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 فهرست
 صفحه موضوع  صفحه موضوع  صفحه موضوع 

 83 برنامه آزمونهای جامع  22 کودک و فرشته  2 معرفی دبیرستان 

 83 1نظرسنجی  22 ین نامه آموزشی آی 8 پیام مدیریت 

 21 2نظرسنجی  23 ین نامه انضباطی آی 2 نمودار اداری 

 28 ساعات شروع و خاتمه کالسهال جدو 82 گردهمایی اولیاء و مربیان  5 کادر آموزشی 
   88 پایگاه اینترنتی  3 فقط یک نوازش 

   82 سیزدهم آبان  3 فعالیتهای فوق برنامه 

   85 دبیران شورای  11 المپیاد 

   83 روزهای مالقات اولیاء با کادر   15 پژوهش 

   83 برنامه ارائه کارنامه ماهانه  13 فرهنگی 
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گان معرفی   تهران 1دبیرستان فرزان
  می دهد. پوشش رشته تحصیلی دانش آموزان را  8و در آغاز نموده  1853سال  فعالیت خود را ازاین واحد آموزشی      

دانش آموزان این مرکز در کنکورهای سراسری بیشترین قبولی را در رشته های علوم ریاضی، تجربی و هنر و علوم انسانی 

 در سطح کشور کسب می نمایند. 

 دانش آموزان  کهدر نظر گرفته است  در رشته های المپیاد، پژوهش و فرهنگیخود را  فعالیتهای فوق برنامه این مرکز 

 انتخاب رشته مورد عالقه خود تا پایان دوره دبیرستان ادامه می دهند.  بااز پایه اول 

، جشنواره خوارزمی و رشته های مختلف داخلی و جهانیهر سال در رشته های مختلف المپیاد دانش آموزان این مرکز 

 ه کسب رتبه ها . همچنین در رشته های تربیت بدنی موفق بمی گردندفرهنگی موفق به کسب مدال ها و عنوان مختلف 

  می شوند. و مدال های مختلف 

 می باشد، نام برد.  جهان دانریاضیزنان از افتخارات این دبیرستان می توان از خانم پرفسور مریم میرزاخانی که از 
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 ایپم مدرییت
 القلوب   مولفیا 

 قلب هایمان را با هم مونس ساز 
 ها آمد...فصل خاطره ،محبت آمد ،مهر آمد

 پیر مدرسه آمد...صدای بابای  ،صدای زنگ آمد ،صداقت آمد،کودکی آمد ،مهر آمد

 داد"  بابا آمد ، بابا آب داد، بابا نان"مهر را شروع کردیم، یادمان دادند 

 محبت آورد و عشق آموخت"  ،مهر آورد ،" مادر آمدچرا دیر آموختیم

 ، محبت و مدرسه، مهرر، مادکاش میم را زودتر یادمان می دادند

 مگر مهر و محبت و عشق چیز کمتر از آب و نان دارد. مهر است که می سازد، محبت است که پرداخت می دهد و عشق است

 ور می سازد. رکه با 

 برای داشتن دلی پویا و انگیزه ای قوی، محبت ضروریست تا بسازیم کشوری آباد و میهنی دوست داشتنی. 

 را دوست بداریم...ی ده تای کودکیمان یکدیگر بیایید اندازه
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 نمودار اداری دبیرستان

 

 

  

 مدیر

واحد آموزشی   

 

معاون 

  آموزشی 
 معاون

   پرورشی 

 مسئول

المپیاد    

  

مسئول 

 پژوهش 

معاونین  

 اجرایی

  

مسئول 

 امورمالی 

  

مشاورین 

 تحصیلی 

 معاونین 

 ها پــایــه

متصدیان 

 آزمایشگاهها

 متصدیان

 سمعی و بصری 

 متصدیان 

 سایت

 متصدیان 

 امور دفتری 

  خدمات 

 تربیت بدنی 

 مشاورین بالینی 

 کتابخانه  

 امور فرهنگی 
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 کارد آموزشی دبیرستان
 عنوان گروه آموزش 

 نام و 

 نام خانوادگی دبیر 

 عنوان

 گروه آموزش  

 نام و 

 نام خانوادگی دبیر 
 عنوان گروه آموزش 

 نام و 

 نام خانوادگی دبیر 

 دین و زندگی 

زبان و ادبیات  خانم رحمتی 

 فارسی

 خانم غالمی 

 زبان انگلیسی

 خانم میرافضل 

 خانم ارجمندی آقای طباطبایی نژاد خانم رفعتی 

 خانم بهمنی  خانم نظری خانم جابرانصاری 

 خانم شجاعی 

 عربی

 احتشامیخانم  خانم خوانین زاده 

 خانم بزرگی  خانم یادگاری  خانم مسعود شاهی 

 خانم جعفرزاده خانم محمدی پور  خانم فرقانی 

زبان و ادبیات 

 فارسی 

مطالعات  خانم نوروزی  خانم رفیعی

اجتماعی، 

 وتاریخ 
 جغرافیا

 خانم برزگر

 خانم فرهی  خانم نوریان  خانم بهبهانی 

 خانم علی پور  آقای هنر ور  فرخانم قاسمی 

 خانم طباطبایی آقای خانم وحیدنیا 

 خانم شریفی
 زبان انگلیسی

 خانم رنجبران  خانم خرسند

 خانم علی مردانی خانم صفایی خانم مهرابی



  arzaneganedu.irwww.f                          تهران 1دبیرستان فرزانگان                                                                                        

 49-49سال تحصیلی                                                                             

6 

 

عنوان گروه 

 آموزش 

 نام و 

 نام خانوادگی دبیر 

عنوان گروه 

 آموزش 

 نام و 

 نام خانوادگی دبیر 

عنوان گروه 

 آموزش 

 نام و 

 نام خانوادگی دبیر 

 فیزیک

 خانم لطفی  فیزیک خانم سعادت 

 ریاضی

 

