فرم ثبت نام در دانشنامهی مدارس ایران
* اطالعات مدرسه را به طور دقیق و کامل بنویسید.
کد آموزش و پرورش:

نام:
استان:

شهرستان:

منطقه:

محله:

نوع:

 دولتی

 غیردولتی

 نمونه دولتی

 شاهد

 هیأت امنایی

 تیزهوشان

جنسیت:

 دخترانه

 پسرانه

 مختلط

مقطع:

 پیشدبستان

 دبستان دورهی اول  دبستان دورهی دوم

رشته:

 متوسطهی اول

 متوسطهی دوم

 فنی و حرفهای

 ریاضی

 تجربی

 انسانی

 نمونه مردمی

 کاردانش

تماس
نشانی:
پیششماره:

نمابر:

تلفن:

فضای مجازی
وبگاه ):(web site

رایانامه ):(email

توئیتر (:)twitter

کانال تلگرام ):(telegram channel

فیس بوک (:)facebook

اینستاگرام ):(instagram

آپارات ):(aparat

مؤسس
نامخانوادگی:

نام:

رشتهی تحصیلی:

سابقهی کار:

همراه:
* صرفاً جهت ارتباط این مرکز با شما مورد استفاده است و هرگز روی وبگاه نمایش داده نخواهد شد.

جنسیت  :خانم  آقا

مدیر
جنسیت  :خانم  آقا

نامخانوادگی:

نام:

رشتهی تحصیلی:

سابقهی کار:

همراه:
* صرفاً جهت ارتباط این مرکز با شما مورد استفاده است و هرگز روی وبگاه نمایش داده نخواهد شد.

ساختمان
مساحت زمین:
تعداد طبقه:
تعداد کالس:

مساحت بنا:
سال ساخت:
ظرفیت:

نما:

امکانات رفاهی
 سرویس ایاب و ذهاب
 اتاق بازی

 سالن غذاخوری
 نمازخانه

 بوفه
 چمن مصنوعی

 کمد شخصی

امکانات آموزشی
آزمایشگاه:

 شیمی

 فیزیک

 زیستشناسی

کارگاه:

 رایانه

 حرفه و فن

 هنرهای تجسمی

 سالن مطالعه

 واحد مشاوره

خدمات آموزشی
 ارتباط مستمر مشاوران با اولیا

 برگزاری دورههای آموزشی برای معلمان

 تنظیم و ارائهی طرح درس در ابتدای دورهی تحصیلی  برگزاری آزمونهای هماهنگ کشوری
 برگزاری دورههای تقویت توانمندی دانشآموزان

 برگزاری کالسهای روش درست تستزنی

 تشکیل کالسهای آمادگی جهت شرکت در المپیاد

 آموزش مهارتهای زندگی

 آموزش زبان دوم

 ارائهی دفاتر برنامهریزی

 برنامهریزی درسی مختص هر دانشآموز

 بهرهگیری از الگوهای نوین در حوزهی تدریس

 ارائهی کارنامهی تحلیل عملکرد تحصیلی به دانشآموزان

ویژگیها و برتریهای آموزشی

امکانات فراآموزشی
 کتابخانه

 سالن همایش یا آمفی تئاتر

 سمعی و بصری

 سالن ورزش

 بسکتبال

 هندبال

 تنیس

 بدمینتون

 اتاق بهداشت

 آکادمی زبان

خدمات فراآموزشی
 معاینات مستمر پزشکی

 آموزشهای ورزشی

 آموزش موسیقی

 آموزش خوشنویسی

 آموزش رباتیک و لگو

 آموزش قرآن

 آموزش تئاتر

 آموزش رایانه

 برگزاری اردوهای مطالعاتی و علمی

 برگزاری اردوهای تفریحی

 برگزاری مناسبها و جشنهای ملی و مذهبی

 امکان خرید یا ارائهی کتاب

 شرکت در مسابقات ورزشی

 شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری

 شرکت در مسابقات علمی

 آئیننامهی انضباطی

تجهیزات
 دوربین

 دستگاه ثبت تردد  تخته هوشمند

 یو پی اس

 ژنراتور

 ویدئو پروژکتور

 استخر

