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ن مدری
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سال تحصیلی 97-98

هس
هب انم رپوردگار مهربان هک جهان تی و جریان آن را رب اسا س مهر و رحمت آفرید

بش گس
سالمو ردود ربانسان اهیی هکبا تواانئیاهواندیشه خود ردراه فراگیری علمودانشقدم می گذارندات علمو معرفتردجامعه ری ترشیابد.

تحص
زعزیانم،سال یلی  97-98رارد کنار هم آغاز میکنیم.

هبامید خدا باموهبتاهیی هکازجانب خداوند رداختیارداریموباتکیه رباستعداد وکوششوپایداری هبخواسته اهو هدفاهیمان می رسیم.

ع
مش
مس
مجم
بیکش ربای طی این یر هبیادماندنی و رپ از خاطره و رپ از نقاط فراوان ترک همپا و یاریگر هم خواهیم بود؛ زریا باور داریم وهعای از استعداداه ،توانمندیاه ،فرصتاه و جاناهی تشنة علم و مل با

مح
همچن
قلباهی مهربان و آکنده از بت اقردند فرزانگی و جاودانگی را رد ره زمان و م کان هب اقتضای آن خلق کنند و ین باور داریم این مرکز رد پناه و آغوش گرم رپوردگار سر ات پا مهربانی ،قدرت ،امنیت،

خش
عظ
مت ،شکوه و ...آرامش و موفقیت را ره روز با تمام وجود خود حس خواهد کرد و نتیجة همدلی و ی گانگی ما رد ش خورشید فروزان فرزان گان یک رد آسمان بیانتهای زیباییاه ،خوبیاه و عالیرتیناه خواهد بود.
طارهه کردی

مدری دبیرستان فرزان گان 1
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دبیرستان فرزانگان 1تهران

دعای مطالعه

سال تحصیلی 97-98

الهم اخرجنی من ظلمات الوهم ،واکرمنی بنور الفهم اله
بار خدایا مرا از تاریکی های وهم و خیال خارج کن و به من نور فهم و آگاهی عنایت فرما
الهم افتح علینا ابواب رحمتک ،وانشر علینا خزائن علومک
خداوندا درهای رحمتت را به روی ما بگشا  ،و گنجینه های علومت را بر ما بگستران
برحمتک یا ارحم الراحمین
به حق بخشندگی ات ای مهربانترین مهربان
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نیروهای اجرایی و کادر دبیرستان
سال تحصیلی 97-98

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

خانم زهرا محمدنیا

معاونت آموزشی

103

خانم عزت نصرآبادی

معاون پژوهش و المپیاد

113

خانم ناهید مصلحی

مسئول پژوهش و المپیاد

114

خانم فاطمه فالح نژاد

معاونت اجرایی

105

خانم فاطمه فرهادی

معاونت فرهنگی

116

خانم فاطمه فانی

مسئول ومعاونت اجرایی دفترداری

119

خانم ناهید فکری

معاونت دفترداری

120

خانم سارا بیضایی

معاونت پایه دهم

107

خانم لیال تاجیک

معاونت پایه یازدهم

108

خانم فاطمه امیدی

مسئول امور مالی

117
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سال تحصیلی 97-98

سمت

داخلی

نام و نام خانوادگی
خانم شقایق طبیب زاده

مسئول فناوری

129

خانم فاطمه عطار خامنه

مسئول مشاوره پایه دهم

121

خانم معصومه سراج

مسئول مشاوره یازدهم

121

خانم نوریه یوسفی

مشاور دهم و یازدهم ریاضی

121
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کادر آموزشی پایه دهم و یازدهم

سال تحصیلی 97-98

گروه زیست و زمین شناسی

رشته تدریس

روزهای کاری

خانم ناهید آقایی

زیست

شنبه /یکشنبه /سه شنبه

نام و نام خانوادگی
خانم رویا درستکار

زیست

شنبه /دوشنبه /سه شنبه

خانم پریسا صحرانورد

زیست

یکشنبه /سه شنبه

خانم فریبا میری

زمین

سه شنبه

خانم محبوبه علیپور

زمین

چهارشنبه

گروه فیزیک

روزهای کاری

نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

خانم حمیده نعیمی

فیزیک

شنبه /دوشنبه /سه شنبه

خانم پریسا طالبی

فیزیک

شنبه /دوشنبه

خانم مرضیه باللی

فیزیک

یکشنبه /دوشنبه /سه شنبه /چهارشنبه

گروه شیمی

نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

روزهای کاری

خانم فاطمه جهانی مقدم

شیمی

شنبه /دوشنبه /چهارشنبه

خانم نرگس شاه نقی

شیمی

شنبه /دوشنبه

خانم آنیتا عطار

شیمی

شنبه /چهارشنبه

خانم سعیده سالمی

شیمی

یکشنبه /چهارشنبه
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دبیرستان فرزانگان 1تهران
سال تحصیلی 97-98

گروه معارف
رشته تدریس

روزهای کاری

نام و نام خانوادگی
خانم زهرا شجاعی

دینی

سه شنبه

خانم فاطمه عالقه بندی

دینی

شنبه

خانم صغری زارعی

دینی

یکشنبه

خانم سوسن رفعتی

دینی

سه شنبه

گروه عربی
رشته تدریس

روزهای کاری

خانم لیلی نوروزی

عربی

دوشنبه

نام و نام خانوادگی
خانم فیروزه خوانین زاده

عربی

دوشنبه /چهارشنبه

خانم راضیه یادگاری

عربی

دوشنبه

گروه زبان
نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

روزهای کاری

خانم مهدیه شاه حمزه ای

زبان

یکشنبه /سه شنبه

خانم نازیال بهمنی

زبان

یکشنبه /سه شنبه

خانم نجمه سرابی

زبان

یکشنبه /سه شنبه

خانم فاطمه قریشی

زبان

یکشنبه /سه شنبه

خانم غزاله ارجمندی

زبان

یکشنبه /سه شنبه

خانم ناهید صفایی

زبان

یکشنبه /سه شنبه
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دبیرستان فرزانگان 1تهران
سال تحصیلی 97-98

