت به مردم کشور عزیزمان را سرلوحهم و اخالق سب علکتالش در 

 باشیم.

 اعتقاد و احترام به تمامی قوانین جمهوری اسالمی و رعایت شعائر و آداب اسالمی .1   

 اب برتر( و استفاده از لباس و کفش و جوراب ساده و مناسب براساس اونیفورم مدرسهرعایت پوشش اسالمی)استفاده از حج -    
)با محتوای DVDوCDوسایل غیرضروری )الک غلط گیر( و غیر مجاز از جمله تلفن همراه، فلش مموری ،خودداری از به همراه داشتن  -    

 غیر درسی(، کاتر ، تیغ و هر وسیله برنده ای و ...
 ی و آرایشی و پرهیز از به همراه آوردن اشیا گرانبهاجملری از به کار بردن وسایل تخوددا  -    

    آموز عودت داده نخواهد شد.آموز گرفته میشود وبه دانشتذکرمهم: در صورت همراه داشتن هریک از موارد ذکر شده ، وسیله از دانش
 ..... و اردوها و علمی دهایبازدی و رعایت کلیه مقررات و شئونات اسالمی در سرویس مدرسه

ب و پرهیز از به کار بردن کلمات نامناس و رعایت ادب و احترام نسبت به مسئولین، معلمین، کارکنان و دیگر دانش آموزان مدرسه. 2     

 رعایت آداب اجتماعی

 

 جلب رضایت دبیران گرامی از وضعیت آموزشی و انضباطی خود -        

 هامورین انتظامات و نمایندگان کالسهمکاری با ما -        

 

 توراتی  و.... و اجرای دسی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی های علمبرنامه ریزی وتالش شایسته در تحصیل علم، حضور منظم و فعال در فعالیت .3    

  های صادره از  اداره آموزش و پرورش ابالغ شده است.  عملپرورشی و تربیتی براساس آئین نامه داخلی یا دستور ال -های آموزشیکه در زمینه         

 نمره(4)های مدرسهتالش در جهت رشد و پیشرفت در کلیه آزمون -           

            

  موجه غیر های غیبت از پرهیز و هفتگی برنامه طبق درس کالس در مرتب حضور -            

 های زنگ در مدرسه های کالس و راهروها در حضور ها)کالس، تفریح، نماز(وعدمکالس و توجه به صدای زنگ ورود و خروج به موقع از -            

 برفی و بارانی روزهای استثنای به  تفریح
  حضور منظم و فعال درنماز جماعت و هارعایت نظم در زمان اجرای مراسم صبحگاه و مناسبت -        

 به مدرسه تسای وب در و شده ثبت آموز دانش ماهیانه کارنامه در شده گرفته نظر در مدرسه آموزشی برنامه در که امتحاناتی  نکته:         

 سال دایابت از میبایست لذا داشت خواهد آموز دانش دوم و اول مستمر نمره بر مستقیم تاثیر امتحانات این نمرات.رسد می اولیا رویت

 .باشید هداشت آن به ویژه اهتمام و توجه تحصیلی

 
 هاداشتن فضای مدرسه و کالس  . رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری جهت سالم و پاکیزه نگه4    

 هاناخنها، استحمام در طول هفته وکوتاه  نگه داشتن داشتن ظاهری آراسته و تمیز بودن لباس -        

 سبز مدرسهرعایت بهداشت و نظافت کالس و حفظ و نگهداری فضای  -        



 

 

 کالس ومدرسهکوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات  .5    
 موزانآ دانش سایر یا( کالسها در شده نصب هوشمند افزارهای سخت مانند)  دبیرستان ساختمان و وسایل به خساراتی آموز دانش چنانچه است بدیهی

 .  نماید جبران را وارده خسارات باید آورد وارد

 

 :رسد می شما اطالع به ذیل موارد 99-99تحصیلی سال طول در انضباطی موازین بهتر چه هر رعایت منظور به بدینوسیله    
 آموز دانش اطانضب نمره در و شده ثبت سیستم این در انضباطی موارد کلیه که باشد می الکترونیکی انضباطی پرونده یک دارای آموز دانش هر       -1

 . داشت خواهد تاثیر
  .نمایید مشاهده مدرسه سایت وب در توانید می و شده ثبت سیستم  در سریعا مربوطه معاون توسط شده اعالم آموز دانش نظمی بی موارد      -2
 . نمایند اقدام سریعاو تاخیر  غیبت نمودن موجه جهت بایست می آموز دانش نماید،اولیاء غیبتتاخیر داشته ویا   آموز دانش چنانچه      -3
 .روز همان صبح 9 ساعت تا آموز دانش ولی حضور یا تلفنی تماس-
 .باشد آموز دانش غیبت،بیماری علت صورتیکه پزشک،در معتبر گواهی ارائه-

  (باشد رسیده ارهاد پزشکی شورای تایید به که مواردی در مگر.)باشد می صفر منزله به ترم امتحانات در غیبت -
 با قطف آموز دانش صورت این در که  مربوطه معاون هماهنگی با مگر.بروند کالس کالس،به در دبیر حضور از بعد نباید وجه هیچ به آموزان دانش-4

 .یابد حضور کالس در تواند می پذیرش برگه ارائه
 طرف از دعوتنامه ارائه عدم منزله باشند،به نداشته حضور شود می تشکیل مدرسه در که جلساتی از یک هر در آموزان دانش اولیاء که صورتی در-5

 .شد خواهد کسر آموز دانش انضباط نمره از و شده تلقی ولی به آموز دانش
 اطالع دهند. مدرسه به وقت اسرع در میبایست باشد ن پذیر نامکا ولی حضور که خاصی موراد در:  تبصره

 . بود خواهد میسر ، شود می اعالم مهر اول که روزهایی در فقط معلمین  با ولی تلفنی یا حضوری ارتباط -6
     می شود . انجام دانش آموز ولی اعالم با فقط مدرسه الکترونیکی سیستم در مادر یا پدر همراه تلفن تغییر -7

 .آموز با توجه به موارد ذکر شده ثبت میشودیادآوری مهم:انضباط دانش
 

رعایت   ................ دانش آموز پایه ............ خود را متعهد به رعایت بندهای این منشور می دانم و چنانچه موارد فوق از سوی اینجانباینجانب .........

 نگردد ملزم به اجرای تصمیمات شورای مدرسه خواهم بود.

 امضاء دانش آموز                                                                                                                                     

 

 در مواردی که به دالیل انضباطی، تربیتیی تعهدات  فوق فرزندم را تشویق  نمایم و شوم که در اجرااینجانب.............................. ولی دانش آموز متعهد می

ل سال جلسات برقرار شده در طو دردریغ ننمایم و (با اطالع تلفنی و کتبی مسئولین مدرسه )موزشی ضرورت داشته باشد و یا آموزشی حضور در واحد آ

 .تحصیلی شرکت فعال داشته باشیم 

 آموز دانش ولی امضا                                                                                                                                                      

 

 

 7مدیریت دبیرستان فرزانگان                                                                             

 حدیث صانعی                                                                                                       

  



   
 

 40-40برای سال تحصیلی طبقه احداث گردیده و 0متر مربع زیر بنا در  0022متر مربع و  0222این مدرسه با وسعتی حدود 

 مسئولین دبیرستان این قرار گرفت. که با تالش و پیگیری 7در اختیار دبیرستان فرزانگان  20از سوی آموزش و پرورش منطقه 

 هامکانات ب امیداست با حمایت اولیا محترم این مورد نیاز دانش آموزان گردیده است. مجهز به کلیه امکانات و تجهیزاتمدرسه 

