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 مقدمه : 

مهطارت دبیرسطتام مانطد ار ال طرز و بطه من طور        -واحطد پطژوهش  این دفترچه راهنما توسط   

آ اهی دانش آموزام و والطدین محتطرم از برنامطه هطا و دوره هطای تخصصطی مهطارتی   تن طیم         

 واحطد و منتشر  ردیده اسطت   ضطمن آنکطه توضطیحاتی در مطورد چیسطتی و چرایطی ایجطاد         

یططده وره هططای تخصصططی گکططر  ردمهططارت و نیططو چگططونگی و کیگیططت بر ططواری د -پططژوهش 

 است  

 چگونه ایجاد می شود؟ چیست ومهارت 

ایطم کطه کمتطر بطه مگهطوم مهطارت و       کطار بطرده  ها بهها و نوشتهقدر در  گتهرا آم مهارت یواژه

رونطد   کطار مطی  صطورت  سطترده بطه   هطای کطه بطه   بسیاری از واژه. کنیمتعریف مهارت فکر می

هسطتند  چطوم ممکطن اسطت بطه اشطت اه فطر  کنطیم          مگهوم پردازیبیشتر نیازمند تعریف و 

 .ی ماست  مشابه یا یکسام استها در گهن همهمعنایی که از آم

مهارت یعنی توانایی الزم برای انجام یک کار؛ وقتطی مطی  طوییم کسطی در کطاری مطاهر شطده        

است یعنی مطی توانطد آم کطار را در کمتطرین زمطام ممکطن  بطا کمتطرین خططا و بطا بطاالترین            

 فطالم شطخی یطک تایتیسطت مطاهر اسطت       کیگیت انجام می دهد  برای مثال وقتی می  طوییم 

 بسطیارکمی  یعنی می تواند با ده انگشطت و بطا سطرعت بطاال تایط  کنطد در حطالی کطه خططای         

  .دارد

 کطه  شطویم  مطاهر  کطاری  در تطوانیم  مطی  ؛ به ع ارت دیگطر وقتطی  دانایی و تواناییمهارت یعنی 

درباره آم را کسب کنیم و سطت  آم چطه یطاد  رفتطه ایطم را تمطرین و تکطرار         الزم دانش ابتدا

کنیم تا مسیر عص ی مرت   با آم در مغطو مطا شطکل بگیطرد و بتطوانیم آم کطار را بطه بهتطرین         

یطک فطرد    اسطت  بهتطر  بلکطه  نیسطت  کطافی  تنهطایی  به تکرار و تمرین ال ته  دهیم انجام شکل

بطازخورد بدهطد؛ در    یابی کنطد و دربطاره کیگیطت آم بطه مطا      ماهر در آم زمینه عملکرد ما را ارز

بارهطا تکطرار کنطیم غافطل از ایطن کطه آم را       و غیراین صورت ممکن اسطت مطا کطاری را بارهطا     

  .دهیم می انجام اشت اه

کطه فطرد بطرای انجطام دادم سطریی  دقیط  و        ها و اطالعات اسطت ای از تواناییمهارت مجموعه

تسل  کامطل  اطمینطام و صطرف کمتطرین میطوام انطرژی و زمطام بطه         ای  با آسام یک کار حرفه

سطازی دقیط  و آسطام علطم و دانطش در      نتیجه مطلوب برسد؛ مهارت به معنای توانطایی پیطاده  

 عمل است 

https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%B4-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%B4-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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 رابطه استعداد و مهارت

در  ذشته استعداد به معنای توانطایی بطالقوه بطرای انجطام کطار تعریطف مطی شطد امطا امطروزه           

استعداد مطرح شده است  در تعریطف جدیطد  اسطتعداد بطه معنطای سطرعت        تعریف جدیدی از

 یاد یری تعریف شده است 

 بیشطتری  اسطتعداد  ریاضطی  در  بنابراین تعریف وقتی می  وییم فرد الطف نسط ت بطه فطرد ب     

فرد ب ریاضی را یطاد مطی  یطرد مطثالر ا طر فطرد الطف بطا          از سریعتر بسیار الف  فرد یعنی دارد

 .یک یا دو بار تمرین کردم یاد می  یرد؛ فرد ب باید مثالر پنج یا ده بار تمرین کند

بنابراین تعریف  شما هر مهارتی را می توانید یطاد بگیریطد بطه شطرط آم کطه اصطول آم را یطاد        

