




:مشخصات مدیریت آموزشگاه 

طیبه سلیمانی آشتیانی:نام و نام خانوادگی 

16:سابقه مدیریت فوق لیسانس : مدرک تحصیلی 

مدیریت آموزشی           :   رشته تحصیلی  

nikanhisch@yahoo.com: آدرس رایانامه 



رشته و مدرک تحصیلیسمتنام و نام خانوادگیردیف

مدیریت آموزشیفوق لیسانسمدیریتیانیطیبه سلیمانی آشت1

لیسانس ادبیات فارسیمعاون آموزشیاقدس جعفری2
لیسانس زیست شناسیمعاون آموزشیطاهره راحتی3
لیسانس روانشناسی کودکانمعاون آموزشیزهرا علوی4
مدیریت آموزشیفوق لیسانسمعاون فناوریاعظم آذربایجانی5
لیسانس جغرافیمعاون اجراییروحیه سید نور6
لیسانس الهیاتمعاون پرورشیفرحناز خوش زبان7
لیسانس ادبیات فارسیمربی تربیتیسهیال محمودی8
و راهنماییلیسانس مشاورهمشاورمریم وطنی9

دیپلم گرافیکسرایدارابراهیم هاشمی10

معرفی همکاران کادر اجرایی نیکان



:امکانات و تجهیزات موجود

تلفنآب لوله کشیبرقحیاط مدیریتدفتر 

زمین فوتبال ووالیبال  ورزشیامکانات دستشویی و سرویس بهداشتی

کمک های اولیهجعبه سالن امتحاناتآبدارخانهاطاق تکثیراطاق سرایدار

:کروکی آموزشگاه



مشخصات فیزیکی آموزشگاه
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اسفالتپوشش کف حیاط

2977مساحت زیربنا
اتاق معاون 

موزاییکنهپوشش کف نمازخا1پرورشی

مساحت حیاط 
موزاییکهاپوشش کف کالس1اتاق بهداشت2010آموزشگاه

مساحت سالن 
200اجتماعات

اتاق سمعی و 
موزاییکپوشش کف دفاتر2بصری

1اتاق کتابخانه112مساحت نمازخانه
پوشش پنجره 

فلزیهاکالس

مساحت ساختمان 
فلزیترپوشش پنجره دفا2انبار75سرایداری

85همساحت کتابخان
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های پایه کالس
4دهم ریاضی

پوشش نمای 
آجرساختمان

مساحت سالن 
100ورزشی

های پایه کالس
4دهم تجربی

پوشش دیوار 
آجرمحوطه

85سایت مساحت 
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1آبدار خانه
های یازدهمکالس

5تجربی

2سرویس بهداشتی
های کالس

3دوازدهم ریاضی

1آبخوری
های کالس

4دوازدهم تجربی

1وضو خانه 



کتابخانهومطالعهسالنیا–سایتسالنیک–اتاق2–کالس5 طبقه سوم

تکثیراتاقیک–اتاق3–کالس10 طبقه دوم

کوچکانباریاتاقیک–اتاق3–کالس10 طبقه اول

سرویس بهداشتی معلمان-وضوخانه-آبدارخانه -یک سالن نمازخانه-اتاق7 طبقه همکف

ندارد  زیرزمین

(  :نقشه ساختمانی ) مدرسه داخلی پالن 



: چشم انداز 
سرآمدی دبیرستان نیکان در سطح کشور

: ماموریت 

:در راستای تحقق مأموریت مدرسه راهبردهای زیر اتخاذ گردیده است

نمعلماتجارببهتوجهبامجربکادریازمندیبهرهخود،وانسانیمنابعارزشمندهایسرمایهوالهیالطافبرتکیهباتامابرآنیم

:شویمنائلذیلاهدافتابعه،بهاداراتوپرورشوآموزشمربیان،وزارتواولیاءانجمناعضایباموثروسازندهنخبه،تعامل

فراگیرانبهاجتماعیوعلمی،فرهنگیمهارتهایودانشآموزش.1

پرورشیوآموزشیخدماتکیفیتارتقاء.2

پژوهیاقداموپژوهشیفعالیتهایارتقاء.3



:خط مشی کیفیت 
بر،باشدمیذینفعانهایخواستهتحققجهتدردبیرستانکیفیاهدافکنندهبیانکهراخودنظاممشیخطدبیرستانمدیریت

