
 

 - ١  -  

  المپياد) -تخصصي ترين مركز سنجش و شكوفايي استعدادهاي برتر( تيزهوشان

ه ی  وا ن ی  وز ه آ هؤ ی  وا ن ی  وز ه آ   ؤ
  
  

  ١٣٩٧١٣٩٧ترم تابستان ترم تابستان نام نام ي ثبتي ثبتنامهنامهشيوهشيوه
  واله واله علمي علمي آزاد آزاد آموزشگاه آموزشگاه 

  
  

  

یا ش ،رم  یاو وزان  دا   آ
  ؛ احترامبا سالم و 

 در سطوح آموزشي مختلف و در زمان ذكر ١٣٩٧هاي واله در ترم تابستان هاي آموزشي مجموعه آموزشگاهكالس
  گردد:شده به شرح ذيل برگزار مي

  برفيبرفيآدمآدمو و   دلفيندلفيندر دو نوع در دو نوع   ١١ع دبستان و متوسطه ع دبستان و متوسطه الف) مقاطالف) مقاط

  )پيشرفته و ارائه مطالب علمي عميق تر و فراتر از كتب درسي(در سطح  هاي آموزشي دلفين:كالس )١

امه هفته اد ٨به مدت  ١٣٩٧شهريور ماه  ٢آغاز  و تا روز جمعه مورخه  ١٣٩٧تيرماه  ٩از روز شنبه مورخه   :پايه چهارم تا هشتمويژه  -

  ..خواهد داشت

هفتــه ادامــه خواهــد  ١٠به مــدت  ١٣٩٧شهريور ماه  ١٦آغاز  و تا روز جمعه مورخه  ١٣٩٧تيرماه  ٩از روز شنبه مورخه   ::ويژه پايه نهم -

  ..داشت

  )( در سطح كتاب درسي مدارس  هاي آموزشي آدم برفي:كالس) ٢

هفته  ٨به مدت  ١٣٩٧شهريور ماه  ٢آغاز  و تا روز جمعه مورخه  ١٣٩٧اه تيرم ٩از روز شنبه مورخه :  ويژه پايه اول ابتدايي تا نهم -

  ..ادامه خواهد داشت

  ٢٢متوسطه متوسطه مقطع مقطع ب ) ب ) 

  هاهاي آموزشي پيشرفته ، جهت آمادگي براي آزمون ورود به دانشگاهكالس: پايه هاي تحصيلي دهم و يازدهم -

  ..هفته ادامه خواهد داشت ١٠به مدت  ١٣٩٧شهريور ماه  ١٦خه آغاز  و تا روز جمعه مور ١٣٩٧تيرماه  ٩از روز شنبه مورخه 

  كنكوركنكورج)ج)  

  آموزان پايه دوازدهمويژه دانش

    UUCC  MMAASSد) د) 
  سال ١٣سال تمام تا  ٥ويژه رديف سني  –محاسبه ذهني رياضي با چرتكه   

  و) آموزش كامپيوترو) آموزش كامپيوتر
  آموزان پايه اول ابتدايي تا يازدهمويژه دانش

  ري ري هاي كامپيوتهاي كامپيوته) ساخت بازيه) ساخت بازي
  آموزان پايه ششم تا يازدهمويژه دانش

  
  
  
  
  

 نماييد. وه نامه را به دقت مطالعه و اجراگرامي، لطفًا جهت سهولت در روند ثبت نام فرزندتان اين شي ياوليا



 

 - ٢  -  

  المپياد) -تخصصي ترين مركز سنجش و شكوفايي استعدادهاي برتر( تيزهوشان

ه ی  وا ن ی  وز ه آ هؤ ی  وا ن ی  وز ه آ   ؤ
    

          
 

١  

  قطعينام ثبت -١
  

  :)١٣٩٦-٩٧ سال تحصيليآموزان حاضر در (دانش داخليآموزان دانشالف) 

ن در زاآمــوبه لزوم سطح بنــدي دانــشتوجه آغاز خواهد شد. با  ماه خرداد ١ هشنبه  مورخسه  روزاز  ٧٩١٣ ترم تابستانهاي ثبت نام كالس

ين براساس ميانگ عملكرد آنها ،)١٣٩٦-٩٧سال تحصيلي دانش آموزان حاضر در ( داخلي، مبناي سطح بندي دانش آموزان كالس هاي هر ترم

ايــام ير از غه (ب ١٩الي  صبح  ٩ساعت از همه روزه توانند اولياي محترم مي . باشدمي در سال تحصيليبرگزار شده  آزمايشيهاي آزمون تراز

نــام قطعــي  اقدام به ثبت ٧١٣٩تيرماه  ٤ مورخه دوشنبه روزداكثر تا و ح )دخترانه - پسرانه ( والههاي  آموزشگاه مجموعه محلدر )تعطيل

  د.متذكر مي شود به دليل ظرفيت محدود پذيرش ، اولويت با افرادي است كه زودتر  اقدام به ثبت نام قطعي نمايننمايند. 

