
 

 مدرک تحصیلی: ریاضی               کام آور              آقای دبیر:             درس: ریاضی      

له اول عین سواالت کتاب را بطور دقیق حل، سپس عددها را عوض کنید تا حفظ هدر وراه کارها: 

 شود نکته های رنگی کتاب دقیقاً مطالعه شود.

 منابع پیشنهادی: جویا مجد

 

 سعید موسی وند                مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانیآقای  درس: زبان                 دبیر: 

طراحی شده پیشنهاد می شود فایل ها شنیداری   Work bookراه کارها: سواالت از کتاب درسی 

که در کالس درس توضیح داده   Listeningو با روش آزمون  کتاب درسی را خوب گوش دهید

 شد تمرین کنید تا روز آزمون آمادگی آن را داشته باشید.

کاربرگ مبتکران که سر کالس کار  –منابع پیشنهادی: کتاب انتشارات مبتکران نوشته شهاب اناری 

 شده.

 

  تحصیلی: دکترازمانی                            مدرک آقای دبیر:                  2درس: عربی 

ید لغات و سعی کنراه کارها: ابتدا هر کالس را با ترجمه شروع کنید )ترجمه دروس امتحانی( و 

پس برای قواعد، از جزوه کالسی استفاده کنید و تمارین را بر سمفردات را همراه ترجمه یاد بگیرید، 

 مبنای کتاب را بر مبنای قواعد جزوه حل کنید.

قواعد کالسی + حل نمونه سواالت امتحانی و حل تمارین از گل واژه + کتاب منابع پیشنهادی: جزوه 

 کمک آموزشی ژرف اندیشان

 



 زمانی                       مدرک تحصیلی: دکتراآقای دبیر:             3درس: عربی 

راه کارها: مهمترین و مشکل ترین  درس عربی سوم یا مباحث افعال معتل است. لطفا از قواعد و 

برای شما آماده شده  استفاده کنید و در کنار آن تمارین کتاب و تمارین کتاب نشر الگو جزوه ای که 

و مفردات را و گل واژه  را حل کنید عالوه بر آن ترجمه دروس امتحانی را بخوانید سعی کنید لغات 

  بر اساس ترجمه یاد بگیرید.

 منابع پیشنهادی: جزوه کالسی + کتاب گل واژه

 

 زمانی                       مدرک تحصیلی: دکتراآقای دبیر:               2 درس: دین و زندگی

کنید تا راه کارها: درس به درس حرکت کنید. آیات را روخوانی کنید، سعی کنید کلمه به کلمه معنی 

و سپس سواالت هر درس را  ترجمه را فرا گیرید. به مفهوم آیات و پیام آنها توجه کافی داشته باشید

 به طور کامل جواب دهید و سعی کنید، جواب سواالت و نکات را برای خودتان دوره کنید.

 کتاب درسی + گل واژه دین و زندگیمنابع پیشنهادی: 

 

 دبیر: آقای زمانی                   مدرک تحصیلی: دکترا              3درس: دین و زندگی 

 .و سواالت و نکات آنها را بخوانید و از خود پرسش کنید های خالیجا ،آیات ،راه کارها: درس به درس

 به مفهوم آیات و روایات توجه کافی داشته باشید.

 منابع پیشنهادی: کتاب درسی + گل واژه دین و زندگی

 

 دبیر: آقای حامد شایق                مدرک تحصیلی: کارشناس تاریخ باستان               درس: جغرافیا  

راه کارها: مطالعه دقیق و بررسی راه های بیان شده در کالس و تأکید روی سر فصل ها و نکات که 

 بارها در کالس بر آن تأکید شده.

 شده در کالسمنابع پیشنهادی: کتاب درسی و تأکید روی نکات برجسته 

 



 : تاریخ             دبیر: آقای حامد شایق                  مدرک تحصیلی: کارشناس تاریخ باستاندرس

راه کارها: مطالعه تحلیلی و بررسی مقایسه دوره ها و عملکرد اشخاص، سعی کنید دروس را به 

تحلیل خود مقایسه کنید. در ها را با تحلیل کتاب، و صورت تفهیمی و تحلیلی مطالعه کرده و پرسش 

 پاسخ پرسش ها را تحلیل های مرتبط می تواند استفاده کنید.