 برسد. مطلوب و عالی حسط

 احداث درب بزرگ ورودی دبیرستان *
 جلد کتاب با موضوعات مختلف 4055کتابخانه با بیش از  *
 نفر 45اتاق کنفرانس با گنجایش  *
 با تجهیزات کامل ار زبانالبرتو *
 نفر 05با گنجایش  سانسورآ*
 آزمایشگاه فیزیک *
 آزمایشگاه شیمی و نانو *
 آزمایشگاه زیست *
  سایت کامپیوتر  *
 کارگاه فناوری  *

 کار و فناوری( -کالس های موضوعی)هنریرباتیک،سازه ماکارونی،، کارگاه هوا و فضا، *

 IP staticدوربین مدار بسته و  63مجهز به  *
 عنوان کالس پژوهشی 05* 
 سالن غذاخوری *
  ورزشی سالن *
 اطاق انتشارات ) فرهنگی هنری( *
 مفروش نمازخانه  *
 کتابخانه و سالن مطالعه  *

 10آدرس: مترو دروازه دولت،خیابان سعدی شمالی،خیابان نادری،پالک 
 11050611 – 11050675تلفن:
 www.farzanegan1t.irنشانی سایت:11051676نمابر:

 

  مدرسه مشخصات



 

 

                         کارگاه فناوری                                                                                          آزمایشگاه فیزیک                                            

 مجهز به وسایل،مواد و امکانات مورد                   نیاز برای مباحث الکترونیک            مجهز به وسایل مورد                

 نیاز برای فعالیت های آزمایشگاهی                          تاسیسات مکانیکی،خودرو،صنایع دستی،معماری و                    

 فیزیک از کتاب علوم                           وپ،نقشه کشی                          سازه کار با فلز،کار با چ                     

                                                                                                            آزمایشگاه شیمی                                                      مفروش به پارکت و ایمن سازیسالن ورزشی 

 مجهز به وسایل،مواد و امکانات مورد نیاز برای                        

 فعالیت های آزمایشگاه                                                                                               

 البراتوار زبان                                                                                                     
                               

 در یک نگاه 7رزانگان ف



                 

 

 

  نمازخانه      

                                                                                                                                                     آزمایشگاه زیست                       مترمربع                                                        011 نمازخانه با مساحت      

 مجهز به وسایل،مواد و امکانات مورد                                                                                              ،دارای محراب فروشم      

                                                                                                                                                          نیاز برای فعالیت های آزمایشگاهی                                                                                              دارای محراب                                                       

 از کتاب علوم زیست                                                                            رنامه صبحگاهسکوی اجرای ب       

موزشگاهفضای آ  

                                                                                                                                             

 ارای زمین بازی والیبال،بستکبال،هندبالد



 

 مناسبتی در طبقات مختلفکتابخانه  پرورشی ،-پژوهشی-بردهای آموزشی،کمد جوایز، دوربین مداربسته 01مجهز به 

                                                                                                                                       

  
 سایت                                                                                                                                           کتابخانه        

 سیستم برای کالس های 08مجهز به                                           مجهز به نرم افزار کتابخانه)یاقوت(                                          

 موضوعی و پژوهشی و استفاده دانش آموزان                              مجهز به سیستم هوشمند)کالس های موضوعی(                              

 جلد کتاب با موضوعات علمی،مذهبی، 4011

 انیتاریخی،داست

 میز مطالعه برای دانش آموزان

مجهز به گرمکن و سلف سرویسسالن غذاخوری                                                                             اتاق بهداشت                          
 

 

 

          



 

 

 طرح ها و برنامه ها

 

 

قرار نظام یاددهی و تاز اس 2وزان در مدرسه، محور خالقیت و نوآوری،راهبرد از توسعه مشارکت دانش آم 2و  0راهبرد 

 از توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی برنامه تعالی مدیریت 0و  0یادگیری،راهبرد 

طرت و یی فراهبردهای یاددهی یادگیری باید بتواند بستر الزم را برای تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی در راستای شکوفا

دستیابی به مراتبی از حیات طیبه تدارک ببیند. برای تحقق این مهم برنامه ها و طرح های مختلفی در مدارس پیاده می شود. با توجه 

به بررسی ها صورت گرفته از میان طرح های پیشنهادی مدرسه بر آن شدیم برنامه و طرح های زیر را با عناوین زیر در آموزشگاه 

 پیاده کنیم.

 برنامه تعالی مدیریت

 

 

 
  

پژوهشی

مهارتی-برگزاری دوره های پژوهشی•

طرح مدرسه محیط زیستی•

برگزاری کارسوق ها•

برگزاری سخنرانی های علمی•

نش  پژوهشی دا-برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی•

آموزان

قابلیت سازی•

شرکت در مسابقات•

برگزاری بازدیدهای علمی•

بهره گیری از ظرفیت های برون سازمانی•

پرورشی

همگام با قرآن•

(امام شناسی)مصباح الهدی •

کتابخانه سیار•

مذهبی-نشست های بحث فرهنگی•

قابلیت سازی•

استقبال از شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس•

مراسمات•

مسابقات•

نمازجماعت•

جشن عاطفه هاشرکت دبیران در مسابقات•

هیئت بنت فاطمه•

گروه های جهادی مدرسه•

نی کرسی تالوت قرآن و محفل اندیشه های مذهبی و دی•

آموزشی

آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی•

غنی سازی تجارب یادگیری•

قابلیت سازی•

آزمون هفتگی•

جلسات گروههای آموزشی•

کالس های موضوعی•

مدام•

هنری-کالسهای مهارتی•

حضور و غیاب ساعتی•

کالسهای کارگاهی ویژه دبیران و کارکنان•

ولیا با انضباطی ا-جلسات تجزیه وتحلیل آموزشی•

دبیران



 آموزش

خش ب تربیتی و به بار نشستن استعدادهای دانش آموزان و باال بردن ظرفیت و توانایی آنان در  –در راستای تحقق اهداف آموزشی 

نقش بی  و مهارتی و تربیتی و حضور سازنده و فعال اولیاء محترم به منظور تسهیل در حرکت رو به جلو این فهم –های مختلف علمی 

 استقرار هدف را ممکن ساخته است. سند تحول بنیادین یتبا محور 7بدیل مربیان گرانقدر،دبیرستان فرزانگان 

 خالصه عملکرد سال قبل

اجباری ،کالس زبان مبتنی به -)کالسهای هنری اختیاریطراحی و تدوین برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقش های دانش آموزان -

 ریزی جهت آموزش برنامه نویسی از پایه تا پیشرفته(  آموزان، کالس کامپیوتر با برنامهانشسطح علمی د

ایت سسالن ورزشی ،آوری، کارگاه فن-آزمایشگاه مجزا فیزیک،شیمی و زیست-تنوع بخشی به محیط های یادگیری )البراتوار زبان -

 و...(

 در دستیابی به اهداف آموزشگاهارتقاء جایگاه علم و علم آموزی بعنوان عاملی موثر  -

توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندی های اعتقادی،تربیتی،علمی و حرفه ای مربیان با برگزاری کالس های کارگاهی مبتنی بر  -

 )برگزاری کالسهای کارگاهی با عناوین :برنامه درس ملی،سندتحول بنیادین،طرح درس و...(نیازسنجی آموزشگاه

 پژوهشی )پژوهشسرا،دانشگاه و ...( –راکز علمی ط سازمان یافته با مبرقراری ارتبا -

)برگزاری اردو ،بازدید،جشنواره ،برگزاری مسابقات  ایجاد سازوکارهای تشویقی و انگیزشی الزم به منظور بسط فرهنگ تعلیم و تربیت -

 و ...(

 استقرار نظام مدیریت اثربخش،کارآمد،مسئولیت پذیر و پاسخگو-

تربیتی مدرسه)برگزاری جلسات انجمن و اولیاء،مالقات اولیاء با دبیران  –رکت خانواده ها در فعالیت های آموزشی امیزان مش افزایش -

 و ارائه برنامه مدون در همین راستا،حضور فعال اولیاء در فعالیت های گروهی همچون جشنواره ها،مراسمات و ....(

