
1

مأمـوریـت ما تـربیـت نسـلی 
باسواد در تراز بین المللی است. 
رشد همه جانـبه فرزندان شـما 

هدف ماست.

دبیرستان سرای علم مبتکران 
)پسـرانه دوره اول(

آموزش به وقت 

مبتکـران
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            88739289
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مؤسسـه آموزشـی فرهنـگی مبتکـران بـا بیـش از 30 سـال تجربـه و در راسـتای رسـالتی کـه 
در بخـش آمـوزش دارد و بـا توجـه بـه نیـاز شـرایط موجـود، دبیرسـتان سـرای علـم مبتکـران 
)پسـرانه دوره اول( را راه اندازی کرده اسـت تا با کمک اسـاتید حرفه ای و مشـهور خود همراه با 

تکنولوژی هـای آموزشـی نویـن، گامـی مؤثـر در آمـوزش فرزنـدان کشـور عزیزمـان بـردارد.
مجموعـه حاضـر مختصـری از مأموریـت و اهـداف و برنامه هـای مدرسـه را معرـفی می کنـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت ادامـه شـرایط موجـود برنامه هـا و کالس هـا به صـورت آنالیـن برگـزار 
خواهنـد شـد، مگـر در مـواردی کـه ماننـد مصاحبـه و ... کـه حضـور دانش آمـوزان در مدرسـه 
ضروری باشـد که قطعًا با رعایت نکات بهداشـتی و دقت در حفظ سـالمت عزیزان خواهد بود.

مقدمه
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شـرکت آموزشـی و فرهنگی مبتکران با سـابقه بیش از 35 سـال فعالیت در حوزه های علمی و آموزشـی همواره ارتقاء سـطح 
آگاهی و دانشـمند دانش آموزان و دانشـجویان را مد نظر داشـته و در این راسـتا اقدامات قابل توجهی به عمل آورده اسـت. 
تأسـیس دو باب آموزشـگاه علمی پسـرانه و دخترانه با هدف یاری دانش آموزان مسـتعد برای ورود به مدارس ممتاز کشـور، 
انتشـار بیـش از 2500 عنـوان کتـاب آموزشـی و برگـزاری ده دوره المپیـاد ریاضـی و علـوم نوجوانـان از افتخـارات این مؤسسـه 

در دوران فعالیتی اش می باشـد.
اینـک در بحرانی تریـن وضـع کشـور و جهـان کـه بـه مناسـبت شـیوع بیمـاری، آمـوزش دانش آمـوزان دچـار چالش شـده اسـت، 
مؤسسـه مبتکـران بـرای کمـک بـه جامعـه فرهنـگی اقـدام بـه تأسـیس دبیرسـتان پسـرانه نمـوده اسـت تـا در حـد تـوان خـود 

یاری رسـان دانش آمـوزان کشـور شـود.
مبتکران در این مسیر تالش خواهد کرد:

1- با به کارگیری کادر آموزشی مجرب و توانمند در این حوزه نیز جایگاه واالی علمی و فرهنگی خود را  حفظ کند.
2- تالش برای استفاده از روش های نوین آموزشی و علمی و فرهنگی جهان

3- جذب دانش آموزان کوشا و با استعداد و تالش برای ترقی و تعالی سطح علمی آنان
4- برنامه ریزی علمی برای آمادگی دانش آموزان جهت حضور در مسابقات علمی و المپیادهای کشوری و جهانی

5- به کارگیری سبک های پیشرفته و جدید مانند آموزش معکوس در طول سال تحصیلی
یحیی دهقانی

سخن 
موسس
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به نام خدای همه

علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی »سعدی«
تفـاوت علم خواـنی و علم داـنی در پنـد سـعدی و بـه قـول حکیمـی فرزانه تفـاوت دانایِی علم و داراـیی آن، عمل به آموخته ها و 

به اصطالح توانایی اسـتفاده و بهره بردن از علم در زندگی اسـت.
بـه همیـن منظـور مأموریـت تربیـت فرزنـدان بـا اسـتعداد این سـرزمین کهن اسـت؛ به گونه ای که هم کسـب علـم و دانش را 
دوسـت داشـته باشـند، هـم آموخته هـای خـود را بـرای ایجـاد دنیاـیی زیباتر، زندگی ای شـادتر و روابطی انسـانی تر به کار گیرند.

