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گزارش عملکرد آموزشی، پرورشی، هنری، ورزشی و معنوی مجتمع آموزشی آیین زهرا)س(
ابتــدا خــود را بــرای مخاطبــان معرفــی کنیــد و ســپس بــه 

معرفــی عملکــرد مجموعــه آموزشــی خــود بپردازیــد.
ــع غیردولتــی  اینجانــب »زهــره فخــری علی آبــادی« مؤســس مجتم
ــن  ــت ای ــر مدیری ــال حاض ــم و در ح ــرا )س( می باش ــن زه ــه آیی دختران
ــی )ص( را  ــن نب ــرانه آیی ــی پس ــه غیردولت ــی و مجموع ــه آموزش مجموع
بــر عهــده  دارم. در منطقــه 4 تهــران نیــز در بخــش دولتــی و غیردولتــی 
ــتان دوره اول  ــی و دبیرس ــع ابتدای ــزی دو مقط ــرمایه گذاری و برنامه ری س
ــران  ــع، مدی ــر مدرســه از مجتم ــه در ه ــده  دارم و البت ــر عه ــه را ب دختران
ــی و  ــت های آموزش ــا سیاس ــه ب ــد ک ــور دارن ــابقه ای حض ــوب و باس محب
پرورشــی بنــده همــراه هســتند. همچنیــن اینجانــب عضــو چنــد تشــکل 
غیردولتــی ازجملــه شــورای هماهنگــی مــدارس و شــورای نظــارت 
ــدارس  ــی م ــورای هماهنگ ــد و ش ــه دماون ــی در منطق ــدارس غیردولت م

اســتان می باشــم. 
در حــال حاضــر، مســئولیت برگــزاری همایش هــا و توانمندســازی معلمــان 
ــت حضــور  ــد و عل ــده می باش ــده بن ــه عه ــتان ب ــرق اس ــی در ش غیردولت
بنــده در فعالیــت هــای غیردولتــی ایــن اســت کــه دوســت دارم مدرســه ای 
ــم.  ــودم اداره کن ــوان خ ــر و ت ــق نظ ــم آن را طب ــه بتوان ــم ک ــته باش داش
ــی دو  ــش غیردولت ــه در بخ ــد ک ــهر دماون ــم در ش ــالم نمای ــرم اع مفتخ
ــع آموزشــی  ــوز داشــته و مجتم ــن کشــوری جــذب دانش آم ــر میانگی براب
ــی  ــر غیردولت ــوزان دخت ــش آم ــوم دان ــک س ــدود ی ــرا )س( ح ــن زه آیی

ــد.  ــوزش می ده ــوده و آم ــذب نم ــه را ج منطق
ســازی  کیفــی  بــر  عــالوه  بایســتی  غیردولتــی  مــدارس  توســعه 
ــردد.  ــز گ ــتقیم نی ــای مس ــش هزینه ه ــه کاه ــر ب ــرورش منج آموزش وپ
نظــر اینجانــب از دیــدگاه نماینــده موسســان در خصــوص مــدارس 
ــدارس اســت  ــن م ــل ای ــوزان فارغ التحصی ــش آم ــورد دان ــی در م غیردولت
ــی درد و ....  ــن ب ــوس و مرفهی ــای مل ــون بچه ه ــی چ ــت عناوین ــه تح ک
ــاری  ــه از کار آم ــج حاصل ــه نتای ــود درحالی ک ــرده می ش ــام ب ــا ن از آن ه
انجام شــده حاکــی از آن اســت کــه دانــش آمــوزان مــا از اقشــار مختلفــی 
ــاال  ــان از ب ــن نش ــد و ای ــاال می باش ــط و ب ــت، متوس ــای ثاب ــا درآمده ب
ــل،  ــی کام ــا آگاه ــه ب ــد ک ــردم می باش ــی م ــم و آگاه ــطح فه ــن س رفت

ــد. ــام می کنن ــا ثبت ن ــاب و در آن ه ــدارس را انتخ ــن م ای
در مجتمــع آموزشــی آییــن زهــرا )س( ایــن نکتــه را بــرای اولیــا مشــهود 
اســت کــه اگرچــه فعالیــت ایــن مجموعــه غیردولتــی بــا دریافــت هزینــه 

آموزشــی همــراه اســت امــا نظــم و برنامه ریــزی 

ــدون  ــه م ــک برنام ــح ی ــت صحی ــا مدیری ــزل نمی باشــد و ب مدرســه متزل
ــه  ــه در ادام ــردد ک ــرا می گ ــم اج ــا نه ــه پیش دبســتانی ت ــی از پای و اصول
مصاحبــه عملکــرد آموزشــی، پرورشــی، هنــری، ورزشــی و معنــوی 