گروه ریاضی
نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

روزهای کاری

خانم لیال کاظمی

هندسه

شنبه /یکشنبه /سه شنبه

خانم معصومه حسینی روش

ریاضی

شنبه /چهارشنبه

خانم مریم فتح الهی

ریاضی

شنبه /دوشنبه /چهارشنبه

خانم نازنین حسن نیا

ریاضی

یکشنبه /دوشنبه

خانم زهره معصومی

آمار

یکشنبه

خانم مریم رفیع

حسابان

یکشنبه /چهارشنبه

ادبیات و نگارش
رشته تدریس

روزهای کاری

نام و نام خانوادگی
خانم مهدیه نظری

نگارش

یکشنبه /دوشنبه

خانم فاطمه رفیعی

ادبیات

دوشنبه

خانم مرضیه بهبهانی

ادبیات

دوشنبه /سه شنبه

تربیت بدنی
نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

روزهای کاری

خانم سوسن فتحی

تربیت بدنی

شنبه /یکشنبه /دوشنبه

خانم مریم ساالری

تربیت بدنی

شنبه /یکشنبه /دوشنبه

خانم پریناز هادیان

تربیت بدنی

شنبه /یکشنبه /دوشنبه
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سواد رسانه ای
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نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

روزهای کاری

خانم ریحانه شهبازی

سواد رسانه ای

یکشنبه /دوشنبه

تاریخ و جغرافیا
نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

روزهای کاری

خانم کبری برزگر

تاریخ

یکشنبه

خانم زهرا علیمردانی

تاریخ

سه شنبه

خانم محبوبه علیپور

جغرافی

چهارشنبه

خانم طاهره فرهی

جغرافی

چهارشنبه

آزمایشگاه شیمی
نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

روزهای کاری

خانم زینب اژه ای

شیمی

شنبه /یکشنبه  /دوشنبه

خانم فیروزه کامرانی

شیمی

شنبه /چهارشنبه

خانم فرشته کریمی

شیمی

سه شنبه
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دبیرستان فرزانگان 1تهران

آزمایشگاه فیزیک

سال تحصیلی 97-98

روزهای کاری

نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

خانم معمارزاده

فیزیک

دوشنبه /سه شنبه /چهارشنبه

خانم ریخته گر

فیزیک

شنبه/دوشنبه/چهارشنبه

خانم موفق

فیزیک

یکشنبه /دوشنبه/سه شنبه

آزمایشگاه زیست
نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

خانم هاله تیمورزاده

زیست

خانم نوری

زیست

روزهای کاری
شنبه/یکشنبه/دوشنبه/سه شنبه/چهارشنبه
شنبه/سه شنبه

10

دوست خوبم سالم

دبیرستان فرزانگان 1تهران
سال تحصیلی 97-98

با تبریک ورود شما به عرصه علمی ،پژوهشی فراهم شده در این دوره  ،امید آن داریم که با سرمایه "هوش و دانایی" و با بهره گیری از تالش شما ،شاهد شکوفایی هر چه بیشتر نخبگان ایران
اسالمی باشیم.

تمام فهمیدن اه از راه تفکر هب دست می آیند و تفکر فرآیندی است هک یادگیرندگان باید آن را خود انجام دهند

واحد آموزش :
پس از هماهنگی با دبیران ،از ابتدای سال تحصیلی جاری  ،این واحد ارائه برنامه ها و فعالیت های هدفمند آموزشی برای دانش آموزان را در سال تحصیلی  97-98آغاز کرد .برنامه تابستان
فرصت مغتنمی بود برای افزایش سطح عملکرد یادگیری دانش آموز ،تقویت بنیه علمی ،ایجاد موقعیت مطلوب برای اندیشیدن ،تشویق به تفکر و ایجاد حس شایستگی و جسارت دردانش

آموزان در ادامه برنامه های طی سال تحصیلی  97-98خدمتتان معرفی می گردد.
تحص
خالهص ربانهم اهی سال یلی : 97-98
در ابتدای سال تحصیلی دانش آموزان از برنامه های خود مطلع شده و طبق ضوابط و مقررات آموزشی در برنامه های درسی و فوق برنامه شرکت می نمایند

برنامه زمانبندی ساعات آموزشی دبیرستان فرزانگان 1
زنگ

ساعت

زنگ اول

 7:30تا 8:55

تفریح اول

 8:55تا 9:15

زنگ دوم

 9:15تا 10:40

تفریح دوم

 10:40تا 11

زنگ سوم

 11تا 12:25

نماز و ناهار

 12:25تا 13:05

زنگ چهارم

 13:05تا 14:30
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آزمایشگاه علوم  :به جهت یادگیری عمیق محتوای دروس آزمایشهای کتاب درسی در محیط آزمایشگاه و به صورت مشارکتی با دانش آموزان صورت خواهد پذیرفت
آزمون اه :

دبیرستان فرزانگان  1تهران
سال تحصیلی 97-98

آزمون هایی که برای پایه های دهم و یازدهم در نظر گرفته شده شامل موارد زیر است :
)1آزمون جامع داخلی

 ) 2آزمون پیشرفت تحصیلی

 ) 3آزمونک ها و پرسش های کالسی

 )4آزمون ه ای فرامدرسه ای

)5آزمون های بازآموزی

آزموناهی فرامدرهسای
اهداف برگزاری:
الف .برنامهریزی دانشآموزان برای آمادگی بهتر در این آزمونها که بهصورت دروس عمومی و اختصاصی همزمان با هم برگزار میشوند؛
ب .آشنایی دانشآموزان با سؤاالت چهارگزینهای
ج .ایجاد تسلط دانشآموزان برای مدیریت زمان مطالعة دروس در طول ماه برای این آزمونها
د .ایجاد تسلط دانشآموزان در مدیریت زمان جلسة آزمون و تقسیم مناسب وقت بین دروس مختلف
هـ  .رفع اشکاالت دانشآموز با ارائة پاسخنامة سؤاالت آزمون و در موارد الزم پرسش دانشآموز از دبیران و آگاهی از ضعفهای خود در آزمون
و .مقایسة فاصلة توانمندی دانشآموز با رقبای خود در سطح شهر تهران و حتی شهرهای بزرگ دیگر که این آزمونها در آن برگزار میشود با ارائة کارنامه ،تراز و رتبة دانشآموز به او
ز .هماهنگی بیشتر در طرح درسهای گروههای درسی و ....

