
 د؟گذررد دبیرستان تقوا هچ می
 گیرد.آموزش رب اساس چگونگی عملکرد مغز رد یادگیری صورت می 
 دیده شده است.و بیشتر از حّد مقرر گنجد با ساعات کافی ردوس عمومی و اختصاصی هک رد ربانهم هفتگی می 
 گیرد.آموزان تحت رماقبت دقیق مشاورین تحصیلی رس و سامان میاهی دانشمطالعات و فعالیت 
 سال نیست. 12ارشد و سابقه کار ردخشان آنها کمتر از کمتر از کارشناسی سطح تحصیل دمرسین 
 کاران از نظر اخالق، رفتار و حساسیت  اهی بارزی هستند.اهی لطیف انسانی نموهنکلیه هم
 گیرد.صورت می اهی موردی از آفالینآموزش رد فضای مجازی با تأکید آنالین و استفاده 
 شود.از کالس هفتم آغاز میآموزان اهی دقیق ربای هدایت تحصیلی و استعداد و تواانیی دانشانجام ربانهم 
 شود.انجام می آموزش روش تحقیق هب منظور استفاده علمی از اینترنت 
  گیرد.انجام می ینمتخصص  هس نفر ازتدریس ردوس زیست، شیمی و فیزیک توسط 
 رد ربانهم رقار دارد.ازفایش تمرزک حواس تندخوانی و  ( کدگذاری و ربدارینتنویسی، خالهص) حاهی تکنیک مطالعه صحی کارگاه 
  رد ربانهم رقار دارد.آشنایی با کسب و کار و موضوع کارآرفینی 
 شود.آموزان رد تولید دانش با هدف ماندگار بودن آن انجام میمشارکت دانش 
 شود.انجام میخارج از اتیم  آموزیو میزرگد دانش جلسات گپ و گفت رفهنگی 
 گلیسی ربای متقاضیان  گیرد.صورت می آموزش زبان اسپانیایی عالوه رب ان



  را ممکن  ردسیکتب کمکتهیه ربزگاری آزمون هماهنگ با دمارس دیگر )زگینه دو( دسترسی هب بانک سؤال و عدم نیاز هب
 سازد.می
 مشاوره با بهترین متخصصین فن رد ابعاد:رجای ا 
  گی(شاوره تحصیلی و ربانهم مطالعاتی )هفت م 
  ( مشاوره و روانشناسی رد ربانهم ردسی)هفتگی 

 اهی اجتماعی مستقل و مشترک با والدین )مااههن(مهارت 
 و آنچه هک هب اقتضای رشایط الزم باشد. و دمیتیشن )هفتگی( یوگا 

آموزان، اولویت باشد و سالمتی دانشاه را هب صورت حضوری، غیرحضوری و تلفیقی دارا میرد ضمن دبیرستان آمادگی ارجای ربانهم
 اول دمرهس است.

 summer school -دمرهس اتبستانی
 «دار با مشورت از خانم دکترسلیقه» 

 اهی خاهن هک باید با رپهیز از فضای مجازی، تنظیم و کاماًل عینی باشد.    ربانهم -1            اهی اتبستان شامل دو بخش است:     فعالیت
 باشد:اهی دمرهس شامل موارد زری میربانهم -2      

 نفر رمبی 4نفره تحت رماقبت  20ات  15اهی رگدی! بدون استفاده از وسیله نقلیه هب دمت چند ساعت رد رگوهطبیعت 
 گاهی )متناسب با قوانین ستاد رکوان و رشایط بیماری حضوری با  -مهارتی -کارگاهی -ورزشی -اهی هنریربانهم آزمایش

 فننفره و یا آنالین( با حضور متخصصین اهی چندرگوه
 ی تست و نکتهاهربزگاری کالس 