معمـواًل کالس درس و امتحـان بـرای دانش آمـوزان و خانواده هـای آن هـا اسـترس و نگراـنی ایجـاد می کنـد. اّمـا مـا معتقدیـم 
مدرسـه بایـد طـوری دانش آمـوز را عالقه منـد بـه یادگیـری کنـد که سـاعت های انجام تمریـن، مطالعه برای آزمون یـا حضور در 
کالس جـزو زمان هـای شـیرین زندـگی او باشـد و بـه تبـع آن، علم آمـوزی دانش آمـوز موجـب شـادی و نشـاط خانـواده باشـد نه 

خردکـردن اعصـاب  و جنـگ و دعـوای بخـوان و بنویس.
خالصه کالم این که ماهیت علم و دانش، نور، زیبایی، قدرت، آرامش و در یک کلمه حاِل خوب است. 

ما در مدرسه سعی می کنیم حاِل دل دانش آموزان و اولیای آن ها خوب باشد.
امیر خادم رابع

سخن
 مدیر
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در مدرسـه مبتکـران همـراه دانش آمـوزان یـک معلـم راهنمـا حضـور 
دارد کـه در نقـش مرـبی بـه جنبه هـای فکـری و رفتـاری بچه هـا توجه 

ی در سـه حـوزه فعالیـت می کنـد؛ دارد و در نقـش مشـاور تحصیـل
1. تعامل با دانش آموزان 2. ارتباط با والدین 3. ارتباط با معلمین

• فعالیت های مشاور در حوزه تعامل با دانش آموز
1- پایـش میکروسـکوپیک و مشـاوره های فـردی: رصـد فعالیت هـای 
دانش آمـوزان بـه صـورت فـردی و نقطـه بـه نقطـه و بررسـی کیفیـت 

یادگیـری آن هـا و مقایسـه فـرد بـا خـودش

2- پایش ماکروسـکوپیک و مشـاوره های گروهی: رصد فعالیت های 
جمعی دانش آموزان در کالس و پایه و بررسـی وضعیت فرد نسـبت 

به کالس و پایه و بررسـی وضعیت پایه نسـبت به کشـور

3- پیشنهاد منابع آموزشی متناسب با سطح دانش آموز

• فعالیت های مشاور در حوزه ارتباط با والدین
1- گفت وگو های فردی و گروهی پیرامون مسایل دانش آموزان

2- ارائه گزارش ها و تحلیل آزمون ها به صورت مستمر
3- ارائه راهکارهای مناسب برای رشد همه جانبه دانش آموزان

4- پشــتیبانی روحــی و روانــی از والدیــن و ایجــاد و انتقــال آرامــش 
بــه خانــواده

5- ارجاع به متخصص در صورت لزوم

• فعالیت  مشاور در حوزه تعامل با معلمان
1- آماده سازی ابزارهای مورد نیاز معلمان برای تدریس با کیفیت تر

2- ارائه بازخوردهای کیفیت آموزش و میزان ارتباط گیری دانش آموزان

اهم
برنامه ها

پشتیبانی تحصیلی
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3- رصد و پایش سرعت پیشرفت تدریس براساس طرح درس
4- ارائه تحلیل آزمون ها به معلمان و بررسی وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب

5- برگزاری جلسات سه نفره با معلمان و اولیای دانش آموزان در مواقع مورد نیاز
6- ارائه پیشنهادهای کاربردی

آزمون ها

آزمونک های روزانه:
هر روز مطالب آموخته شده روز قبل با پرسش هایی کوتاه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

آزمونک های هفتگی:
در پایان هر هفته محتوای تدریس شده در طول هفته با پرسش هایی چهارگزینه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.

آزمون های دوره ای )پیشرفت تحصیلی مبتکران(:
12 مرحلـه آزمـون چهارگزینـه ای سراسـری کـه بـاز خـوردی مفیـد از وضعیـت یاددهـی و یادگیری مدرسـه با دانش آمـوزان و مـدارس گوناگون در 

سراسـر کشـور، در اختیار مدیران آموزشـی مدرسـه قرار می دهد.