 خانم رفیع 

 خانم ریخته گر

 شیمی

 خانم فتح اللهی  خانم جهانی مقدم 

 خانم حسامی پور خانم شاه نقی  خانم باللی

 آقای دادبام خانم اژه ای  خانم دانیال 

 آقای فرزان  خانم کریمی  خانم ایزدی

 آقای ندایی پور  خانم اصغری خانم طالبی 

 آقای رفیعی  خانم قادری  خانم صفری

 آقای پاکی  خانم کامرانی  آقای امام نیری 

 خانم عشوری آقای مصالیی آقای صادقی 

 ابراهیم زادهخانم  آقای سلیمانی  آقای مظلومی 

 آقای اکبری 
 

 خانم کشاورزی

 خانم حسینی  آقای شاهسواری 
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عنوان گروه 

 آموزش 

 نام و 

 نام خانوادگی دبیر 

عنوان گروه 

 آموزش 

 نام و 

 نام خانوادگی دبیر 

عنوان گروه 

 آموزش 

 نام و 

 نام خانوادگی دبیر 

 زیست شناسی

 خانم کالنکی 

 تربیت بدنی

 خانم خبیری 

 رایانه

 خانم ابراهیمی 

 خانم دست سری  خانم فتحی  خانم آقایی 

 خانم بهادری  خانم هادیان  خانم درستکار 

 خانم نازاری  خانم روحانی  آمادگی دفاعی خانم امیدی 

 خانم کرمانی 

مطالعات 

اجتماعی، تاریخ  

 و اقتصادجغرافیا

 خانم قنبری 

  

 خانم رئیسی  خانم محب زاده

 خانم  احمدی خانم باقری

 خانم دهقان  خانم میری  زمین شناسی

 و آمارهندسه 

 خانم امام جمعه  خانم کاظمی 

  آقای فتاحی 

  آقای شعاعی

  قیاسوند خانم 
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 فقط یک نوازش
    

چیزی را که نسبت به آن قدردان هستند نقاشی کنند  آموزان خود خواست تا تصویرروزی در روستای کوچک معلم از دانش

ای پر از غذا را نقاشی خواهند کرد. وقتی علی نقاشی های فقیر تصویر بوقلمون و سفرهاو با خودش گفت حتماً این بچه

 های علی هم مثل معلمشان از این نقاشیهمکالسی، او یک دست کشیده بود، خود را تحویل معلم داد، معلم جا خورد

 "رساند.کنم این دست خداست که برای ما غذا میها گفت: من فکر میتعجب کرده بودند. یکی از بچه

 "دهد.ها را پرورش میکارد و بوقلمونشاید هم دست کشاورزی باشد که بذر گندم می"یکی دیگر گفت: 

 هر کس نظری می داد تا این که معلم از علی پرسید: این دست کیست؟

 "خانم معلم این دست شماست. "آهسته جواب داد: او با خجالت و

آمد تا خانم معلم های مختلف نزد او میمعلم به یادآورد از وقتی که علی پدر و مادرش را از دست داده بود، به بهانه

 دست نوازشی بر سر او بکشد.

 گاهی فقط یک نوازش کافی است ...     
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 فعالیت اهی فوق ربانهم
ه به مجموعه برنامه هایی اطالق می شود که عالوه بر برنامه ها و فعالیتهای مصوب آموزش و پرورش، فعالیتهای فوق برنام

 در این مرکز به صورت مستمر اجرا می شود. ثبت نام کالسهای فوق برنامه از ابتدای سال تحصیلی در پایه اول با توجه

 به اطالع رسانی قبلی به والدین تشکیل می گردد. برخی از مهمترین فعالیتها به شرح ذیل می باشد:  
 

 المپیــاد

آموزان دبیرستانی در کنار کنکور سراسری و جشنواره های علمی دانشالمپیادهای علمی به عنوان یکی از فعالیت

 ای دارد. خوارزمی، جایگاه ویژه

المپیادهای 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. 

دوم که در اردیبهشت معموالً مرحله اول آزمون در بهمن ماه برگزار شده و پذیرفته شدگان این مرحله در آزمونهای مرحله 

 ماه برگزار می شود شرکت می نمایند. دانش آموزانی که بتوانند از این مرحله با موفقیت عبور کنند، به دوره تابستانی 
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باشگاه راه یافته و با حضور در کالسهای تابستانی و شرکت در آزمونهای باشگاه در نهایت مفتخر به کسب مدال طال، نقره 

 .یا برنز می گردند

های نقره و برنز عالوه بر کسب مدال و گواهی نامه باشگاه دانش پژوهان به عضویت بنیاد ملی نخبگان در حائزین مدال

آمده و از امتیازات آن برخوردار شده و با کسب سهمیه درصدی کنکور، به دانش آموزان پیش دانشگاهی می پیوندند. اما 

، از امتیاز 1هی نامه و عضویت در بنیاد ملی نخبگان به عنوان نخبه درجه حائزین مدال طال، عالوه بر کسب مدال و گوا

دوره های آماده سازی تیم ملی المپیاد کشور که  معافیت از کنکور نیز بهره مند شده و می بایست به مدت یکسال دیگر در

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. 

  WWW.ysc.ac.ir                  عالقمندان با مراجعه به سایت رسمی باشگاه دانش پژوهان جوان به نشانی

 می توانند از قوانین باشگاه برای شرکت در آزمونها اطالعات کافی کسب نمایند. 

