
صفحه است و حتما فرم رضایت  4این اطالعیه مشتمل بر کته مهم:ن

 داده شود.تحویل  یی آتی به معاونت پژوهشنامه روز شنبه هفته

 (عدبیرستان غیر دولتی امام جعفر صادق ) باشگاه المپیاد دبیرانمعرفی 

 جناب آقای جهانی المپیاد کامپیوتر:

 پذیرش در مرحله اول المپیاد ریاضی و کامپیوتر در هر سه سال دبیرستان

 88مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال 

 03کنکور سراسری سال  03ی رتبه

 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

 رشد و معلمهای  سابقه تدریس در دبیرستان

 جناب آقای سرمایه :(ی اول و دومپایه)المپیاد شیمی

 88مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال 

 مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

و بسیاری از  (ع  تالش  غیر دولتی امام جعفر صادق )مه حلی  شهید بهشتیهای تیزهوشان عالی تدریس المپیاد در دبیرستان سابقه

 های مطرح تهراندبیرستان

 جناب آقای قاسمی: (ی سومپایهالمپیاد شیمی)

 80مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال 

 مسابقات آزمایشگاهی شهر تهران در دوران تحصیل در دبیرستان انرژی اتمی 0ی رتبه

 مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

 و ویراستار امتحانات قلم چی یس المپیاد در مجموعه مدارس سالمدری تسابقه



 ت در باشگاه المپیادجاز برای شرکلیست اسامی اعضای م

تعیین سطح ی آزمون اسامی دانش آموزان زیر با توجه به نظر شورایی متشکل از آقایان رضایی  زینالی  گیالنی و ابوالحسنی و نتیجه

آموزان یا نمرات متوسط آن ها ی آزمون دانشعضویت مشروط به دلیل تصمیم شورا بدون درنظر گرفتن نتیجه گردیده است.اعالم 

های توانند در کالسبدیهی است سایر دانش آموزان در صورت انصراف اعضای کنونی  و با جلب نظر معاونت پژوهشی می بوده است.

ی آزمون و نظر شورای ی برگهتوانند روز شنبه برای مشاهدهالمپیاد شرکت نمایند. دانش آموزانی که نسبت به نتیجه اعتراض دارند می

 دبیران به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه نمایند.

 ی دوم:پایه

 ای دبیراننظر شور المپیاد کامپیوتر المپیاد شیمی اسامی دانش آموزان

 المپیاد شیمی غیر مجاز مجاز امیر حسنی

 مجاز رفیعی

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 المپیاد شیمی غیر مجاز

 مجاز مجاز سید حسین حسینی

 (ندر تابستابر جلب نظر استاد مشروط )

 شیمیالمپیاد 

 مجاز طاسیقی

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 المپیاد شیمی غیر مجاز

 المپیاد شیمی غیر مجاز مجاز خدام

 مجاز مجاز شبرنگ

 (ندر تابستابر جلب نظر استاد مشروط )

 المپیاد شیمی

 المپیاد کامپیوتر مجاز غیر مجاز شایسته

 المپیاد کامپیوتر مجاز غیر مجاز سبزعلی

 المپیاد کامپیوتر مجاز غیر مجاز ضمیری

 المپیاد کامپیوتر مجاز غیر مجاز زکی لو

 مجاز غیر مجاز سید مهدی عظیمی

 (ندر تابستابر جلب نظر استاد مشروط )

 المپیاد کامپیوتر

 مجاز مجاز پارسا امیری

 (ندر تابستابر جلب نظر استاد مشروط )

 المپیاد کامپیوتر

 مجاز حسین زاده

 (ندر تابستابر جلب نظر استاد مشروط )

 المپیاد شیمی 

 



 پایه سوم:

اسامی دانش 

 آموزان

 ای دبیراننظر شور المپیاد کامپیوتر المپیاد شیمی

 مجاز نجفی

 (ندر تابستابر جلب نظر استاد مشروط )

 المپیاد شیمی مجاز

 کامپیوترالمپیاد  مجاز غیر مجاز سادات کیایی

 المپیاد کامپیوتر مجاز غیر مجاز میرزاخانی

 مجاز اروانی

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 مجاز

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 کامپیوترالمپیاد 

 کامپیوترالمپیاد  مجاز مجاز جهانی

 مجاز مجاز نجفی

 (ندر تابستابر جلب نظر استاد مشروط )

 المپیاد شیمی

 مجاز غیر مجاز روزبهانی

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 المپیاد کامپیوتر

 مجاز دهقان

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 مجاز

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 شیمیالمپیاد 

 مجاز نیکویه

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 مجاز

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 شیمیالمپیاد 

 مجاز شیخ االسالمی

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 مجاز

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 شیمیالمپیاد 

 شیمیالمپیاد  غیر مجاز مجاز امیدوار

 شیمیالمپیاد  غیر مجاز مجاز چراغ خانی

 مجاز لطیفی

 (نبر جلب نظر استاد المپیاد در تابستامشروط )

 المپیاد شیمی غیر مجاز

 

ی آتی مطابق با برنامه مندرج در سایت با عنوان برنامه هفتگی پایگاه تابستان و با   روز شنبه هفتهباشگاه المپیاد دانش آموزان محترم

الس درس حضور در ک ((ی بعدیصفحه)رضایت نامه و فرم  ی المپیاد شیمیدفتر مخصوص  ماشین حساب ویژهآمادگی کامل)

 باشند.  داشته

 



 شرکت در باشگاه المپیاد فرم رضایت نامه

 (عمعاونت پژوهشی دبیرستان امام جعفر صادق)

اطالع یافتن از پس از  دبیرستان    سوم      دوم    ی اینجانب ............................................. فرزند.............................. دانش آموز پایه

  المپیاد:باشگاه در شرکت مطالعه شرایط ی مجاز شده و رشته

 که مازاد بر تکالیف و  ی المپیاد خواهم داشتساعت به صورت هفتگی مطالعه 03حدود و سال تحصیلی ی تابستان در دوره

 .باشددروس هفتگی می

  ی تدریس شده را به دقت مطالعه خواهم نمود.و جزوهرا انجام  استادتکالیف 

 و به هیچ عنوان غیبت نخواهم نمود. با آمادگی کامل حاضر خواهم شد استادآزمون  ها وکالس در 

  ی خود در تابستان و طول سال تحصیلی جلب خواهم نمود.با تالش مجدانه نظر مشاور پایه را 

  و صالحیت های المپیاد با توجه به آزمون تعیین سطح شرکت در کالسباشگاه المپیاد دبیرستان رایگان است و از آنجا که

ها غیر ممکن هر گونه انصراف بعد از تشکیل کالس صورت پذیرفته است  (نفر 8نهایتا ) و با ظرفیت محدوددانش آموزان 

  .گرداندمستردد  اینجانب رای صرف شده برای هزینه است تان مختاررصورت انصراف بنده  دبیرساست. لذا د

 

 نمایم.دبیرستان اعالم میی .................و رشتهرضایت کامل خویش را مبنی بر شرکت در باشگاه المپیاد 

 

 

 

 امضا اولیا دانش آموز      امضا دانش آموز

 

           

 

 

 