آزمون های تشریحی:
ی تحـت عنـوان میـان نوبـت و نوبـت برگـزار می شـود و نتایـج آن هـا در  چهـار مرحلـه آزمون هـای تشـریحی بـرای ارزیاـبی دو نیمسـال تحصیـل

کارنامه هـای رسـمی بـه اطـالع اولیـای دانش آمـوزان می رسـد.
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آسیب سنجی از وضعیت آموزش کالس برای معلمان
معلـــمان مدرسـه می تـــوانند بـا اسـتفاده از انـواع گزارش هاـیی کـه پـس از آزمـون ارائه 
می شـود، به بررسـی عملکرد دانش آموزان کالس خود بپردازند. جامعه  آماری گسـترده و 
ارزشـیابی خارج از مدرسـه می تواند ابزار مناسـبی برای رصد عملکرد دانش آموزان باشـد.

کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دانش آمـوزان پـس از مطـــالعه هـر بخـش از کتاب درسـی، نیازمند شـناخت نقاط ضعف 
و قـوت خـود در آن بخـش هسـتند. آزمون هـای دوره ای بـا رصـد دقیـق وضعیـت علمی و 

ی دانش آمـوزان کمک می کند. شناسـایی نقـاط ضعـف، به پیشـرفت تحصیـل

ایجاد انگیزه در دانش آموزان
آزمــــون، امــــکان کاربسـت آموخـــته ها را در موقعیت هـای جدیـد بـرای دانش آمـوزان 
فراهـــم می  نمایـد. شـرکت در جامعـه آمـاری بـاال و مقایسـه با دانش آموزان کل کشـور، 

انگیـزه ی مناسـبی در دانــش آموزان بـرای یادگیـری بیش تـر دروس ایجـاد می کنـد.

تنوع کارنامه ها و گزارش های آزمون
بعـد از برگــزاری آزمـون، کارنامه هـا و گزارش هـای مختلفـی شـامل کارنامـه  دانش آمـوز، 
کارنامـه  دبیـر بـه تفکـــیک هـر درس، کارنامـه ی پیشــرفته  دبیـر، کارنامه  مشـاور، گزارش 
کّلـی ریزنمـرات داوطلبـان، شـامل گـزارش مقایـــسه ای کالس هـا و مـدارس، در اخـــتیار 

تمامـی ارکان مدرسـه قـرار می گیـرد.

فویادآزمونهایچهارگیزنهایبرونمدرسهای:
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درس بانک

در بخـش درس بانـِک سـایت بـرای دانش آمـوزان مدرسـه ایـن امـکان فراهـم شـده تـا از فیلم هـای آموزشـی که توسـط دبیران 
مجرب و در اسـتودیوهای ضبط مبتکران تهیه شـده اسـت، اسـتفاده کنند.

ی  ایـن ویدیوهـا در مدرسـه مجـازی مویـدو moviedu.ir و فقـط بـرای ثبت نـام کننـدگان در آن مدرسـه عرضـه می شـود. وـل
دانش آمـوزان مدرسـه مبتکـران نیـز بـدون پرداخـت هزینه ای اضافی می توانند از این بسـته ها که به تدریس همه کتاب های 
درسـی پرداخته اسـت اسـتفاده کنند. دانش آموزان عزیز با کمک و راهنمایی مشـاور خود به یکی از دو روش پیش از کالس 

ی خـود از ایـن بسـته های آموزشـی بـرای تثبیـت یادگیـری خود بهـره می برند. ی خـود یـا پـس از کالس اصـل اصـل

یراضی

علوم

انلگیسی

ی اکروفناور

فارسی

هدیههای
آسمان

آمادگی
دفاعی

آموزشقرآن

عبری

ورزش

مطالعات

هنر

تفکر
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دانشآموزاندردبیرستانمبتکرانچهمیآموزند؟
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سواد علمی
آمـوزش مفاهیـم کتـاب درسـی اولیـن وظیفـه یـک مدرسـه 
بسـتر  ایجـاد  و  برتـر  اسـتعدادهای  شناسـایی  اّمـا  اسـت 
مناسـب بـرای رشـد و شـکوفایی آن هـا مأموریـتی اسـت کـه 
بعضـی مؤسسـات حرفـه ای و مـدارس برتـر بـه دنبـال تحقـق 
آن هسـتند. در ایـن میـان دانـش و تجربـه و نیـروی انسـانی 
ابزارهـای ضـروری و الزمـی اسـت کـه می توانـد تحقـق آن 
مأموریـت را از یـک آرزو یـا هدف نوشـته شـده بر روی کاغذ 