  

http://www.ysc.ac.ir/
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 المپیاد در سال اول 

به منظور آماده سازی دانش آموزان داوطلب شرکت در المپیادهای علمی و حضور هر چه قویتر در این آزمون ها،      

می شود که با توجه به  سهای المپیاد در کلیه رشته ها به غیر از ادبیات از مهرماه برای دانش آموزان سال اولی برگزارکال

محدودیت سنی در نظر گرفته شده از طرف باشگاه دانش پژوهان برای شرکت کنندگان در آزمون کشوری، کالسهای 

موزان برای حضور در کالسهای اصلی المپیاد در پایه های بعدی را المپیاد در پایه اول صرفاً جنبه آماده سازی دانش آ

خواهند داشت و عملکرد دانش آموران در این کالسها و نیز احراز معدل باالتر از میانگین معدل پایه، مالک گزینش آن ها 

 از طرف مدرسه برای ادامه حضور در کالسهای سال بعد خواهد بود. 
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 المپیاد در سال دوم  

 دانش آموزان با توجه به شاخه انتخابی خود)ریاضی، تجربی، انسانی( رشته المپیاد مورد نظرشان را انتخاب می نمایند.      

 آموزان شاخه ریاضی تنها مجاز به انتخاب رشته زیست شناسی نمی باشند. دانش

 و ادبیات می باشند. آموزان شاخه تجربی مجاز به انتخاب یکی از رشته های زیست شناسی، شیمی دانش

 آموزان شاخه انسانی صرفاً مجاز به انتخاب رشته ادبی می باشند. دانش

 آموزان پس از گذراندن موفق کالسهای المپیاد در سال اول که تصمیم به المپیادی بودن گرفتند، دانش

 حتماً باید در کالسهای المپیاد تابستانی شرکت کنند. 

آموزان در دوره مهر به بعد، شرکت و کسب نتیجه الزم در آزمون های پایان دوره ضور دانششرط الزم برای ادامه ح     

 تابستان، عملکرد کالسی مطلوب در طول برگزاری کالسها و نیز احراز معدل باالتر از میانگین معدل پایه می باشد. 

 

 



  arzaneganedu.irwww.f                          تهران 1دبیرستان فرزانگان                                                                                        

 49-49سال تحصیلی                                                                             

13 

 

 

 المپیاد در سال سوم  

 سال جاری برای دانش آموزان المپیاد به صورت متمرکز  تهران طی 1کالس سال سوم دبیرستان فرزانگان     

 و در یک کالس مجزا برگزار خواهد شد. 

کالسهای درسی دانش آموزان طی سه روز در هفته به صورت فشرده و با حذف عناوین ارائه شده در تابستان برقرار شده و 

 ادامه خواهد یافت. 

 های مطالعاتی، کالسریزی دبیرستان، به برنامهتصمیم و برنامهچهار روز باقی مانده در طی هفته، بسته به 

 های المپیاد و دروس آموزش و پرورش اختصاص دارد. و آزمون 

 آموزان سال سوم در یک کالس به صورت متمرکز، همسو کردن فضای درسیهدف از تفکیک دانش

 دروس آموزش و پرورش، صرفاً از طریق سیاست آموزان و المپیاد ایشان می باشد. لذا اولویت بین المپیاد ودانش

های آموزشی اعالم شده آموزان موظف به رعایت قوانین و حداقلهای کادر آموزشی دبیرستان تبیین شده و دانشگذاری 

  هستند. 
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 1131تهران تا پایان اسفند   1برنامه آزمون های متمرکز المپیاد دبیرستان فرزانگان 
 

 تاریخ  روز 

 13/3/38 جمعه

 2/3/38 جمعه 

 28/3/38 جمعه 

 12/3/38 جمعه 

 5/11/38 جمعه 

 23/11/38 جمعه 

 13/11/38 جمعه 

 22/11/38 جمعه 

 15/12/38 جمعه 

از ضرورتهای  حضور در آزمونهای المپیاد و نیز شرکت در کالسهای ایام نوروز ویژه پایه دوم و سوم 

 المپیادی بودن می باشد. 
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 ژپوهش
 تقویم اجرایی واحد پژوهش:

 

و مهارت  "واقعیت گرایی" ویژگی است که عادت بهچند تمرین   هدف از گنجاندن پژوهش در کالس درس و مدرسه

را آموزش می دهد. در این کالس به دانش آموزان یاد می دهیم چگونه به اطراف نگاه کنند، چگونه  "جستجوی حقیقت"

به تفکر مداوم خو گیرند، چگونه از عهده گمانه زنی برآیند و از تالش برای یافتن واقعیت نتیجه بگیرند، چگونه خود را 

ه های مکرر آماده سازند، چگونه همکاری و فعالیت در قالب کار گروهی را تجربه کنند، چگونه خود را برای آزمایش یا تجرب

 خطاپذیر بدانند و از شکست دل سرد نشوند و چگونه در یک فضای رقابت سالم شرکت کنند و ...

عالوه بر ایجاد انگیزه در دانش ... نهایتا شرکت پروژه ها در جشنواره ها، مسابقات و سایر رقابت های داخلی و خارجی، 

آموزان و شکوفایی استعداد آن ها و امکان رقابت سالم، می تواند دستاوردی شامل کسب درجه نخبگی، پذیرش در دانشگاه 

 بدون کنکور، دریافت سهمیه جهت کسب رتبه در کنکور و... به همراه داشته باشد.
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گروه اصلی زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضی، نانوتکنولوژی، کامپیوتر، الگوریتم، هوافضا، نجوم  11پژوهش امسال در 

 واحد به شرح ذیل می باشد:این  و علوم انسانی ارائه می گردد. تقویم اجرایی برنامه های 
 

 زمان اجرا شرح وظایف  ردیف 

 ها(ها و چهارشنبه)دوشنبه 38شهریور  5مرداد لغایت  15 پایه دوم -کالس های تابستانه واحد پژوهش 1

