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ایٌک تِ لطف خذاًٍذ هتعال ٍ در پزتَ ّذایت تاری تعالی ٍ عٌایت اٍلیای هحتزم ٍ تالش ارسضوٌذ خَد، سال ّای گذضتِ را 

 ایذ.پطت سز ًْادُ ٍ تِ هزحلِ ًَیي ٍ سزًَضت ساسی اس هسیز پز فزاس ٍ ًطیة علن اًذٍسی گام ًْادُ 

تزداضتي گاهی هحکن ٍ اساسی ّوزاُ تا تزًاهِ ریشی دقیق ٍ ّوچٌیي تزرسی عولکزد گذضتِ ٍ ضٌاسایی ًقاط ضعف احتوالی ٍ 

سالِ ی ضوا تالش تزای تزطزف ًوَدى آًْا هی تَاًذ تِ ضوا در ساختي آیٌذُ ای رٍضي کوک کٌذ، آیٌذُ ایی کِ تا تالش یک 

 ضَد. تضویي ضذُ ٍ تثثیت هی

 کمک شایانی داشته باشذ.وانذ به ما در یک بزنامه ریشی دقیق به مسیز یک ساله گذشته می تنگاهی 

پیزٍسی آیٌذُ تِ تالش ٍ تحول سختی ّای اهزٍس ٍاتستِ است، تزای هَفقیت تایذ ّذفی تزتز تعییي کزد ٍ تزای رسیذى تِ 

 ّوت را تایذ هحکن تز تثٌذیذ. زّذف ّای تزتز کو

دٍرُ ی تاتستاى ًقطِ جوع داًص آهَساًی قزار تگیزیذ کِ تزای کسة هَفقیت تزًاهِ ریشی هی کٌٌذ،  تزای ایٌکِ ضوا ّن در

  .یک حزکت حساب ضذُ ٍ رسیذى تِ ّذفی تزتز است هٌاسثی تزایضزٍع ٍ آغاس 

ّن در کٌار ها هی کٌذ،  را هی افشایذ ٍ هسیز هَفقیت را کَتاُپیطزفت ٍ تْزُ هٌذی اس تَاًایی گزٍّی، سزعت  یتالش جوع

 هَفقیت ضوا گاهی هَثز تزدارین.  کسةضوا ّستین تا در راستای 

برگساری کالس های  ، ، نظارت و پیگیری مستمر، آزمون های مذونبرنامه ریسی مطالعاتی دقیق، استفاده از اساتیذ مجرب 

روزی و ... بخشی از همراهی ما با ، اردوهای علمی و تفریحی، اردوی نویارانطرح مطالعاتی با حضور استاد ،پایه و پیش

 شماست که با شروع دوره ی تابستان آغاز خواهذ شذ.

 خود شزوع کنیم، بخواهیم تا بتوانیم. استغییز را اس هم اکنون و 
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