
 

 

 باسمه تعالی

 درود بر شما مدیر گرامی 

همگی بر این امر واقفیم که زحمات شما و همکارانتان در راستای شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم و وقف  

هست. در دوران سخت و بی   عمر و زمان در جهت ایجاد فرصت برابر آموزشی همواره محل شکر و ستایش بوده و

و حس سپاسگزاری    ها مضاعفی همه گیری کرونا و نارسایی های طبیعی موجود در آموزش از راه دور، این تالشسابقه

برای    در استمرار رسالت خود  نیز، افزون تر گشته است. "موسسه غیر تجاری توسعه علمی آموزشی عدالت محور آالء"

خدمات مدارس، همانند سال گذشته، امکان استفاده از  یاری رساندن به نظام آموزشی کشور و تکمیل بخش آنالین  

 فراهم آورده است. "پرچم" را بورسیه

شامل تمام دروس عمومی و اختصاصی) ویژه ترین مجموعه کنکوری موسسه آالء  (   آالء   دوره راه ابریشم در این طرح،  

در هر   تست طبقه بندی شده  ۳۰۰۰بیش از  تحلیل  مبتنی بر درسنامه کامل ویدیویی سه پایه،    برای یک سال تحصیلی

از    نفر   ۱۴به    ، درصد تخفیف۱۰۰تا  با تاييد مدیران بزرگوار مدارس    آزمون آنالین به همراه مشاوره؛  جمع بندی،  درس،

 شود.دانش آموزان مستعد و پرتالش شما تقدیم می

 بیابیم.  بهتر این طرح عام المنفعه، فرزندان ایران را موفق تر و توانمندتر امید است با اجرای هر چه 

را برای    ۱۴۰۱-۱۴۰۰در مقطع دوازدهم سال تحصیلی    .…………..………با کد ملی    …………………………بدین وسیله دانش آموز  

 .استفاده از طرح پرچم تاييد می نمایم

 کد مجموعه:  نوع مدرسه: :شماره تلفن مجموعه

 مهر و امضاء مدیر مجموعه  :نام و نام خانوادگی مدیر مجموعه : مجموعهآدرس 

 

 

 

 قسمت دانش آموز:

  درصد پک کامل راه ابریشم آالء (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)) 100تخفیف 

  آالء شمیدرصد پک کامل راه ابر  50 ف یتخف

  آالء شمیدرصد پک کامل راه ابر  90 ف یتخف

 

               شماره موبایل:                                                    رشته تحصیلی:   

 کد پستی:                                      استان و شهر محل سکونت:   
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