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 مالحظات : 

 (تیر و مردادماه می باشد )  2مدت کالس ها  .1

 و ذهاب در نظر گرفته می شود. سرویس ایاب .2

 کالس های شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه در مدرسه می باشد . .3

،مجموعه ورزشی قائم به آدرس بلوار ارتش ، شهرک قائم  سالن ورزشی قائمروزهای یکشنبه  و سه شنبه ، در کالس های ورزشی  .4

 برگزار می گردد.

 .، زمین چمن(اردو در نظر گرفته می شود.) استخر ، سینما  2برای دانش آموزان کالس های تابستانی  .5

       30/02/94تا   94 /27/02زمان ثبت نام از  .6

 و به دفتر مدرسه تحویل نمائید. تکمیللطفاً فرم ذیل را 

 
 تمایل دارم  فرزندم در...................... کالس .................................... ولی دانش آموز ........................................... اینجانب 

 بازی های خالق          آموزش روبیک       نقاشی روی بوم  کامپیوتر شطرنج      رباتیک    : روز شنبهکالس های 

  (مکالمه زبان انگلیسی )بازی و کار عملی    ریاضی  ، علوم  و آزمایش، درک مطلب() شامل فعالیت درسی :روزهای دوشنبه و چهارشنبه

 ریاضیات پیشرفته            آموزش پینگ پنگ    بازی های گروهی و دویدنی 
 

   سانس ...................... رشته ...................... فعالیت ورزشی   :روزهای یکشنبه و سه شنبه

 امضاء                  ندارم . دارم  شرکت نماید و نیاز به سرویس ایاب و ذهاب     

 

 14:00تا  12:30 12:30تا  9:30 

 روزهای شنبه
 رباتیک* شطرنج*کامپیوتر* نقاشی روی بوم

 ) کلیه پایه ها( رشته 4کالس از  3انتخاب 

 آموزش مکعب روبیک

 )برای پایه سوم به باال(

   بازی های خالق

  ...و  روبیک ماری ، دومینو ، تانگرام
 ) برای پایه پیش تا دوم (

روزهای دوشنبه و 

 چهارشنبه

 12:30تا  11 11تا 9:30
 آموزش پینک پنک

، با هدف آمادگی  فعالیت درسی )برای پایه سوم به باال(

 باالتر تحصیلی برای کالس

شامل ریاضی  ، علوم  و آزمایش، درک  

 به همراه نیم ساعت بازی مطلب

 کلیه پایه ها -والیبال() پینگ پنگ وفوتبال و 

 مکالمه زبان انگلیسی 

بازی و کار عملی)خرید ، تاتر، آشپزی 

ساده ، نقاشی ، شعر و ...( به زبان 

 دویدنیو بازی های گروهی  انگلیسی
 ) برای پایه پیش تا دوم (

 ریاضیات پیشرفته 

روزهای یکشنبه 

 و

 سه شنبه
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 برای پایه سوم به باال -والیبال 9:30 تا 8ساعت  1سانس 

 کلیه پایه ها -بسکتبال 11تا 9:30ساعت  2سانس 

 کلیه پایه ها –فوتبال  12:30تا  11ساعت  3سانس 

 کلیه پایه ها –فوتبال  14تا  13:30 4سانس 


