
 

 سالم و احترام

 ،ابتدا نکات زیر را با دقت مطالعه کرده و سپس کالس های مورد عالقه خود را انتخاب نمایید: حذف و اضافه کالس هالطفا قبل از 

 در قالب یک فایل ارسال می شود که دعوت می شود حتما مالحظه نمایید.  هشتم و نهمبرنامه کالس های پایگاه تابستان در پایه نهایی فایل     

 حال ثبت نام نکردند نیز می توانند در مرحله حذف و اضافه کالس انتخاب نمایند.دانش آموزانی که تا به توجه نمایید که     

ف شده را کالس هایی که از برنامه کالس های پایگاه حذف شده اند به حد نصاب نرسیده اند و تشکیل نشده اند؛لیکن دانش آموزانی که آن کالس های حذ    

 برنامه به شرط وجود ظرفیت،انتخاب نمایند.انتخاب کرده اند می توانند از کالس های موجود در 

مرداد ماه)دهه اول محترم( تعطیل   21الی  15و کالس ها از تاریخ مرداد و در شش هفته ادامه خواهد داشت  31تیر ماه آغاز و تا  11کالس ها از تاریخ     

 مجددا یک هفته کالس ها برگزار خواهد شد تا شش هفته پایگاه به پایان برسد.( هفته کالس برگزار شده و یک هفته تعطیل خواهد بود و  5خواهد بود.)در واقع 

اهد مکان تمامی کالس های پایگاه در برنامه درج شده است.فقط کالس های ترمیک زبان مشخص نیست که متعاقبا مکان کالس های آن اطالع رسانی خو    

 اظ شده است. همچنین زمان بندی کالس ها در باالی برنامه کالس ها لحشد.

  17ادامه خواهد داشت.همچنین از ساعت  16: 45صبح باز خواهد شد( و تا ساعت  7صبح آغاز)البته مدرسه از ساعت  8:30کالس های پایگاه از ساعت     

ته برای هر دانش آموز که در سه رشته ارائه شده است.هر کالس ورزشی دو جلسه در هف دو ساعت کالس های ورزشی خواهد بود  20الی  18:30و  18:30الی 

 برگزار خواهد گردید که به همین دلیل هر کالس ورزشی مربوط به هر دانش آموز با رنگ یکسان در جدول برنامه مشخص شده است.

 . شدکالس ها به صورت مجازی و در سامانه سمیم و روزهای یکشنبه و سه شنبه کالس ها به صورت حضوری برگزار خواهد و دوشنبه روزهای شنبه     

 روزهای چهارشنبه در صورت مساعد بودن شرایط،اردوهای دانش آموزی برگزار می شود که جزئیات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.  همچنین

و کالس مورد نظر خود را قبل از  کرده  حذف و اضافهکالس ها با کسانی است که زودتر  حذف و اضافهاولویت با توجه به محدودیت ظرفیت کالس ها،    

 اتمام ظرفیت انتخاب نمایند.

 که دو جلسه در هفته می باشند( و زبان ترمیک )البته به جز کالس های ورزشیدقیقه ای می باشد. 75زنگ  6هفته و  6کالس های پایگاه تابستانی در     

بقیه کالس ها  .الزامی بوده و دانش آموزان می بایست در آن شرکت نمایند شتم و نهمبرای تمامی دانش آموزان پایه ه کالس های زبان ترمیک    

 ؛لیکن توصیه می گردد حتما شرکت نمایند.اختیاری بوده و حضور دانش آموزان در آن اختیاری است

هزار  250) معمول کالساین هزینه جدا از هزینه که ابزار هستند  نهیهز ی دارا بعضی از کالس ها اماباشد. یهزار تومان م 250از کالس ها، کیهر  نهیهز     

 است:  ریکالس ها به شرح ز نیا نهیهزتومان( می باشد و 

 هزینه ابزار کالس  عنوان کالس 

 هزار تومان  150 نجاری 

 هزار تومان 50 مبانی برق 

 هزار تومان 600 2هوافضای 

 هزار تومان  150 آشپزی

 

 هزار تومان می باشد.  500، که دو جلسه در هفته هستند است هزینه کالس های زبان انگلیسی ترمیک)الزامی( و کالس های ورزشیالزم به توضیح 

 1401 سال تابستان   ی پایگاهتوضیحات کالس ها



 

تداخل با دیگر کالس   کالس های انتخابی شماهر دانش آموز می تواند با توجه به برنامه ارائه شده،به تعداد نامحدود کالس انتخاب نماید؛فقط دقت کنید که     

 و در یک روز و یک ساعت مشخص،چند کالس را انتخاب نکنید.نداشته باشند های اختیاری 

انشااهلل به صورت  و  (20الی  18:30و  18:30الی  17)برگزار می شود  20تا  17ساعت دو نوبت در بازه زمانی هر روز و در  یکالس های آموزش ورزش     

 هر کالس ورزشی که دو جلسه در هفته خواهد بود با یک رنگ یکسان در برنامه مشخص شده است. می شود. حضوری در حیاط مدرسه برگزار

که قرار است بازی های   102کالس سه فضا در مدرسه در طول روز در روزهای یکشنبه و سه شنبه برای دانش آموزان آزاد و قابل استفاده می باشد؛یکی     

 در آن کالس باشد و دانش آموزان در طول روز بتوانند استفاده نمایند. فکری

است که به جز ساعت های بعد از ظهر که در آن کالس های ورزشی می باشد برای دانش آموزان قابل استفاده می باشد و می  دیگری فضای حیاط مدرسه

 توانند در آن جا بازی کنند. 

 برای دانش آموزان فراهم می شود که در صورت نیاز بتوانند از آن جا استفاده نمایند.   فضای قرائت خانهری،همچنین در گوشه ای از فضای ناهارخو 

حذف و اضافه  به معنی انتخاب قطعی کالس نیست و بر اساس ظرفیت کالس ها و ثبت نام و انتخاب کالس ها در این مرحله   الزم به تذکر است که✅

 جه ثبت نام تا قبل از شروع شدن کالس ها اعالم خواهد شد.،برنامه نهایی و نتیدانش آموزان
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