  
   

    
  پرداخت شهريه:. ١

  

   ٣٠٢١٧٦٢٤  شماره حساب بانك تجارت  پسران     
  ٨٢٣٦-٠٨٦٧-٨٣١٠-٥٨٥٩  تجارتشماره كارت بانك   واله عليبه نام     

  

  ٩٨٨٤٠٥٤٠  شماره حساب بانك تجارت  دختران    
  ٧٣٥٢-٠٨٦٧-٨٣١٠-٥٨٥٩   تجارتشماره كارت بانك 

  
ــاي  ــتگاه ه ــوان* دس ــارت خ ــت ك ــت پرداخ ــعب جه ــ در ش ــيله ك ــهريه بوس ــتابش ــو ش ــاي عض ــود  ،ارت ه ــد. موج ــي باش   م

ذيرفتن وجه پو يا با استفاده از دستگاه كارت خوان باشد و از  هاي اعالم شدهواريز به حساببه صورت صرفاً بايستي  مبلغ شهريهپرداخت ( 

  معذوريم.) بصورت چك حتي به تاريخ روز، شهريه

  * از پذيرفتن وجه نقد از اولياي محترم جداً معذوريم. 

   ١٣٩٧ تابستاندر  توسط اولياء جهت ثبت نامو تعهدنامه انضباطي مالي  قرارداد . تكميل و امضاي فرم٢

      و اصالح آدرس و تلفن منزل در صورت لزوم (در صورت كسري مدارك) تكميل مدارك ناقص پرونده. ٣

  . باشديير ميو غير قابل تغبوده  ١٣٩٦-٩٧سال تحصيلي  ربرگزار شده د آزمايشيهاي اساس ميانگين تراز آزمونبر ،آموز.گروه كالسي دانش٤
  

  

 آموزان ورودي جديد:دانشب) 

ه لــزوم بــآغاز خواهد شد. باتوجــه   ماه خرداد ١ هشنبه  مورخروز سه از  آموزان ورودي جديد،دانش ١٣٩٧ترم تابستان هاي ثبت نام كالس

ه همراه بآموزشگاه شركت نمايند . اولياي محترم مي توانند  آزمون تعيين سطحر در كالس هاي هر ترم، الزم است دانش آموزان د بنديسطح

نــد. ايــن نمايقطعي دانش آموز با مراجعه حضوري به شعب و برگزاري آزمون تعيين سطح(در همان روز) و ارايه مدارك ذيل اقدام به ثبت نام 

و  ه)دخترانــ-در محل مجموعه آموزشگاه هــاي والــه (پســرانه ١٩بح  الي ص ٩ همه روزه از ٧١٣٩ماه  خرداد ١ شنبه مورخه سه آزمون از روز

عيين سطح تآزمون در همان زمان اعالم خواهد شد. مدت زمان برگزاري آزمون  برگزار و نتيجه ١٣٩٧تير ماه  ٤حداكثر تا روز دوشنبه مورخه 

  يند.افرادي است كه زودتر  اقدام به ثبت نام قطعي نمامتذكر مي شود به دليل ظرفيت محدود پذيرش ، اولويت با دقيقه مي باشد.  ٣٠

  
  

 )١٣٩٦-٩٧سال تحصيلي آموزان حاضر در آموزان داخلي (دانشمدارك الزم براي دانش

 ، تخفيف ، انصراف ، آزمون و ...مراحل ثبت نام 



 

 - ٣  -  

  المپياد) -تخصصي ترين مركز سنجش و شكوفايي استعدادهاي برتر( تيزهوشان

ه ی  وا ن ی  وز ه آ هؤ ی  وا ن ی  وز ه آ   ؤ
  
  

       مدارك الزم  براي دانش آموزان ورودي جديد        
  پرداخت شهريه:. ١

  

   ٣٠٢١٧٦٢٤  شماره حساب بانك تجارت  پسران     
  ٨٢٣٦-٠٨٦٧-٨٣١٠-٥٨٥٩  تجارتشماره كارت بانك   واله عليبه نام     

  