آزمون اهی بازآموزی

این آزمون ها به منظور هم سطح سازی دانش آموزان در پایان سال دهم و یازدهم برگزار می گردد .پس از پایان امتحانات ترم دوم در خرداد ماه در صورتی که نمره دانش آموز زیر  15باشد
باید در شهریور ماه در امتحانات هم سطح سازی شرکت نماید .
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آزمون های هماهنگ پایه یازدهم
نوع آزمون

تاریخ

محتوا

آزمون آزمایشی

جمعه  16آذر

پنج هشتم نیمسال اول

آزمون آزمایشی

جمعه  5بهمن

نیمسال اول

جامع داخلی

جمعه  16اسفند

متعاقبا اعالم می شود

آزمون آزمایشی

جمعه  30فروردین

سه هشتم نیمسال دوم

آزمون آزمایشی

جمعه  20اردیبهشت

نیمسال دوم
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آزمون های هماهنگ پایه دهم
نوع آزمون

محتوا

تاریخ

آزمون آزمایشی

جمعه  16آذر

پنج هشتم نیمسال اول

آزمون آزمایشی

جمعه  5بهمن

نیمسال اول

پیشرفت تحصیلی

هفته چهارم بهمن

متعاقبا اعالم می شود

جامع داخلی

جمعه  16اسفند

متعاقبا اعالم می شود

پیشرفت تحصیلی

هفته چهارم فروردین

متعاقبا اعالم می شود

آزمون آزمایشی

جمعه  20اردیبهشت

نیمسال دوم
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تاریخ امتحانات و جلسات مالقات با دبیران دبیرستان فرزانگان1
فعالیت

زمان

توضیحات

ارائة کارنامة ماه آبان

96/8/30

درج کارنامه در سامانه مدبر

امتحانهای مستمر ترم اول

آذر ماه

سواالت امتحانی در گروه های آموزشی طراحی خواهد شد.

مالقات با دبیران پایه دهم و یازدهم

97/9/12

زمان بندی مالقات با دبیران برای هر پایه متعاقبا اعالم خواهد شد.

ارائه کارنامه ماهانه آذر

97/9/30

درج کارنامه در سامانه مدبر

امتحانات ترم اول

دی ماه

بعد از دریافت بخشنامه وزارت آموزش و پرورش برنامه اعالم خواهد گردید.

ارائة کارنامة ترم اول و مالقات با مشاوران پایه
دهم
ارائة کارنامة ترم اول و مالقات با مشاوران
پایه یازدهم

97/11/8
97/11/8

مشاورین و سرگروه های درسی آماده پاسخگویی به سواالت آموزشی و مشاوره ای اولیا محترم می
باشند
مشاورین و سرگروه های درسی آماده پاسخگویی به سواالت آموزشی و مشاوره ای اولیا محترم می
باشند
درج کارنامه در سامانه مدبر

ارائة کارنامة ماه اسفند

97/12/26

امتحانات میانترم کالسی دوم پایه دهم و

فروردین و اردیبهشت

یازدهم

98

مالقات با دبیران پایة دهم

هفته سوم اردیبهشت

تاریخ دقیق متعاقبا اعالم می گردد

مالقات با دبیران پایة یازدهم

هفته سوم اردیبهشت

تاریخ دقیق متعاقبا اعالم می گردد

امتحانات ترم دوم

-

بعد از دریافت بخشنامه وزارت آموزش و پرورش برنامه اعالم خواهد گردید

سواالت امتحانی در گروه های آموزشی طراحی خواهد شد
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آییننامة آموزشی و شرایط ادامة تحصیل دانشآموزان در مدارس استعدادهای درخشان
-

در پایههای دهم و یازدهم متوسطه دانشآموزی حق ادامۀ تحصیل در مرکز سمپاد را خواهد داشت که شرایط زیر را داشته باشد:

الف .طبق مادة  66معدل سالیانۀ وی در خردادماه کمتر از  15نباشد.
ب .نمرة سالیانۀ او در هیچیک از مواد درسی در خرداد و یا شهریور کمتر از  12نباشد.
تب صرة  :1چنانچه دانشآموزی که معدل سالیانۀ خردادماه وی کمتر از  15با شد ،شرایط قبولی مدارس عادی را نیز ندا شته با شد ،در امتحانات شهریورماه مدر سۀ ا ستعدادهای درخ شان شرکت
میکند و با هر نمره یا معدلی به مدارس عادی هدایت میشود و با رعایت مقررات ادامه تحصیل میدهد.
تب صرة  :2دانشآموز م شمول بند الف (معدل  )15که نمرة یک یا چند درس او در خردادماه کمتر از  12با شد ،برای ادامۀ تح صیل در مدر سۀ ا ستعدادهای درخ شان ،باید در امتحانات شهریورماه
شرکت کند و در آن درس یا دروس ،حداقل نمرة  12را کسب کند .اگر این دانشآموز در امتحانات شهریورماه شرکت کند و نمرة نصاب قبولی را کسب نکند یا در امتحان شهریورماه شرکت نکند،
اجازة ادامۀ تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان را نخواهد داشت و نمرات وی براساس این آییننامه ملحوظ و طبق مقررات ،در مدارس عادی ادامه تحصیل خواهد داد.
 امتحانات شهریور برای دانشآموزان م شمول تب صرة  2بند  1صرفاً از کتاب ارائه شده از دفتر برنامهریزی و تألیف کتب در سی خواهد بود و در صورتیکه بع ضی از این دروس به صورت آزمونهماهنگ کشوری یا استانی باشند ،مراکز آموزشی موظف هستند سؤال امتحانی را از کتب آموزش و پرورش تهیه کنند.
 چنانچه دانشآموزی نخواهد در امتحانات تجدیدی شرکت کند یا به شهری منتقل شود که فاقد مرکز آموزشی سازمان است ،نمرات وی براساس آییننامۀ امتحانات مصوب شورای عالی آموزشو پرورش ملحوظ و طبق مقررات اعالم نتیجه خواهد شد.
 دانشآموزی که به دلیل نمرات بین  10تا  12در درس یا دروسی در امتحانات شهریورماه شرکت میکند ،چنانچه پس از برگزاری امتحانات شهریورماه معدل سالیانۀ وی حداقل  15باشد ولی دریک درس و یا معدل سالیانۀ وی حداقل  17باشد ،ولی در دو درس نمرة بین  10تا  12داشته باشد ،میتواند در مراکز آموزشی سمپاد ادامۀ تحصیل دهد .دانشآموزان در طول دورة متوسطه فقط
یکبار در یک مادة درسی میتوانند از مفاد این ماده استفاده کنند.
 شرط قبولی و ادامۀ تحصیل درخصوص دروس انتخابی در پایههای دهم ،یازدهم و پیش در مراکز آموزشی سمپاد تابع مقررات و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش است. شرایط قبولی و ادامۀ تحصیل دانشآموزان پایۀ یازدهم متوسطه و پیشدانشگاهی در مراکز آموزشی سمپاد تابع مقررات و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش است. دانشآموزی که به دلیل کسب نمرات بین  10تا  12در درس یا دروسی در امتحانات شهریورماه شرکت میکند ،نمره یا نمرات شهریور او هرچه باشد ،در جمع و معدل سالیانۀ او مؤثر نخواهد بودو فقط ماندن یا خروج آنها از مراکز آموزشی سمپاد را مشخص خواهد کرد.
 دانشآموزان موظف به حضور در مرکز ،طی روزها و ساعات قیدشده در برنامۀ هفتگی و همچنین ساعات تعیینشده برای فعالیتهای فوق برنامه و جبرانی هستند؛ -گردشهای علمی و بازدیدها جزء برنامههای آموزشی ،پژوهشی مرکز است؛ اما استفادة دانشآموزان از برنامهها منوط به اجازة کتبی اولیاست؛
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 فعالیت دانشآموزان در کارگاه علوم و سمممینارها از طرف مرکز برنامهریزی و برای اجرا به دانشآموزان اطالع داده میشممود و آنان با توجه به مقررات اعالمشممده ملزم به شممرکت دراینگونهبرنامهها هستند؛
 درصورتیکه دانشآموزی در حین امتحان تخلف نموده و از هرگونه د ستنو شته ،کتاب و ...ا ستفاده کرده و یا هرگونه حرکت سؤالبرانگیز انجام دهد ،از آزمون مذکور محروم شده و برای نمرةدرس طبق آییننامۀ امتحانات وزارت آموزش و پرورش عمل خواهد شد؛
 در پایان ترم اول نمرهها وارد سیستم آموزش و پرورش خواهد شد و بههیچوجه قابلیت تغییر وجود ندارد؛ نمرة سالیانۀ هر درس براساس نمرههای پایان نوبت اول ،پایان نوبت دوم و مستمر اول و دوم طبق فرمول زیر محاسبه میشود:𝟖 ÷ )𝟒 × نمره پایانی دوم +مستمر نوبت دوم( ) +نمره پایانی نوبت اول× +2نمره مستمر نوبت اول)= نمره سالیانه