 رانو شورای دبی منظور اصالح روش های تدریس با تشکیل منظم جلسات گروه های آموزشی تبادل تجربیات و برنامه ریزی مناسب به -

 مهارتی و تفریحی-پژوهشی-برگزاری کالس های تابستان با رویکرد آموزشی-

 های هفتگی،جامع،پیشرفت تحصیلی و آنالین در کنار آزمون های نیم ترم و ترمبرگزاری آزمون-

 یران و ارائه آن بصورت الکترونیکی و چاپیتهیه جزوات آموزشی توسط دب -

 چشم انداز

 ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و کسب رتبه های برتر در مسابقات علمی -

 با برنامه درسی بطراحی و ساخت فضاهای آموزشی متناس -

 ای پاسخگویی به نیازها و عالئق دانش آموزان  ایجاد تنوع در فرصت های آموزشی و تربیتی بر -

 صالح و به روزآوری روش های آموزشا -

 کالس های کارگاهی به منظور استفاده بهینه از امکانات الکترونیک آموزشگاه برای دبیران جدیدالورود برگزاری -

  ایجاد محیطی شاد و امن برای دانش آموزان،اولیاء و مربیان -



  

 مشاوره
که در رشد،تصمیم گیری،سازگاری،روابط خانوادگی،مهارت های اجتماعی راهنمایی و مشاوره به صورت حرفه ایی کمک به افرادی است 

ی دارد زیرا وظیفه ی مشاور تحصیلی آماده کردن دانش احصیلی در این بین اهمیت ویژهو مهارت های زندگی مشکالتی دارند. مشاوره ت

 آموزانی است که نیروی انسانی آینده تلقی می شوند.

میت است که یک مشاورمی تواند سرنوشت یک فرد،خانواده و گاهی اجتماع را دگرگون سازد.بنابراین نقش مشاور از آن جهت حائز اه

آموزان قرار بگیرد و از نظر علمی و روانی نیز آگاهی و آمادگی داشته باشد تا راهنمایی نیاز به مشاور و روانشناس که همراه و کنار دانش

 و مشاوره در حد مطلوب اجرا گردد.

 لکرد سال قبلخالصه عم

 موفق به اجرای برنامه های ذیل گشتیم: 7با یاری خداوند متعال در دبیرستان فرزانگان  97-93در سال تحصیلی 

 )روند هدایت تحصیلی برای اولیاء و دانش آموزان به طور کامل( -هدایت تحصیلی -0

 برگزاری جلسات آموزش خانواده -7

 های مرتبط با آن  نمایشگاه برگزاری سیب اجتماعی وبرگزاری آموزشهایی جهت پیشگیری از آ -3

 نامه ریزی برای دانش آموزان  برنامه ریزی فردی و آموزش  چگونگی بر-4

 پشتیبانی تحصیلی )ارتباط با دبیران و اولیاء گرامی( -0

 مشاوره فردی و گروهی  -6

 برگزاری آزمون های متعدد جهت هدایت تحصیلی مناسب تر -1

 رنامه های متنوع و مختلف به مناسبت هفته بهداشت روان برگزاری ب -8

 برگزاری کالس های متفرقه)کنترل پرخاشگری( برای دانش آموزان -9

 برگزاری کارگاه های عزت نفس در نوجوان -05

 تهیه برد و بروشور مشاوره  و فصل نامه به مناسبت های مختلف -00

سال تحصیلی جدید عالوه بر اقدامات فوق در زمینه های ذیل نیز برنامه هایی را ارائه و با تائیدات پروردگار مهربان برآنیم که در 

 نمائیم.

 آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان -0

  آموزش مهارت های زندگی برای اولیاء -7

 آموزش ارتباط مناسب -3

 دانش همکاری برنامه به مناسبت های مختلف با  برگزاری موزان )توسط مشاور ( و  برگزاری نکات تربیتی و مشاوره برای دانش آ -4

 زندگی های مهارت های زمینه در آموزان

 



 

 پژوهش
مطالعات نشان داده است که یکی از راهکارهای مؤثر و مهم در افزایش کارایی آموخته های دانش آموزان فعالیت در بخش پژوهش است. 

حتوا، ارتقای جایگاه و افزایش کیفیت وکارآمدی علوم مختلف در نظام تعلیم و تربیت با توجه به سند تحول بنیادین مبنی بر اصالح م

آموزان و اقتضائات فرهنگ ایرانی و شرایط اقلیمی افزایش ها و نیازهای دانشسازی فضاهای تربیتی با ویژگیرسمی کشور و متناسب

 های پیشرفت موثر خواهد بود.نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون
های مختلف، در این عرصه با های پژوهشی به دانش آموزان در بخشاین ارتباط مدارس سمپاد نیز با هدف تقویت و گسترش فعالیت در

تاکیدی فزاینده قدم گذاشته است تا نه تنها شاهد رشد و بالندگی علمی و فرهنگی دانش آموزان در این برهه از زمان باشد بلکه به 

وز موثر و دلس –آموزشی مولد سرمایه انسانی، فرهنگی، اجتماعی موثر در کشور برای تربیت نسل آینده موفق عنوان یکی از نهاد های 

 گامی هر چند کوچک برداشته باشد. 

نیز به عنوان یک نهاد آموزشی که دغدغه تربیت فرزندانی موثر در توسعه آینده کشور را دارد به  1در این راستا دبیرستان فرزانگان 

وهش اهمیت خاصی داده است و در این بخش هدف و سیاست گروه پژوهش دبیرستان، ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی بخش پژ

پذیری دانش آموزان را سازی مشارکت اثربخش و مسئولیتپروژه های تحقیقاتی دانش آموزان بوده است که این خود تقویت و نهادینه

 .بطور غیر مستقیم فراهم می نماید

  واحد پژوهش در سال تحصیلی گذشته عملکرد

در بخش های مختلف فعالیت داشته است که عبارتند  0391-98تحصیلی برای رسیدن به این اهداف، واحد پژوهش دبیرستان در سال 

 از:  

 مهندسی و  -تشکیل کارگروه ها و برگزاری کالس های پژوهشی در حوزه های مختلف )هنری/ تجربی و آزمایشگاهی/ فنی

 ضی....(ریا

 برگزاری سخنرانی های علمی 

 برگزاری کارسوق ها 

 بازدیدهای علمی 

 برپایی نمایشگاه علوم تحت عنوان پژواک 

 پیگیری شرکت دانش آموزان در مسابقات سطوح مختلف منطقه ای، استانی و کشوری 

 هنری پروین اعتصامی  -برگزاری مسابقات علمی، هنری و فرهنگی مسابقات ادبی 

لیت ها درخشش دانش آموزان در عرصه های مختلف مسابقات بوده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره حاصل این فعا

 کرد: 

 در محورهای پژوهش، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و فعلیت های دوره مسابقات نوجوان خوارزمی در سطح منطقه  پنجمین

  آزمایشگاهی(

  7509دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران  چهاردهمینفوتبالیست در ات گروهی مسابقلیگ  مقام سومکسب 

  مقام دوم و دو گروه شایسته تقدیر در چهاردهمین جشنواره ملی دانش آموزی ابن سیناکسب سه 

  اکت آبی چتردارمقام اول و مقام دوم در یازدهمین دوره مسابقات ملی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته رکسب 
 کسب مقام اول، سوم و چهارم مسابقات سالم کاپ در رشته های هاورکرافت و راکت آبی چتردار  

 



 

 چشم انداز پژوهش در سال تحصیلی جاری

واحد پژوهشی دبیرستان در سال تحصیلی جاری نیز طبق روال سال های قبل بنا دارد تا با برگزاری کالس های پژوهشی در حوزه های 

ف، ضمن آشنا کردن دانش آموزان با حوزه های علمی و روش های پژوهش و مقاله نویسی، جهت آماده کرده دانش آموزان برای مختل

