
 

 اردیبهشت 61ماه تا مهر 61شروع کالس ها: 

 دقیقه می باشد. 08هر جلسه 

.می باشدتعیین شده میسر  فقط در روز و ساعت (آنالین)حضوری یا حضور دانش آموزان در کالس  -1  

)این کالس ها آفالین ندارد.(.به صورت آنالین برگزار می گردد ،کلیه ی کالس های آنالین -2  

لطفا کتابی قبل از شروع کالس تهیه ننماید. در جلسه اول کالس، کتاب توسط استاد معرفی می گردد. -3  

. جابجائی روز و ساعت انجام نمی گیردپس از آغاز کالس ها هیچ گونه  -4  

.از مباحث و ضعف درسی گردیده و مسئولیتی متوجه آموزشگاه نخواهد بود نکالس ها موجب عقب ماندغیبت در  -5 

، برای وآزمونک و آزمون های دوره ای دو هفته ای و ماهانه  است و فوق برنامه شامل) تکالیف استادو  آموزش اولیاء گرامی هر کالس شامل -6

می باشد، لذا پیشرفت و ترقی فرزندان منوط به شرکت منظم در کالس و آزمون و  (رفته شده استپایه ششم و نهم آزمون کشوری هم در نظر گ

.انجام تکالیف می باشد  

برگزار می شود. 32تا  11شب قبل از کالس بین ساعت هر هفته آزمونک  -7  

زار می شود.برگ 32صبح تا شنبه ساعت  7تکالیف دوره ای و دو هفته ای ماهانه روزهای جمعه از ساعت  -8  

.می باشد واتساپ سایت و پیام رساناولیای محترم صرفا از طریق  انحوه اطالع رسانی آموزشگاه ب  -1 

ود.کالس مشابه جایگزین و یا هزینه عودت داده می ش با نظر اولیاءصورت به حد نصاب نرسیدن کالس ثبت نامی،  در -11  

درروزهای تعطیل برگزار خواهد شد.ا ه های جبرانی، این کالس درصورت نیازبه کالس  
در قبال فرزندان شما نخواهد داشت و دانش آموز باید مجموعه را ، آموزشگاه هیچ مسئولیتی های حضوری بعد از پایان کالس -66

 ترک کند.
 از پذیرش اولیای محترم در محل آموزشگاه معذوریم. -13

23/68/6186تا  83/68/6186 تعطیالت میان ترم -12  

(     متغیر می باشدامه آموزش و پروش نتاریخ بر اساس بخش ینا  )  

  14- 12/11/1413تا  31/13/1411 تعطیالت نوروزی

( "ص")مبعث پیامبر اکرم  31/11/1411 )پیروزی انقالب اسالمی( ، 33/11/1411 ( ،"ع")والدت امیرالمومنین  15/11/1411در  -15

.برگزار می گرددکالس های آموزشگاه ( "عج")میالد امام زمان 17/13/1411،   

 .برگزار نمی گرددکالس های آموزشگاه  ()عید سعید فطر 12/13/1413 و 14  ،( "ع")شهادت امیرالمومنین  34/11/1413

 رعایت حجاب اسالمی در کالس های آموزشگاه الزامی می باشد. -16
 آزاد های آموزشگاه در انصرافی آموزان دانش شهریه استرداد نحوه آزاد های آموزشگاه و غیردولتی مدارس توسعه و پشتیبانی دفتر نامه به توجه با

 :باشد می زیر شرح به

% 28 کسر از پس آموزشگاه گردد منصرف آموزشگاه های کالس در شرکت از دوره یا ترم شروع از قبل و قطعی نام ثبت از پس داوطلب چنانچه -6

 .نماید مسترد می داوطلب به را آن مابقی دریافتی شهریه

 امکان پذیر نمی باشد. شهریه استرداد دوره یا ترم هر در کالس هر شروع از پس -2

 ******************************************************************************** 
 های ارتباطی : راه

  36432711 -36433321 -36434141های آموزشگاه :  تلفن

 هستند( خدمت اولیای گرامیدربرای پاسخگویی  "یکشنبه تا پنج شنبه" 11تا  12ها از ساعت  یبانت)پش
 @amoozeshgahmobtakeranاینستاگرام :                                             www.mobtakerangirl.irسایت : 

