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 آموزش و پرورش شهر تهران 

5آموزش و پرورش منطقه    

نگاه نو دبیرستان دوره  اول    

 

 

 

خیابان  –خیابان آیت اهلل کاشانی  –تهران 

خیابان گلستان یکم    –نجف زاده فروتن 

8پالک  –نبش تراکمه   

44020648 - 44020395تلفن :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی باسمه تعال

 اولیای محترم دبیرستان نگاه نو

 باسالم و عرض ادب 

ترین ارکان  مهمپیوند مستمر خانه و مدرسه و ارتباط متقابل اولیا و مربیان به عنوان یکی از  احتراماً باتوجه به ضرورت

و پرورش ، برآن شدیم تا در جهت تحقق این مهم جلسات دیدار اولیا با دبیران  مکمل فرآیند آموزش و    تعلیم و تربیت

. لذا خواهشمندیم جهت تنظیم زمان مالقات به آدرس وب سایت مرکز  مانبندی جدول ذیل برگزار نمائیمزرا مطابق  

www.negaaheno.ir عه فرمائیدمراج . 

 : تالزم به توضیح اس

از طریااو  س یااایک مر اام اقااداد درمودنااد د  ن اار زمان مالقات تنها برای خانواده هااای مرمرماا   اا     -1

 گردم  خواهد شد.

 د ماه  د    زهای دیدا  با دبیران تقدیم حضو  خواهد شد. آموزش  ا نام  عملکرد  -2

  یژه پای   ز دیدا     تا یخ دیدا   ناد ایماد د د سنا

 هفتم ه یکشنب 1401/ 09/ 13 روستایی جناب آقای  حل تمرین 

 هفتم ه یکشنب 1401/ 09/ 13 جناب آقای حیدری عرب 

 هفتم ه یکشنب 1401/ 09/ 13 جناب آقای رئوفی نیا  دین    قرآن 

 هفتم ه یکشنب 1401/ 09/ 13 ب آقای سبحانی جنا هندی 

 هفتم ه یکشنب 1401/ 09/ 13 جناب آقای زندی  شیم 

 هفتم دوشنبه  1401/ 09/ 14 جناب آقای طباطبایی  ادبیات دا ی  

 هفتم دوشنبه  1401/ 09/ 14 جناب آقای مقیمی   یاض 

 و هشتم و نهم  هفتم دوشنبه  1401/ 09/ 14 جناب آقای عزتی  مطالعات اجمماع  

 و هشتم و نهم  هفتم دوشنبه  1401/ 09/ 14 جناب آقای هالکویی  ا  دنا  ی

 هفتم دوشنبه  1401/ 09/ 14 ای فتاحی جناب آق زیسک شنای 

 هشتم و نهم  سه شنبه 1401/ 09/ 15 جناب آقای روستایی  حل تمرین 

 هشتم و نهم هفتم و  سه شنبه 1401/ 09/ 15 جناب آقای شاملو هنر

 هشتم و نهم هفتم و  سه شنبه 1401/ 09/ 15 جناب آقای نوروزی  تا یخ

 هشتم و نهم  سه شنبه 1401/ 09/ 15 جناب آقای سبحانی  هندی 

 هشتم و نهم هفتم و  سه شنبه 1401/ 09/ 15 جناب آقای والشجردی  دیمیک 

 هشتم و نهم  شنبه چهار 16/09/1401 جناب آقای فتاحی  زیسک شنای 

 هشتم و نهم  شنبه چهار 16/09/1401 جناب آقای رئوفی نیا  دین    قرآن 

 هشتم و نهم  شنبه چهار 16/09/1401 جناب آقای طباطبایی  ادبیات دا ی  

 هشتم و نهم  شنبه چهار 16/09/1401 علجناب آقای ل  یاض 

 هشتم و نهم  شنبه چهار 16/09/1401 زندی جناب آقای  شیم 

 هشتم و نهم  شنبه چهار 16/09/1401 جناب آقای حیدری عرب 
 

 با احترام و سپاس  

 نگاه نودبیرستان دوره اول 

   

 


