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مقدم  مديريت و خير 

 اجرايي  به پرسنل 
 عزيزان ورودي هفتم   

 مرحله اول

 باسمه تعالي 
 اولين مرحله

با صف هاي منظم دانش آموزان كارسوق فرزانه شو از  
پايه هفتم و تالوت قرآن ، خير مقدم و تبريك به  

عزيزانمان توسط  مديريت محترم سركار خانم صداقت ، 
معاونت اجرايي مجموعه سركار خانم عرب ، معاونت 

 .پرورشي سركار خانم قريشي برگزار گرديد 

 باسمه تعالي 
 هاي صف با شو فرزانه كارسوق از  مرحله اولين
  ، قرآن تالوت و هفتم پايه آموزان دانش منظم

  مديريت  توسط عزيزانمان به تبريك و مقدم خير
  اجرايي معاونت ، صداقت خانم سركار محترم

  سركار پرورشي معاونت ، عرب خانم سركار مجموعه
 . گرديد برگزار قريشي خانم



توضيحات جناب  

مهدوي در خصوص 

 چگونگي مراحل كار

مرحله  

 دوم  

 دومين  مرحله
جناب مهدوي با صحبت هاي كارسوق فرزانه شو از  

در خصوص مراحل انجام كار اعم از گروه بندي ، 
ويژگي هاي هر اتاق ، ارايه كارت ويژه كه در واقع 

راهنماي ورود به هر اتاق و ثبت امتياز و رمزگشايي  
با نام گذاري هر اتاق با  عناوين بزرگان بود شكل 

 گرفت   



نفري   10گروه بندي 

دانش آموزان براي  

 شروع فعاليت

مرحله  

 سوم 

 سومين   مرحله
اولين وظيفه  فرزانه شو   كارسوقدر 

دانش آموزان پيدا كردن همراه و 
بود و موظف بودند هر ده   همگروهي

 نفر يك گروه بشوند  
پس از تشكيل گروهها دانش  

آموزان به سمت اتاق هاي مسابقه 
 هدايت شدند هر گروه در يك اتاق 



استقرار گروه ها در هر يك از 

واحد ها و توضيحات اوليه قبل 

شروع كار در خصوص چگونگي 

 انجام  

مرحله  

 چهارم  

 مرحلهچهارمين   
 

 فرزانه شو كارسوقدر 
ده   گروهههايدانش آموزان در 

نفره در اتاق هاي مسابقه  
سازماندهي شدند قبل از شروع كار   
متخصصين هر واحد در خصوص نحوه  

 مسابقه توضيحاتي دادند  



اتاق شيمي و 

 فعاليت هاي مربوطه 

مرحله  

 پنجم   

 پنجمين   مرحله
گروههايي كه در اين اتاق دور هم جم مي شدند  

 مسوولآزمايشات مربوطه را پس از توضيحات 
انجام مي دادند و امتياز مي گرفتند امتيازها  مروبطه

مربوطه ثبت مي  مسوولدر كارت گروه توسط 
اتاق ( پس از اتمام كار به مرحله بعدي  گرديدو

 مي رفتند) بعدي



 ا�ق ��ر و فعا��ت ��ش 

 ششمين   مرحله
نام داشت مربي هاي  پيكاسودر اين مرحله كه اتاق  

را براي دانش آموزان تدارك   هاييمربوطه فعاليت 
ديده بودند كه با انجام هر كدام در صورت موفقيت  امتياز 

 مي گرفتند و وارد اتاق بعدي مي شدند 

اتاق هنر و فعاليت 

 هاي مربوطه 

مرحله  

 ششم  



اتاق ديني و فعاليت 

 هاي مربوطه 

مرحله  

 هفتم 

 هفتمين    مرحله
در اين مرحله نيز مربي هاي مربوطه سواالتي  را   

براي دانش آموزان تدارك ديده بودند كه با پاسخ 
هر كدام در صورت موفقيت  امتياز مي گرفتند و وارد  

