
 

  



 

 خدا نامبه            

 در تشنگي  و سرخ سرخِ خورشيد نوازش  اثر  در هاگونه و برافروخته ها چهره است، گرم هوا

 كه: آورد بر فرياد ايشده خشك گلوي. بيداد و  تاز و تاخت

 «...  رسدمي راه از تابستان رسد، مي راه  از دارد تابستان »                    

 بعضي و افشان دست بعضي آورندمي هجوم شهر يدروازه سمت به همه شودمي پا بر ايولهول

 راست و پچ به كمر ماليده هم به را هادست انتظارند از خسته كه هم ايعدّه و كوبانپاي

 .دير اينقدر چرا پس پرسندمي هم از  و پيچانده

 ايهمهمه. كندمي غرق را آن فوراً جمعيّت سيل اما نيست راهي اصلي دروازه تا شهر ميدان از

 قرباني قرباني، زندمي فرياد جمعيّت ميان از يكي گويد،مي سخن چيزي از هركس و برپاست

 ... بياوريد

 .بيشتر و بيشتر خروشان سيل اين و شودمي ترسهمگين زمين بر پا كوفتن صداي

 بودداكردهپي وابعادي آمده ترنزديك اكنون نبود بيش اينقطه پيش يلحظه چند تا كه هيبتي

 وصف تداش جبروتي و رسيد،جالل شهر هايدروازه به تابستان...  آنكه تا طويل و عريض

 چشمانش يبان،گر در اما بزرگ سري و آستين در دست ماه، سه بلنداي به قامتي و قد و ناشدني

 فكورانه ياربس و داشت داغ  روزهاي در تجربه هاسال از حكايت كه صورتي و درخشنده و درشت

 .نگريستمي

 ... آي آ آ آ:گفت و آورد بيرون آستين از دست شدحاكم  جمع بر كه سكوت

 معرفت و دانش اهالي...  علم اهالي

 حسنتِاَ اَحسنت صداي...  است امري هميشگي، است امري ناشدني، رها است امري تربيت

 :داد ادامه  كرد، قطع را حرفش جمعيّت

 اينقشه و رحط برايش بايد كرد، دنبال را آن بخوبي و داشت طوالني ايبرنامه آن براي بايد 

 ...  بايد زد، باال را هاآستين بايد داشت مناسب

 



 

 به روعش همه و...  است درست همين است، درست زد فرياد جمعيّت ميان از يكي  باراين

 و طرح:  گفت و كرد دراز را دستش تابستان، به رو يكي شد، ولهول دوباره نمودند، كردن نجوا

 .شنويممي بگو چيست؟ اتنقشه

 يگوشه از لبخندي كرد، پيدا را آن صاحب و زد چرخي.  برگشت صدا سوي به درشتش چشمان

 در صدا و ربود را آن زيركي با كه رفت، پيش گوشش هاينزديكي تا و گريخت سرعت به لبش

 :گفت قبل از رساتر و پيچيد هـم در را ابروانش و كرد صاف سينه

 بينديشيم، بايد ايچاره عزيزانمان فراغتِ اوقات باروركردن براي و مستمر تربيتي كار يك براي

 ناياتع با رو اين از است، ،صحيح است صحيح: كه برخاست جمعيّت ميان از صدا دوباره

 كنيم مهيّا ايمهبرنا بايد مدرسه و درس ايّام در فرزاندانمان توفيق يشكرانه به و الهي خاصّ

 اين ميان در او و شد بلند تشويق بهانه به جمعيّت صداي دوباره.. و كافي كامل، و جامع

 ايّام اين از مطلوب استفاده فرصت شما همراهي و همفكري با كه اميد: دادكه ادامه همهمه

 ...آي. گردد فراهم

 «معرفت اهالي دانش، و علم اهالي»

 :  كه آمدمي همهمه ميان در صدايش هاي بريده...  شد گم مردم شادي ميان در صدايش

 ........... و   

 ........... امّا

 .......... اين

 ......... برنامه

 .......... عنوان به..........   كنممي تقديم را

 

 

 

 

 
  



 

 98/تير/9 شنبه يك روز:  اردو شروع 

 98/مرداد/28 شنبه دو روز:  اردو پايان 

  شنبه سه –دو شنبه – شنبه يك  روزهاي:   فعاليت روزهاي 

  13  تا صبح  7:45:   روزهاي يك شنبه و سه شنبه  فعاليت و نمايه  ساعت 

 

 

 

 :  روزهاي دو شنبه  فعاليتو نمايه   ساعت 

 

 

 

  

 در روزهاي زوج به عهده ي اولياي گرامي است.دانش آموزان رفت و آمد
 

 (نياوران) باهنر شهيد اردوگاه:  روزهاي يك شنبه و سه شنبه  اردو مكان 

 مدرسه : روزهاي دوشنبه  اردو مكان 

 عهده به اردوگاه و منزل به را آموزاندانش انتقال  9/4/98  شنبهيك روز  ظهر از مدرسه هايسرويس 

  .داشت خواهند

 .خواهندكرد حركت مدرسه از 01:7' ساعت هاسرويس  9/4/98  شنبهيك اردو  روز اولين صبح 

 اردوگاه به رفتن جهت كردند،نمي استفاده مدرسه سرويس از تحصيلي سال طيّ كه آموزانيدانش 

 . باشندداشته حضور مدرسه در 7:10' ساعت از قبل تا توانندمي

  مجزايي كه قبال اعالم شده تشكيل مي گردد.  جدول براساس ورزشي هايكالس 

 .است باقي خود قوّت به نيز تابستاني اردوي طول در مدرسه انضباطي مقرّرات 

 تا يابد،نمي حضور اردو روزهاي از يكي در آموزدانش دليلي هر به چنانچه رودمي انتظار گرامي اولياي از 

 .دهند قرار آنان غيبت جريان در را مدرسه دفتر صبح 9 ساعت از پيش
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 : مهم 
 اوليا، با مشورت ضمن كالس، انتخاب هنگام آموزاندانش شودمي توصيه  