تذکر مهم:
 .1مدت دورة آموزش در دورة دوم متوسطه 3سال و تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای اتمام این دوره و اخذ دیپلم ،حداقل 96واحد است.
 .2الزم است شناسنامۀ دانشآموزی که به سن  15سال تمام رسیده است ،عکسدار باشد
 .3اولیای محترم و دانشآموزان موظف هسممتند برای رفع نواقص پروندة (تحصممیلی – مالی) در تاریخهای مقرر به مدرسممه مراجعه کنند -و مدارک مورد نیاز را تحویل نمایند .بدیهی اسممت
درصورت عدم مراجعه ،مدرسه هیچ مسئولیتی در قبال تبعات اداری و مالی مربوطه نخواهد داشت-.

16

مشاوره

دبیرستان فرزانگان  1تهران
سال تحصیلی 98-97

مشاوره و نقش راهن مایی در آموزش و پرورش افراد به حدی است که عده ای از صاحب نظران آن را به نوعی تعلیم و تربیت گفته اند و بعضی راهنمایی را تسهیل کننده
جریان تعلیم و تربیت می دانند .اگر تربیت را به معنی نشو و نما دادن ،زیاد کردن،برکشیدن و به حد اعتدال سوق دادن آدمی بدانیم ،تعلیم را رشد دادن آدمی در تسهیل
جریان رشد و کمال خواهیم یافت.

نق

ش مشاور رد مدا رس :

مشاوران با تسهیل جریان رشد همه جانبه ی فرد،آموزش مهارت های زندگی فردی ،اجتماعی،کاهش و حذف موانع رشد،خودشناسی و محیط شناسی و ارائه ی سایر
خدمات یاورانه ی روان شناختی در مدارس نقش بسیار حساسی دارند .عمده ترین اهدافی که میتوان از طریق خدمات راهنمایی و مشاوره به آن ها دست یافت عبارتند از:
الف  :رشد و توسعه قوای فکری و معنوی و عقلی دانش آموزان
ب :رشد و توسعه ی مهارت های شغلی و حرفه ای دانش آموز
ج:رشد و توسعه ی شخصیت دانش آموزان
کارگاه مشاوره :
در طی دوره آموزشی تابستان و همچنین در طی سال تحصیلی این کارگاه ها با هدف تقویت مهارت هایی همچون روش صحیح مطالعه ،کنترل استرس ،افزایش اعتماد به
نفس و  ...برگزار گردید .در ادامه سال تحصیلی نیز این کارگاه ها برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار خواهد گردید.
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دبیرستان فرزانگان  1تهران

تحص

مشاوره و ربانهم رزیی یلی:

سال تحصیلی 98-97

در طی سال تحصیلی مشاوران دبیرستان بر اساس نمرات ثبت شده توسط دبیران و همچنین آزمون های آزمایشی برنامه ریزی درسی و و اطالع رسانی وضعیت درسی را به
اولیا و دانش آموزان انجام خواهند داد .

