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 :مقدمه

های طبیعی و زیرزمینی پیدا بهاتر از ثروتهای انسانی در دنیای امروز ارزشی گرانآموزش مبنای توسعه است و سرمایه

دهند، چرا که های حقیقی و واقعی هر کشور را تشکیل میهای دانا و توانا سرمایهبه همین علت است که انساناند. کرده

منبع پایدار هر جامعه نیروی انسانی است که از لحاظ فکری، عاطفی و اجتماعی دنیای کنونی به صورت صحیح و استاندارد 

های رت دارا بودن معیارها و استانداردهای الزم، متناسب با ویژگیتربیت شده باشد. مدرسه، کانون متعالی است که در صو

ذار و گتواند پایهافزاری متناسب با فناوری روز، میافزاری و نرمفرهنگی و جغرافیایی و دارا بودن امکانات فیزیکی سخت

 باشد. های علمی و تربیتیآموزان در زمینهگیری و ساماندهی شخصیت دانشزیربنای اساسی در شکل

ها توجه شود و از طریق باشد که الزم است به آنهای گوناگونی موجود میآموزان نیز استعدادها و تواناییدر بین دانش

آموز برای تولید دانش و فکر آماده گردد. استعدادهای آموزش سازگار با توسعه انسانی با تأکید بر استعدادهای درونی دانش

 توانند ضمننخبگان آینده جامعه هستند که در صورت شناسایی به موقع و هدایت صحیح میبرتر امروز، به طور بالقوه 

شکوفایی و موفقیت فردی، در بهبود پیشرفت وضعیت جامعه نیز ایفای نقش نمایند. این افراد به مرور زمان، در صورت کسب 

ری شده و توانایی تحول آفرینی را در آینده توان علمی، تخصصی و جایگاه اجتماعی در جامعه مرتبط، واجد قدرت تأثیرگذا

 د.نآورجامعه به دست می

 :معرفی دبیرستان

هار آموزان مستعد و نخبه حوزه چابالمللی چابهار مکانی خواهد بود که دانشروزی دانا و توانا دانشگاه بیندبیرستان شبانه

باشند در محیطی آرام و ای بی بضاعت و روستایی میههای همجوار و سایر نقاط استان که عمدتاً از خانوادهو شهرستان

های مالی، خانوادگی، اجتماعی و ... قدم در راه پردازند و در مسیری متفاوت و به دور از دغدغهعلمی به فراگیری دانش می

زم به و تخصص ال شود و در آینده با کسب دانشبارور می هاتوانایی آننهند و استعدادهایشان با توجه به پیشرفت علمی می

 گمارند.ای از مشکالت این منطقه محروم همت میرفع گوشه

 :المللی چابهاربیانیه مأموریت دبیرستان دانا و توانا دانشگاه بین

 های آموزش و پرورشدبیرستان دانا و توانا به منظور فراهم نمودن زمینه توسعه تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزش

های اجتماعی آموزان مناطق محروم به عنوان سرمایههای دانشسازی بروز و ظهور استعدادها و تواناییینهبا شناسایی و زم

آموزان را یاری کوشد تا دانشاین خطه از میهن عزیزمان در دوره متوسطه دوم تأسیس شده است. این واحد آموزشی می

 د و موثر برای جامعه باشند.نماید مسئولیت زندگی خویش را بر عهده بگیرند و عنصری مفی

 :اهداف دبیرستان دانا و توانا

 های خود را به صورت مستمر با تکیه بر اهداف زیر پیگیری نماید:این واحد آموزشی امیدوار است فعالیت

 )یادگیری برای دانستن )دانش 

 )یادگیری برای توانستن )توانمندی 

 )یادگیری برای زیستن )زندگی جمعی 
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 دبیرستان:تاریخچه 

سازمان منطقه آزاد محترم های مدیر عامل المللی و حمایتبه همت ریاست دانشگاه بین 6931این دبیرستان در سال 

 که هدف از تأسیس دبیرستان ایجاد یکالمللی تأسیس شد. با توجه به اینچابهار دکتر عبدالرحیم کردی در دانشگاه بین

آموزان نخبه و مستعد مناطق جنوبی استان سیستان و نات رفاهی برای دانشمحیط آموزشی استاندارد به همراه امکا

نفر رشته ریاضی  61آموز سال سوم )نفر دانش 93بلوچستان بود در این راستا در سال اول فعالیت آموزشی دبیرستان تعداد 