 دختراهن مبتکران  آموزاگشه 

http://www.mobtakerangirl.ir/


 

 

 

 

 

  

 

 

  

 ادامه ترم تابستان  -پایه چهارم آنالینکالس های 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 شنبه ریاضی کریمیاستاد

 31:11الی  11

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ادامه مبحث ضرب

 ادامه ترم تابستان -پایه چهارم حضوریکالس های 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 پنج شنبه ریاضی کریمیاستاد

 16:31الی  14:11

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 ضرب و خاصیت های آن از ادامه مبحث

 پاییزشروع ترم  -پایه چهارم حضوریکالس های 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 پنج شنبه ریاضی کریمیاستاد

 16:31الی  14:11

دقیقه  11 )در بین کالس

 زمان استراحت می باشد(

 از ابتدای کتاب

 تاریخ کالس های فوق العاده:

 مهرماه 31و  33، 15،  12

 11:51الی  1:21ساعت 

 برگزار می گردد(آنالین )کالس های فوق العاده 

 پاییزشروع ترم    -پایه چهارم آنالینکالس های 

 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 شنبه ریاضی کریمیاستاد

 31:11الی  11

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ابتدای کتاب

 تاریخ کالس های فوق العاده:

 مهرماه 31و  33، 15،  12

 11:51الی  1:21ساعت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه ترم تابستان -مپنجپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 شنبه سه ریاضی کریمیاستاد 

 11:51الی  17:21

دقیقه  31)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

ضرب کسرها و عدد از ادامه مبحث 

 مخلوط

 18:51الی  17:21 دوشنبه علوم استاد حکمت
ویژگی سنگ های رسوبی  از ادامه مبحث

 4فصل 

 ادامه ترم تابستان -مپنجپایه  حضوریکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 پنج شنبه ریاضی کریمی استاد

 18:41الی  16:21

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 ضرب کسریاز ادامه مبحث 

 پاییزترم  شروع-مپنجپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 شنبه پنج ریاضی کریمیاستاد 

 31:21الی  11:31

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ابتدای کتاب

 18:51الی  17:21 دوشنبه علوم استاد حکمت

 از ابتدای کتاب

 تاریخ کالس های فوق العاده:

 مهرماه 31و  33، 15،  12

 آبان 6و 

 11:51الی  1:21ساعت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ادامه ترم تابستان-ششمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس استادنام 

 16الی  14:41 سه شنبه هوش و استعداد تحلیلی استاد بناپور
 1در  1مبحث: اتمام کتاب 

 در پاییز شروع کتاب هوش مالتیپل

 17:31الی  16 یکشنبه حل تمرین هوش دکتر انصاری

 مهر 17این کالس در تاریخ های 

، 3آذر،  37، 12آبان،  31، 15، 1

 37اسفند،  14بهمن،  21، 16

 برگزار می گردد. فروردین

 پنج شنبه ریاضی استاد اسدی کیا

 16:41الی  14:21

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(
 از ادامه مبحث کسرهای تلسکوپی

 و تفکیک پذیر

 17:31الی  16 چهارشنبه  حل تمرین ریاضی خانم امیرمرادی

 4از ادامه مبحث امواج لرزه ای فصل  31:51الی  11:21 سه شنبه علوم استاد شایان

 ادامه ترم تابستان-ششم پایه حضوریکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 سه شنبه ریاضی استاد عمومی

 17:41الی  15:21

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ادامه مبحث بخش پذیری

 



   

 پاییزشروع ترم  -ششم پایه حضوریکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 سه شنبه ریاضی استاد عمومی

 17:41الی  15:21

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ابتدای کتاب

 تاریخ کالس های فوق العاده:

 مهرماه 31و  33، 15،  12

 آبان 6و 

 11:11الی  8:51ساعت 

 برگزار می گردد(آنالین )کالس های فوق العاده 

 پاییزشروع ترم -ششمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 پنج شنبه ریاضی استاد نبی زاده

 15:51الی  12

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ابتدای کتاب
 برگزار می گرددآزمونک این درس سر کالس 

 از ابتدای کتاب 33الی  31:41 سه شنبه هوش و استعداد تحلیلی استاد بناپور

 17:31الی  16 یکشنبه حل تمرین هوش دکتر انصاری

 مهر،  34این کالس در تاریخ های 

 32، 1دی،  35آذر،  31، 6آبان،  33، 8

 11فروردین،  31اسفند،  7بهمن، 

 برگزار می گردد. اردیبهشت

 از ابتدای کتاب 18:51الی  17:21 دوشنبه علوم استاد مومیوند

استاد طالب 

 تبار
 17:31الی  16 دوشنبه ادبیات

 از ابتدای کتاب

 آذر 31اتمام کالس: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه ترم تابستان-هفتمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 یکشنبه ریاضی استاد محسن خواه

  11الی  16:51

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 3آخر فصل مبحث تا 

 18:51الی  17:21 چهارشنبه فیزیک استاد حکمت
 8از ادامه درس 

 آذر 32اتمام کالس: 

 پاییزشروع ترم  -هفتمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 پنج شنبه ریاضی استاد نبی زاده

  18:51الی  16

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ابتدای کتاب
 آزمونک این درس سر کالس برگزار می گردد

 از ابتدای کتاب 18:51الی  17:21 چهارشنبه علوم استاد ارشدی پور

 از ابتدای کتاب  17:31الی  16 چهارشنبه عربی استاد نصیری زاده

 پاییزشروع ترم  -هفتمپایه  حضوری کالس های
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 سه شنبه ریاضی استاد عمومی

  31:41الی  17:51

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ابتدای کتاب
 

 از ابتدای کتاب 18:51الی  17:21 یکشنبه علوم استاد ارشدی پور

 از ابتدای کتاب  17:31الی  16 یکشنبه عربی استاد نصیری زاده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاییزشروع ترم  -هشتمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 پنج شنبه ریاضی استاد نبی زاده

 31:51الی  11

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ابتدای کتاب

.گرددآزمونک این درس سر کالس برگزار می   

 از ابتدای کتاب 31:31الی  11 دوشنبه فیزیک استاد حکمت

 استاد ارشدی پور
شیمی 

 زیست
  17:31الی  16 چهارشنبه

 از ابتدای کتاب

 اسفند 17اتمام کالس: 

 18:51الی  17:21 دوشنبه عربی استاد نصیری زاده
 از ابتدای کتاب

 اسفند 15اتمام کالس: 

 پاییزشروع ترم  -هشتمپایه  حضوریکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 17:31الی  16 یکشنبه شیمی زیست استاد ارشدی پور
 از ابتدای کتاب

 اسفند 14اتمام کالس: 

 18:51الی  17:21 یکشنبه عربی استاد نصیری زاده
 از ابتدای کتاب

 اسفند 14اتمام کالس: 

 ترم تابستان ادامه-هشتمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 2چند ضلعی ها فصل از ادامه مبحث  18:51الی  17:21 سه شنبه ریاضی استاد هادیان

 17:31الی  16 چهارشنبه فیزیک استاد سراج
 قانون گرهاز ادامه مبحث 

 اسفند 18اتمام کالس: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابستانادامه ترم  -نهمپایه  حضوریکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 چهارشنبه ریاضی استاد بحیرایی

 18:21الی  15:41

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 احتمال از ادامه مبحث

 17:11الی  15:51 سه شنبه فیزیک استاد رضایی

از ادامه مبحث نمودار سرعت زمان و 

 شتاب زمان

 اسفند 16اتمام کالس: 

 ادامه ترم تابستان -نهمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 سه شنبه ریاضی استاد بناپور

