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 در یک نگاه

 روزبه استاد هیریخ موسسه یفرهنگ و یپژوهش ،یآموزش واحد یهاتیفعال مجموع

 8011تا مهرماه  8931از مهرماه 

 جلسه 6: هاجلسه نفر 261 :آموزان فعالدانش

 9: هایدورهم نفر 201: فعال ارانیهم

 نفر 19: شده انجام هایمشاوره ساعت 909: هاکالس یبرگزار تساعکل 

 12: آموزان به مرکزهای آموزشی و ورزشیی دانشمعرف  606: کالسهای هجلس

 9: واحد از های انجام شدهدیبازد 11 های کالس:عنوان

 مورد1: هااردو مورد 6: هاجشن و هامسابقه

 نفر 110 کتابخانه:خدمات کنندگان از  استفاده جلد 190های به امانت داده شده: کتاب

  جلد 2291: شده اهدا هایکتاب

  

  

 

 ها:ن کالساوعن

وازدهم، کنکور، ریاضی و ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، داول، دوم، سوم، چهارم ، پنجم، ) ریاضی

هشتم، نهم، ) زبان(، هفتم، نهم، کنکور) عربی(، اول، دوم، سوم(، دیکته )(1، ریاضی و آمار )(2آمار )

 فتوشاپ، نهضت، تئاتر پنجم، کامپیوتر، چهارم، علوم فارسی(، دهم، کنکور)شیمی(، مقدماتی، بزرگسال

 

 :است ریز شرح به با موسسه همکاری دارند یورزش هایباشگاه و یهنر و یدرس هاآموزشگاه

 دامی خانه درسی آموزشگاه شیگو زبان آموزشگاه

 تاش نقاشی آموزشگاه روشن هیسا نقاشی آموزشگاه

 مایتوک ورزشی باشگاه آبی لوفرین ورزشی باشگاه

  ربرت حس بدنسازی باشگاه
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 همیاران واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه خیریه استاد روزبه

           
 ناصر بیات

 2196: آغاز همکاری

 ریاضی

 فاطمه احمدی

 2199آغاز همکاری: 

 ریاضی ابتدایی

 داود خیری

 2191آغاز همکاری: 

 هنرهای نمایشی

   
 علیرضا جلیلوند

 2191آغاز همکاری: 

 ریاضی
 

 یاسمن رزاقی

 2191آغاز همکاری: 

 ریاضی 

 مژگان رزاقی

 2191آغاز همکاری: 

 عربی، کامپیوتر، فارسی

   
 منیر نورمحمدی

 2191آغاز همکاری: 

 دروس ابتدایی
 

 مهین هنربخش

 2191آغاز همکاری: 

 تدریس عربی

 فریبا خدابخش

 2191آغاز همکاری: 

 ریاضی، زبان
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 سینا دواجی اصل

 2191آغاز همکاری: 

 شیمی

 نسترن محمودیان

 2191آغاز همکاری: 

 شیمی

 دنیا حاج محمدی

 2191آغاز همکاری: 

 ریاضی
 و

 خدایی فائزه عزیزی سارا عاشوریفاطمه  نیااسدالهسمانه  نام و نام خانوادگی

 2191آبان  2191مرداد  2191تیر  2196مهر  آغاز همکاری

 شیمی زبان ریاضی، فیزیک ریاضی، زبان عنوان درس

 

 حاجیلو محسن سراجیان نسیم ادیبان فائزه جوزی فاطمه نام و نام خانوادگی

 2191آبان  2191مرداد  2196خرداد  2191آذر  آغاز همکاری

 قرآن شیمی زبان ریاضی  عنوان درس

 

 محمدی داریوش فقیهیاجاق فاطمه جعفری پریسا هادی علی نام و نام خانوادگی

 2191آبان  2199آذر  2196فروردین  2199خرداد  همکاریآغاز 

 زبان ریاضی ابتدایی ریاضی کامپیوتر عنوان درس

 

  پریسا خدایی سیاوش اشرفی عاشقی یوسف نام و نام خانوادگی

  2196آذر  2196آبان  2196اسفند  آغاز همکاری

 ریاضی ریاضی عنوان درس
دروس ابتدایی، 

 نهضت
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 یاحمد زهرا آرزو مهدیخانی پورعبادی حسین پورعبادی حسن خانوادگینام و نام 

 2000وریشهر 2000مرداد  2191بهمن  2191بهمن  آغاز همکاری

 ییابتدا دروس زبان شیمی شیمی عنوان درس

 

 خانم نادی نژاد یپر خانم حمیده احمدی بهناز پرداختی نام و نام خانوادگی

 2199بهمن  2000شهریور  2000 مهرماه 2199دی  آغاز همکاری

 زبان انگلیسی علوم عنوان درس
 دروس ،یمیش

 ییابتدا
 دروس ابتدایی

 

 مهدی یعقوبی نیلوفر محمودیان ژیال رضا دوست رضا رمضانی نام و نام خانوادگی

 2191مهر  2191آذر  2196دی  2191مهر  آغاز همکاری

 شیمی عکاسی ریاضی ابتدایی هنر  عنوان درس

 

 یمراد اهلل هیرق پریناز اکبری لقمان ابراهیمی  بهروز صالحی نام و نام خانوادگی

 2000 وریشهر 2191آذر  2191آبان  2191آبان  آغاز همکاری

 ییابتدا دروس دروس ابتدایی مشاوره قرآن، ریاضی عنوان درس

 

 برزگرمینا  نیما رستگار فاطمه احمدی ماهینیفروتنمنیر  نام و نام خانوادگی

 2199بهمن  2199بهمن  2000شهریور  2199آذر  آغاز همکاری

 زمین شناسی دروس کنکوری دروس ابتدایی ریاضی کنکور عنوان درس
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 هانیه پیری آقای تاور مهناز ابراهیمی ماهرخ احمدی  نام و نام خانوادگی

 2000خرداد  2000فروردین  2199بهمن  2000مهر  آغاز همکاری

 زبان موسیقی دروس ابتدایی زبان درسعنوان 

 

 بیگلوهانیه عیسی سارا شمالی بیگیهانیه محمد کتایون صیامی نام و نام خانوادگی

 2000شهریور  2000مهر  2000تیر  2000خرداد  آغاز همکاری

 ریاضی ریاضی  زبان زبان عنوان درس

 

 پریسا سرشاری فرشته رازقی نام و نام خانوادگی
-حسینیفاطمه 

 صدن
 مریم خلیلی

 2191مهر  2196آذر  2196شهریور  2000مرداد آغاز همکاری

 ریاضی زبان شیمی تئاتر عنوان درس

 

 مریم توابی فرزانه حسینیان لیدا پاشایی لیال قائمی  نام و نام خانوادگی

 2196مهر  2191اسفند  2191اردیبهشت  2191فروردین  آغاز همکاری

 زیست شناسی زبان فیزیک ریاضی عنوان درس

 

 

 نام و نام خانوادگی
-علیمیترا حاج

 عسگری
 زهرا خبر هنگامه امیری نسرین قنبری

 2199اردیبهشت  2199تیر  2191مهر  2191آذر  آغاز همکاری

 ریاضی ورزشی زبان ریاضی عنوان درس
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 سیما اکبرلو زیبا الماسی گز اسدیگل لوراضیه حنیفه نام و نام خانوادگی

 2191مهر  2191آبان  2199بهمن  2191آذر  آغاز همکاری

 ریاضی ابتدایی زیست شناسی قرآن فیزیک عنوان درس

 

 مریم شمسی زهرا شمسی اعظم عبدالکریمی سپیده علی جانیان نام و نام خانوادگی

 2191مهر  2191مهر  2191آذر  2199آبان  آغاز همکاری

 دروس ابتدایی ابتدایی دروس ریاضی  زیست شناسی عنوان درس

 

 شراره بیگدلی نرگس کریمی مهدیس مقدم زهرا حسینی نام و نام خانوادگی

  2199فروردین  2199تیر  2191آبان  2199آذر  آغاز همکاری

 زیست شناسی ریاضی زبان زبان عنوان درس

 

 مولود حسینی نام و نام خانوادگی
مریم میرمحمد 

 رضایی
 عباسیسمیه  فریناز افضلی

 2191آبان  2191آبان  2191آبان  2199مرداد  آغاز همکاری

 هنر هنر هنر زبان عنوان درس

 

 امیرمحمد محمدی صنم اصل خادمی لیال یعقوبی المیرا شفیعی نام و نام خانوادگی

 2199اسفند  2191بهمن  2199آبان  2199شهریور  آغاز همکاری

 متوسطه ریاضی شیمی شیمی، علوم زبان عنوان درس
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 سحر نوین فرد ثریا رسولی پریسا حیدری فاطمه حسنی نام و نام خانوادگی

 2191مهر  2191مهر  2191مهر  2191مهر  آغاز همکاری

 شیمی شیمی شیمی، ریاضی عنوان درس
شیمی، دروس 

 ابتدایی

 

 احمد رضایی رضا فقیهی  سیمین تبریزی لیال یوسفی نام و نام خانوادگی

 2191آذر  2191آبان  2000خرداد  2191مهر  همکاریآغاز 

 ریزی آموزش برنامه ریزی آموزش برنامه ریزی آموزش برنامه آموزشریزی برنامه عنوان درس

 

 خانم ندایی بهروز بابامرادی عطیه جعفری نادر نوشیروان زاده نام و نام خانوادگی

 2191آذر  2199دی   2191آذر  آغاز همکاری

 ریزی آموزش برنامه ریزی آموزش برنامه ریزی آموزش برنامه ریزی آموزش برنامه درسعنوان 

 

 نیاامینی مهرناز ندرلو زهرا پرتو مهسا لوئیانخانم بهرام نام و نام خانوادگی

 2191آبان  2191 مهر 2191 مهر 2199بهمن  آغاز همکاری

 ریزی آموزش برنامه آموزش یزیر برنامه آموزش یزیر برنامه ریزی آموزش برنامه عنوان درس

 

 

  مینا مجتهدی فریده آهنی رضا طالبی نام و نام خانوادگی

  2191مهر  2196مهر  2191آّبان  آغاز همکاری

  مشاوره مشاوره مشاوره عنوان درس
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 استاد روزبه فرزندان مالی حمایت کنندگان

   خانوادگینام و نام ردیف

   دوستی فاطمه 8

   اسکندری مهدی 2

   حریری رویا 9

   عطایی جواد 0

   زادهخانعلی زیور 5

   افشارپهلوان لیدا 6

   صرفی صونا 7

   حالجی صدیقه 1

   منصف ایمان 3

   علیمردانی هما 81

   مهمانفر عزیزه 88

   مرتضوی نعیمه 82

   جلیلی سعیده 89

   سرآمد ثریا 80

   فغفوری لیال 85

   زنجانی مهین 86

   جمشیدی محمدرضا 87

   خیبری یداله 81

   عزتی سعید 83

   ایرانیحساس جالل 21

   صیدی حمیدرضا 28

   آذر حسن 22

   علیجانیان زهره 29

   حبیبی پروین 20

   جلیلی سعیده 25
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 8931 ماهمهرگزارش 

 برگزار شده های درسیکالس 

-آموزان شرکتهمیار برگزار شد. تعداد دانش 26توسط درسی عنوان 26تعداد  2191درمهرماه 

شرح  ،2در جدول نفر کالس تشکیل شد.  11 ساعت برای 1/11 موعجنفر بود و در م 12کننده 

 ها آورده شده است.کامل کالس

 

 

 2191های برگزار شده در مهرماه شرح کالسمهرماه:  - 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام همیار مدرسنام درسنام

 نفر2ساعت /  1/2  هانیه نورمحمدی منیر دوم امالء

 نفر 2ساعت /  1  امیرمهدی نورمحمدی منیر سوم  امالء

 نفر 2ساعت /  1/2  علی نیااسداله سمانه چهارم ریاضی

 نفر 2ساعت /  1  آیناز دوسترضا ژیال پنجم ریاضی

 نفر 2ساعت /  1/0  مهدی بیات ناصر پنجمریاض

 رزاقی یاسمن هفتم ریاضی

  پرنیان

  نازنین

  نرگس

 نفر 1ساعت /  1/1

 عاشوری فاطمه هشتم ریاضی
  جواد

  سهند
 نفر 1ساعت /  1/0

 عزیزی سارا هشتم زبان
  جواد

  سهند
 نفر 1ساعت /  1

 نیااسداهلل سمانه نهم ریاضی
 فاطمه

  رقیه
 نفر 1ساعت /  1

 خدابخش فریبا نهم زبان
 سمیه

 رقیه
 نفر 1ساعت /  1

 محمودیان نسترن دهم  شیمی
 زهرا

 مهدیه
 نفر 1ساعت /  6

 نفر 2ساعت /  1/2 زینب خدایی فائزه دهم شیمی

 نفر 2ساعت /  6 فاطمه جوزی فاطمه کنکورریاضی

 نفر 1ساعت / 1  آیناز ادیبان فائزه مقدماتی زبان

 نفر 2ساعت /  1/0 زینب سراجیان نسیم کنکورشیمی

 نفر 2ساعت /  1/2 نرگس حاجیلو محسن قرآن
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 2191های برگزار شده در مهرماه شرح کالسمهرماه:  - 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام همیار مدرسنام درسنام

 هادی علی کامپیوتر

 شمسی

  پریناز

 مریم

 مهدی

 نفر 0ساعت /  1/21

 جعفری پریسا هوش و خالقیت

 نازنین

 پرنیان

 مهدیه

 نرگس

 نفر 0ساعت/  1

 

 برگزاریهایجلسه 

-هیئت عضودی ارش الهدکتر نعمت آقای جناببا حضور  29/01/2191در تاریخ ای دو ساعته  جلسه 

 زمانی جهت دکتر عباسعلی آقای و جنابتحقیقات و فناوری  علوم، موزه زنجان و معاون انشگاهد علمی

 برگزار گردید. روزبهخیریههای کلی واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه سیاستریزی  برنامه

  شیمیویژه مدرساندورهمی 

یعقوبی با حضور سرکار  مهدی شیمی توسط استاد آموزش دورهمی با عنوان روش 22/01/91در تاریخ 

زمانی  عباسعلی دکتر آقای جناب و )همیاران آموزش شیمی( محمودیان نسترنسراجیان،  ها نسیمخانم

 برگزار شد.
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  خوانیشاهنامهدورهمی 

افتخار به آن، روزهای خوانی با هدف آَشنایی با گذشته پربار کشورمان و مردمانش و شاهنامهدورهمی 

ماه سال شود. در مهریوسفی برگزار می با حضور سرکار خانم لیال 21 – 29 دوشنبه هر هفته از ساعت

 . خوانی برگزار گردیده استجلسه دورهمی شاهنامه 1جاری 

 

 

 شدههای انجاممشاوره 

-21 موعجدر م توسط دو نفر از همیاران انجام شد.آموزان نفر از دانش 6مشاوره  2191 همامهر در

شرح کامل مهرماه  -1شد. در جدول  برگزارهای تحصیلی و خانوادگی مشاوره در زمینه ساعت

 ها آورده شده است.مشاوره

 

 

 
 

 2191های برگزار شده در مهرماه مشاورهشرح مهرماه:  - 2جدول 

 مشاور مشاورهنوع خانوادگینام و نام ردیف

 آهنی فریده خانمسرکار خانوادگی علی 8

 آهنی فریدهسرکار خانم  خانوادگی ابوالفضل 2

 آهنی فریدهسرکار خانم  خانوادگی امیرمهدی 9

 زمانی دکتر عباسعلیآقایجناب خانوادگی مسعود 0

 مجتهدی مینا خانم سرکار تحصیلی  فاطمه 5

 زمانی عباسعلی دکترآقایجناب تحصیلی میالد 6
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 جدید آموزشیهمیاران 

تحصیلی و خانوادگی فعالیت خود را در زمینه مشاوره 2191ماه از مهر مجتهدی میناخانم سرکار

 آغاز کردند.

