
 

 سمه تعالیاب

 باسالم و احترام حضور اولیاء دانش آموزان ورودی پایه هفتم

ضمن عرض تبریک جهت پذیرش فرزندتان در این واحد آموزشی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک 

 گردد:رمضان بدینوسیله برنامه کالس های تابستانی به شرح ذیل خدمتتان ارائه می
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 استعدادسنجی ریاضی :19
خالقیت در 

 نوشتار
 استراتژی برد آزمایشگاه شیمی فیزیک

191 
خالقیت در 

 نوشتار
 فیزیک استراتژی برد آزمایشگاه شیمی استعدادسنجی ریاضی

 استعدادسنجی :19
خالقیت در 

 نوشتار
 آزمایشگاه شیمی فیزیک استراتژی برد ریاضی

 

آغاز می گردد و کالس های پژوهشتتی از روز دوشتتنبه 50/ 0/0:هفته از روز یکشتتنبه مور   8دوره تابستتتانی به مدت  -1

 می باشد. 6/50/:ها روز سه شنبه مور  پایان کالس. هفته برگزار می شود 1به مدت  8-::از ساعت  11/0/50مور  

در کالس های تابستتانی جزء برنامه های رستمی این واحد آموزشتی می باشد و در ساح تلییلی جدید ادامه     شترکت   -2

 دروس ارائه شده در تابستان ارائه خواهد شد.

جلسته معارفه جهت اطال  کامل از برنامه های تابستان و ساح تلییلی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین اولیا و مدرسه در   -3

آمفی تئاتر ستترای ملله شتتهرآرا واق  در خیابان آرش مهر پارک صتتبد در  9::5ستتاعت  0/50/:: روز پنجشتتنبه مور 

برگزار می گردد. نظر به اهمیت موضتوعات مرروح  خواهشتمند است در صورت امکان اولیا دپدر و مادرد دقیًا     شتهرآرا 

 رأس ساعت در جلسه حضور به هم برسانند.

 9/6/50الی پنجشنبه  6/50/:روز یکشتنبه مور   زمان ثبت نام ستروی  رفت و برگشتت در طوح ستاح تلیتیلی  از      -4

 خواهد بود. در همین تاریخ ثبت نام جهت بهره مندی از ناهار واحد در طوح ساح تلییلی انجام خواهد شد.

در هفته پایانی کالس ها آزمون از دروس مختلف ارائه شتتتده در تابستتتتان به منظور ستتترد بندی دانش آموزان برای  -5

 تلییلی برگزار می گردد. حضور در کالس های ساح

 نلوه اندازه گیری و سفارش لباس فرم این واحد آموزشی در طوح کالس های تابستانی به اطال  اولیاء خواهد رسید.   -6

 سایت مدرسه جهت اطال  از اخبار مجموعه رجو  نمایید. الزم است حداقل هفته ای یکبار به -7
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