 شهریور 81و  81 ویژه پایه اول -معارفه واحد پژوهش 2

 مهر 1سه شنبه  38-32شروع کالس های پژوهش سال تحصیلی  8

 38مهر  شرکت در جشنواره نانو فناوری 2

 38آبان  دانشگاه شریف -شرکت در مسابقات هوافضا 5

 38آبان  مرحله اول PYPTشرکت در مسابقه  3

 آبان 23الی  21 داوری پیشرفت و اجرای پروژه ها 3

 آبان 22 بازارچه 3

 آذر 25سه شنبه  و سمینار اساتید  گرامیداشت هفته پژوهش 3

 38بهمن  مرحله دوم PYPTشرکت در مسابقه  11
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 زمان اجرا شرح وظایف  ردیف 

 38بهمن  مسابقات فرزکدبرگزاری دومین  11

 اسفند 5بهمن الی  21 داوری  نهایی پروژه ها 12

 هفته اول اسفند دانشگاه شریف نادکاپ -شرکت در مسابقات هوافضا 18

 38اسفند  برگزاری چهارمین مسابقات فرزکاپ 12

 اسفند 28و  22 امین کارگاه علوم 81 15

 اسفند 22 کارگاهاختتامیه  -امین سمینار کارگاه علوم 81 13

 32فروردین  شرکت در مسابقه پژوهشگران جوان سمپاد 13

 32فروردین  شرکت در مسابقه ایران اپن 13

 32فروردین  دانشگاه امیرکبیر -شرکت در مسابقات هوافضا 13

 32فروردین و اردیبهشت  شرکت پروژه ها در جشنواره خوارزمی 21

 32اردیبهشت  شرکت در مسابقه ریاضی رضا صادقی 21

 32اردیبهشت  شرکت در جشنواره زیست فناوری 22

 32اردیبهشت  شرکت در جشنواره دانش آموزی تبیان 28
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 زمان اجرا شرح وظایف  ردیف 

 38خرداد  شرکت در مسابقه پژوهش سراها 22

 32تیر  IYPTشرکت در مسابقات جهانی  25

 32تیر  روباتیک  شرکت در مسابقات جهانی 23

 32تابستان  شرکت پروژه ها در انجمن فیزیک 23
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 فرهنگیتقویم اجرایی واحد 

 ساعت کیفیت روز تاریخ مناسبت ماه

23/3  معارفه سال اولی ها شهریور 12-13  سه شنبه   

هر
 م

1/3 بازگشایی  18  سه شنبه 

شهیدیادواره   2/3    چهارشنبه 

8/3 اول ذی الحجه اعمالفضاسازی+  پنجشنبه    

+ سوم اردوی پایه دوم 3-15 اردوگاه درون شهری     

12/3 روز عرفه 12-13 دانشگاه تهران+ افطاری شنبه   

21/3 جشن روز عید غدیر   –تکمیل ظرفیت مشهد+جشن  چهارشنبه 

 اهداء جوایز برترینهای کنکور
 زنگ آخر

23/3 روز مباهله شنبهفضاسازی+ اطالع رسانی اعمال، روز  یکشنبه    

  چهارشنبه تا جمعه   اردوی مشهد *
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ان
            آب

ان
 آب

8/3 استقبال از محرم   سیاه پوش کردن مدرسه دوشنبه 

1/8-11 مراسم دهه اول محرم 5-54:7 زیارت عاشورا و عزاداری+ صبحانه    

نمایشگاه کتاب -چکاد محرم1آبان= 2  شعر عاشورایی -مسابقه کتابخوانی محرم یکشنبه   13-15:81  

3/3 روز بسیج دانش آموزی  زنگ تفریحها جذب بسیج چهارشنبه 

11/3 دسته عزاداری و نذری شوندگروه تقسیم می 2دانش آموزان در  یکشنبه  2زنگ    

آبان 22 بازارچه  12:81  شنبه 

13-21   یکی از شبهای محرم شرکت در مراسم بیت رهبری  

ذر
23/3یا  28 مراسم بوی سیب  آ شنبه2یا 1  ء + پذیرایی و شامویژه اولیا   از اذان مغرب 

25/3 گرامیداشتروز پژوهش و سمینار اساتید    سه شنبه 

ی
 اول ربیع االول کارت تبریک ب دوستان مسیحی + اهداءگل 2و5شنبه 2و 8 /11 تبریک عید و میالد حضرت مسیح د

و امام صادق )ع( میالد پیامبر  13-12/11 شنبه5تا1    برنامه غیرسالنی/ سالنی؟ 

  متعاقباً اعالم می شود   کارگاه هنری بهمن

ند
سف

28/12و22 کارگاه علوم ا یه نش-جمعه     

اختتامیه کارگاه -سمینارهای علمی  22/12 شنبه1  زنگ آخر2    

12ا/5 والدت حضرت زینب )س( 3-3:81 داخل نمازخانه با حضور اعضای هیئت سه شنبه   
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فاطمیه اولمراسم ایام   18- 3/12 3-3:81  شنبه   

18/12 شهادت حضرت زهرا)س( 3-3:21  چهارشنبه   
 متعاقباً اعالم می شود اهداجوایز برترینها علمی فرهنگی پژوهشی   والدت حضرت زهرا )س( فروردین 

ت
هش

دیب
12/2/32 روز سمپاد ار     

داد
خر

 

 

وم بعد از امتحاناتاردوی پایه س خردادبعد از امتحانات       

     جشن نیمه شعبان 

15-13 مکان برگزاری: کتابخانه + دعوت از استاد  یکشنبه اول هرماه جلسات ماهانه چکاد اهل قلم  
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 کودک و فرشته
 

گویند فردا شما مرا به زمین می فرستید، اما من به این می "کودکی که آماده تولد بود، نزد خدا رفت و از او پرسید:

از میان بسیاری از فرشتگان  "خداوند پاسخ داد: "توانم برای زندگی به آن جا بروم؟و بدون هیچ کمکی چگونه میکوچکی 

 اما کودک هنوز مطمئن نبود که "من یکی را برای تو در نظر گرفتم. او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد کرد.