وید  پط  ا طر تطا بطه حطال یطاد یری       بگیرید و ست  با تمرین و تکطرار در آم کطار مطاهر شط    

بطه تطیخیر انداختطه ایطد  از     ” مطن اسطتعداد نطدارم   “کارهای مورد عالقه تام را با این بهانه کطه  

امروز بطا خیطال راحطت مطی توانیطد بطرای یطاد یری آم اقطدام کنیطد و ال تطه کطه در مسطیر             

و  .ت داردموفقیت سختی های وجود دارد و حرکطت در ایطن مسطیر نیطاز بطه صط وری و مطداوم       

ام باشد که همیشه اولین قطدم  سطخت تطرین قطدم اسطت و افطراد موفط  کسطانی انطد          محواس

 .که قدم های اول را محکم برمی دارند

 مهارت آموزی چیست؟

هططای آموزشططی بططرای فرا یططری بططه معنططای فعالیططت Skill Training آمططوزی یططامهططارت 

جطام دادم کارهطا از طریط  تمطرین      آمطوزی  عطادت دادم افطراد بطه ان    ها است  مهارت تخصی

آوردم شطناخت و آ طاهی از طریط  عمطل اسطت؛ کطه فطرد را بطرای          دستبه و کارورزی تکرار 

وکطار ن اشطند؛ امطا     ها ممکطن اسطت فقط  بطرای کسطب     کند  این تواناییشغل جدید حاضر می

 .ها فرد مسیر درست زند ی خود را پیدا کنددست آوردم آمبا به

ای کطه از ق طل تعیطین شطده تطال       توانایی است که ما بطرای رسطیدم بطه نتیجطه    مهارت  یک 

 کنیم  مهارت الواما گاتی نیست  بلکطه اکتسطابی اسطت پط  بطرای دسطتیابی بطه آم       زیادی می

  ویند آموزی میبه آموز  خاصی نیاز داریم که به آم مهارت 
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 مهارت آموزی اهمیت و ضرورت

هطای درسطت بطه    هطای غیردولتطی در کشطور و عطدم آمطوز      دانشگاهامروزه با افوایش تعداد 

انطد   ای کطه تحصطیل کطرده   تواننطد در رشطته  ها بیکار هستند و نمطی دانشجویام  بسیاری از آم

ای کطه  صطورت سطنتی اسطت؛ بطه  ونطه     متاسطگانه ن طام آموزشطی کشطور بطه      .فعالیت کننطد 

هطای عملطی   دانشطجویام مهطارت  آمطوزام یطا   دهطد و دانطش  صورت تئوری درس میآموز ار به

هطای عملطی در همطه     یرنطد را ندارنطد  در صطورت آمطوز  مهطارت     برای چیوی کطه یطاد مطی   

کننطد   شطوند و شطغل مطورد ن طر خطود را پیطدا مطی       تر وارد بازار کار مطی ها  افراد سرییرشته

هطای عملطی الزم در راسطتای علطم و دانطش فرا رفتطه شطده        آموزی باعث کسب مهارتمهارت 

کنطد و باعطث رونط  شطغلی      ها را در رسیدم به اهطداف خطود یطاری مطی    شود؛ پ  آمافراد می

 .شوداقتصادی و توسعه منابی انسانی کشور می

آمطوز عالیط  خطود را بشناسطد  در آینطده بطا توجطه بطه         شود دانشها  باعث میآموز  مهارت

یطت کنطد  ایطن کطار باعطث      عالقه خود  شغل مورد ن ر خطود را پیطدا کنطد و در آم حطوزه فعال    

شطود؛ همننطین از نیطروی انسطانی و جطوام بطه درسطتی        جویی در زمام و هوینطه او مطی  صرفه

مهطارت آمطوزی   .رسطد شود و در نهایت کشور به پیشطرفت و رونط  اقتصطادی مطی    استگاده می

هطا  افطراد   هطا اسطت  بطا آمطوز  صطحیر مهطارت      های آموزشی برای انجام مهطارت نیو فعالیت

شطوند کطه بطرای چطه شطغلی مناسطب       کننطد و متوجطه مطی   های خطود را کشطف مطی   استعداد

 .هستند

  :مهارت در زمینه مهارت آموزی -واحد پژوهش اهداف

ها افوایش دانطش  مهطارت  قطدرت در  و انجطام مطلطوب کارهطا اسطت؛ از        هدف از این آموز 

