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دانش آموز محترم دبیرستان:

مدارس عمومی شهر پرنس ویلیام )PWCS( متعهد به موفقیت دبیرستان و گذار 
به مدرسه ای مناسب در مقطع پس از دبیرستان برای مطالعه و اشتغال هستند. این 
گروه از مدارس با تاکیدی آشکار بر یادگیری شما، تجربه ای غنی و سرگرم کننده 

برای تصمیم گیری شما ارائه می کند. بسیاری از دوره های جدید برای ارائه ی 
فرصت هایی به منظور کاوش در انواع شغل های ممکن برای شما طراحی شده 
اند. گزینه هایی برای کسب واحد کالج از طریق آزمون تعیین سطح، مدرک بین 
المللی، کمبریج، و برنامه های ثبت نام ارائه خواهد شد. برای شما محیطی فراهم 

نموده ایم که در آن با نقاط قوت، شیوه ی ارتباط این نقاط قوت با فرصت های 
شغلی، و آمادگی های الزم برای گذار موفقیت آمیز به دنیای بعد از دبیرستان آشنا 

خواهید شد.

"کاتالوگ دوره دبیرستان 17-2016" اطالعاتی در رابطه با دوره های موجود و 
خدمات پشتیبانی حاضر ارائه نموده و نقش منبعی برای سرتاسر سال درسی ایفا 

می کند. راهنمای ارجاع فوری که دوره ها را با سطح پایه فهرست نموده و شامل 
شماره صفحه برای بررسی جزئیات موجود در کاتالوگ است. در صورت تمایل 

می توانید از طریق وبسایت شعبه pwcs.edu به کاتالوگ دسترسی داشته باشید. 
لطفا برای مطالعه ی دقیق "کاتالوگ" با خانواده ی خود زمان بگذارید. بدینصورت 

دوره های سال تحصیلی بعد که مناسب شما بوده و به شما در رسیدن به اهداف 
شخصی کمک می کند انتخاب خواهد شد.

مشاورین PWCS معلمین و مدیران برای حصول اطمینان از موفقیت شما و 
احراز شرایط فارغ التحصیلی با شما همکاری نموده همچنین اطمینان از اینکه 

برنامه آکادمیک شما در سال 17-2016 با عالیق و نیازهای شما هماهنگ است.

ارادتمند شما،

استون ال. والتز
سرپرست مدارس
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 از برنامه دبیرستان دیویژن در سطح جهانی، بهترین 
استفاده را ببرید

ورود به دبیرستان زمان مهیج و چالش برانگیزی برای دانش آموزان و خانواده هایشان است. گزینه های فراوانی برای انتخاب وجود دارد و شرایط الزمی که باید 
برآورده شوند. در مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام، ما معتقدیم که تمام دانش آموزان باید براساس دوره سطح جهانی ما که بر اساس آنچه دانش آموزان در 

خانه، جامعه ما و مدرسه آموخته اند؛ تجربه دقیق آموزشی داشته باشند. تجربه دبیرستان به منظور آماده سازی دانش آموزان برای اشتغال آتی، مطالعات بیش تر در 
کالج و سطح دانشگاه و برای شهروند مؤثر بودن در محله، کشور و جامعه جهانی طراحی شده است. این تجربه از گزینه های دیپلمی با کیفیت باال، انتخاب گسترده 
ای از برنامه های تخصصی، موارد اصلی مورد نیاز برای ترم، نظمی از گزینه ها و گزینه های غیرسنتی برای کسب واحد را ایجاد می کند. در حالی که برنامه 

های آکادمیک هسته برنامه دبیرستان ما را تشکیل می دهند، استفاده از موقعیت های متعدد برای مشارکت در فوق برنامه در تمام دبیرستان های ما حائز اهمیت 
است.

از کجا شروع کنم؟
نوع دیپلمی که می خواهید بگیرید را انتخاب کنید. دانش آموزانی که وارد پایه 

نهم می شوند ترغیب شده اند که برای حفظ بیش ترین تعداد گزینه ها، همانطور 
که در حرفه دبیرستان خود پیشرفت می کنند گزینه دیپلم پیشرفته را در نظر 
بگیرند. خدمات مشاوره مدرسه به طور منظم فرصت هایی برای خانواده ها 
فراهم می سازد تا پیشرفت دانش آموز به سمت شرایط الزم دیپلم را ارزیابی 
کنند و با توجه به نوع دیپلم انتخاب شده تغییراتی بدهند. تمام دبیرستان های 

شهرستان پرنس ویلیام، دیپلم و گواهی ارائه می دهند تا به نیاز دانش آموزان با 
توجه به عالیق و احتیاجات مختلف پاسخ دهند. 

هدف این کاتالوگ تشریحی درسی، تعریف ترم های اصلی است که در 
دبیرستان های شهرستان پرنس ویلیام بین سطح 9-12 تدریس می شوند. دانش 

آموزان باید این کاتالوگ درسی را بخوانند و با ولی/قیم، مشاوره مدرسه و 
دبیران مشورت کنند تا برنامه مطالعه فردی آنها را برنامه ریزی نمایند. وظیفه 

هر دانش آموز و خانواده اوست تا از رفع نیازهای الزم برای مطالعات 
پیشرفته یا دیپلم استاندارد اطمینان حاصل کنند. شرایط الزم فارغ التحصیلی بر 
اساس سالی است که دانش آموز وارد پایه نهم شده است. مشاوره مدرسه می 

تواند با برنامه ریزی برای مرور نمرات آزمون و موفقیت های گذشته و بحث 
درباره عالیق حال حاضر و اهداف بلند مدت کمک کند. مشاوران مدرسه نیز 

اطالعات به روز درباره انواع برنامه های آموزشی، مدارس، کالج ها، 
دانشگاه ها و امکانات استخدامی دارند. مشاوران مدرسه شرایط الزم فارغ 

التحصیلی دانش آموزان را به صورت ساالنه بررسی می کنند، و کارمندان 
مشاوره مدرسه در هر مدرسه ای برای کمک به شما در دسترس هستند. لطفاً 

برای تصمیم گیری آکادمیک از نزدیک با مشاور مدرسه گفتگو و همکاری 
کنید. 

سال تحصیلی
دولت مستلزم آن است که سال تحصیلی معمول حداقل 180 روز را داشته باشد 
و به دو ترم تقسیم شده باشد. دروس معموالً در طول یک سال تدریس می شوند 
و دانش آموزان نمره نهایی و واحد استاندارد معتبر در پایان سال تحصیلی برای 

هر درسی که با موفقیت پشت سر گذاشته باشند دریافت می کنند. با این حال، 
برخی درس ها تنها برای یک ترم طراحی شده اند. درس تک ترمی، در 

صورت تکمیل موفق نیم واحد محسوب می شود.