 نامه آموزشگاه قلمچی 

-آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسهقلمچی جهت همکاری این آموزشگاه با واحد  آموزشگاه نامه

 .گردیدآموزشی ارسال کمکهایآموزان و کتابروزبه در رابطه با دانشخیریه

 

 آموزاندانش معرفیهای نامه 

در ورزشی معرفی شدند. و باشگاه درسی آموزان به آموزشگاهنفر از دانش 1تعداد  2191ماه در مهر

 آورده شده است.معرفی هاینامهشرح کامل مهرماه  -1جدول 

 

 2191در مهرماه  آموزانهای معرفی دانشنامهشرح مهرماه:  -9جدول 

 آموزشگاه خانوادگینام و نام ردیف

 گویشزبانسرای مهدیه 8

 گویشزبانسرای میالد 2

 برتر  حس بدنسازی باشگاه  کیوان 9

 

 کتابخانه 

درسی و درسی به واحد آموزشی، پژوهشی و کمکجلد کتاب210به تعداد  19/01/91در تاریخ 

 روزبه اهدا گردید.خیریهفرهنگی موسسه
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 8931 ماهآبانگزارش 

 شدهدرسی برگزارهایکالس 

-آموزان شرکتهمیار برگزار شد. تعداد دانش 21عنوان درسی توسط  21تعداد  2191ماه آباندر

ماه آبان -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  10 ساعت برای 90 موعجنفر بود و در م 11کننده 

 ها آورده شده است.کالسشرح کامل 

 

 2191ماه آبانشده در  برگزار هایشرح کالسماه: آبان – 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام مدرسنام همیار درسنام

 نفر2ساعت /  1/2 هانیه نورمحمدی منیر دوم امالء

 نفر 2ساعت /  1/2 امیرمهدی نورمحمدی منیر سوم  امالء

 فقیهیاجاق فاطمه چهارم ریاضی
 سارینا

 هدیه
 نفر 1ساعت /  1

 نیااسداله سمانه پنجم ریاضی
 علی

 آیناز
 نفر 2ساعت /  1

 نفر 2ساعت /  6 مهدی بیات ناصر پنجم ریاضی

 نفر 2ساعت /  1/2 مهدیه جعفری پریسا ششم ریاضی

 رزاقی یاسمن هفتم ریاضی

 پرنیان

 نازنین

 نرگس

 نفر 1 ساعت / 6

 نفر 2ساعت /  1/0 سهند عاشوری فاطمه (2هشتم ) ریاضی

 نفر2ساعت /  6 جواد عاشوری فاطمه (1هشتم ) ریاضی

 نفر 2ساعت /  1/2 جواد محمدی داریوش هشتم زبان

 خدابخش فریبا نهم ریاضی
 رقیه

 رقیه
 نفر 1ساعت/  1

 نفر 2 ساعت / 1 فاطمه نیااسداهلل سمانه نهم ریاضی

 خدابخش فریبا نهم زبان
 رقیه

 رقیه
 نفر 1ساعت /  1/0

 نفر 2ساعت /  1/0 مهدیه محمودیان نسترن دهم  شیمی

 نفر 2ساعت /  1 فرشته عاشقی یوسف (1حسابان)

 ادیبان فائزه مقدماتی زبان

 پوریا

 محمدمهدی

  نازنین

 نفر 6ساعت /  1/0
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 2191ماه آبانشده در  برگزار هایشرح کالسماه: آبان – 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام مدرسنام همیار درسنام

 پرنیان

 آیناز

 نرگس

 سراجیان نسیم کنکورشیمی
 زینب

 فاطمه
 نفر 1ساعت /  1

 نفر 2ساعت /  1/20 فرشته عزیزی سارا بزرگسال زبان

 هادی علی کامپیوتر

 پریناز

 مریم

 مهدی

 نفر 1ساعت /  1/21

 نفر 2ساعت /  6 فاطمه هادی علی مقدماتی فتوشاپ

 

 

 های برگزاریجلسه 

در این  روزبه برگزار شد. خیریه در واحد مددکاری موسسه 19/01/2191در تاریخ ای یک ساعته  جلسه 

بیگی با آموزان سرکارخانم حسنتحصیلی دانشموثر موسسه با وضعیت ارتباطجلسه مقرر گردید جهت

 واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی همکاری داشته باشند.

های موسسه و مذاکره با ایشان از فعالیتابراهیمی پس از بازدید  لقمان آموزشی آقایچنین کارگاههم

 کاری برای ماه آذر هماهنگ شود.واحد مدد

آوری گردد تا در صورت امکان این کاری جمعملیلهمندان به کالسبه عالوه مقرر گردید اسامی عالقه

 کالس نیز تشکیل شود.

 

 شدههای برگزاردورهمی 

جامعه از بعد              هایساعته با موضوع آسیب، دورهمی یک11/01/2191روز چهارشنبه در تاریخ  

 عباسعلی دکتر فقیهی و آقای دکتر رضاصالحی، آقای دکتر بهروز آقایاجتماعی و حقوقی با حضور 

نصرتی،  ها رقیهنفر از مددکارها به اسامی خانم 0برگزار گردید. در این دورهمی 21 -29زمانی از ساعت 

روزبه حضور خیریهنفر از مددجوهای موسسه 21علیزاده و  توسلیان و فریبا ویاحریری، ر معصومه

 داشتند.
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 کنکوریشیمیکالس 

دکتر  کنکور به مدت یک و نیم ساعت با حضور آقای،  کالس شیمی29/01/2191روز یکشنبه در تاریخ 

کالس دو نفر از  شیمی برگزار گردید. در اینکنکوری درسیعقوبی جهت یادگیری نکات مهدی

آموزان نفر از دانش 1محمودیان و  سراجیان و نسترن ها نسیمروزبه خانم خیریه شیمی موسسهمدرسین

 کریمی حضور داشتند. علوی، فاطمه رسولی، مهدیه زینب

 

  خوانیشاهنامهدورهمی 

افتخار به آن، روزهای خوانی با هدف آَشنایی با گذشته پربار کشورمان و مردمانش و دورهمی شاهنامه

ماه سال آبانشود. در یوسفی برگزار می خانم لیال با حضور سرکار 21 – 29هفته از ساعتدوشنبه هر

 . خوانی برگزار گردیده استجلسه از دورهمی شاهنامه 1جاری 
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 شدههای انجاممشاوره 

 6 موعجدر م همیاران انجام شد.توسط دو نفر از آموزان نفر از دانش 1مشاوره  2191 هما آباندر 

شرح کامل ماه آبان -1شد. در جدول  های تحصیلی و خانوادگی برگزارمشاوره در زمینه ساعت

 ها آورده شده است.مشاوره

 2191ماه آبانهای برگزار شده در مشاورهشرح ماه: آبان– 2جدول 

 مشاور خانوادگینام و نام ردیف

 طالبی رضا آقای جناب زینب 2

 طالبی رضاآقای  جناب فاطمه 1

 مجتهدی مینا سرکار خانم مهسا 1

  

 

 آموزشی جدید همیاران 

آموزشی و تدریس آغاز فعالیت خود را در زمینه 2191ماه از آبان نیاامینیمهرنازخانم سرکار

 کردند.

 

 قلمچینامه آموزشگاه 

آموزشگاه با واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه قلمچی جهت همکاری این نامه آموزشگاه

-برگزاری به واحد هایو آزمون آموزشیکمکهایآموزان و کتابخیریه روزبه در رابطه با دانش

 ارسال شده است.آموزشگاه قلمچی واقع در تهران  مرکزی
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 8931 ماهآذرگزارش 

 های درسی برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 26عنوان درسی توسط  29تعداد  2191ماه ر آذرد

ماه آذر -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  11 ساعت برای 1/91 موعجنفر بود و در م 11کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس

 

 2191ماه آذرهای برگزار شده در شرح کالسماه: آذر – 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 نفر2ساعت /  1 هانیه نورمحمدی منیر دوم امالء

 نفر 2ساعت /  1 امیرمهدی نورمحمدی منیر سوم  امالء

 فقیهیاجاق خانم چهارم ریاضی
 سارینا

 هدیه
 نفر 1ساعت /  1/0

 نفر 2ساعت /  1/0 سارینا رزاقی مژگان چهارم فارسی

 نیااسداله سمانه پنجم ریاضی
 علی

 آیناز
 نفر 1ساعت /  1

 نفر 2ساعت /  1/0 مهدی بیات ناصر پنجم ریاضی

 نفر 2ساعت /  1/0 مهدیه جعفری پریسا ششم ریاضی

 رزاقی یاسمن هفتم ریاضی

 پرنیان

 نازنین

 نرگس

 نفر 1ساعت /  6

 نفر 2ساعت /  1  حمیدرضا رزاقی مژگان هفتم عربی

 نفر 2ساعت /  1/2 سهند عاشوری فاطمه (2هشتم ) ریاضی

 نفر2ساعت /  1/0 جواد عاشوری فاطمه (1هشتم ) ریاضی

 نفر 2ساعت /  1 جواد محمدی داریوش هشتم زبان

 خدابخش فریبا نهم ریاضی
 رقیه

 رقیه
 نفر 1ساعت/  1/0

 نیااسداله سمانه نهم ریاضی
 رقیه

 رقیه
 نفر 1ساعت/  1/2

 نفر 2ساعت /  1 فاطمه نیااسداهلل سمانه نهم ریاضی

 خدابخش فریبا نهم زبان
 رقیه

 رقیه
 نفر 1ساعت /  6

 نفر 2ساعت /  1 مهدیه محمودیان نسترن دهم  شیمی
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 2191ماه آذرهای برگزار شده در شرح کالسماه: آذر – 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 نفر 2ساعت /  6 کیوان اشرفی آقای (1ریاضی و آمار )

 ادیبان فائزه زبان مقدماتی

 پوریا

 محمدمهدی

 نازنین

 پرنیان

 آیناز

 نرگس

 نفر 6ساعت /  1/0

 سراجیان نسیم شیمی کنکور
 زینب

 فاطمه
 نفر 1ساعت /  1/2

 نفر 2ساعت /  1/1 فرشته عزیزی اسار زبان بزرگسال

 هادی علی کامپیوتر

 پریناز

 مریم

 مهدی

 نفر 1ساعت /  9

 نفر 2/  ساعت 6 فاطمه هادی علی فتوشاپ مقدماتی

 

 

 های برگزاریجلسه 

 سرکار جمالی، فرح دکتر خانم سرکار حضور با ساعته 1/1 ایجلسه 06/09/91 تاریخ در چهارشنبه روز

 جهانگیر آقای جناب نجفیان، علی مهندس آقای جناب یعقوبی، مهدی آقای جناب یوسفی، لیال خانم

 دکتر آقای جناب و خیری داود آقای جناب علیاری، وحید آقای جناب میرزایی، آقای جناب طاهری،

 راستای در جامعه با روزبه خیریه موسسه موثرتر ارتباط های روش بررسی موضوع با زمانی عباسعلی

 .گردید برگزار روزبه هایهدف

 های زیر مطرح شد:در این جلسه موضوع

 :00/01/2199 تاریخ در روزبه خیریه موسسسه تاسیس سالگرد بیستمین همایش برگزاری .2

 .گرفت خواهد قرار روزبه اختیار در و طراحی یعقوبی مهدی آقای جناب توسط ها برنامه ریز( الف

 .بود خواهند برگزاری مسئول اسرافیلی خانم سرکار هماهنگی با خیری داود آقای جناب( ب

 .2199 سال برای روزبه خیریه ویژه هایپستال کارت طراحی .1

 .روزبه غذایی هایبسته روی بر درج برای آموزشی هایپیام آوری جمع .1

 فرهنگی و حقوقی ـ اجتماعی منظر از خانواده و جامعه سالمت درباره آموزشی هایدوره طراحی .0

 .پیشگیری برای
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 روزبه ویژه تئاتر گروه آوردن وجود به و ریزیبرنامه .1

 روزبه ویژه موسیقی گروه تامین و ریزیبرنامه .6

 .روزبه تحصیلی حامیان با تماس .1

         
 

 های مختلف موسسه خیریه روزبهبازدید از واحد 

آموزشی، محترم واحد مدیرزمانی دکتر عباسعلی آقای جناب 00/09/91روز دوشنبه در تاریخ  -

پژوهشی و فرهنگی موسسه خیریه روزبه به همراه آقای دکتر لقمان ابراهیمی متخصص مشاوره در 

های مرکزی، فرهنگی، خیاطی، بافندگی و ساعته از بخش 1خانواده )ازدواج، طالق( بازدید ی زمینه

های مورد بازدید به آقای دکتر لقمان ابراهیمی واحد مددکاری را داشتند. در این بازدید بخش

 معرفی شد.