جنوب استان مشغول به منطقه آموزش و پرورش  63نفر رشته علوم تجربی( در مقطع پیش دانشگاهی از  61فیزیک و 

آموزان و کادر اداری و آموزشی دبیرستان عملکرد قابل قبولی از روزی دانشتحصیل شدند. که پس از یکسال تالش شبانه

ها و مؤسسات آموزش عالی آموزان توانستند در دانشگاهنفر از کل دانش 61نظر رتبه و رشته قبولی حاصل شد. به طوری که 

 ا کنند. که برخی از این افتخارات عبارتند از:روزانه کشور راه پید

 آموز پسر چابهاری به نام علیرضا دلوشی به دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی دریایابی اولین دانشراه 

  آموزان رشته ریاضی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهراننفر از دانش 9قبولی 

  های دبیری ریاضی، دبیری فیزیک و آموزش ابتدایی که نقطه اه فرهنگیان در رشتهآموزان در دانشگنفر از دانش 63قبولی

 شود.عطفی در رشد و توسعه آینده آموزش و پرورش جنوب استان محسوب می

 آموزان در رشته پزشکیقبولی یک نفر از دانش 

 برداری، اتاق عمل، ری، نقشههایی مانند: مهندسی هوافضا، مهندسی عمران، حسابداآموزان نیز در رشتهسایر دانش

 پرستاری و ... پذیرفته شدند.

آموزان و کادر دبیرستان در تهران مورد تشویق دکتر بانک دانش المللی،رئیس دانشگاه بین ها باعث شد کهو این موفقیت

و  آموزانا در دل دانشهای امید رمشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور قرار بگیرند که این نتایج بارقه

گذاری بر روی فرزندان مستعد این های چابهار و مناطق جنوبی روشن ساخت و بر همگان آشکار نمود که سرمایهخانواده

 ای نه چندان دور این منطقه رقم خواهد زد.سرزمین نتایج شگرفی  را در آینده
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 :های پرسنل دبیرستانهای داخلی و مسئولیتابالغ

 سمت و نام خانوادگی نام ردیف

 مدیریت داود بهادری 6

 معاونت آموزشی جمشید جدگال 6

 معاونت اجرایی نژاداسالم جاللی 9

 مسئول سایت زادهحامد بزرگ 4

 روزیسرپرست خوابگاه شبانه محمدندیم مالزهی 1

 روزیسرپرست خوابگاه شبانهکمک احسان دینارزهی 1

 تأسیساتخدمات و  پرورامین سلیمانی 7

 دبیر تعلیمات دینی و عربی قادربخش رئیسی شاکر 8

 دبیر ریاضی  عبدالمالک رئیسی 3

 دبیر زبان انگلیسی محسن میری 63

 شیوع کرونا و آموزش مجازی:

های دبیرستان در سامانه آموزش های بهداشتی کالسبا شیوع بیماری کرونا، به منظور رعایت پروتکل 61/6/33از تاریخ 

 نتا به صورت مجازی برگزار گردید.های دبیرستان در سامانه مآزمون المللی چابهار ومجازی دانشگاه بین

 آموزان با دبیرستان بیش از پیشلیاء دانشاین نوع آموزش از حساسیت بسیار باالیی برخوردار بود و نیاز به همکاری او

بود، به همین علت کادر  کمترآموزان توسط دبیر تقریباً شد، چرا که در آموزش مجازی امکان مدیریت دانشاحساس می

های تلفنی با اولیاء های مجازی و تماسآموزان دائماً از طریق شبکهبر دانشآموزشی دبیرستان به منظور نظارت بیشتر 

آموزان از طریق سامانه منتا به صورت مجازی امتحانات نوبت دوم دانش 6933در خردادماه  .باشندمیآموزان در ارتباط نشدا

 برگزار گردید. 