وسطعه اشطتغال و رفطی    مهطارتی بطرای ت   آمطوز  هطای  رود با ارائطه  انت ار می ار ام ها و نهادها

هطای آموزشطی     طذاری به همین علطت اولویطت مهطم در سطرمایه     .بیکاری تال  بیشتری کنند

بطه     المللطی مثطل یونسطکو   محطور اسطت و از سطوی نهادهطای بطین     های مهارتتوسعه آموز 

مطدیریت    اسطت  شطده  ن ر رفتطه  در توسطعه  درحطال  درکشطورهای  مهم استراتژی یک عنوام

بطا عنایطت بطه نیازسطنجی هطای آموزشطی و برنامطه هطای میطام          نیطو  دبیرستام ماند ار ال رز 

-واحطد پطژوهش  مدت و بلندمدت خطود   راه انطدازی و تشطکیل واحطدی مسطتقل بطا عنطوام        

در دسطتور کطار قطرار داد   از جملطه میموریطت و اهطداف        18-17از سطال تحصطیلی   را  مهارت 

 موارد زیر می باشد : واحد این 
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 توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی 

 کمک به خالقیت   نوآوری و کارآفرینی 

 و شعر و رمام  کامتیوتری   رسانه ای و الکترونیکیهای در حوزهمند عالقه فرا یراموز  آم رشد و

 و نقد فیلم متناسب با رشته های ن ری

 های مهارتی متناسب با رشته تحصیلیهمند در حوزرشد و آموز  فرا یرام عالقه 

  شناسایی دانش آموزام مستعد و ارتقاء سطر تخصصی آنام 

 کلیات و اهم برنامه ها

 به صورت های زیر می باشد : واحد پژوهش  رویکرد کلی اجرایی

 

 

  ) داخل متن برنامه(سال تحصیلی کالس های آموزشی عمومی (  بخش اول

قیطد  ردیطده اسطت      هگتگطی   برنامطه  که تحت عنوام زنگ مهطارت در جطدول   ها این کالس

بطا حطوزه هطای متنطو       آشطنایی  برای رشته هطای ریاضطی و تجربطی    شامل دو بخش اصلی 

در فصطل تابسطتام و نیطو آمطوز  م طانی کطامتیوتر و        مهارت های کطامتیوتری و رسطانه ای  

بططه انتخططاب دو  ططروه آموزشطی   در) و م ططانی برنامططه نویسطی    ICDLیکطی از مهططارت هطای   

متنطو  مهطارت هطای افطوایش      و برای رشته انسانی آشطنایی بطا حطوزه هطای    دانش آموزام ( 

مهارتهطای داسطتام نویسطی     در فصل تابسطتام و نیطو آمطوز     قدرت نویسند ی و نقد ادبی

می باشد   الزم بطه گکطر اسطت ایطن برنامطه مخصطو  پایطه دهطم         نقد فیلم و شعر نویسی  –

هطای تکمیلطی ایطن     برای پایه یازدهم صرفا کالسهای فصطل تابسطتام بطا موضطو      باشد  می 

 بر وار می  ردد   مهارتها 

 

(داخل متن برنامه) مهارت عمومی ( الف

(خارج از متن برنامه) مهاتهای اختصاصی ( ب
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 0911-0011سال تحصیلی مهارت  نگبرنامه ز

 سال تحصیلی تابستام پایه

 دهم

 ریاضی

 تجربی

با حوزه های متنو  مهارت  آشنایی

 های کامتیوتری و رسانه ای

 ICDL کاربردی مهارت های 

 م انی برنامه نویسی

 دهم

 انسانی

مقدماتی با مهارتهای آشنایی 

 مرت   با رشته علوم انسانی
 نقد فیلم -داستام نویسی –شعر 

 یازدهم

 ریاضی

 تجربی

 ------------ تکمیلی مهارتهای کامتیوتری

 یازدهم

 انسانی
 نقد فیلم -داستام نویسی –شعر  نقد فیلم -داستام نویسی –شعر 

 ریاضی -رشته های تجربی  سرفصل ها و عناوین اصلی دوره های زنگ مهارت

  حوزه های متنو  مهارت های کامتیوتری و رسانه ایآشنایی با ماهیت   چشم انداز و زمینه های شغلی در  : 

 ( مشتر  جلسه 6 –)ارائه مطالب در دوره تابستام دهم 

 تولیدات چندرسانه ای  -

 ICDLمهارت های هگت  انه  -

 برنامه نویسی -

 ش که و امنیت -

 رسانه  -

 الکترونیک و مخابرات  -
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 )ارائه مطالب در نوبت اول پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی گروه یک (