 .نمايند مطالعه دقّت با را مربوط جداول و توضيحات

 كالس  3در روزهاي يك شنبه و سه شنبه در   ششم پايه آموزان همه دانش 

 روانخواني و ترتيل قرآن 

 داستان نويسي 

 بازي هاي پرورشي  

 هنري ، يفرهنگ مختلف هاي رشته  كالس  از 2شركت مي كنند و در روزهاي دو شنبه در 

 الزم)   .كرد  خواهند شركت( خودشان و با انتخاب  2 شماره جدول براساس)  مهارتي و

  از  تا 2د تا در بنويسن اولويت اساس بر را كالس 4براي  روزهاي دوشنبه   خود، فرم در است

 آنها پذيرفته شوند.(
 

                  و  اوليه هايكمك آموزش كالس يك در، در هر روز اردو   هفتم پايه آموزان دانش 

(  2و  1 شماره جدولبراساس) مهارتي و هنري فرهنگي، مختلف هاي رشته  از يك كالس

 اولويت ساسا بر را كالس 2براي هر روز  خود، فرم در است الزم)     .كرد خواهند شركت

 بنويسند تا در يكي از آنها پذيرفته شوند.(

 

 فرهنگي مختلف يها رشته بين كالس از 2اردو  در   در هر روز در هشتم پايه آموزان دانش 

 .كرد خواهند شركت(  2و  1 شماره جدول براساس)  مهارتي و هنري ،

ا در دو تا  از آنها تبنويسند  اولويت اساس بر را كالس 4براي هر روز  خود، فرم در است الزم) 

 پذيرفته شوند.(

 برخي ولي شوند بنديكالس خود ي اوليه هاياولويت در آموزاندانش تا شودمي سعي 

 تشكيل عدم و نرسيدن نصاب حدّ به يا كالس يك براي حد از بيش تقاضاي جمله از موارد

 به. شود بنديكالس بعدي هايانتخاب براساس آموزدانش شودمي باعث كالس، آن

 .نمايند انتخاب توانايي و عالقه براساس را هااولويت يهمه است الزم جهت همين

 



 

 ها كالس انتخاب زمان و نحوه 

 

 دفترچه اين دقيق مطالعه-1 

 اساس بر نآ تكميل و مدرسه سايت از 98تابستاني اردوي كالس انتخاب فرم فايل دانلود -2 

 ها اولويت و توضيحات

   26/3/98 هشنب يك روز   تا تابستاني اردوي انتخاب فرم Word  شده تكميل فايل ارسال-3 

 : زير آدرس به

camp.dabir01@rouzbeh.org.ir 

  روزهاي مشكل هرگونه بروز صورت در -4 

  12تا 9 ساعت 23/3/98 شنبه پنج 

  13 تا  8 ساعت 25/3/98 شنبه  

  13 تا  8 ساعت 26/3/98 شنبهيك   و

 .نماييد مذاكرهپرورشي ) آقايان بني طبا ، حق پرست و قديري( با تلفني يا حضوري

  

 

 نكات : 

رنامه انجام و بفوق بعد از اتمام مهلت ارسال فرم هاي انتخاب ، كالس بندي ها مانند روال كالس هاي  -1

 نتيجه كالس بندي همراه كارنامه ترم دوم اعالم مي گردد.

تقبال از عناوين كالس بندي بر اساس اولويت هاي دانش آموزان ، امكانات و مقدورات مدرسه ، ميزان اس -2

انتخاب با عالقه  كالس ها و ... صورت مي گيرد.بر همين اساس تاكيد مي گردد تمامي اولويت هاي خود را

 كنيد.

 قبل از انتخاب ، توضيحات هر بخش به ويژه شرايط خاص آن را مطالعه كنيد. -3

دو كالس در دو زنگ  در كالس هايي كه براي دو پايه يا  همه پايه ها مشترك است ، با توجه به تشكيل شدن -4

ا چرم براي ب مجزا ، حتي االمكان دانش آموزان پايه ها تفكيك خواهند شد.) مثال يك زنگ كالس كار

 هفتم و يك زنگ ديگر براي هشتم و..(

كالس نتخاب هاي ديگر خود اگر كالسي به حد نصاب نرسد تشكيل نخواهد شد و متقاضيان آن در ا -5

 بندي مي شوند.

 



 

  98 تابستان مهارتي و هنري فرهنگي، هاي كالس-1 جدول

 روزهاي يك شنبه و سه شنبه 
 .باشد شما ي پايه به مربوط كالس كه كنيد دقت انتخاب هنگام: توجه

 

 توضيحات پايه عنوان كالس رديف

 30توضيحات در صفحه هشتم پروژه هاي الكتريكي 1

 14 توضيحات در صفحه هشتم حكاكي روي فلز 2

 10 توضيحات در صفحه هشتم )نقش برجسته( سفال كتيبه 3

 12 توضيحات در صفحه هشتم 2عكاسي 4

 31 توضيحات در صفحه هشتم فرفورژه مفتولي 5

 13 توضيحات در صفحه هشتم لذت نجاري 6

 11 توضيحات در صفحه هشتم معرق 7

 10 توضيحات در صفحه هفتم چرخبا سفال  8

 9 توضيحات در صفحه هفتم 1فيزيك شيمي زندگي 9

 29توضيحات در صفحه  هشتم -هفتم  پاپيه ماشه 10

 18توضيحات در صفحه هشتم -هفتم  خوشنويسي نستعليق 11

 15توضيحات در صفحه هشتم -هفتم  داستان نويسي 12

 32 توضيحات در صفحه هشتم -هفتم  سند بالست 13

 12 توضيحات در صفحه  هشتم -هفتم  1عكاسي  14

 16 توضيحات در صفحه هشتم -هفتم  1 كار باچرم 15

 

  



 

  98 تابستان مهارتي و هنري فرهنگي، هاي كالس- 2 جدول

 دو شنبهروزهاي  
 .باشد شما ي پايه به مربوط كالس كه كنيد دقت انتخاب هنگام: توجه

 

