
 

 
 

 

 
 99اتبستان  ربانمه اهی آموزشی

 

 مجتمع آموزشی نوآور

 اولدبیرستان دوره 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 امروز نخستین روز از آینده من است. رپوردگارا 

رممن با عشق تو قدم رد راه علم می  گذا

 مرا سمتی نیست .  دانم این گذر جز هب سوی تومی و

وندا از تو می  خواهم چوانن گذشتهخدا

 و جانم بمانی و مرا راهنما باشی.رد قلب 

 

  



 لامـاء گرامی، سـاولی
 

با آرزوی موفقیت و تندرستی، موارد زیر را با هم مرور کنیم تا در اجرای فرایندهای آموزشی و 

 تر و مؤثرتر عمل کنیم.پرورشی هماهنگ

  بگذارید درمیان با مدرسه را خود فرزند آموزش به مربوط مسائلتمامی. 

 نمائید کمک او به آن اجرای در و فرزندتان مطلع باشید مطالعاتی برنامه از. 

 بگذارید میان در مدرسه با را موارد، درسی افت و مطالعه ساعت کاهش مشاهده صورت در. 

 ی،آموزش سطح ارتقاء جهت مربوطه مسئولین با فرزندتان همیاری و همکاری بر تأکید 

 .باشدمی انتظار مورد فرزندتان تربیتی

 تدریاف گروهی، جلسات) دبیرستان هایبرنامه و جلسات در شما فعال و موقع به حضور 

 کند.به بهبود فرایند آموزش کمک می ...(و کارنامه

 توجه داشته باشید. فرزندتان غیبت یا ورود تاخیر عدم و مدرسه در موقع به حضور بر 

 فیلم – عکس – همراه تلفن مانند) ضروری غیر وسایل هرگونه آوردن -– MP3 

player- MP4 CD است ممنوع مدرسه بهبدون هماهنگی با مسئولین مرتبط، ..(  و. 

 

 

 دیجیتالدر صورت برگزاری دوره تابستان به صورت 

 دقیقه قبل از شروع کلاس دیجیتال جهت انجام حضور و غیاب 01آموزان حضور دانش 

  عدم استفاده از لاک و ...( -ها: ) پوشیدن لباس فرمآموزی در کلاسدانشرعایت ظاهر 

 هاحضور مستمر و فعال در کلاس 

 های مشخص شدهبه موقع کار در منزل در زمان ارسال 

 مندی از سرعت اینترنت مناسب قبل از شروع دوره رفع اشکالات صوتی و تصویری و بهره

 با راهنمایی پشتیبانی فنی مجتمع تابستان



 نوآوردختران عزیز 

مسیر  بهتر خابانت برایهای آموزشی و هدفمند فعالیت آغاز فصلی دیگر ازپایه هشتم 

-ا یک برنامهلازم است ب وانتخاب رشته  موعد پایان دوره اول دبیرستانزندگی است. 

 را به درستی طی کنید.رسیدن به این انتخاب مسیر  ریزی دقیق و منظم،

تابستان فرصت مناسبی برای تکمیل فرآیندهای آموزشی سال گذشته و شروع آموزش 

  .ویدشدروس پایه هشتم است و شما وارد پایه جدیدی از مقاطع تحصیلی خود می

 .کمک کندبه موفقیت شما تواند در طول مسیر، می قدرتمندشروع 

 هایمندیعلاقهو  سنجیدبتابستان فرصت خوبی است تا بتوانید با مطالعه دروس متنوع خود را 

آموزشی  های خاصمثل المپیاد، پژوهش، مسابقات و یا فعالیتی یهاخود را در حیطه

 دیگر آماده کنید.

بتوانید به  و رداریدب دید با تلاش و پشتکار بیشتر قدمخودتان را آماده کنید تا در مسیر ج

 های خود دست پیدا کنید.همه توانمندی

 

 :های تابستان پایه هشتماهداف برگزاری کلاس

 شروع آموزش دروس پایه هشتم 

 های آموزشی پایه هفتم تکمیل خلاصه 

 آموز نقاط قابل بهبود هر دانشآموز و بررسی سازی آموزش دانشیکسان 

 ایهای مشاورهشروع برنامه 

 
ندازی از اخوب است چشم، کنیمسال تحصیلی جدید را شروع قصد داریم  با یاری خداونداکنون 

 رو داشته باشیم.های تابستان پیشبرنامه

 



  در یک نگاه 99تابستان  

 

 طول دوره
 شنبهسهتا مرداد  5یکشنبه از تاریخ  دوره تابستانی

 هفته خواهد بود 4به مدت  مرداد 82 

 شنبهیکشنبه ، دوشنبه و سه روزهای برگزاری کلاس

 برتر آموزاندانشو تقدیر از ها یتابستان جشن تولد هامراسم و مناسبت

 آزمون
مرداد، از مباحث تدریس 01پنجشنبه  آزمون جامع در روز

 تابستان شده در

 

  

 سوم تفریح دوم دوم تفریح اول اول زنگ

 00:01 – 08:51 00:81 – 00:01 01 – 00:81 0:51 – 01 2:01 – 0:51 ساعت

 دقیقه 21 دقیقه 01 دقیقه 21 دقیقه 01 دقیقه 21 زمان

 

 

 است الزامی تابستان دوره طول در انضباطی نامهآیین رعایت. 

 

  



  جدول ساعات کلاسی ارائه شده در تابستان 

 )پایه هشتم(
 

 نام درس
ارائه  ساعات تعداد

 شده در هفته

ارائه ساعات  تعداد

 دوره تابستانشده در 

 8 2 ریاضی 

 8 2 ریاضی پیشرفته

 8 2 فیزیک

 8 2 هندسه

 8 2 شیمی

 8 2 زیست

 61 4 زبان ترمیک

 8 2 مشاوره

 22 68 جمع
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