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 : 89 پاییز ورودی های ثبت نام کالس

 09 الی  01 ساعت شنبهپنج تا شنبهنام :  زمان ثبت 

 مدارک و شرایط ثبت نام :

 قطعه عکس یک -

 کپی شناسنامه  -

 (شود نمی پذیرفته قدیمی چک و باشد باید بانکی جدید چک) همراه داشتن کارت بانکی و دسته چک  -

 آموزش و پرورش کپی حکم به همراه داشته باشند.همکاران رسمی  -

 نام جهت آزمون ورودی الزامی است. و نهم در هنگام ثبت های ورودی ششم آموزان پایه دانش حضور -

 

 باشند داشتههمراه  را فوق مدارک باید نیز آموزشگاه گذشته سال آموزان  دانش. 

 

 



 

 89 پاییزترم ورودی  –ابتدایی  چهارمپایه 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 61 – 61  پنجشنبه ریاضی و علوم آقای کریمی

 61/70/81شروع کالس : 

ساعت کالس  10/01/89از تاریخ »

 «باشد. می 03:31 – 01ساعت 

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89 پاییزترم ورودی  –ابتدایی  پنجمپایه 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

  61:91 – 68:91  چهارشنبه ریاضی خانم کاتب

 60/70/81شروع کالس : 

ساعت کالس  11/18/89از تاریخ 

 باشد. می 01:60 – 08ساعت 

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

  61:61 – 07:17 پنجشنبه ریاضی آقای کریمی

 01/70/81شروع کالس : 

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 ماه ندارد. این کالس تعطیالت دی

  61:61 – 61:91 چهارشنبه علوم خانم مومیوند
 09/70/81شروع کالس : 

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 

 آموزاگشه دختراهن مبتکران
 89 پاییزترم ورودی  –ابتدایی  سومپایه 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 8:17 – 60:61  پنجشنبه ریاضی و علوم خانم ساعی

 61/70/81شروع کالس : 

ساعت کالس  10/18/89از تاریخ »

 «باشد. می 01 – 01:00ساعت 

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آموزاگشه دختراهن مبتکران
 89 پاییزترم ورودی  –ابتدایی  ششمپایه 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 آقای هادیان

هوش و 

استعداد 

 تحلیلی

 1-8:17 جمعه

 60/71/81شروع کالس : 

  88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 ماه ندارد این کالس تعطیالت دی

 61 – 68 چهارشنبه ریاضی خانم مافی
 09/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

  61:61 – 61:91 شنبه سه علوم آقای شایان
 01/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 61 – 60:17 پنجشنبه علوم خانم مومیوند
 01/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 

 89 پاییزترم ورودی  – هفتمپایه 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 66:61 – 60:91 پنجشنبه عربی زاده آقای نصیری
 01/70/81شروع کالس : 

 00/60/81اتمام : 

 61:61 – 07:17 شنبه سه ریاضی افتخاریآقای 
 17/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 60:91 – 69:61 پنجشنبه علوم خانم مومیوند
 01/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 

 89 پاییزترم ورودی  – هشتمپایه 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 61 – 68 چهارشنبه ریاضی آقای هادیان
 09/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 پور خانم ارشدی
 و شیمی

 زیست
 60:17 – 68 شنبه سه

 01/70/81 شروع کالس :

 07/60/81اتمام : 

  68 – 07:17 شنبه سه فیزیک آقای سراج
 01/70/81کالس : شروع 

 88ابتدای اردیبهشت اتمام : 

 



 

 آموزاگشه دختراهن مبتکران

 89 پاییزترم ورودی  – نهمپایه 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 66:61 – 69:61 پنجشنبه ریاضی لو آقای مصطفی

 01/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 ندارد.ماه  این کالس تعطیالت دی

 61 – 60:17 یکشنبه  فیزیک آقای رضایی
 06/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 61 – 60:17  یکشنبه زیست آقای سیف
 06/70/81 شروع کالس :

 76/67/81اتمام : 

 زاده ابراهیمآقای 

هشتم و  شیمی

)آمادگی نهم 

آزمون 

تیزهوشان و 

 مدارس برتر(

 61 – 60:17 پنجشنبه

 ها: تاریخ کالس

 17/71/81و  78/71/81

 71/67/81و  06/78/81

 61/60/81و  09/66/81

 01/70/88و  79/70/88

 



 

 آموزاگشه دختراهن مبتکران
 89 پاییزترم ورودی  – دهمپایه 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 61 – 61:61 پنجشنبه ریاضی  آوری آقای نام
 01/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 61:61 – 07:17 پنجشنبه شیمی زاده آقای ابراهیم
 01/70/81 شروع کالس :

 00/60/81اتمام : 

 61 – 61:61 یکشنبه فیزیک آقای باستی
 06/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : ابتدای اردیبهشت 

 61:61 – 07:17 یکشنبه زیست آقای سیف
 06/70/81 شروع کالس :

 88اتمام : اسفند

 آوری آقای نام

نکته و تست 

 ریاضی

)آمادگی 

 کنکور(

 69:17 – 61 پنجشنبه
 01/70/81 شروع کالس :

 00/60/81اتمام : 

 زاده آقای ابراهیم

نکته و تست 

 شیمی

)آمادگی 

 کنکور(

 61 – 60:17 پنجشنبه

 ها: تاریخ کالس

 01/71/81و  70/71/81

 71/66/81و  69/78/81

 71/60/81و  60/66/81

 61/70/88و  01/76/88

 آقای باستی

نکته و تست 

 فیزیک

)آمادگی 

 کنکور(

 61 – 60:17 چهارشنبه

 ها: تاریخ کالس

 00/71/81و  76/71/81

 07/78/81و  71/78/81

 01/66/81و  70/66/81

 06/60/81و  70/60/81

 67/70/88و  00/76/88

 آقای سیف

نکته و تست 

 زیست

)آمادگی 

 کنکور(

 60:17 – 68 چهارشنبه

 ها: تاریخ کالس

 00/71/81و  76/71/81

 07/78/81و  71/78/81

 01/66/81و  70/66/81

 06/60/81و  70/60/81

 67/70/88و  00/76/88

 



 

 آموزاگشه دختراهن مبتکران
 89 پاییزترم ورودی  – یازدهمپایه 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 بیک آقای فرضعلی

نکته و تست 

 ریاضی

)آمادگی 

 کنکور(

 61:91 – 61:61 پنجشنبه
 01/70/81 شروع کالس :

 00/60/81اتمام : 

 زاده آقای ابراهیم

نکته و تست 

 شیمی

)آمادگی 

 کنکور(

 61 – 60:17 پنجشنبه

 ها: تاریخ کالس

 61/71/81و  01/70/81

 01/78/81و  70/78/81

 76/60/81و  67/66/81

 66/70/88و  00/60/81

 آقای باستی

نکته و تست 

 فیزیک

)آمادگی 

 کنکور(

 61 – 60:17 چهارشنبه

 ها: تاریخ کالس

 71/71/81و  09/70/81

 61/78/81و  78/71/81

 61/66/81و  00/78/81

 69/60/81و  17/66/81

 71/70/88و  07/76/88

 آقای سیف

نکته و تست 

 زیست

)آمادگی 

 کنکور(

 69:17 – 61 پنجشنبه

 ها: تاریخ کالس

 78/71/81و  01/70/81

 69/78/81و  67/71/81

 60/66/81و  01/78/81

 61/60/81و  76/60/81

 79/70/88و  06/76/88

 