 خواهد برود یا نه.می 

 ی جز خندیدن و آواز خواندن ندارم. این ها برای شادی من کافی هستند.اینجا در بهشت من هیچ کار -

 خداوند لبخند زد: فرشته تو برایت آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند خواهد زد.

 تو عشق او را احساس خواهی کرد و شاد خواهی شد.

 "آن ها را نمی دانم! گویند وقتی زبانمن چطور می توانم بفهمم مردم چه می"کودک ادامه داد: 

ترین واژه هایی را که ممکن است بشنوی در گوش تو ی تو، زیباترین و شیرینفرشته"خداوند او را نوازش کرد و گفت: 

 "زمزمه خواهد کرد و با دقت و صبوری به تو یاد خواهد داد که چگونه صحبت کنی.

 "کنم!وقتی می خواهم با شما صحبت کنم چه  "کودک با نارحتی گفت:
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 ما کودک و فرشته
 "دهد که چگونه دعا کنی.گذارد و به تو یاد میهایت را از کنار هم میات دستفرشته"خداوند گفت: 

 "شنیده ام که در زمین انسانهای بدی هم زندگی می کنند. چه کسی مرا محافظت خواهد کرد؟"کودک سرش را برگرداند و پرسید: 

 کرد، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. ات از  تو محافظت خواهدفرشته -

خداوند لبخند زد و  "توانم شما را ببینم، ناراحت خواهم بود.اما من همیشه به این دلیل که دیگر نمی"کودک با نگرانی ادامه داد: 

همواره در کنار تو  ات همیشه درباره من با تو صحبت خواهد کرد و به تو راه بازگشت نزد مرا خواهد آموخت، اگر چهفرشته"گفت: 

 "خواهم بود.

دانست که باید به زودی سفرش را آغاز کند. او به شد. کودک میدر آن هنگام بهشت آرام بود، اما صداهایی از زمین شنیده می

و را نوازش کرد خداوند شانه ا "ام را بگویید.خدایا اگر باید همین حاال بروم، لطفا نام فرشته"آرامی یک سوال دیگر از خداوند پرسید: 

  "توانی او را مادر صدا کنی.ات اهمیتی ندارد. مینام فرشته"و پاسخ داد: 
 

 می زند برای ما ... "شور"قند خون مادر باالست. دلش اما همیشه "

 اند آب مروارید ...گذاشته را دکترها اسمش ، ر صدف چشمانشاشکهای مادر، مروارید شده د
 کنم. داستانی دارد دستانش ...... دستانش را نوازش میحرفهایی دارد چشمان مادر 
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 آئين انهم آموزشی
 

آموزان موظف به حضور در مرکز، طی روزها و ساعات قید شده در برنامه هفتگی و هم چنین ساعات تعیین شده دانش. 1

 برای فعالیت های فوق برنامه و جبرانی می باشند.                                                                       

نامه های آموزشی، پژوهشی مرکز می باشد اما  استفاده دانش با وجودی که گردش های علمی و بازدیدها جزء بر .2

 آموزان از برنامه ها منوط به اجازه کتبی اولیاء می باشد. 

ای از وی به عمل آید، معاون باشد که الزم است مراقبت ویژهدر صورتی که فرزند شما دچار بیماری خاصی می .8

 مربوطه را در جریان امر قرار دهید. 

احترام نسبت به مدیر، معاونین، دبیران و دیگر کارکنان مرکز و حسن اخالق و رفتار و همکاری با سایر رعایت ادب و  .2

 دانش آموزان از اولویت های مرکز می باشد. 

فعالیت دانش آموزان در کارگاه علوم و سمینارها از طرف مرکز برنامه ریزی و جهت اجرا به دانش آموزان اطالع داده  .5

 ا توجه به مقررات اعالم شده ملزم به شرکت در این گونه برنامه ها می باشند. می شود و آنان ب
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ها، کتابخانه، سایت کامپیوتر، اتاق ورزش و سایر امکانات( از اموال دولتی بوده و آزمایشگاهکالسها، وسایل مرکز اعم از ) .3

سیب، خسارت وارده باید توسط اولیاء دانش آموزان موظف به حفظ و نگهداری از آنها می باشند و در صورت هرگونه آ

 جبران گردد. )فرم تسویه حساب از هرکدام از واحدهای مذکور، هنگام ثبت نام مؤید این بند بوده و الزامی می باشد(. 

چنانچه دانش آموزی پس از امتحانات پایان سال تحصیلی حد نصاب الزم را جهت ادامه تحصیل در این مرکز کسب  .3

 ام نامبرده کان لم یکن تلقی می گردد. نکرده باشد ثبت ن

در صورتی که دانش آموزی در حین امتحان تخلف نموده و از هرگونه دست نوشته،کتاب و ... استفاده نموده و یا  .3

نمره درس طبق آئین نامه امتحانات  محروم شده و برای مذکور هرگونه حرکت سؤال برانگیز انجام دهد از آزمون

  عمل خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش 

 در پایان ترم اول نمره ها وارد سیستم آموزش و پرورش خواهد شد و به هیچ وجه قابلیت تغییر وجود ندارد.  .3

 می باشد.   17حداقل نمره قبولی در دبیرستان فرزانگان در هر درس   .11
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محاسبه های پایان نوبت اول،پایان نوبت دوم و مستمر اول و دوم طبق فرمول زیر نمره ساالنه هر درس براساس نمره .11

 شود:    می

 نمره پایانی نوبت اول+ نمره مستمر نوبت اول(= نمره ساالنه    2نمره پایانی دوم+ مستمر نوبت دوم +   11  3  

  معدل کل هر دانش آموز در پایان سال تحصیلی به صورت زیر محاسبه می شود: .12

 نمره ساالنه هر دورس( مجموع= معدل کل    )واحد آن درس   مجموع واحدهای ارائه شده       

 دانش آموز براساس مالکهای زیر به انتخاب رشته تحصیلی می پردازد. اول متوسطه در پایان سال  .18