 توضيحات پايه عنوان كالس رديف

 20توضيحات در صفحه ششم پيشرفته اوريگامي 1

 19 توضيحات در صفحه ششم  خوشنويسي نستعليق 2

 8 توضيحات در صفحه هفتم -ششم  سرود 3

 33 توضيحات در صفحه هفتم -ششم  طراحي ، نقاشي 4

 28 توضيحات در صفحه هفتم -ششم  مس نگاره 5

 22 توضيحات در صفحه هشتم تربا روبات همسبرنامه نويسي پايتون  6

 25 توضيحات در صفحه هشتم 1ارائه مطالب علمي شيوه 7

 24 توضيحات در صفحه هشتم كارگاه گرافيك مقدماتي 8

 23 توضيحات در صفحه هشتمششم و  2و  1ماينكرفت پيشرفته  9

 17 در صفحهتوضيحات  هفتم-هشتم تمرين هاي نمايش خالق 10

 8 توضيحات در صفحه هفتم-هشتم قرآن 11

 26 توضيحات در صفحه هفتم-هشتم مشاعره 12

 27 توضيحات در صفحه هفتم-هشتم به صرف شعر و شربت و شيرينيمهماني  13

 21 توضيحات در صفحه هفتم 1سرگرمي فيزيك  14

 26 توضيحات در صفحه هفتم فن بيان 15

 9 توضيحات در صفحه همه پايه ها تواشيح 16

 

 

 



 

 توضيحات كالس ها                

 

 جناب آقاي حيدرينام مربي :                      قرآن نام كالس

 هفتم و هشتم ژه پايه يوي
خواني و هاي مربوط به رواندر اين كالس نكات مقدماتي تجويد قرآن و مهارت معرفي كالس

يشتر مانوس هاي اين كتاب آسماني بآموزان با زيباييگردد تا دانشترتيل بيان مي

تمرين و مصري و  شوند. عالوه بر آن آشنايي با شاهكارهاي تالوت قرآن اساتيد ايراني

 فزايد. ارآن نيز بر محتواي اين كالس مي دانستني هايي در باره ي ققرائت و 

 گردد.ي عالقمندان توصيه ميحضور در اين كالس به همه شرايط خاص

 

 

 

 

 
 

 ام مربي : جناب آقاي حيدرين                                                سرود  نام كالس

 ششم و هفتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

ا ه بهمرا دانش آموزي  خوش آهنگ اجراي سرودهايهنر هاي آوايي و 

ست و راهي هميشه براي نوجوانان دلپذير امتن هاي زيباي فارسي موسيقي و 

هاي است براي پرورش استعدادها و شناخت صداهاي برتر و البته اجرا

 غرورآفرين در مراسم و مناسبتها 

 شرايط خاص

 كردند رآن و تواشيح فوق برنامه شركت ميآموزاني كه در طي سال تحصيلي در كالس قدانش -1

 س هستند.دارند در اولويت اين كال  صوتي مانند سرود  و تك خواني هاي ي فعاليتيا سابقه

 اعضاي اين كالس براي سال آينده در گروه سرود مدرسه عضو خواهند شد.-2

 ......خوش صداها !!!! به پيش !!!
 

 



 

 

 

 

 ياتبنام مربي : جناب آقاي       1فيزيك ، شيمي ، زندگي  نام كالس

  هفتم ژه پايه يوي

 معرفي كالس

شه مطالب پيچيده ي علمي با آزمايش هاي ساده و در دسترس هميآموختن 

 جذاب و مطلوب است .

واني از آنها در حاال اگر اين مطالب علمي  را در كتابهاي درسي خوانده باشي و بت

 ور است!! زندگي روزمره ، هم استفاده كني و هم لذت ببري ! ديگر نور علي ن

 نشمندان آينده!همه ي پرسشگران جوان و دا شرايط خاص

 

 

 

 

 ناب آقاي حيدريجنام مربي :                                تواشيح نام كالس

 همه پايه ها  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

زيباي  ه با متن هايهمرا خوش آهنگ هنر هاي آوايي و اجراي تواشيح هاي

وجوانان هميشه براي نعربي و فارسي در باره ي امامان ، قرآن و مناجات 

اي اسالمي ، پيوند بيشتر با تعاليم و ارزش هدلپذير است و راهي است براي 

فرين در پرورش استعدادها و شناخت صداهاي برتر و البته اجراهاي غرورآ

 مراسم و مناسبتها 

 شرايط خاص

 كردند آموزاني كه در طي سال تحصيلي در كالس قرآن و تواشيح فوق برنامه شركت ميدانش -1

 س هستند.هاي  صوتي مانند سرود  و تك خواني  دارند در اولويت اين كالي فعاليتيا سابقه

 مدرسه عضو خواهند شد. كالس براي سال آينده در گروه تواشيحاعضاي اين -2

 !!! ......خوش صداها !!!! حاضر 

 



 

 

 

 

 ربي : جناب آقاي مقدمنام م                           ( سفال ) با چرخ نام كالس

 هفتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس
 لمس خاك ، لمس زندگي است!

 ِرسهاي زيبا با گلگري و ساختن ظروف و حجمكار با چرخ سفال

 اند. اولويت با دانش آموزاني است كه قبال در اين كالس شركت نكرده شرايط خاص

 

 

 

 

 م مربي : جناب آقاي مقدمنا    نقش برجستهكتيبه سفال  نام كالس

 هشتم ژه پايه يوي

 معرفي كالس

هاي هنري هاي گلي كه در نهايت به تابلوكاري روي لوحكاري و برجستهكنده

 و زيباي خط و نقاشي روي سفال تبديل خواهد شد.

م حجم اين كالس عالوه بر حس خوب ارتباط با خاك و گل ، به درك مفهو

 سايه روشن ها  نيز كمك مي كند. و اختالف سطوح و علم نور و

 ---  شرايط خاص



 

 

 

 

 

 باديآنام مربي : جناب آقاي لطف                      معرق نام كالس

 هشتم ژه پايه يوي

 معرفي كالس

اليي تخته سه آشنايي با ابزار و مواد مانند كمان و ارّه مويي و

هاي ظريف و دقيق و ساخت و و... و مهارت در برش

 نمايش تابلوهاي زيباي مشبك و خوشنويسي يا نقوش با

 اليي و چوب هاي رنگي .تخته سه

 شرايط خاص
اد مندان كارهاي ظريف هنري پيشنهاين كالس به عالقه

 گردد. مي
 

در  به دانش آموزان پايه هشتم توصيه مي گردد با توجه به پودمان هاي مرتبط با چوب در كتاب كار و فناوري، 

 انتخاب هاي خود يا كالس معرق و يا كالس لذت نجاري را انتخاب نمايند. 