 منابع پیشنهادی: کتاب درسی و توضیحات گفته شده در کالس و تأکید روی نکات که برجسته شده.

 

 ارشد ژئوفیزیکدرس: علوم                  دبیر: آقای امیر زیتونی               مدرک تحصیلی: کارشناس 

راه کارها: مطالعه دقیق و مفهومی جزوه و کتاب، حل تمرینات کاربرگ و کتب کمک درسی تهیه 

 شود.

 منابع پیشنهادی: کتاب درسی و جزوه، کاربرگ و پلی کپی های ارائه شده در طول ترم

 

 دیپلمدرس: دفاعی              دبیر: محمد حسین اقبال              مدرک تحصیلی: فوق 

راه کارها: مطالعه تحلیلی و بررسی راه ها ی بیان شده  در کالس سر فصل ها به صورت تفهیمی و 

 تحلیلی مطالعه کرده و سپس ها را با تحلیل خود مقایسه خود مقایسه کنید.

 منابع پیشنهادی: کتاب درسی + تحقیق

 

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مکانیک      درس: فیزیک                  دبیر: علیرضا لطیفی ثانی        

راه کارها: مطالعه کامل جزوه انجام شود، سپس تمامی فرمولهای بیان شده یکبار بازنویسی شوند. 

در مرحله بعد خط و خط کتاب درسی را مطالعه کنید. مثالها و تمرینات کتاب را یکبار دیگر کامل حل 

کتاب سوال های پرتکرار قلم چی  زوجتمرینات صفحات شوند. بعد از تمرین و تسلط مناسب به حل 

 پرداخته شود.

 یشنهادی: کتاب درسی + کتاب سوال های پر تکرار قلم چیمنابع پ



 درس: حسابان               دبیر: آقای کتابچی                      مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ریاضی

 جزوه کالس با مثالها خوانده شود. -2            تمرین کتاب حل شود          -1راه کارها: 

 سال اخیر حل شود. 3سواالت نهایی  -3

 منابع پیشنهادی: گل واژه سال سوم

 

  دبیر: آقای مقدس نژاد         مدرک تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی         2درس: زیست شناسی 

همراه با  2کتاب درسی زیست حداقل دوبار بهترین نتیجه در امتحان نهایی،  کسببرای راه کارها: 

هنگام امتحان تمامی  و در دقت خوانده شودبا   کامل و توسط دبیر اشکال تجزیه و تحلیل شده

 دانسته ها را روی برگه امتحانی بنویسید. 

 منابع پیشنهادی: کتاب درسی + ورقه های امتحان نهایی

 

 

 درس: زمین شناسی           دبیر: آقای مقدس نژاد         مدرک تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی

راه کارها: جهت خواندن دقیق و یادگیری تکمیلی با حوصله و در آسایش و آرامش کامل نه در حالت 

درسی همراه  با اشکال تجزیه و تحلیل شده توسط دبیر بعالوه جزوه های سواالت با خستگی از کتاب 

 پاسخ امتحان نهایی چندین سال قبل.

 منابع پیشنهادی: کتاب درسی+ سواالت امتحانی نهایی چندین سال قبلی

 

 یدبیر: آقای کتابچی             مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاض          2درس: ریاضی 

 جزوه کالس با مثالها خوانده شود. -2کل تمرینات کتاب                          -1راه کارها: 

 منابع پیشنهادی: گل واژه سال دوم

 



  لیسانس روان شناسی و علوم تربیتیمدرک تحصیلی: درس: دستور و زبان فارسی      دبیر: آقای کبیری       

یت های نوشتاری + انجام تمرینات کتاب از خودارزیابی ها و فعالکتاب درسی فارسی + راه کارها: 

مطالب دستور که کدر کالس گفته شده + جزوه دستور داده شده + مطالعه ی آرایه های ادبی + 