اولیاء و دانش آموز، آزمون ریون، آزمون رغبت سنج  ،ی راهنمایی و اول دبیرستان نظر خواهی از دبیرانهای دورهنمره

 و نظر مشاور 

های هایی و با سواالت هماهنگ در حوزهها به صورت نامتحان نوبت دوم)خردادماه( سومی طبق آیین نامه سنوات قبل .12

 از کل کتب و با بارم بندی مشخص صورت می گیرد.  ،امتحانی تعیین شده

 روانشناسی و تاریخ ادبیاتو آمار و مدلسازی)رشته تجربی( و ه )رشته ریاضی( )از دروس تاریخ و مبانی رایان

 )رشته انسانی( به صورت داخلی امتحان به عمل می آید.  
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ی دبیرستان محاسبه های سه سالهوز دارای دو معدل کتبی و کل که براساس نمرهآمدر پایان سال سوم هر دانش .15

 خواهد شد. معدل کتبی دانش آموز براساس نمره های به دست آمده از امتحانات نهایی وی تعیین می شود. 

 نمره های مستمر سال سوم در تعیین معدل کتبی تاثیری ندارد ولی در معدل کل همانند سال اول و دوم عمل می کند.  .13

را طی یکسال تحصیلی  ساعت فوق برنامه 3و   واحد درسی 22وعاً دانش آموزان سال چهارم )پیش دانشگاهی( مجم .13

 انتخاب نموده و در دو نوبت دی ماه و خردادماه امتحان خواهند داد. 
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 آنيي انهم انضباطی 
 

       دانش آموز 4  محترمولی    

 * خواهشمندیم با دقت متن زیر را  مطالعه و رعایت  فرمایید . 

مفتخریم در این دبیرستان با ایجاد محیطی اخالقی برمبنای   با عرض سالم و آرزوی موفقیت روز افزون در تمام شئونات زندگی ،

  .باشیم فرزندانمانپیشرفت های علمی جهان باعث ارتقاء بیشتر سطح علمی و فرهنگی تعالیم عالیه اسالم و متناسب با 

 ر می رسد :لذا توجه به نکات زیر ضروری به نظ  
 ‹‹باشند.  پژوهشی و فرهنگی در تعامل مناسب با  مسئولین دبیرستان  –های آموزشی ی زمینه شایسته است اولیاء محترم در کلیه›› 

 نکات  مهم زیر یاد آوری می گردد4

 ادب و احترام نسبت به مدیر ، معاونین ، معلمین ، مربیان و دیگر کارکنان رعایت .1

 حفظ حجاب در تمام مکانهای آموزشگاه .شلوار، جوراب طبق مقررات مرکز و مقنعه ، مانتو ، ستفاده از فرم پوششی اعالم شده : ا .2
گونه آرایش و پیرایش. )درصورت مشاهده مورد ذکر شده اخراج ه بدون هرعدم استفاده از هرگونه زیورآالت و حفظ ظاهری ساد .8

 گردد(انجام میموقت همراه با کسر نمره انضباط 
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 ی .رعایت کامل بهداشت فردی و عموم .2

و خودداری از همراه داشتن پول بیش از نیاز. ) الزم به ذکر است دبیرستان هیچ گونه حفظ و نگهداری وسایل شخصی  .5

 مسئولیتی در این رابطه به عهده ندارد.(

دوربین عکاسی یا فیلمبرداری، کتاب و تصویری،  صوتی تمامی دستگاههای، به همراه داشتن وسایل غیرمجاز ) عکس پرهیز از  .3

    ( در مدرسه .های نامناسب 

آموزشی، در صورت مشاهده مورد فوق  ع استفاده از تلفن همراه در مراکزطبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش در مورد من

 اداره منطقه تحویل داده خواهد شد.  ضبط و به واحد حراستوسیله مورد نظر 

 .ی قوانین و مقررات برگزاری هرنوع مراسم و یا جشن در محیط مدرسه خارج از محدوده عدم .3

 مقررات حضور و غیاب4

 دانش آموزان بعد از دبیر حق ورود به کالس را ندارند .  .1  

به مدرسه اطالع  صبح3تاساعت مراتب را همان روز تلفنیلطف نموده در صورت غیبت و یا تأخیر ورود به مدرسه اولیاء . 2 

مایند . حضـور دانش آموزان قبل از زنگ نروز بعد، مراجعه  8خیر، حضوری و حداکثر تا أدهند و جهت موجه شدن غیبت و ت

 .در مرکز آموزشی الزامی است 
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ن دانش آموزان موظف به حضور در مرکز آموزشی طی روزها و ساعات قید شده در برنامه هفتگی و همچنین ساعات معی .8

و یی که مدرسه اعالم می دارد الزامی شده برای فعالیت های فوق برنامه و کالس های جبرانی می باشند . شرکت در برنامه ها

 عدم حضور ، غیبت غیر موجه محسوب می شود . 

موزان و با حضور دانش آموزان در بازدیدها و گردش های علمی یک و یا چند روزه منوط به کسب اجازه کتبی اولیاء دانش آ. 2

 اطالع و موافقت معاون پایه ، معلم مربوطه و مسئول فوق برنامه می باشد  . 