-مشکارخانه شرضایی مدیر جناب آقای مهندس احمد 11/09/91چنین روز یکشنبه در تاریخ هم -

زنجان از  دانشگاه شیمی علمی گروهزاده عضو هیاتنوشیران دکتر نادر آقای سازان زنجان و جناب

روزبه بازدید کرده و نظرات و پیشنهادات خود را خیریهواحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه

 جهت همکاری با این واحد به اطالع رساندند. 

 

 های برگزار شدهدورهمی 

حضور سرکار خانم دکتر فرح جمالی، جناب آقای ای دو ساعته با جلسه 26/09/91در تاریخ روز شنبه

عزیزی، فریبا خدابخش،  سارا نفر از همیاران آموزشی به اسامی سرکار خانم ها 1دکتر عباسعلی زمانی و 

نیا در واحد منیره نورمحمدی، فاطمه عاشوری، پریسا خدایی، یاسمن رزاقی، مژگان رزاقی، سمانه اسداله 

 آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برگزار شد. 

 به شرح زیر است: ،مهم ترین بحث هایی که توسط همیاران آموزشی عنوان شد
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 هانصب پرده در کالس .2

 استفاده از ویدیو پروژکتور یا مانیتور در دو کالس زبان انگلیسی و زبان عربی .1

 های موسسهکالسناهماهنگی در حضور دانش آموزان و عدم جدی گرفتن  .1

 های درسطراحی برگه ارزیابی برای کالس .0

 های تشویقی در ارزیابی دانش آموزاناستفاده از روش .1

 های علمیبرگزاری آزمون .6

 های بازی علومهای علمی و جلسهبرگزاری مسابقه .1

 های دورهمی برای مادران دانش آموزان با موضوع ارتباط موثر با فرزندبرگزاری دوره .1

 های دانش آموز از نظر شخصیتی و روان شناسی توسط معلمینشخصهارزیابی م .9

های آموزشی را سرکار های علمی و تهیه یا ساخت دست سازههماهنگی برگزاری آزمون یتمسئول .20

 خانم پریسا خدایی برعهده گرفتند.

سرکار  آفرینی از مجتمع تولیدی مبلمان دیپلمات توسط مقرر گردید بازدید با موضوع آشنایی با کار .22

 خانم خدا بخش انجام گیرد.

 

 
 

 

 مسابقه بازی و ریاضی 

به  مسابقه بازی و ریاضیای با نام  ، به منظور تشویق دانش آموزان، برنامه2191ماه  آذر 11 پنجشنبه

رزاقی در محل واحد آموزشی، خدایی و یاسمنپریسا هاخانمهمت دو همیار محترم آموزشی سرکار

های سنی نفر از دانش آموزان در گروه 20برگزار گردید.  21-26روزبه از ساعت پژوهشی و فرهنگی 

خانم دکتر سرکار مختلف در این برنامه حضور داشتند. این رویداد با حضور دو نفر از مادران و پیوستن 

عزیزان و تر گردید. نشاط و شادی نشاطپایه زنجان( پرعلومریاضی دانشگاهگروهعلمی)عضو هیئت ندایی

انرژی و شادابی این برنامه سبب شد تا این روز سرد به گرمی سپری شود. در پایان نیز هدایایی جهت 

ها اهدا گردید. ضمن سپاس از همت و تالش برگزارکنندگان این آموزان به آنتر دانش تشویق بیش
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-سبز و طول عمر پرزندگیها خدایی و رزاقی برای تمامی عزیزان خواستار رویداد به ویژه سرکار خانم

 برکت هستیم.

       

 

  خوانیشاهنامهدورهمی 

افتخار به آن، روزهای دورهمی شاهنامه خوانی با هدف آَشنایی با گذشته پربار کشورمان و مردمانش و 

-ماه سالآذرشود. در یوسفی برگزار می با حضور سرکار خانم لیال 21-29 دوشنبه هر هفته از ساعت

 . خوانی برگزار گردیده استجلسه از دورهمی شاهنامه 0جاری 

 شدههای انجاممشاوره 

 6 موعجدر م توسط دو نفر از همیاران انجام شد.آموزان نفر از دانش 1مشاوره  2191 هماآذردر 

شرح کامل ماه آذر -1شد. در جدول  های تحصیلی و خانوادگی برگزارمشاوره در زمینه ساعت

 شده است. ها آوردهمشاوره

 

 2191ماه آذرهای برگزار شده در مشاورهشرح ماه: آذر – 2جدول 

 مشاور خانوادگینام و نام ردیف

 مجتهدی خانم میناسرکار آیناز 8

 مجتهدی خانم میناسرکار فرهان 2

 ابراهیمی دکتر لقمانآقایجناب مسعود 9

 

 آموزشی جدیدهمیاران 

 د.آموزش و تدریس آغاز کردنفعالیت خود را در زمینه 2191ماه ذراز آ نداییدکتر خانم سرکار
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 8931 ماهدیزارش گ

 های درسی برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 21عنوان درسی توسط  29تعداد  2191ماه دیر د

ماه دی -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  00 ساعت برای 1/11 موعجنفر بود و در م 11کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس

 

 

 2191ماه دیهای برگزار شده در شرح کالسماه: دی – 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 نفر2ساعت /  1/2 هانیه نورمحمدی منیر دوم امالء

 نفر 2ساعت /  1/2 امیرمهدی نورمحمدی منیر سوم  امالء

 نفر 2ساعت /  1/0 سارینا فقیهیاجاق فاطمه چهارم ریاضی

 رزاقی مژگان چهارم فارسی
 سارینا

 محمدمهدی
 نفر 1ساعت /  21

 نیااسداله سمانه پنجم ریاضی
 علی

 آیناز
 نفر 1ساعت /  1

 نفر 2ساعت /  1 مهدی بیات ناصر پنجم ریاضی

 نفر 2ساعت /  1/2 مهدیه جعفری پریسا ششم ریاضی

 نفر 2ساعت/  1 نرگس نیااسداله سمانه هفتم ریاضی

 نفر 2ساعت/  1 ابوالفضل عاشوری فاطمه هفتمریاضی

 نفر 2ساعت /  1 حمیدرضا رزاقی مژگان هفتمعربی

 نفر 2ساعت /  1 سهند عاشوری فاطمه (2هشتم ) ریاضی

 نفر2ساعت /  1/0 جواد عاشوری فاطمه (1هشتم ) ریاضی

 نفر 2ساعت /  1 زینب خدابخش فریبا (1هشتم) ریاضی

 نفر 2ساعت /  1/0 جواد محمدی داریوش هشتم زبان

 نفر 2ساعت/  1/0 رقیه خدابخش فریبا نهم ریاضی

 خدابخش فریبا نهم زبان
 رقیه

 رقیه
 نفر 1ساعت /  1/0

 نفر 2ساعت /  1/2 مهدیه محمودیان نسترن دهم  شیمی

 نفر 2ساعت /  1/0 کیوان اشرفی آقای (1ریاضی و آمار )

 نفر 2ساعت/  1 کیوان رزاقی یاسمن (1ریاضی و آمار)

 نفر 6ساعت /  1/0 پوریا ادیبان فائزه مقدماتی زبان
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 2191ماه دیهای برگزار شده در شرح کالسماه: دی – 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 محمدمهدی

 نازنین

 پرنیان

 آیناز

 نرگس

 نفر 2ساعت /  1 فرشته عزیزی سارا بزرگسال زبان

 نفر 2ساعت/  1/2 زهرا خدایی پریسا آموزیسواد نهضت

 هادی علی کامپیوتر

 پریناز

 مریم

 مهدی

 نفر 1ساعت /  1

 خیری داود تئاتر

 پوریا

 سارینا

 رقیه

 نازنین

 پرنیان

 آیناز

 نرگس

 نفر 1ساعت/  1/1

 

 تولدتبریک زادروز 

-ها پریسادی ماه، سرکارخانم 21ناصر بیات  سالروز تولد سه نفر از همیاران واحد آموزشی جناب آقای 

ها ای ناقابل به آنکه با طراحی پوستر و هدیه استماه دی 12سراجیان نسیمدی ماه و  10خدایی  

-آموزان روزبهی کشیدهایست برای قدردانی از زحمات فراوانی که برای دانش تبریک گفته شد. تولد بهانه

 اند.

 

 تحصیلیحامیان 

تماس  هاو پشتیبانی آن روزبه بابت تشکر از حمایتآموزانبا حامیان تحصیلی دانش 2191ماه سالطی دی

ای همانند روزبه شدند  و انسانی خود دانسته و قدردان وجود موسسهگرفته شد که بسیاری این امر را وظیفه

-حامیان شرح ماه دی -1در جدول  اندازی این موسسه نمودند.محترم به دلیل راهتشکر فراوان از مدیریت

 آورده شده است. حصیلیت
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 2191ماه دیدر  حامیان تحصیلیشرح ماه: دی – 2جدول 

 تماسشماره خانوادگینام و نام ردیف

  دوستی فاطمه 8

  اسکندری مهدی 2

  حریری رویا 9

  عطایی جواد 0

  زادهخانعلی زیور 5

  افشارپهلوان لیدا 6

  صرفی صونا 7

  حالجی صدیقه 1

  منصف ایمان 3

  علیمردانی هما 81

  مهمانفر عزیزه 88

  مرتضوی نعیمه 82

  جلیلی سعیده 89

  سرآمد ثریا 80

  فغفوری لیال 85

  زنجانی مهین 86

  جمشیدی محمدرضا 87

  خیبری یداله 81

  عزتی سعید 83

  ایرانیحساس جالل 21

  صیدی حمیدرضا 28

  آذر حسن 22

  علیجانیان زهره 29

  حبیبی پروین 20

  جلیلی سعیده 25
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 معرفیهاینامه 

ماه دی -1در جدول ورزشی معرفی شدند. آموزان به باشگاهنفر از دانش 6تعداد  2191ماه دیدر 

 آورده شده است.های معرفی نامهشرح کامل 

 

 2191ماه دیدر  آموزانهای معرفی دانشنامهشرح ماه: دی -9جدول 

 ورزش خانوادگینام و نام ردیف

 وشو جواد 8

 والیبال نازنین 2

 والیبال پرنیان 9

 میدانی دو و رقیه 0

 دو و میدانی فاطمه 5

 کاراته پوریا 6

 

  خوانیشاهنامهدورهمی 

افتخار به آن، روزهای خوانی با هدف آَشنایی با گذشته پربار کشورمان و مردمانش و دورهمی شاهنامه

ماه سال جاری دیشود. در یوسفی برگزار میخانم لیالحضور سرکار با 21-29 دوشنبه هر هفته از ساعت

 . خوانی برگزار گردیده استجلسه از دورهمی شاهنامه 0

 خوانی به شرح زیر است:اعضای حاضر در دورهمی شاهنامه

 محمودیان،  سراجیان، نسترن ها ثبوتی، علیزاده، نسیمخانمسرکار

 های انجام شدهمشاوره 

 1 موعجدر م توسط یک نفر از همیاران انجام شد.آموزان نفر از دانش 0مشاوره  2191 همادیدر 

شرح کامل ماه دی -0شد. در جدول  های تحصیلی و خانوادگی برگزارمشاوره در زمینه ساعت

 ها آورده شده است.مشاوره

 

 2191ماه دیهای برگزار شده در مشاورهشرح مهرماه:  -0جدول 

 مشاور مشاورهنوع خانوادگینامنام و  ردیف

 مجتهدی میناسرکار خانم  تحصیلی -خانوادگی  فاطمه 8

 مجتهدی میناسرکار خانم  خانوادگی مهدی 2

 مجتهدی میناسرکار خانم  خانوادگی ابوالفضل 9

 مجتهدی میناسرکار خانم  تحصیلی رقیه 0
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 آموزشی جدیدهمیاران 

 آغاز کردند. فعالیت خود را در زمینه تدریس و آموزش 2191ماه دیاز  پریناز اکبریخانم سرکار
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 8931 ماهبهمنگزارش 

 شدههای درسی برگزارکالس 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 20عنوان درسی توسط  26تعداد  2191ماه ر بهمند

ماه بهمن -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  10 ساعت برای 1/61 موعجنفر بود و در م 11کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس

 

 2191ماه دیهای برگزار شده در شرح کالسماه: بهمن – 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 نفر 2ساعت /  1/0 هانیه نورمحمدی منیر دوم امالء

 نفر 2ساعت / 1 امیرمهدی نورمحمدی منیر سوم  امالء

 فقیهیاجاق مهفاط چهارم ریاضی
 سارینا

 محمدمهدی
 نفر 1ساعت /  1

 رزاقی مژگان چهارم فارسی
 سارینا

 محمدمهدی
 نفر 1ساعت /  6

 نفر 2ساعت /  1 مهدی بیات ناصر پنجم ریاضی

 نفر 2ساعت /  1/2 مهدیه جعفری پریسا ششم ریاضی

 رزاقی یاسمن هفتم ریاضی

  نازنین

 پرنیان

 مهشاد

 نفر 1ساعت /  1/0

 نفر 2ساعت /  1 حمیدرضا رزاقی مژگان هفتم عربی

 عاشوری فاطمه (2هشتم ) ریاضی
 جواد

 رادین
 نفر1ساعت /  1/2

 نفر 2ساعت /  1 زینب خدابخش فریبا (1هشتم) ریاضی

 نفر 2ساعت /  1 جواد محمدی داریوش هشتم زبان

 نفر 2ساعت/  1/0 رقیه خدابخش فریبا نهم ریاضی

 خدابخش فریبا نهم ریاضی

 رقیه

 رقیه

 مهشید 

 فاطمه

 نفر 0ساعت /  9

 نفر 2ساعت /  1/2 مهدیه محمودیان نسترن دهم  شیمی

 ادیبان فائزه مقدماتی زبان
 پوریا

 آیناز
 نفر 1ساعت /  1/2
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 2191ماه دیهای برگزار شده در شرح کالسماه: بهمن – 8جدول 

 آموز دانش ساعت/ نفر آموز دانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 نرگس

 نفر 2ساعت /  1 فرشته عزیزی سارا بزرگسال زبان

 نفر 2ساعت/  1/1 زهرا خدایی پریسا آموزیسواد نهضت

 خیری داود تئاتر

 پوریا

 سارینا

 رقیه

 نازنین

 پرنیان

 آیناز

 نرگس

 نفر 1ساعت/  1/0

 

 

 آزمایشگاه شیمی 

شیمی در مقیاس خرد با تدریس جناب آقایان آزمایشگاهیکارگاه 21/22/2191روز پنجشنبه در تاریخ 

نفر از  9زنجان و با شرکت )دوقلوهای شیمی( دانشگاه شیمیپور، دانشجویانعبادی حسن و حسین

عصر انجام شد. در این آزمایشگاه  21الی  20آموزان برگزار گردید. این آزمایشگاه از ساعت دانش

آب و مقایسه اسیدها و بازها با کاغذ لیتموس در مقیاس کافتآب، برقگیری سختیهای اندازهآزمایش

 مینیاتوری )لیلیپوتی( انجام شد.