  ٩٨٨٤٠٥٤٠  ساب بانك تجارتشماره ح  دختران    
  ٧٣٥٢-٠٨٦٧-٨٣١٠-٥٨٥٩   تجارتشماره كارت بانك 

  

در شعب جهت پرداخت شهريه بوسيله كارت هاي عضو شتاب ، موجود  مي باشد. ( پرداخت مبلــغ شــهريه صــرفاً بايســتي بــه  كارت خوانهاي * دستگاه

  شد و از پذيرفتن وجه شهريه بصورت چك حتي به تاريخ روز، معذوريم.)صورت واريز به حساب و يا با استفاده از دستگاه كارت خوان با

  * از پذيرفتن وجه نقد از اولياي محترم جداً معذوريم. 

  آدم برفي/هاي دلفينكالس ورود بهجهت دانش آموز . تعيين سطح ٢

   ١٣٩٧بستان تا. تكميل و امضاي فرم قرارداد مالي و تعهدنامه انضباطي توسط اولياء جهت ثبت نام در ٣

    ي اوّل شناسنامه. تصوير صفحه ٤

    . سه قطعه عكس پشت نويسي شده٥

  ين)هاي دلفنام در كالسبه باال يا ارزشيابي توصيفي با عملكرد خيلي خوب جهت ثبت ١٩(معدل  ١٣٩٦-٩٧ي نوبت اول سال تحصيلي . تصويركارنامه٦

  ، آب، پشت كارت ملي و ... )رقمي محل سكونت ( درج شده در قبوض تلفن ١٠. كدپستي ٧

  

 ن و آزادگان ،ها و بيشتر ( كه فرزندان خود را ثبت نام كنند)، فرزندان شهدا ، جانبازارسمي، دو فرزندي فرهنگيانهاي هخانواد :تخفيف -٢
تفاده خواهنــد ك داراي اعتبار اســي مدارشدگان بنياد ناجا (ناجي) از تخفيف با ارايهافراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و معرفي

   كرد. 
  تخفيف استفاده از  مدارك الزم جهت     

  بايست ارايه گردد:گام ثبت نام ميتخفيف در هن استفاده از مدارك ذيل نيز جهت ،ثبت ناميعالوه بر مدارك 

  ارك نمي باشد.، نيازي به ارايه مجدد مدگذشته در ترم  فوقتوجه مهم: در صورت استفاده از تخفيف هاي  

  ي پدر يا مادر فرهنگي(سال جاري) كارگزيني، كپي صفحات اول و دوم شناسنامه رسمي كپي حكم :مدارك فرهنگيان

  مادريا ي پدر كپي صفحات اول و دوم شناسنامه :هافرزندييا چند مدارك دو 

ي مربوطه، كپي رهي گواهي از اداارايه :و بنياد ناجاامام خميني(ره) افراد تحت پوشش كميته امداد  ،هاي شهدا، جانبازان و آزادگان مدارك خانواده

  شخص مربوطه.صفحات اول و دوم شناسنامه 
  

  توانند استفاده كنند. مينام نامه ثبتشيوه ٢در بند تخفيف  نوع فقط از يكدر هنگام ثبت نام والدين محترم  ::* تبصره* تبصره

) از ٢رديف تخفيف ز ابه غير   –( ويژه عموم  ٧٩١٣ ترم تابستاناستفاده از تخفيف هاي ويژه ثبت نام  اطالع و جهت ويژه: هايتخفيف* 

ويژه فقط  هايو تخفيف ٢تخفيف رديف  جعه فرماييد.عب مجموعه آموزشگاه هاي واله مرابه ش ١٣٩٧سال  ماه خرداد ١ هشنبه مورخسه  روز

 رائه خواهد شد.ا ١٣٩٧ تيرماه ٤روز دوشنبه مورخه  تا پايان

    :انصراف -٣

(ده درصد) كل شهريه از  %١٠چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام و تا قبل از شروع كالسها منصرف شود معادل   ::دبستان تا هشتمپيش  پايه

) شهريه كسر و (پنجاه درصد %٥٠وي كسر و الباقي، عودت داده مي شود و اگر با شروع كالسها تا پايان هفته چهارم منصرف شود معادل 

  (صد درصد) شهريه كسر خواهد شد. %١٠٠الباقي آن عودت داده مي شود و چنانچه دانش آموز با شروع هفته پنجم منصرف شود معادل 



 

 - ۴  -  

  المپياد) -تخصصي ترين مركز سنجش و شكوفايي استعدادهاي برتر( تيزهوشان

ه ی  وا ن ی  وز ه آ هؤ ی  وا ن ی  وز ه آ   ؤ
  

  