 

 

 



 

 

 

 

 دمنام مربي : جناب آقاي فيضي اق                 1عكاسي نام كالس

 و هشتم هفتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

رسپكتيو آشنايي با اصول اوليه عكاسي ديجيتال، نور و سايه، پ

 و... و در نهايت ورود به دنياي زيباي عكاسي

 )آموزش تئوري + عملي(   

 )خانگي و معمولي(داشتن دوربين ديجيتال  شرايط خاص

 

 

 

 

 ام مربي : جناب آقاي فيضي اقدمن                                                   2عكاسي نام كالس

 هشتم ژه پايه يوي

 معرفي كالس

هاي تكميلي عكاسي و تجزيه و تحليل يادگيري مهارت

هاي خاص زير هاي برتر عكاسان هنري و انجام پروژهعكس

 نظر استاد ) آموزش تئوري + عملي (

 شرايط خاص
 در تابستان گذشته   1گذراندن كالس عكاسي -1

 اي (يا نيمه حرفه DSLRداشتن دوربين ديجيتال قابل تنظيم )  -2

 



 

        

 

 آقاي سعيد زاده نام مربي : جناب                      نجّاريلذّت  نام كالس

 هشتم ژه پايه يوي

 معرفي كالس

هاي كار با چوب و فن با ابزار و روش هايي كه در كالس حرفهآن

توانند در اين كالس اند ، مياند و محصولي را توليد كردهآشنا شده

زار لذت با چوب و ابي جديدي را توليد كنند و از كار جذاب پروژه

 انه برگردند!ببرند و در پايان با يك يا دو محصول زيبا و هنري به خ

 --- شرايط خاص

 

در  به دانش آموزان پايه هشتم توصيه مي گردد با توجه به پودمان هاي مرتبط با چوب در كتاب كار و فناوري، 

 انتخاب هاي خود يا كالس معرق و يا كالس لذت نجاري را انتخاب نمايند. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نام مربي : جناب آقاي كالهدوز      فلزحكّاكي روي  نام كالس

 هشتم ژه پايه يوي

 معرفي كالس

هاي ورق در اين كالس با استفاده از ابزار ساده و مواد مخصوص، روي

 شود و اين نقوش به صورتبرنجي يا استيل طراحي يا خطاطي مي

يقلي آيد و در نهايت سطح كار براق و صبرجسته يا فرورفته در مي

 شود. مي

هايي از ها ، مطب پزشكان  و... نمونه) تابلوهاي فلزي نام مكان

 اين هنر است (

 --- شرايط خاص
 

  



 

 

 

 

 

 

 : جناب آقاي خدارحمي نام مربي                                داستان نويسي نام كالس

 و هشتمهفتم   ژه پايه يوي

 معرفي كالس

 كافي است ياد بگيري به جاي گفتن بنويسي !

رام آرام روي كاغذ آو به جاي اينكه افكارت را بلند بلند فرياد بزني آنها را 

 بنشاني! 

 كافي است ذهن خالقي داشته باشي !

 .. با كمي دقت و اندكي  تخيل و ...

 تو هم مي تواني داستاني بيافريني ..!   

 ان خودت ...داست

 
ي را از اصول و مقدمات داستان نويس هاي گذشته تابستان بچه هاي خوبي كه 

دن!!!! آقاي طباطبايي آموختند امسال با شركت در اين كالس به حرفه اي ش

 مي انديشند.

 شرايط خاص

 شرايط خاصي ندارد جز عالقه به نوشتن و دنياي شيرين قصه ها  -1

ده اند دوباره سال گذشته اين كالس را گذران اگر دانش آموزان پايه هشتم كه -2

ر آموزش تپيشرفته  ،ثبت نام كنند و به حد نصاب برسند در كالس جداگانه

 مي بينند.
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : جناب آقاي عليئي نام مربي                                1كار با چرم  نام كالس

 هفتم و هشتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

مار شپرطرفدارترين صنايع دستي به محصوالت چرمي دست ساز امروزه جزو 

 مي رود و تنوع فراواني دارد.

وسايل چرمي  ياپول در اين كالس عالوه بر آشنايي با مواد و ابزار، ساخت كيف 

 سازيد .سايل زيبا و متنوع چرمي ميكنيد و براي خود ورا تجربه مي
 --- شرايط خاص

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            نمايش خلّاقتمرين هاي  نام كالس

 هفتم   وهشتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

اي نمايشي ها و بازي هدر اين كالس قرار است ما كنار هم جمع شويم و فعاليت 

منجر به  انجام دهيم. فعاليت هاي جذابي كه برپايه نمايش شكل گرفته اند و

يگري را خلق يك اثر نمايشي مي شوند. مجموعه اي از تمرينات نمايشي و باز

ل، ي ما بر خالقيت، توسعه تخيدهيم با اين تفاوت كه تكيهانجام مي

 كارگروهي و آزادسازي هيجانات است. 

شتر مي شناسيم. مان كار مي كنيم.زبان  بدن مان را بيابتدا كمي روي صدا و بيان

هم با احساسات آشنا مي شويم. بعدهم موقعيت هاي مختلف نمايشي را با

هه پردازي سازيم، بدااجرا مي كنيم. پانتوميم بازي مي كنيم، قاب تصويري مي

 كنيم. مي

كنيم،  هاي مختلف را بازسازي ميما در كالس نمايش، زندگي روزمره انسان

رويم يمصحنه هايي را مي سازيم كه براي هيچكس پيش نيامده و به سفرهايي 

با  كنيم،كه هيچكس تاحاال پا نگذاشته! مثال در يك استخر عسل شنا مي

 ...كنيم! و.دوستمان يك مجسمه مي سازيم، يا حتي به كره مريخ سفر مي

گري بهتر. ها مقدمه اي است براي بازيتمرين ها وي اين بازيالبته كه همه

 بازيگري بهتر در زندگي واقعي مان.

الس بهمان ككنم در اين اگر به نمايش و بازي هاي نمايشي عالقه منديد فكر مي

 خوش بگذرد.

مان راستي ممكن است اين كالس، اجراي پاياني نداشته باشد. بيشتر هدف

 فعاليت هاي درون كالس است.

