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ضوي ػشض خستِ ًجبضیذ جْت گزساًذى اهتحبًبت خشداد هبُ ٍ 
آسصٍی  کست ًتیجِ هطلَة اص اهتحبًبت ، ًضدیک ضذى هبُ 

ضیبفت الْی سا تجشیک گفتِ ٍ اهیذٍاسین اص ثشکبت ایي هبُ ػضیض 
دس ایي ثشٍضَس ثش آى ضذین تب خالصِ . ًیض ثْشُ کبفی سا ثجشیذ

ای اص ثشًبهِ ّبی تبثستبًی ٍ سبیش اطالػبت الصم سا دس اختیبس 
 :ضوب ٍ خبًَادُ هحتشم ثِ ضشح صیش قشاس دّین

 دس هبُ اًجبم اهَس اداسیداًص آهَصاى ػضیض هی تَاًٌذ جْت 
 8ّبی تیش ٍ هشداد سٍص ّبی دٍضٌجِ ٍ چْبسضٌجِ اص سبػت 

 ثِ هذسسِ هشاجؼِ ًوبیٌذ ٍ دس ضْشیَس هبُ اص ضٌجِ تب 13لغبیت 
ػَاهل اجشایی دثیشستبى آهبدُ 13 الی 8چْبسضٌجِ اص سبػت 

 .پبسخ گَیی ثِ اهَس اداسی ضوب ػضیضاى هی ثبضذ
 ثِ 94دس اداهِ ثِ فؼبلیت ّبی فَق ثشًبهِ دثیشستبى دس تبثستبى 

 .صَست اجوبلی اضبسُ هی گشدد 

فشاغت ضبهل فؼبلیت ّبیی جذا اص اججبسّبی ضغلی، خبًَادگی ٍ  
 . اجتوبػی است کِ دس آى فشد فقط ثِ هیل خَد ػول هی کٌذ

فشاغت کبس یب ثیکبسی ًیست ، ثلکِ یک تجشثِ ثباسصش صًذگی 
 .فشاغت جذی تشیي هطغلِ اًسبى است. است 

تفشیح ٍ چگًَگی گزساًذى اٍقبت فشاغت ٍسیلِ هؤثشی ثشای 

پشٍسش قَای فکشی، جسوی،  اخالقی، سضذ ضخصیت ٍ ثشٍص 

 افشاد ٍ ػبهل هْوی ثشای جلَگیشی اص سفتبسّبی ًبپسٌذ یتخالق

  . اجتوبػی ثِ حسبة هی آیذ

ایي دثیشستبى ثب تَجِ ثِ ضؼبس اهسبل ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش 

 دس "ّش داًص آهَص یک هْبست"دس ثبسُ اٍقبت فشاغت ثب ػٌَاى

صهیٌِ ّبی آهَصضی ، هطبٍسُ ای ، پشٍسضی ثشًبهِ ّبیی سا اسائِ 

 .ًوَدُ است

 