دانشگاه بین المللی  هزینه تحصیلی سازمان منطقه آزاد چابهار در دبیرستان دانا و تواناآزمون ورودی کمک

 :چابهار

آموزان پسر مستعد پایه دهم منطقه جنوب استان هر ساله با آزمون سازمان منطقه آزاد چابهار جهت حمایت از دانش

رودی برگزاری آزمون وبرای  .نمایددانشگاه بین المللی چابهار کمک هزینه تحصیلی اعطا میورودی در دبیرستان دانا و توانا 

پس از انتشار اطالعیه از طریق فضای مجازی و چاپ و نصب بنر، از  6933-6433آموز در سال تحصیلی و پذیرش دانش

های بهداشتی )داشتن ماسک، ضد با رعایت کامل پروتکل 61/9/6933نام اینترنتی به عمل آمد و در تاریخ داوطلبین ثبت

در  ورودی نتایج آزمون برگزار گردید.داوطلب آزمون  937گذاری دو متر و ...( با حضور عفونی کردن محل آزمون، فاصله

نام حضوری به عمل آمد. در ثبت 69/1/6933لغایت  68/4/6933شدگان در تاریخ اعالم و از پذیرفته 66/4/6933تاریخ 

 کمک هزینه تحصیلی اعطا شد.آموز توسط سازمان منطقه آزاد چابهار نفر دانش 691، به 6933-6433سال تحصیلی 
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 :آموزش

به منظور جمع بندی دروس پایه دهم، یازدهم و شروع آموزش  64/4/6933آموزان دوازدهم از تاریخ های دانشکالس

به منظور جمع بندی دروس پایه دهم با  63/1/6933آموزان یازدهم از تاریخ های دانشدروس دوازدهم و همچنین کالس

 گردید. آغاز به صورت مجازی همکاری دبیران مجرب پروازی و بومی

آموزان برای سال جاری، افزایش بهره بری دوره جمع بندی برای باال بردن سطح کیفی آموزش، آماده سازی بهتر دانش

، 6/1/33جامع پایه دهم و یازدهم در تاریخ های  هایآموزان میان پایه آزمونو به منظور اعطای کمک هزینه تحصیلی دانش

آموزان بر اساس سوابق و نتیجه آزمون با تصویب نهایی ریاست نفر از دانش 4ون برگزار گردید و طی این آزم 63/1/33

 دانشگاه بین المللی چابهار کمک هزینه تحصیلی سازمان اعطا گردید.

آموزان و دبیران با رعایت موثر بین دانشبا هدف ایجاد ارتباط  61/1/33آموزان پایه دهم از تاریخ های دانشکالس

درصد حضوری و پس از  633ماه به صورت  6ها به مدت . کلیه کالسبه صورت حضوری آغاز گردیدشتی های بهداپروتکل

برگزار گردید. با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر وضعیت منطقه  67/8/33آن به صورت مجازی و حضوری تا تاریخ 

 ز به صورت مجازی برگزار گردید.ها تا به امروها و آزمونمطابق با بخشنامه آموزش و پرورش کلیه کالس

 

 به تفکیک رشته 0311-0011آموزان دبیرستان در سال تحصیلی آمار کل دانش

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم 

تعداد 

 آموزاندانش

ریاضی و 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

علوم 

 انسانی

ریاضی و 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

علوم 

 انسانی

ریاضی و 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

علوم 

 انسانی

67 96 61 66 61 68 63 96 63 

 73 11 71 جمع کل

آموزان دانش

بورسیه 

 تحصیلی

43 94 13 

 شامل موارد زیر است:)در شرایط عادی( های روزانه دبیرستان برنامه (6

صبح جهت اداء نماز صبح بیدار شده و پس از میل صبحانه و مرتب کردن تخت و اتاق  4:41در ساعت  شبانه روزیآموزان دانش -6

 شوند.خارج میدبیرستان  هایدقیقه از محل خوابگاه برای شرکت در کالس 1:93اعت خود، س

های ردد که برخی برنامهگدقیقه صبح توسط معاون آموزشی دبیرستان برگزار می 1:43مراسم صبحگاهی دبیرستان در ساعت  -6

 باشد.های خاص میآن شامل تالوت قرآن، ارائه تذکرات و اطالعیه

لغایت  7:33باشد، ساعت کار بخش اداری دبیرستان نیز از ساعت می 69:61لغایت  7:33آموزان از ساعت ساعات کالسی دانش -9

ین گردد که در اعصر برگزار می 63لغایت  61وزان در ساعت آمهای تقویتی و جبرانی دانشباشد. منتهی بخشی از کالسمی 64:93

 ر بوده و تعدادی از پرسنل اداری دبیرستان در محل دبیرستان حضور دارند. ساعات نیز همچنان دبیرستان دای
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صرف ناهار روند. پس از روزی میبه محل مجتمع شبانه 69:61های صبح در ساعت پس از اتمام کالس شبانه روزیآموزان دانش -4

آموزان طبق برنامه آموزانی که در عصر آن روز کالس دارند به محل دبیرستان رفته و سایر دانشدانش 61:41و استراحت، در ساعت 