 --- اصشرايط خ



 

 

 

 

 

 نام مربي : جناب آقاي بيك محمدي              نستعليق  خوشنويسي نام كالس

 هفتم و هشتم ژه پايه يوي

 معرفي كالس

طوط خوشنويسي اصيل ترين و ناب ترين هنر اسالمي و نستعليق عروس خ

ترين منظره ها ايراني است كه در طول چند قرن ، چشم مشتاقان هنر را با زيبا

 داده است .نوازش 

تگي و خط خوش و زيبا در بين ايرانيان با فرهنگ نشانه اي از فرهيخ 

 وارستگي است.

از دانش و  قلمِ ني بر صفحه ي كاغذبا صدايي دلنشين مي رقصد  و  رد پايي

 آگاهي و معرفت باقي مي گذارد.

                                                                                                     

زان آموزش خوشنويسي نستعليق با قلم و مركب را به همه ي دانش آمو

 هنردوست و مشتاق هنر اصيل ايراني توصيه مي كنيم.

كت در آزمون وانند با شرافرادي كه چند ترم در اين كالس آموزش ببينند مي ت

 انجمن خوشنويسان ، مدرك رسمي هنري دريافت كنند.

 ممتاز صادر مي عالي  خوش متوسط ) اين مدرك در سطوح 

 گردد.(

 شرايط خاص
اشته اند دفوق برنامه در اين كالس حضور به دانش آموزاني كه در كالس هاي -1

 ر خود بيفزايند.تابستان ، بر مهارت و هنتوصيه مي شود با انتخاب دوباره ي آن در 

 افراد جديد هم مي توانند به اين كالس اضافه شوند.-2

 

 



 

 

 

 

 

 نام مربي : جناب آقاي بيك محمدي      نستعليق  خوشنويسي نام كالس

 ششم ژه پايه يوي

 معرفي كالس

طوط خوشنويسي اصيل ترين و ناب ترين هنر اسالمي و نستعليق عروس خ

ترين منظره ها ايراني است كه در طول چند قرن ، چشم مشتاقان هنر را با زيبا

 نوازش داده است .

تگي و خط خوش و زيبا در بين ايرانيان با فرهنگ نشانه اي از فرهيخ 

 وارستگي است.

از دانش و  قلمِ ني بر صفحه ي كاغذبا صدايي دلنشين مي رقصد  و  رد پايي

 آگاهي و معرفت باقي مي گذارد.

                                                                                                    

زان آموزش خوشنويسي نستعليق با قلم و مركب را به همه ي دانش آمو

 هنردوست و مشتاق هنر اصيل ايراني توصيه مي كنيم.

ركت در آزمون افرادي كه چند ترم در اين كالس آموزش ببينند مي توانند با ش

 انجمن خوشنويسان ، مدرك رسمي هنري دريافت كنند.

 ممتاز صادر مي عالي  خوش متوسط ) اين مدرك در سطوح 

 گردد.(

 شرايط خاص
د در كالس هاي دانش آموزان عالقمند پايه ششم كه در اين كالس شركت مي كنند مي توانن

 ره شد برسند. فوق برنامه سال بعد، اين هنر را ادامه دهند و به سطوح بااليي كه اشا

 

  



 

 

 

 

 ربي : جناب آقاي عليئيمنام                            ه    اوريگامي پيشرفت نام كالس

 ششم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

 ژاپني محبوب هاي كاردستي از يكي «تا و كاغذ هنر» يا اوريگامي

 .دارد زيادي طرفداران جهان سراسر در امروزه كه است

 تاهاي كمك با كاغذ از جالب هايطرح آفريدن هنر اين هدف

 كه نهاييآ حتي دربردارد، را تا و كاغذ مدلهاي تمام و است هندسي

 گونگونا تاهاي از كمي تعداد از فقط اريگامي. نيستند ژاپني

 گوناگوني هايروش به توانندمي تاها همين ولي كند،مي استفاده

 .كنند ايجاد متفاوتي طرحهاي تا شوند تركيب

 اشكال خلق براي كاغذ كردن تا انديشه و هنر اوريگامي، واقع در

 هندسي هاي شكل تزئيني، حيوانات،وسايل  قبيل از مختلف

 هب نياز بدون.  صنعت معماري، گرافيك، با مرتبط اشكالي و

 باشد مي قيچي و چسب از استفاده

 هر كه شود،مي آغاز شكل مربع كاغذ برگ يك با طرحها اين

 ذكاغ بريدن بدون و باشد متفاوتي رنگ به است ممكن آن روي

 .....يابدمي ادامه

 .آمديد خوش خالي دست با هنر و خالقيت دنياي به اينكه خالصه و شرايط خاص

 



 

 

 
 فضل اللهي اينام مربي : جناب آق                 1سرگرمي هاي فيزيك نام كالس

 هفتم  ژه پايه يوي

 كالسمعرفي 

 !كنيم لمس را فيزيك ي پيچيده قوانين و مفاهيم خواهيم مي

 رد بار اين ، كاغذ جاي به را فيزيكي دقيق هاي فرمول خواهيم مي

 !كنيم اثبات آزمايشگاه

 آنچه ، ناگونگو مواد از مقداري و ابزار تعدادي ، خالقيت كمي با خواهيم مي

 و ببريم لذت هم ، كار اين از و كنيم سازي باز را ايم خوانده درسي كتابهاي در

 ... هم و بيفزاييم معلوماتمان بر هم

 ساده شهايآزماي شود، مي ساخته سادهشناور  ، استاد نظر زير كالس اين در

 موجود كيفيزي قوانين و گيرد مي انجام آموزان دانش خود توسط دقيقي ولي

 .گيرد مي قرار بررسي مورد آزمايش آن در

 و دانستن لذّت و عمل و علم پيوند براي است خوبي فرصت كالس اين

 !توانستن

 شرايط خاص
ه اين كالس را كاين كالس تكرار كالس فوق برنامه است.بنابراين دانش آموزاني 

 ه ثبت نام كنند.در ترم اول يا دوم فوق برنامه گذرانده اند نمي توانند دوبار

 

 

 

 



 

 

 

 ز سري كالس هاي رايانه ايا            همستر  روبات بابرنامه نويسي پايتون  نام كالس