       
       

 های ورزشیمذاکره با باشگاه 

 زیتون جهت ارائه خدمات به دانش آموزان روزبه آماده همکاری هستند.آبی و باشگاهباشگاه نیلوفر
درصد  00الی  10روزبه با این باشگاه بین داد خیریهها اذعان داشتند به شرط داشتن قرارمسئولین باشگاه

ها مذاکره اران روزبه با این باشگاهبهرامی از همیپرتو و ربابها مهساتخفیف ارائه خواهند داد. سرکار خانم

 کردند.
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 تحصیلیتماس با حامیان 

ها خاموش و یا در نفر از حامیان به اسامی زیر تماس گرفته شد که اکثر آن 21جاری با ماه سالدر  بهمن

-دی -1در جدول  مالی موسسه مجددا تماس گرفته خواهد شد.دسترس نبودند. جهت ارتباط با این حامیان

 آورده شده است. حامیان تحصیلیشرح ماه 

 

 2191ماه بهمندر  حامیان تحصیلیشرح ماه: بهمن – 2جدول 

 ماستشماره خانوادگینام و نام ردیف

  اسکندری مهدی 8

  حریری رویا 2

  عطایی جواد 9

  زادهخانعلی زیور 0

  لطفی فلور 5

  علیجانیان زهره 6

  چاوشی دکتر 7

  جلیلی سعیده 1

  حبیبی پروین 3

  طاهری سیما 81

  جزپناهی منیژه 88

  طاهری آذر 82

  فرمهناز نیک 89

 

  

 نامه های ارسالی 

در ورزشی معرفی شدند. و باشگاه درسی آموزان به آموزشگاهنفر از دانش 6تعداد  2191ماه بهمندر 

 شده است.آورده های معرفی نامهشرح کامل ماه بهمن -1جدول 

 

 2191ماه بهمندر  آموزانهای معرفی دانشنامهشرح ماه: بهمن -9جدول 

 موضوع خانوادگینام و نام ردیف

 برترحسباشگاه رقیه 8

 گویشزبانسرای نرگس 2

 گویشزبانسرای کیوان 9
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 2191ماه بهمندر  آموزانهای معرفی دانشنامهشرح ماه: بهمن -9جدول 

 موضوع خانوادگینام و نام ردیف

 گویشزبانسرای سعیده 0

 روشن سایه نقاشی آموزشگاه رادین 5

 روشن سایه نقاشی آموزشگاه  یلدا 6

 

 

  خوانیشاهنامهدورهمی 

افتخار به آن، روزهای خوانی با هدف آَشنایی با گذشته پربار کشورمان و مردمانش و دورهمی شاهنامه

-ماه سالدیشود. در یوسفی برگزار می خانم لیال با حضور سرکار 21-29 دوشنبه هر هفته از ساعت

 . خوانی برگزار گردیده استجلسه از دورهمی شاهنامه 0جاری 

 خوانی به شرح زیر است:حاضر در دورهمی شاهنامهاعضای

 محمودیان. سراجیان، نسترن ها علیزاده، نسیمسرکار خانم
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 8933 ماهو فروردین و اردیبهشت 8931 ماهاسفندگزارش 

 شدههای درسی برگزارکالس 

توانند در آموزان نمیآموزان ایجاد کرده و دانشکرونا مشکالتی را در مسیر تحصیل دانشویروسشیوع 

 2191کنند و از سوم اسفند آموزان روزبهی نیز این شرایط را تجربه میدرس شرکت نمایند. دانشکالس

 آموزشی تعطیل شدند.های واحدکالس

آموزشی گیرد. به این صورت که همیارجازی صورت میمآموزان از طریق فضایبدین ترتیب آموزش دانش

 نمایند.صدا یا ویدیو، عکس و... با یکدیگر ارتباط برقرار میتصویری، ضبطآموز از طریق تماسو دانش

-نظر همیارمجازی مدها فضایآموزانی که در فضای مجازی فعالیتی نداشتند برای آنهمچنین دانش

 اندازی شد.آموزشی راه

 آموزان معرفی گردید.درسی در تلگرام به دانشهایعالوه کانالبه 

 

آموز آموزشی و دانشکامل همیار رضایت فرهنگی در صورت های واحدجاری کالسماه سالاز اردیبهشت

نورمحمدی و  خانم منیر ابتدایی با تدریس سرکار دوم برگزاری شامل دروس هایشود. کالسبرگزار می

آموزشی جهت برگزاری محمودیان است. با تمامی همیاران خانم نسترنوری با تدریس سرکارشیمی کنک

 تر مدرسین مایل به ادامه تدریس در فضای مجازی بودند. ها تماس گرفته شد، بیشکالس

 

 2191ماه دیهای برگزار شده در شرح کالسماه: فروردین و اردیبهشت – 8جدول 

 ساعت/ نفر آموزنام دانش مدرسنام همیار درسنام

 نفر 2ساعت /  1/0 هانیه نورمحمدی منیر ابتدایی دوم دروس

 نفر 2ساعت /  1 مهدیه محمودیان نسترن کنکور شیمی

 

 

 

 

 تحصیلیتماس با حامیان 

ها خاموش و یا در نفر از حامیان به اسامی زیر تماس گرفته شد که اکثر آن 20با 2191ماه سال در  اسفند

-دی -1در جدول  موسسه مجددا تماس گرفته خواهد شد.مالیدسترس نبودند. جهت ارتباط با این حامیان

 آورده شده است. تحصیلیحامیانشرح ماه 
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 2191ماه شرح حامیان تحصیلی در دیدی ماه:  – 2جدول 

 تماسشماره خانوادگینام و نام ردیف

  اسکندری مهدی 8

  حریری رویا 2

  عطایی جواد 9

  زادهخانعلی زیور 0

  لطفی فلور 5

  علیجانیان زهره 6

   جزپناهی منیژه  7

  جلیلی سعیده 1

  حبیبی پروین 3

  طاهری سیما 81

 

 

 ورزش در روزهای قرنطینه 

و دچار  کرده را حفظ خود اینکه سالمتی کرونا برایدر روزهای قرنطینه جهت پیشگیری از ابتال به ویروس

ورزشی در خانه ضروری است. بدین جهت واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی وزن نشویم، تمریناتاضافه

 ورزشی جهت تمرین در خانه ارائه داده است.روزبه حرکات

 

 

 ها در برگزاری کالس گند زدایی تهیه دستورالعمل 

وگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام های بهداشت محیط در واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای جل

 به شرح زیر در حال انجام است:

 آموزان:و دانششی آموزپیش از ورود همیار 
 های درسی تنها برای دو کالس درسی در یک جلسه ریزی برای برگزاری کالس برنامه -8

 ی درسی آموز در هر جلسه حضور تنها یک یا دو دانش -2

های درب ورودی، شیر آب و سرویس بهداشتی و میز تحریر، ماژیک و تخته  ضدعفونی کردن دستیگره -9

 ها( پلهصندلی ها، نردهمیزها، پشتیها، سطوحدر) دستگیرهپاک کن 

 باز کردن درب و پنجره برای تهویه مناسب کالس ها و واحد آموزشی -0

 قرار دادن ژل ضدعفونی کننده در کالس درس -5

 ها  گیرهتن درب کالس درسی برای کم کردن تماس با دسباز بود -6
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دادن با یکدیگر به دلیل مسائل بهداشتی و پرهیز از دستهای مختلف ) در مکان مناسبنصب عالیم هشدار  -7

 کاغذی هنگام عطسه و سرفه(استفاده از دستمال

 آموزان و پیش از آغاز کالسآموزشی و دانشپس از ورود همیار: 
 به هنگام ورود  های آلوده دستکشتعویض  -8

 آموز به صورت اجباری استفاده از ماسک برای همیار و دانش -2

 آموز به صورت اجباری ها با صابون پیش از ورود به جلسه برای همیار و دانش شستن دست -9

 آموز در طی کالس درسی ی دو متری همیار و دانش حفظ فاصله -0

 سه کالس:لپس از پایان ج 

 آموز از واحد و دانش آموزشیمیارخارج شدن سریع ه -8

های درب ورودی، شیر آب و سرویس بهداشتی و میز تحریر، ماژیک و تخته  ضدعفونی کردن دستیگره -2

 پاک کن توسط مسئول واحد

 توسط مسئول واحد باز کردن درب و پنجره برای تهویه مناسب کالس ها و واحد آموزشی -9

 

 های انجام شده در فضای مجازی اطالع رسانی 

 کاشت گل و گیاه 

توانند در صورت  اطالع رسانی کاشت گل و گیاه توسط واحد آموزشی انجام شد که دانش آموزان می

 تمایل با این واحد همکاری نمایند. 

 کالس های هنری و موسیقی 

های آموزان عالقمند به هنر و موسیقی کالسروزبه در نظر دارد برای دانشخیریهواحد فرهنگی موسسه

ها توانند در صورت تمایل در این کالسآموزان میزیر نظر اساتید مجرب برگزار نماید. دانش آموزشی

 شرکت کنند.

 

 کتابخانه 

آموزان قرنطینه فعالیت دارد و دانشدرسی کتابخانه واحد آموزشی در روزهایهایکالستعطیلیبا وجود

 داشته باشند.توانند کتاب مورد نظر خود را انتخاب نموده و همراه می

 

قی جلد کتاب کمک درسی توسط همیار آموزشی سرکار خانم مژگان رزا 9، 2199اردیبهشت  1در تاریخ 

.به کتابخانه واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی روزبه اهدا گردید
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 8933 ماهزارش خرداد، تیر و مردادگ 

 درسی برگزار شدههایکالس 

-همیار برگزار شد. تعداد دانش 1عنوان درسی توسط  1تعداد  2199ماه خرداد، تیر و مردادر د

نفر کالس تشکیل شد. در  20 برایساعت 1/00 موعجنفر بود و در م 20آموزان شرکت کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالسماه خرداد، تیر و مرداد -2جدول 

 

 2199ماه خرداد، تیر و مردادهای برگزار شده در شرح کالسماه: خرداد،تیر و مرداد – 8جدول 

 ساعت/ نفر آموزدانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 نفر 2ساعت/  9 هانیه نورمحمدی منیر ابتدایی سوم دروس

 نفر 2ساعت/  1 مهدی بیات ناصر پنجم ریاضی

 نفر 2ساعت/  1 نرگس عاشوری فاطمه هشتم ریاضی

 نفر 2ساعت/  1/2 رقیه نیااسداله سمانه نهم زبان

 محمودیان نسترن کنکورشیمی
 مهدیه

 فاطمه
 نفر 1ساعت/  1/20

 نفر 2ساعت/  6 زهرا خدایی پریسا نهضت

 خیری داود تئاتر

 پوریا

 سارینا

 نرگس

 نفر 1ساعت /  1/1

 

آموزشی از تاریخ  های واحدکرونا کالسگرفتن مجدد ویروسآوری است که به دلیل اوجهمچنین الزم به یاد

 تعطیل شدند. 01/01/99تا  20/00/99

تهیه کنیم که در صورتی که نتوانستند در  الکترونیکیآموزشیهایآموزان جزوهدر تالش هستیم برای دانش 

 ها ادامه داده شود.آنکالس حضور یابند از این طریق به آموزش

  

 کنکوریکالس شیمی 

 پنج حضور با و یعقوبی مهدی آقای جناب تدریس با شیمی دورهمی 11/01/99و  20/01/99 تاریخ در

 برگزار 10 تا 21:10 ساعت از و ساغر مهدیه، زینب فاطمه، ، زهرا هاخانم اسامی به آموزان دانش از نفر

 .گردید
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 هاللخانه 

پژوهشی و فرهنگی  آموزشی، واحد از هاللخانهمسئول جمشیدیخانمسرکار 11/01/99 تاریخ در

 آموزشی هایکالس و برگزاری روزبه آموزشی واحد با آماده همکاری و کرده بازدید روزبهخیریهموسسه

 .( و ... شدندCPRاز امداد و نجات، روش مواجهه با مصدوم، احیای ریوی )اعم  احمر هالل

 

 تبریک زادروز تولد 

خدابخش،  رزاقی، فریبا رزاقی، مژگان ها یاسمنخانمسرکار آموزشی واحد همیاران از نفرپنج تولد سالروز

 برای ستا بهانه تولد. شدگفته تبریک هاآن به پوستر طراحی با که استادیبان  نورمحمدی و فائزه منیر

 .اند کشیده روزبهی آموزاندانش برای که فراوانی زحمات از قدردانی

 های تواند در کالسروزبه به دلیل عمل آپاندیس به مدت دو هفته نمیآموزان فعالپوریا یکی از دانش

-ایخوراکی و نامهداستان و یک پکیججلد کتاب 0برگزاری حضور داشته باشد. به همین منظور 

 دوستانه  به ایشان داده شد.