جلسات آموزش خانواده :

در راستای دستیابی به اهداف متعالی تعلیم و تربیت فرزندان عزیزمان در نظرداریم تا یکی دیگر از گام های مهم و اساسی را به همراه اولیا ی گرانقدر برداشته و به حول و
قوت الهی در انجام وظایف و تکالیف ارزشمندی که در رسالت تعلیم و تربیت بر عهده مان است از هیچ تالشی فروگذار نبوده و همچون سال تحصیلی گذشته این مسیر را
در کنارهم و با همفکری و یاری یکدیگر در جلسات آموزش خانواده به مقصد کمال برسانیم.
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دبیرستان فرزانگان 1تهران

تقویم اجرایی واحد مشاوره

موضوع و شرح فعالیت
ارائه دفتربرنامه ریزی به دانش آموزان
معرفی منابع کمک آموزشی معتبر با نظر دبیران
هفته بهداشت روان
شناسایی دانش آموزان دارای موارد خاص آموزشی و تربیتی ( و انجام اقدامات مقتضی )

سال تحصیلی 98-97

زمان

مخاطبین
دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

نیمه اول مهر

دانش آموزان پایه

نیمه مهر

سخنرانی دانش آموزان و اولیا – بروشور -نصب پیام در تابلو اعالنات

دانش آموزان پایه

هفته آخر مهر
مهرماه

کارگاه های آموزشی دانش آموزان :
تابستان  97برگزار گرید (دهم)

.1ارتباط موثر
دانش آموزان پایه

.2خودشناسی با رویکرد انواع تیزهوشی

تابستان  97برگزار گردید(دهم)

.3راه های مقابله با استرس

تابستان 97برگزار گردید(دهم)

.4هویت

تابستان  97برگزار گردید(دهم)

.5راهبردهای یادگیری و مطالعه

مهرماه

. 6بهداشت روان

مهر ماه

.7تمرکز و یادگیری

آبان ماه
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آذر ماه

.8کنترل اضطراب
اولیا دانش آموزان

جلسات آموزش خانواده  .1 :بهداشت روان

مهر تا اسفند

.2شیوه های فرزند پروری
.3شناخت دنیای نوجوان و ارتباط با نوجوانان
آموزش همکاران :

دبیران و پرسنل

 . 1ارتباط موثر

نیمسال اول

.2روش های سنجش و ارزشیابی
بررسی کارنامه ها و تحلیل نتایج ئنیم ترم (اول-دوم )

دانش آموزان پایه

آذر  -اردیبهشت

بررسی کارنامه ها و تحلیل نتایج پایان ترم (اول -دوم)

دانش آموزان پایه

بهمن  -تیر

اقدامات متناسب با نتایج کارنامه ها برای هر گروه ( ضعیف،متوسط و قوی)

دانش آموزان پایه

نیم ترم و پایان ترم

بررسی نتایج آزمون های هماهنگ  /تستی

دانش آمو زان پایه

متناسب با نوع آزمون در نظرگرفته شده برای سال آینده

برنامه ریزی مطالعات نوروزی

دانش آموزان پایه

هفته اول اسفند

ارائه تحلیل نتایج آزمون پایانی اول در شورای دبیران

دبیران و کادر آموزشی

بهمن

برنامه مطالعاتی پیشنهادی قبل از آزمونهای هماهنگ

دانش آموزان پایه

در طی سال

مشاوره فردی و گر وهی با دانش آموزان(آموزشی -غیرآموزشی)

دانش آموزان پایه

در طی سال

مشاوره حضوری /تلفنی با اولیاء

دانش آموزان پایه

در طی سال
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دبیرستان فرزانگان 1تهران

واحد فرهنگی

سال تحصیلی 97-98

تربیت در نظام جمهوری اسالمی ایران با توجه به ماهیت فرهنگی و ارزشی آن از شان و منزلت ویژه ای برخوردار است .بر این باوریم ،ملتی سعادتمند خواهد بود که بتواند همه استعدادها و
توانمندی های خویش را صرف ایجاد زمینه های مساعد برای حفظ و پرورش نیروهای خالق ،مبتکر و عالقه مند جامعه خود کند و این مهم را در اولویت زندگی اجتماعی خود قرار دهد.
بر همین اساس واحد فرهنگی دبیرستان در نظر دارد با فعالیت های :
 .1برنامه های اسالمی ،مذهبی و ملی

 .2کافه کتاب

 .3تربیت بدنی و سالمت

 .4کارگاه هنر

جهت افزایش خودباوری نسل آینده ساز همت گمارده و برای ساختن جامعه ایده آل و مورد نظر خود همواره در تالش باشد.
امید است با همیاری و مساعدت شما خانواده های محترم و دانش آموزان عزیز سربلند و پیروز باشیم.
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.5انجمن همراه

.6هیئت عقیله عشق و...

تقویم اجرایی واحد فرهنگی
ماه

مناسبت

دبیرستان فرزانگان  1تهران
سال تحصیلی 97-98

روز و تاریخ برگزاری مراسم
یکشنیه

نوع فعالیت

مهر
آبان

روز بازگشایی مدارس

97 /7/1

بزرگداشت هفته دفاع مقدس و سوگواری محرم

 97/7/1تا  97/7/7یکشنبه تا شنبه

فضا سازی و قرائت زیارت عاشورا  ،سخنرانی  ،عزاداری و سوگواری

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

97/7/18

برگزاری انتخابات انجمن اولیاء مربیان

انتخابات شورای دانش آموزی

هفته دوم

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

اربعین حسینی

 97/8/7دوشنبه

ویژه برنامه – برگزا ری مراسم اربعین حسینی

پدافند غیر عامل

هفته سوم

برگزاری کالس با حصور کارشناس پدافند غیرعامل

روز دانش آموز و تسخیر النه جاسوسی

 97/8/13یکشنبه

فضا سازی – اهداء یادبود  -پذیرایی

رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی

 97/8/15سه شنبه

فضا سازی -عزاداری  -پذیرایی

آغاز ماه ربیع

شنبه 97/8/19

فضا سازی و پذیرایی

هفته کتاب و کتابخوانی

شنبه تا چهارشنبه  97/8/26الی 97/8/30

برگزاری نمایشگاه کتاب

آغاز هفته وحدت

سه شنبه 97/8/29

فضا سازی
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فضا سازی ویژه و اجرای ویژه برنامه

تقویم اجرایی فرهنگی
ماه

سال تحصیلی 97-98

دبیرستان فرزانگان تهران

آذر

مناسبت

تاریخ

روز و تاریخ برگزاری مراسم

نوع فعالیت

برگزاری اردوی خارج از استان

 97/9/1الی 97/9/3

پنج شنبه تا شنبه

برگزاری اردو بر اساس ضوابط اردویی

والدت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق

97/9/4

شنبه 97/9/3

ویژه برنامه

مانور زلزله

97/9/8

هفته دوم

برگزاری مانور بر اساس ضوابط و دستور العمل

شب یلدا

97/9/29

چهارشنبه 97/9/28

فضاسازی برای شب یلدا و اجرای برنامه های شاد

تولد حضرت عیسی مسیح (ع)

97/10/4

سه شنبه 97/10/4

فضا سازی و تجلیل از اقلیت ها

والدت حضرت زینب (س)