  م انی کامتیوتر 

 ( کلیات0بخش 

 کامتیوترچشم انداز و تاریخنه  -

 و بخشهای مختلف یک کامتیوتر خانگی آشنایی با سخت افوار -

 آشنایی با مگاهیم (2بخش 

 ینرم افوارمگاهیم پایه آشنایی با  -

 سیستم عامل -

 انوا  فایل و داده  -

 و     -

 کاربردی   مهارت هایICDL 

 WINDOWS 01(  0بخش 

 01 ویندوز نصب  -

 سازی وشخصی وتن یمات میوکار -

 اطالعات سازماندهی -

 Setting  بخش ویندوز تن یمات -

  Control Panelبخش ویندوز تن یمات -

 کاربردی زارهای نرماف با کاررو   -

 Microsoft Edge ابوار با کاررو   -

 WORD 2106(   2بخش 

 افوار نرم با کار به شرو   -

 ویرایشی ابوارهای -

 9 - 2 – 0 بخش - اطالعات درج -

 فایل بندی قالب -

 صگحه چینش تن یمات -

 Word در مراجی مدیریت -

 سازی نهایی و بازبینی  -

 Wordر فوا ا نرم تن یمات -
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 بندی جمی -

 )ارائه مطالب در نوبت دوم پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی گروه یک (

 

 Powerpoint 2106( 9بخش 

 شرو  به کار با نرمافوار   -

 مدیریت اسالیدها -

 آشنایی با حاالت نمایش -

 ابوارهای ویرایشی -

 0 بخش - درج اطالعات -

 2 بخش - اطالعاتدرج  -

 قالب بندی اسالیدها -

 PowerPointجلوه های ویژه در    -

 تن یمات اسالید شو و نمایش انیمیشن -

 بازبینی و نهایی سازی -

 جمی بندی و خروجی  یری -

 

 Excel 2106(  0بخش 

 چکیده  -

 Excel افوار نرم معرفی -

 اکسل افوار نرم در اطالعات ورود -

 ها استایل نها  فانکش توابی  -

 Editingو( شکلها چارتها) تصویرسازی -

 نمودارها وترسیم   Print, Page Layout   معرفی -

 View & Linking    معرفی -

 ماکرو   توابی معرفی -

 Data زبانه معرفی -

- Pivot Tables 

 Scenario  و حساسیت تحلیل -
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 Microsoft Outlook 2106(  5بخش 

 کار به شرو  -

 ها ایمیل مدیریت -

 ها ایمیل وسازماندهی سازی شخصی -

 Outlook  طری  از مکات ه -

 مخاط ین مدیریت -

 تقویم با کار -

 یادداشتها و وظایف مدیریت -

 

 Internet(  6بخش 

 اینترنت با آشنایی -

 اینترنت به شدم وصل روشهای -

 مناسب مرور ر انتخاب و وبگردی -

 جستجو موتورهای بررسی -

 منیجر دانلود آموز  و فایل ارسال و دریافت چگونگی -

 ایمیل سروی  با آشنایی -

 آم ایجاد و وبالگ با آشنایی -
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 )ارائه مطالب در نوبت اول پایه دهم رشته های ریاضی و تجربی گروه دو (

 

  م انی برنامه نویسی 

 

 مقدمه (  0بخش 

 زبام های برنامه نویسی -

 افوار با زبام برنامه نویسیتگاوت نرم  -

 معرفی شاخه های مختلف برنامه نویسی -

 

 الگوریتم(  2بخش 

 چگونگی حل مسئله در دنیای خارج از رایانه -

 تعریف الگوریتم و تاریخنه آم  -

 تعریف الگوریتم از دید اه رایانه -

 تعریف ش ه کد  -

 معرفی دستورات متداول ش ه کد -

 چند مثال کالسیک ساده -

 حلقه و شمارنده در الگوریتم      -

 چند مثال از حلقه -

 دستورات شرط در الگوریتم -

 چند مثال شرطی  -

 خروج و توقف از حلقه -

 مگهوم تابی و زیرالگوریتم -

 آشنایی با مگهوم آرایه و اندی  و کاربرد آنها در الگوریتم -
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 اضی و تجربی گروه دو ()ارائه مطالب در نوبت دوم  پایه دهم رشته های ری

 