، هر چه کارسوق 0بازدید علمی و  1سخنرانی علمی،  0شرکت در مسابقات تالش نماید. همچنین واحد پژوهش سعی دارد با برگزاری 

 ی و تربیتی دانش آموزان گام بردارد.بیشتر در راستای اجرای اهداف آموزش

در راستای تقویت روحیه پژوهشگری دانش آموزان،احساس کردن آن ها نسبت به  پدیده های علمی،محیطی  7مدرسه فرزانگان 

و تجربی و درک ارتباط بین آن ها و نیز درجه کسب اطالعات الزم در حوزه های علوم طبیعی،انسانی و اجتماعی و آگاهی از نقش 

علوم و کابرد آن ها در پیشرفت جامعه،در سال جاری اقدام به برگزاری دوره های پژوهشی در حوزه های علوم پایه و علوم فنی و 

مهندسی و مجموعه علوم انسانی و هنر نموده است که دانش آموزان بر حسب عالقمندی خود در یکی از زیر شاخه های حوزه های 

 می پرازند. در ادامه عناوین کالس های پژوهشی و معرفی اساتید آن ارائه می گردد.یاد شده،به فعالیت های پژوهشی  

 

 عناوین پژوهشی

 

  

 ردیف رشته استاد مدرک تحصیلی
 0 شیمی و نانو سرکار خانم بهلول بندی دکترا شیمی

 2 زیست شناسی سرکار خانم مهدوی کارشناسی ارشد زیست شناسی

 8 مهندسی پزشکی خانم زالی سرکار کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

 4 معماری سرکار خانم ربیع پور کارشناسی ارشد معماری

 0 رباتیک سرکار خانم ماحسنی کارشناسی ارشد رباتیک

 6 هوافضا سرکار خانم سلمانی کارشناسی ارشد هوافضا

 7 نجوم سرکار خانم فرهوش کارشناسی ارشد کیهان شناسی

 3 طراحی صنعتی و تاریخ هنر ار خانم باهوشسرک کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

 9 ادبیات و داستان نویسی سرکار خانم  آهنگران  کارشناسی ارشد  ادبیات 

 01 نهسواد رسا سرکار خانم  شیرزادیان کارشناسی مطالعات ارتباطات و فناوری اطالعات 



 تقویم اجرایی
مهر

 

 ول  هفته ا

 زان پایه هفتممعرفی رشته های پژوهشی به دانش آمو-

 انتخاب دانش آموزان جهت اجرای برنامه های صبحگاهی و نماز جماعت-

 انتخاب و دادن مسئولیت به دانش آموزان از قبیل یاواران پروروشی ، یاوران معروف و ...-

 ته سوم()ازهفته اول تا هفتهیه و تکمیل بانک اطالعات پرورشی دانش آموزان با استفاده از فرم های استعداد یابی-

 عاطفه ها)هفته اول و دوم(فراهم کردن مقدمات جهت برگـزاری جشـن -

 مراسم باز گشایی مدرسه ) ... شهریورماه ( -

 مهرماه (  7 –شهریور  80برنامه های هفته دفاع مقدس )  -

 مهرماه (  0شکست حصر آبادان )  -

 هفته دوم

 )هفته دوم و سوم( به کار آن برنامه ریزی جهت انتخاب مسئولین کتابخانه و آغاز-

 )هفته دوم ، سوم و چهارم(شناسایی دانش آموزان مستعد و فعال ، دانش آموزان بی بضاعت و خاص-

 )هفته دوم و سوم(هماهنگی جهت برگزاری نماز جماعت و حضور امام جماعت در مدرسه-

 مهرماه ( 9روز جهانی سالمندان )  -روز همدردی با کودکان فلسطینی  -

 مهرماه ( 01جشن عاطفه ها ) -

 مهرماه( 08هجرت امام از عراق به پاریس )  –روز نیروی انتظامی  -

 هفته سوم

 پایه هفتم  -برگزاری کارسوق پرواز سیمرغ-

برنامه ریزی جهت اجرای هر چه بهتر طرح مصباح الهدی و ارسال گزارش های آن براساس -

 )هفته سوم و چهارم(لدستورالعمل دریافتی از اداره در طول سا

برنامه ریزی جهت اجرای هر چه بهتر طرح مصباح الهدی و ارسال گزارش های آن براساس  -

 )هفته سوم و چهارم(دستورالعمل دریافتی از اداره در طول سال

 مهرماه( 02شهادت حضرت رقیه )س( ) -

 مهر ( 24 – 03هفته بهداشت روانی ) -

 مهرماه ( 21 روز جهانی کاهش بالیای طبیعی ) -

 هفته چهارم

 هفته سالمت و روان-

 هدایت تحصیلی بر مبنای هر کالس اولیا و دانش آموز در کنار هم به صورت کارگاهی-

 (2/9 – 4/9هدایت تحصیلی)-

 (0/9 – 8/9هدایت تحصیلی)-

 آموزش خانواده:راهکارهای کاربردی آسیب های نسل نوجوان-

 بهتر انتخابات شورای دانش آموزی در اول آبان تمهیدات الزم جهت برگزاری هر چه -

برنامه ریزی در جهت اطالع رسانی و حضور با شکوه تر دانش آموزان و همکاران در جشنواره ها و  -

 ..مسابقات ابالغی از اداره در طول سال مانند جشنواره نوجوان سالم ، پرسش مهر ، تجارب تربیتی و .

 مهرماه ( 24ز جهانی غذا  ) رو –روز پیوند اولیا و مربیان -

 (مهر 26آغاز برگزاری المپیاد درون مدرسه ای )  –روز تربیت بدنی  -

 مهر( 27اربعین حسینی )  -

 

 



 

 

 
 

ن
آبا

 

 هفته اول

 برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی و ارسال گزارشها و صورت جلسه به اداره -

 موزی و روز دانش آموزبرنامه ریزی برای اجرای برنامه های روز بسیج دانش آ-

 آبان ( 0شهادت سید مصطفی خمینی )ره( )  -

 آبان( 0انتخابات شورای دانش آموزی )  -

 آبان ( 4اعتراض امام خمینی )ره( مبنی بر پذیرش کاپیتوالسیون )  -

 آبان () تعطیل( 0رحلت حضرت رسول )ص( و شهادت امام حسن )ع( )  -

 تعطیل( آبان ( ) 7شهادت امام رضا )ع( )  -

برگزاری جلسات ستاد حجاب و عفاف ، امر به معروف و نهی از منکر ، نماز و ... بنا بر دستورالعمل های  -

  ارسالی از سوی اداره)هفته اول،دوم ،سوم و چهارم(

 هفته دوم

 هشتم -ملک حسین حاج ملی کتابخانه و موزه :0 شماره بازدید-

 )هفته دوم ، سوم و چهارم(ای ماه ربیع االولفراهم کردن مقدمات برگزاری مناسبت ه -

آغاز ثبت نام از دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری و قرآن و عترت و تهیه  -

 )هفته دوم ، سوم و چهارم(محتواهای مورد مطالعه

 آبان( 3روز پدافند غیرعامل )  –روز بسیج دانش آموزی  -شهادت حسین فهمیده  -

 آبان ( 02سکینه دختر امام حسین )ع( )  وفات حضرت -

 آبان ( 08روز دانش آموز  ) –روز استکبار ستیزی  –آبان  08داشت گرامی -

 آموزش خانواده:ویژگیهای خانواده متعادل در هزاره سوم -

 برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی و ارسال صورت جلسه به اداره -

