
 با یاد او و برای او

 آموزان قابل توجه اولیای محترم و دانش

 تهران 8ی عالمه حلّ استعدادهای درخشان و سوم دبیرستانپایه اول و دوم 

ی باشد، خواهشمند است با دقت الزم برنامهبه شرح زیر می 4939-4931 در طول سال تحصیلی دبیرستانی برنامه

 ی مدنظر خود را مشاهده فرمایید.مربوط به پایه

 (:1ی سوم )دوره آموزان پایهدانش

 باشد.می 4939شنبه اول مهرماه روز سهها شروع کالستاریخ پایه سوم: 

در مدرسه حضور صبح  7:02از ساعت  پیش در تمامی روزهای سال، آموزان موظف هستندتمامی دانشپایه سوم: 

 داشته باشند.

و برخی از شنبه روزهای پنجدر باشد. می آموزان در هر هفته، شنبه تا چهارشنبهدانشروزهای حضور پایه سوم: 

، مطالعات گروهی و دیگر موارد در طول سال اعالم های آزمونبرنامهآموزان پایه سوم برای دانشروزهای جمعه 

 گردد.می

و برخی از  شنبهباشد. برنامه روزهای پنجمی 41:91روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ، هازمان پایان کالسپایه سوم: 

 گردد.موارد مورد نظر در طول سال اعالم میبا توجه به  روزهای جمعه

های تابستانی داشته است و روز اول مهر از بردهای تغییراتی نسبت به کالسآموزان بندی دانشکالسپایه سوم: 

 مدرسه قابل مشاهده است.

مسئولیت آمدن به مدرسه صبح  مهرماه(1شنبه)سهروز در ، اندنام کردهآموزانی که سرویس ثبتدانشپایه سوم: 

با سرویس مدرسه به منزل بازخواهند  بعد از ظهر برای اامّ )بدون سرویس(باشدی اولیای محترم میبر عهده

 گشت.

، همراه خودشان غذا بیاورند و در مدرسه امکان گرم کردن وجود بحث نهارتوانند برای آموزان میپایه سوم: دانش

 دارد.

فارسی، ریاضی)تجربی( و زیست هندسه، جبر، تاریخ، زبانآموزان: دانش مهر(4شنبه )ی روز سهبرنامهپایه سوم: 

 )تجربی(

  



 با یاد او و برای او

 آموزان قابل توجه اولیای محترم و دانش

 تهران 8ی عالمه حلّ استعدادهای درخشان و سوم دبیرستانپایه اول و دوم 

 (:2ی دوم )دوره آموزان پایهدانش

 باشد.می 4939شنبه اول مهرماه روز سهها شروع کالستاریخ پایه دوم: 

در مدرسه حضور صبح  7:02از ساعت  پیش در تمامی روزهای سال، آموزان موظف هستندتمامی دانشپایه دوم: 

 داشته باشند.

آموزان شنبه برای دانشباشد. روزهای پنجدر هر هفته، شنبه تا چهارشنبه میآموزان روزهای حضور دانشپایه دوم: 

 گردد.های پژوهشی و المپیاد طبق شرایط مورد نظر تشکیل میپایه دوم کالس

شنبه با توجه به باشد. برنامه روزهای پنجمی 41:91روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ، هاان پایان کالسزمپایه دوم: 

باشد و در روزهای ابتدای سال متناسب با این های المپیاد و یا پژوهشی متفاوت میآموزان در رشتهانتخاب دانش

 گردد.موضوع اعالم می

در  44:41تا ساعت  مهر 9شنبه ی اوّل مهرماه روز پنجهفتهبایست در می آموزان پایه دومتمامی دانشپایه دوم: 

 مدرسه حضور داشته باشند.

های تابستانی داشته است و روز اول مهر از بردهای تغییراتی نسبت به کالسآموزان بندی دانشکالسپایه دوم: 

 مدرسه قابل مشاهده است.

مسئولیت آمدن به مدرسه صبح  مهرماه(1شنبه)سهروز در اند، کردهنام آموزانی که سرویس ثبتدانشپایه دوم: 

با سرویس مدرسه به منزل بازخواهند  بعد از ظهر برای اامّ )بدون سرویس(باشدی اولیای محترم میبر عهده

 گشت.

کردن وجود ، همراه خودشان غذا بیاورند و در مدرسه امکان گرم بحث نهارتوانند برای آموزان میپایه دوم: دانش

 دارد.

 و کامپیوتر )تجربی(آموزان: ریاضی، فیزیک، هندسه، زیستدانشمهر( 4شنبه )ی روز سهبرنامهپایه دوم: 

  



 با یاد او و برای او

 آموزان قابل توجه اولیای محترم و دانش

 تهران 8ی عالمه حلّ استعدادهای درخشان و سوم دبیرستانپایه اول و دوم 

 (:3ی اوّل )دوره آموزان پایهدانش

 باشد.می 4939شنبه اول مهرماه روز سهها شروع کالستاریخ پایه اوّل: 

در مدرسه حضور صبح  7:02از ساعت  پیش در تمامی روزهای سال، آموزان موظف هستندتمامی دانشپایه اوّل: 

 داشته باشند.

 باشد.شنبه میآموزان در هر هفته، شنبه تا پنجدانشروزهای حضور پایه اوّل: 

باشد. می 44:41شنبه، ساعت روزهای پنجو  41:91روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ، هازمان پایان کالسپایه اوّل: 

شنبه تا ساعت های روز پنجهای فوق برنامه پژوهشی کالساز روزهای سال تحصیلی با توجه به برنامه )در برخی

 ادامه خواهد داشت.( 40:92

های تابستانی داشته است و روز اول مهر از بردهای تغییراتی نسبت به کالسآموزان بندی دانشکالسپایه اوّل: 

 مدرسه قابل مشاهده است.

مسئولیت آمدن به مدرسه بر صبح  مهرماه(1شنبه)سهروز در ، اندنام کردهآموزانی که سرویس ثبتشدانپایه اوّل: 

 با سرویس مدرسه به منزل بازخواهند گشت. بعد از ظهر برای اامّ )بدون سرویس(باشدی اولیای محترم میعهده

بیاورند و در مدرسه امکان گرم کردن وجود ، همراه خودشان غذا بحث نهارتوانند برای آموزان میپایه اوّل: دانش

 دارد.

 ریاضی، کامپیوتر، زیست و زبان فارسیآموزان: دانش مهر(4شنبه )ی روز سهبرنامهپایه اوّل: 


