
دبیرستان دخترانه غیردولتی تیر ماه

فعالیت های مذهبی و فرهنگیمشاوره ای- اداری - اجرایی- فعالیت های آموزشی تاریخروز

(ع)میالد باسعادت امام رضا تکمیل سامانه همگام درخصوص پایگاه تابستانی-اطالعیه ثبت نام کتاب دانش آموزان۱سه شنبه

ارائه کارنامه های پایه دهم و یازدهم ـ همایش درس حسابان پایه دوازدهم ریاضی۲چهارشنبه

بررسی نقاط ضعف و قوت درسی دانش آموزان-پیگیری امور جاری دبیرستان در واحدهای مختلف۳پنجشنبه

۴جمعه

همایش درس فیزیک پایه دوازدهم ریاضی و تجربی-اجرای امور جاری دبیرستان۵شنبه

برگزاری آزمون شبیه ساز کنکور پایه دوازدهم-برگزاری جلسات مشاوره ای با دانش آموزان متقاضی و موردنیاز۶یکشنبه

برگزاری آزمون شبیه ساز کنکور پایه دوازدهم-اجرای امور جاری دبیرستان۷دوشنبه

تبادل نظر درجهت جدول زمانبندی برگزاری جلسات هم اندیشی دبیران-برگزاری جلسات انفرادی به دانش آموزان۸سه شنبه

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های پژوهشی با همکاری دپارتمان پژوهش-تایید نهایی برنامه تابستان۹چهارشنبه

اجرای امور جاری۱۰پنجشنبه

۱۱جمعه

برنامه ریزی در جهت تجهیز نمودن محیط مدرسه- پیگیری امور ویژه۱۲شنبه

تایید نهایی برنامه درسی ساالنه- ۱۲برگزاری جلسات تبادل نظر و هم اندیشی دبیران پایه ۱۳یکشنبه

 در تابستان۱۲برنامه ریزی در جهت تعریف کالس های پایه ۱۴دوشنبه

جلسات مشاوره ای۱۵سه شنبه

تنظیم تشکیالت جلسات توجیهی با دانش آموزان به منظور بهبود سطح علمی دانش آموزان۱۶چهارشنبه

اجرای امور جاری۱۷پنجشنبه

۱۸جمعه

۱۲آغاز کالس های درسی پایه ۱۹شنبه

(ع)شهادت حضرت امام محمد تقی ۱۲حضور مشاور در کالس های گروهی دانش آموزان پایه ۲۰یکشنبه

(س)و حضرت فاطمه  (ع)سالروز ازدواج حضرت علی ...پیگیری امور جاری اعم از آموزش و اداری و اجرایی و ۲۱دوشنبه

برگزاری جلسه تبادل نظر شورای مدرسه- جلسات مشاوره ای دانش آموزان بصورت انفرادی۲۲سه شنبه

اجرای امور جاری۲۳چهارشنبه

امور جاری۲۴پنجشنبه

۲۵جمعه

تالش در جهت آماده نمودن ملزومات آموزشی و کالس های آموزشی۲۶شنبه

(ع)شهادت حضرت امام محمد باقر تبادل نظر آموزشی طی برگزاری شورای مدرسه؛برگزاری جلسات مشاوره انفرادی و جمعی حضوری و تلفنی۲۷یکشنبه

اجرای امور جاری۲۸دوشنبه

روز عرفهجلسه هم اندیشی در کلیه امور با حضور مشاور تحصیلی۲۹سه شنبه

عید سعید قرباناجرای امور جاری۳۰چهارشنبه

اجرای امور جاری۳۱پنجشنبه

1400-1401تقویم اجرایی 