ثبت نام
در صورت ثبت نام حد نصاب و کارمندان در دسترس، درس های فهرست شده 
در برنامه تحصیلی 17-2016 ارائه می شوند. نمرات لیست شده برای دروس، 

نشان دهنده نمراتی است که دانش آموز گرفته است. از تمام دانش آموزان 
انتظار می رود که برنامه روز کامل کالس را بگیرند تا به حداقل استانداردهای 

الزم برای فارغ التحصیلی و مقررات هیئت آموزش و پرورش ویرجینیا پاسخ 
دهند.

تمام دروس توضیح داده شده ممکن است به دلیل کارمند/یا به حدنصاب نرسیدن 
ثبت نام در تمام مدارس ارائه نشوند. مشاوران مدرسه بسیار صمیمانه با دانش 

آموزان و خانواده ها/قیم ها کار می کنند تا برنامه های تحصیلی را وقتی 
جایگزین های مناسب را در صورت عدم ارائه درس می توان ارائه داد، بهبود 

بخشند.

روند تعیین سطح/پیشرفت
توصیه های مربوط به تعیین سطح دانش آموز بر عهده دبیر و سایر کارمندان 

حرفه ای است که مستقیماً با دانش آموز در تعامل هستند. با این حال، تعیین 
سطح نهایی بر عهده مدیر است. پیشرفت در سطح دبیرستان بر اساس راهنمایی 

های زیر است:
دانش آموزانی که از پایه تحصیلی 8 پیشرفت کرده اند، در پایه تحصیلی 	 

9 قرار داده می شوند.
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پیشرفت دانش آموزان در دبیرستان به سمت فارغ التحصیلی بر اساس 	 
دوره ها است. دانش آموزان بر اساس عملکرد تحصیلی، نیازهای 

تحصیلی، شرایط الزم فارغ التحصیلی و واحدهای درسی قبله که گرفته 
اند؛ درس بر می دارند.

شرایط الزم فارغ التحصیلی برای دانش آموزان مواردی است که هنگام 	 
ورود به پایه نهم برای اولین بار ذکر شده است.

شرایط الزم برای عضویت در کالس 9-12 عبارتند از:

تعیین سطح
پایه نهم: تکمیل موفق پایه هشتم.

پایه دهم: پنج واحد، که سه واحد آنها باید دروس ضروری باشند.
پایه یازدهم: یازده واحد، که شش واحد آنها باید دروس ضروری باشند.

پایه دوازدهم: شانزده واحد، که نه واحد آنها باید دروس ضروری باشند.

برای اینکه به عنوان کالس دوازدهمی در نظر گرفته شوند، دانش 
آموزان باید در برنامه مطالعاتی شرکت داشته باشد که کسب حداقل واحد 

استاندارد نمره و واحدهای الزم وی را قادر به فارغ التحصیلی تا ژوئن 
سال سوم یا تا پایان تابستان بعد از سال سوم سازد. تمام برنامه های 
جایگزین الزم است توسط مدیر دبیرستانی که دانش آموز از آن فارغ 

التحصیل شده تأیید شود.

شرایط الزم دوره 
تمام دانش آموزان، صرف نظر از نوع دیپلم یا برنامه تخصصی که انتخاب 
کرده اند، باید مجموعه ای از کالس های اصلی برای ریاضی، علوم، علوم 

اجتماعی، هنر زبانی/انگلیسی، تربیت بدنی و سایر دروس را کامل کنند. نمودار 
صفحه 6-9 برای کمک به دانش آموزان طراحی شده است تا ببینند برای هر 

نوع دیپلم چه دروسی باید کامل شوند. برخی از برنامه های تخصصی که ارائه 
می شوند ممکن است برای کالس های مورد نیاز جایگزین شوند. دانش آموزان 
و خانواده هایشان باید از نزدیک با مشاور مدرسه در ارتباط باشند تا از انتخاب 

های درسی موجود مطلع شوند.

برنامه های تخصصی 
برنامه تخصصی انتخاب مدرسه، بررسی شغلی، تمرکز حوزه رشته و آمادگی 

برای کالج/دانشگاه را ممکن می سازد. دبیرستان شهرستان پرنس ویلیام 
موقعیت های عالی برای دانش آموزان فراهم می سازد تا گستره متنوعی از 

برنامه های خاص را بشناسند. این برنامه های "تخصصی" به دانش آموزان این 
فرصت را می دهند که مشاغل را از تجارت ساختمانی گرفته تا علوم رایانه ای 
پیشرفته بررسی کنند. دانش آموزانی که در این برنامه ها شرکت می کنند می 

توانند گواهی، مجوز یا سایر اعتبارات حرفه ای را در حوزه مطالعاتی دریافت 
کنند.

عالوه بر آشنایی با حرفه و تمرکز حوزه مطالعاتی مورد عالقه، تمام دبیرستان 
های ما آمادگی کامل برای کالج از طریق درس های تعیین سطح پیشرفته هیئت 

علمی کالج، دیپلم بین المللی یا برنامه کمبریج فراهم می سازند. هر سه این 
برنامه ها به دانش آموزان امکان می دهد در حالی که در دبیرستان هستند، 

واحدهای درسی کالج برای دوره های تکمیل شده را بگیرند. همچنین ثبت نام 
هم زمان و درس های اولیه کالج در PWCS برای دانش آموزان در دسترس 

است.

خانواده ها می توانند انواع گزینه های موجود در برنامه دبیرستان های نزدیک 
به خود را بررسی کنند یا یکی از چند گزینه ارائه شده در همایش برنامه 

تخصصی ما و شب های اطالع رسانی که هر ساله در سراسر کشور برگزار 
می شوند را در نظر بگیرند. برای اطالعات بیشتر درباره برنامه هایی که به 
طور خاص مورد عالقه شما هستند، می توانید با دفتر مشاوره هر دبیرستانی 

تماس بگیرید. برای کسب اطالعات درباره سیاست های انتقال و مهلت 
درخواست، حتماً از وب سایت مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام در 

pwcs.edu دیدن فرمایید.