97/10/22

شنبه 97/10/22

فضا سازی  ،تجلیل از دانش آموزان و همکارانی که نامشان زینب

شهادت حضرت زهرا(س)

97/10/30

یکشنبه 97/10/30

فضا سازی  ،اجرای مراسم سوگواری و عزاداری ایام فاطمیه

برگزاری اردوی یکروزه

هفته چهارم

----------

برگزاری اردوی یکروزه

آغاز دهه فجر

هفته دوم

شنبه 97/11/13

فضاسازی – برگزاری زنگ انقالب

شهادت حضرت زهرا(س)

97/11/20

چهارشنبه 97/11/17

فضا سازی -سوگواری شهادت حضرت زهرا(س)

جشن پیروزی انقالب اسالمی

97/11/22

یکشنبه 97/11/21

ویژه برنامه – فضا سازی  -پذیرایی

دی

است

بهمن
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ماه
اسفند

مناسبت

تاریخ

روز و تاریخ برگزاری مراسم

نوع فعالیت

کارگاه هنری

------

97/12/9-97/12/8 -97/12/7

برگزاری کارگاه هنری

سه شنبه -چهارشنبه -پنجشنبه
والدت حضرت زهرا

97/12/7

97/12/7

فضاسازی

روز احسان و نیکوکاری

هفته دوم

هفته دوم

فضاسازی

استقبال از نوروز

97/12/25

 97/12/25الی97/12/28

اجرای دستورالعمل فضاسازی و تزیین سفره هفت سین

شنبه تا چهارشنبه

24

تقویم اجرایی واحد تربیت بدنی
تاریخ

برنامه

 28و  29مهر 97

آیین بزرگداشت هفته تربیت بدنی با حضور مسئولین دبیرستان ،منطقه و با مشارکت دانش آموزان

زنگ تفریح های مورخ  28و  30مهر97

برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه ای

روز دانش آموز

جشنواره کیک ورزشی ویزه پایه دهم ؛ جشنواره غذاهای کم حجم و پر کالری ویزه پایه یازدهم

آذر ماه

همایش حرکات اصالحی

دبیرستان فرزانگان  1تهران
سال تحصیلی 97-98

تست ساختار اقمتی و آموزش حرکات اصالحی :این بررسی در روز ثبت نام انجام گرفته و در طی سال با توجه به وضعیت هر دانش آموز حرکات اصالحی برای او در نظر گرفته می شود .در طی سال تحصیلی گروه تربیت بدنی بر روند
انجام این تمرینات نظارت نموده و پیگیری الزم را انجام خواهند داد.

25

کاهف کتاب

دبیرستان فرزانگان  1تهران
سال تحصیلی 97-98

تفکر نقادانه،تخیل و خالقیت از جمله اهداف اساسی در هر سیستم آموزشی پویاست .ایجاد شرایط مناسب به معنای فراهم نمودن بستری
مناسب که در آن قشرجوان جامعه بتواند سیر تکامل اندیشه و شخصیت خود را به سوی تعالی طی نماید از اصول مهم مدرسه به عنوان
محور آموزش است .
در راستای این هدف ،کافه کتاب فرزانه مهر  1394در دبیرستان فرزانگان 1تشکیل شد.
کافه کتاب فرزانه جایی برای گفتمان تازه ،تعاملی سازنده و پویا در سایه خوانش آثار برجسته ادبی و علمی جهان است.اینجا جایی به مثابه
یک گذر و یک دیدار کوتاه است،اما چه بسا یک رابطه عمیق و ماندگار میتواند از درون آن شکل بگیرد،رشدکند،بالنده شود .اینچنین بود
که گام به گام پیش رفتیم و از چند ایده از جمله از ایستگاه کتاب به کافه کتاب اندیشه و سپس به کافه کتاب فرزانه رسیدیم .به پاس احترام
به فرزندان فرزانه فرزانگان از سرزمین مردمی فرزانه.
امید که با همیاری دوستان فرزانه در این مجموعه پویا و علمی شاهد گسترش فرهنگ کتاب خوانی و تمرین تساهل و مدارا و آموزش و
کسب اندیشه نقادانه باشیم

26
26

نجم
ا ن همراه
انجمن همراه با همت دانش آموزان فرزانگان  1به منظور کمک به روستاهای اطراف تهران تشکیل شد.
هر ساله:
ابتدای سال تحصیلی :کفش و لوازم التحریر
دیماه :لباس گرم
اسفندماه :ارزاق
ماه رمضان :ارزاق
در بین دانش آموزان روستایی توزیع می شود.
با گسترش انجمن و همت فارغ التحصیالن در بلوچستان همین اقالم  4سال است که توزیع می شود.
تمامی هزینه های مالی از طریق دانش آموزان و فازغ التحصیالن و افرادی که با واسطه با انجمن آشنا شده اند ،تامین میشود.
تقریبا هرساله حدود  90الی  100میلیون کمک دریافت می شود.
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حم
بس
م اهلل الر ن الرحیم

دبیرستان فرزانگان  1تهران

هیئت عقیله عشق

سال تحصیلی 97-98

هیئت دانشجویی عقیله عشق از پاییز سال  1392تاسیس شد و آغاز به برگزاری جلسات مذهبی برای دانش آموختگان و دانش آموزان
مدرسه نمود .این هیات توسط فارغ التحصیالن دبیرستان فرزانگان  1تهران تشکیل گشته و اداره می شود .مخاطبان اصلی هیئت اعم از
دانش آموختگان و دانش آموزان فرزانگان هستند و معلمان و مربیان نیز در هیئت شرکت می کنند.برنامه های هیئت به صورت ماهانه
برگزار می شودو شامل جلسات سخنرانی و حلقات بحث حول موضوعات مختلف معرفتی و سبک زندگی ،ذکر اهل بیت در قالب
مداحی،مولودی ،شعر خوانی ودعا ،قرائت قرآن و تدبر در قرآن و  ...است .از امتیازات این هیئت ،تمرکز آن بر مخاطب نخبه و استفاده از
تولیدات چندرسانه برای انتقال و تبلیغ مفاهیم دینی است.هم چنین هیئت در راستای جذب و تثبیت مخاطبان خود و هم دلی بیشتر
میان اعضاء دو اردوی داخل شهری و یک اردوی قم و مشهد مقدس را به صورت ساالنه برگزار می کند.
اردوی مناسبتی نیز به تناسب شرایط در دستور کار است.
نظم در مدیریت و برگزاری هیئت نیز از شاخص های مورد توجه آن است که به تداوم و ارتقای کار می انجامد.
امید است که این هیئت بتواند نقش موثری در زمینه سازی برای ظهور امام عصر و تشکیل حکومت مهدوی داشته باشد.