در عمـل نیـز واقعیـت بخشـد. 
مؤسسـه فرهنـگی آموزشـی مبتکـران بـا در اختیـار داشـتن 
این ابزارها و ده ها سـال تجربه برگزاری آزمون ها، المپیادها 
و مسـابقات علمـی کشـوری و نیـز بـا بهره منـدی از تجربـه 
علمـی  سـطح  ارتقـاء  در  مبتکـران  آموزشـگاه  ارزشـمند 
دانش آمـوزان اکنـون به عرصه آموزش مدرسـه ای وارد شـده 
اسـت و یکی از مهم  ترین اهداف خود را در روند رشـد همه 

جانبـه دانش آمـوزان، رشـد علمـی آن هـا قـرار داده اسـت.
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سواد دینی
آگاهی واقعی و درسِت انسان نسبت به خویشتِن خویش و بینش درست نسبت به جهان هستی از جمله نیازهای عقلی 

و قلبی هر انسـان عاقل و هوشـمندی در سراسـر جهان اسـت. فارغ از نژاد، زبان، دین، ملیت و ... 
مدرسـه می تواند به عنوان دوسـت و همراهی قابل اعتماد برای نوجواِن کنجکاو و جویای حقیقت، راهنمای مناسـبی باشـد 
تـا بتوانـد بـه ایـن نیـاز پاسـخ دهـد و عالـم درون و بیـرون خـود را بشناسـد و بـا آرامـش خاطـر و آزادانـه مسـیر بندـگی اش را 

بیابـد و بـا عشـق و میـل دروـنی و بی هیچگونـه اجبـاری در ایـن راه قـدم بـردارد و از وجـود خـود لـذت ببرد.
مـا بنـا داریـم در مدرسـه بـا برپاـیی حلقه هـای گفت وگو و برگزاری کارگاه های آموزشـی در زمینه مقایسـه کتاب های آسـمانی 
قـرآن، انجیـل، تـورات و اردوهـای بازدیـد از عبادتگاه هـای ادیـان گوناگـون همچـون کلیسـا، کنشـت و ... و برپاـیی جلسـات 
ی ادیـان مختلـف، زمینـه فهـم بهتـر دانش آموزان را از فلسـفه دیـن و کاربـرد آن در زندگی  گفت وگـو بـا شـخصیت های مذهـب

فراهم سـازیم.
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سواد ارتباطی و عاطفی
شـاد زیسـتن را همه دوسـت دارند؛ اّما این شـادی برای گروهی در 
حـد یـک آرزو باـقی می مانـد چـون دانـش و مهارت هـای الزم ذهنی 

و رفتـاری را بـرای رسـیدن بـه این شـادی ندارند.
برنامه هـای آموزشـی و تربیـتی مدرسـه را در یـک دوره سـه سـاله 
بـه گونـه ای طراـحی می کنیـم کـه دانش آمـوزان عـالوه بـر دوسـت 
داشـتن خویـش، زندـگی و تمام موجودات، مهارت هـای الزم را برای 
برقراری و حفظ یک رابطه خوب و شـاد با افراد خانواده و دوسـتان 

بیاموزند.
برـخی فعالیت هـا: کارگاه هـای آداب معاشـرت ـ پروژه هـای هنـری ـ 
انس با شـعر و ... ـ مشـاوره های فردی و گروهی ـ آموزش خانواده

سواد سالمتی
داده  نشـان  علمـی  تجربیـات  اسـت.  بـدن سـالم  در  عقـل سـالم 
اسـت بسـیاری از مشـکالت رفتاری، روحی، روانی و حتی تحصیلی 
دانش آموزان ریشه در سبک زندگی و نوع تغذیه و میزان سالمت 

آن هـا دارد.
بـه دانش آمـوزان کمـک  بـا آموزش هـای مسـتمر،  مـا در مدرسـه 
می کنیـم تـا ادراک صحیحـی از اهمیـت حفـظ سالمتشـان داشـته 
باشـند و تأثیر سـالمت را در تحصیل موفق و داشـتن زندگی شـاد 
و پیمـودن راحت تـر و لـذت بخش تـر مسـیر بندگی بهتر بشناسـند.
برخی فعالیت ها: تشـکیل پرونده سـالمت ـ تسـت تشـخیص مزاج 