 هفته سوم

 پایه هشتم و نهم-(اینفوگرافی -پوستر) نیکالکترو محتوای کارسوق-

 برگزاری آزمون های نیم ترم اول)هفته سوم و چهارم(-

 برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی -

 آبان( ) تعطیل ( 00شهادت امام حسن عسکری )ع( ) -

 آبان( 06آغاز امامت امام زمان )عج( ) -

 انتخاب شهردار مدرسه-

 آبان( 09ت اهل سنت و آغاز هفته وحدت ) والدت پیامبر )ص( به روای -

 هفته چهارم

 هدایت تحصیلی و معرفی رشته ها پایه نهم-

 پایه نهم-نویسنده از دعوت با کتاب نقد :0 شماره علمی سخنرانی-

 وپژه برنامه صبحگاه -لغات دایره/ نگارش/ کتابخوانی مسابقه همراه به کتاب کافه برگزاری-

 آبان( ) تعطیل ( 24والدت پیامبر )ص( )  -

 آبان (  81 – 24هفته کتاب و کتابخوانی )  -

 آبان ( 26سالروز آزادسازی سوسنگرد )  -

 



آذر
 

 هفته اول

 برگزاری گرامی داشت هفته بسیج -

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و قرآنی در سطح مدرسه و تکمیل فرم و لیست های برترین های  -

 ی به اداره)ازهفته اول تا هفته چهارم(امور فرهنگی و هنری و معرف

 آذر ( 0گرامی داشت هفته بسیج )  -

 برگزاری دومین جلسه شورای دانش آموزی و ارسال صورت جلسه به اداره -

 

برگزاری جلسات ستاد حجاب و عفاف ، امر به معروف و نهی از منکر ، نماز و ... بنا بر دستورالعمل های  -

 فته اول تا هفته چهارم()ازهارسالی از سوی اداره

 هفته دوم

 مانور سراسری زلزله -

 آذر ( 3مانور سراسری زلزله )  -

 آذر ( 01روز جهانی مبارزه با ایدز )   –والدت حضرت عبدالعظیم حسنی )ع(  -

 (آذر 02روز جهانی معلولین )  -

 آذر ( 04والدت امام حسن عسکری )ع(  )  -

 هفته سوم

 پایه هفتم-ایران ملی کتابخانه/ فناوری و علوم موزه از زدیدبا :2 شماره بازدید-

 پایه هشتم-رویان پژوهشگاه از بازدید :8 شماره بازدید-

 0آزمون جامع -

  آذر ( 06روز دانشجو )  -وفات حضرت فاطمه معصومه )س(  -

 هفته چهارم

 آموزش خانواده: چگونه با نوجوان ارتباط بهتری برقرار کنیم-

 رنامه ریزی درسی و تماس با اولیاءپیگیری ب-

 برنامه ویژه همیار مشاور-

 پایه نهم-نجوم کارسوق برگزاری-

 آذر( 29 – 28هفته گرامی داشت قرآن )  -

 آذر ( 20)  –روز پژوهش  -

 (آذر 81شب یلدا )  -

ی
د

 

 هفته اول

 برگزاری آزمون های ترم اول-

 )هفته اول و دوم(فرهنگی و هنری ادامه برگزاری مسابقات مدرسه ای قرآن و عترت و-

 دی 9تمهیدات الزم جهت گرامی داشت ایام ا...  -

 (دی 4میالد حضرت مسیح )ع( )  -

 (دی 0روز ملی ایمنی در برابر زلزله )  -

 دی ( 7سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی )  -

 برگزاری سومین جلسه شورای دانش آموزی و ارسال صورت جلسه به اداره -

اری جلسات ستاد حجاب و عفاف ، امر به معروف و نهی از منکر ، نماز و ... بنا بر دستورالعمل های ارسالی از برگز -

 سوی اداره)هفته اول تا هفته چهارم(

 هفته دوم

 دی ( 9دی )  9حماسه  -روز بصیرت و میثاق با والیت  -

 (دی 00آغاز سال جدید میالدی )  -

 دی ( 00پرستار )  والدت حضرت زینب )س( و روز -

 پایه هفتم-فناوری و علوم موزه/ پارک هیومن :4 شماره بازدید- هفته سوم



 

 

 پایه هشتم-اتمی انرژی سازمان :0 شماره بازدید-

برنامه ریزی و آمادگی کافی  جهت شرکت دانش آموزان منتخب مدرسه در مسابقات  -

 قرآن ، عترت و  فرهنگی و هنری)هفته سوم و چهارم(

 دمات برگزاری ایام شهادت حضرت فاطمـه )س(مق -

 دی ( 09قیام مردم قم )  -

 دی ( 09فاطمیه اول )  –شهادت حضرت فاطمه )س(  -

 هفته چهارم

 (کالس در) تحصیلی هدایت-

 نهم پایه مشاغل معرفی جهت سخنران از دعوت-

 پایه نهم-تهران دانشگاه جانورشناسی موزه :6 شماره بازدید-

 دی ( 81الی  24ی آموزش و پرورش ) هفته شورا -

 دی ( 26فرار شاه از ایران )  -

 دی ( 27شهادت نواب صفوی )  -

 دی ( 29روز هوای پاک )  -روز غزه   -

ن
بهم

 

 هفته اول

 پایه هشتم-خوانی شاهنامه و فردوسی شاهنامه در ستیزی ظلم :2 شماره علمی سخنرانی-

 اول و دوم( شهرستانی)هفته حضور دانش آموزان در مسابقات مرحله -

 برگزاری مراسم ایام فاطمیه -

 بهمن ( 6سالروز حماسه مردم آمل  )  -

 برگزاری چهارمین جلسه شورای دانش آموزی و ارسال صورت جلسه به اداره -

برگزاری جلسات ستاد حجاب و عفاف ، امر به معروف و نهی از منکر ، نماز و ... بنا بر دستورالعمل های  -

 سالی از سوی اداره)هفته اول تا چهارم(ار

 هفته دوم
 آماده سازی برای برگزاری ایام اهلل دهه فجر)هفته دوم و سوم( -

 بهمن ( 9فاطمیه دوم )  –شهادت حضرت فاطمه )س(  -

 هفته سوم

 یک روز با هنرستان-

 2آزمون جامع -

 بهمن( 02آغاز دهه فجر )  –بازگشت امام به ایران  -

 بهمن ( 09روز تکریم مادران و همسران شهدا )  –ات حضرت ام البنین )س( روز وف -

 هفته چهارم

 آموزش خانواده: شناخت فضای مجازی و راهکارهای استفاده بهینه نوجوان از آن-

 دعوت از اولیاء جهت معرفی مشاغل-

 پیگیری مشاوره تحصیلی-

 ( بهمن ( ) تعطیل  22سالگرد پیروزی انقالب اسالمی )  -

 (26والدت حضرت حضرت زهرا )س( و روز مادر  ، تولد امام خمینی )ره( )  -

 بهمن( 29قیام مردم تبریز ) -

 

 



 

  

اسفند
 

 هفته اول

 هفتم پایه-ماکارونی سازه کارسوق برگزاری-

 صبحگاه برنامه-دهخدا اکبر علی برنامه ویژه-

 2آزمون آنالین شماره -

 روز امور تربیتی -

 اسفند( 6باقر )ع( )  والدت امام محمد -

 برگزاری پنجمین جلسه شورای دانش آموزی و ارسال صورت جلسه به اداره  -

برگزاری جلسات ستاد حجاب و عفاف ، امر به معروف و نهی از منکر ، نماز و  بنا بر دستورالعمل های  -

 )هفته اول تا چهارم(ارسالی از سوی اداره

 وم  هفته د

 بر تاکید با آن بر مبتنی فرهنگ و ایران زیستی جغرافیای) زیست محیط :4 شماره علمی سخنرانی-

 پایه هفتم-(انرژی مبحث

 روز احسان و نیکوکاری و  روز درختکاری -

 برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای دانش آموزی براساس تصمیم شورای مدرسه)هفته دوم تا چهارم( -

