
کالس های آمادگی امتحانات

اولترمویژه امتحانات 

پایه هفتم



اسمارتیچآموزشگاه 

و کالس است که در مقطع ابتدایی و متوسطه اول دوره های تخصصی هوش و استعداد تحلیلیآنالینیآموزشگاه اسمارتیچ
.های پیشرفته درسی برگزار می کند

مرکز تخصصی هوش و کالس های پیشرفته درسی

است برای تمام دانش آموزان ایران؛آموزشگاهیاسمارتیچ

کیفیتباالترینبنابراین تمامی خدمات آموزشگاه از جمله کالس، آزمون، کتاب و مشاور تحصیلی با 

.به دانش آموزان ارائه می شودکم ترین هزینه و 

:همکاران ما

تیزهوشان، ناشر تخصصی کتاب های هوش و خوارزمیانتشارات پویش 

تراشه، ارائه دهنده ی سرویس های الکترونیکی برگزاری کالسثمینموسسه مهندسی 



.  برگزار میشودعلومو ریاضیر دو درس این کالس ها با هدف آموزش و مرور نکات مهم درسی د

متحانیادانش آموز با شرکت در این کالس ها عالوه بر یادگیری نکات مهم درسی، با نمونه سواالت 

.مختلفی آشنا شده و توانایی پاسخ گویی به انواع سواالت را پیدا می کند

این کالس ها شامل؛

تدریس مباحث مهم کتاب درسی➢

امتحانیحل نمونه سواالت مهم ➢

رفع اشکال درسی➢

(رایگان)امتحانات کالس های آمادگی 



ساعت تاریخ روز جلسه

19:15-17:45 آذر22 سه شنبه جلسه ی اول

19:15-17:45 آذر26 شنبه جلسه ی دوم

18:15-17 آذر30 چهارشنبه جلسه ی سوم

19:15-17:45 دی1 پنج شنبه جلسه ی چهارم

برنامه کالس ریاضی هفتم



ساعت تاریخ روز جلسه

19:15-17:45 آذر20 یکشنبه جلسه ی اول

14:30-13 آذر25 جمعه جلسه ی دوم

19:15-17:45 آذر27 یکشنبه جلسه ی سوم

18:15-16:45 آذر29 سه شنبه جلسه ی چهارم

برنامه کالس علوم هفتم



درس ریاضی

اساتید دوره



درس علوم

اساتید دوره



راهنمای تصویری ورود به کالس ها

وارد سایت 

smarteach.ir

.شوید
ما دقت کنید فیلتر شکن ش)

کروم یا مرورگرتانخاموش و 

.(باشدموزیال

مرحله ی اول



راهنمای تصویری ورود به کالس ها

بر روی

"ورود به سامانه"

.کلیک کنید

مرحله ی دوم



راهنمای تصویری ورود به کالس ها

رمزعبورینام کاربری و 
که در اختیار شما قرار 

.دادیم وارد کنید
نام کاربری و رمز عبور هر دو، )

شماره همراه بدون صفر اول 

خودتان است که باید به 

.(انگلیسی وارد شود

شماره همراهی از شما که *

.مشاورین ما اعالم کردند

مرحله ی سوم



راهنمای تصویری ورود به کالس ها

مرحله ی چهارم

در قسمت درس های 
من، بر روی کالس

".....آمادگی امتحان"
.کلیک کنید



راهنمای تصویری ورود به کالس ها

مرحله ی پنجم

بر روی متن 
"......ورود به کالس آمادگی "

.ویدکلیک کنید و وارد کالس ش



چنانچه در ورود به کالس به مشکلی برخوردید با
.شماره ی زیر تماس گرفته یا پیام دهید

تلفن پشتیبانی

09909389945
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نید، یک ربع از قبل شروع کالس وارد کالس شوید و دسترسی خود را چک کلطفا

.تا در صورت وجود مشکلی قبل از شروع کالس آن  را برطرف کنید

. ویدطبق برنامه وارد کالس شلطفابرنامه ی کالس ها در اسالید سوم آمده است، 

وش هر جلسه ی کالس با شما تماس گرفته نمیشود پس تایم کالس ها را فرام

.نکنید

چنانچه در جریان کالس ها سوال و یا مشکلی داشتید از طریق شماره ی

.با ما در ارتباط باشید09909389945

تمی    نام کاربری و رمز عبور برای ورود صرفا یک عدد است و از هر گوشی و یا سیس

.قابلیت ورود وجود دارد



ارتباط با ما