ــردد. ــریح می گ ــع تش مجتم

*حضور فعال در تصمیم سازی های آموزشی
ــور  ــی حض ــازی ها آموزش ــم س ــی تصمی ــع در برخ ــن مجتم ــئولین ای مس
دارنــد، زیــرا در ایــن مجتمــع معتقدیــم کــه اگــر در جلســه ای قــرار اســت 
ــه بخــش  ــد فعــال باشــیم و ب در مــورد مــدارس تصمیم گیــری شــود، بای
ــود  ــر داده ش ــق اظهارنظ ــت و ح ــات اهمی ــن جلس ــز در ای ــی نی خصوص
ــوده و به صــورت  ــر مصالــح عــام ب ــًا مبتنــی ب کــه ایــن اظهارنظرهــا غالب
ــش روی   ــای پی ــه و چالش ه ــالح جامع ــا ص ــوده و در آن ه ــخصی نب ش
ــز  ــقبال نی ــورد اس ــون م ــه تاکن ــم ک ــرار داده ای ــر ق ــوزش را مدنظ آم

واقع شــده اســت.

*نظارت گام به گام در تمامی بخش ها
علیرغــم اســتفاده از نیروهــای انســانی مجــرب و کارآزمــوده  بــان نظــارت 
ــازی  ــای توانمندس ــال دوره ه ــر س ــتان ه ــه گام در تابس ــق و گام ب دقی
دبیــران مجتمــع برگــزار گردیــده وســپس  برنامــه ســاالنه و روزانــه ســال 

تحصیلــی جدیــد را مــدون مــی گــردد.

*دارا بودن بیشترین زمان آموزش در منطقه
ــول  ــوزش درط ــان آم ــترین زم ــرا )س( بیش ــن زه ــی آیی ــع آموزش مجتم
ــش  ــد و دان ــی باش ــه دارا م ــر منطق ــدارس دیگ ــبت م ــه نس ــه را ب هفت
آمــوزان ابتدایــی بعــد از خــروج از مدرســه بــا آرامــش بــه منــزل رفتــه و 
بــه کودکــی مــی پردازنــد و تکالیــف مدرســه باعــث مشــاجرات و تشــنج 

ــزل نمــی شــود.  ــوز در من ــش آم ــان حضــور دان در زم
ــرورش  ــن آموزش وپ ــای ســند تحــول بنیادی در راســتای طــرح و برنامه ه
بــا  اجــرای طرح هــای انجــام تکالیــف در زمــان آمــوزش زیــر نظــر معلــم 
مربوطــه در دوره ی ابتدایــی، شناســایی و هدایــت اســتعدادهای برتــر )طرح 

ــرورش  ــرف اداره آموزش وپ ــده از ط ــای اعالم ش ــه طرح ه ــهاب(، و کلی ش
ــی و ...( ــدام پژوه ــی، اق ــان و درس پژوه ــن حی ــر ب ــرح جاب ــل )ط از قبی

ــی داشــته ایم. ــه جلوی عملکــرد روب

*رعایت شعار » ما همه با هم هستیم«
ــه  ــت ک ــن عل ــه ای ــع ب ــرم مجتم ــکاران محت ــی هم ــب از تمام اینجان
ــی و  ــداف آموزش ــبرد اه ــوزان و پیش ــش آم ــه دان ــت ب ــتای خدم در راس

ــژه دارم ــکر وی ــد تش ــالش می کنن ــی ت ــور گروه ــه ط ــی ب پرورش
یکــی از علــل پیشــرفت مــا در منطقــه شــعار » مــا همــه بــا هــم هســتیم« 
مــی بــا شــد و کلیــه نیروهــای انســانی مجتمــع و بــه پایبنــدی بــه ایــن 
ــه  ــا ب ــازی برنامه ه ــال پیاده س ــه دنب ــت ب ــوده و هیچ وق ــد ب ــعار معتق ش

ــد. ــت شــخصی نبوده ان خاطــر منفع
*منتخب جشنواره برترین های مدارس غیردولتی

دبســتان آییــن زهــرا )س( در جشــنواره برترین هــای مــدارس غیردولتــی 
منطقــه، منتخب شــده و ایــن موفقیــت را بــه اولیــای محتــرم و همــکاران 

پرتالشــم در مجتمــع تبریــک عــرض می نمایــم.
*آغــاز فعالیــت مدرســه پســرانه غیردولتــی آییــن نبــی)ص( 

تحــت مدیریــت مجموعــه آییــن زهــرا)س( 
ــی 97-98  ــی )ص( در بخــش پســرانه از ســال تحصیل ــن نب مدرســه آیی
بــه همــت جنــاب آقــای مهنــدس خســروجردی مؤســس ایــن مجموعــه 
ــه  ــن مدرســه ب ــد و طرح هــا و برنامه هــای ای ــه فعالیــت می نمای شــروع ب