 تمرین نقش کلمات

تجزیه و تحلیل نظم و نثر برای یافتن نقش کلمات منابع پیشنهادی: از متون نثر و نظم کتاب فارسی + 

 و مفهوم متون و معنی

 

 درس: شیمی             دبیر: آقای مصفا                  مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی

: مطالعه ی دقیق کتاب درسی و نکات گفته شده در کالس + خواندن جزوه و حل 2راه کارها: شیمی 

 سواالت

سواالت جزوه و کاربرگ  : خواندن جزوه دبیر + حل سواالت کتاب پر تکرار قلم چی + حل3شیمی

 تحویل داده شده توسط دبیر

 

 دبیر: آقای ناطقی       مدرک تحصیلی: کارشناسی روان شناسی     8و  7درس: تفکر و سبک زندگی 

 انجام  خودارزیابیها و فعالیت های کتاب -2مطالعه متن و تعاریف کتاب درسی         -1راه کارها: 

کار گروهی و بحث  و گفتگوی کالسی در مورد  -4کمک درسی     حل کردن سواالت کتاب های  -3

 پیش  مطالعه ی هر درس و مطالعه راجع به مبحث درسی جدید در منزل -5هر درس                    

 منابع پیشنهادی: کتاب درسی + کتاب کمک درسی + مجالت و کتاب های روان شناسی و علمی

 

 دبیر: آقای ناطقیان                مدرک تحصیلی: کارشناس علوم تغذیهدرس: مطالعات اجتماعی         

راه کارها: مطالعه کتاب سپس بررسی سواالت مبتکران، سپس مرور کاربرگ های انجام شده کتاب 

 و مبتکران

 منابع پیشنهادی: کتاب درسی + کمک آموزشی مبتکران

  



 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی متالوژیسید علی اکبر      آقایدبیر:     1درس: هندسه 

راه کارها: الزم است دانش آموزان ابتدا جزوه ی درسی را مطالعه و تمام مثالهای متن جزوه را مجدداً حل 

کنکوری می باشند پاسخ  –نمائید. در مرحله بعد تمرینات پایان فصل کتاب که حاوی نکات ارزشمند تستی 

برای تثبیت آموخته های خویش به حل مسائل اضافه از کتاب سوال های پر تکرار قلم در انتها  –داده شوند 

 چی بپردازند.

 کتاب سوال های پر تکرار قلم چی –جزوه تمرینات  –منابع پیشنهادی: کتاب درسی 

 

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار         یر: آقای رستمیدب      2درس: هندسه 

کارها: برای کسب نتیجه مناسب در این درس دانش آموز باید تمامی مثالها و تمرینات جزوه ی ویژه راه 

تمرینات را چند مرتبه پاسخ دهند؛ سپس بعد از تسلط کافی می توانند تمرینات اضافه را از کتاب کاربرگ 

 گل واژه حل نمائید.

 گل واژه –جزوه تمرینات  –منابع پیشنهادی: کتاب درسی 

 

 دبیر: آقای رستمی         مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار   درس: جبر و حتمال      

جهت کسب نمره مناسب در کالس جبر و احتمال به دلیل شباهت زیاد سواالت با یکدیگر  درس:

الزم است دانش آموز تمامی سواالت حل شده را چند بار دیگر خودش حل کند و به تفاوتها آگاه 

بعد با مراجعه به سواالت کتاب از خود آزمون بگیرید و در انتها با حل سواالت کتاب شود.  در مرحله 

 اژه به تثبیت آموخته ها بپردازیدل وگ

 کتاب گل واژه –کتاب درسی  –منابع پیشنهادی: جزوه ویژه جبر 

 

 دبیر: آقای امامیان             مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان         3و  2درس: زبان 

گرامر از کتاب درسی تمرین  –امالی صحیح آنها تمرین شود  –راه کارها: ابتدا معانی تمامی لغات حفظ شود 

 بعد از فراگیری کامل به حل تمرین از جزوه ویژه زبان پرداخته شود. –شود 

 جزوه ویژه تدریس شده در کالس –منابع پیشنهادی: کتاب درسی 


