باسمه تعالی
گزارش عملکرد واحد المپیاد ات فروردین1401
✓ المپیاد دانش آموزی بزرگترین رقابت علمی جهانی در میان دانش آموزان می باشد که دانش آموزان این آموزشگاه با
انتخاب رشته مورد نظرخود با توجه به دفترچه معارفه که در سایت دبیرستان فرزانگان 2دوره دوم
 farzanegan2t.irبارگزاری گردید  ،رشته مورد نظرخود را انتخاب کرده و با تالش و کوشش در این راه قدم
گذاشته اند.

✓ برگزاری جلسه وبینار معارفه دانش آموزان پایه دهم در  21-20مردادماه 1400که معرفی رشته های مختلف المپیادی
و انتخاب یک رشته و همچنین آشنایی دانش آموز با المپیاد و نحوه عملکرد و برگزاری کالس در طول سال تحصیلی
می باشد ،مشاورین المپیادی با توجه به رشته (ریاضی  ،نجوم ،زیست ،کامپیوتر ،فیزیک ،شیمی،ادبی) در جلسات
مربوط خود توضیحاتی را خدمت دانش آموزان عزیز ارائه نمودند.

1

✓ رشته های منتخب المپیاد که در دبیرستان فرزانگان  2در سال تحصیلی 1400-1401برگزار گردید.

ریاضی

شیمی
فیزیک

کامپیوتر

زیست

نجوم

✓ ثبت نام از دانش آموزان دهم ویازدهم عالقمند به المپیاددر رشته های مربوطه.
✓ اعالم نتایج قبولی المپیاد در سی و نهمین المپیاد علمی کشوری (سال تحصیلی ) 99-1400
✓ تنظیم تراکت از مدال آوران المپیاد در سی و نهمین المپیاد علمی کشوری در سال تحصیلی  99-1400و بار گذاری
در سایت آموزشگاه با مستندات دریافتی از باشگاه دانش پژوهان و ارسال در کانال های مربوطه.

2

✓ دریافت برنامه هفتگی از مشاورین المپیاد در سال تحصیلی 1400-1401
✓ تعریف کالسهای المپیاد زیست دهم ویازدهم  ،فیزیک ،کامپیوتر در سامانه کارسنج دبیرستان فرزانگان دو دوره دوم

✓ ب رگزاری کالسهای مجازی(آنالین ) پایه دهم  ،یازدهم رشته های المپیادی هدف از برگزاری کالس های المپیاد
باالبردن سطح دانش و عمق دادن به مفاهیم علمی در دانش آموزان و باالبردن توانایی تفکر و حل مسئله است.

3

✓ پیگیری و حضور و غیاب دانش آموزان المپیادی در کالسها.
✓ تنظیم فایل چگونگی برگزاری کالس های آنالین به صورت ماهانه.

✓ برگزاری کالسهای جبرانی درآبان ماه جهت آماده سازی دانش آموزان .
✓ تنظیم زمانبندی و هماهنگی با مشاورین المپیاد(شیمی  ،فیزیک ،نجوم ،زیست ،کامپیوتر ،ریاضی)جهت برگزاری
وبینار با اولیاء محترم المپیادی (.آبان )1400

✓ تعریف وبینارهای المپیاد در سامانه کارسنج فرزانگان(. 2آبان)1400

4

✓ برگزاری وبینارهای ا ولیاء با مشاورین المپیاد شیمی ،زیست ،نجوم ،ریاضی ،کامپیوتر ،فیزیک و مسئولین
آموزشگاه(.آبان)1400

✓ تنظیم گزارش جلسه وبینار مشاورین المپیاد با اولیاء محترم و مسئولین آموزشگاه و بارگذاری روی وب سایت
دبیرستان(.آبان)1400

5

✓ برگزاری آزمون هفتگی از دانش آموزان المپیادی دهم ویازدهم.
✓ دریافت نمرات آزمون های المپیاد از مشاورین که تحلیل می گردد و مسئول آزمون  ،در کلیه رشته های المپیادی
دهم ویازدهم سپس در کارسنچ فرزانگان 2ثبت می گردد و در آخر خروجی گرفتن از آنها در یک نگاه صورت Exsel

✓ تنظیم افتخارات المپیاد به صورت پاورپونت .
✓ بررسی و ارزیابی دانش آموزان المپیادی توسط مشاورین المپیاد و آموزش.
✓ مشاوره فردی و گروهی با دانش آموزان المپیاد توسط مشاورین هر گروه .