دروس انتخابی
عالوه بر شرایط الزم درس اصلی و برنامه های تخصصی، تمام دبیرستان های 

پرنس ویلیام بخش گزینه دروس اختیاری ارائه می دهد که برنامه تحصیلی را 
غنی می سازد و دانش آموزان را به چالش می کشد. دانش آموزان ممکن است 
این دروس اختیاری را انتخاب کنند تا تجربه تحصیلی خود را بر اساس عالیق 
خود بسازند. مثال ها عبارتند از: تربیت بدنی پیشرفته، روزنامه نگاری، تئاتر، 
جغرافیا، نجوم، روابط بین الملل، و غیره. با مشاوره مدرسه خود صحبت کنید 

تا درباره دروس ارائه شده در مدرسه خود مطلع شوید.
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روش های انتخاب واحد
کالس سنتی

تجربه اغلب دانش آموزان از مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام در محیط کالس سنتی آنهاست، در این محیط همکاری رو در رو و کادر آموزشی کالس جهانی 
منجر به درک عمیق مطالب می شود. محیط کالس درس بهترین پتانسیل برای تعامل دانش آموزان را فراهم می سازد. همچنین فرصت دوستی مادام العمر با همکالسی 

ها در یک سال تحصیلی ایجاد می کند.

دروس مجازی
همانطور که فناوری پیشرفت کرده است، ابزار تحصیلی و فرصت های آموزشی نیز تکامل یافته اند. تعداد روزافزونی از دانش آموزان به دنبال جایگزین هایی برای 

تجربه رو در رو کالس از طریق فرصت های آموزشی مجازی هستند: 

PWCS دبیرستان مجازی
دبیرستان دولتی شهرستان پرنس ویلیام در تدریس 

آنالین از طریق دبیرستان مجازی پیشرو است. 
دبیرستان مجازی PWCS با یک دهه تجربه در 

ارائه درس های شتابی برای دانش آموزانی که برای 
کار در محیط های یادگیری مستقل تر ترغیب شده 

اند، و به اندازه کافی برای مدیریت کار و زمان خود 
منظم هستند پیشرو است. تجربه آنالین دبیرستان 

مجازی PWCS واقعاً در سطح جهانیاست. دانش 
آموزانی که دوره های آموزشی ما را انتخاب می کنند 
معلمان بسیار ماهر و تضمین شده پرنس ویلیام را در 
اختیار دارند. دوره های آموزشی شامل طیف گسترده 

ای از وضعیت رسانه هنر، مدیریت دوره و 
ابزارهای همکاری می باشد. دبیرستان مجازی 

PWCS این فرصت را در اختیار دانش آموزان 
قرار می دهد تا با انتخاب دوره های آنالین، تکمیل 

شرایط الزم برای فارغ التحصیلی، گرفتن مجدد 
واحدهای تحصیلی و ایجاد توازن بین فرصت های 

آکادمیک و فعالیت های فوق برنامه را تسریع بخشند. 
به استثناء آموزش رو در رو، این دوره ها از طریق 
کامپیوتر ارائه می شود و تکالیف خارج از ساعات 

مدرسه انجام می شوند. دانش آموزان به مربیان خود 
از طریق تلفن و ابزارهای ارتباطی همچون ایمیل و 

پیام های فوری، دسترسی مستقیم دارند.

درحالی که محتوا و شرایط الزم آموزش آنالین همان 
است که در کالس درس سنتی است، دوره های 

آنالین نیاز به مهارت ها و سبک های مختلف 

یادگیری متفاوت با سبک سنتی چهره به چهره دارد. 
برای مثال، دانش آموزان که در یک دوره آنالین ثبت 

نام کرده اند خودشان مسئول برنامه ریزی برای 
"ساعت های کالسی" هستند. دانش آموزان آنالین باید 
بسیار تمرکز داشته و منظم باشند. اطالعات در مورد 

ماهیت آموزش آنالین، تجهیزات کامپیوتری الزم، 
هزینه و دیگر جنبه های این فرصت را می توان در 

صفحه وب دبیرستان های مجازی در  
.virtualhigh.schools.pwcs.edu

ارائه شدن دوره ها در هر سال تحصیلی به حدنصاب 
رسیدن ثبت نام و در دسترس بودن کارکنان واجد 

شرایط و مناسب بستگی دارد. 

دانش آموزان عالقه مند به دوره های آموزش مجازی 
باید مشاور مدرسه خود را ببینند یا با دبیرستان 

مجازی تماس بگیرند. اطالعات تماس در وب سایت 
مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام موجود است 

.pwcs.edu

ویرجینیای مجازی
ویرجینیای مجازی وابسته به وزارت آموزش و 

پرورش ویرجینیا، برای دانش آموزان سراسر کشور 
دوره های مجازی برگزار می کند. دانش آموزان این 

فرصت را دارند تا در دوره هایی ثبت نام کنند که 
قادر به قرار دادنشان در برنامه منظم مدرسه نیستند 

یا از دوره هایی بهره ببرند که در حال حاضر در 
مدرسه ارائه نمی شود. 

در حالی که دانش آموزان واحدهای درسی دبیرستان 
را از طریق برنامه مجازی ویرجینیا می گیرند، 

واحدهای درسی مجازی ویرجینیا ممکن است توسط 
دانش آموزان باالتر از 7 واحد در محدودیت ساالنه 

برای دانش آموزان مدرسه دولتی پرنس ویلیام 
برداشته نشوند. ممکن است استثناهایی برای دانش 
آموزان مدرسه فرماندار @ پارک نوآوری و برنامه 

پیش دبستانی فرماندار در دبیرستان آزبورن پارک 
به وجود بیاید.

در حالی که برخی از دوره ها مستلزم پرداخت 
شهریه هستند هر دانش آموز که در برنامه اولیه کالج 

شرکت کند شهریه دوره AP خود را از طریق 
وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا دریافت می کند. 
دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون AP دارند 

الزم است هزینه این آزمون را بپردازند. دانش 
آموزانی که در یک دوره مجازی ویرجینیا ثبت نام 

می کنند و بعد از شروع دوره را حذف می کنند، 75 
دالر جریمه می شوند. دانش آموزانی که در کالس 

های مجازی موفق هستند به طور کلی در استفاده از 
فناوری ماهر، منظم و مشتاق هستند، مهارت های 

ارتباطی خوبی دارند )خواندن و نوشتن( و عالقه مند 
به تعامل با دیگران در محیط دوره آنالین می باشند. 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد فرصت های 
ویرجینیای مجازی، لطفاً به مشاور مدرسه خود 

مراجعه کنید. 