دانش آموز از ادامه تحصيل منصرف شود هيچ مبلغــي از شــهريه  اگرنمي شود و به هيچ عنوان انصراف پذيرفته  پنجمبا شروع هفته  **

  نخواهد شد. عودت داده

(ده درصد) كــل شــهريه از وي  %١٠چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام و تا قبل از شروع كالسها منصرف شود معادل   :نهم تا يازدهم  پايه

(پنجاه درصــد) شــهريه كســر و  %٥٠منصرف شود معادل پنجم كسر و الباقي، عودت داده مي شود و اگر با شروع كالسها تا پايان هفته 

  (صد درصد) شهريه كسر خواهد شد. %١٠٠منصرف شود معادل  ششمآن عودت داده مي شود و چنانچه دانش آموز با شروع هفته الباقي 

دانش آموز از ادامه تحصيل منصرف شود هيچ مبلغــي از شــهريه  اگربه هيچ عنوان انصراف پذيرفته نمي شود و  ششمبا شروع هفته  **

  عودت داده نخواهد شد.

    صورت عادي (بدون تخفيف ) محاسبه خواهد شد.اند، در صورت انصراف مبلغ شهريه بهاز شرايط تخفيف استفاده كردهاوليايي كه * * 

را به مسئول آموزشگاه بايست با حضور درآموزشگاه و مكتوب كردن درخواست خود و درج تاريخ،آنصورت انصراف ميدر اولياي محترم* * 

  اف ايشان پذيرفته نخواهد شد.صورت انصرتحويل نمايند. در غير اين

شــركت  ذيل است؛ لذا) به شرح و راه دانشجو م برفي و دلفينآدهاي آزمونعلمي واله ( قهتاريخ برگزاري مساب: مسابقه (آزمون) -٤

  .آموزشگاه الزامي استآموزان ي دانشكليه، براي در اين مسابقه
 
 

  ١٣٩٧ترم تابستان (آزمون )  تاريخ برگزاري مسابقه
  

  پايه دوم ابتدايي تا يازدهم)پايه دوم ابتدايي تا يازدهم)((
  

  شماره هفتهشماره هفته  تاريخ آزمونتاريخ آزمون
  ششمششمپايان هفته پايان هفته   ٩٧٩٧//٥٥//١٩١٩

  
  

  

  هاي آموزشي كالسنكات مهم  -٥
دادهاي آموز در مراكز اســتعبراي مؤسسه آموزشي فرهنگي واله در جهت قبولي دانشرا هيچ گونه تعهّد و تضميني ها  كالس كليه -١

  .به همراه نخواهد داشت درخشان (تيزهوشان) و ساير مدارس
امكان جبران جلسات گذشــته وجــود  ،در صورت غيبت دانش آموز، هاي آموزشي در تعطيالت رسمي داير خواهد بودكليه كالس -٢

  نخواهد داشت.
  ســت. اها الزامــي باشد كه تهيه آنتمرين بيشتر در منزل ميهاي آموزشي به عنوان منابع مطالعاتي و كتب معرفي شده در كالس -٣
  باشد.معذور ميها ولياي محترم در حين برگزاري كالسبا توجه به محدوديت فضاي فيزيكي، آموزشگاه از پذيرفتن ا  -٤
ر بــ  آموزي معذور است. مسئوليت اين مهــمموزان با پوششي خارج از عرف دانشآهاي واله از پذيرفتن دانشمجموعه آموزشگاه -٥

  اولياي محترم مي باشد.عهده 

ذكر شــده را  آموزاني كه اقالمو آموزشگاه از پذيرفتن دانشممنوع بوده و زيورآالت اقالم مشابه ، تبلتهمراه داشتن تلفن همراه،  -٦

  در غير اينصورت آموزشگاه هيچگونه مسئوليتي را بر عهده نخواهد گرفت. معذور است.به همراه داشته باشند 

در ي برفــهاي آدمالسو در ك باشدطالب پيشرفته تر از كتاب درسي ميصورت مهبلفين هاي دكالسمطالب آموزشي ارايه شده در -٧ 

  خواهد بود.مدارس كتب درسي سطح 

رارداد از قــ، هيچ مبلغي  از مبلــغ كــل خير داشته باشدها حضور يابد و يا تأي نتواند در كالسآموز به هر دليلدر صورتي كه دانش -٨

  .طرف آموزشگاه مسترد نخواهد شد
  

  



 