:استنمودهمعینذیلشرحبهوپرورشآموزشبنیادینتحولسندمبنای

توسعه بصیرت دینی و باور به ارزش های انقالب اسالمی در فراگیران.1

ایرانی در فراگیران-تقویت آداب و سبک زندگی اسالمی.2

ارتقاء سطح دانش و مهارتهای تخصصی معلمان و اساتید.3

بهبود مداوم کیفیت در ارائه خدمات آموزشی و افزایش سطح رضایتمندی .4

ت بالقوه ارتقائ سطح بهره وری دبیرستان از طریق ایجاد ارتباط سازمانی مناسب بین همکاران و بهره مندی از امکانات و تجهیزا.5

و بالفعل

رعایت قوانین ، مقررات و سایر الزامات مرتبط با فعالیتها و خدمات دبیرستان.6

ایجاد روحیه نشاط و رفع نیاز های روحی و روانی فراگیران.7

ارتقاء آگاهی های زیست محیطی و کاهش آلودگی های زیست محیطی.8



:  ارزش ها و باورها
تالش جهت عمق بخشی به اهداف تعلیم و تربیت اسالمی و تربیت فرزندان سالم و صالح .1

برنامه ریزی جهت آموزش مهارت های اساسی زندگی به دانش آموزان .2

تالش به منظور تحقق کلید واژه های قنات .3

:  اهداف خُرد و کالن اولویت دار مدرسه
اسالمیپرورشوآموزش-3مشارکت-2مشورت-1:آموزشگاهمدیریتیاصلسهبهتوجه.1

هارحطنمودناجراییبافرادستیاسنادوبنیادینتحولسندوپرورشوآموزشعالیاهدافتحققجهتتالشوریزیبرنامه.2

آموزشگاهتعالیطرحدرشدهدیدهتدارکهایبرنامهو

آموزشگاهتعالیدرطرحهابرنامهبودنمحوربرنامهمنظوربهتالش.3



1399-1400شناسنامه دبیرستان نیکان  در سال تحصیلی 

4150104744002: شماره حساب آموزشگاه 10264601:  دبیرستان دخترانه نیکان       کد مدرسه :  نام آموزشگاه 

غیردولتیدولتی  شناور  ای   دورهدوری هیئت امنایی   شاهد   : نوع مدرسه

دخترانه               نوبت دوم            : جنسیت 

(      متر مربع500مساحت  زیر بنای  آموزشی(  متر مربع3200)مساحت دبیرستان

(کالس25)تعداد کالس ها(     اتاق36) تعداد کل اتاق

1:    تعداد کادر خدماتی نفر50:   تعداد کادر آموزشی نفر10: تعداد کادر اداری 

1379:سال تأسیس 44276373:   تماسشماره 44237474: گویاشماره تلفن

بزرگراه اشرفی اصفهانی بلوار مرزداران خ ناهید کوچه محمدی :  آدرس آموزشگاه 

/http://www.nikansch2.ir:    آدرس وبسایت







معرفی دبیران نیکان

رشته و مدرک تحصیلیسمتنام و نام خانوادگیردیف

لیسانس الهیاتفوق و زندگیدبیر دینفریبا مهری1
لیسانس عرفان اسالمیفوق دبیر دین و زندگیسیده فاطمه طباطبایی2