  تمهش  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

 هارتم مهم، بسيار هايمهارت از يكي امروز شتاب پر زندگي در

 را آن توانمي متنوع بسيار هايروش به كه است مسئله حل

 رترينموث و بهترين از يكي مسلما نويسي برنامه. نمود تقويت

 بسيار نويسيبرنامه هايزبان دليل همين به. است هاروش اين

 ترينوبمحب از پايتون نويسيبرنامه زبان كه دارد وجود متعددي

 وجود آن داليل از يكي كه آيدمي بشمار آنها پركاربردترين و

 .شده نوشته آن براي كه است متنوعي بسيار هايكتابخانه

 Roboid كه است نويسي برنامه زبان اين هايكتابخانه از يكي 

 نويسي برنامه را Hamster نام به رباتي تواندمي آن توسط كاربر

 گيتاز به كه است رباتي ها ده از يكي تنها Hamster. نمايد

 وليدت و طراحي نويسي برنامه آموزش نوين هاي روش ايجاد براي

 .  است شده

 --- شرايط خاص

 

 

 



 

 

 

 ز سري كالس هاي رايانه ايا                                2و  1ماينكرفت پيشرفته  نام كالس

 ژه پايه يوي
 ششم براي پايه  1ماينكرفت پيشرفته 

 تمهشبراي پايه 2ماينكرفت پيشرفته

 معرفي كالس

 هاي نبهج با آموزان دانش ادامه در ششم، سال در بازي متوسط و مقدماتي مراحل طي از پس

 هيجان، و ابترق همكاري، با توام فضايي در كنند مي وتالش شوند مي آشنا بازي از اي پيشرفته

 گرفته نظر در دوره ينا براي كلي موضوع دو منظور اين به نيل براي. برسانند اتمام به را دوره اهداف

 .شد خواهد پرداخته يك هر به اختصار به ادامه در كه است شده

 انواع آوري معج به آموزان دانش آن طي در كه است ماجراجويانه داستان يك بر مبتني اول موضوع•

 پاي از را آن بتوانند يكديگر يهمكار با و بروند اژدها با رويارويي به تا پردازند مي آنها ارتقاي و ابزارها

 كافي، مهارت و قدرت كسب براي يكديگر با آموزان دانش تعامل بخش، اين اجراي ي الزمه. درآورند

 پيشرفته يازهاين تا اوليه نيازهاي شامل نيازها تمامي تأمين و منابع مديريت گروهي، كار تمرين

 .بود خواهد

 "پشت الك" يك كمك به آموزان دانش. است منطقي تفكر و نويسي برنامه بحث دوم، موضوع•

 ساختمان يا ها هساز و پرداخته مختلف هاي برنامه نوشتن به كند، اجرامي را آنها هاي برنامه كه

 مدرسه تسياس راستاي در موضوع اين. كنند مي ايجاد خودكار صورت به را بزرگ و كوچك هاي

 ويسين برنامه كه است مختلف هاي زبان به برنامه نوشتن جهت منطقي تفكر يادگيري براي

scratch ادامه در و python آيند مي حساب به سياست اين نمودهاي ترين مهم از . 

 مي تقويت و كرده ايجاد آموزان دانش در را تفكر اين نيز ماينكرفت در "پشت الك"با نويسي برنامه

 صورت به واقعي دنياي در را آن خروجي) است متني صورت به كه( برنامه نوشتن از پس آنها و كند،

 است، نويسي برنامه نوع اين توجه مورد بسيار مزاياي از امر اين كه كنند؛ مي مشاهده گرافيكي عيني

 برنامه هاي زبان يرسا گرافيكِ بدون و متداول معمولي، هاي محيط از دور به و شاد فضايي در كه چرا

 با مواجهه رد و كرده، حل را آن هاي مثال شده، آشنا منطقي تفكر نوع با آموزان دانش نويسي،

 مربوط رنامهيب كرده، ايجاد خود ذهن در را مساله flowchart توانند مي راحتي به جديد مسائل

 و رو اين از. نمايند مشاهده درك قابل و واقعي عيني، كامالً صورت به را آن خروجي و نوشته را آن به

 براي نيز فكري خط ينا افزارها، نرم ساير به نسبت نويسي برنامه نوع اين فراوان مزاياي به عنايت با

 .شد واهدخ پيگيري مناسب ي نتيجه حصول تا دوره اين در و شده گرفته نظر در آموزان دانش

 شرايط خاص
 و اند ارندهگذ را 1پيشرفته ماينكرفت  كه است آموزاني دانش براي كالس اين

 داشته اند.آنها رضايت  آموزش روند از مربيان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ز سري كالس هاي رايانه ايا                                     مقدماتي گرافيك كارگاه نام كالس

 تمهش  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

 كيگرافي پردازشگرهايillustrator  و فتوشاپ افزارنرم دو

 ايجاد، براي و يافته گسترش Adobe شركت دست به كه است

 به هانگاره و هاعكس دگرگوني يا و بازسازي ويرايش، تركيب،

 Image Editor افزارهاي نرم دسته از دو اين. روندمي كار

 بر توانمي افزارها نرم اين كمك به كه معنا اين به باشند، مي

 خلق هاآن درون در تصاويري حتي و نمود ويرايش تصاوير روي

 . نمود

 و يگرافيك آثار خلق و توليد براي افزارها نرم اين يادگيري

 كاربردي بسيار روزمره ايرسانه نيازهاي تأمين همچنين

 .بود خواهد

 شرايط خاص
 يبودن متقاضي بر اساس عملكرد كالس هاي رايانه ادر صورت زياد 

 طي سال گزينش خواهد شد.

 

  



 

 

 

 

 

 

 اي رايانه ايهاز سري كالس                        1ارائه مطالب علمي  شيوه نام كالس

 تمهش  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

 به كه كنيم مودوان ظاهر در بايد كه لحظاتي. ايم كرده تجربه را آن بار يك حداقل ما همه

 كه ستا اين ما خواسته همه اما دهيم مي گوش كننده خسته و بر سر حوصله ارائه يك

 موثر تعدديم عوامل گيرا و خوب ارائه يك ايجاد در شك بدون. شود تمام ارائه تر سريع

 مي ثبت هنذ در شما ارائه از مخاطب كه است تصويري ها آن ترين مهم از يكي اما هستند

 .آورد وجود به گيرا و مناسب ارائه فايل يك با توان مي را تصوير اين از مهمي بخش و كند

 استفاده آن از مه هايمان ارائه در حتي و باشيم كرده كار PowerPoint با ما از خيلي شايد

 تر سريع و تر ساده اربسي كه كنيم آشنا افزاري نرم با را شما داريم قصد كالس اين در اما كنيم