  11الی  16:11

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 3فصل  17از ادامه مبحث تیتر 

 18:51الی  17:21 چهارشنبه فیزیک استاد سراج
 فصل حرکتاز ادامه 

 اسفند 18

 رمزگشاییاز ادامه مبحث  31:21الی  11:11 سه شنبه هوش و استعداد تحلیلی استاد هادیان



 

 پاییزشروع ترم  -نهمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 استاد بناپور
 ریاضی

  31:21الی  11:11 سه شنبه
 از ابتدای کتاب

  31:21الی  11:11 دوشنبه هادیان استاد

 از ابتدای کتاب 18:51الی  17:21 پنج شنبه فیزیک ریاستاد امام نیّ

 استاد بناپور
هوش و استعداد 

 تحلیلی
 33الی  31:41 سه شنبه

 از ابتدای کتاب
این کالس مشترک با پایه ششم برگزار 

 می شود.

 مهر،  34این کالس در تاریخ های 

، 1دی،  35آذر،  31 ،6آبان،  33، 8

فروردین،  31اسفند،  7بهمن،  32

 برگزار می گردد. اردیبهشت 11

 17:31الی  16 یکشنبه حل تمرین هوش دکتر انصاری

 15:51الی  14:21 پنج شنبه شیمی استاد ابراهیم زاده
 از ابتدای کتاب

 اسفند 18اتمام کالس: 

 18:51الی  17:21 شنبهسه  زیست استاد سیف
 ابتدای کتاباز 

 آذر 32اتمام کالس: 

 17:31الی  16 یکشنبه تست زیست استاد سیف
این کالس برای دانش آموزانی است که 

 .گذرانده اندکالس زیست را در تابستان 

 آذر 31اتمام کالس: 

 17:31الی  16 دوشنبه عربی استاد نصیری زاده
 از ابتدای کتاب

 اسفند 15اتمام کالس: 

 18:51الی  17:21 دوشنبه ادبیات استاد طالب تبار
 از ابتدای کتاب

 آذر 31اتمام کالس: 

 پاییزشروع ترم   -نهمپایه  حضوریکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 یکشنبه ریاضی استاد بحیرایی
  18:21الی  15:41

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(
 از ابتدای کتاب

 17:11الی  15:51 سه شنبه فیزیک رضاییاستاد 

 از ابتدای کتاب

 تاریخ کالس های فوق العاده:

 آبان 6و  مهرماه 31و  33، 15،  12

 11:31الی  11ساعت 

برگزار آنالین )کالس های فوق العاده 

 می گردد(

 اسفند 16اتمام کالس: 

 18:51الی  17:21 چهارشنبه عربی استاد نصیری زاده
 از ابتدای کتاب

 اسفند 17اتمام کالس: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاییزشروع ترم  -دهمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 پنج شنبه ریاضی استاد نام آوری

 33الی  11:11

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 کل کتاب

 اسفند 18اتمام کالس: 

 سه شنبه فیزیک استاد باستی

 11:41الی  17:21

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 کل کتاب

 اسفند 16اتمام کالس: 

 پنج شنبه شیمی استاد ابراهیم زاده

 18:11الی  16

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 کل کتاب

 اسفند 18اتمام کالس: 

 زیست استاد سیف

 

 سه شنبه

 

 کل کتاب 17:31الی  16

 استاد سیف
تست 

 زیست
 11:51الی  17:21 یکشنبه

این کالس برای دانش آموزانی است که کالس 

 گذرانده اندزیست را در تابستان 

 آذر 31اتمام کالس: 



 

 

 پاییزشروع ترم  -یازدهمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 شنبهسه  ریاضی استاد فرضعلی بیگ

 31:51الی  11

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 کل کتاب

 دوشنبه فیزیک استاد باستی

 18:51الی  16

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 کل کتاب

 اسفند 15اتمام کالس: 

 پنج شنبه شیمی استاد ابراهیم زاده

 31:21الی  18:31

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 کل کتاب

 اسفند 18اتمام کالس: 

 کل کتاب 17:31الی  16 شنبهچهار زیست استاد سیف

 