 - ۵  -  

  المپياد) -تخصصي ترين مركز سنجش و شكوفايي استعدادهاي برتر( تيزهوشان

ه ی  وا ن ی  وز ه آ هؤ ی  وا ن ی  وز ه آ   ؤ
  

  

ز كالس جبراني اعالم (كه ممكن است روزي غير ا درصورت عدم تشكيل كالس از سوي آموزشگاه در طي سال تحصيلي ، متعاقباً -٩
 آموزانسسه در خصوص دانشدر كالس هاي جبراني مي باشند. مؤ روز كالس دانش آموز باشد) و كليه دانش آموزان موظف به حضور

  هد داشت.غايب مسئوليتي بر عهده نخوا

  دش ته نخواهدنام قطعي تقاضاي هيچ نوع تخفيفي پذيرفباشد و پس از ثبتنام ميسّر ميي هر نوع تخفيف فقط در هنگام ثبتارايه -  ١٠

  باشد.نام، اكيداً ممنوع ميجايي و يا تغيير كالس پس از انجام ثبتهجاب -١١

ت نفر رسيد به دليل اينكه كالس كنسل نشود (در صــور ٨يت كالس به لي اگر ظرفنفر خواهد بود و ١٥ظرفيت هر كالس حداقل  -١٢
ســيد نفــر ر ٨شود. و اگر ظرفيت كالس به كمتــر از آموزان را مؤسسه متقبل مينفر از دانش ٧موافقت شوراي مالي مؤسسه) هزينه 

  صورت كالس كنسل خواهد شد.آموزان حاضر تقسيم خواهد شد. در غيراينآموزان محاسبه و بين دانشنفر از دانش ٨شهريه 

  .باشندآموز و والدين محترم در هنگام ورود به آموزشگاه موظف به رعايت كامل شئونات اسالمي ميدانش -١٣

  

  دخترانه) –(پسرانه  والههاي علمي آموزشگاه مجموعه شعب -٦

  آدرس و تلفن  شعبه  جنسيت  رديف

  صادقيه   آموزشگاه علمي پسرانه  ١
  هارمچ، طبقه دوم، سوم و ٥ازمان آب، خيابان نهم شمالي، نبش سوم غربي، پالك صادقيه، خيابان س

  ٤٤٢٤١٧٧٧- ٨تلفن: 

  آموزشگاه علمي پسرانه  ٢
پيچ 

  شميران

  سوم  ، طبقه٢٦خيابان انقالب، ابتداي خيابان شريعتي (پيچ شميران)، نبش كوچه پيرجمالي، پالك 

  ٧٧٥٣٥٣٧٧ -٧٧٦٣٥٦٧٦تلفن: 

  قيطريه  رانهآموزشگاه علمي پس  ٣
  ٢پالك  اتوبان آيت اله صدر، قيطريه، خيابان شهيد تواضعي، خيابان چيذر، رو به روي كوچه شيراز،

   ٢٢٦٩٠٩٨١-٢تلفن:  -دبستان پسرانه واله 

  آموزشگاه علمي پسرانه  ٤
نمايندگي 

  پيروزي

   ٨٣٤الرئيس، ايستگاه چهارصد دستگاه، پالك خيابان پيروزي، بعد از متروي شيخ

  ٣٣٣٥٥٨١٣-٨تلفن:  –وزشگاه پسرانه استادان آم

  صادقيه  آموزشگاه علمي دخترانه  ٥
  بابتداي خيابان سازمان آ(شمال به جنوب)، نرسيده به ستارخان، بزرگراه شيخ فضل اهللا نوري

   ٤٤٢٦٦٠٠٤ - ٨تلفن:  - ٣پالك  

  جردن  آموزشگاه علمي دخترانه  ٦
  ٧(جردن)، كوچه روان پور، پالك بزرگراه مدرس، ابتداي بلوار نلسون ماندال 

   ٢٢٠٥٤٥٤٩ -٢٢٠٢١٨٥٨ -٨٨٦٦٥٦٦٤-٥تلفن: 

  كرج  آموزشگاه علمي دخترانه  ٧
  متري كاج، دبيرستان دخترانه واله ٤٥كرج، عظيميه، بلوار استقالل، ابتداي 

  )٠٢٦( ٣٢٥٤٩٩٥٠-٣تلفن: 

  آموزشگاه علمي دخترانه  ٨
نمايندگي 

  پيروزي

   ٩١٤الرئيس، پالك تروي شيخروي مخيابان پيروزي، روبه

  ٣٣٣٠٢١٢٢-٥تلفن:  –آموزشگاه دخترانه استاد 

  ٤٨٣٥٠-٠٢١  روابط عمومي  ٩

  