 برگساری کالس های تقویتی ،جبرانی و کاربردی

کالس ّبی تقَیتی ،ججشاًی ٍ کبسثشدی ثشای داًص آهَصاى 

ٍسٍدی پبیِ دٍم دس سضتِ ّبی فیضیک ، سیبضی ٍ صثبى ٍ ثشای 

داًص آهَصاى ٍسٍدی سَم دس دسٍس فیضیک ، ضیوی ، سیبضی ، 

 . تیش تب پبیبى هشداد ثشگضاس هی گشدد15صیست ، صثبى ٍ ػشثی اص 

 آقبی ثشصٍصادُ:  ،  هسئَل ثجت ًبم10/04/94: هْلت ثجت ًبم

 هکالوه زباى انگلیسی

کالس ّبی هکبلوِ صثبى اًگلیسی ثب آقبیبى طبّشی ٍ سحیوی اص 

 .اسبتیذ ثشجستِ ایي دثیشستبى ثشگضاس هی گشدد

 آقبی ثشصٍصادُ:  ،  هسئَل ثجت ًبم10/04/94: هْلت ثجت ًبم

 کالس های آهادگی الوپیادهای علوی

 :ایي کالس ّب دس طَل تبثستبى ثِ ضشح ریل ثشگضاس خَاّذ ضذ

 دکتش هالقٌجشی ٍ دکتش سضبیی:الوپیبد صیست 

 آقبی فشضچی ٍ آقبی ّوذاًیبى: الوپیبد سیبضی

 آقبی سػبیبیی: الوپیبد فیضیک

 آقبیبى ػلیشضبٍ هحوَدسضب ثذیؼی: الوپیبد ضیوی

 آقبی کبظن صادُ:  ،  هسئَل ثجت ًبم10/04/94: هْلت ثجت ًبم

 برگساری کالس های رباتیک

ػلن سثبت کِ ضبهل سِ ضبخِ اصلی الکتشًٍیک ، هکبًیک ٍ 

ثشًبهِ ًَیسی هی ثبضذ هی تَاًذ ضٌبخت خَثی ثِ داًص آهَصاى 

دس صهیٌِ ّبی گًَبگَى ایي سِ ضبخِ تحصیلی دس داًطگبُ 

 .ثذّذ

 آقبی ثشصٍصادُ:  ،  هسئَل ثجت ًبم10/04/94: هْلت ثجت ًبم

 (توهاى)هسینه جلسه دوره رباتیک

 000/100 15 مبتدی

 000/250 25 مقدماتی

 000/300 25 مقدماتی تا پیشرفته

 000/500 30 مبتدی تا پیشرفته

ایي دٍسُ ّب ثشای دثیشستبى استؼذادّبی دسخطبى ثب تخفیف 

 .اػالم ضذُ است% 50حذٍد 

برگساری دوره های آهوزشی رایانه در سطوح 

 هقدهاتی و پیشرفته

ػلَم سایبًِ ثب تَجِ ثِ گستشدگی ٍ تٌَع صیبد خَد اهشٍصُ جبیگبُ 

ٍیژُ ای ثبص ًوَدُ ٍ تؼشیف افشاد ثی سَاد اص کسبًی کِ ًوی 

تَاًٌذ ثخَاًٌذ ثِ کسبًی کِ کبس ثب سایبًِ سا ًوی داًٌذ تغییش 

ًوَدُ است دس ایي ساستب دثیشستبى دٍسُ ّبی ٍیژُ صیش سا ثشای 

داًص آهَصاى تْیِ ًوَدُ است کِ ثب استفبدُ اص اسبتیذ هجشة ٍ 

 .تخفیف ٍیژُ اػالم هی گشدد

 آقبی ثشصٍصادُ:  ،  هسئَل ثجت ًبم10/04/94: هْلت ثجت ًبم

 

 برنامه های دبیرستان با موضوع آموزشی

 برنامه های دبیرستان با موضوع آموزشی



 

 

 (توهاى)هسینه جلسه دوره

 ICDL 30-40 000/250مهارت های هفت گانه 

 #C برنامه نویسی در محیط ویندوز

 به همراه پایگاه داده

20 000/130 

 000/150 20 کالس های وب پیشرفته

   000/130 20 کالس های فتوشاپ
 دوره آهوزشی سطح هبتدی و هتوسط هوافضا

ایي دٍسُ ّب ضبهل سبخت گالیذس هیٌی ٍ گالیذس هتَسط  هی 

 . جلسِ  ثشگضاس هی گشدد12 ٍ 7ثبضذ کِ ثِ تشتیت دس 

 آقبی ثشصٍصادُ:  ،  هسئَل ثجت ًبم10/04/94: هْلت ثجت ًبم

 
 

ثب تَجِ ثِ اّویت تبثستبى ثشای داًص آهَصاى پبیِ ّبی اٍل ، 

سَم ٍ چْبسم ؛ هطبٍساى هحتشم دثیشستبى ًسجت ثِ ثشگضاسی 

جلسبت هطبٍسُ ای ثب هَضَػبت صیش ٍ دس تبسیخ ّبی اػالم 

 .ضذُ ثشآهذُ اًذ
 تاریخ برگساری ویژه دانش آهوزاى نام جلسه

 02/04/94 ورودی دوم هدایت تحصیلی

 27/03/94 ورودی چهارم تابستان سرنوشت ساز 

 

 