 یابند.روزی حضور میمطالعاتی، در سالن مطالعه مجتمع شبانه

 الزامی است.وزان آمحضور کلیه دانش گرددهای عصر که به صورت حضوری برگزار میهمچنین در کالس

روزی حضور یافته و در پس از صرف شام، طبق برنامه مطالعاتی خود در سالن مطالعه مجتمع شبانه شبانه روزیآموزان دانش -1

 روند.های خود میجهت استراحت شبانه به اتاق 69:93ساعت 

 توانند از مرخصی ساعتی استفاده کنند.در هفته حداکثر یکبار تا دو ساعت می شبانه روزیآموزان دانش

که  گردد.برگزار می به صورت مجازی های دروس مختلفآموزان به صورت مرتب آزمون( در این دبیرستان از دانش6

به صورت مجازی بار آزمون کانون شود. همچنین هر دو هفته یکآموزان ارائه میدانشاولیای کارنامه آن به صورت ماهانه به 

 گیرد.آموزان قرار میدانشاولیا و نتایج آزمون کانون نیز حداکثر تا یک روز بعد در اختیار گردد. برگزار می

 :باشندبه شرح جداول زیر می0311بهمن  01آموزان برتر در آزمون کانون  نتایج دانش

 

 رتبه شهر استان/3رتبه منطقه  رتبه کشوری تراز کل نام و نام خانوادگی رشته پایه

 تجربی دوازدهم

 2 531 2060 8046 فیصل سابقی

 5 0681 8113 8140 محمدامین رئیسی

 8 2018 6606 5141 محمدداود بلوچی

 01 3324 00401 5601 نیما امیدی راد

 02 0100 03143 5418 عبداهلل رئیسی

 04 5365 06008 5060 زبیر بلیدئی

 06 5314 06088 5061 طاها بلوچی

 22 5432 01162 5024 علی هوتی

  32 5015 01218 5021 مصطفی قاضی

 20 8110 01684 5363 حسام چنگیزهی

 24 8526 20358 5311 منصور چمن افروز

 33 4001 22151 5200 عطاءاهلل آسکانی

 38 6012 25814 5156 کیان کیانی

 ریاضی دوازدهم

 0 32 050 8001 باسل محمودی

 028 0263 8116 فضل اله صمدی
2 

 3 011 0651 5658 یونس رضائیان

 0 216 0140 5601 اسماعیل جنگجوی طبس

 5 200 0165 5600 عبداله بلوچکاری
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 رتبه شهر استان/3رتبه منطقه  رتبه کشوری تراز کل نام و نام خانوادگی رشته پایه

 8 225 2018 5444 پدرام تابه زر

 4 241 2530 5830 سروش بسحاق

 6 260 2583 5821 سعید رئیسی

 1 262 2586 5806 محمدمبین سهوئی

 01 331 2150 5011 اشکان میرنیا

 00 365 3365 5351 سعد امیری

 02 040 0101 5008 بهزاد خاناه زائی

 03 551 0061 5110 دانیال درخوش

 00 510 0423 0132 احمد درخشان

 انسانی دوازدهم

 0 436 0182 5141 جاوید جدگال

 2 632 2082 5115 عبیداهلل آروند

 3 0124 2535 5411 سبحان رئیسی

 0 0006 2433 5450 احسان سهوئی

 4 0115 0083 5013 نورمحمد حسینی

 6 0121 0216 5011 ارشد جدگال

 02 2211 0406 5021 محمدهادی شهرکی

 06 2803 5064 5322 ارشد چهاردیواری

 22 2664 5180 5251 محمدامین درزاده

 26 3352 8460 5050 علیرضا قاضی

 21 3003 8110 5031 کاظم بلوچ

 38 3610 4563 5155 محمدامیر خانه آباد

 تجربی یازدهم

 1 8142 3100 8048 محمدیاسین ستوده

 2 602 3466 8164 اسامه رئیسی

 3 116 0310 8120 محمد صابری

 0 0551 8512 5600 مبین حوت

 5 0421 4222 5452 حسین کاهنی

 8 0404 4388 5436 صدیق برجسته

 4 2126 6385 5830 سعید بلوچی

 6 2203 1020 5552 نواز رییسی

 1 2282 1014 5505 علیرضا آب افکن
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 4صفحه شماره 