 اتاق بعدي مي شدند 



اتاق ادبيات  و 

 فعاليت هاي مربوطه 

مرحله  

 هفتم 

 هشتمين  مرحله
داشت مربي فردوسي نام در اين مرحله كه اتاق  

را براي دانش آموزان  هاييهاي مربوطه فعاليت 
تدارك ديده بودند كه با انجام هر كدام در صورت  

موفقيت  امتياز مي گرفتند و وارد اتاق بعدي مي 
 شدند 



 اتاق شعبده بازي  و

 فعاليت هاي مربوطه   

مرحله  

 هشتم 

 نهمين   مرحله
داشت مربي شعبده بازي نام در اين مرحله كه اتاق  

را براي دانش آموزان  هاييهاي مربوطه فعاليت 
تدارك ديده بودند كه با انجام هر كدام در صورت موفقيت   

 امتياز مي گرفتند و وارد اتاق بعدي مي شدند 



 اتاق علي جوان 

 فعاليت هاي مربوطه   

مرحله  

 نهم   

 نهمين   مرحله
داشت مربي هاي فيزيك نام در اين مرحله كه اتاق  

تعيين زمان كسري از دقيقه و  جلهاز (هاييمربوطه فعاليت 
را براي ) ورود دانش آموز به اتاق پس از اتمام آن 

دانش آموزان تدارك ديده بودند كه با انجام هر كدام در  
صورت موفقيت  امتياز مي گرفتند و وارد اتاق بعدي مي 

 شدند 



   ميرزاخانياتاق مريم 

 فعاليت هاي مربوطه   

مرحله  

 دهم 

 نهمين   مرحله
داشت مربي رياضي  نام در اين مرحله كه اتاق  

براي دانش آموزان تدارك  را هاي مربوطه فعاليت 
ديده بودند كه با انجام هر كدام در صورت موفقيت    

براي ثبت امتياز سر گروه به واحد امتياز مي گرفتند و 
 ثبت مراجعه مي كرد



 واحد ثبت امتيازات 

امتياز هر اتاق را براي ثبت   سرگروهاين مرحله در 
مي آورد تا در پايان مسابقه نتيجه اعالم  مسوولنزد 

 گردد



اعالم برندگان  و 

 همكاران معارفه

در اين قسمت با سخنان مديريت و معرفي همكاران  
و اعالم سه گروه برتر  مسابقه به پايان رسيد و بنا بر 
 .اين شد كه در اولين فرصت جوايز نفيس اهدا گردد



 فرزانه شو 

به قلم دانش  

 آموز پايه هفتم 

 به نام خداوند علم و قلم 

وقتي . شدن را تجربه كنم  سمپادي 8:30قرار بود امروز ساعت . هزار و سيصد و نود و هفت بود  شهريورماه 31

وارد مدرسه شدم حال عجيبي داشتم انگار ديگر آدم گذشته نبودم وظيفه مهمي را بر دوش خود مي ديدم به 

را  شدنمان سمپادي كردندوگفته مسئوالن مدرسه صف تشكيل داديم مسئوالن مدرسه برايمان صحبت 

 نميبه گروههاي ده نفره تقسيم شديم هيچ كدام  از دانش آموزان مدرسه را  گفتندسپستبريك 

گفتند  دادندواز گروهها يك كارت  هركدامبه هر حال وارد يك گروه شدم به  بودنداماچهره ها آشنا  شناختمهمه

كه روي كارت نوشته شده بود بروند و مسابقه   هايياسم اعضاي گروه را بنويسد و هر گروه وارد اتاق  سرگروه

 .شروع شد پر از هيجان فعال تالش شوق در چهره همه ما نمايان بود 

.  شدم يكي از بهترين تجربه هاي زندگي من بود  سمپاديآن روز يكي از بهترين روزهاي زندگي ام بود و 

تالش كنم و به همه  اهدافمآن روز باعث شد كه اين روحيه در من تقويت بشود كه براي رسيدن به 

 ام  سمپادينشان دهم كه من يك 
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