دبیرستان شبانه
تعداد محدودی از درس ها عصرها ارائه می شوند. این درس ها از درس های ضروری برای فارغ التحصیلی هستند. ارائه دروس به حدنصاب بودن ثبت نام بستگی 

دارد. مشاور مدرسه شما می تواند اطالعات بیشتری درباره برنامه مدرسه شبانه ارائه دهد. 
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مدرسه تابستانه
ما درس هایی را در طول تابستان نیز ارائه می دهیم. برنامه تابستانی مدرسه به 
دانش آموزان اجازه می دهد تا کار درسی اجباری را سریع تر تمام کنند و سال 

تحصیلی خود را برای شرکت در برنامه های اختیاری خالی تر بگذارند و هم زمان 
روی کار درسی پیشرفته آکادمیک تمرکز کنند. سایر دانش آموزان از برنامه 

تابستانی مدرسه برای گرفتن مجدد دروسی استفاده می کنند که سال قبل در آن 
مشکل داشتند. دانش آموزانی که عالقه مند به شرکت در دوره های تابستانی هستند، 

برای کسب اطالعات بیشتر باید با مشاوره مدرسه خود تماس بگیرند. تمام دانش 
 SOL آموزانی که در کالس های تابستانی شرکت می کنند، الزم است در آزمون

شرکت کنند، مگر اینکه آن را پاس کرده باشند. دانش آموزانی که به نمره حد نصاب 
نرسیده اند، الزم است برای درس های تابستانی موجود ثبت نام کنند. به منظور 

پشتیبانی از دانش آموزان مدرسه دولتی پرنس ویلیام، که باید به نمره دیپلم تأیید شده 
استاندارد برسند، برنامه آموزشی اختیاری برای تابستان فراهم شده است. این برنامه 

اختیاری برای دانش آموزانی در دسترس است که دروس کالس خود را پاس کرده 
اند و نمره کارنگی گرفته اند، اما به دلیل عدم قبولی در آزمون SOL پایان دوره 

نتوانستند نمره کافی را بگیرند. برنامه های تابستانی که در مدرسه دولتی شهرستان 
پرنس ویلیام برداشته نشده اند باید مطابق با مقررات مشخص شده باشند. برای 

اطالعات بیشتر با مشاوره مدرسه خود مشورت کنید.

متدهای جایگزین برای ضمانت واحد استاندارد
دانش آموزانی که به دنبال دروس دبیرستانی هستند که مدرسه دولتی شهرستان 
پرنس ویلیام یا برنامه مجازی ویرجینیا فراهم نکرده است، باید فرم درخواست 

رسمی پر کنند. وقتی ولی تأییدیه دریافت می کند که برای اتمام موفق درس واحد 
تعلق می گیرد، دانش آموز می تواند برای درس مورد نظر ثبت نام کند. فرم ها نزد 

مشاور مدرسه موجود است.

 مدارس تحصیلی 
پیشرفته ایالتی

 دبیرستان توماس جفرسون برای علوم 
 و فناوری – تحصیالت عالی منطقه 

ویرجینیا – مدرسه فرماندار 
دبیرستان توماس جفرسون برای برنامه چهار ساله 

خود، دانش آموزان مدرسه شهرستان پرنس ویلیام را 
در علوم و فناوری از طریق تقاضای کار و آزمون می 

پذیرد. دانش آموزان عالقه مند باید از مشاور مدرسه 
متوسطه درخواست بسته اطالعاتی کنند. دانش آموزان 
باید جبر I را تا پایان کالس هشتم کامل کنند یا تأییدیه 

کتبی برای رفتن به مدرسه توماس جفرسون از مدیر 
 خود دریافت کنند. اطالعات بیشتر، از 

 طریق دفتر مدیریت مدرسه توماس جفرسون با 
 شماره تماس 5714233370 یا در وب سایت 
www.tjadmissions.org در دسترس است.

مدرسه فرماندار @ پارک نوآوری – سال تحصیلی 
مدرسه فرماندار منطقه ویرجینیا

مدرسه فرماندار @ پارک نوآوری یک مؤسسه علوم 
فناوری مهندسی و ریاضی )STEM( است که از سه 

بخش مدرسه پرنس ویلیام، شهر ماناساس و پارک 
ماناساس با همکاری دانشگاه جورج ماسون تشکیل 

شده است. طرح درسی برنامه با زیست، شیمی فیزیک 
و ریاضیات، مفاهیم مهندسی و فناوری و علوم 

آزمایشگاهی مشترک است. تجارب یادگیری روی 
تحقیق واقعی با فرصت هایی در کسب و کار، صنعت، 

دولت و محیط دانشگاهی تمرکز دارند. اعتراض دانش 
آموزان سال سوم برای درخواست این برنامه قانونی است. 

دانش آموزان عالقه مند می توانند به صورت آنالین 
 http://governor.schools.pwcs.edu/ 

به فرم درخواست آنالین دسترسی داشته باشند. دانش 
آموزان باید جبر II/مثلثات و زیست و شیمی را تا پایان 
پایه تحصیلی دهم کامل کرده باشند تا بتوانند درخواست 

بدهند.

تحصیل جایگزین 
مرکز آموزش دستورالعمل های جدید )پایه های تحصیلی 12-9(

دستورالعمل های جدید به دانش آموزان کالس 9-12 برنامه جامعی ارائه می دهد 
که مهارت های اجتماعی حرفه ای – رهبری الزم برای موفقیت در قرن 21 را با 
برنامه درسی موجود مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام ادغام می سازد. دانش 

آموزان می توانند برنامه درسی دقیقی انتظار داشته باشند که پیشرفت تحصیلی، 
مسئولیت اجتماعی و احترام به خود را ارتقاء بخشند. محیط آموزشی نوآور فرصت 

های یادگیری انعطاف پذیری برای پشتیبانی از موفقیت دانش آموز ایجاد می کنند. 
برنامه ها به صورت روزانه و شبانه ارائه شده اند. مداخله های متناسب با سن 

منجر به پیشرفت مؤثر یادگیری زبان دوم به صورت فشرده می شوند.

مدیر مدرسه، اولیا/قیم، یا دفتر مدیریت دانش آموز و برنامه های جایگزین به دانش 
آموزان تعیین سطح را توصیه می کنند. برنامه تحصیلی غیر سنتی برای هر دانش 

آموز با مشارکت کارمندان دستورالعمل های جدید، ولی/قیم طراحی شده است و 
دانش آموزان مطمئن می شوند که اهداف تحصیلی و فارغ التحصیلی آنها تأمین می 

گردد. انتخاب های آموزشی متعدد از انتقال دانش آموزان برای تحصیالت فوق 
برنامه و فرصت های سرویس یادگیری حمایت می کنند.