 اسفند ( 3شهادت امام هادی )ع( )  -

 اسفند ( 3مور تربیتی و تربیت اسالمی ) روز ا -

 اسفند ( 04روز احسان و  نیکوکاری )  -

 هفته سوم

 آموزش خانواده: اهمیت نقش مادران در حفظ حریم های اخالقی و اجتماعی در خانواده-

 دعوت از اولیاء جهت معرفی مشاغل-

 صامیاعت پروین بانو هنری ادبی مسابقات دوره سومین برگزاری و شعر شب-

 8آزمون جامع -

 اسفند ( 00والدت امام محمد تقی )ع( )  -

 اسفند ( 00روز درختکاری )  -

 اسفند ( ) تعطیل ( 03آغاز مراسم معنوی اعتکاف )  –والدت امام علی )ع( و روز پدر  -

 اسفند ( 21وفات حضرت زینب )س( )  -

 اسفند ( 21روز راهیان نور )  -

 هفته چهارم

 برنامه صبحگاه-نفت صنعت شدن ملی و مصدق برنامه ویژه-

 برنامه های نمادین به مناسب عید نوروز و سال جدید -

 (اسفند 22روز بزرگداشت شهدا )  -

 اسفند ( ) تعطیل ( 29روز ملی شدن صنعت نفت )  -



ن
فروردی

 

 عید نوروز- هفته اول

 عید نوروز- هفته دوم

 هفته سوم

 هشتم و نهم پایه -روشن احمدی شهید خانواده حضور با ای هسته انرژی هایکاربرد :0 شماره علمی سخنرانی

 برگزاری اردوی دانش آموزی براساس تصمیمات گرفته شده در شورای مدرسه)هفته سوم و چهارم( -

 برنامه ریزی جهت هر چه باشکوه تر برگزار شدن مراسم نیمه شعبان -

 فروردین ( 07والدت حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان )  -

 فروردین ( 03روز جهانی بهداشت )  -روز سالمتی  -

 فرورودین (  21سالروز شهادت شهید آوینی )  –روز ملی فناوری هسته ای  -

 فروردین ( 20شهادت شهید صیاد شیرازی )  -

 فروردین ( ) تعطیل ( 20میالد حضرت مهدی )عج( )  -

 ال صورت جلسه به ادارهبرگزاری ششمین جلسه شورای دانش آموزی و ارس -

برگزاری جلسات ستاد حجاب و عفاف ، امر به معروف و نهی از منکر ، نماز و ... بنا بر دستورالعمل  -

 )هفته سوم و چهارم(های ارسالی از سوی اداره

 هفته چهارم

 جلسه هدایت تحصیلی

 آزمون هدایت تحصیلی

 پیگیری مشاوره تحصیلی

 ل)هفته چهارم فروردین ماه و هفته اول اردیبهشت ماه(برگزاری آزمون های نیم ترم او

 فروردین ( 24روز دندانپزشکی )  -

 فرورودین (  81 -24هفته مشاغل )  -

 فروردین ( 29روز ارتش جمهوری اسالمی ایران )  -

ت
اردیبهش

 

 ول  هفته ا

 و فنی مهندسیبررسی و جذب همکاران پژوهشی در حوزه های مختلف علوم انسانی، هنر، علوم پایه 

 هویت و فرهنگ معماری؛ :0 شماره علمی سخنرانی

 اردیبهشت ( 7 – 0هفته سالمت )  -

 اردیبهشت ( 2روز زمین پاک )  -

 اردیبهشت ( 2سالروز تاسیس سپاه )  -

 اردیبهشت ( 0شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس )ع( )  -

 اردیبهشت ( 6آغاز ماه مبارک رمضان )  -

    زاری هفتمین جلسه شورای دانش آموزی و ارسال صورت جلسه به ادارهبرگ -

 هفته دوم

 اردیبهشت ( 9روز شوراها )  -

 اردیبهشت ( 01آغاز عملیات بیت المقدس ) –روز ملی خلیج فارس-

 اردیبهشت ( 00روز جهانی کار و کارگر )  -

 اردیبهشت ( 02شهادت شهید مرتضی مطهری و هفته معلم )  -

 هفته سوم

 برنامه ریزی جهت استقبال از ماه مبارک رمضان)هفته سوم و چهارم( -

 برنامه ریزی مقدمات برگزاری مراسم گرامیداشت هفته معلم -

 اردیبهشت ( 00وفات حضرت خدیجه )س( )  -

 اردیبهشت ( 03روز بیماری های خاص و صعب العالج )  -

 یبهشت (ارد 09روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر )  -

 اردیبهشت ( 21میالد امام حسن )ع( )  -



 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسات ستاد حجاب و عفاف ، امر به معروف و نهی از منکر ، نماز و ... بنا بر دستورالعمل  -

 های ارسالی از سوی اداره)هفته سوم و چهارم(

 هفته چهارم

 پایه هشتم و نهم -معرفی کارگروه های پژوهشی و انتخاب حوزه پژوهشی توسط دانش آموزان

 برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم شهادت حضرت علی )ع( و شبهای قدر -

 اردیبهشت ( 28اولین شب قدر )  -

 اردیبهشت 24ضربت خوردن حضرت علی )ع( )  -

 اردیبهشت ( 20دومین شب قدر )  -

 اردیبهشت ( ) تعطیل ( 26شهادت حضرت علی )ع( )  -

 ت (اردیبهش 27سومین شب قدر )  -

 اردیبهشت ( 81روز ایرانگردی و ایران شناسی )  -

 (اردیبهشت 80روز اهدا عضو ، اهدا زندگی )  -

خرداد
 

 هفته اول

 برگزاری آزمون های ترم دوم

 خرداد ( 2روز جهانی قدس )  -

  خرداد ( 8سالروز آزاد سازی خرمشهر )  -

 داد (خر 4سالروز آزاد سازی دزفول )  –روز مقاومت و پایداری  -

 خرداد ( ) تعطیل 4عید سعید فطر )  -

 خرداد ( تعطیل (0تعطیل به مناسبت عید سعید فطر )  -

 هفته دوم
 خرداد ( 00بدون دخانیات )  روز جهانی -

  خرداد ( ) تعطیل ( 04رحلت امام خمینی )ره( )  -

 هفته سوم
 خرداد ( ) تعطیل ( 00خرداد)  00قیام  -

 خراد ( 06ت ) روز جهانی محیط زیس -

 هفته چهارم
 خرداد ( 23شهادت امام جعفر صادق )ع( )  -

 خرداد ( 80شهادت دکتر مصطفی چمران )  -



 

 آزمون ها
 می باشد. پایان ترم،نیم ترم،ماهانهاین بخش شامل آزمون 

 93-99در سال تحصیلی  7جدول زمان برگزاری آزمون های دبیرستان فرزانگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ون الزامی است.دقیقه قبل از شروع آزم 00* حضور دانش آموز                

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 مواد امتحانی   نوع آزمون تاریخ ساعت شروع  روز

 برگزاری آزمون های نیم ترم اول)هفته سوم و چهارم آبان ماه(

 تمامی دروس 0آزمون جامع  06/9/93   7:81 شنبه

 برگزاری آزمون های ترم اول )دی ماه( 

 تمامی دروس 2آزمون جامع  09/00/93 7:81 شنبه

 اعالم می شود 2ین شماره الآزمون آن 0/02/93 اعالم می شود هج شنبپن

 تمامی دروس 8آزمون جامع 09/02/93 7:81 دوشنبه

 برگزاری آزمون های نیم ترم دوم )هفته چهارم فروردین ماه و هفته اول اردیبهشت ماه(

 برگزاری آزمون های ترم دوم )خرداد ماه(



 