 رتبه شهر استان/3رتبه منطقه  رتبه کشوری تراز کل نام و نام خانوادگی رشته پایه

 01 2583 01030 5008 یوسف رئیسی قصرقندی

 00 3066 02011 5204 رئیسیجمیل احمد 

 03 3311 02082 5043 علی مرادزهی

 00 3064 02182 5014 مرتضی میری

 01 0324 05210 0601 ایمان رئیسی

 

 ریاضی

 2 011 0641 5511 بنیامین تابه زر

 یازدهم
 3 021 2155 5020 محمدطاها پیش بین

 0 034 2230 5334 اشکان تخت دار

 انسانی یازدهم

 0 00 035 8461 عرفان سپاهی

 2 15 212 8588 ولید هوتی

 3 061 505 8321 محمدعلی جنگارکی

 0 510 0216 5606 سلیم سابقی

 5 810 0016 5810 حسین رئیسی

 8 803 0030 5860 مصطفی برشان

 4 408 0882 5580 حسین حسن زهی

 1 0120 2068 5323 ناصر بلیدئی

 01 0033 2310 5231 کدخداییصالح الدین 

 03 0205 2801 5030 محمدیاسین بلوچی

 0 20 824 5812 میثم مالزهی انسانی دهم
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 6صفحه شماره 

 (:0311بهمن  01آموزان دوازدهم علوم انسانی )آزمون دانشنمودار تغییرات تراز نتایج و 
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 1صفحه شماره 

 (:0311بهمن  01)آزمون ریاضی فیزیک آموزان دوازدهم دانشتغییرات تراز نمودار نتایج و 
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 01صفحه شماره 

 (:0311بهمن  01)آزمون  تجربیآموزان دوازدهم علوم دانشتغییرات تراز نمودار نتایج و 
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 00صفحه شماره 

 (:0311بهمن  01)آزمون  تجربیآموزان یازدهم علوم دانشتغییرات تراز نمودار نتایج و 

 

 
 

های و بعد از هر آزمون کارگاهآموزان توسط مشاور تحصیلی مدرسه بررسی و تجزیه و تحلیل شده های دانش( نتایج آزمون4

آموزان در آن ضعیف عمل نمودند مشخص و دروس یا مباحثی که دانشهمچنین و گردد تحلیل تخصصی آزمون برگزار می

 گردد.می ها برنامه مطالعاتی به صورت انفرادی ارائهبه آن
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 02صفحه شماره 

 دانش آموزان دهم علوم انسانی: نیمسال اول نتایج

 
 آموزان دهم علوم تجربی:دانشنیمسال اول  نتایج
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 03صفحه شماره 

 :ریاضی فیزیکدانش آموزان دهم نیمسال اول  نتایج

 
 دانش آموزان یازدهم علوم انسانی:نیمسال اول  نتایج
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 00صفحه شماره 

 دانش آموزان یازدهم علوم تجربی:نیمسال اول  نتایج

 
 دانش آموزان یازدهم ریاضی فیزیک:نیمسال اول  نتایج
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 05صفحه شماره 

 دانش آموزان دوازدهم علوم انسانی:نیمسال اول  نتایج

 
 دانش آموزان دوازدهم علوم تجربی:نیمسال اول  نتایج
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 08صفحه شماره 

 دانش آموزان دوازدهم علوم تجربی:نیمسال اول  نتایج

 
 آموزی دبیرستان:انتخابات شورای دانش

 آموزان زیر بودند:آموزی شامل دانشبرگزار گردید. کاندیدای شورای دانش 8/8/33آموزی در تاریخ دانشانتخابات شورای 

 یوسف جدگال -4 محمد سپاهی -9 ایمن روانبد -6 امیرحسین عمادی -6

 سلیم سابقی -8 امیر علی عبدالوند -7 حبیب جدگال -1 حسین رئیسی -1

    مهدی  شیخ پور -3

 نفر به صورت جدول زیر انتخاب شدند: 1آموزی، کاندیدای شورای دانشاز لیست 

 عنوان نام و نام خانوادگی

 رئیس شورا حسین رئیسی

 نائب رئیس ایمن روانبد

 منشی یوسف جدگال

 عضو میثم مالزائی

 عضو مهدی شیخ پور
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 04صفحه شماره 

 انجمن اولیاء و مربیان:

به صورت مجازی جلسه انجمن اولیاء و مربیان برگزار گردید. پس از اتمام جلسه به صورت مجازی  66/8/33در تاریخ 

 انتخابات انجمن اولیاء و مربیان انجام و اولیاء زیر به عنوان نمایندگان اولیاء در انجمن اولیاء و مربیان انتخاب شدند.