است که آموزشی منتقل شدهروزبه به واحدخیریهواحد مددکاری موسسه 01/01/99همچنین در تاریخ 

 ها به این واحد واگذار گردید.یکی از کالس

 

  نامه معرفی 

در جدول معرفی شدند.  زبان آموزان به آموزشگاهنفر از دانش 1تعداد  99ماه خرداد، تیر و مرداددر 

 آورده شده است.های معرفی نامهشرح کامل ماه خرداد، تیر و مرداد -1

 

ماه خرداد، تیر و مرداددر  آموزانهای معرفی دانشنامهشرح ماه: خرداد، تیر و مرداد -2جدول 

2199 

 نام آموزشگاه خانوادگینام و نام ردیف

 گویشسرایزبان فاطمه 2

 گویشسرایزبان سعیده 1

 گویشسرایزبان کیوان 1
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 مشاوره 

در  زمانی انجام شد.دکتر عباسعلی آقای توسط جناب آموز علیدانشمشاوره  2199 هما مرداددر 

 شد.  های تحصیلی و خانوادگی برگزارمشاوره در زمینه ساعت 1 موعجم

آموز دانشروزبه، خیریهجمالی، مدیریت موسسه دکتر فرحخانمپس از این مشاوره و مذاکره با سرکار

 در این موسسه مشغول به کار شد.

 

 فراخوان جمع آوری گوشی و تبلت در فضای مجازی 

 این فراخوان با متن زیر جهت جمع آوری گوشی و تبلت کارکرده در فضای مجازی منتشر شد:

 آموزان به دلیل نداشتن گوشیدانشهای مجازی برخی از کرونا و زیاد شدن کالسبا توجه به شیوع

بیاییم با اهدای گوشی و تبلت به آموزش این  ها محروم هستند.هوشمند و تبلت از این کالس

 آموزان کمک کنیم. دانش

 

 کتابخانه 

 – 1واحد اهدا شد. در جدول  یکتاب به کتابخانهجلد  291تعداد  99 ماهخرداد، تیر و مرداددر 

 های اهدایی آورده شده است.ماه شرح کامل کتابخرداد، تیر و مرداد

 

 2199ماه دیهای اهدا شده در شرح کتابماه: خرداد ، تیر و مرداد – 9جدول 

 تعداد  خانوادگینام و نام ردیف

 جلد 2 بیات بهاره 8

 جلد 2 رزاقی مژگان 2

 جلد 22 رزاقی آقای 9

 جلد 02 پاتوق فروشیکتاب 0

 جلد 200 فرداجلی آقای 5
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 8933 ماهشهریورگزارش 

 های درسی برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 6عنوان درسی توسط  6تعداد  2199 ماهشهریورر د

 ماهشهریور -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  9 ساعت برای 12 موعجنفر بود و در م 1کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس

 

 2199 ماهشهریورهای برگزار شده در شرح کالس: 8933ماه شهریور – 8جدول 

 ساعت/ نفر آموزدانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 نفر 2ساعت/  1/0 هانیه نورمحمدی منیر ابتدایی سوم دروس

 نفر 2ساعت/  1/2 مهدی بیات ناصر پنجم ریاضی

 عاشوری فاطمه هشتم ریاضی
 نرگس

 رضاحمید
 نفر 1ساعت/  1/2

 نفر 2ساعت/  1/0 رقیه اسداله نیا سمانه دهم زبان

 نفر 2ساعت/  1/0 زهرا خدایی پریسا نهضت

 خیری داود تئاتر

 پوریا

 سارینا

 نرگس

 نفر 1ساعت /  1/0

 

 

 اهدایی  ی بسته های نوشت افزار تهیه 

افزار در مقاطع ابتدایی، ی نوشتآموزان روزبه بستهنفر از دانش 201به  2199ماه در شهریور

 هایافزارماه شرح کامل نوشتشهریور -1شد. در جدول راهنمایی، دبیرستان و دانشگاهی اهدا 

 اهدایی آورده شده است.
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 2199 ماهشهریوردر  های اهداییافزارنوشتشرح : 8933ماه شهریور – 2جدول 

 مقطع تحصیلی

 تعداد

 اقالم
 پسر دختر

 نقاشیدفتر -2 -- 1 ابتدایی اول

 عدد( 1دفتر خط دار) -1

 رنگیمداد -1

 تراش -0

 پاک -1

 کشخط -6

 مشکیمداد -1

 قرمزمداد -1

 کیف -9

 1 1 ابتدایی دوم

 1 1 ابتدایی سوم

 1 1 چهارم

 1 1 پنجم

 1 0 ششم

 1 0 هفتم
 (عدد 1)دارخطدفتر -2

 زباندفتر -1

 کنپاک -1

 کشخط -0

 آبی خودکار -1

 قرمزخودکار -6

 فشاریمداد -1

 کیف -1

 1 1 هشتم

 6 0 نهم

 (عدد 1)دار خط دفتر -2 6 6 دهم

 زباندفتر -1

 کنپاک -1

 کشخط -0

 آّبی خودکار -1

 قرمزخودکار -6

 فشاریمداد -1

 کیف -1

 1 1 یازدهم

 0 1 دوازدهم
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 2199 ماهشهریوردر  های اهداییافزارنوشتشرح : 8933ماه شهریور – 2جدول 

 مقطع تحصیلی

 تعداد

 اقالم
 پسر دختر

 1 1 دانشجو

 کالسور -2

 کنپاک -1

 کشخط -1

 آّبیخودکار -0

 خودکارقرمز -1

 مدادفشاری -6

 

 

 

 اللهافتتاح خانه 

 جمالی مدیر فرح دکتر خانم هالل با حضور سرکار خانه مراسم افتتاح روز شنبه 19/06/99در تاریخ 

استان افتتاح گردید. هدف  احمر هالل جمعیتکلمیرزایی مدیر آقای روزبه و جناب خیریه عامل موسسه

    است. رسانی و نحوه مواجهه با حوادث غیرمترقبه های اولیه و امدادهالل آموزش کمک از افتتاح خانه
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 هانامه معرفی به آموزشگاه 

معرفی شدند. در  های هنری و درسیآموزان به آموزشگاهنفر از دانش 1تعداد  99 ماهشهریوردر 

 .های معرفی آورده شده استشرح کامل نامه ماهشهریور -1جدول 

 

 
 

 2199 ماهشهریورآموزان در های معرفی دانششرح نامه: ماهشهریور -9جدول 

 آموزشگاهنام خانوادگینام و نام ردیف

 گویشسرایزبان محدثه 2

 گویشسرایزبان فاطمه 1

 روشنسایهگالری رقیه 1

 

 کتابخانه 

حد درسی به کتابخانه وادرسی، درسی و غیرهای کمککتابتعداد بیست جلد  21/06/99در تاریخ 

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اهدا گردید.
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 8933 ماهگزارش مهر و آبان

 های درسی برگزار شدهکالس 

آموزان همیار برگزار شد. تعداد دانش 0عنوان درسی توسط  0تعداد  2199 ماهمهر و آبانر د

 مهر -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  1 ساعت برای 1/20 موعجنفر بود و در م 1کننده شرکت

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس ماهو آبان

 

 2199 ماهمهر و آبانهای برگزار شده در شرح کالس: 8933ماه مهر و آبان – 8جدول 

 ساعت/ نفر آموزدانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 نورمحمدی منیر ابتدایی سومدروس
 هانیه

 هلنا
 نفر 2ساعت/  1/2

 نفر 2ساعت/  1/2 رقیه اسداله نیا سمانه نهم زبان

 نفر 2ساعت/  6 زهرا خدایی پریسا نهضت

 خیری داود تئاتر

 پوریا

 سارینا

 نرگس

 نفر 1ساعت /  1/2

 

 شود.صورت مجازی برگزار میهشتم بهکنکور و ریاضیشیمیآوری است که کالسیادبهچنین الزم هم

 

 تبریک زادروز تولد 

 با که استمحمودیان  خانم نسترن سرکار آموزشی واحد همیاران از یک نفر تولدسالروزمهر  21تاریخ  

 برای که فراوانی زحمات از قدردانی برای ستا ای بهانه تولد. شدگفته تبریک ایشان به پوستر طراحی

 .اند کشیده روزبهی آموزاندانش

 

 

 هانامه معرفی به آموزشگاه 

معرفی شدند. در  های هنری و درسیآموزان به آموزشگاهنفر از دانش 1تعداد  99 ماهمهر و آباندر 

 .های معرفی آورده شده استشرح کامل نامه ماهمهر وآبان -1جدول 
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 2199 ماهمهر و آبانآموزان در های معرفی دانششرح نامه: ماهمهر وآبان -2جدول 

 آموزشگاهنام خانوادگینام و نام ردیف

 گویشسرایزبان محدثه 2

 روشنسایهگالری رقیه 1

 گویشسرایزبان یلدا 1

 

 مشاوره 

 موعجدر م توسط دو نفر از همیاران انجام شد.آموزان نفر از دانش 1مشاوره  2199 هماو آباندر مهر 

شرح ماه مهر و آبان -1شد. در جدول  های تحصیلی و خانوادگی برگزارمشاوره در زمینه ساعت 6

 ها آورده شده است.مشاورهکامل 

 

 2199ماه و آبان های برگزار شده در مهرمشاورهشرح ماه: مهر و آبان – 9جدول 

 مشاور خانوادگینام و نام ردیف

 مجتهدی خانم میناسرکار کیوان 2

 مجتهدی خانم میناسرکار فاطمه 1

 زمانی عباسعلیآقای دکترجناب یلدا 1

 

 همیاران آموزشی جدید 

ریاضی فعالیت خود را در زمینه تدریس و آموزش 2199ماه از مهرماهینی  فروتنمنیرخانم سرکار

 آغاز کردند.

 

 آموزان جدید دانش 

 جدید آموزانآموز جدید به واحد معرفی شدند. شرح کامل دانشنفر دانش 0تعداد  99در مهر و آبان 

 شرح داده شده است. ماهمهر و آبان – 0در جدول 

 2199ماه و آبان در مهر آموزان معرفی شدهدانششرح ماه: مهر و آبان – 0جدول 

 تحصیلیپایه خانوادگینام و نام ردیف

 یازدهم علیرضا 8

 ششم مهسا 2

 دانشجو زهرا 9

 ششم محمدصادق 0
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 کتابخانه 

ماه شرح مهر و آبان – 1واحد اهدا شد. در جدول ی کتاب به کتابخانه 16تعداد  99در مهر و آبان 

 های اهدایی آورده شده است.کامل کتاب

 

 2199ماه و آبان در مهر های اهدا شدهکتابشرح ماه: مهر و آبان – 5جدول 

 تعداد  خانوادگینام و نام ردیف

 جلد 1 قربانی نگار 8

 جلد 29 ثبوتی سرکارخانم 2

 جلد 1 مقدم زهرا 9
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 8933ماه گزارش آذر

 شدههای برگزارکالس 

آموزان شرکت کننده همیار برگزار شد. تعداد دانش 9درسی توسط عنوان 1تعداد  2199 ماهآذرر د

شرح کامل  ماهآذر -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  9 ساعت برای 11 موعجنفر بود و در م 1

 ها آورده شده است.کالس

 

 2199 ماهآذرهای برگزار شده در شرح کالس: 8933 ماهآذر – 8جدول 

 برگزارینوع ساعت/ نفر آموزدانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 حضوری نفر 2ساعت/  1/2 هلما نورمحمدی منیر ابتدایی اول

 حضوری نفر 2ساعت/  1/2 مهدی  بیات ناصر پنجم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 نرگس نیااسداهلل سمانه هشتم ریاضی

 حضوری نفر 2ساعت/  1/0 حمیدرضا محمدیحاج دنیا هشتم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1 جواد عاشوری فاطمه نهم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1 جواد هنربخش مهین نهم عربی

 حضوری نفر 2ساعت/  1 زهرا جلیلوند علیرضا کنکور ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1/2 فاطمه سراجیان نسیم کنکور شیمی

 کنکور ریاضی

 ) انسانی(
 حضوری نفر 2ساعت/  1 پریا ماهینیفروتن منیر

 

 

 روزبهخیریههای مختلف موسسهبازدید از واحد 

- شیمی دانشگاهعلمی گروه دکتر توحیدلو عضو هیات آقای جناب 01/09/99روزشنبه در تاریخ 

روزبه بازدید کرده و نظرات و پیشنهادات  خیریه زنجان از واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه

 خود را جهت همکاری با این واحد به اطالع رساندند. 

 

 معماحل مسابقه 

-از طریق فضای معما حلای با نام آموزان، برنامه، به منظور تشویق دانش2199آذر ماه  11 روز یکشنبه

رسان کرده و از طریق پیاماف آمادهدیصورت که معماها را به صورت فایل پیمجازی برگزار شد. به این

ها را حل نموده و ساعت فرصت داده شد که معما 1ها آموزان ارسال شد، سپس به آنواتساپ برای دانش
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مختلف در این مسابقه شرکت کردند. در این سنیهایآموزان در گروهنفر از دانش 22ارسال نمایند. 