 .سازيدب جذاب و قدرتمند ارائه هاي فايل گرافيكي، اي حرفه طراح يك مانند قبل از

 بوم يك روي بر شما مطالب همه! كنيد خداحافظي ها اساليد با بايد Prezi افزار نرم در

 ساختن با بلكه كنيد مي تبعيت ها اساليد از كه نيستيد شما بار اين و گيرد مي قرار بزرگ

 .  ردك خواهد همراهي را شما قدم به قدم چيز همه بزرگ بوم اين در دلخواه مسيري

 با اي حاورهم ارتباط ايجاد Prezi فرد به منحصر هاي ويژگي از يكي كه بدانيد است خوب

 تر، جذاب" را افزار نرم اين هاروارد دانشگاه محققين ادعاي به كه باشد مي مخاطبين

 . كند مي PowerPoint افزار نرم از "تر تاثيرگذار و تر متقاعدكننده

 در بگيريد ياد Prezi افزار نرم با را جذاب ارائه هاي فايل ساختن داريد دوست هم شما اگر

 .هستيم منتظرتان كالس اين

 

 شرايط خاص

ي طي سال متقاضي بر اساس عملكرد كالس هاي رايانه ادر صورت زياد بودن 

 گزينش خواهد شد.

 

 



 

 

 

 

 

                             فن بيان نام كالس

 هفتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

 رتتجا و تحصيل ، ارتباط در كساني اما گويند،مي سخن همه

 رفح ادبي و علمي اصول رعايت با و زيبا كه ترندموفق... و

 .زنندمي

 .شودمي تمرين گفتن سخن زيبا اصول كالس، اين در

 --- شرايط خاص

 

 

 

 

                            مشاعره   نام كالس

 و هشتم هفتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

 شوند،مي آشنا جديد ابيات با عالقمندان، كالس اين در

 اعضاي ديگر با رقابت در و كنندمي تقويت را خود يحافظه

 .سازندمي بارور را خود ادبي محفوظات و اطالعات كالس

 دارندگان مغزها و ذوق ها ي برتر ! به پيش!!! شرايط خاص



 

 

 

 

 

 

 

 

 باطباييآقاي ط نام مربي : جناب  به صرف شعر و شربت و شيرينيمهماني  نام كالس

 هشتم- هفتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

جان پيامك زده ام كه قرار است با گروهي «سعدي »به 

نوجوان ، وسط گرماي تابستان ، خدمت برسيم براي عرض 

 ارادت ،

 با لبي خندان!

 جان پيام داد كه :«سعدي »همين چند دقيقه پيش 

 وه كه گر من باز بينم روي يار خويش را » 

 «قيامت شُكر گويم كردگار خويش را تا 

رار پس لطفا لباس هاي شيك و پيكتان را برتن كنيد كه ق

 است هفت هفته ، مهمان پادشاه سخن شويم.

 --- شرايط خاص

 



 

 

 

 

 

 ي كالهدوزنام مربي : جناب آقا                           مس نگاره  نام كالس

 هفتم-ششم  ژه پايه يوي

 كالس معرفي

شمند قلم زني روي مس و نقره از هنرهاي چند هزار ساله و ارز

در  ايرانيان است و حاصل آن تابلوهاي زيبا و نفيسي است كه

 جاهاي گوناگون مي بينيم.

 مس نگاره تقليدي ساده از اين هنر  است!

 البته با ابزار بسيار ساده و مواد اوليه در دسترس .

 خطوط و نقوشي زيبا  كپي روي ورقه هاي بسيار نازك مس 

ه مي كنيم. به آنها عمق و سطح مي دهيم ، با رنگ مخصوص ب

زيبا كه  حالت قديمي در مي آوريم  ، و بعد از چند مرحله تابلوي

 حاصل دست خودمان است.

 به دنياي هنر و صنايع دستي خوش آمديد! شرايط خاص

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 دالور نام مربي : جناب آقاي                        پاپيه ماشه نام كالس

 هشتم - هفتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

 است هنري آن فرانسوي اسم خالف بر ماشه پاپيه

 ايران از و دارد سابقه ايران در قرن 6 از بيش كه 

 .است يافته راه اروپايي كشورهاي به 

 هاي كاغذ يا كاغذي دستمال يا كاغذ خمير يا كاغذ از استفاده اساس بر هنر اين اساس

 .است...  يا قديمي هاي روزنامه يا تزييني

 درست پذيرشكل خميري باطله، كاغذهاي از استفاده با هنر، اين از بخشي در ا

 ظروف، تزئيني، هايجعبه آباژور، مانند متنوعي هايحجم و اشكال خمير آن با و كنندمي

 هايجعبه و هاقلمدان. كنندمي رنگ زيبا هايبارنگ و سازندمي... و نمايش هايماسك

 هنر همين با رودمي شمار به اصفهان دستي صنايع جزو كه شده نقاشي و زيبا جواهرات

 .آيدمي پديد

 اي كاغذي دستمال يا كادو كاغذ يا شده پرينت كاغذهاي با ديگر بخشي در •

 مي ترميم و تزيين را سفال يا و چوبي اشكال يا ها جعبه سطح ، دار طرح سفره دستمال

 در شما متزح و هنر از اثري كه است ارزشمندي و زيبا ، جديد اشكال آن حاصل كه كنند

 (گويند مي هم دكوپاژ را تكنيك اين. ) است نمودار آن

 هم...  و ينتكاب ، كشو صندلي مانند قديمي چوبي وسايل تزيين و ترميم براي هنر اين از

 .كرد استفاده توان مي

 .فرماييد مراجعه پرورشي دفتر به هنر اين از زيبا نمونه سه ديدن براي

 اين كالس تكرار فوق برنامه است پس دوباره ثبت نام نكنيد! شرايط خاص

 

  



 

 

 

 

 صادقي بي : جناب آقاينام مر                            پروژه هاي الكتريكي نام كالس

 تمهش  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

ود بهمه ي ما با كاردستي هاي ساده ي الكتريكي كه يك المپ 

 يم.و يك كليد و يك باطري و البته مقداري سيم ، خاطره دار

ه تر فكر مي ولي حاال بزرگ تر شده ايم و البته به پروژه هاي پيچيد

 كنيم.