لیسانس الهیاتفوق دبیر دین و زندگیصدیقه عباسی مکوند3

لیسانس امور تربیتیدبیر دین و زندگیزهرا سفیدرخ4

یفارسلیسانس ادبیاتفوق یدبیر ادبیات فارسفاطمه رخشانی5

فارسیلیسانس ادبیاتیدبیر ادبیات فارسکبری نقی زاده6

فارسیلیسانس ادبیاتیدبیر ادبیات فارسسوسن عبدداودی7

یفارسلیسانس ادبیاتفوق یدبیر ادبیات فارسزهرا هنرور8

یفوق لیسانس برنامه ریزادبیر تاریخ و جغرافیرقیه رمضان زاده9

لیسانس شیمی کاربردیدبیر آزمایشگاهمژده موسوی10

فوق لیسانس الهیاتدبیر عربیفاطمه قراگوزلو11

فوق لیسانس الهیاتدبیر عربیمرضیه مرتضوی12



رشته و مدرک تحصیلیسمتنام و نام خانوادگیردیف

فوق لیسانس عربیدبیر عربیزهرا ایلداری13
فوق لیسانس فیزیکدبیر فیزیکتینا شریفی14

لیسانس فیزیکدبیر فیزیکمریم همایون فرد15

فوق لیسانس فیزیکدبیر فیزیکمریم عروجی16

فوق لیسانس ژئوفیزیکدبیر فیزیکسهیال توکل17

فوق لیسانس فیزیکدبیر فیزیکادیفاطمه جوانشیرقاسم آب18

فوق لیسانس ژئوفیزیکدبیر فیزیکسارا منصوری19

لیسانس شیمیدبیر شیمیرویا زمان خانی20

لیسانس شیمیفوق دبیر شیمیکبری پاک21

لیسانس شیمیدبیر شیمیفاطمه پناهی22

لیسانس ریاضیدبیر ریاضیلیال خان محمدی23

ی ریاضلیسانس دبیریفوق دبیر ریاضیمریم فریدون پور24
محض

فوق لیسانس ریاضیدبیر ریاضیفاطمه کیایی25

لیسانس آمارفوق دبیر ریاضیمهری ذوالقدر26

لیسانس ریاضی محضفوق دبیر ریاضیلیدا قنبری27



رشته و مدرک تحصیلیسمتنام و نام خانوادگیردیف

لیسانس ریاضیدبیر ریاضیمحبوبه بختیاری28
لیسانس آماردبیر ریاضیمرضیه قنائی نژاد29

لیسانس زیست شناسیدبیر زیست شناسیلیال رمضان زاده30

جانوریلیسانس علومفوق دبیر زیست شناسیناهید ناصری31

لیسانس زیست شناسیدبیر زیست شناسیفاطمه حسین زاده32

لیسانس زبان انگلیسییدبیر زبان انگلیسمحبوبه امینی33

لیسانس زبان انگلیسیدبیر زبان انگلیسیامینه الدن شریفان34

یسیلیسانس آموزش زبان انگلفوق یدبیر زبان انگلیساکرم کاظمی35

انگلیسیلیسانس زبانیدبیر زبان انگلیسنوشین مخمل کوهی36

لیسانس جغرافیادبیر زمین شناسیفریبا قندشکن37

لیسانس تربیت بدنیفوق دبیر تربیت بدنیشاکرینافسانه 38

لیسانس تربیت بدنیفوق دبیر تربیت بدنیزهرا محمدی39

لیسانس تربیت بدنیدبیر تربیت بدنیملیحه نائبی آستانه40

سمنانیلیال اصفهانیان41
-دبیر کارآفرینی 

لیسانس علوم تجربیرسانه

یلیسانس برنامه ریزی درسفوق دبیر علوم اجتماعیمریم خدابخشیان42



سمتمدرک تحصیلینام ونام خانوادگیردیف

مدیرفوق لیسانسطیبه سلیمانی آشتیانی1
معاون آموزشیلیسانساقدس جعفری2
معاون آموزشیلیسانسطاهره راحتی3
معاون آموزشیلیسانسزهرا علوی4
معاون فناوریفوق لیسانساعظم آذربایجانی5
معاون اجراییلیسانسروحیه سیدنور6
معاون پرورشیفوق لیسانسفرحناز خوش زبان 7
مربی پرورشیلیسانسسهیال محمودی8
مشاورلیسانسمریم وطنی9
نماینده معلمانفوق لیسانستینا شریفی10
ریس انجمندکتری معماریامیرعباس عروجی11
12

13

:اسامی اعضای شورای مدرسه 



:اسامی اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه 

میزان تحصیالت شغل نوع عضویت سمت در انجمن نام آموزشگاه نام خانوادگی-نام ردیف

دکتری معماری مهندس مشاور
اصلی رئیس نیکان عروجی-امیرعباس  1

دکتری شیمی  استاد دانشگاه مالک اشتر اصلی نایب رئیس نیکان زیارتی-محمود  2

لیسانس حقوق قضایی بازنشسته اصلی اصلی نیکان بازغی-مریم  3

دیپلم خانه دار اصلی اصلی نیکان بافنده-منیژه  4

کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پیمان-مهندس ناظر  اصلی اصلی نیکان توفیقی-فرهاد  5