 ین امتیاز را کسب کردند که با اهدای جایزه از ایشان تقدیر شد.تر کریمی بیشخانم سمیهمسابقه سرکار

 

 یلدامسابقه نقاشی ویژه شب 

صورت که اینیلدا برگزار شد. به نقاشی ویژه شبمسابقه 19/09/99تا تاریخ  16/09/99از تاریخ 

شده اینستاگرام درجواتساپ و یا آیدیمدت به شمارهاینخود را طیکنندگان فرصت داشتند آثار شرکت

 نظر گرفته شده است.چنین جوایزی برای بهترین آثار در در پوستر مسابقه نقاشی ارسال نمایند. هم

 

 

 مشاوره 

- 1 موعجدر م مجتهدی انجام شد. خانم مینا توسط سرکار آموز علیمشاوره دانش 99 همامهردر 

 شد.  تحصیلی برگزار مشاوره در زمینه ساعت

 

 کتابخانه 

ماه شرح کامل آذر – 1واحد اهدا شد. در جدول ی کتاب به کتابخانهجلد  16تعداد  99 ماهآذردر 

 های اهدایی آورده شده است.کتاب

 

 2199 ماهآذردر  های اهدا شدهکتابشرح ماه: آذر – 2جدول 

 تعداد  نام و نامخانوادگی ردیف

 جلد 06 بیات آقای 8

 جلد 16 درخشی محمدرضا 2

 جلد 0 اکبری فاطمه 9
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 جدید آموزاندانش 

در  جدید آموزانآموز جدید به واحد معرفی شدند. شرح کامل دانشنفر دانش 1تعداد  99 ماهآذردر 

 شرح داده شده است. ماهآذر – 1جدول 

 

 2199 ماهآذردر  آموزان معرفی شدهدانششرح ماه: آذر – 9جدول 

 تحصیلیپایه خانوادگینام و نام ردیف

 کنکوری کبری 8

 دوازدهم ابوالفضل 2
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 8933ماه دی گزارش

 های برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت کننده همیار برگزار شد. تعداد دانش 9عنوان درسی توسط  9تعداد  2199 ماهر دید

شرح  ماهدی -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  20 ساعت برای 1/62 موعجنفر بود و در م 21

 ها آورده شده است.کامل کالس

 

 2199 ماهدیهای برگزار شده در کالسشرح : 8933 ماهدی – 8جدول 

 نوع برگزاری ساعت/ نفر آموزدانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 حضوری نفر 2ساعت/  6 هلما نورمحمدی منیر ابتدایی اول

 ناصر بیات پنجم ریاضی
 مهدی

 امیرحسین 
 حضوری نفر 1ساعت/  9

 مجازی نفر 2ساعت/  1/1 نرگس نیااسداهلل سمانه هشتم ریاضی

 حضوری نفر 2ساعت/ 9 حمیدرضا محمدیحاج دنیا هشتم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 جواد عاشوری فاطمه نهم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 جواد هنربخش مهین نهم عربی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 رقیه نیااسداهلل سمانه دهم زبان

 حضوری نفر 2ساعت/  1/20 زهرا جلیلوند علیرضا کنکور ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 فاطمه سراجیان نسیم کنکور شیمی

 خیری داود تئاتر

  آیناز

 پوریا

 سارینا

 نرگس

 حضوری نفر 0ساعت/  1

 

 

 
 

 خانه هالل 

های اولیه و های هالل احمر با موضوع کمکروز پنجشنبه اولین جلسه کالس 2199دی ماه  21در تاریخ 

 مقدم، رویا محمدی، زهرا ها رقیهخانماوصانلو برگزار شد. سرکارخانم الههمخاطرات و مربیگری سرکار

 رزاقی، مهسا اسماعیلی، مریم خانی، مریمگنجهری، ربابهمحیدری، فریده  شعاعی، رقیه توسلیان، فریبا

رضایی در این  رفتار و زهرانیک ، مهینیرضای بابایی، اعظم محمدی، نرگس محبی، ثریا توحیدلو، سکینه

 برگزار شد. 26-21:10احمر ساعت معیت هاللجکالس شرکت کردند. این کالس در مرکز 
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 توکیماباشگاه 

آموزان روزبه آماده همکاری است. مسئول باشگاه اذعان داشت باشگاه توکیما جهت ارائه خدمات به دانش

داد. در صد تخفیف ارائه خواهند 00الی  10روزبه با این باشگاه بین داد خیریهبه شرط داشتن قرار

 بهرامی از همیاران روزبه با این باشگاه مذاکره نمود. خانم ربابسرکار

 

 جلسه برگزاری 

جعفری برگزار گردید.  خانم عطیهای یک ساعته با حضور سرکارجلسه 10/20/99شنبه در تاریخ روز سه

 های زیر مطرح شد:در این جلسه موضوع

 اردوهای درون شهری .2

 های آموزشیکارگاه .1

 های ویژهاجتماعی وکارگاهروابط .1

 مختلفهای ایرانی با مصاحبه با اشخاصمعرفی شغل .0

 هاسازی در شعبهروزبه و اهداف آن و شفافمعرفی .1

 دولتی و غیردولتیهایها و ادارهمالی در بانکجذب حامیان .6

 کودکانهفیلمنقد .1

 

 

 معرفیهای نامه 

در درمانی معرفی شدند. ورزشی و مرکزآموزان به باشگاهنفر از دانش 1تعداد  2199ماه دیدر 

 آورده شده است.های معرفی نامهشرح کامل ماه دی -1جدول 
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 2199ماه دیدر  آموزانهای معرفی دانشنامهشرح ماه: دی -2جدول 

 آموزشگاهنام خانوادگینام و نام ردیف

 توکیما باشگاه نرگس 2

 توکیما باشگاه آیناز 1

 )دکتر بهروز بابامرادی( دندانپزشکی زینب 1

 

 کتابخانه 

ماه شرح کامل دی – 1واحد اهدا شد. در جدول ی کتاب به کتابخانهجلد  219تعداد  99 ماهدیدر 

 های اهدایی آورده شده است.کتاب

 

 2199ماه دیهای اهدا شده در شرح کتابماه: دی – 9جدول 

 تعداد  خانوادگینام و نام ردیف

 جلد 21 رزاقی یاسمن 8

 جلد 202 افضلی آقای 2
 

 

 آموزان جدید دانش 

در  جدید آموزانآموز جدید به واحد معرفی شدند. شرح کامل دانشنفر دانش 1تعداد  99 ماهدیدر 

 شرح داده شده است. ماهدی – 0جدول 
 

 

 2199ماه دیآموزان معرفی شده در شرح دانشماه: دی – 0جدول 

 تحصیلیپایه خانوادگینام و نام ردیف

 ششم زینب 8

 دانشجو فاطمه 2
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 8933ماه زارش بهمنگ

 های برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 20عنوان درسی توسط  20تعداد  2199 ماهر بهمند

 ماهبهمن -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  21 ساعت برای 1/60 موعجنفر بود و در م 21کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس

 

 2199ماه بهمنهای برگزار شده در شرح کالس: 8933ماه بهمن – 8جدول 

 نوع برگزاری ساعت/ نفر آموزدانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 حضوری نفر 2ساعت/  6 هلما نورمحمدی منیر ابتدایی اول

 بیات ناصر پنجم ریاضی
 مهدی

 امیرحسین 
 حضوری نفر 2ساعت/  9

 احمدی خانم پنجم علوم
 مهدی

 امیرحسین
 حضوری نفر 1ساعت/  1/0

 مجازی نفر 2ساعت/  1/1 نرگس نیااسداهلل سمانه هشتم ریاضی

 حضوری نفر 2ساعت/ 1  حمیدرضا محمدیحاج دنیا هشتم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1 جواد عاشوری فاطمه نهم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1 رادین رزاقی یاسمن نهم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1  جواد هنربخش مهین نهم عربی

 مجازی نفر 2ساعت/  6  رقیه نیااسداهلل سمانه دهم زبان

 مجازی نفر 2ساعت/  1 فاطمه رزاقی یاسمن دوازدهم ریاضی

 حضوری نفر 2ساعت/  1/20 ازهر جلیلوند علیرضا کنکور ریاضی

 خیری داود تئاتر

 آیناز

 پوریا

 سارینا

 نرگس

 حضوری نفر 0ساعت/  6
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 موسسه خیریه روزبههای مختلف بازدید از واحد 

علوم آموزش دانشکدهلوئیان مسئولسرکار خانم بهرام 09/22/99روزپنجشنبه در تاریخ  -

زنجان از واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه خیریه روزبه بازدید کرده و نظرات دانشگاه

 و پیشنهادات خود را جهت همکاری با این واحد به اطالع رساندند.

شیمی علمی گروهیاری عضو هیئتدکتر دولت خانم سرکار 12/22/99تاریخ روز پنجشنبه در  -

های این واحد از واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بازدید کرده و با فعالیت زنجاندانشگاه آزاد

رستگار مایل به فعالیت و همکاری جهت  آقای نیماچنین پسر ایشان جناب آشنا شدند. هم

 تدریس در این واحد شد.

ساعته  1احمدی بازدید رویا ها برزگر و سرکار خانم 10/22/99همچنین روز پنجشنبه در تاریخ  -

های مرکزی، فرهنگی، خیاطی، بافندگی را داشتند. این بازدید صرفا جهت از بخش

 ها به حداقل انجام شد. های مختلف و رساندن آنکردن مخاطرات کاری در بخش مشخص

 

 

 میزگرد برگزاری 

دکتر  آقای رمضانی، جناب رضا دکتر آقای گردی با حضور جنابمیز 26/22/99پنجشنبه در تاریخ روز 

ها با ی آنهای روز و مقایسهبرگزار شد. موضوع بحث این دورهمی نگاهی به شعر زمانی و یلدا عباسعلی

 های یلدا که استعداد و عالقه به شعر داشتند، بود.سروده

 

 

 امسابقه حل معم 

از طریق فضای  معماحلآموزان،مرحله دوم ، به منظور تشویق دانش2199بهمن ماه  11 روز شنبه

رسان کرده و از طریق پیاماف آمادهدیصورت که معماها را به صورت فایل پیمجازی برگزار شد. به این

ها را حل نموده معماساعت فرصت داده شد که  10ها آموزان ارسال شد، سپس به آنواتساپ برای دانش

مختلف در این مسابقه شرکت کردند. در این سنیهایآموزان در گروهنفر از دانش 20و ارسال نمایند. 

 ترین امتیاز را کسب کردند. بیش مسابقه  سمیه

 

 مشاوره 

 زمانی انجام شد. دکتر عباسعلی آقای توسط جنابآموزان نفر از دانش 1مشاوره  2199 ماهبهمندر 

ماه بهمن -1شد. در جدول  های تحصیلی و خانوادگی برگزارمشاوره در زمینه ساعت 0 موعجدر م

 ها آورده شده است.مشاورهشرح کامل 
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 2199ماهبهمنهای برگزار شده در شرح مشاوره: ماهبهمن –2جدول 

 مشاور خانوادگینام و نام ردیف

 زمانی آقای دکتر عباسعلیجناب رادین 2

 زمانی آقای دکتر عباسعلیجناب  علی 1

 

 

 

 همیاران جدید 

های مختلف آغاز کردند. در جدول نفر از همیاران فعالیت خود را در زمینه 1تعداد  99ماهدر بهمن

 ماه شرح کامل همیاران جدید آورده شده است.بهمن -1

 

 2199ماهبهمندر  همیاران جدیدشرح : ماهبهمن –9جدول 

 زمینه فعالیت خانوادگینامنام و  ردیف

 آموزشی نادیسرکار خانم 2

 آموزشی رستگار نیما 1

 آموزشی ابراهیمی مهناز 1

 

 

 کتابخانه 

ماه شرح دی – 0واحد اهدا شد. در جدول ی کتاب به کتابخانهجلد  212تعداد  99 ماهبهمندر 

 های اهدایی آورده شده است.کامل کتاب

 

 2199ماه بهمنهای اهدا شده در کتاب شرحماه: بهمن – 0جدول 

 تعداد  نام و نام خانوادگی ردیف

 جلد 1 اکبری فاطمه 8

 جلد 201 یاریدکتر دولتخانم 2
   

 آموزان جدید دانش 

آموزشی، ابتدایی جهت استفاده از امکانات واحد پنجم پایه عالمی آموز مبینادانش 99 ماهدیدر 

 شد. معرفیپژوهشی و فرهنگی 
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 8933ماه گزارش اسفند

 کالس های برگزار شده 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 20عنوان درسی توسط  20تعداد  2199 ماهاسفندر د

 ماهاسفند -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  29 ساعت برای 69 موعجنفر بود و در م 20کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس

 

 2199ماه اسفندهای برگزار شده در شرح کالس: 8933ماه اسفند – 8جدول 

 نوع برگزاری ساعت/ نفر آموزدانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 حضوری نفر 2ساعت/  6 هلما نورمحمدی منیر ابتدایی اول

 بیات ناصر پنجم ریاضی
 مهدی

 امیرحسین 
 حضوری نفر 1ساعت/  6

 احمدی خانم پنجم علوم
  مهدی

  امیرحسین
 حضوری نفر 1ساعت/  1

 مجازی نفر 2ساعت/  6 نرگس نیااسداهلل سمانه هشتم ریاضی

 حضوری نفر 2ساعت/ 1/2 حمیدرضا محمدیحاج دنیا هشتم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6  جواد عاشوری فاطمه نهم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 رادین رزاقی یاسمن نهم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 جواد هنربخش مهین نهم عربی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 رقیه نیااسداهلل سمانه دهم زبان

 مجازی نفر 2ساعت/  1 فاطمه رزاقی یاسمن دوازدهم ریاضی

 جلیلوند علیرضا کنکور ریاضی
 زهرا

 فاطمه
 حضوری نفر 1ساعت/  1/1

 خیری داود تئاتر

 آیناز

  پوریا

 سارینا

 نرگس

 مبینا

 حضوری نفر 1ساعت/  6
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 آموزان روستاییدانش نوشت افزار اهدایی به 

این نوشت افزاره جهت  نوشت افزارها به شرح زیر به دانش آموزان روستایی اهدا شد. 21/21/99در تاریخ 

ها نوشت افزارشرح کامل  ماهاسفند -1در جدول  اهدا به سرکار خانم برمکی همیار روزبهی تحویل داده شد.

 آورده شده است.

 

 2199ماه اسفنددر  افزارنوشتشرح : 8933ماه اسفند – 2جدول 

 تعداد افزارنوشت ردیف

 6 1/0فشاریمداد 8

 1 1/0فشاریمداد 2

 1 مدادمغز 9

 02 مشکیمداد 0

 22 قرمزمداد 5

 1 اسفنجیبابخودکار 6

 20 آبیخودکار 7

 20 قرمزخودکار 1

 2 صورتیخودکار 3

 1 قهوه ایخودکار 81

 2 مشکیخودکار 88

 20 کنپاک 82

 21 دارخطدفتر 89

 بسته 1 ایلولهرنگیمداد 80

 بسته 1 سرسبزرنگیمداد 85

 بسته 2 ایروزنامهرنگیمداد 86

 0 نقاله 87

 0 گونیا 81

 2 ایسانتی شیشه10کش خط 83

 2 فلزیسانتی10کش خط 21

 برگ 1 خانوادگی کارتونینام و برچسب نام 28

 برگ 2 عروسکیاستیکر 22

 برگ 20 تایی 20ساده برچسب 29
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 2199ماه اسفنددر  افزارنوشتشرح : 8933ماه اسفند – 2جدول 

 تعداد افزارنوشت ردیف

 بسته 2 رنگینوشتاریاستیکر 20

 1 یادداشتدفترچه 25

 

 نوروزیجشنواره 

نوروز برگزار شد. به ویژه عید نقاشی و کاردستیمسابقه 11/21/99تا تاریخ  21/21/99از تاریخ 

-واتساپ و یا آیدیمدت به شمارهاینخود را طیکنندگان فرصت داشتند آثارصورت که شرکت این

نظر چنین جوایزی برای بهترین آثار در شده در پوستر مسابقه نقاشی ارسال نمایند. هماینستاگرام درج

 گرفته شده است.