28
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دبیرستان فرزانگان  1تهران

فعالیت اهی فوق ربانهم

سال تحصیلی 97-98

فعالیت های فوق برنامه به مجموعه برنامه هایی اطالق می شود که عالوه بر برنامه ها و فعالیت مصوب آموزش و پرورش و سمپاد  ،در این مرکز به صورت مستمر اجرا می شود.
ثبت نام کالس های فوق برنامه از ابتدای سال تحصیلی در پایه دهم با توجه به اطالع رسانی قبلی به والدین انجام می شود .برخی از مهمترین فعالیت ها به شرح ذیل می باشد:

ژپوهش
دبیرستان فرزانگان یک تهران ،بنابردالیلی از جمله،رشد ر وحیه بالندگی و برتری جویی علمی و تشویق به تفکر در دانش آموز ،ایجادزمینه علمی عمیق برای موفقیت
دانش آموز ان در کنکورهای دانشگاه ها و عمق بخشیدن به معلومات آموزشی آنان و ،...برگزاری کالس های پژوهش و المپیاد را در راس برنامه های خود قرار داده است و

بحمداهلل با همت دانش آموزان فرهیخته و فرزانه در سال های اخیر نیز شاهد نتایج درخشان آن بودیم.

نگاهی به انچه واحد پژوهش به آن می پردازد:
ارائه حداقل  12رشته علمی،پژوهشی ،مهارتی و مسابقه ای که دانش آموزان بنا به عالقه خود آن را بر می گزینند.آموزش نگاه عمیق از پیرامون خود گرفته تا جهان هستی و استفاده از آن برای ایده پردازی جهت رفع مشکالت و سرانجام،ایجاد تغییر و بهینه سازی زندگی -ارائه کارگاه های علمی تخصصی مثل جستجوی اطالعات پیشرفته ،نحوه برگزاری سمینارهای علمی  ،پروپوزال نویسی ،مقاله نویسی،پوستر سازی و پایان نامه نویسی

29

-دستیابی به رشد تفکرخالق،فرآیند طراحی و حل مسئله و ...

دبیرستان فرزانگان  1تهران
سال تحصیلی 97-98

ارتقاء مسئولیت فردی،فرهنگ مشارکتی و کار تیمی ،تعصمیم گیری و ... اجرای عملیاتی پروژه های علمی ،کسب مهرت و شکوفایی خالقیت در رشته های مهارتی و مسابقه ای-از دیگر مزایای گذراندن واحد پژوهش  ،بدست آوردن رزومه علمی و پژوهشی قوی مورد پذیرش همه دانشگاه ها می باشد.

 برگزاری کارسوق ها،سمینارها ی علمی و پژوهشی،برگزاری کنگره دانش آموزی ،برگزاری مسابقات دانش آموزی مانند فرزکاپ و فرزکد،آموزش مهارت های مربوط بهکسب و کارموفق و برگزاری بازارچه
کمک به فرآیند ثبت اختراع دانش دانش آموزان-انتشار سالنامه علمی -پژوهشی دبیرستان

30

تقویم اجرایی واحد پژوهش

دبیرستان فرزانگان  1تهران
سال تحصیلی 97-98

تاریخ

عنوان
معارفه کلی پژوهش و المپیاد برای والدین و دانش آموزان پایه نهم شرکت کننده در کارگاه علوم (فرزانگان یک دوره اول)

 5اردیبهشت 97

معارفه کلی پژوهش و المپیاد برای والدین و دانش آموزان پایه دهم(فرزانگان یک دوره اول)

 23تیر ماه

معارفه کلی پژوهش و المپیاد برای والدین و دانش آموزان پایه دهم ورودی جدید

 16مرداد ماه

معارفه رشته های پژوهشی مختلف توسط اساتید هر رشته برای دانش آموزان و والدین جهت انتخاب رشته

 16و  17مرداد ماه

شروع کالس های تابستانی پژوهش و ساماندهی ورودی های جدید در رشته های مختلف

 21مرداد ماه

بازدید علمی جهت ایده پردازی دانش آموزان

 24مرداد ماه

بازدید علمی جهت ایده پردازی دانش آموزان

 3و  7شهریور ماه

پایان کالس های پژوهش دوره تابستان

 13شهریور

شرکت در جشنواره دریا

شهریور ماه

تعیین رشته دانش آموزان ورودی جدید ( بعد از فیلتر المپیاد)

شهریورماه

31

معرفی واحد پژوهش برای دبیران آموزش در جلسه شورای دبیران

اواخر شهریورماه

ICYSشروع کالس ها و شرکت در مسابقه

مهر ماه

بازدیدهای علمی

مهر ماه

داوری مرحله اول عناوین پروژه ها

آبان ماه

بزرگداشت روز پژوهش و برگزاری سمینارهای پژوهش توسط اساتید مدعو و دانش آموزان منتخب پایه دهم

 20آذر ماه

توزیع یادبود پژوهش

روز فیزیک و بازدید از دانشگاه

 25آذر ماه

مسابقات آسیایی رباتیک

آذر ماه

داوری مرحله دوم پروژه ها توسط اساتید مدعو

دی ماه

مسابقه انتخابی  IYPTو  PYPTو مسابقه ریاضی WMI

بهمن ماه

شرکت در مسابقه سالم کاپ

طبق اعالم

کارآفرینی و کسب و کار

پنجشنبه  25بهمن

تحویل پایان نامه های پژوهشی

 12اسفند

32

بازارچه

سه شنبه  21اسفند

آماده سازی سی و چهارمین کارگاه علوم

 19اسفند تا آخر فروردین ماه

شرکت در مسابقه نادکاپ شریف

اسفند ماه

شرکت در مسابقات هوافضا دانشگاه شریف نادکاپ

اسفند ماه

شرکت در مرحله اول مسابقه ریاضی IMC

اسفندماه

ثبت نام جشواره خوارزمی

اواخر اسفند 97و فروردین 98

برگزاری مسابقه رباتیک دوره هشتم فرزکاپ

فروردین ماه

ارسال پروژه های دانش آموزی جهت داوری خوارزمی در مرحله منطقه ای

فروردین و اردیبهشت 98

برگزاری بخش دانش آموزی کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت

 31فروردین و یکم ،دوم و سوم اردیبهشت
98

خدمات آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی ایران
شرکت در مسابقه ریاضیات بین المللی کانگرو