ـ بوفـه ارگانیـکـ  کارگاه مزاج شناسـی
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سواد رسانه ای
امـروزه در دنیـا بـرده داری سـنتی بـه گونـه ای منسـوخ شـده اسـت؛ 
امـا نظام هـای بـرده داری جدیـدی شـکل گرفتـه اسـت. کارشناسـان 
رسـانه ها  طریـق  از  اذهـان  و  افـکار  مدیریـت  بـا  کـه  می داننـد 
می تواننـد افـراد را بـه برده هاـیی فرمان پذیـر تبدیل کننـد که بتوان 

آن هـا را از راه دور کنتـرل و بـه هـر کاری وادار کـرد.
بیـان  و  فیلـم  تحلیـل  و  گفت و گـو  جلسـات  برگـزاری  بـا  مدرسـه 
ی فضـای مجـازی تواناـیی دانش آمـوزان را برای  آسـیب های احتماـل
اسـتفاده مناسـب از رسـانه و فضـای مجـازی افزایـش می دهـد.

سواد مالی
یـکی از برنامه هـای مـا در مدرسـه برپاـیی اسـتارت آپ های کوچـک 
ی و تعریف پروژه های کوچک  دانش  آمـوزی، اردوهـای مدیریـت ماـل
ی اسـت تـا توانایی هـای دانش آمـوزان را در زمینـه مدیریـت  ماـل
ی، روش هـای پس انـداز و حـتی درآمدزاـیی و مدیریـت دخـل و  ماـل

خـرج افزایـش دهیم.
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سواد تحلیلی
یـک انسـان هوشـمند و عاقـل بـرای پذیرفتـن یـا رد کـردن نظـرات و 
عقایدی که با آن مواجه می شود از ابزار استدالل و منطق استفاده 

می کنـد و بـدون دلیـل چیـزی را نمی پذیـرد یـا رد نمی کند.
بـا برنامه هـای آموزشـی مفیـد در مدرسـه سعـــی می کنیـم مهـارت 
تحلیـل و ارزیاـبی را در دانش آمـوزان تقویـت کنیـم تـا در کارهـای 
گـــوناگون قـدرت الویت بنـــدی و تجزیـه تحلیـل علمـی و منطقـی 

داشـته باشـند.
برـخی فعالیت هـا: کارگاه هـای آمـوزش تفکـر ـ بازی هـا و مسـابقات 
هوشـ  آموزش کتاب معماهای منطقی تالیف مؤسس دبیرستان 

آقای یحـیی دهقانی

سواد زندگی مشترک
فــردا دیــر اســت؛ از امــروز آموختــن را شــروع کنیــم. فرزنــدان مــا اگر 
مســئولیت پذیر تربیــت شــوند و از نقش هــا و مســئولیت های خود 
در آینــده آگاه باشــند، و قبــل از پذیرفتــن مســئولیت، مهارت هــای 
الزم را بــرای انجــام درســت کارهــا کســب کننــد، بــا قــرار گرفتــن در 
جایــگاه همســر، پــدر و سرپرســت زندگــی نیــز بــه درســتی از عهــده 
مســئولیت های خــود برخواهنــد آمــد و دیگــر شــاهد همســرآزاری، 

کــودک آزاری و... نخواهیــم بــود. 
ــاوره  ــاتر ـ کالس هــای مشـ ــوزش از راه تئــ ــت ها: آمـ ــی فعالیــ برخـــ
ــخ و  ــرات تل ــره نویسی )خاط ــام ـ مســابقه خاطــ ــن و باب اردوهــای م

شــیرین از پــدرم( ـ اهمیــت بــه درس تفکــر و ســبک زندـگـی
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سواد انرژی و بوم شناختی
شـناخت طبیعـت بـه عنـوان یـک موجود زنـده، هوشـمند، قدرتمند 
و در عیـن حـال در خدمـت انسـان، ایـن نگـرش مثبـت را در انسـان 
ایجـاد می کنـد کـه تـالش کنـد بـه جـای جنـگ بـا طبیعـت بـه دنبال 
دوسـتی و هماهنـگی بـا آن باشـد تـا هـم از ایـن هماهنـگی بـه 
سـالمت کامـل برسـد و هـم محیـط زیسـت را در بهتریـن وضعیـت 

مطلـوب و طبیعـی نگـه دارد.
مدرسـه بـه عنـوان محیـطی مناسـب بـرای آموختـن وظیفـه دارد 
نگرش هـای صحیـح نسـبت بـه محیط زیسـت و راه هـای حفظ آن و 