 فلوچارت (  9بخش 

 تعریف فلوچارت -

 عالئم فلوچارت -

 پیاده سازی فلوچارت های مربوط به مثالهای بخش ق ل -

 

 (pythonپیاده سازی عملی ) (0بخش 

 معرفی و آشنایی با محی  برنامه نویسی پایتوم -

 پایتومآشنایی با دستورات اولیه و حل مسائل ساده فیویک به کمک  -

 آشنایی با دستورات شرطی در پایتوم -

 آشنایی با حلقه و تکرار در پایتوم -

 معرفی انوا  داده های آرایه ای -

 در محی  پایتوم 9پیاده سازی مثال های مربوط به بخش  -
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 : کالسهای حضوری نکات و قوانین مربوط به زنگ مهارت 

     بطا توجطه بطه محطدودیت تعطداد        طروه آموزشطی  تعداد نگرات مجاز شطرکت کننطده در هطر  

 نگرمی باشد    08 حداکثر سیستم های رایانه سایت ها   

      یطک  طرایش    در هر دانش آموز بعد از بر واری کالسطهای دوره تابسطتام   مطی بایسطت تنهطا

فرایند توجیه و ت یین حطوزه هطای مختلطف مهطارتی و نیطو انتخطاب       تخصصی ث ت نام نماید   

و ث ت نام یکطی از  طروه هطای کطالس مهطارت   در ططول جلسطات زنطگ مهطارت تابسطتام             

 انجام می پذیرد   

        صرفا دانش آموزانی می توانند  رایش م انی برنامطه نویسطی را انتخطاب نماینطد کطه آشطنایی

را دارا باشطند   لطذا در صطورت انتخطاب و       ICDLدی و تسل  نسط ی بطه مهطارت هطای کطاربر     

کطالس مهطارت     در  طروه م طانی برنامطه نویسطی     ث ت نام بیش از حطد نصطاب تعیطین شطده     

 ICDLآزموم کت ی جهت ارزیطابی و سططر سطنجی دانطش آمطوزام در مهطارت هطای کطابردی         

و نمطره قابطل   و در موعد مقرر بر وار می  طردد ودانطش آمطوزانی کطه حطائ      پیش بینی  ردیده

 ICDLق ول در ایطن آزمطوم نگردنطد   مطی بایسطت الوامطا بطه  طروه مهطارت هطای کطاربردی            

 اضافه  ردند   

   ( و رت از دو بخطش تئطوری ) آزمطوم کت طی    نمره پایام ترم هر کدام از  رایش های زنطگ مهطا

 عملی ) انجام پروژه ( محاس ه و من ور می  ردد   

 سططاختمام شططهید  2و  0ی شططماره در سططایت هططا مکططام بر ططواری کالسططهای زنططگ مهططارت

ال ته بسته به نو  محتوای جلسطات آموزشطی ممکطن اسطت بطه صطالحدید       می باشد    چمرام

بر وار  ردد   الزم به گکطر اسطت کلیطه دانطش آمطوزام بعطد از زنطگ         اصلی    در کالسدبیرام 

یت مطورد ن طر   تگریر وارد کالس خود شده و بطه همطراه دبیطر  طروه مربوططه خطود   بطه سطا        

 هدایت می شوند   

           کلیه دانش آمطوزام مطی بایسطت در حگطن و نگهطداری و اسطتگاده مناسطب از سیسطتم هطای

کامتیوتر و متعلقات آم  اهتمام و دقطت الزم را گاشطته باشند ضطمن آنکطه از نصطب هطر  ونطه        

نرم افطوار و اعمطال تغییطرات سیسطتمی خطودداری نماینطد    بطدیهی اسطت در صطورت وارد          

مودم هر  ونه آسیب ) سطخت افطواری یطا نطرم افطواری (  پرداخطت خسطارت و پاسطخگویی         ن

 نس ت به آم الوامی است   
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 دوره های فشرده تخصصی ) اختیاری ( ( بخش دوم 

 

مهارت دبیرستام ماند ار ال رز برای آم دسته از دانش آموزانی که عالقمند بطه یطاد یری    واحد

مهارت های بیشتر می باشند   دوره های آموزشی متنو  تر   تخصصی تطر و پیشطرفته تطری را    

  پیش بینی و ارائه نموده است  این دوره ها بصورت فوق العاده و برای روزها و ساعات فوق برنامه 