 برنامه پیشنهادی میان ترم اول

 درس تاریخ روز ردیف

 قرآن 22/3/93 چهارشنبه 0

 مطالعات 20/3/93 شنبه 2

 ----- 26/3/93 یک شنبه 8

 ریاضی 27/3/93 دوشنبه 4

 عربی 23/3/93 سه شنبه 0

 ادبیات 29/3/93 چهارشنبه 6

 شیمی 2/9/93 شنبه  7

 ----- 8/9/93 یک شنبه 3

 فیزیک 4/9/93 دوشنبه 9

 ----- 0/9/93 سه شنبه 01

 دینی 6/9/93 چهارشنبه 00

 زبان 9/9/93 شنبه 02

 زیست 01/9/93 یک شنبه 08
 

 برنامه پیشنهادی میان ترم دوم

 درس تاریخ روز ردیف

 ریاضی 28/0/99 شنبه 0

 زبان 24/0/99 یکشنبه 2

 شیمی 26/0/99 سه شنبه 8

 عربی 27/0/99 شنبه رچها 4

 مطالعات 81/0/99 شنبه 0

 ادبیات 80/0/99 یک شنبه 6

 فیزیک 2/2/99 سه شنبه 7

 دینی 8/2/99 چهار شنبه 3

 زیست 6/2/99 شنبه 9
 

  



 فوق برنامه

 از فعالیت های مکمل ، فوق برنامه و پرورشی برنامه تعالی مدیریت 0راهبرد 

 

 درس

 پایه
 وهشپژ یوترپکام علوم ریاضی

-مهارت و سبک

 زندگی
 آزمایشگاه

 0 2 2 2 6 6 هفتم

 0 2 2 2 6 6 هشتم

 - 2 2 2 7 6 نهم
 

 درس

 پایه
 فیزیک ریاضی

شیمی و 

 آزمایشگاه
 آزمایشگاه ریوتپکام ادبیات زیست

 - - 0 8 8 8 2 دهم تجربی

 2 2 0 - 8 8 4 دهم ریاضی

 

 یادآوری:

کالس مهارت و سبک زندگی پایه هفتم با موضوع برنامه درسی ملی «03-7» بنیادین وسند تحول « 0-0راهکار»در راستای اجرای -0

های اولیه )زیر نظرهالل آموزان مدرک کسب مهارت کمکارائه میشودو در پایان به دانش شیرزادیهای اولیه توسط سرکار خانم کمک

انش د پرورش جلسات متناسب با نیازسنجی برایایید آموزش و نهم با دعوت از کارشناسان مورد تو  هشتماحمر( داده میشود.برای پایه 

 برگزار میشود . ءآموزان و اولیا

 روزهای کاری مدرسه از شنبه تا چهارشنبه می باشد.

 1:35پایه هفتم و هشتم   1:75پایه دهم و نهم ساعت شروع کالس ها  -

04:35ساعت پایان کالس ها: روزهای شنبه تا چهارشنبه  -  
  



 7جرایی دبیرستان فرزانگان عوامل ا
 

 

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیر سرکار خانم صانعی

 معاون آموزشی سرکار خانم سعیدی 

 آموزشیمعاون   نعمتی سرکار خانم

 معاون اجرایی کمرئیسرکار خانم 

 معاون فناوری سرکار خانم موحد

 معاون امورمالی سرکار خانم محبی

 ون پژوهشیمعا سرکار خانم عینی زاده

 مربی پرورشی سرکارخانم جواهری

 مربی پرورشی سرکارخانم توکلی

 (هفتممشاور) سرکارخانم جعفرزاده

 مشاور)هشتم و نهم( سرکار خانم رضایی

 سرپرست آموزشی سرکار خانم نیک داد

 طراح و گرافیست -مسئول سایت  سرکار خانم 

 رشیمسئول کتابخانه و امور پرو سرکار خانم اردانی

 مسئول تایپ و تکثیر سرکار خانم خان بابائی

 مسئول روابط عمومی سرکارخانم گل مرادی

 مربی بهداشت سرکارخانم جعفری

 مسئول آزمایشگاه سرکار خانم نوروزی
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معرفی گروههای آموزشی
 مدرک تحصیلی همکار گروه

 

 

 معارف

 

 کارشناسی سرکار خانم ابراهیمی

 کارشناسی ارشد پورقیسرکار خانم ت

 کارشناسی ارشد سرکارخانم جواهری

 دانشجوی ارشد سرکارخانم توکلی

 لیسانس سرکارخانم میرزایی

 

 ریاضی

 

 دکترا سرکار خانم بهشتی

 کارشناسی ارشد سرکارخانم خاکی

 کارشناسی ارشد سرکارخانم نیک داد

 کارشناسی ارشد خانم حسنی

 فیزیک
 کارشناسی ارشد دیسرکار خانم ودا

 شناسیکار سرکارخانم قلی زاده

 دکترا سرکار خانم سعیدی شیمی

 زیست
 کارشناسی سرکار خانم محمدی

 کارشناسی ارشد سرکارخانم بریمانی

 ادبیات
 دکترا سرکارخانم ذاکری

 کارشناسی ارشد سرکارخانم آهنگران

 زبان 

 کارشناسی ارشد سرکارخانم ولی زاده

 کارشناسی م رضوانیسرکارخان

 کارشناسی فردسرکارخانم حسنی

 دانشجوی ارشد سرکارخانم اصفهانی نژاد

 کارشناسی سرکارخانم حسینی

 تفکر و دفاعی

 کارشناسی ارشد سرکارخانم رضایی

 دانشجوی ارشد سرکارخانم توکلی

 کارشناسی ارشد جعفرزادهسرکارخانم 

 کارشناسی سرکارخانم موالیی
 کارشناسی ارخانم نعمتیسرک

 

 هنر و فناوری

 

 کارشناسی سرکارخانم موالیی

 کارشناسی سرکارخانم محمدی

 کارشناسی سرکارخانم محمدی

 کارشناسی سرکارخانم محرابی

 کاردانی پیام احمدی سرکارخانم

 کارشناسی سرکارخانم امینی

 مطالعات
 دانشجوی ارشد سرکار خانم ربیعی

 کارشناسی ارشد ینی زادهسرکارخانم ع

 کامپیوتر
 کارشناسی ارشد رستگاریسرکارخانم 

 ارشد کارشناسی محمدی زادهسرکارخانم 

 کارشناسی ارشد سرکارخانم نوروزی آزمایشگاه



 

 

انساعت مالقات با دبیر   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت مالقات پایه ایام هفته نام و نام خانوادگی دبیر ردیف

 04تا8 هاتمامی پایه با هماهنگی قبلیهمه روزه  سر کار خانم صانعی 0

 04تا8 هاتمامی پایه همه روزه با هماهنگی قبلی معاونین 7

 04:35تا  8 هشتم ونهم چهارشنبه-دوشنبه-شنبه سرکارخانم رضایی 3

 سرکار خانم جعفرزاده 4
 07:35تا  8 هفتم یکشنبه-شنبه

 05تا8 هفتم چهارشنبه

 00تا05:40 فتم،هشتم،نهمه شنبهیک سر کار خانم محمدی 6

 00تا05:40 دهم و نهم چهارشنبه بهشتیسر کار خانم  1
 00تا05:40 هشتم شنبهدو خاکیسر کار خانم  8
 9تا8 هفتم دوشنبه سر کار خانم نیکداد 9

 سر کار خانم سعیدی 05
 00تا05:40 هشتم ونهم شنبه

 00تا05:40 هفتم و دهم چهارشنبه

 یجواهرسر کار خانم  00
 00تا05 هشتم شنبهدو

 04:35تا  8 )پرورشی(هاتمامی پایه چهارشنبه

 00تا05:40 هفتم،هشتم،نهم شنبهسه سر کار خانم ابراهیمی 07

 9تا  8 نهمهشتم و  چهارشنبه ودادیسر کار خانم  03

 00تا05:40 هفتم،هشتم،نهم چهارشنبه سرکارخانم طالبی 04

 00تا05:40 دهم شنبه سرکارخانم بریمانی 00
 00تا05:40 هفتم دوشنبه زادهسرکارخانم قلی 06
 00تا05:40 هفتم ونهم شنبهیک میرزاییسر کار خانم  01
 پورسرکارخانم تقی 08