تعامـل سـالم بـا آن را بـه دانش آمـوزان بیامـوزد.
پروژه هـای  ـ  کشـاورزی  کوچـک  پروژه هـای  فعالیت هـا:  برـخی 

انـرژی مصـرف  مدیریـت 
سواد زبانی

دانسـتن هـر زبـان کلیـدی اسـت بـرای دسـت یافتـن بـه گنج هـای 
علمـی و ادـبی نهفتـه در فرهنـگ، تمـدن و منابـع مکتـوب اهـل آن 
زبـان و در سـطحی پایین تـر ابـزاری اسـت بـرای برقـراری ارتبـاط بـا 
مردم و رفع نیازهای روزمره؛ لذا مدرسـه برای دسـت یافتن به این 
هـدف، آمـوزش زبان هاـیی همچـون انگلیسـی، آلمانی و عرـبی را با 
رویکـرد مکالمـه محـور در برنامه سـه سـاله خـود تنظیم و با جدیت 

پیگیـری می کند.
برـخی فعالیت هـا: آمـوزش ترمیـک زبـان ـ جشـن English Day ـ 

Don’t speak Farsi اردوی  ـ   only English اردوهـای 
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سواد تاریخی و فرهنگی
دانـش و آگاهـی، ریشـه همـه خوبی هـا و جهـل و ناداـنی، ریشـه همـه گرفتاری هاسـت. یـکی از اجـزاء کمک کننـده به ایجاد یـک ارتباط 

ی و حفـظ هویت تاریخی خود اسـت. خـوب و داشـتن یـک زندـگی شـاد در کنـار خانـواده شـناخت فرهنـگ و آداب و رسـوم مـل
وقـتی در شـب یلـدا همـه در کنـار سـفره می نشـینند و شـعر حافـظ می خواننـد و انـار و هندوانـه می خورنـد یـا وقـتی هـر یـک از افـراد 

خانـواده بـرای تکمیـل سـینی از هفت سـین سـفره نـوروز تـالش می کننـد، شـادی، نشـاط و گرمـای محبـت در خانـه مـوج می زنـد.
مدرسـه بـا یـادآوری فرهنـگ ایراـنی و تشـویق دانش آمـوزان بـه برپایی سـنت های تاریخـی و ایرانی، آن ها را به حفـظ هوّیت و فرهنگ 
ایراـنی ترغیـب می کنـد و بـا معرـفی چهره  هـای مانـدگار و بررسـی زندگی نامـه شـخصیت های موفـق دنیـا رمزهـای موفقیـت آن هـا را 

کشـف کـرده و بـرای تـالش بیش تـر دانش آمـوزان در زندـگی و کسـب دانـش و مانـدگاری در تاریـخ انگیـزه ایجـاد می کنـد.
برخی فعالیت ها: بازدید از موزه ها ـ مسابقات ایران شناسی ـ طرح هر هفته یک چهره ـ جشنوار سوغات و صنایع دستی
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سواد رایانه و تکنولوژی
ی کـه دارد  انسـان بـا قـدرت تخیـل، تفکـر و تعقـل
و بـا اسـتفاده از خالقیـت خـود همـواره موجـودی 
ابزارسـاز بـوده کـه توانسـته کارها و نیازهـای خود را 
با سـاخت ابزارهایی به شـکلی مطلوب تر و سـریع تر 
پاسـخ دهـد. از زماـنی کـه بـا چوب خـط یـا چرتکـه 
برای شـمارش یا جمع و تفریق کار می کرد تا امروز 
کـه بـا ابررایانه هـا و ربات هـا و فضاپیماهـا پـا را از 
ایـن کـره فراتـر نهـاده و در آسـمان بی کـران به پرواز 
درآمـده اسـت، همـواره افـرادی پیشـرو و موفق تـر 
بوده انـد کـه از ایـن ابزارها بویـژه رایانه بهره برده اند.

و  رایانـه  عمومـی  دوره هـای  برگـزاری  بـا  مدرسـه 
آمـوزش نرم افزارهـای کاربـردی در زمینـه هـای علوم 
و  گرافیـک  ـ  رباتیـک  ـ  نجـوم  همچـون  گوناگـون 
مهندسـی سـعی می کنـد دانش آمـوزان را در ایـن 

زمینـه نیـز باسـواد تربیـت کنـد.
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