کارشناس روانشناسی خانه دار اصلی اصلی نیکان دادور-طیبه  6

کارشناس مکانیک داور بین المللی وزنه برداری و مربی بدنسازی و ناجی غریق
اصلی اصلی نیکان ذی فهم-علیرضا  7

فوق دکتری استاد دانشگاه اصلی اصلی نیکان علیزاده-عبدالرسول  8

علوم کامپیوتر سخت افزار کامپیوتر و الکترونیک اصلی اصلی نیکان گرانمایه-بهزاد  9

تکارشناس ارشد روانشناسی شخصی مدیر و مشاور مهد و پیش دبستانی–مدرس جهاد دانشگاهی تهران 
اصلی اصلی نیکان معمار-مریم  10

فوق لیسانس شیمی آلی دبیر نیکان اصلی دبیر جلسه نیکان موسوی-مژده  11

نیکارشناس علوم بانکی و تربیت بد رئیس شعبه بان
اصلی اصلی نیکان یعقوبی-محمدحسین  12

دبیر بازنشسته مدرس حسابداری علی البدل علی البدل نیکان تدریسی-سیده لیال  13

مهندسی نزم افزار و کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی کارمند بانک کشاورزی علی البدل علی البدل نیکان مسجدی-رحمان  14



:اسامی اعضای شورای دانش آموزی مدرسه

سمت درشوراپایه تحصیلینام پدرنام و نام خانوادگیردیف

رئیس شورایازدهمفتح اهللسمیرا طاووسی1

نائب رئیسیازدهمحسینفاطمه حصارکی2

منشی اولیازدهمقاسمزینب سوری3

منشی دومیازدهمامیرعباسدزیره عروجی4

عضو اصلییازدهممهدینرگس الفیده5

عضو اصلییازدهمیزدانبخشملیکا شیبانی6

عضو اصلییازدهممرتضینرگس علیلو7

عضو اصلییازدهمبهرامحسنیه رحیمی نژاد8

عضو اصلیدهمنصرالهمهشید حیدرزاده9

عضو اصلیدهممحمدفاطمه امینی10

علی البدلدهمغالمحسینفاطمه آقاعلی جماعت11

علی البدلدهمبهروزمهسا محرابیان12



هر
ه م

ما

عنوان فعالیتردیف

1

آشنا نمودن دانش آموزان با وظایف مشاور و چگونگی ارائه خدمات 
رابطه راهنمایی و مشاوره در زمینه های سازشی ، تحصیلی و شغلی در این

با حضور در مراسم آغازین مدرسه. راه کارهای زیر پیشنهاد می شود الف
کالس های درس و ارائه اطالعات الزم 

تهیه بروشور و ارائه آن به دانش آموزان و خانواده ها -ب 
ره و استفاده از فیلم معرفی شغل مشاوره که توسط اداره کل مشاو-ج 

بهداشت مدارس تهیه و در اختیار استان ها قرار گرفته است

2
س آشنا نمودن دانش آموزان با برنامه ریزی درسی و نحوه مطالعه هر در

به صورت جدا

3
فتاری مطالعه و بررسی پرونده مشاوره ای ،فرم هدایت تحصیلی و سوابق ر

ه ای دانش آموزان سنوات گذشته به منظور ارائه خدمات راهنمایی و مشاور
تکمیلی به آنان

4
تعیین و اعالم روز و ساعت حضور مشاور ر واحد آموزشی و نصب آن در

معرض دید دانش آموزان

5
با توجه به ( مهر ماه 30تا 24)اجرای برنامه های هفته بهداشت روانی 

و برنامه های اعالم ( 2)موارد اعالم شده در بخشنامه مربوط پیوست شماره 
شده توسط هسته مشاوره

6
و شرکت در جلسات شورای دبیران و شورای مدرسه به منظور هماهنگی

آشنا نمودن کارکنان واحد آموزشی با نحوه ارائه خدمات راهنمایی و 
مشاوره و جلب همکاری آنان