برنامه تحصیلی جایگزین فردی دانش آموز )ISAEP( – برنامه تحصیلی 
جایگزین فردی دانش آموز )ISAEP( برنامه ای است که دانشکده آموزشی 

ویرجینیا ارائه می دهد که به دانش آموزان 16 تا 18 ساله، کسانی که احتمال 
اخراج از مدرسه را دارند، فرصت تالش برای کسب گواهی تحصیل عمومی 

)GED( می دهد و به طور هم زمان دانش آموزان مهارت حرفه ای یا شغلی خود 
را ارتقا می بخشند. دانش آموزان باید از جانب دفتر مشاوره مدرسه با اجازه اولیا/

قیم به برنامه مورد نظر ارجاع داده شوند و برای پذیرش در برنامه باید نمره کافی 
کسب کنند. ISAEP فقط برای دانش آموزانی در نظر گرفته می شود که بعد از 
همه تالش ها برای حضور در برنامه دیپلم سنتی خسته شده اند. برای اطالعات 
بیشتر با توجه به شرایط الزم فارغ التحصیلی با دفتر مشاور مدرسه تماس بگیرید
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A)100-90( 4 امتیاز)4.5 امتیاز )90-100(5 امتیاز )90-100

B+)89-87( 3.4 امتیاز)3.9 امتیاز )87-89(4.4 امتیاز )87-89

B)86-80( 3 امتیاز)3.5 امتیاز )80-86( 4 امتیاز )80-86

C+)79-77( 2.4 امتیاز)2.9 امتیاز )77-79(3.4 امتیاز )77-79

C)76-70( 2 امتیاز)2.5 امتیاز )70-76(3 امتیاز )70-76

D+)69-67( 1.4 امتیاز)1.4 امتیاز )67-69(1.4 امتیاز )67-69

D)66-60( 1 امتیاز)1 امتیاز )60-66(1 امتیاز )60-66

F)59 0 امتیاز )59 و زیر 59(0 امتیاز )59 و زیر 59(0 امتیاز )59 و زیر

اطالعات کلی
 نمرات: تمام دروس تدریس شده در مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام دارای نمراتی به شرح زیر می باشند:

واحد های درسی دانشگاه کارنجی در تعیین میانگین نمره دانش آموز استفاده شده اند 
اگر دانش آموزان با موفقیت دوره آموزشی مشخص شده در سطوح 9، 10، 11 یا 12، را قبل از ورود به سطح 9 بگذرانند، برای آن ها واحدهای استاندارد 

به هنگام فارغ التحصیلی محسوب می شود. چنین دوره های آموزشی در محاسبه میانگین نمرات دوره دبیرستان استفاده خواهند شد. 
)پاراگراف زیر را مشاهده فرمائید( 

حذف نمره دوره آموزشی گذرانده شده در دوره متوسطه از مدرک 
دبیرستان 

قوانین زیربنایی استانداردهای معتبرسازی مدارس دولتی در ویرجینیا به خانواده 
ها این حق را داده است تا درخواست کنند نمره دوره آموزشی گذرانده شده در 

دوره متوسطه از کارنامه دبیرستان حذف شود. درخواست حذف نمره دوره 
آموزشی گذرانده شده در دوره متوسطه از کارنامه دبیرستان باید در فرم موجود 

در دفتر مشاوره یا وب سایت مدرسه، قبل از آخرین تاریخ اعالم شده توسط 
مدرسه بخش، ارایه شود. خانواده های که خواستار حذف نمره دوره آموزشی 

گذرانده شده از کارنامه دوره دبیرستان هستند باید بدانند که بعد از انجام این کار 
و موافقت با درخواست، نمره ای برای درس لحاظ نخواهد شد. 

تغییرات برنامه
هر دبیرستانی قوانین و روش های خاصی برای تغییر برنامه خود دارد. دانش 
آموزان باید از فرآیند تغییر برنامه درستی مدرسه خود تبعیت کنند. اگر دانش 

آموزی خواستار تغییر کالس باشد، قوانین زیر اجرا خواهند شد:
 اگر دانش آموزی در طول ترم اول، یک دوره درسی یک ساله را رها 	 

کند، در کارنامه تحصیلی او، "حذف، قبول" )WP( یا "حذف، مردودی" 
)WF( قید می شود. اگر دانش آموزی یک دوره درسی یک ساله را پس 
از ترم یک رها کند، نمره مردودی )F( در کارنامه او ثبت می شود. این 

قانون تا یک هفته بعد از صدور کارنامه موقت قابل اجرا خواهد بود. 

 اگر دانش آموزی برای یک درس یک ترمی ثبت نام کند و قبل از پایان نه 	 
هفته درس را رها کند، در کارنامه تحصیلی او، "حذف، قبول" )WP( یا 

"حذف، مردود" )WF( قید می شود. اگر دانش آموزی نه هفته بعد از 
دوره آموزشی یک کالس یک ترمی را رها کند، نمره مردودی )F( در 

کارنامه او ثبت خواهد شد.
 اگر دانش آموزی در یک دوره آموزشی از یک سطح به سطح دیگری 	 

رود، آنگاه نمراتی که در دوره آموزشی اول به دست آورده است به دوره 
آموزشی دوم منتقل می شود. این قانون حتی در مواردی که دانش آموز در 

یک دوره آموزشی از سطح باالتر به سطح پایین تر می آید، اجرا می 
شود. )برای مثال از انگلیسی 9 پیش AP به انگلیسی 9(.

شرایط فارغ التحصیلی و گزینه های دیپلم
هئیت تحصیلی ویرجینیا شرایطی را برای دانش آموزان در خصوص اولین سال 
تحصیلی ورود دانش آموز به دوره آموزشی پایه 9 تعیین کرده است. گزینه های 

دیپلم ارائه شده به دانش آموزان را می توان در صفحه های زیر پیدا کرد و بر 
اساس سال ورود دانش آموز به پایه نه برای اولین بار آنها را مرتب کرد. دانش 

آموزان باید هر سال برای به روز کردن برنامه فارغ التحصیلی خود با مشاور 
مدرسه مالقات کنند.

نمره ارزشی دروسپایه
نمره ارزشی برای درس هایی است که برای تعیین سطح 
پیشرفته، دیپلم بین المللی، کمبریج و مشاغل خاص و 

آموزش فنی حرفه ای طراحی شده اند
نمره ارزشی برای درس های پیش نیاز
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شرایط الزم فارغ التحصیلی
دانش آموزانی که در سال 2011 – 2012 و 2012-2013 وارد پایه نهم و باالتر شده اند

دوره های ضروری
دیپلم استاندارددیپلم مطالعات پیشرفته

استاندارد 
واحد تحصیلی

تأیید شده 
واحد تحصیلی

استاندارد 
واحد تحصیلی

تأیید شده
واحد تحصیلی

دانش آموزانی که تعیین سطح پیشرفته، کمبریج، سطح کالج یا درس های الزم برای دیپلم بین المللی را کامل کنند می توانند صالحدید تکمیل شرایط الزم برای فارغ التحصیلی تحت استاندارد های ارائه 
شده را داشته باشند آنها نمره استاندارد و واحد های معتبر را متناسب با دیپلم استاندارد یا دیپلم مطالعات پیشرفته کسب کرده اند، یا در صورت برنامه دیپلم کامل بین المللی، تعداد نمره معتبر الزم برای 

دیپلم مطالعات پیشرفته را کسب کرده باشند.

