حم
بس
م اهلل الر ن الرحیم

عج
اللهم صل علی محمد و آل محمد و ل فرجهم

تقویم اجرایی مشاوره پاهی دوازدهم
مجت
مع آموزشی غیردولتی نورا
مدیر مجتمع :

سرکار خانم نیره جعفری

مدیر متوسطه :2
معاون پرورشی :

سرکار خانم مریم شبیری
سرکار خانم سمیه علییاری

مشاور پایه دوازدهم :سرکار خانم ملیحه محمدیطلب
استاد هامرز
گروه ریاضی :
دکتر اسحاق اسفندیار
استاد صحتکار
استاد سعید عزیزی
زیست :
شیمی :

استاد آقاجانپور
دکتر بهزاد زنجانی نژاد

فیزیک :

استاد بیات

تعلیمات دینی :

استاد معززی

فارسی :
عربی ،زبان قرآن :
زبان خارجی :

استاد موسوی
استاد سرخوش
دکتر میثمی

 راه ارتباطی با مشاور پایه دوازدهم  :داخلی 301
روز مالقات حضوری :سهشنبه
تلفن همراه 09130908302
ایمیل:
شهرک اکباتان ،فاز  ،1بلوک  E2جنب مجتمع آبی آفتاب
تلفن44001994 :
فاکس44043343 :

ساعات کار پایه دوازدهم:
4:10 - 4:00
9:00 - 4:10
30:48 - 9:38
32:10 - 33
31:10 - 32:10
38:00 - 31:10
20:00 - 38:00

اهم فعالیتهای مشاور پایه دوازدهم
ساعت آزمون روزانه
زنگ اول
زنگ دوم
زنگ سوم
نهار و نماز
زنگ چهارم
اردوی مطالعاتی

** روزهای تشکیل کالس  :شنبه الی پنجشنبه
برگزاری کالسهای تقویتی و کنکور در تابستان 99
برگزاری آزمونهای روزانه معلم ساخته :از تاریخ  4تیر لغایت  20شهریور
** قابل ذکر است آزمونهای فوق بالفاصله توسط مشاوره تصحیح و نتایج
به استاد مربوطه و دانش پژوهان عزیز به صورت انفرادی ارائه خواهد گردید.
 شرکت در آزمونهای گزینه  ،2قلمچی ،سازمان سنجش و برگزاری
کنکورهای شبیه سازی شده به دفعات و ارائه بازخورد
 برگزاری آزمون جامع نیمه اول تابستان در تاریخ  39مرداد ماه 3199
 برگزاری آزمون جامع نیمه دوم تابستان در تاریخ  21شهریور ماه 3199
و ارائه کارنامه در تاریخهای  20مرداد و  24شهریور
همی
آموزش بدون وقفه مشاور همراه شگی شما

حرکتی ویپسته و همراه با نشاط  ،عافیت و آرامش
پایه دوازدهم با توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السالم اجمعین
زیر نظر تیمی متشکل از متخصصین در امر مشاوره  ،برنامه ریزی ،
روانشناسی  ،تقویت حافظه و تغذیه با دقت و برنامه ریزی و بهره مندی از
لحظه لحظه زندگی دانش پژوهان و کسب موفقیتهای روز افزون گام
برمی دارد...

* دعوت از اساتید برتر
* تشکیل کالسهای تقویتی
* برگزاری جلسات مشاوره گروهی دانش پژوهان (هفتگی)
* مشاوره فردی
* برگزاری آموزشهای مشاوره گروهی اولیاء محترم ( ماهیانه)
* آموزش برنامهریزی
* آموزش چگونگی اجرای برنامه ریزی
* برگزاری آزمون
* تحلیل آزمون
* معرفی دانشگاههای برتر
* معرفی رشتههای دانشگاهی
* معرفی دانشگاهها و رشتههای خاص
* تهیه منابع تراز اول کمک آموزشی
* آشنایی با گروههای آزمایش در کنکور سراسری
* تقویت حافظه و تثبیت یادگیری
* آموزش روش مطالعه درس
* آموزش فنون محاسبات ریاضی
* آموزش تکنیکهای خالصه نویسی
* آموزش مطالعه مفهومی
* آموزش تکنیک تست زنی
* آموزشهای الزم جهت خواب و تغذیه سالم و مطلوب
* برگزاری اردوهای مطالعاتی
* برگزاری کارگاههای آموزشی هوش هیجانی (عامل موفقیت)
* آموزش مهارتهای زندگی(مدیریت استرس ،مدیریت خشم)....
* برگزاری اردوهای مطالعاتی نوروزی با حضور اساتید مجرب
* برگزاری اردوهای مطالعاتی امتحانات نهایی با حضور اساتید مجرب
* برگزاری اردوهای مطالعاتی آمادگی کنکور با حضور اساتید مجرب