 آموز از مدرسه درساعات آموزشی فقط با همراهی والدین امکان پذیر می باشد.  خروج دانش. 5

کننده هماهنگآموزان ندارد و فقط به صورت دانشرفت و برگشت ن مرکز هیچ گونه تعهدی نسبت به تهیه وسیله . ای3

 نماید . لطفاً در صورت بروز هر نوع مشکلی در این رابطه با نماینده سرویس تماس حاصل فرمایید.  خدماتی را ارائه می

 موجه نمودن آن اقدام نمایند.به . شرکت در آزمونهای مدرسه الزامی است و درصورت غیبت اولیاء حضوراً نسبت 3
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 4تذکرات الزم
 

آموزان در این زمینه ش. لذا همکاری اولیاء و دانباشدمیبعضی از دروس عالوه بر کتابهای درسی دارای محتوای تکمیلی   .1

 .  ضروری است

شود و دانش آموزان موظف المال محسوب می های کتابخانه و سایر امکاناتی که در مرکز فراهم شده بیتوسایل آزمایشگاه، کتاب .2

 باشد. دار خسارت وارده میآموز عهدهآنها هستند و در صورت تخریب و وارد آمدن خسارت، ولی دانشبه حفظ و نگهداری از 

-های اعالم شده ، به منزله انصراف از تحصیل در این مرکز بوده و دانشعدم مراجعه و تکمیل پرونده تحصیلی و مالی در تاریخ .8

 آموز حق استفاده از کالس را ندارد. 

 آموزان به شرح زیر مراحل برخورد با دانش انضباطی واخالقی -آموزشی ت مشاهده هرموردصوردر بدیهی است 

 باشد()الزم به ذکر است مراحل ذیل شامل وضعیت ظاهری و تلفن همراه نمیباشد 4 می

 .  و کسر نمره انضباطالف ( تذکر شفاهی      

  بر عدم انجام و تکرار آن وکسر نمره انضباط دانش آموزان و اولیاء، مبنیب ( دریافت تعهد کتبی از       

  ری در شورا ) اخراج موقت و ... ( و کسر نمره انضباطج ( تشکیل شورای انضباطی مرکز و هرگونه تصمیم گی      

 گیری. ی انضباطی سازمان جهت تصمیم آموز به کمیتهد ( معرفی دانش      
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 هگردهمایی اولیاء و مربیان  و آموزش خانواد
 پدر و مادر گرامی4 

کارگیری شیوه ها و رفتارهای آگاهانه و هوشمندانه والدین محترم است. تجهیز از عوامل مهم موفقیت هر دانش آموز، به  

ها مستلزم برخورداری از سطح کیفی مناسبی از دانش و داده های علمی در زمینه تعلیم و تربیت ها و روشوالدین به این شیوه

 ها نیازمند استفاده از متخصصین مجرب این رشته هستیم به روز کردن این آگاهیمی باشد. لذ به منظور تالش در جهت 

 نواده های گرامی تدارک دیده است. طبق برنامه ریز برای خا جلساتی را 1در این راستا دبیرستان فرازنگان

 امید است مورد استقبال و استفاده قرار گیرد. 
 

 

 ساعت شروع تاریخ روز ساعت شروع تاریخ روز

 صبح 8 3/11/31 پنجشنبه 11-15411 7/5/31 شنبه

 صبح 8 :4/3/:4 پنجشنبه صبح 8 17/8/31 پنجشنبه

    صبح 8 41/3/31 پنجشنبه
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 پایگاه اینترنتی دبیرستان 
 

آغاز کرد.  فعالیت خود را  1833 سال از   www.farzaneganedu.ir 1پایگاه الکترونیکی دبیرستان هوشمند فرزانگان

مجموعه فعالیتهای آن شامل: آرشیو آزمون های برگزار شده، صدور کارنامه دوره ای، ماهیانه، ترمی، سالیانه، مصور سازی تمام 

وهشی، تخصیص صفحه به گروه های علمی و پژفعالیتهای مدرسه، تخصیص یک صفحه به هر یک از دانش آموزان و دبیران، 

 ایشگاههای مجازی و ... آزمون های آنالین، ایجاد آزم

این سایت عالوه بر امکانات ذکر شده، امکان مشاهده، تمامی موارد انضباطی و آموزشی روزانه، به صورت توصیفی را به اولیاء 

دانش آموزان می دهد و هر ولی دانش آموز می تواند با هر یک از دبیران ارتباط خصوصی به وسیله ارسال پیام به صفحه دبیر 

 اشد. داشته ب

  8111283813عالوه بر پایگاه الکترونیکی دبیرستان، اولیاء محترم می توانند در صورت لزوم از طریق سامانه پیامک 

 با مدیریت دبیرستان ارتباط برقرار کنند.  13883813331و یا 
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 سیزدهم آبان روز دانش آموز 
 

 نوجوانش حک کرده بود. خیابان در آرزوی دیدن سرسبزی هگذران جوان وهای راش نشانی از گامزمین بر سنگ فرش یخ زده

 بود...برگ های درختان همچنان چشم به آسمان داشت و زمان در انتظار  

 زمان در انتظار بود تا زمین دوباره حماسه هایش را تکرار کند و زمان...

 حلول بهار را بچینند و زمان... تا فرزندان ایران زمین دوباره برخیزند و برسترگی سیاه شب چیره شوند و مقدمات

آبانی دیگر و باز حماسه ای برای تکرار فرزندان ایران. آنگاه که دژخیمان از دل شب سیاه یورش آوردند  19و د بو 1931آبان  19

و مقتدای سپیدی و حماسه را با خود بردند و فردای آن روز خروش برآمد، آن روز که دشمن خانه را النه کرده بود دوباره عشق 

آبان  19اسه خون خود را به پای صنوبرهای جاودانگی جاری کردند. آن روز در آغوش حمآغوش  غیرت آمد و فرزندان ایران، 

 گذشت جوانان ایران اما ماندند و حماسه ی جاوید شدند. حال ثبت است برجریده عالم دوام ما. 