دوره های ضروری
دیپلم استاندارددیپلم مطالعات پیشرفته

42انگلیسی – 9، 10، 11، و 12 
خواندن و نوشتن

42
نوشتن 

درک مطلب

ریاضیات – این دوره ها باید دارای حداقل دو درس متفاوت از بین جبر I؛ هندسه؛ جبر، 
تابع و تجزیه و تحلیل داده ها؛ جبر II؛ یا سایر درس های ریاضیات باالتر از جبر II )دیپلم 
استاندارد( یا حداقل سه درس مختلف از بین جبر I، هندسه، جبر II یا سایر دروس ریاضی 

باالتر از جبر II )دیپلم مطالعات پیشرفته( باشند.

4231

علوم آزمایشگاهی – این دوره ها باید حداقل دارای دو درس متفاوت از زمین شناسی، 
زیست، شیمی یا فیزیک یا سلسله مراتبی از دروس علوم الزم برای دیپلم IB را باشند )دیپلم 

استاندارد(. دیپلم مطالعات پیشرفته حداقل به سه درس مختلف از زمین شناسی، زیست، 
شیمی یا فیزیک یا سلسله مراتبی از دروس علوم الزم برای دیپلم IB نیاز دارد.

4231#

تاریخ و علوم اجتماعی – دوره ها باید شامل تاریخ ویرجینیا و ایالت متحده امریکا، دولت 
ویرجینیا و ایالت متحده امریکا، و یک )دیپلم استاندارد( یا دو مورد )دیپلم مطالعات پیشرفته( 

از موارد زیر باشند: تاریخ جهان تا 1500؛ تاریخ جهان از 1500؛ جغرافی جهان ممکن 
است به عنوان یکی از دروس دیپلم مطالعات پیشرفته برای انتقال دانش آموزان پذیرفته شود.

4231#

زبان خارجی شامل دوره ی گویشوران زبان بومی/مادری اسپانیایی – دوره ها باید 
شامل سه سال آموزش یک زبان یا دو سال آموزش دو زبان باشند

3

II ،I 22بهداشت/تربیت بدنی
11اقتصاد و امور مالی فردی

1هنرهای زیبا یا آموزش فنی و حرفه ای 
زبان خارجه، هنرهای زیبا یا آموزش فنی و حرفه ای – واحد گرفته شده باید شامل 

یک واحد از هنرهای زیبا یا عملی یا آموزش فنی و حرفه ای باشد.
2

دروس انتخابی – درس ها باید برای تأمین شرایط الزم شامل حداقل دو درس انتخابی باشد 
)*فقط دیپلم استاندارد(.

3*4

آزمون دانش آموزی انتخاب شده – دانش آموز ممکن است برای گرفتن واحد در 
فناوری علوم رایانه آموزش فنی و حرفه ای اقتصاد یا سایر حوزه ها از آزمون های اضافی 

که انجمن آموزش و پرورش توصیه می کند بهره ببرند.

11#

269226مجموع واحد های درسی مورد نیاز

# برنامه آموزش فنی و حرفه ای و قبولی در آزمون یا ارزیابی صالحیت شغلی و حوزه تحصیلی فنی که صالحیت را تأیید کند یا صالحیت شغلی از صنعت رسمی یا معامالت یا 
انجمن حرفه ای یا کسب گواهی حرفه ای در حرفه و حوزه تحصیلی فنی از کشورهای مشترک المنافع ویرجینیا ممکن است جایگزین گواهی صالحیت یا گواهی برای )i( نمره واحد 
انتخاب شده دانش آموزان و )ii( نمره واحد علوم اجتماعی علوم یا تاریخ باشد وقتی که گواهی واحد بیشتر از 1 واحد معتبر را تأیید کنند. ارزیابی صالحیت شغلی یا امتحان باید تحت 

نظارت انجمن آموزش و پرورش باشد، این آزمونی است که موفقیت دانش آموزان را ارزیابی می کند.
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دانش آموزانی که تعیین سطح پیشرفته، کمبریج، سطح کالج یا درس های الزم برای دیپلم بین المللی را کامل کنند می توانند صالحدید تکمیل شرایط الزم برای فارغ التحصیلی تحت استاندارد های ارائه 
شده را داشته باشند آنها نمره استاندارد و واحد های معتبر را متناسب با دیپلم استاندارد یا دیپلم مطالعات پیشرفته کسب کرده اند، یا در صورت برنامه دیپلم بین المللی، تعداد نمره معتبر الزم برای دیپلم 

مطالعات پیشرفته را کسب کرده باشند.

# برنامه آموزش فنی و حرفه ای و قبولی در آزمون یا ارزیابی صالحیت شغلی و حوزه تحصیلی فنی که صالحیت را تأیید کند یا صالحیت شغلی از صنعت رسمی یا معامالت یا انجمن حرفه ای یا کسب 
گواهی حرفه ای در حرفه و حوزه تحصیلی فنی از کشورهای مشترک المنافع ویرجینیا ممکن است جایگزین گواهی صالحیت یا گواهی برای )i( نمره واحد انتخاب شده دانش آموزان و )ii( نمره واحد علوم 
اجتماعی علوم یا تاریخ باشد وقتی که گواهی واحد بیشتر از 1 واحد معتبر را تأیید کنند. ارزیابی صالحیت شغلی یا امتحان باید تحت نظارت انجمن آموزش و پرورش باشد، این تستی محسوب می شود که 

موفقیت دانش آموزان را ارزیابی می کند. **دانش آموزانی که به دنبال دیپلم استاندارد هستند باید در آزمون آموزش فنی و حرفه ای که مورد تأیید انجمن آموزش و پرورش است شرکت کنند. این امر ممکن 
است شامل گواهی صنعتی، امتحان گواهی ایالت، ارزیابی صالحیت ملی حرفه ای یا ارزیابی آمادگی مهارت های کار ویرجینیا باشد.

درس های مورد نیاز
دیپلم استاندارددیپلم مطالعات پیشرفته

استاندارد 
واحد تحصیلی

تأیید شده 
واحد تحصیلی

استاندارد 
واحد تحصیلی

تأیید شده
واحد تحصیلی

درس های مورد نیاز
دیپلم استاندارددیپلم مطالعات پیشرفته

42انگلیسی – 9، 10، 11، و 12
خواندن و نوشتن

42
خواندن نوشتن

ریاضیات – این دوره ها باید دارای حداقل دو درس متفاوت از بین جبر I؛ هندسه؛ جبر، تابع و تجزیه و 
تحلیل داده ها؛ جبر II؛ یا سایر درس های ریاضیات باالتر از جبر II )دیپلم استاندارد( یا حداقل سه درس 
مختلف از بین جبر I، هندسه، جبر II یا سایر دروس ریاضی باالتر از جبر II )دیپلم مطالعات پیشرفته( 

باشند.

