
 

 اردیبهشت 41تا  بهمن ماه شروع 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 

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

و آزمون و  می باشد، لذا پیشرفت و ترقی فرزندان منوط به شرکت منظم در کالس (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 بله 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 ههای جبرانی، این کالسدرصورت نیازبه کالس  
در قبال فرزندان شما نخواهد داشت و دانش آموز باید مجموعه را ، آموزشگاه هیچ مسئولیتی های حضوری بعد از پایان کالس -44

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

- 12/11/3141تا  31/13/1141 تعطیالت نوروزی 21   

( "ص")مبعث پیامبر اکرم  31/11/1141 )پیروزی انقالب اسالمی( ، 33/11/1411 ( ،"ع")والدت امیرالمومنین  15/11/1141در  -41

.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. -15
 آزاد هایآموزشگاه در انصرافی آموزاندانش شهریه استرداد نحوه آزاد هایآموزشگاه و غیردولتی مدارس توسعه و پشتیبانی دفتر نامه به توجه با

 :باشدمی زیر شرح به

 %28 کسر از پس آموزشگاه گردد منصرف آموزشگاه هایکالس در شرکت از دوره یا ترم شروع از قبل و قطعی نام ثبت از پس داوطلب چنانچه -4

 .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  12یبان ها از ساعت ت)پش
 @amoozeshgahmobtakeranاینستاگرام :                                             www.mobtakerangirl.irسایت : 

  

 دختراهن مبتکران  آموزاگشه 

http://www.mobtakerangirl.ir/


 

 

 

 

 

 

 زمستان-پنجمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 پنجشنبه ریاضی استاد محسن خواه

 16:55الی  14:45

دقیقه  11)در بین کالس 

 زمان استراحت می باشد(

 از ابتدای کتاب

 شروع: آذرماه

 زمستان-ششمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 از ابتدای مبحث 18:31الی  17 پنجشنبه هوش و استعداد تحلیلی استاد محسن خواه

 از ابتدای کتاب 17:31الی  16 دوشنبه ادبیات استاد طالب تبار

 ز ابتدای کتابا 15:51الی  14:21 رشنبهچها ریاضی  استاد امیرمرادی

 زمستان-هشتمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 چهارشنبه ریاضی استاد سبحانی

 18:11الی  16

دقیقه  11)در بین کالس 

 استراحت می باشد(زمان 

 از ابتدای کتاب

 17:31الی  16 چهارشنبه فیزیک استاد ارشدی پور
 از ابتدای کتاب

 شروع: آذرماه

 زمستان-نهمپایه  آنالینکالس های 
 توضیحات ساعت روز نام درس نام استاد

 پنجشنبه ریاضی استاد سبحانی

 18:51الی  16

دقیقه  11)در بین کالس 

 باشد(زمان استراحت می 

 از ابتدای کتاب

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