ــد: ــر می باش ــرح زی ش
1. آمــوزش فعالیــت هــای مهارتــی از قبیــل رباتیــک، الکترونیــک، علــوم 
آزمایشــگاهی)جادوی طبیعــت(، روبیــک بــا تدریــس مهندســین دانشــگاه 

شــریف
2. اســتفاده از جدیدتریــن متــد تحــت وب و موبایــل بــرای پیگیــری رونــد 

پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان
3. به کارگیری کادر آموزشی و پرورشی مجرب و باسابقه

4. اجرای برنامه آموزشی موازی با مجتمع دخترانه آیین زهرا)س(
ــر،  ــوزان پس ــش آم ــی دان ــای مهارت ــرای برنامه ه ــت اج ــت اهمی ــه جه ب
ــدون نظــارت  ــزی م ــدس خســروجردی طــی برنامه ری ــای مهن ــاب آق جن
بــر اجــرای ایــن برنامه هــا را شــخصًا انجــام می دهنــد و مدیریــت 

ــد. ــده می باش ــده ی بن ــه عه ــا ب ــی برنامه ه اجرای

مدیران مجتمع آموزشی آیین زهرا)س(

مسابقات هنری
- رتبه اول  منطقه در بخش طراحی با مداد توسط هلیا سبحانی دوره دوم ابتدایی

- رتبه دوم منطقه در بخش طراحی با مداد رنگی توسط عسل قلیانی دوره دوم ابتدایی
- رتبه دوم منطقه در بخش طراحی با مداد توسط تارا محمدیان دوره اول متوسطه

- رتبه اول منطقه طراحی با ذغال توسط مینا محمدکاظمی دوره اول متوسطه
- رتبه دوم منطقه نقاشی با مدادرنگی توسط مهتا شیوا دوره اول متوسطه

مسابقات ورزشی
- مقام سوم منطقه در مسابقات کاراته توسط دانش آموز مایسا امام قلی دوره اول ابتدایی

- مقام سوم منطقه در مسابقات کاراته توسط دانش آموز ملیسا امام قلی دوره دوم ابتدایی
- رتبه اول منطقه در مسابقات تنیس روی میز توسط دانش آموز ملیسا امام قلی دوره دوم ابتدایی
- رتبه دوم منطقه در مسابقات تنیس روی میز توسط دانش آموز فاطمه محمدی دوره دوم ابتدایی

- مقام برتر منطقه در رشته شطرنج تیمی توسط دانش آموزان مبینا تبار، محدثه خیرنیا، فاطمه محمدی، رومینا افروزی
- رتبه اول کشوری در رشته شنا توسط پارمیدا مقامی

- رتبه اول کشوری در رشته کاراته توسط صبا سپاهی نسب

مسابقه تک نوازی
- سونیا ملک زاده رتبه اول سنتور در منطقه دوره اول ابتدایی

- تارا محمدیان رتبه اول گیتار در منطقه دوره اول متوسطه
- صبا سپاهی نسب رتبه سوم دف  در منطقه دوره اول متوسطه

- محدثه سلمانی رتبه اول تنبک در منطقه دوره اول متوسطه
جشنواره خوارزمی

مهتا شیوا رتبه اول منطقه در رشته تصویرخوانی  
منتخبین مسابقات حفظ قرآن کریم پیش دبستانی در منطقه

1. پارمیس ملک محمدی 2.  آریانا دهینی 3.  آریسا کهن دهقان
منتخبین طرح جابربن حیان

1. نیکا عدل     2. سارینا طاهری    3. زینب سادات رضوی زاده

مقام های کسب شده گروهی در سطح منطقه
- مقام سوم جشنواره سرود هم نوایی در منطقه دوره اول ابتدایی

- مقام دوم نقاشی همگانی در منطقه دوره اول ابتدایی
- مقام سوم نمایش عروسکی در منطقه دوره اول ابتدایی

- مقام اول سرود جشنواره در منطقه دوره دوم ابتدایی
- مقام اول نمایش عروسکی در منطقه دوره اول متوسطه
- مقام دوم نمایش صحنه ای در منطقه دوره اول متوسطه

اسامی دانش آموزان منتخب مجتمع آیین زهرا)س( در سطح منطقه و استان

مسابقات قرآنی
رتبه اول منطقه انشا نماز توسط ساره قاسمی

 رتبه دوم منطقه نهج البالغه توسط یکتا باقری
مسابقات منطقه ای مقاله نویسی 9 دی

- مونا نصیری نیا رتبه دوم منطقه 
  - فاطمه شفیع فر رتبه سوم منطقه

مسابقه شعر انقالب
فاطمه شفیع فر رتبه اول منطقه