6

✓ کسب مدال نقره جهانی درمسابقات جهانی المپیاد نجوم واخترفیزیک IOAA2021

به میزبانی کشور

کلمبیا(آذر)1400

7

✓ کسب مدال طــالی کشوری در دومین دوره المپیاد اقتصاد و مدیریت درسال تحصیلی (99-1400آذر)1400

✓ تنظیم تقدیرنامه از مدال آوران المپیاد درسطح کشوری وجهانی در سال تحصیلی ( . 99-1400آذر)1400

8

✓ دریافت بخشنامه دستورالعمل اجرایی المپیاد ارسال برای سرگروه های رشته های المپیادی و اطالع رسانی خدمت
دانش آموزان عزیز و اساتید محترم ( .آذر)1400

✓ تنظیم لیست مدال آوران المپیاد سال تحصیلی  99-1400دریک نگاه.
✓ تنظیم افتخارات دبیرستان فرزانگان  2به صورت پاورپوینت و لیست جهت بارگذری بروی سایت آموزشگاه.

9

✓ ثبت نمرات آزمون های المپیاد در سامانه کارسنج فرزانگان  2برآیند هر رشته المپیادی را خدمت مشاورین المپیاد و
آموزش و معاونین ارسال گردید( .آذر)1400

✓ اطالع رسانی و پیگیری ثبت نام دانش آموزان المپیادی در مرحله اول المپیاد علمی کشوری در بازه زمانی بخشنامه
اعالم شده در سایت مربوطه ( http://oly.medu.ir.آذر)1400

10

✓ پیگیری رمز همگام و دریافت رمز از سایت  http://oly.medu.irو ثبت دانش آموزان آزمونی  ،جانمایی و انتقالی.
✓ ارسال رمز همگام جهت ثبت نام مرحله اول المپیاد برای هریک از دانش آموزان و سایر دانش آموزان عالقمند به
المپیاد(.آذر)1400

✓ تنظیم گزارش سه ساله المپیاد به صورت کلی و تفکیک رشته ( .آذر)1400

11

✓ مراسم تقدیر دانش آموزان با حضور مقام عالی وزارت و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سازمان ملی
پرورش استعدادهای درخشان از دبیرستان فرزانگان  2دوره دوم تهران(شنبه مورخ  20آذرماه) 1400
✓ تقدیر از خانم زهرا ملکی مدال نقره جهانی در المپیاد نجوم و اخترفیزیک()IOAA 2021به میزبانی کشور کلمبیا.

✓ پیگیری ثبت نام دانش آموزان پایه دهم ویازدهم و دانش آموزانی که رمز همگام آنها دریافت نشده است.
✓ تنظیم لیست رشته هایی که دانش آموزان المپیادی و سایر دانش آموزان در مرحله اول المپیاد کشوری ثبت نام
نمودند(.آذر)1400

12

✓ تنظیم لیست تعداد مدال های کسب شده دبیرستان فرزانگان2دوره دوم توسط دانش آموزان المپیادی درسطح
کشوری و جهانی ازسال  89تا ( . 1400آذر)1400

13

✓ پیگیری کارت ورود به جلسه دانش آموزان المپیادی در مرحله اول المپیاد علمی کشوری در سایت
(.http://oly.medu.irدی.)1400
✓ کد همگام برخی از دانش آموزان را پیگیری و کد برای هریک از دانش آموزان ارسال گردید.
✓ مشاوره فردی و گروهی با دانش آموزان المپیادی توسط مشاورین هر گروه قبل از آزمون مرحله اول المپیاد علمی
کشوری ( .دی)1400
✓ برگزاری کالس های (آنالین) جهت رفع اشکال و تقویت انگیزه دانش آموزان قبل از آزمون مرحله اول المپیاد علمی
کشوری (.دی)1400
✓ برگزاری آزمون های مرحله اول المپیاد علمی کشوری (.دی )1400

✓ تحلیل و بررسی کالسهای المپیاد توسط مشاورین محترم هر گروه المپیادی بعداز آزمون مرحله اول جهت باال بردن
سطح توانمندی دانش آموزان .