ر ) البته در اين كالس مي خواهيم با همان حال و هوا و همان ابزا

با  كفشدوزكي بسازيم كه با باتري كار مكند وكمي مدرن تر( 

 شاخك هايش تغيير مسير مي دهد!

ود و يا دستگاهي ساده و كاربردي بسازيم كه با حرارتي محد

 يونوليت و فوم و پالستيك را مي بُرد .

 ينده !!!! به پيش!!!!مهندسان آ شرايط خاص

 

  



 

 

 

 

 

 نام كالس
 اب آقاي نعيمينام مربي : جن                          فرفورژه مفتولي

 ها خانه درب و نرده و صندلي و ميز در آن ي نمونه كه شود مي انجام آهن كاري جوش و آهن قطعات با سنگين فرفورژه

 .رود مي كار به سبك هاي سازه براي بيشتر و است برنج جوش و مسوار با مفتولي فرفورژه ولي. شود مي مشاهده ها باغ و

 تمهش  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

 هاي زهانگي از سرشار محيطي و ها مهارت از تلفيقي كالسي كارگاه اين

 ! است خلّاق

 نحوه و( متر ميلي 4 تا 2 ضخامت با فلزي هاي مفتول)  مسوار با آشنايي

 . آنها به دادن فرم  و خم ، برش

 جا يك تواند مي كاربردي هاي سازه اين)  نظر مورد سازه اوليه طراحي

 (باشد...  و ساعت ، آباژور ، گلدان ي پايه ، كوچك شمعي

  استيلن گاز و برنج آلياژ با جوشكاري آموزش

 زيآمي رنگ ، پرداخت ، شده طراحي سازه ساخت و فردي پروژه اجراي

 متعلق كه فرد به منحصر و زيبا هنري اثر يك نهايت در و آبكاري يا پتينه يا

 .شماست به

 --- شرايط خاص

 

 

 

 



 

 

 
                            سند بالست   نام كالس

 و هشتم هفتم  ژه پايه يوي

 معرفي كالس

اشيد كه بشايد شما هم تابلوهاي زيباي آينه يا شيشه اي را ديده 

ا به نقش گل و گياه يا خطوط و طرح ها روي آنها كنده كاري ي

ا صورت مات و شفاف ديده مي شوند و يا روي شيشه ي بانك ه

 نقوشي برشيشه توجهتان را جلب كردهو سالن هاي پذيرايي 

با مهارت  وآينه آشنا شويد  باشد. اگر مي خواهيد با انواع شيشه و

ايان اردو پهاي ساده و برش هاي دقيق اين كار را ياد بگيريد و در 

 . صاحب حداقل دو تابلوي زيبا شويد به اين كالس بپيونديد

 شرايط خاص
رش آشنا با مهارت بدانش آموزاني كه در كالس هاي قطاعي فوق برنامه به 

 دست ندهند. شده اند توصيه مي كنيم اين كالس را از

 

  



 

 

 فيضي اقدم ناب آقايجنام مربي :                            طراحي ، نقاشي   نام كالس

 هفتمششم و   ژه پايه يوي

 معرفي كالس

  تركمش زبان و تجسمي هنر ترين رايج عنوان به امروز نقاشي

 متعددي هاي تكنيك و ها گرايش داراي ، هاانسان بين

 صولا و مباني آموزش بر عالوه آموزاندانش كالس اين در.است

 و شوند مي آشنا ها تكنيك بعضي با...( و پرسپكتيو ، نور) نقاشي

 . پردازند مي هنري آثار خلق به خود يعالقه به بسته

 

 با انندتو مي دارند قرار باالتري سطح در كه آموزاني دانش ضمنا

 .بپردازند «شخصيت طراحي» به كالس استاد هاي راهنمايي

 --- شرايط خاص

 

 

  



 

 1398تقويم فعاليت  اردوي تابستان  – 3جدول  

 توضيحات مكان برگزاري تاريخ روز هفته

1 
 افتتاحيه اردوگاه شهيد باهنر 9/4/98 يك شنبه

  مدرسه 10/4/98 دو شنبه

  اردوگاه شهيد باهنر 11/4/98 سه شنبه

2 
  اردوگاه شهيد باهنر 16/4/98 يك شنبه

  مدرسه 17/4/98 دو شنبه

  اردوگاه شهيد باهنر 18/4/98 سه شنبه

3 
 )ع( والدت امام رضا اردوگاه شهيد باهنر 23/4/98 يك شنبه

  مدرسه 24/4/98 دو شنبه

  اردوگاه شهيد باهنر 25/4/98 سه شنبه

4 
  اردوگاه شهيد باهنر 30/4/98 يك شنبه

  مدرسه 31/4/98 دو شنبه

  اردوگاه شهيد باهنر 1/5/98 سه شنبه

5 
  اردوگاه شهيد باهنر 6/5/98 يك شنبه

  مدرسه 7/5/98 دو شنبه

  اردوگاه شهيد باهنر 8/5/98 سه شنبه

6 
  اردوگاه شهيد باهنر 13/5/98 يك شنبه

  مدرسه 14/5/98 دو شنبه

  اردوگاه شهيد باهنر 15/5/98 سه شنبه

7 
  اردوگاه شهيد باهنر 20/5/98 يك شنبه

 قربانسعيد عيد–رسمي  تعطيل ---- 21/5/98 دو شنبه

  اردوگاه شهيد باهنر 22/5/98 سه شنبه

8 
 نمايشگاه پاياني اردوگاه شهيد باهنر 27/5/98 يك شنبه

  مدرسه 28/5/98 دو شنبه



 

 98تقويم آموزشي كالسهاي زبان كانون ترم تابستان  – 4جدول  

 براي و اختياري ششم پايه آموزان دانش براي تابستان ترم در ايران زبان كانون انگليسي زبان آموزش برنامه 

 چهارشنبه و دوشنبه ، شنبه و در روزهاي اجباري و اختياري صورت به هشتم و هفتم هاي پايه آموزان دانش

 . برگزار مي گردد

صورت اختياري و دانش آموزاني كه اطالعيه دريافت نكرده اند  دانش آموزاني كه اطالعيه دريافت كرده اند به 

 به صورت اجباري در كالس هاي زبان كانون كه تابستان در مدرسه تشكيل مي شود شركت خواهند نمود.
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