 

 

 کتابخانه 

آموزشی، پژوهشی و جلد کتاب به کتابخانه واحد 21  احمدی خانم سکینهسرکار 99 ماهدر اسفند

 فرهنگی اهدا کردند.
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 8011ماه گزارش فروردین

 کالس های برگزار شده 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 1عنوان درسی توسط  1تعداد  2000 ماهر فروردیند

-فروردین -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  22 ساعت برای 1/11 موعجنفر بود و در م 9کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس ماه

 

 2000ماه فروردینهای برگزار شده در شرح کالس: 8011ماه فروردین – 8جدول 

 نوع برگزاری ساعت/ نفر آموزدانشنام مدرسهمیارنام درسنام

 حضوری نفر 2ساعت/  1/2 هلما نورمحمدی منیر ابتدایی اول

 بیات ناصر پنجم ریاضی
 مهدی

 امیرحسین 
 حضوری نفر 1ساعت/  6

 احمدی خانم پنجم علوم
 مهدی

 امیرحسین
 حضوری نفر 1ساعت/  1/2

 مجازی نفر 2ساعت/  1 نرگس نیااسداهلل سمانه هشتم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1 حمیدرضا محمدیحاج دنیا هشتم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1/0 رادین رزاقی یاسمن نهم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1 فاطمه رزاقی یاسمن دوازدهم ریاضی

 جلیلوند علیرضا کنکور ریاضی
  زهرا

 فاطمه
 حضوری نفر 1ساعت/  1

 

مجازی برگزار شده و آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به صورتهای واحدکرونا کالسبه دلیل تشدید ویروس

 شوند.آموزان باالیی دارند، برگزار نمیهایی که تعداد دانشکالس

 

 آموززبانآموزشگاه 

 است.آموزان روزبه آماده همکاری آموز جهت ارائه خدمات به دانشآموزشگاه زبان

 00الی  10داد خیریه روزبه با این آموزشگاه بین آموزشگاه اذعان داشت به شرط بستن قرارمسئول

 داد.درصد تخفیف ارائه خواهند

 

 

 همیاران جدید 

 فعالیت خود را در زمینه موسیقی و آواز آغاز کردند. 2000ماه ازفروردین تاورجناب آقای 
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 آموزان جدیددانش 

آموزشی، هشتم جهت استفاده از امکانات واحدپایه آموز زهرا عموییدانش 99 ماهفروردیندر 

 معرفی شد.پژوهشی و فرهنگی 

 

 

 کتابخانه 

-فروردین – 1واحد اهدا شد. در جدول ی کتاب به کتابخانهجلد  291تعداد  2000 ماهفروردیندر 

 های اهدایی آورده شده است.ماه شرح کامل کتاب

 

 2000ماه فروردینهای اهدا شده در شرح کتابماه: فروردین – 2جدول 

 تعداد  خانوادگینام و نام ردیف

 جلد 211 ناشناس 8

 جلد 10 ایمانی الهآقای ولی 2
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 8011ماه گزارش اردیبهشت

 کالس های برگزار شده 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 1عنوان درسی توسط  1تعداد  2000 ماهاردیبهشتر د

 -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  22 ساعت برای 01 موعجنفر بود و در م 22کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس ماهاردیبهشت

 

 2000ماه اردیبهشتهای برگزار شده در شرح کالس: 8011ماه اردیبهشت – 8جدول 

 نوع برگزاری ساعت/ نفر آموزنام دانش مدرسنام همیار درسنام

 حضوری نفر 2ساعت/  1  هلما نورمحمدی منیر ابتدایی اول

 بیات ناصر پنجم ریاضی
 مهدی

 امیرحسین 
 حضوری نفر 1ساعت/  6

 احمدی خانم پنجم علوم
  مهدی

  امیرحسین
 حضوری نفر 1ساعت/  1

 مجازی نفر 2ساعت /  1/1  ابوالفضل عاشوری فاطمه ششم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1/0  حمیدرضا محمدیحاج دنیا هشتم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1/1  رادین رزاقی یاسمن نهم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  1/0  فاطمه رزاقی یاسمن دوازدهم ریاضی

 جلیلوند علیرضا کنکور ریاضی
  زهرا

 فاطمه
 حضوری نفر 1ساعت/  6

 

مجازی برگزار شده و آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به صورتهای واحدکرونا کالسبه دلیل تشدید ویروس

 شوند.آموزان باالیی دارند، برگزار نمیهایی که تعداد دانشکالس

 

 

 روز معلم 

معلم فرصتی مناسب برای قدردانی  شود. روزمعلم گرامی داشته میاردیبهشت مقام 21هر ساله در روز 

کردن پوستری این روز گرانقدر را به روزبه به همین سبب با آمادهخیریهاز معلمان است. موسسه

 کوشند، تبریک گفت. ها میآموزی آنبهتر فرزندان موسسه و علمآموزشی که برای تربیت همیاران
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 خانه هالل 

آموزشی رجبی، مسئول هالل با هماهنگی آقای آموزشی خانههای کرونا دورهبه دلیل تشدید ویروس

 به صورت مجازی ازطریق پیام رسان واتساپ برگزار خواهد شد. ،زنجاناحمر استانهالل

 

 بازدید از واحدآموزشی 

پزشکی استان زنجان، از واحد  علوم پزشکی دانشگاهطالبی، دانشجوی آقای رضا 26/01/2000در تاریخ 

های پژوهشی و فرهنگی موسسه خیریه روزبه بازدید کرده و جهت به روزرسانی کتابخانه کتابآموزشی، 

چنین قرار شد یک جلسه مشاور کنکوری برای دانش آموزان پایه  هم قدیمی درسی را جداسازی نمودند.

 کنند. دوازدهم و پشت کنکوری برگزار

 

 همیاران جدید 

 آغاز کردند.کنکوری مشاورفعالیت خود را در زمینه  2000ماه اردیبهشت از طالبیرضاآقای جناب
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 کتابخانه 

آموزشی، جلد کتاب به کتابخانه واحد 11 ایمانی الهجناب آقای ولی 2000 ماهاردیبهشتدر 

 پژوهشی و فرهنگی اهدا کردند.

 

 اسامی نفرات فعال کتابخانه در اردیبهشت ماه 

 النا مهربانی .2

 فاطمه کریمی .1

 جلیلوند علیرضا .1

 سکینه احمدی .0

 کبری فرهادی .1

 رادین خاتمی .6

 ناصر بیات .1

 یاسمن رزاقی .1
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 8011 ماهزارش خردادگ

 های برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 1عنوان درسی توسط  1تعداد  2000 ماهر خردادد

-خرداد -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  21 ساعت برای 1/01 موعجنفر بود و در م 21کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس ماه
 

 

 2000ماه خردادهای برگزار شده در شرح کالس: 8011ماه خرداد – 8جدول 

 نوع برگزاری ساعت/ نفر آموزنام دانش مدرسنام همیار درسنام

 حضوری نفر 2ساعت/  1/20 هلما نورمحمدی منیر ابتدایی اول

 مجازی نفر 2ساعت /  1/1 ابوالفضل عاشوری فاطمه ششم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 حمیدرضا محمدیحاج دنیا هشتم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 رادین رزاقی یاسمن نهم ریاضی

 مجازی نفر 2ساعت/  6 فاطمه رزاقی یاسمن دوازدهم ریاضی

 جلیلوند علیرضا کنکور ریاضی
 زهرا

 فاطمه
 حضوری نفر 1ساعت/  1/2

 حضوری نفر 2ساعت/  1 فاطمه خدایی پریسا نهضت

 خیری داود تئاتر

 آیناز

 نرگس

  پوریا

 حضوری نفر 1ساعت/  1

 

 

 تحصیلی همشاور 

طالبی برگزارشد. در این  آقای رضاحضور جنابتحصیلی بامشاوره 01/01/2000روز یکشنبه در تاریخ 

دانش  خانم فاطمهچنین ایشان به  کنکوری آموزش داده شد. همریزی و مطالعههای برنامهمشاوره روش

 درسی کنکوری ارائه دادند.برنامهآموز روزبهی 

 

 آموزشیبازدید از واحد 

)از  زنجانآموزش دانشگاهتبریزی کارشناسسیمین  خانمسرکار 06/01/00روزپنجشنبه در تاریخ 

خیریه روزبه بازدید کرده و نظرات و بازنشستگان( از واحد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موسسه

 این واحد به اطالع رساندند.پیشنهادات خود را جهت همکاری با 
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 آموزان جدیددانش 

آموزان آموز جدید به واحد معرفی شدند. شرح کامل دانشنفر دانش 0تعداد  2000ماه خرداددر 

 ماه شرح داده شده استخرداد – 1جدید در جدول 

 

 

 2000ماه خردادآموزان معرفی شده در شرح دانشماه: خرداد – 0جدول 

 مادرنام خانوادگینام و نام ردیف

 پاکتی نازپری پوریا 8

 پاکتی نازپری ایلیا 2

 بگتاش ام البنین نیوشا 9

 بگتاش ام البنین فربد 0

 

 

 همیاران جدید 

های مختلف آغاز کردند. در نفر از همیاران فعالیت خود را در زمینه 1تعداد  2000 ماهخرداددر 

 همیاران جدید آورده شده است.ماه شرح کامل خرداد -1جدول 

 

 2000ماهخرداددر  همیاران جدیدشرح : ماهخرداد –9جدول 

 زمینه فعالیت نام و نام خانوادگی ردیف

 انگلیسی زبان پیری خانم هانیهسرکار 2

 انگلیسی زبان صیامی خانم کتایونسرکار 1

 

 

 کتابخانه 

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جلد کتاب به کتابخانه واحد 10 شخصی ناشناس 2000 ماهخرداددر 

 .اهدا کرد

 

  ماه خرداداسامی نفرات فعال کتابخانه در 

 جلیلوند علیرضا .2

 توسلیان رویا .1
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 خاتمی یلدا .1

 بهمنی فاطمه .0

 نظری آیناز .1

 یوسفی نرگس .6

خیری داود .1
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 8011ماه گزارش تیر

 های برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت کننده همیار برگزار شد. تعداد دانش 1عنوان درسی توسط  6تعداد  2000 ماهر تیرد

شرح کامل  ماهتیر -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  12 ساعت برای 12 موعجنفر بود و در م 26

 ها آورده شده است.کالس

 

 2000ماه تیرهای برگزار شده در شرح کالس: 8011ماه تیر – 8جدول 

 نوع برگزاری ساعت/ نفر آموزدانش نام مدرسنام همیار درسنام

 حضوری نفر 2ساعت/  9 هلما نورمحمدی منیر ابتدایی اول

 مجازی نفر 2ساعت/  1 حمیدرضا محمدیحاج دنیا هشتم ریاضی

 حضوری نفر 2ساعت/  1 نیوشا رزاقی یاسمن نهم ریاضی

 حضوری نفر2ساعت/  1/2 رقیه نیااسداله سمانه زبان

 پیری هانیه )الف( زبان

 آیناز

 نرگس

 زهرا

 مبینا

 مهسا

 حضوری نفر 1ساعت/  1/20

 صیامی کتایون )ب( زبان

 ابوالفضل

  پوریا

 محمدرضا

 نازنین

 بهاره

 حضوری نفر 1ساعت/  9

 خیری داود )الف( تئاتر

 آیناز

 نرگس

 پوریا

 حضوری نفر 1ساعت/  1/1

 خیری داود )ب( تئاتر

 سمیه

 زینب

 شیوا

  مهسا

 حضوری نفر 0ساعت/  1/1
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 مشاوره 

 0 موعجدر م انجام شد. طالبی آقای رضاتوسط آموزان نفر از دانش 1مشاوره  2000 ماهتیردر 

ها آورده مشاورهشرح کامل  ماهتیر -1شد. در جدول  تحصیلی برگزار یمشاوره در زمینه ساعت

 شده است.

 

 2000 ماهتیرهای برگزار شده در مشاورهشرح ماه: تیر – 9جدول 

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 آموزدانش
 تاریخ مشاورهموضوع مشاور

 20/00/2000 تحصیلی طالبی جناب آقای رضا  یلدا 2

 20/00/2000 تحصیلی طالبی جناب آقای رضا رادین 1

 

 اردو 

-داودپرویزی به اتفاق آقای با هماهنگی آقایآموزان نفر از دانش 29، 11/00/2000روز چهارشنبه در تاریخ

یوسفی به اردوی تفریحی رفتند. کل  خانم لیال زمانی و سرکارعباسعلی دکتر آموزشی و آقایخیری همیار

 بعد از ظهر صورت گرفت. 26الی  20زمان اردو از ساعت 

های مختلف داژبال، آموزان به بازیدانششد. سپسآموزان انجامدانشخیری با همراهینخست تولد آقای

فوتبال و والیبال و... پرداختند. مدتی را جهت صرف نهار گذراندند و سپس به بازی و تفریح ادامه دادند. در 

چنین از زحمات و  روزبه بازگشتند. همبه موسسه 26از باغ خارج شده و ساعت  21:01پایان در ساعت 

 نزاری کمال تشکر را داریم. ایمانی و آقای همراهی جناب آقای

      

 

 آموزان جدیددانش 
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آموزان جدید آموز جدید به واحد معرفی شدند. شرح کامل دانشنفر دانش 0تعداد  2000ماه تیردر 

 ماه شرح داده شده استتیر – 0در جدول 

 

 2000ماه تیرآموزان معرفی شده در شرح دانشماه: تیر – 0جدول 

 نام مادر خانوادگینام و نام  ردیف

 رقیه سیدنگین 8

 لیال ارغوان 2

 خدیجه ریحانه 9

 - سکینه 0

 

 همیاران جدید 

 آغاز کردند. تدریسفعالیت خود را در زمینه  2000ماه تیراز  هانیه محمدبیگی خانمسرکار

 

 

 کتابخانه 

پژوهشی و فرهنگی اهدا آموزشی، جلد کتاب به کتابخانه واحد 21شخصی ناشناس  2000ماه تیردر 

 کرد.