و اخطذ هوینطه درج   کلی هگته و ط   زمام بندی  6در زمام حداکثر و فشرده حضوری   ت بصور

هطای حطوزه   دسته هستند؛ مهطارت  2ها شامل مهارتشده در جدول پیش رو   بر وار می  ردد  

   حوزه تخصصی  وعمومی 

 

 نکات و قوانین مربوط به دوره های فصلی:  

  برنامه قطعی دوره های هر فصل به اقتضای شرای  زمانی و مکانی   در قالب یک اطالعیطه و  فراخوام

   اطال  رسانی می  ردد   در سطر محوطه مدرسه و فضای مجازی پوستر 

      سرفصل ها و عناوین جلسات آموزشی هر یک از دوره های تخصصطی منطدرج در جطدول فطوق   در

     رددمی سایت باشگاه مهارت افوایی ارائه 

  در و آپلود تصویر پرسطنلی  فرم ویژه ث ت نام بموقی ث ت نام هر دوره آموزشی   بعد از تکمیل رزرو و

و تحویل رسید آم به دسطت انطدرکارام بر طواری    و پرداخت کامل هوینه باشگاه مهارت افواییسایت 

 و نهایی می  ردد     قطعی دوره ها 

  واحطد  کشیدم کارت عابر در دستگاه کارتخوام مسطتقر در نحوه پرداخت هوینه به صورت حضوری و

 می باشد    مالی مدرسه

   با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با مدیریت محترم دبیرستام   هوینه تمام شده شطرکت در دوره

های تخصصی فصلی برای کلیه دانش آموزام دبیرستام ماند ار ال رز   با اعمال تخگیف ویژه قید شده 

 محاس ه می  ردد   در جدول 

      تعداد نگرات مجاز شرکت کننده در هر دوره آموزشی   با توجه به محطدودیت تعطداد سیسطتم هطای

رایانه سایت ها و  محی  کالس ها    در جدول گکر  ردیده است   لذا اولویت با افرادی است که زودتر 

ث ت نام نموده اند   همننین در صورت استق ال بطیش از ظرفیطت موجطود   در صطورت درخواسطت      

 مکتوب داوطل ین   اسامی آنها برای دوره آتی رزرو می  ردد     
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    رعایت دوره پیش نیاز و هم نیاز در ث ت نام دوره های تخصصی ضروری می باشد 

  تئوری ) آزمطوم کت طی ( و    دوره ها در صورت اخذ حداقل نمره آزموم واهی پایام دوره  هر کدام از

   تحویل می  ردد    ی بیش از حد مجاز و عدم غی ت ها عملی ) انجام پروژه (

  دوره های تخصصی فصطلی در کطالس و سطایت باشطگاه مهطارت افوایطی )       مکام بر واری کالسهای

سطاختمام  )  2و  0در سایت های شماره  ساختمام شهید حجت دوست ( و در صورت تداخل کالس ها

 چمرام ( بر وار می  ردد   شهید 

   روزهایی که کالس های فوق برنامه بر وار می  ردد بطر عهطده دانطش    ایاب و گهاب دانش آموزام در

 آموزام بوده و سروی  مجوایی بدین من ور پیش بینی نگردیده است   

 

 

 

 

 )ارائه مطالب در نوبت اول پایه دهم رشته علوم انسانی (
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 سخن آخر 

هدف از تدوین و انتشطار ایطن دفترچطه ایطن بطوده اسطت کطه بخطش اع مطی از برنامطه هطا و            

رویکردهططای باشططگاه مهططارت افوایططی دبیرسططتام ماد ططار ال ططرز را بططه من ططور بهططره بططرداری  

خدمت دانش آمطوزام و اولیطاء محتطرم تشطریر نمطوده باشطیم   امیطدواریم          حداکثری از آنها 

ره  یطری از اسطتعدادها و توانمنطدی هطای فطردی    طام هطای        با عنایت خداونطد متعطال و بهط   

موثری در جهت رشد و پیشرفت و تعالی خطود ططی نمطوده و موج طات سطرافرازی و موفقیطت       

 خود و خانواده محترمتام و همننین کشور عویومام را فراهم آورید  

 

 

 

 

 

 وال ، ت پاسخگویی به هر گونه ابهام و سجه

 مهارت  دبیرستان ماندگار البرز مراجعه نمایید .  -واحد پژوهش به  
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 ) ضلع شمال شرقی مدرسه ، ساختمان شهید حجت دوست ، طبقه چهارم(

 

 

 