 روزت مبارک
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 شورای دبیران

 

شماره 

 جلسه 
 تاریخ  روز 

ساعت 

 جلسه 

شماره 

 جلسه 
 تاریخ  روز 

ساعت 

 جلسه 

 17-11411 43/11/31 چهارشنبه 1 17-11411 11/1/31 شنبه دو 1

 17-11411 45/14/31 چهارشنبه  5 17-11411 43/5/31 سه شنبه  4

 17-11411 :43/1/3 شنبه  8 17-11411 48/8/31 چهارشنبه  3

 17-11411 :13/4/3 سه شنبه  3 17-11411 43/3/31 شنبه  4

     17-11411 43/11/31 دوشنبه  5

 

 



  arzaneganedu.irwww.f                          تهران 1دبیرستان فرزانگان                                                                                        

 49-49سال تحصیلی                                                                             

36 

 

 

 

 روزهای مالقات اولیاء با مدیریت و معاونت ها در طول سال تحصیلی

 8-14ها     ساعت شنبهسه مالقات با مدیریت مرکز سرکار خانم رضایی

 همه روزه مالقات با معاونت آموزشی سرکار خانم پناهی

 چهارشنبه -یکشنبه مالقات با معاونت پایه اول

 چهارشنبه -شنبه مالقات با معاونت پایه دوم

 سه شنبه -شنبه مالقات با معاونت پایه سوم

 پنج شنبه -دوشنبه مالقات با معاونت پایه چهارم

 

 * ارتباط تلفنی یا حضوری با مسئولین در زنگهای تفریح میسر نمی باشد. 

 صبح اقدام نمایید.  3آموزان هر روز قبل از ساعت * جهت موجه کردن غیبت دانش

  13115113311* شماره تلفن همراه و ایمیل مدیر مرکز جهت ارتباط اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز4     همراه  

            e.mail:rezaeikh@yahoo.com                                                                                     
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 ماهانهبرنامه ارائه کارنامه های 
 

 ساعت تاریخ  موضوع

 ___ 13/3/38   ارائه اولین کارنامه ماهانه در سایت

 13الی   12:21از ساعت   3/38/ 13 مالقات با دبیران پایه اول تا سوم

 __ 13/3/38 ارائه کارنامه ماهانه در سایت مدرسه

 غیر از زنگهای تفریح 12:81صبح الی   3از 3/11/38و  3 ارائه کارنامه ترم به صورت حضوری

 __ 1/2/32 ارائه کارنامه ماهانه در سایت مدرسه

 13الی  12:81از ساعت   5/2/32 پایه اول تا سوم مالقات با دبیران

 متعاقباً اعالم خواهد شد.   ارائه کارنامه پایانی

*اولیاء محترم لطفاً جهت اطالع از وضعیت فرزند خود قبل از هرگونه ارتباط با دبیر ابتدا با مشاورین پایه 

 اقدام به این امر نمایید.ارتباط برقرار نموده و درصورت لزوم با هماهنگی مشاور پایه 
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 برنامه آزمونهای جامع

 

 

 

 

 

 برنامه آزمون ها                                                          

 پایه اول  پایه دوم  پایه سوم  تاریخ آزمون  ردیف 

 داخلی  داخلی  داخلی  2/3/38 1

 ____ ____ قلم چی 28/3/38 2

 قلم چی قلم چی قلم چی 23/11/38 8

 داخلی داخلی داخلی 1/12/38 2
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 (      1نظرسنجی )

 1/11/49تاریخ:  
 

 والدین گرامی: 

همانطور که می دانید، پیشرفت آموزشگاه در گرو تالش شما و کارکنان است که بدون شک آشنایی مدیریت آموزشگاه به نگاه 

 و نظر دانش آموزان نسبت به مجموعه می تواند راه را برای پیشرفت و بهتر شدن مدرسه هموار سازد. 

نتقادات شما در خصوص کارکرد بخش های اجرایی، انضباطی، آموزشی، تربیتی، برآنیم که از نظرات سازنده و پیشنهادات و ا

مشاوره و ... آموزشگاه بهره مند گردیم. لذا خواهشمند است با دقت و صداقت، پیشنهاد خود را در فرم پشت صفحه مکتوب و 

 روز تعیین شده به مسئول مربوطه تحویل دهید. 
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  1ی نظر سنجی شمارهبرنامه 
 تاریخ:              کالس:                          نام و نام خانوادگی )اختیاری(:     

 

        ................................................................................................................................................................................................................................... 
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 (      2نظرسنجی )

 13/2/49تاریخ:  
 

 والدین گرامی: 

 همانطور که می دانید، پیشرفت آموزشگاه در گرو تالش شما و کارکنان است که بدون شک آشنایی مدیریت آموزشگاه به نگاه و 
 و نظر دانش آموزان نسبت به مجموعه می تواند راه را برای پیشرفت و بهتر شدن مدرسه هموار سازد. 

در خصوص کارکرد بخش های اجرایی، انضباطی، آموزشی، تربیتی، برآنیم که از نظرات سازنده و پیشنهادات و انتقادات شما 

مشاوره و ... آموزشگاه بهره مند گردیم. لذا خواهشمند است با دقت و صداقت، پیشنهاد خود را در فرم پشت صفحه مکتوب و 

 روز تعیین شده به مسئول مربوطه تحویل دهید. 
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  2ی نظر سنجی شمارهبرنامه 
 تاریخ:              کالس:                          و نام خانوادگی )اختیاری(: نام     

 

        ................................................................................................................................................................................................................................... 
 

         ................................................................................................................................................................................................................................... 

         ................................................................................................................................................................................................................................... 

         ................................................................................................................................................................................................................................... 
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         ................................................................................................................................................................................................................................... 

         ................................................................................................................................................................................................................................... 

         ................................................................................................................................................................................................................................... 

         ................................................................................................................................................................................................................................... 
 

         ................................................................................................................................................................................................................................... 
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 جدول ساعات شروع و خاتمه کالس  
 

 

 54:7-3417 نگ اولز

 3417-3411 تفریح اول

 3411-11 زنگ دوم

 11-11417 تفریح دوم

 11417-144:7 زنگ سوم

 144:7-11417 ناهار و نماز

 11417-1:4:7 زنگ چهارم

 


