




آموزشی دوره اول

آموزشی دوره دوم

فرهنگی دوره اول

فرهنگی دوره دوم

فناوری

پژوهشی

مالی





1400/09/22برگزاری جلسه شورای دبیران در تاریخ 



FRبرگزاری آموزش خانواده آذرماه با حضور خانم دکتر آقایی



FRبرگزاری کارگاه های هدایت تحصیلی نهم



ارائه کارنامه امتحانات میان نوبت اول



FRتشکیل جلسات مشاوره فردی و گروهی به صورت حضوری و غیرحضوری



ثبت نام دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره نوجوان خوارزمی



تشکیل کالسهای حضوری به صورت ترکیبیبرگزاری کالس های مشاوره فردی و گروهی به صورت مجازی و حضوری



تشکیل کالسهای جبرانی و رفع اشکال به صورت حضوری و غیرحضوری



FRتشکیل کالس تقویتی به صورت حضوری



FRبرگزاری گروه های آموزشی



(اطفای حریق)آمادگی دفاعی عملی برگزاری اردو 



پیگیری شرکت دانش آموزان پایه نهم در آزمون رغبت و توانایی



(1400دی ماه )برگزاری آزمون نیمسال اول 



FR (1400دی ماه )برگزاری آزمون نیمسال اول





برگزاری کالس ها به صورت ترکیبی



FR (آذرماه)برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان



FRبرگزاری آزمون حضوری جامع پایه دوازدهم



نظارت بر روند تدریس حضوری و غیرحضوری دبیران 



FRشرکت در وبینارهای آموزشی



جلسه کارگروه علمی با حضور دکتر موسویان



(توجه آگاهی و مهارت های ارتباطی)برگزاری جلسه آموزش خانواده با حضور دکتر خسروی برگزاری کالس های مشاوره فردی و گروهی به صورت مجازی و حضوری



1400/09/13برگزاری جلسه شورای مدرسه در تاریخ 



FRارائه کارنامه مستمر به اولیاء



FR برگزاری کارگاه آموزشی با حضور دکتر مجدفر



1400/09/22برگزاری جلسه شورای دبیران در تاریخ 



FR (ذهن آگاهی و حواس پنجگانه)برگزاری جلسه آموزش خانواده با حضور دکتر خسروی



FRبرگزاری جلسه دپارتمان مشاوره



(آشنایی با موانع ارتباطی)برگزاری جلسه آموزش خانواده با حضور دکتر خسروی 



1400/09/23برگزاری جلسه شورای مدرسه در تاریخ 



1400/09/27برگزاری آزمون جامع پایه دهم و یازدهم در تاریخ برگزاری کالس های مشاوره فردی و گروهی به صورت مجازی و حضوری



(اطفای حریق)آمادگی دفاعی عملی برگزاری اردو 



FR 1400مکمل آذرماه برگزاری کالسهای تقویتی و



1400برگزاری دپارتمان های آموزشی آذرماه 



ارسال پیام های مشاوره ای در کانال های دانش آموزان



FRارائه برنامه مطالعاتی ویژه امتحانات نیمسال اول



تقویم اجرایی برگزاری جلسات مشاوره فردی دانش آموزانبرگزاری کالس های مشاوره فردی و گروهی به صورت مجازی و حضوری



گفتمان روانشناختی در گروه یاریگران زندگی
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FRبارگذاری آزمون های دروس وزارتی المپیاد



تعریف و تنظیم کارنامه دروس وزارتی المپیاد در سامانه کارسنج



FR دانش آموزان به معاونینکاربری و رمز ورود بروزرسانی سامانه همگام و اطالع رسانی نام



FR(خسرویمخان)خانوادهآموزشو(مجددکتر)معلمانکارگاهنظرسنجیالکترونیکیفرمتنظیم



(2متوسطه )سامانه مدبر کارنامه ماهانه آذر در تنظیم 



سه ماهه  skyroomاکانتشارژ 



امتحاناتایامبرایlmsکالس هایشدهضبطفیلم هاینگهداریجهتاضافیهاردفضایخریداریبرگزاری کالس های مشاوره فردی و گروهی به صورت مجازی و حضوری



سیستم های کالس های طبقه همکف آماده سازی 



FRهمکاری در برگزاری وبینارها و جلسات آنالین



































































































































FR 1400آذر عمرانی –مالی گزارش

هزینه کردماه مربوطههزینه های مربوطه

5.181.234.193آذرماههزینه حق الزحمه و حق التدریس نیروهای آزاد

1.021.339.975آذرماههزینه حق الزحمه و حق التدریس نیروهای رسمی غیرموظف

2.299.837.025آذرماههزینه حق الزحمه و حق التدریس نیروهای مرکز معین المپیاد



FR 1400عمرانی آذر –گزارش مالی

هزینه کردماه مربوطههزینه های مربوطه

مجتمعجاری هزینه های
رات الیسنس برگزاری کالسها، فضای ذخیره سازی هارد، تعمی  ):هزینه های فناوری شامل

امکی، دستگاه های دیتا پروژکتور، خرید میکروفن هت ست، خرید مودم ایرانسل، شارژ پی
، ، تعویض پچکوردهای تمامی سوئیچ ها، شارژ کارتریج هاdvrو nvrسرویس دستگاه های 

(، تهیه کارت شبکه، تهیه دانگلssdتعمیر دوربین های مدار بسته، تعویض هارد 
ر، خرید رادیاتور، تعمیرات دس تگاه ه ای تک ی    ): هزینه های تعمیرات و تجهیزات شامل

ل وازم  تهیه تونر دستگاه های تک یر، تعمیر و تعویض روکش صندلی های چرخ ا،، تهی ه  
(باغبانی

هزینه های ام ور فرهنگ ی و تبغیت ات ش امل بنره ای      ): و مابقی هزینه های جاری شامل
آب و مناسبتی، هدایای دانش آموزا،، تهیه برچسب تردد همکارا،، پرداخت قبوض تغفن،

برق، هزینه های پژوهشی، هزینه لوازم آزمایشگاهی، مغزومات مصرفی، ل وازم بهداش تی  
ص غی  نشریه ف)، نشریات آموزشی ...(دستکش و –مواد ضدعفونی کننده –مواد شوینده )

ری د  ، هزینه حمل و نقل، هزینه مسابقات ورزش ی، خ (تهیه کتاب برای کتابخانه–مدرسه 
(کود حیوانی، نظافت و بهداشت

947.840.404آذرماه