 00تا05:40 هشتم ونهم شنبه
 00تا05:40 هفتم و دهم چهارشنبه

 00تا05:40 هشتم ونهم شنبهدو سر کار خانم ربیعی 09
 00تا05:40 هشتم و هفتم شنبهیک یذاکرسر کار خانم  75
 00تا05:40 نهم دوشنبه سرکار خانم حسنی 70

 00تا05:40 هفتم، نهم،دهم شنبهسه آهنگرانسر کار خانم  77
 05تا9:35 هفتم،دهم ریاضی بهنشدو سرکارخانم نوروزی 73

 00تا05:40 هفتم،هشتم،نهم یکشنبه ستگارسر کار خانم ر 74

 00تا05 هفتم و دهم بهنشدو ادهزعینیسر کار خانم  70

 00تا05:40 هفتم،هشتم،نهم شنبهسه سرکار خانم زبده 76

 05تا9:35 نهم،دهم یکشنبه سرکار خانم توکلی 71

 00تا05:40 هفتم،هشتم،نهم شنبه گروه هنر 78
 00تا05:40 هاتمامی پایه شنبه گروه زبان 79



 
 

مدرسهجلسات شورای                                )متناسب با برنامه تعالی مدیریت مدرسه( اندبیرجلسات شورای   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویژه دبیران دوره اول

 ساعت روز تاریخ

 04:35-06 شنبه 6/1/98

 04:35تا 03 شنبه 00/8/98

 دوشنبه 03/8/98 )طرح مدام(

 04:35-06 شنبه 73/9/98

 دوشنبه 70/9/98

 04:35تا 03 شنبه 78/05/98

 دوشنبه 35/05/98 )طرح مدام(

 04:35تا 03 شنبه 09/00/98

 دوشنبه 70/00/98 

 04:35-06 شنبه 01/07/98

 دوشنبه 09/07/98

 03:05تا07:75 شنبه 06/0/99

 دوشنبه 08/0/99

 04:35-06 شنبه 75/7/99

 دوشنبه 77/7/99

 ساعت روز تاریخ

تا 00:35 سه شنبه 00/1/98

 سه شنبه 35/1/98 07:35
تا 00:35 سه شنبه 04/8/98

 سه شنبه 78/8/98 07:35
تا 00:35 سه شنبه 07/9/98

 سه شنبه 76/9/98 07:35
 سه شنبه 74/05/98

تا 00:35

07:35 
تا 00:35 سه شنبه 00/00/98

 سه شنبه 79/00/98 07:35
تا 00:35 سه شنبه 03/07/98

 چهار شنبه 70/07/98 07:35
تا 00:35 سه شنبه 01/0/99

07:35 
تا 00:35 یکشنبه 74/7/99

 چهار شنبه 74/7/99 07:35
تا 00:35 سه شنبه 75/3/99

07:35 

 دوم ویژه دبیران دوره

 ساعت روز تاریخ

 04:35-06 شنبه 6/1/98

 03:05تا07:75 چهار شنبه 8/8/98

 03:05تا07:75 چهار شنبه 75/9/98

 03:05تا07:75 بهچهار شن 70/05/98

 03:05تا07:75 چهار شنبه 06/00/98

 03:05تا07:75 چهار شنبه 70/07/98

 03:05تا07:75 چهار شنبه 75/0/99

 03:05تا07:75 چهار شنبه 01/7/99



 

 

 

 

 

 

 

 

 7جلسات انجمن دبیرستان فرزانگان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چنانچه تغییری در تاریخ  یا ساعت جلسات صورت بگیرد مراتب از قبل به اطالع اعضاء محترم انجمن رسانده خواهد شد.
  

 ماه
شماره 

 جلسه
 ساعت تاریخ روز

 1:35 79/1/98 دوشنبه 0 مهر

 1:35 71/8/98 یک شنبه 7 نآبا

 1:35 74/9/98 یک شنبه 3 آذر

 1:35 79/05/98 یک شنبه 4 دی

 1:35 75/00/98 یک شنبه 0 بهمن

 1:35 00/07/98 یک شنبه 6 اسفند

 1:35 74/0/99 یک شنبه 1 فروردین

 1:35 70/7/99 یک شنبه 8 اردیبهشت

 1:35 70/3/99 یک شنبه 9 خرداد



 

 

  )دوره اول( 7مشخصات اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان فرزانگان 

و سالن اجتماعات نمازخانه در  00از ساعت   00/1/89اولین جلسه عمومی انجمن اولیاء و مربیان در روز چهارشنبه 

.نفر از آنها انتخاب شدند 9نفر کاندید  04برگزار شد. از بین  1دبیرستان فرزانگان   

مدرک  نام ونام خانوادگی عنوان

 تحصیلی

نام ونام خانوادگی  تلفن

 دانش آموز

 پایه

 نهم یگانه رضایی 59077330704 دکترا علی کمرآقای فرید رضایی  ریس انجمن

 هفتم سارا امجدی 59076303743 دکترا آقای افشین امجدی انجمن نایب ریس

 دهم حنانه ملک پور 59077914051 لیسانس خانم   زینب حسینی  رابط انجمن

 هفتم مبینا ترکمان 59078008544 فوق لیسانس آقای حمید ترکمان عضو انجمن

 تمهش سحر راستی 59077516795 فوق لیسانس آقای رضا راستی عضو انجمن

 هشتم آوین سلمان پور 59003053300 فوق لیسانس آقای رضا سلمان پور عضو انجمن

 نهم حنانه لطفی 59076480989 لیسانس آقای قاسم لطفی عضو انجمن

 نهم شکیبا میرزا پور 59077069871 فوق لیسانس آقای هادی میرزا پور عضو انجمن

 هشتم هستی یوسفی 59077477007 فوق لیسانس آقای هادی یوسفی عضو انجمن



  

 جلسات آموزش خانواده

 
 از توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی برنامه تعالی 0راهبرد 

ماه تحصیلی مهر،آبان،آذر و  4مبحث آموزش پایه ای )مادران(،آموزش پدران و آموزش دانش آموزان طی  3جلسات آموزش خانواده با 

از توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی برنامه  0قی،تربیتی،دینی و روانشناسی رشد)راهبرد بهمن با محوریت مباحث علمی،اخال

 برگزار میگردد. 1تعالی( در دبیرستان فرزانگان 

 

 

 جلسات آموزش خانواده

 موضوع روز ماه

 راهکارهای کاربردی آسیب های نسل نوجوان 35/1/98 مهر

 عادل در هزاره سومتویژگیهای خانواده م 04/8/98 آبان

 چگونه با نوجوان ارتباط بهتری برقرار کنیم 70/9/98 آذر

 -------------- --- دی

 شناخت فضای مجازی و راهکارهای استفاده بهینه نوجوان از آن 71/00/98 بهمن

 اهمیت نقش مادران در حفظ حریم های اخالقی و اجتماعی در خانواده 09/07/98 اسفند

 -------------- --- فروردین

 

افزایی متناسب با مسائل خاص آموزان و اولیا ءمحترم کالسهای آموزشی و دانشالزم به ذکر است در فواصل زمانی یکماهه برای دانش

ناسب گردد که در زمان مبرگزار می دکتر رزاقی،دکتر بازرگان و دکتر ایراندوست دکترای روانشناسی(توسط  یتربیت - یآموزش)نوجوان 

 رسانی خواهد شد.اعالم و اطالع

گار                                  خدایان چنان کن رسانجام کار    هک تو خشنود باشی و ما رست

گان    7دبیرستان رفزان

 98-99سال تحصیلی 


