

مشخصات کادراجرائی واحد آموزشی

سمت

نام ونام خانوادگی

روزهای حضور

شماره تماس

مدیریت عامل

خانم فاطمه غفاری

هرروز

-33384991
داخلی104

موسسه

-33384991

عضو شورای فرهنگی

خانم نسرین اعزازی

یکشنبه-دوشنبه -چهارشنبه

عضو شورای فرهنگی

خانم ایران غفاری

یکشنبه-دوشنبه -چهارشنبه

مدیر

خانم مرضیه قربانی

هرروز

مدرسه داخلی 101

معاون آموزشی

خانم احتشام

هرروز

مدرسه داخلی 103

معاون آموزشی

خانم سلیمانی

هرروز

مدرسه داخلی 103

معاون پرورشی

خانم کاظمی

هرروز

مدرسه داخلی 103

معاون فناوری

خانم ربیعی

هرروز

مدرسه داخلی 103

معاون اجرایی

خانم حسینعلی

هرروز

مدرسه داخلی 106

مشاور

خانم قنبری

یکشنبه – دوشنبه-سه شنبه

مدرسه داخلی 103

مربی تربیتی

خانم رضوی

هرروز

مدرسه داخلی 101

مسئول آزمایشگاه

خانم اسالمی

شنبه-یکشنبه -دوشنبه-
چهار شنبه

مدرسه داخلی 105

مسئول پایه هفتم

خانم جعفری

هرروز

مدرسه داخلی 107

مسئول پایه هشتم

خانم سیانکی

هرروز

مدرسه داخلی 107

مسئول پایه نهم

خانم جوالیی

هرروز

مدرسه داخلی 107

مسئول سایت هشتم ونهم

خانم نثاری

هرروزبه جز چهارشنبه ها

مدرسه داخلی 108

مسئول سایت هفتم

خانم فسنقری

هرروز

مدرسه داخلی 108

روابط عمومی

خانم کهوری

هرروز

مدرسه داخلی 102

خدماتی

خانم حمدالهی

هرروز

----

خدماتی

خانم مشمول

هرروز

----

داخلی104
-33384991
داخلی104



مشخصات کادر آموزشی مدرسه

ردیف

نام خانوادگی

سمت

روزهای حضور

1

خانم سلوکی

دینی و قرآن و عربی

شنبه-دوشنبه-چهار شنبه

2

خانم طالبی

دینی و قرآن و عربی

شنبه-یکشنبه -دوشنبه-سه شنبه

4

خانم یاسایی

ادبیات فارسی

یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

5

خانم نوروزی

ادبیات فارسی

شنبه-یکشنبه-سه شنبه

6

خانم بشیری

علوم تجربی

شنبه-چهارشنبه

7

خانم علوی

علوم تجربی

شنبه-سه شنبه-چهارشنبه

8

خانم تقی زاده

فرهنگ و هنر-آمادگی دفاعی

شنبه-دوشنبه-سه شنبه

9

خانم پیری

ریاضیات

دوشنبه-چهارشنبه

10

خانم فراسی

ریاضیات

شنبه-یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه

11

خانم زمانی

مطالعات

شنبه-یکشنبه-سه شنبه

12

خانم فروغی

کارو فناوری

یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه

13

خانم شیرمحمدی

زبان انگلیسی

یکشنبه-چهار شنبه

خانم لگزیانی

زبان انگلیسی

دوشنبه

16

خانم اسماعیل زاده

ورزش

یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه

17

خانم رمضانپور

الوان

شنبه-دوشنبه

18

خانم جباری

الوان

یکشنبه-سه شنبه

19

خانم فرشباف

الوان

یکشنبه-سه شنبه

22

خانم نثاری

سایت

هرروز به جز چهارشنبه ها

23

خانم فسنقری

سایت

هرروز

اولیای محترم:

زمان مالقات با دبیر مربوطه در روزهای حضور همکاران

زنگ تفریح دوم ساعت 10:40



شناسنامه مدرسه:

نام دبیرستان :فاطمه زهرا(س)


نوع :دولتی

کد1312850:

جنسیت  :دخترانه
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 ثابت صبح
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مشخصات فیزیکی دبیرستان

ردیف

عنوان

تعداد

1

کل اتاق ها

7

2

کالس ها

10

3

دانش آموزان

 270نفر

4

کالسهای استاندارد

12

5

اتاق های اداری

5

6

کالسهاواتاق های بالاستفاده

-

7

کالس های موضوعی(کالس درس)

 3درس

8

کالسهای مجهزبه سیستم های هوشمند

11

9

اتاق های اداری

4

10

کارگاه

1

11

آزمایشگاه

1

12

کتابخانه

1

13

نمازخانه

1

14

سالن اجتماعات

-

15

سایت کامپیوتر

1

16

کامیپوتر

32

17

اتاق تربیت بدنی

1

18

آبدارخانه

1

19

سرویس بهداشتی

2

20

انباری

2

افتخارات آموزشی وپرورشی مدرسه
*کسب رتبه دوم پروژه مهر در سطح منطقه
*کسب رتبه اول منطقه توسط مدیر در پژوهش مدیران
*کسب رتبه اول مسابقات تئاتر در سطح منطقه*رتبه سوم تئاتر در سطح استان
*کسب رتبه اول تواشیح در سطح منطقه *رتبه سوم استانی مسابقات تواشیح

*کسب رتبه سوم سرود در سطح منطقه
*کسب رتبه دوم منطقه در مسابقات سرود همگانی
*کسب رتبه دوم منطقه در برنامه آغازین
*کسب رتبه اول استان در مسابقات طرح دادرس(هالل احمر)
*کسب رتبه برتر منطقه در تزئین مدرسه در دهه فجر
*کسب رتبه اول مسابقات کشوری در حفظ قرآن توسط دانش آموز زهرا عباسی

*کسب بیش از نیمی از دانش آموزان این واحد آموزشی معدل باالی  19کسب کرده اند.
*رتبه دوم مسابقات آزمایشگاهی در سطح منطقه
*رتبه دوم منطقه در مسابقات دست سازه
*رتبه سوم منطقه در محور پژوهش
*رتبه برتر در همایش استانی نجوم
*قبولی شانزده نفر از دانش آموزان پایه نهم در آزمون ورودی مدارس خاص



اهم فعالیت های آموزشی

*برگزاری آزمون ورودی در پایه هفتم درتیر ماه
*استفاده از سیستم هوشمند در تمام کالس ها
*عضویت در کتابخانه مدرسه و استفاده از کتب کمک آموزشی و علمی
*کالس های تخصصی آزمایشگاه توسط مدرس رشته شیمی به صورت کامل در آزمایشگاه
*کالس های تخصصی کامپیوتر در هر سه پایه در سطح حرفه ای
*برگزاری کالس های ریاضی مکمل توسط دبیر ریاضی  2ساعت بیشتر از مدارس عادی
*برگزاری کالسهای الوان(عربی روش) در پایه هفتم(همگانی) و هشتم و نهم(تفکیکی)
*ارائه کارنامه ماهانه در طی سال تحصیلی توسط مسئولین پایه
* برگزاری آزمون های مبتکران در  8مرحله در تمامی پایه ها و بررسی توسط مسئولین پایه و
پیگیری مستمر دبیران

*ارائه دفاتر برنامه ریزی تحصیلی و بررسی توسط مسئولین پایه
* برگزاری آزمونهای ماهانه در پایان هر ماه و ارائه کارنامه
*برگزاری کالس های تابستانی مخصوص دانش آموزان پایه هفتم
*حضور مسئولین پایه در هر سه پایه جهت مشاوره درسی
*کالسه های موضوعی در دروس(کارگاه،آزمایشگاه،سایت)
*ارائه تکالیف نوروز
*برگزاری نشست های آموزشی توسط مسئولین پایه در هر سه پایه(تحلیل آزمون)
*برگزاری جلسات آموزشی جهت انتخاب رشته در پایه نهم



