
گزارش فعالیت های 
4مجتمع فرزانگان

1399بهمن ماه 



کاری اهی دالوراهن ملت، خصوصاً ش  ن استپیروزی انقالب مرهون فدا .هیدا
(ره)امام خمینی 



آموزشی دوره اول

آموزشی دوره دوم

فرهنگی دوره اول

فرهنگی دوره دوم

فناوری

پژوهشی

مالی



آموزشی 

دوره اول



برگزاری  
دبیرانیشورا

دی۲۹



برگزاری جلسه 
آموزش خانواده ویژه 

توسطپایه نهم 
دکتر آقایی 

بهمن۲



برگزاری جلسه 
توجیهی هدایت 
ا تحصیلی ویژه اولی
پایه نهم توسط 

رهبریسرکار خانم 
بهمن۲



جلسه برگزاری 
آموزش خانواده ویژه 

پایه هشتم توسط
سرکار خانم نظری 

بهمن۸



برگزاری مجمع عمومی
اولیاء و مربیان 

بهمن13



۶ارائه کارنامه ترم اول 
ت بهمن  تشکیل جلسا
مشاوره فردی به 

صورت حضوری و غیر 
حضوری در رابطه 
وضعیت آموزشی  

دانش آموزان در پایه 
هفتم و هشتم و نهم



تشکیل جلسات  
مشاوره فردی به 
صورت حضوری با  

حضور مشاوران



هایکالستشکیل 
جبرانی



اقدامات الزم انجام 
جهت شرکت 

در آموزان شندا
آزمون و پیش 

سنجش و های آزمون
پایش سمپاد



آموزشی 

دوره دوم



کارنامه فردی 
دانش آموزان 

دی ماه



ارائه کارنامه و 
حضوری مشاوره 



عملکردگزارش 
آموزشی دی ماه



آزمونهای  تحلیل 
پایانی اول



تحلیل 
آزمون جامع

دی ۲۶



،انجام ارزشیابی
و بازخورد ارائه 

مرنمرات مستثبت 



محتوایارائه 
تکمیلی آموزشی  

و مستندسازی 
توسط دبیران



وز دانش آمرصد تکالیف 
ارائه بازخورد به ویو 



تدوین نقشه راه مدون 
در ابتدای

فرآیند آموزشی



تولیدساخت و 
آموزشیفیلم های 

توسط دبیر



فیلم هایتولید 
آموزشی

دانش آموزانتوسط 
درو استفاده 

فرآیند آموزش



فعالیت گروهی ویژه



برگزاری
یپایانارزشیابی 

چند محوری 



نظرسنجی هایتدوین 
دانش آموزاناز خاص 

در فرآیند یادگیری 



برگزاری نشست 
مشاوره دپارتمان 

جهت هم فکری و
آموزشیبرنامه ریزی های 

:تصمیمهایاتخاذشدهدراینجلسه
گزارش مشاوران و  بررسی روند مشاوره های حضوری با اولیاا و اراهاب بااردور     . 1

کارنامب  یماه
الینی برنامب ریزی جهت برگزاری کارگاه مهارت مسئولیت پذیری توسط مشاور ب. 2

سرکار دانم  لبرنسب
برنامب ریزی جهت برگزاری کارگاه های ویژه معرفی رشاهب هاای  انشایاهی و    . 3

اجرای تورهای مجاری ار  انشیاه شریف و تهران
ببرنامب ریزی برای برگزاری کالسهای فوق برنامب ویژه  ر رورهای پنجشنب. 4



تدوین برنامه 
ویژه و برنامه فوق 

نام دانش آموزانثبت 



برگزاری کارگاه آموزشی
«روانشناسی یادگیری»

برای دبیران مجموعه و 
برگزاری آزمون ویژه در 

LTMSسیستم



برگزاری کالسهای 
آمادگی آزمون مرحله 

اول المپیادهای  
۲4و 17علمی جمعه 

بهمن ماه



ی  برگزاری کارگاه آموزش
چالشهای فضای مجازی  

ویژه دانش آموزان
بهمن7



برگزاری مجمع عمومی
مربیاناولیاء و 

بهمن13



ی  برگزاری کارگاه آموزش
ری مهارتهای تصمیم گی

آموزان ویژه دانش 
توسط سرکار خانم 

دلبرنسب



نشست هایبرگزاری 
ای  دپارتمان هتخصصی 

آموزشی



برگزاری آزمون 
پیشرفت تحصیلی

مدارس
رخشان استعدادهای 

بهمن۲۸



ارائه توصیه های مهم
قبل از آزمون 
به پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان توسط 
مشاوران تحصیلی



شرکت در مسابقه 
طراحی داده نما

با  ( اینفوگرافی)
موضوع الگوی تعالی

مدیریت توسط
برنامه ریزی تیم 

مجتمع



برگزاری
شورای دبیران

بهمن1۹



برگزاری  
شورای مدرسه

بهمن۲0



فرهنگی

دوره اول









































































































فرهنگی

دوره دوم

















































فناوری



























پژوهش

















































مالی





ا خوبانبا تشکر از حسن توهج شم


