
به نام مهربان ترین 

مقدم پدران و مادران  
عزیز را گرامی می داریم

1 7 : 0 0



)28 دوره(اولین نشست اولیای محترم 
و

کادر پایه دوازدهم 

خرداد -دبیرستان دوره دوم مفید قیطریه 1401



همایش انتخاب رشته

مسئول و مشاور دوره دوازدهم: جناب آقاي حیدري  -1

کادر مشاوره دوازدهم

مشاور: جناب آقاي بهی زاد  -3

مشاور و مسئول امور اجرایی دوره: جناب آقاي رضایی نیا  -2

مشاور: جناب آقاي رهنما  -4



همایش انتخاب رشته

عوامل موفقیت در سال دوازدهم

خانواده

دانش آموز

مدرسه



همایش انتخاب رشته

ارائه دقیق و واقعی از زمان 
لیل  براي تح) کاربرگ(مطالعه 

ل روند کار و بررسی و تحلی
دقیق آزمون ها

لی تعدیل و یا تعطی
و  استفاده از موبایل

ساعت مطالعه ي هفتگی .............
)ساعت 50تا  40حدود(

ه تبعیت کامل از برنام
هاي ارائه شده ي مدرسه

دانش آموز

عدم تاخیر و غیبت



همایش انتخاب رشته

هماهنگی و ارتباط مستمر 
با مدرسه

هماهنگی و ارتباط مستمر 
با مدرسه

عدم مقایسهعدم مقایسه

تقویت انگیزه هاي درونیتقویت انگیزه هاي درونی

اجتناب از تنش

واقع گراییواقع گرایی

خانواده

توجه بیشتر به نقاط قوت تا نقاط ضعف



همایش انتخاب رشته

مدرسه

برنامه جامع طی سال

+  آزمون ها ي داخلی هفتگی
)تحلیل آزمون ( آزمونک 

نظارت هفتگی بر ساعات مطالعه ي فردي

 -2گزینه(آزمون هاي دوره اي 
)قلم چی -سنجش

مشاوره ي فردي ، نیمه گروهی و 
کارگاه،برنامه هاي خاص، (گروهی

)مدیریت تکالیف و بحران

استفاده از کادر مجرب و کارآزموده

اردوهاي مطالعاتی 
)داخل و خارج از مدرسه(  



همایش انتخاب رشته

7- آزمون هاي شبیه ساز کنکور+ کنکور 71402- آزمون هاي شبیه ساز کنکور+ کنکور 1402

6- دوره نیمسال دوم، آزمون هاي نهایی خرداد 

ماه و ادامه کنکورهاي سال هاي گذشته

6- دوره نیمسال دوم، آزمون هاي نهایی خرداد 

ماه و ادامه کنکورهاي سال هاي گذشته

دوره نیمسال اول و برگزاري کنکورهاي  -5

)1402اردیبهشت (سال هاي گذشته 

دوره نیمسال اول و برگزاري کنکورهاي  -5

)1402اردیبهشت (سال هاي گذشته 

اردوي جمع بندي و دوره پایه -4

)1402فرورین –ایام طالیی (

اردوي جمع بندي و دوره پایه -4

)1402فرورین –ایام طالیی (

)مباحث پایه(+ نیمسال دوم دوازدهم -3

بهمن تا آخر اسفند 1از 

)مباحث پایه(+ نیمسال دوم دوازدهم -3

بهمن تا آخر اسفند 1از 

 )مباحث پایه(+ نیمسال اول دوازدهم -2

شهریور تا آخر دي 27از 

آزمون ها و اردوي جمع بندي نیمسال اول 

 )مباحث پایه(+ نیمسال اول دوازدهم -2

شهریور تا آخر دي 27از 

آزمون ها و اردوي جمع بندي نیمسال اول 

دوره تابستان  -1

شهریور 2تیر تا  3از 

کالس ها و اردوي جمع بندي

دوره تابستان  -1

شهریور 2تیر تا  3از 

کالس ها و اردوي جمع بندي

تقویم اجرایی سال دوازدهم
دبیرستان مفید قیطریه 1401-1402

هفت خان رستم



همایش انتخاب رشته

برنامه آموزشی تابستان )شهریور 2تیر الی  3(

*مباحثی از دوازدهم + شروع از مطالب پایه  

* آزمون پایان اردو+ آزمون داخلی  12

شهریور 2تیر تا  11شنبه 

*

*

*تیر  10 -تیر  3

هفته اردو 1+ هفته کالس  7



دي+برنامه آموزشی پاییز

*آزمون هاي تشریحی نیمسال اول

* قلم چی +  2جامع نیمسال اول گزینه

چی  آزمون قلم +  2آزمون گزینه 4      

*

    *

*دي  24شهریور تا  27

م12اردوي جمع بندي نیمسال اول 



همایش انتخاب رشته

رروش محاسبه ي رتبه کنکو                                     

تراز  ❎40٪
به دست آمده 
از امتحانات 

نهایی

تراز  ❎60٪
به دست آمده 

از کنکور 
سراسري

تراز 

کل
مثال: 

   1شخص
)معدل ضعیف(

40٪	 × 	8000
3200 =

60٪ × 		9000
5400 =

8600

 2شخص 
)معدل خوب(

40٪ × 	11000
4400=

60٪	 × 	9000
5400 =

9800



همایش انتخاب رشته

 شودکالس ها آنالین برگزار می...) مریضی، آلودگی هوا و ( در صورت تعطیلی مدارس به هر دلیلی   .

 امکان پذیر خواهد بود 20بعد از اتمام کالس درس امکان استفاده از فضاي مطالعه تا ساعت.



همایش انتخاب رشته

معلمین دوازدهم 
دبیر فیزیک: جناب آقاي ابراهیمی نژاد  -1

2و 1دبیر حسابان: جناب آقاي حیدري  -2

دبیر شیمی: جناب آقاي عباسی  -3

دبیر آمار و احتمال و گسسته: جناب آقاي صحاف زاده  -4

دبیر زیست: جناب آقاي کبیري  -5

دبیر هندسه تحلیلی: جناب آقاي دهقانی  -6

دبیر هندسه پایه: جناب آقاي رهنما  -7

دبیر ریاضی تجربی: جناب آقاي هاشمی  -8

دبیر دین و زندگی: جناب آقاي سلطانی فرد  -9

دبیر عربی: جناب آقاي علیمرادي  -10

دبیر سبک زندگی: جناب آقاي دکتر شهروي  -11

دبیر زبان انگلیسی: جناب آقاي معدن نژاد  -12

دبیر هویت اجتماعی و سالمت و بهداشت: جناب آقاي رضایی نیا  -13

دبیر ادبیات: جناب آقاي بهی زاد  -14







با آرزوی عاقبت بخیری 
برای همه عزیزان


