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مقدمه
یغنی ساز.استخالیآموزشینظامدرهنری-فرهنگیوپژوهشیمباحثجایسال هاست

باورعمیق تیادگیریبههنری-فرهنگیوپژوهشیمحتواهایوکالس هاباآموزشیبستر
درمسالهحلتوانبهبودوپرسشگرذهنیساختننقاد،وخالقتفکررشدوارتقاثبات تر،

.می کندشایانکمکیدانش آموزان

آوردنفراهمودانش آموزانعالیقدادنپوششوغنیآموزشیبسترتهیه یهدفباروایناز
رستاندبیفرهنگیواحدوپژوهشیوآموزشیگروه های،یادگیریانعطاف  پذیرترفرصت های
.استدادهقرارخودکاردستوردررامتنوعیفعالیت های2فرزانگان



وره هاداینطراحیاساسومی باشداختیاریصورتبهتابستانیفعالیت هایایندرحضور
.می باشدمتنوعحوزه هایدردخترانمانعلمینیازمندی هایودانش آموزانعالقمندی

دردومنوبتپایانکارنامهارائهباهم زمان،1399تابستانیهایفعالیتبراینامثبتپیش
برگزاریفرهنگوپژوهشیآموزشی،گروهسهدرتابستانیکالس هایوپذیرفتانجاممدرسه
.شدخواهد

دردهرسینصابحدبهکالس هایفرهنگی،وپژوهشیکالس هایدراولویتانتخابازپس
.می شوداطالع رسانیدبیرستانکانالوسایت

انجامومدنوبتپایانکارنامهدریافتزماندرفرهنگیکالس هایثبت نامواولویتانتخاب
ویتاولانتخابنحوه ی؛شدخواهداعالمدانش آموزاننهاییکالسبندیلیستواستشده

.شدخواهدرسانیاطالعمتعاقبا  دانش آموزانتوسطپژوهشیکالس های
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آموزشاای بااا توجااه بااه شاارایط •
، کالس هایمجازی سال گذشاته

بااا هاادف در تابسااتان آموزشاای 
به ترمیم یادگیری و آمادگی ورود

مباحث جدیاد پایش رو تادوین 
.  شده است

اساات کالس هااای الزم بااه ذکاار •
جدیاد با دبیاران ساال آموزشی 

کاه حضاور در شد، خواهد اجرا 
کالس هاااا از جنباااه آشااانایی و 

باا دانش آماوزارتباط گیری بهتر 
. شوددبیر نیز بسیار توصیه می

ساعتروزکالس

دوشنبه و چهارشنبهفیزیک
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دوشنبه و چهارشنبهحساب

دوشنبه و چهارشنبهزیست

(نهم)و چهارشنبه(هشتم)دوشنبههندسه

(هشتم)و چهارشنبه(نهم)دوشنبهادبیات

کالس های آموزشی



برگزار برای رقابت های علمی، ملی و بین المللیدانش آموزان در این روز کالس هایی در راستای آماده سازی •
ت ساالنه مسابقات متنوعی در رشته های مختلف، در سطح دانش آموزی در حال برگزاری اسا. خواهد شد

ان را دنباال که اگر شما تمرکز و توانتان را بر روی یک محتوا و رشته بگذارید و باا عالقاه و اشاتیاق هادفت
.موقعیت های پیش رویتان را به موفقیت تبدیل خواهید کردکنید، 

کارگاه هاای در ایان دانش آماوزان به صورت کامال اختیااری باوده و الزامای جهات شارکت فعالیت ها این •
.نداردآموزشی وجود 

قات ملای و دانش آموزان مستعد و توانمند که عالقمند به شرکت در مسابتنها برای در این کالس ها حضور •
.بین المللی می باشند توصیه می شود

ه باه خاار  از تعریاف مدرساه تابساتان(علمیرقابت های آمادگی برای مسابقات و )کالس های روز شنبه •
.صورت عمومی بوده و در اطالع رسانی های بعدی متعاقبا جزئیات برنامه اعالم خواهد شد

.انتخاب این کالسها همزمان با انتخاب اولویت کالسهای پژوهشی می باشد•

امهکالس های فرابرن–روزهای شنبه 