7
مل مطالعه آیین نامه های مهم آموزشی و پرورشی و آخرین اصالحات به ع

...(آیین نامه اجرایی ، آیین نامه آموزشی و ) آمده 

(1399-1400)سال تحصیلی-تقویم اجرایی واحد مشاوره 

ن
آبا

ه 
ما

1
ته تهیه گزارشی از نحوه برگزاری هفته بهداشت روانی و ارسال آن به هس

مشاوره اداره متبوع

2
هماهنگی با مدیر واحد آموزشی به منظور مکانبه و دریافت پرونده های

مشاوره ای دانش آموزان جدید الورود از مدارس مبدا

3
ارسال پرونده های مشاوره ای دانش آموزان منتقلی به مدارس مقصد با 

هماهنگی مدیر واحد آموزشی مطابق در خواست های واصله

شرکت در جلسه عمومی اولیای دانش آموزان و انجام راهنمایی های الزم4

برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده در مورد مسائل درسی و اخالقی5



ذر
 آ

اه
م

1
شناسایی مشکالت روانی ، اجتماعی خاص دانش آموزان واحد آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی و 

توجیهی برای آنان و خانواده ها

2
کمک به دانش آموزان و آماده سازی والدین آنها در زمینه حضور دانش آموزان در امتحانات نوبت اول از 

... (تهیه بروشورها و پیام های مقابله با اضطراب امتحان و چگونگی روش های مطالعه و) طریق 

3
تکمیل فرم آمار مشکالت رفتاری دانش آموزان همراه با گزارشی از اقدامات انجام شده در سه ماهه اول و

(4ارسال آن به هسته مشاوره بر اساس شیوه نامه مربوط و پیوست شماره 

برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده در مورد مسائل تربیتی4

ی
 د

اه
م

وزانکسب اطالعات الزم در زمینه امکانات تحصیلی و شغلی منطقه و استان به منظور راهنمایی دانش آم1

2
در شرکت در شورای دبیران و ارائه رهنمودهای الزم مشاوره ای به منظور تامین بهداشت روانی دانش آموزان

طول امتحانات

3

: تذکرات 
بررسی و ریشه یابی و انجام اقدامات به هنگام ، در مورد غیبت های خاص دانش آموزان باید در محدوده-1

. های زمانی عییت ها صوت گیرد
وش های مشاور نیاید همانند سایر دبیران به عنوان در جلسه امتحان حضور یابد و در صورت لزوم باید با ر-2

.علمی به کاهش اضطراب دانش آموزان دارای مشکل کمک کند 

ن
هم

ه ب
ما

1
ز آن در بررسی نقاط قوت و ضعف امور تحصیلی دانش آموزان بر اساس نتایج امتحانات نوبت اول و استفاده ا

راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش آموزان

المیتهیه پیام ها و تراکت ها در زمینه بهداشت روانی با استفاده از متون دینی به مناسبت روز تربیت اس2

برگزاری سومین جلسه آموزش خانواده در مورد مسائل تحصیلی3

برگزاری جلسه توجیهی خانواده در مورد افت تحصیلی دانش آموزان4



ن
دی

ور
فر

ه 
ما

آموزش خانواده جهت ارتباط موثر پدر با دختر ، ویژه پدران1
آموزش جهت باال بردن سطح علمی آموزشی دانش آموزان برای آماده شدن امتحانات نوبت دوم2

3

در هفته اول ( 8)پیوست شماره 73/ 012/ 28مرخ 540/ 6949هفته معرفی مشاغل همه ساله بر اساس دستورالعمل شماره : تذکر
توانند اردیبهشت در واحدهای آموزشی دوره متوسطه برگزار می شود مشاوران با مطالعه این دستورالعمل و رهنمودهای ارائه شده می

د به هفته و این برنامه ها که در سال های گذشته در اردیبهشت ماه انجام می ش. فعالیت های مربوط به این هفته را برنامه ریزی کنند 
.اول اسفند ماه انتقال داده شد

4
-اه شغلی تشکیل نمایشگ-دعوت از صاحبان حرف و مشاغل) با اجرای برنامه های هفته معرفی مشاغل بر اساس برنامه ریزی قبلی 

و تهیه گزارشی از اقدامات انجام شده و ارسال به هسته مشاوره...( نمایش فیلم و -انجام بازدید ها 

ت
هش

دیب
ار

ه 
ما

پیگیری تقاضای تغییر رشته دانش آموزان و راهنمای آنان برای شرکت در امتحان تغییر رشته1

2
) ناسب راهنمایی دانش آموزان برای حضور در امتحانات پایانی نوبت دوم از طریق راهنمایی گروهی و نهبه و پیام ها و تراکت های م

