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هر
م

 

 هفته اول 

 

 تدوین برنامه عملیاتی -

 کارشناسان علوم پایه جهت حضور هم زمان در کارهای مشترک و مدیر با ایجاد هماهنگی -

 تشکیل انجمن های دانش آموزی در گروه های مختلف هفته دوم

 و تشریح اهداف این انجمن برای دانش آموزان وریزیست فناتشکیل انجمن 

 گوگل فرمثبت مشخصات افراد انجمن زیست فناوری در  -

 آماده سازی محیط آزمایشگاه جهت حضور دانش اموزان هفته سوم

 و ایجاد کار افرینی قهطپیشنهاد طرح پژوهشی کاربردی در سطح من

 ماسک(معجزه روی ماسک)نقاشی روی  کارگاه هنری،

 برگزاری همایش یادمان قیصر امین پور}با بررسی کتاب آینه های تاگهان{ هفته چهارم

ان
آب

 

 برگزاری مسابقه ی کتابخوانی به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی هفته اول 

 های پژوهشی  تدوین کارگاه

 بزرگداشت روز آزمایشگاه  هفته دوم

 پژوهشی با عنوان تمدن جیرفتبرگزاری اردوی مجازی  هفته سوم

 برگزاری کارگاه دیابت و آموزش هفته چهارم

ذر
آ

 

 هاپژوهشی قطب کشوری پژوهشسرا  –علمی  تهیه و ارسال شیوه نامه برگزاری مسابقات  هفته اول 

 استعداد یابی دانش آموزان برای مسابقات ادبیات هفته دوم

 تدوین برنامه کارگاههای پژوهشی و آموزشی

 رسهبرگزاری دوره مقدماتی همایش مشاعره در سطح مد هفته سوم

 برگزاری مسابقات هفته پژوهش  هفته چهارم

 برگزاری مجلس نقالی و شاهنامه خوانی و حافظ خوانی به مناسبت شب یلدا

ی
د

     

 پارک علم و فناوری پردیس اردوی بازدید دانش آموزی  هفته اول 

 برگزاری نمایشگاه با کاروان شعر و قصه در منطقه هفته دوم

پژوهشی قطب کشوری -علمی تت داوران مرحله  مدرسه ای مسابقانظارت و پیگیری تشکیل هیا هفته سوم

 برگزاری مرحله منطقه ای همایش مشاعره -  هاپژوهشسرا 

 برگزاری اردوی تلفیقی شیمی فیزیک دانش آموزی هفته چهارم



 

 

 

ن
هم

ب
 

پس از پایان فرصت معرفی دانش آموزان برگزیده و جمع بندی و برآورد نحوه برگزاری مسابقات  هفته اول 

 درسه ایمرحله م

  جمع اوری اطالعات و تحلیل دست اوردهای طرح پیشنهادی

 )بازدید از گلخانه و پرورش گیاهان در هوای سرد( پژوهشی  –اردوی علمی  هفته دوم

 بلدرچین در منزلبرگزاری کارگاه پیشرفته پرورش 

  زیست فناوریآماده سازی و تشکیل کارگاه جهت شرکت در مسابقات اعالم شده از طرف قطب  هفته سوم

 ازمایشگاهی منطقه ای  مسابقات  تشکیل جلسه بابت  هفته چهارم

 مراحل علمی و عملی و.....بررسی نحوه برگزاری تعداد سواالت امتیازات اختصاص یافنه به 

ند
سف

ا
 

 استان  زیست فناوریشرکت در مسابقات قطب  هفته اول 

 در منطقه و زینتی برگزاری نمایشگاه گیاهان دارویی

 آزمایشگاهی برگزاری مرحله منطقه ای مسابقات هفته دوم

 استان زیست فناوریشرکت در همابش  اعالم شده از طرف قطب  هفته سوم

 مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمیبرگزاری 

 تهیه ی)نشریه( ویژه نامه ی نوروز هفته چهارم

ن
دی

ور
فر

 

  بازدید از باغ گیاه شناسی کرج- هفته سوم

 ه آموزان برگزیده منطقه ای آزمایشگازاری کارگاه جهت آماده سازی دانش برگ هفته چهارم

 کارگاه آموزشی بررسی شعر سعدی

 دانش آموزی باغ کتاب تهراناجرای اردوی بازدید 

ت
هش

دیب
ار

 

 برگزاری همایش ادبی مشاعره ، مناظره و نقالی هفته اول 

 برگزاری جشنواره روز شیمی سبز هفته دوم

 جمع بندی  کارهای انجام شده در طول سال  تکمیل گزارشکارها و ثبت تمامی موارد در سامانه هفته سوم

 در حیطه پژوهش(برتر و همکاران معرفی دانش آموزان) جشنواره سپاس  هفته چهارم