4231#

علوم آزمایشگاهی – این دوره ها باید حداقل دارای دو درس مختلف از زمین شناسی، 
زیست، شیمی یا فیزیک یا سلسله مراتبی از دروس علوم الزم برای دیپلم IB را باشند )دیپلم 

استاندارد(. دیپلم مطالعات پیشرفته حداقل به سه درس مختلف از زمین شناسی، زیست، 
شیمی یا فیزیک یا سلسله مراتبی از دروس علوم الزم برای دیپلم IB نیاز دارد.

4231#

تاریخ و علوم اجتماعی – دوره ها باید شامل تاریخ ویرجینیا و ایالت متحده امریکا، دولت ویرجینیا 
و ایالت متحده امریکا، و یک یا دو مورد از موارد زیر باشند: تاریخ جهان تا 1500؛ تاریخ جهان از 
1500؛ جغرافی جهان ممکن است به عنوان یکی از دروس دیپلم مطالعات پیشرفته برای انتقال دانش 

آموزان پذیرفته شود.

4231#

دوره های زبان خارجی باید شامل زبان اسپانیایی برای متکلمان بومی/موروثی 
باشد. دوره ها ممکن است سه سال از یک زبان یا دو سال از هر دو زبان را شامل شود.

3

II ،I 22بهداشت/تربیت بدنی
11اقتصاد و امور مالی فردی

1هنرهای زیبا یا آموزش فنی و حرفه ای 
زبان خارجی، هنرهای زیبا یا آموزش فنی و حرفه ای – واحد گرفته شده باید شامل یک 

واحد از هنرهای زیبا یا عملی یا آموزش فنی و حرفه ای باشد.
2

دروس انتخابی – درس ها باید برای تأمین شرایط الزم شامل حداقل دو درس انتخابی باشد )*فقط 
دیپلم استاندارد(.

3*4

آزمون دانش آموزی انتخاب شده – دانش آموز ممکن است برای گرفتن واحد در فناوری علوم 
رایانه آموزش فنی و حرفه ای اقتصاد یا سایر حوزه ها از آزمون های اضافی که انجمن آموزش و 

پرورش توصیه می کند بهره ببرند.

11#

269226مجموع واحد های درسی مورد نیاز

موارد مورد نیاز اضافه
درس مجازی برای واحد یا هیچ واحد درس مجازی برای واحد یا هیچ واحد 

مدارک آموزش فنی و حرفه ای

شرایط الزم فارغ التحصیلی
دانش آموزانی که در سال 2013 – 2014 و بعد از آن وارد پایه نهم و باالتر شده اند
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دانش آموزانی که تعیین سطح پیشرفته، کمبریج، سطح کالج یا درس های الزم برای دیپلم بین المللی را کامل کنند می توانند صالحدید تکمیل شرایط الزم برای فارغ التحصیلی تحت استاندارد های ارائه 
شده را داشته باشند آنها نمره استاندارد و واحد های معتبر را متناسب با دیپلم استاندارد یا دیپلم مطالعات پیشرفته کسب کرده اند، یا در صورت برنامه دیپلم کامل بین المللی، تعداد نمره معتبر الزم برای 

دیپلم مطالعات پیشرفته را کسب کرده باشند.

# برنامه آموزش فنی و حرفه ای و قبولی در آزمون یا ارزیابی صالحیت شغلی و حوزه تحصیلی فنی که صالحیت را تأیید کند یا صالحیت شغلی از صنعت رسمی یا معامالت یا انجمن حرفه ای یا کسب گواهی حرفه ای در 
حرفه و حوزه تحصیلی فنی از کشورهای مشترک المنافع ویرجینیا ممکن است جایگزین گواهی صالحیت یا گواهی برای )i( نمره واحد انتخاب شده دانش آموزان و )ii( نمره واحد علوم اجتماعی علوم یا تاریخ باشد وقتی که 

گواهی واحد بیشتر از 1 واحد معتبر را تأیید کنند. ارزیابی صالحیت شغلی یا امتحان باید تحت نظارت انجمن آموزش و پرورش باشد، این تستی محسوب می شود که موفقیت دانش آموزان را ارزیابی می کند. **دانش 
آموزانی که به دنبال دیپلم استاندارد هستند باید در آزمون آموزش فنی و حرفه ای که مورد تأیید انجمن آموزش و پرورش است شرکت کنند. این امر ممکن است شامل گواهی صنعتی، امتحان گواهی ایالت، ارزیابی صالحیت 

ملی حرفه ای یا ارزیابی آمادگی مهارت های کار ویرجینیا باشد.

درس های مورد نیاز
دیپلم استاندارددیپلم مطالعات پیشرفته

استاندارد 
واحد تحصیلی

تأیید شده 
واحد تحصیلی

استاندارد 
واحد تحصیلی

تأیید شده
واحد تحصیلی

درس های مورد نیاز
دیپلم استاندارددیپلم مطالعات پیشرفته

42انگلیسی – 9، 10، 11، و 12
خواندن و نوشتن

42
خواندن نوشتن

ریاضیات – این دوره ها باید دارای حداقل دو درس متفاوت از بین جبر I؛ هندسه؛ جبر، تابع و تجزیه و 
تحلیل داده ها؛ جبر II؛ یا سایر درس های ریاضیات باالتر از جبر II )دیپلم استاندارد( یا حداقل سه درس 
مختلف از بین جبر I، هندسه، جبر II یا سایر دروس ریاضی باالتر از جبر II )دیپلم مطالعات پیشرفته( 

باشند.

4231#

علوم آزمایشگاهی – این دوره ها باید حداقل دارای دو درس مختلف از زمین شناسی، 
زیست، شیمی یا فیزیک یا سلسله مراتبی از دروس علوم الزم برای دیپلم IB را باشند )دیپلم 

استاندارد(. دیپلم مطالعات پیشرفته حداقل به سه درس مختلف از زمین شناسی، زیست، 
شیمی یا فیزیک یا سلسله مراتبی از دروس علوم الزم برای دیپلم IB نیاز دارد.

4231#

تاریخ و علوم اجتماعی – دوره ها باید شامل تاریخ ویرجینیا و ایالت متحده امریکا، دولت ویرجینیا 
و ایالت متحده امریکا، و یک یا دو مورد از موارد زیر باشند: تاریخ جهان تا 1500؛ تاریخ جهان از 
1500؛ جغرافی جهان ممکن است به عنوان یکی از دروس دیپلم مطالعات پیشرفته برای انتقال دانش 

آموزان پذیرفته شود.