... (شیوه های صحیح مطالعه ، مقابله با اضطراب امتحان و 

3

:تذکر
آیین نامه آموزشی و 112واحدی صرفا یک بار ، آن هم در پایان سال دوم بر اساس ماده -تغیر رشته دانش آموزان در نظام سالی 

امتحانات شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی انجام می شود نظر به اینکه برای ورود به شاخه با رشته جدید و دانش آموزان باید در
موزان برای انجام شرکت کنند راهنمایی به هنگام دانش آ( به استثنای شاخه کاردانش ) تغییر رشته در و سه سال دوم رشته مورد تقاضا 

مراحل تغییر رشته مورد تاکید می باشد

ند
سف

ه ا
ما

ارائه اطالعات الزم به دانش آموزان پایه دوازدهم در زمینه کنکور و تحصیالت دانشگاهی 1

2
شاوره تکمیل فرم آمار مشکالت رفتاری دانش آموزان همراه با گزارشی از اقدامات انجام شده در سه ماهه دوم و ارسال آن به هسته م

اداره متبوع

3
: تذکرات 

دسته پایین و متوسط و فوی 3برنامه ریزی نوروزی برای دانش آموزان به -1
...ارائه راه کارهایی جهت برنامه ریزی نوروزی به خانواده و تهیه بروشور و -2

برنامه ریزی به منظور برگزاری هفته معرفی مشاغل در اردیبهشت ماه و تکمیل تشکیل گروه ها 4



اد
رد

 خ
اه

م

1
پرونده مشاوره ای آنان پس از بررسی ( 2)درج غیبت های خاص دانش آموزان مربوط به نیمه دوم سال تحصیلی در کارت شماره 

الزم

2
سته تکمیل فرم آمار مشکالت رفتاری دانش آموزان همراه با گزارشی از اقدامات انجام شده در سه ماهه سوم و ارسال آن به ه

مشاوره اداره متبوع

3
اس شیوه ارسال گزارش ساالنه از تعداد مکاتبات و أهم موضوعات مطرح شده در صندوق ارتباط با مشاور به هسته مشاوره بر اس

(3پیوست شماره ) نامه مربوط 

4
ارسال گزارشی از وضعیت ظرفیت شاخه ها و رشته های تحصیلی و تقاضای دانش آموزان و اولیای

آیین نامه 99آنان جهت تعدیل ظرفیت ها برای سال آتی به اداره متبوع با همکاری مدیر واحد آموزشی در اجرای ساده 
(آموزشی 

5

:تذکر
در کلیه واحدهای و آموزشی دوره متوسطه 79/ 02/ 25مورخ 911/550صندوق ارتباط با مشاور پر اساسی شیوه نامه شماره 

کاتبات نصب و اداره می شود نظر به اهمیت مشکالت و موضوعات مطرح شده در این صندوق ، عالوه بر جمع بندی و ارسال آمار م
نامه هاب و موضوعات مطرح شده در صندوق به منه مشاوره تاکید می شود در پایان هر سه ماه مشکالت جمع بندی و در تدوین بر

.پیشگیری و اقدامات مداخله ای درون واحد آموزشی از آن استفاده شود 

یر
ه ت

ما

ور ماهراهنمایی دانش آموزان متقاضی تغییر رشته و تکمیل نمون برگ تقاضای شرکت در امتحانات تغییر رشته شهری1
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اتاق مدیریت



اتاق 

معاون اجرایی



اتاق دبیران



اتاق 

معاون فناوری



اتاق 

معاون آموزشی



اتاق 

معاون پرورشی



نمازخانه





آبدارخانه



اتاق سرویس



سایت







استدیو 

فیلمبرداری



کتابخانه







اتاق مشاوره



المپیاد ورزشی



اردوی مطالعاتی نوروز



نفر اول در مسابقات نقاشی بین المللی یونسکو-1

رتبه اول در مسابقات المپاد ورزشی درون مدرسه ای-2

برنده مسابقات ورزشی-3

برنده مسابقات پرورشی-4

سال گذشته6کسب رتبه اول امتحانات نهایی در -5

سال گذشته6کسب مقام اول مسابقات ورزشی منطقه در -6

شهرتهراناقدام پژوهی نفر از دبیران دبیرستان در طرح 3کسب رتبه استانی -7

افتخارات













برگزاری نمایشگاه 
به مناسبت روزآزمایشگاه







جشنواره غذا





با امید به موفقیت دانش آموزان دبیرستان نیکان