اهم فعالیت های تربیتی ،پرورشی و مشاوره
*حضور مشاور سه روز در مدرسه

*طرح همگام با قرآن (هر کالس به نام سوره ای مزین شده است که تا پایان سال در کالس
به صورت هرروزه قرائت می گردد)
*طرح تربیت اقتصادی(که شامل:اولیا،مدرسه و دانش آموز می باشد)به منظور و هدفه صرفه
جویی در زندگی
* قوانین ده گانه و پذیرش توسط دانش آموزان در هنگام ثبت نام
*برگزاری همه روزه نماز جماعت در مدرسه و تقدیر از نفرات فعال
*تشکیل هیئت عشاق الرقیه در ماه محرم و صفر
*تشکیل شورای دانش آموزی
*شرکت در مشابقات،تئاتر،سرود،قرآن،احکام و....
*برگزاری جشنواره های مختلف در طی سال تحصیلی(جشنواره غذا،فیلم،کاربا مس،نجوم و)...

*برگزاری مراسم صبحگاه و دعای عهد
*ارائه کارنامه انضباطی توصیفی هر سه ماه یک بار
*تشکیل ستاد اقامه نماز توسط دانش آموزان(طرح فرزندان محمد رسول اهلل)
*آماده سازی برد برترین های حجاب مدرسه و تقدیر از نفرات برتر ماه
*تقدیر از متولدین هر ماه توسط مسئولین پایه
*اردوی زائری از جنس نور(مختص دانش آموزانی که تا بحال به مشهد مشرف نشده اند)
*برگزاری اردوهای برون استانی در طی سال تحصیلی



آموزش خانواده

ردیف

ماه

روز

تاریخ

ساعت

استاد

موضوع

1

مهر

دوشنبه

96/7/24

 8الی9:30

خانم دکتر جمالی

بلوغ

2

آبان

سه شنبه

96/8/23

 10الی 11:30

آقای آقا بابا(کارشناس

نقش خانواده در

صدا و سیما در امور

تربیت دینی

خانواده)

فرزندان

3

آذر

جمعه

96/9/24

 10الی 11:30

آقای آقا بابا(کارشناس

نقش پدر در کاهش

صدا و سیما در امور

استرس و اخالق و

خانواده)

دین در خانواده

4

دی

یکشنبه

96/10/24

 10الی 11:30

آقای آقا بابا(کارشناس

نقش خانواده در

صدا و سیما در امور

تربیت دینی

خانواده)

فرزندان

بهمن چهارشنبه 96/11/25

 10الی 11:30

آقای آقا بابا(کارشناس

آسیب شناسی

صدا و سیما در امور

خانواده

5

خانواده)

اولیای گرامی برنامه به صورت پیشنهادی می باشد زمان
دقیق وساعت قبل از جلسات اطالع رسانی خواهد شد.

نظام تحویل کارنامه
اولیای گرامی برنامه امتحانات ترم اول ،ساعت
امتحانات وتحویل کارنامه به صورت پیشنهادی و قابل تغییر
می باشد ،لذا قبل از تحویل حتما مجددا اعالم خواهد شد.
(کارنامه فقط به ولی دانش آموز تحویل داده می شود).

ردیف

تاریخ تحویل کارنامه

عنوان کارنامه

تاریخ برگزاری امتحانات داخلی

1

96/8/8

امتحانات مهرماه

 96/7/29الی 96/8/3

2

96/9/8

نمرات آبان ماه

میانگین نمرات کالسی در ماه

3

96/9/29

میان نوبت اول

 96/9/18الی 96/9/22

4

96/10/27

ترم اول

5

96/12/23

امتحانات اسفند ماه

 96/12/12الی 96/12/16

6

96/2/11

میان نوبت دوم

 97/2/1الی 97/2/5

7

96/3/30

نوبت دوم

 97/2/31الی 97/3/13

96/10/9

الی 96/10/20

ساعت برگزاری امتحانات

پایه نهم 8:صبح

پایه هشتم9:30:

پایه هفتم11:

برنامه پیشنهادی امتحانات میان نوبت اول

روز امتحان

تاریخ امتحان

درس

شنبه

96/9/18

ریاضیات

یکشنبه

96/9/19

مطالعات

دوشنبه

96/9/20

عربی

سه شنبه

96/9/21

علوم

چهارشنبه

96/9/22

ادبیات

برنامه پیشنهادی امتحانات نوبت اول

روز امتحان

تاریخ

درس

شنبه

96/10/9

قرآن

یکشنبه

96/10/10

ریاضی

دوشنبه

96/10/11

پیام های آسمانی

سه شنبه

96/10/12

مطالعات

چهارشنبه

96/10/13

عربی

شنبه

96/10/16

علوم تجربی

یکشنبه

96/10/17

دینی

دوشنبه

96/10/18

زبان انگلیسی

سه شنبه

96/10/19

ادبیات فارسی

چهارشنبه

96/10/20

تفکرو سبک زندگی-آمادگی دفاعی

قوانین ده گانه آموزشی و تربیتی
-1قانون زمان:حضور در دبیرستان راس ساعت  7:20صبح)لطفا دانش آموز قبل
ساعت درمدرسه حضور داشته باشددر غیر اینصورت تاخیر ثبت می گردد.در
صورت غیبت فرزندتان تا ساعت 8مدرسه را مطلع سازید).
-2قانون تربیت:قرار گرفتن در صف صبحگاه براساس شماره اختصاصی هرفرد
-3قانون حرکت:حرکت در راهروها و راه پله ها با نظم و آرامش
-4قانون حضور:عدم حضور دانش آموز در کالس پس از دبیر
-5قانون آرامش:گوش دادن و مشاهده آیات قرآن در کالس قبل از شروع درس
-6قانون شخصیت:رعایت ادب و احترام متقابل
-7قانون 120ثانیه:خروج از کالس و راهروها در زمان زنگ تفریح به مدت 2
دقیقه
-8قانون بندگی و حجاب:شرکت و همکاری در برگزاری نماز جماعت (زنگ
بندگی)
-9قانون بیت المال :حفظ و نگهداری کلیه اموال مدرسه علی الخصوص وسایل
فناوری
-10قانون حریم:خودداری از به همراه آوردن وسایل ممنوعه
(موبایل،دوربین،تبلت،طالجات،بدلیجات،لوازم

آرایشیو)...

طریقه محاسبه وضعیت انضباطی
ارزشیابی از رفتار دانش آموز در هر نوبت براساس میزان رعایت مقررات
از سوی او توسط مدیر و با نظر خواهی از معاون،مربی تربیتی،اولیای
دانش آموزان و براساس گزارش های و از معلمان و سایر کارکنان مدرسه
انجام می شود.
گزارش وضعیت انضباطی به صورت کیفی بوده و شامل یکی از موارد
(عالی)(،بسیار خوب)(،خوب)و (نیاز به راهنمایی و تالش بیشتر)می باشد.
تبصره :1نحوه و سهم هریک از عوامل مذکور در تعیین نمره انضباط را
شورای مدرسه تعیین می کند.
تبصره :2در مواردی که وضعیت انضباطی دانش آموز حاکی از(نیاز به
تالش و راهنمایی بیشتر )است،موارد به ولی دانش آموز گزارش م شود.
تبصره:3وضعیت انضباط در محاسبه معدل ارزشیابی نمی شود،ولی در
کارنامه ی تحصیلی ودفتر ثبت ارزشیابی درج می گردد.
تبصره :4پایبندی به قوانین ده گانه مدرسه الزامی است.
الزم به ذکر است فرزند شما در طی سال تحصیلی کارنامه
توصیفی انضباطی نیز دریافت می کند.