فروردین ماه 98

سی و چهارمین کارگاه علوم دبیرستان فرزانگان  1تهران

 4و  5اردیبهشت 98

شرکت در جشنواره دانش آموزی تبیان

اردیبهشت 98

روز سمپاد و اهدای جوایز

 14اردیبهشت ماه 98
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ارائه پروژه ها توسط دانش آموزان جهت داوری خوارزمی در مرحله استانی

اردیبهشت 98

شرکت در جشنواره دانش آموزی نانو فناوری

اردیبهشت 98

شرکت در جشنواره زیست فناوری

اردیبهشت 98

شرکت در مرحله دوم مسابقه ریاضی IMC

اردیبهشت 98

شرکت در مسابقات و جشنوارهها ،بازدیدهای علمی پژوهشی ،بازدید از کارگاه علوم مدارس دیگر

بر مبنای اعالم مسابقات و همایشها و
جشنوارههای کشوری
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المپیاد

دبیرستان فرزانگان 1تهران
سال تحصیلی 97-98

المپیاد های علمی به عنوان یکی از فعالیت های علمی دانش آموزان دبیرستانی در کنار کنکور سراری و جشنواره خوارزمی ،جایگاه ویژه ای دارد.
المپیاد های علمی در کشور ما زیر نظر باشگاه دانش پژوهان جوان  ،هر ساله در رشته های ریاضی ،کامپیوتر،فیزیک،شیمی،زیست شناسی،نجوم و ادبیات در دو مرحله برگزار می گردد.
معموال مرحله اول آزمون در بهمن ماه برگزار شده و پذیرفته شدگان این مرحله در آزمون های مرحله دوم که در اردیبهشت ماه برگزار میشود شرکت می نمایند.
دانش آموزانی که بتوانند از این مرحله با موفقیت عبور کنند ،به دوره تابستانی باشگاه راه یافته و با حضور در کالس های تابستانی و شرکت در آزمون های باشگاه در نهایت مفتخر به کسب
مدال طال ،نقره یا برنز می گردند .حائزین مدال های نقره و برنز عالوه بر کسب مدال و گواهی نامه باشگاه دتنش پژوهان به عضویت بنیاد ملی نخبگان درآمده و از امتیازات آن برخوردار شده و با
کسب سهمیه درصدی کنکور ،به دانش آموزان پیش دانشگاهی می پیوندند .اما ائزین مدال طال  ،عالوه بر کسب مدال و گواهینامه و عضویت در بنیاد ملی نخبگان به عنوان نخبه درجه  ،1از
امتیاز معافیت از کنکور نیز بهره مند شده و می بایست به مدت یکسال دیگر در دوره های آماده سازی تیم ملی المپیاد کشور که باز هم در باشگاه تشکیل می شود شرکت نموده و در صورت
انتخاب ،به عنوان یکی از اعضای تیم ملی کشور،به مسابقات جهانی اعزام می گردند.
عالقمندان با مراجعه به سایت رسمی باشگاه دانش پژوهان جوان به نشانی ذیل می توانند از قوانین باشگاه برای شرکت در آزمون ها اطالعات کافی کسب نمایید.

www.ysc.ac.ir

اهدا ف
شناسایی دانش آموزان مستعد و خالق ،آموزش آنها و نیز تشویق و تهییج آ ن ها به استمرار فعالیت علمی
ایجاد فضای علمی حمایت معنوی از نخبگان برای قبولی در آزمون های المپیاد و مسابقات علمی
باالبردن مهارت دانش آموزان در آزمون ها و مسابقات علمی
باالبردن روحیه علمی دانش آموزان،استقامت در چالش های علمی حل یک مساله
آموزش مفاهیم المپیاد برای عمق بخشیدن به معلومات آموزشی دانش آموزان
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تقویم اجرایی واحد المپیاد
دبیرستان فرزانگان  1تهران
سال تحصیلی 97-98

برنامه المپیاد

تاریخ
سه شنبه

97/7/3

امتحان دروس آموزشی دهم و یازدهم

چهارشنبه

97/7/4

امتحان دروس آموزشی دهم و یازدهم

یکشنبه

97/7/8

امتحان دروس آموزشی دهم

سه شنبه

97/7/10

امتحان دروس آموزشی یازدهم

چهارشنبه

97/7/11

امتحان دروس آموزشی یازدهم

یکشنبه  98/7/15الی چهارشنبه 97/7/18

جلسه آشنایی اولیائ دهم با سرگروهان المپیاد

پنجشنیه  97/7/19و جمعه 97/7/20

اردوی رصد دهم

چهارشنبه  97/8/16و پنجشنبه 97/8/17

اردوی رصد دهم و یازدهم

یکشنبه 97/8/20

امتحان دروس آموزشی دهم

سه شنبه  97/8/22و چهارشنبه 97/7/23

امتحان دروس آموزشی دهم و یازدهم

یکشنبه 97/8/27

امتحان دروس آموزشی دهم

سه شنبه  97/8/29و چهارشنبه 97/8/30

امتحان دروس آموزشی دهم و یازدهم
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برنامه المپیاد

تاریخ
شنبه  97/10/22الی یکشنبه 97/10/30

اردوی مطالعاتی المپیاد دهم و یازدهم

دوشنبه 97/11/8

دیدار اولیا با دبیران دروس آموزشی

جمعه 97/11/19

اردوی رصد دهم و یازدهم

پنجشنبه  97/12/16و جمعه 97/12/17

اردوی رصد دهم و یازدهم

دوشنبه  98/1/5الی یکشنبه 98/1/11

اردوی مطالعاتی المپیاد دهم و یازدهم

شنبه  98/1/10و یکشنبه 98/1/11

اردوی رصد دهم و یازدهم

یکشنبه 97/2/8

دیدار اولیاء با اساتید دروس آموزشی

شنبه  98/2/14الی پنجشنبه 98/2/26

اردوی مطالعاتی

37

به نام خداوند جان و خرد

.

دبیرستان فرزانگان 1تهران
سال تحصیلی 97-98
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