 اردوی هوداى

ثشای تغییش رائقِ ٍ سفغ خستگی اهتحبًبت ثب تصوین ضَسای 

هذسسِ اسدٍی تفشیحی ثشای داًص آهَصاى ٍسٍدی دٍم ٍ سَم 

اطالػبت تکویلی . ثؼذ اص هبُ هجبسک سهضبى ثشگضاس هی گشدد

 .هتؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ

 آقبی هَالیی:  ،  هسئَل ثجت ًبم20/04/94: هْلت ثجت ًبم

 هسابقات ورزشی دروى هدرسه ای

ثب تصَیت ضَسای ٍسصضی دثیشستبى دس طَل سبل تحصیلی 

سقبثت ٍسصضی تحت ػٌَاى الوپیبد ٍسصضی دسٍى هذسسِ ای دس 

 فَتسبل ، ٍالیجبل ، تٌیس سٍی هیض ، داست "ّفت سضتِ ٍسصضی 

 . ثشگضاسضذ"، ثَهی هحلی لی لی، کجذی ٍ طٌبة کطی

ثب تصوین ضَسای هذسسِ قشاس ضذ طی یک اسدٍی تفشیحی یک 

 دس هحل اصًبٍُ جَایض سضتِ ّبی 26/03/94سٍصُ دس تبسیخ 

 .هختلف ٍسصضی ثِ ثشًذگبى اّذا گشدد

 کالس های حفظ قراى کرین

ثِ اطالع داًص آهَصاى گشاهی هی سسبًذ ایي دثیشستبى دس ایبم 

تبثستبى دس ًظش داسد کالس ّبی حفظ قشاى کشین ثشگضاس 

ًوبیذ،جْت دسیبفت اطالػبت ثیطتش ٍ ثجت ًبم ثِ هؼبٍى 

 .پشٍسضی دثیشستبى هشاجؼِ ًوبییذ

 14 و نتکا 6هوایش قرآنی 

 داًص 14 ٍ ًتکب 6ثب تَجِ ثِ تغییش صهبى اجشای ّوبیص قشآًی 

آهَصاى ػالقِ هٌذ ثِ ضشکت دس ّوبیص ٍ ًتکب ، کبسّبی 

هقذهبتی ، سفغ اضکبل ٍ داٍسی دس تبثستبى اًجبم خَاّذ ضذ 

جْت دسیبفت تَضیحبت ثیطتش ٍ دسیبفت هَضَػبت پیطٌْبدی 

ٍ ثجت ًبم ثِ ػٌَاى کبدس اجشایی ٍ ػلوی ثشای ّوبیص قشآًی 

 .ثِ آقبی هَالیی ٍ جْت ًتکب ثِ آقبی ثشصٍصادُ هشاجؼِ ًوبییذ

 اعالم نتایج

 اػالم هی گشدد ٍ 31/03/94ًتبیج کلیِ پبیِ ّب دس تبسیخ 

 هی ثبضذ 02/04/94حذاکثش صهبى ثشسسی دس ًوشات تجذیذًظش 

 .کِ ثؼذ اص ایي تبسیخ دسخَاست تجذیذ ًظش پزیشفتٌی ًیست

 95-94نحوه ثبت نام برای سال تحصیلی 

پس اص دسیبفت : داًص آهَصاى جْت ثجت ًبم دس پبیِ ثبالتش 

پیبهک ضشٍع ثجت ًبم ، ّوچَى سبل گزضتِ ثب هشاجؼِ ثِ 

سبیت دثیشستبى، پیص ثجت ًبم سا اًجبم دادُ ٍ جْت تکویل 

ثجت ًبم ثب دس دست داضتي هذاسک کِ دس سبیت اػالم گشدیذُ ٍ 

ثب حضَس دس دثیشستبى جْت تکویل فشم ّب ٍ پشداخت ضْشیِ 

 .ثِ آقبی ثشصٍصادُ هشاجؼِ ًوبیٌذ

55571060 -55541550 -55541050 -55571050. 
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  www.beheshtikasch.ir: آدرس وب سایت هدرسه
 

 به اهید تابستانی شاد و پربار
 سیذ اسوبػیل راکشی

 دٍسُ دٍم- هذیش دثیشستبى استؼذادّبی دسخطبى ضْیذ ثْطتی کبضبى

 برنامه های دبیرستان با موضوع مشاوره

 برنامه های دبیرستان با موضوع پرورشی
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