 عنوان نام و نام خانوادگی

 رئیس انجمن اکبر میرنیا

 نائی رئیس معینیخانم 

 منشی و روابط عمومی محسن مالزائی    

 عضو مصدق درخشان    

 عضو خانم درخشان  

و تصویب شهریه متغییر انتخاب اعضای انجمن اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان به منظور 

 برگزار گردید. 01/6/11دبیرستان  در تاریخ 

ها در جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان به منظور بررسی شرایط عمومی و  نحوه برگزاری کالس دومین

 برگزار گردید. 24/6/11تاریخ 

سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان با حضور ریاست محترم دانشگاه به منظور بررسی شرایط 

های رفع ، مشکالت مطرح شده اولیا و برگزاری کالسها و امتحانات نوبت اولعمومی،  نحوه برگزاری کالس

 برگزار گردید. 23/1/11اشکال حضوری در تاریخ 

 کارگاه های انگیزشی و مشاوره:

 قاضی یاالدینموزان با حضور آقای دکتر کلکلی متخصص اورولوژی ، ضدانش آ انگیزشی و برنامه ریزیبرگزاری کارگاه 

و سالم دانش مدیر دبیرستان تیزهوشان  مدرس فیزیک رسول جمشید زهی، مهندس مدرس رشته پرستاری دانشگاه

 چابهار

 با حضور آقای دکتر احسان آفرین دوازدهم  برگزاری کارگاه انگیزشی دانش آموزان

با حضور آقای دکتر بیرانوندی عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه  دوازدهم  برگزاری کارگاه انگیزشی دانش آموزان

 آزاد

با آقای بلوچی نژاد ریاست محترم مدیرست آموزش و دوازدهم دانش آموزان  و برنامه ریزی کارگاه انگیزشی 6برگزاری 

پرورش جالق، آقای بهرامی مدیر سابق دبیرستان شهید مطهری سروان و آقای حسین بر معاونت آموزشی اداره آموزش 

 و پرورش سراوان

 ی نژاد از مشاورین و مدرسین روش تدریس با حضور آقای دکتر حافظبرگزاری کارگاه انگیزشی دانش آموزان 

 6933آقای یخچالیان موفق ترین مشاور کنکور سال با حضور  دوازدهم  برگزاری کارگاه انگیزشی دانش آموزان
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 06صفحه شماره 

انم و خبرگزاری کارگاه انگیزشی دانش آموزان دوازدهم  با حضور آقای دکتر بیرانوندی عضو موظف هیئت مدیره سازمان 

 دکتر شهرکی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد

حضور خانم امینی مشاور دبیرستان و گروه مشاوران جوان  کارگاه انگیزشی  و برنامه ریزی دانش آموزان با 63برگزاری 

 از ابتدای سال

 :0011مطالعاتی نوروز اردوی 

آموزان ارزیابی وضعیت دانش مستقر شده و دبیرستان در خوابگاه شبانه روزیروز  9 عسگری تیم مشاوران کنکور آقای

 ند.و تنظیم برنامه مطالعاتی تا روز برگزاری کنکور را انجام داد 6433ردوی مطالعاتی نوروز جهت برگزاری دوره ا

 

 سخن پایانی:

های سازمانی خویش و ایجاد فرصت تحصیل برای با ز و مأموریتانداروزی دانا و توانا با چشمامیدواریم دبیرستان شبانه

آموزان محروم شهری و روستایی بتواند نقش موثری در ارتقاء سطح کیفی آموزش در این منطقه محروم استعدادترین دانش

و توانایی  تقویت داناییآموزانی را تربیت نماید که در آینده مسئولیت زندگی خویش را به عهده گیرند و با ایفا نماید و دانش

های فکری، آموزشی و مالی خیران و قطعاً در این راه پر فراز و نشیب کمک عنصری مفید برای کشور عزیزمان ایران باشند.

 تواند رشد و توسعه آموزشی را سرعت بخشد.دلسوزان آموزشی کشور می

 

 وسسات خیریه: های اشخاص و مریز کمکشماره حساب دبیرستان دانا و توانا جهت وا

 1813897331444841 شماره کارت:

 6166313467 شماره حساب:

17IR-3683-3333-3333-6166-3134-67 شماره شبا:



 

 
 