 

  ماه تیراسامی نفرات فعال کتابخانه در 

 نظری آیناز .2

 شعاعی فریبا .1

 بازرگان عذرا .1

 فرشیدراد پوریا .0

 فرشیدراد ایلیا .1

 کریمی محمدرضا .6

 کریمی فاطمه .1

 سپهری نازنین .1

 سپهری محمدمهدی .9

 راهنورد فربد .20

 رزاقی یاسمن .22
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 8011ماه مردادگزارش 

 

 های برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 6عنوان درسی توسط  1تعداد  2000 ماهمردادر د

 ماهمرداد -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  10 ساعت برای 1/11 موعجنفر بود و در م 26کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس

 

 2000ماه مردادهای برگزار شده در شرح کالس: 8011ماه مرداد – 8جدول 

 نوع برگزاری ساعت/ نفر آموزدانشنام همیار مدرسنام  درسنام

 حضوری نفر 2ساعت/  1 فربد رزاقی یاسمن ششم ریاضی

 حضوری نفر 2ساعت/  1 بهاره عاشوری فاطمه هفتم ریاضی

 حضوری نفر 2ساعت/  1 نیوشا رزاقی یاسمن نهم ریاضی

 پیری هانیه )الف( زبان

 آیناز

 نرگس

 زهرا

 مبینا

 مهسا

 حضوری نفر 1ساعت/  1/1

 صیامی کتایون )ب( زبان

 ابوالفضل

  پوریا

  محمدرضا

 نازنین

 بهاره

 حضوری نفر 1ساعت/  6
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 2000ماه مردادهای برگزار شده در شرح کالس: 8011ماه مرداد – 8جدول 

 نوع برگزاری ساعت/ نفر آموزدانشنام همیار مدرسنام  درسنام

 )الف( تئاتر
 خیری داود

 رازقی فرشته 

 آیناز

 نرگس

 پوریا

 حضوری نفر 1ساعت/  1

 )ب( تئاتر
 داود خیری

 رازقی فرشته 

 سمیه

 زینب

  شیوا

  مهسا

 حضوری نفر 0ساعت/  1

 

های واحد الزم به ذکراست به دلیل اوج گرفتن و وضعیت قرمز ویروس کرونا در استان زنجان، کالس

 برگزار نشد.  10/01/2000فرهنگی از تاریخ 

 

 جلسه برگزاری 

رازقی  جمالی و فرشته فرح ها دکترخانم ای با حضور سرکار جلسه 22/01/2000روز دوشنبه در تاریخ 

-دکتر روزبه و آقای خیریه های نمایشی موسسهخیری، مدرس هنر داود نمایشی و آقای هایهنر همیار

روی صحنه  روزبه و بهخیریه نمایشی موسسهجلسه گسترش گروهاین در شد.زمانی برگزار عباسعلی

 آموزان روزبهی مورد توجه قرار گرفت.آوردن دانش

 

 

 

 مشاوره 
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 6 موعجدر م نفر از همیاران انجام شد. 1توسط آموزان نفر از دانش 1مشاوره  2000 ماهمرداددر 

شرح کامل ماه مرداد -1شد. در جدول  های تحصیلی و خانوادگی برگزارمشاوره در زمینه ساعت

 ها آورده شده است.مشاوره

 

 2000 مردادماههای برگزار شده در مشاورهشرح ماه: مرداد – 2جدول 

 مشاور آموزنام خانوادگی دانشنام و  ردیف

 زمانی عباسعلیآقای دکتر جناب علی 2

 طالبی آقای رضاجناب فاطمه 1

 طالبی جناب آقای رضا مبینا 1

 

 آموزان جدیددانش 

آموزشی، جهت استفاده از امکانات واحد هفتم پایه خمارکبابایی بهارهآموز دانش 99 ماهدیدر 

 معرفی شد.پژوهشی و فرهنگی 

 

 همیاران جدید 

آغاز  فعالیت خود را در زمینه تدریس و آموزش 2000ماه رداداز م مهدیخانی آرزوخانم سرکار

 کردند.

 های معرفینامه 

 -1معرفی شدند. در جدول  گویشزبانسرایآموزان به نفر از دانش 0تعداد  2000 ماهمرداددر 

 .آورده شده استهای معرفی شرح کامل نامه ماهمرداد

 

 2000ماه آموزان در مردادهای معرفی دانششرح نامهماه: مرداد -9جدول 

 آموزشگاه نام و نام خانوادگی ردیف

 گویشزبانسرای نگینسید 2

 گویشزبانسرای فربد 1

 گویشزبانسرای نیوشا 1

 گویشزبانسرای ارغوان 0
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 کتابخانه 

شرح  ماهمرداد – 0واحد اهدا شد. در جدول ی کتاب به کتابخانهجلد  10تعداد  2000 ماهمرداددر 

 های اهدایی آورده شده است.کامل کتاب

 

 2000 ماهردادهای اهدا شده در مشرح کتاب: ماهمرداد – 5جدول 

 تعداد نام و نام خانوادگی اهدا کننده ردیف

 جلد 1 ناشناس 8

 19 ناشناس 2

 00 ناشناس 9

 

  نفرات فعال کتابخانه در تیر ماهاسامی 

 جلیلوند علیرضا .2

 سپهری نازنین .1

 نوردراه فربد .1

 نوردراه نیوشا .0

 صالحی مبینا .1

 کریمی فاطمه .6

 کریمی سمیه .1

 کریمیابوالفضل .1

 زهرا مقدم .9

 رزاقی یاسمن .20

 بابایی بهاره .22
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 8011ماه شهریورزارش گ

 های برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت همیار برگزار شد. تعداد دانش 9عنوان درسی توسط  1تعداد  2000 ماهر شهریورد

-شهریور -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  21 ساعت برای 1/06 موعجنفر بود و در م 21کننده 

 ها آورده شده است.شرح کامل کالس ماه

 

 های برگزار شدهکالس 

 2000ماه شهریورهای برگزار شده در شرح کالس: 8011ماه شهریور – 8جدول 

 ساعت/ نفر آموزنام دانش مدرسنام همیار نام درس
نوع 

 برگزاری

 حضوری نفر 2ساعت/  1/0 ابوالفضل بیگلوعیسی هانیه چهارم ریاضی

ششم  دروس

 تیزهوشان
 مجازی نفر2ساعت/  6 مهسا جلیلوند علیرضا

 حضوری نفر 2ساعت/  1 بهاره عاشوری فاطمه هفتم ریاضی

 TCزبان 
 نیااسداله سمانه

 مهدیخانی آرزو
 حضوری نفر2ساعت/  1 رقیه

 پیری هانیه زبان )الف(

  آیناز

 نرگس

  زهرا

  مبینا

 مهسا

 حضوری نفر 1ساعت/  21

 صیامی کتایون زبان )ب(

 ابوالفضل

  محمدرضا

  نازنین

 حضوری نفر 1ساعت/  21

 خیری داود تئاتر )الف(

 آیناز

  نرگس

  پوریا

 حضوری نفر 1ساعت/  1

 تئاتر )ب(
 خیری داود

 رازقی فرشته

  سمیه

  یلدا
 حضوری نفر 1ساعت/  1
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 آموزاندانش 

گویش شدند. آرزوی سرایاز زبانYLE زبان در سطح موفق به کسب مدرک رقیهخانم سرکار

 باالتر را داریم.آموز پرتالش در سطوح موفقیت برای این دانش

 

 تحصیلی مشاوره 

 رضا طالبی انجام شد. آقایتوسط جناب  آموز رقیهمشاوره دانش 10/06/2000روز شنبه در تاریخ 

 شد.  تحصیلی برگزار مشاوره در زمینه ساعت 2 موعجدر م

 

  

 جدیدآموزاندانش 

آموزشی، پژوهشی و ششم جهت استفاده از امکانات واحد آموز مهسا پایهدانش 2000 ماهشهریور در 

 معرفی شد.فرهنگی 
 

 

 

 جدیدهمیاران 

های مختلف آغاز کردند. در نفر از همیاران فعالیت خود را در زمینه 1تعداد  2000 ماهشهریوردر 

 ماه شرح کامل همیاران جدید آورده شده است.شهریور -1جدول 

  

 2000ماهشهریوردر  همیاران جدیدشرح : ماهشهریور –2جدول 

 زمینه فعالیت خانوادگینام و نام ردیف

 آموزشی بیگلوعیسی هانیه 2

 آموزشی خانم شمالیسرکار 1

 آموزشی مرادیخانم اهللسرکار 1

 

 

 

 های معرفینامه 

در هنری معرفی شدند. و  های درسیآموزان به آموزشگاهنفر از دانش 1تعداد  2000ماه شهریوردر 

 آورده شده است.معرفی هاینامهشرح کامل شهریورماه  -1جدول 
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 2000ماه شهریوردر  آموزانهای معرفی دانشنامهشرح شهریورماه:  -9جدول 

 آموزشگاه خانوادگینام و نام ردیف

 گویشسرایزبان مهسا 8

 گویشسرایزبان فاطمه 2

 گویشسرایزبان علی 9

 گویشسرایزبان عسل 0

 قلمچیآموزشگاه  یلدا 5

 قلمچیآموزشگاه رادین 6

 تاشنقاشیآموزشگاه فاطمه 7

 تاشنقاشیآموزشگاه زینب 1

 

 

 کتابخانه 

 ماهشهریور – 0واحد اهدا شد. در جدول ی کتاب به کتابخانهجلد  11تعداد  2000 ماهشهریوردر 

 است. های اهدایی آورده شدهشرح کامل کتاب

  

 2000 ماهشهریورهای اهدا شده در شرح کتاب: ماهشهریور – 0جدول 

 تعداد نام و نام خانوادگی اهدا کننده ردیف

 جلد 11 ناشناس 8

 جلد 10 ناشناس 2

 

 ماهاسامی نفرات فعال کتابخانه در شهریور 

 بازرگان عذرا .2

 یمکری محمدرضا .1

 یمکری فاطمه .1

 یمکری هیسم .0

 خاتمی لدای .1

 ملکی میمر .6

 سپهری نینارن .1

 سپهری یمحمدمهد .1
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 لوندجلی رضایعل .9

 مقدم زهرا .20

         عاشوری فاطمه .22
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 8011ماه مهرگزارش 

 

 های برگزار شدهکالس 

آموزان شرکت کننده همیار برگزار شد. تعداد دانش 1عنوان درسی توسط  1تعداد  2000 ماهر مهرد

شرح  ماهمهر -2نفر کالس تشکیل شد. در جدول  21 ساعت برای 1/12 موعجنفر بود و در م 21

 شده است.ها آورده کامل کالس

 

 های برگزار شدهکالس 

 2000ماه مهرهای برگزار شده در شرح کالس: 8011ماه مهر – 8جدول 

 ساعت/ نفر آموزنام دانش مدرسنام همیار نام درس
نوع 

 برگزاری

 منیر نورمحمدی اول ابتدایی
 ساناز

 نویان
 حضوری نفر 1ساعت/  1

 حضوری نفر 2ساعت/  1/0 ابوالفضل بیگلوعیسی هانیه چهارم ریاضی

ششم  دروس

 تیزهوشان
 مجازی نفر2ساعت/  9 مهسا جلیلوند علیرضا

 مجازی نفر 2ساعت/  1 فربد  سارا شمالی ریاضی ششم 

 حضوری نفر 2ساعت/  1 بهاره عاشوری فاطمه هفتم ریاضی

 صیامی کتایون زبان 

 ابوالفضل

  محمدرضا

  نازنین

 حضوری نفر 1ساعت/  1/0

 تئاتر 
 خیری داود

 رازقی فرشته

  سمیه

  یلدا

 پوریا 

 حضوری نفر 1ساعت/  1/0

 

ها  به مدت دو هفته کرونا کالسویروس آموزان و پیشگیری از شیوعبه دلیل سرماخوردگی دانش

 های بهداشتی برگزار شد.به صورت بسیار محدود و بارعایت کامل پروتکل
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 آموزاندانش 

ژنتیک دانشگاه به ترتیب موفق به قبولی در رشته مقدم زهراو  فرهادی کبریها خانمسرکار

زنجان در مقطع کارشناسی شدند. آرزوی موفقیت برای نور استانپیامدانشگاهIT سراسری زنجان و 

 آموزان پرتالش در سطوح باالتر را داریم.این دانش

 

 جدیدآموزاندانش 

 جدید آموزانآموز جدید به واحد معرفی شدند. شرح کامل دانشنفر دانش 1تعداد  2000 ماهمهردر 

 شرح داده شده است. ماهمهر – 1در جدول 

 

 2000 ماهمهردر  آموزان معرفی شدهدانششرح ماه: مهر – 2جدول 

 تحصیلیپایه خانوادگینام و نام ردیف

 سوم ابتدایی نگار 8

 دوم ابتدایی محمدمهدی  2

 

 

 جدیدهمیاران 

 فعالیت خود را در زمینه تدریس و آموزش آغاز کردند. 2000ماه هراز مماهرخ احمدی خانم سرکار

 

 

 کتابخانه 

شرح  ماهمهر – 1واحد اهدا شد. در جدول ی کتاب به کتابخانهجلد  220تعداد  2000 ماهمهردر 

 های اهدایی آورده شده است.کامل کتاب

  

 2000 ماهمهرهای اهدا شده در شرح کتاب: ماهمهر – 9جدول 

 تعداد نام و نام خانوادگی اهدا کننده ردیف

 جلد 11 ناشناس 8

 جلد 02 ناشناس 2

 جلد 06 ناشناس 
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 ماهاسامی نفرات فعال کتابخانه در مهر 

 فربد راه نورد .2

 نیوشا راه نورد .1

 زهرا حسن زاده .1

 بهاره بابایی .0

 فاطمه کریمی .1

 محمدرضا کریمی .6

 کریمی سمیه .1

 عذرا بازرگان .1

 زینب رسولی .9

 فاطمه عاشوری .20
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  نوع دوستیو همو این تالش ....

 به همت شما عزیزان

  زمین شهروندانتمام  فردایی بهتر برایرسیدن به برای 

 دارد...ادامه 

 

 



 

 
 

 