14

✓ برگزاری کالس کار با تلسکوب برای دانش آموزان المپیاد نجوم در فضای مدرسه با رعایت پروتکل های بهداشتی.

✓ مراسم تجلیل از مدال آوران المپیادهای علمی سال تحصیلی  99 -1400و برگزیدگان بیست و سومین جشنواره
خوارزمی و رتبه های برتر بیست و ششمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد در روز پنجشنبه  1400/11/14مصادف
با میالد امام محمد باقر (ع) که به عنوان جوان انقالبی ،جهاد علمی و امید آفرینی نام گذاری شده است با حضور مقام
عالی وزارت آموزش و پرورش استان تهران و دانش آموزان برگزیده و مدال آوران این واحد آموزشی برگزار گردید و
به این مناسبت مورد تقدیر وتشکر قرار گرفتند(.بهمن.)1400

15

16

✓ کسب مدال نقـره جهانی دانش آموز رها اوحدی در مسابقات چالش زمستانه ی المپیاد جهانی اقتصاد 2022
اسفند1400

17

✓ تنظیم زمانبندی و هماهنگی با مشاورین المپیاد(شیمی  ،فیزیک ،نجوم ،زیست ،کامپیوتر ،ریاضی)جهت برگزاری
وبینار با اولیاء محترم المپیادی (.دومین وبینار در اسفند )1400

✓

وبینار مشاورین المپیاد باحضور اولیاء محترم دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در روزهای یکشنبه  1400/12/15و
سه شنبه  1400/12/17و یکشنبه  1400/12/22در سامانه کارسنج دبیرستان فرزانگان 2به صورت مجازی(آنالین(
برگزار گردید (.اسفند)1400

18

✓ تنظیم گزارش جلسه وبینار مشاورین المپیاد با اولیاء محترم و مسئولین آموزشگاه و بارگذاری روی وب سایت
دبیرستان(.اسفند)1400

✓ دریافت نتایج آزمون مرحله اول المپیاد علمی از سایت مربوطه http://oly.medu.ir.

19

✓ تنظیم تراکت پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد علمی در اسفند 1400

20

✓ بررسی و سنجش دانش آموزان المپیاد دهم توسط مشاورین هر گروه بعد از آزمون مرحله اول المپیاد علمی.
✓ برنامه ریزی و تنظیم کالس هایی نوروز  1401توسط مشاورین المپیاد جهت پیشرفت و آماده سازی دانش آموزان
المپیادر در مسابقات مرحله دوم المپیاد عملی .
✓ برگزای آزمون های شبیه سازی مرحله دوم المپیاد در ایام نوروز 1401
✓ پیگیری و حضور و غیاب دانش آموزان المپیادی در کالسها نوروز.1401
✓ تعریف کالس های المپیاد در سامانه کارسنج فرزانگان. 2
✓ مشاوره فردی و گروهی با دانش آموزان المپیاد توسط مشاورین هر گروه در ایام نوروز.1401

21

✓

برگزاری کالسهای مجازی(آنالین ) پایه دهم  ،یازدهم رشته های المپیادی که فرصتی برای المپیادی شدن همهی
دانشآموزان است در ایام نوروز.1401

22

✓ برنامه ریزی و تعمهیدات الزم جهت برگزاری کالسهای المپیاد در فروردین و اردیبهشت ماه .1401
✓ برگزاری کالسهای حضوری در فروردین و اردیبهشت  1401جهت آماده سازی بهتر دانش آموزان المپیادی برای
مسابقات مرحله دوم المپیادهای علمی کشوری.

باتشکر – واحد المپیاد فرزان گان2دوره دوم
تح
سال صیلی 1400-1401
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