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 فعالیت های دروس پایه

 دپارتمان ریاضی:  .1

عالوه بر تدریس قوی ریاضی با دبیر متخصص 

ریاضی)فوق لیسانس فیزیک، لیسانس ریاضی( درس 

گزینه ای در سطوح دشواری های  4ریاضی بصورت

مختلف و همینطور تدریس المپیادی با دانش آموزان تدریس 

 شده است. 

 :دپارتمان علوم .2

که به دو بخش تقسیم شد، دبیران علوم چون دانش آموخته 

یا فیزیک هستند ما برآن شدیم که علوم را به دو  ی زیست

( شیمی و زیست تقسیم کنیم.چون هم 2( فیزیک و 1قسمت 

دبیر متخصص خودش به تدریس بپردازد و همین که دانش 

آموز به اهمیت درس فیزیک پی ببرد و در متوسطه دوم 

 دچار ضعف تحصیلی شود.

 :دپارتمان زبان .3

تاکید بر مکالمه در  آموزش زبان به صورت ترمیک و با

 سطوح مختلف انجام شد، که طرفداران زیادی هم پیدا کرد.

 .  دپارتمان ادبیات 4

دانش اموزان درطی سال تحصیلی برنامه ادبیات کهن 

درقالب شاهنامه خوانی  داشته اند و به نقالی و بیان داستان 

وار شاهنامه برخاستند،هدف اصلی این کالس )ادبیات کهن( 

یشتر بچه ها وایجاد عالقه و انگیزه برای مطالعه اشنایی ب

درس فارسی ومهمتر از آن اعتماد به نفس و طرز بیان و 

صحبت در میان جمع و نشاط برای اجرای نمایش بوده که 

شکر خدا بسیار موفق شد. بنا به عالقه بسیار دانش اموزان 

 این فعالیت در سال بعد نیز اجرا خواهد شد.

 

 

 

 د چند محور مد نظر ما بود:در این فرآین 

 پیدا کردن اعتماد به نفس جهت صحبت و .1

 اجرا در میان جمع

یادگیری کارگروهی و هماهنگی با دیگر  .2

 دانش آموزان 

یادگیری لغات تازه وغیر درسی و استفاده  .3

 در امور زندگی

 تقویت حافظه .4

 آشنایی با اساطیر و افسانه های ایرانی .5

 آنهااداکردن صحیح لغات و طرز بیان  .6

 

 

 فعالیت های فرهنگی هنری  

 از جمله این فعالیت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

، ملیله دوزی، خیاطی، ساخت زیورآالت، چرم دوزی

ویترای)نقلشی و رنگ آمیزی روی ، کالژ، طراحی

چاپ طرح روی پاچه)طرح ها توسط دانش ، شیشه(

 غذا،، جشنواره ساخت ماکت، آموزان رسم شده بود(

 بازارچه مینا)اهدای درآمد به کودکان سرطانی(



 فعالیت های مشاوره

مدرسه عالوه بر مسولیت آموزش دانش آموزان، 

تربیت و پروش آنها را نیز بر عهده دارد.از این رو مدیریت 

مدرسه با همکاری مشاور دبیرستان فعالیت هایی را در 

ترتیب راستای برقراری ارامش و کمک به دانش آموزان 

 داده اند.

سال کارگاه های روانشناسی فعالیت های انجام شده 

 گذشته شامل:

 کارگاه اعتماد به نفس .1

 کارگاه عزت نفس .2

 جلسات مشاوره ای مادر و دختر .3

 کارگاه های استفاده از فضای مجازی .4

 استعداد یابی .5

 آموزش نه گفتن .6

 آموزش رفتار با بزرگتر .7

 آموزش رفتار در جامعه .8

 نیاز به حجاب .9

 اوت عفت و حجابتف .11

 

 

 

 آموزش کامپیوتر

در عصر حاضر کلیه فعالیت های بشر بر پایه کامپیوتر 

انجام می گیرد، پس یادگیری و توانایی بکارگیری این 

تکنولوژی یکی از مهم ترین گام ها برای آماده سازی آینده 

 دانش آموزان است.

 

چند مورد از دوره های گذرانده شده توسط دانش آموزان 

 مدرسه به شرح زیر هستند:

 مقدماتی photoshopدوره آموزش  .1

 powerpointدوره آموزش   .2

 wordدوره آموزش  .3

 

 

 

 

 

 فعالیت های اجتماعی 

برای آگاهی و آشنایی بیشتر دانش آموزان با مسائل 

اجتماعی و ایمنی فردی دانش آموزان برنامه هایی 

 تدارک دیده شد.

 ازجمله:

       )سرکار 111 پلیس حضوراجتماعی با  های آسیب .1

  خانم سرهنگ احمدی(

آتش نشانی)با حضور آتش نشان منطقه جناب آقای  .2

 میالنی (

 مانور زلزله با کمک معاونین .3

 فعالیت های مذهبی

 برگزاری مراسم دهه فاطمیه .1

سفره حضرت رقیه)حضور رئیس انجمن  .2

و تعدادی از اولیاء در کنار بچه ها و با 

رسفره نذری که حضور کلیه همکاران د

 به همت اولیاء و کادر مدرسه برپاشد.(

 برگزاری نماز جماعت .3

 دعای توسل .4

خواندن هر روزه یک سوره در زمان  .5

 صبحگاهی

زیارت عاشورا توسط سرکار خانم ابراهیم  .6

  )دبیر عربی(

 

 

 

 

 فعالیت ورزشی

مدرسه وپیالتس در روزهای سرد سال در سالن 

 داخلی مدرسه انجام گرفت.

تفریح های پویا و شاد در زمین بازی حیاط زنگ 

دارای لی لی ،مارپله، منچ و... باعث شادی و نشاط 

در زمانهای تفریح دانش آموزان 

 بود.

 

 