4231#

دوره های زبان خارجی باید شامل زبان اسپانیایی برای متکلمان بومی/موروثی 
باشد. دوره ها ممکن است سه سال از یک زبان یا دو سال از هر دو زبان را شامل شود.

3

II ،I 22بهداشت/تربیت بدنی
11اقتصاد و امور مالی فردی

1هنرهای زیبا یا آموزش فنی و حرفه ای 
زبان خارجی، هنرهای زیبا یا آموزش فنی و حرفه ای – واحد گرفته شده باید شامل یک 

واحد از هنرهای زیبا یا عملی یا آموزش فنی و حرفه ای باشد.
2

دروس انتخابی – درس ها باید برای تأمین شرایط الزم شامل حداقل دو درس انتخابی باشد )*فقط 
دیپلم استاندارد(.

3*4

آزمون دانش آموزی انتخاب شده – دانش آموز ممکن است برای گرفتن واحد در فناوری علوم 
رایانه آموزش فنی و حرفه ای اقتصاد یا سایر حوزه ها از آزمون های اضافی که انجمن آموزش و 

پرورش توصیه می کند بهره ببرند.

11#

269226مجموع واحد های درسی مورد نیاز

موارد مورد نیاز اضافه
AED و آموزش CPR/کمک های اولیه

درس مجازی برای واحد یا هیچ واحد 
AED و آموزش CPR/کمک های اولیه

درس مجازی برای واحد یا هیچ واحد 
مدارک آموزش فنی و حرفه ای

AED و آموزش CPR/کمک های اولیه

شرایط الزم فارغ التحصیلی
دانش آموزانی که در سال 2013 – 2014 و بعد از آن وارد پایه نهم و باالتر شده اند
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شرایط الزم فارغ التحصیلی
دیپلم استاندارد تعریف شده

دانش آموزانی که در سال 2012 – 13 وارد پایه نهم شده اند

تطبیق های واحد
دانش آموزانی که برای اولین بار در سال 14–2013 وارد پایه نهم می شوند 

می توانند واجد شرایط دیپلم مطالعات پیشرفته، دیپلم استاندارد یا دیپلم خاص 
باشند. این دانش آموزان که قبالً برای دیپلم استاندارد تأیید شده کاندید شده اند 
ممکن است از جمع بندی واحد استفاده کنند تا در صورت احراز شرایط زیر 
بتوانند دیپلم استاندارد را بگیرند )i( دانش آموزانی که IEP کنونی یا برنامه 
504 با اهداف استاندارد را دارند؛ )ii( دانش آموزان معلولیتی دارند که مانع 

دستیابی او از پیشرفت متناسب با سطح مورد انتظار می شود؛ )iii( دانش 
آموزان به حمایت های آموزشی مهمی نیاز دارند تا به استاندارد یادگیری 

)SOL( برسند و پیشرفت را نشان دهند؛ و )iv( بر اساس اهداف ارزیابی 

عملکرد گذشته، شاید انتظار نرود که دانش آموز به استاندارد یادگیری و واحد 
تأیید شده واحد درون زمان استاندارد برسد. تطبیق های واحد ممکن است طبق 

IEP دانش آموز یا انجمن برنامه 504 تعیین شود، که در صورت مناسب بودن 
دانش آموز را در هر زمانی بعد از پایه هشتم شامل می شود.

4انگلیسی 9، 10، 11، 12 

ریاضیات – دوره هایی که برای کسب این شرایط الزم کامل می شوند باید دارای سه واحد از بین جبر I، بخش I؛ جبر 1، بخش 2؛ 
هندسه؛ امور مالی فردی یا باالتر باشند. 

3

علوم آزمایشگاهی – دوره هایی که برای کسب این شرایط الزم کامل می شوند باید دارای محتوایی از حداقل دو مورد زیر باشد: 
زمین شناسی، زیست شناسی، یا فیزیک.

2

تاریخ/علوم اجتماعی – دوره هایی که برای کسب این شرایط الزم کامل می شوند باید دارای تاریخ ویرجینیا و یک واحد دولت 
ویرجینیا و ایالت متحده آمریکا باشد.

2

2بهداشت/تربیت بدنی: 2 واحد تحصیلی

1هنرهای زیبا یا آموزش فنی و حرفه ای: 1 واحد تحصیلی

دروس انتخابی: 6 واحد تحصیلی
دوره هایی که برای کسب این شرایط الزم کامل می شوند باید دارای دو درس انتخابی به همان شیوه که برای دیپلم استاندارد الزم است 

باشد

6

20مجموع واحد های درسی مورد نیاز

واحدهای استاندارد درسیدرس های مورد نیاز

واجد شرایط بودن و مشارکت در برنامه دیپلم استاندارد اصالح شده ممکن است توسط برنامه تحصیلی فردی دانش آموز )IEP( و دانش آموز تعیین شود، در 
صورت اقتضا، در هر زمانی بعد از پایه تحصیلی هشتم. دانش آموزی که انتخاب کرده دیپلم استاندارد اصالح شده را بگیرد نیز می تواند دیپلم استاندارد، 

مطالعات دیپلم پیشرفته، و یا فوق دیپلم فنی را در هر زمانی در طول دبیرستان بگیرد.

دانش آموزانی که به دنبال دیپلم استاندارد اصالح شده هستند، باید آزمون SOL کالس هشتم ریاضی را بدهند و خواندن/انگلیسی یا نمره های این موارد یا 
سایر آزمون ها را که آموزش و پرورش تأیید می کند را بگیرند.

دیپلم مطالعات کاربردی
دروس مورد نیاز: دانش آموزانی که معلول هستند و شرایط الزم برنامه 
آموزشی فردی خود )IEP( را کامل می کنند و فاقد شرایط الزم برای 

سایر دیپلم ها هستند، حتماً از دیپلم مطالعات کاربردی مطلع هستند.

دیپلم استاندارد تأیید شده برای دانش آموزانی که در سال 14–2013 به بعد وارد پایه نهم شده اند در دسترس نخواهند بود.
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انتقال دانش آموزان
دانش آموزانی که از مدرسه دولتی ایالت ویرجینیا به مدرسه شهرستان پرنس 

ویلیام منتقل شده اند باید شرایط الزم فارغ التحصیلی تعیین شده توسط واحد 
آموزش ویرجینیا را داشته باشند. دانش آموزانی که از مدرسه خصوصی به 

مدرسه شهرستان پرنس ویلیام رفته اند برای برنامه ریزی فارغ التحصیلی فردی 
با مشاوره مدرسه خود گفتگو می کنند تا نسبت به شرایط الزم فارغ التحصیلی که 

واحد تحصیلی ویرجینیا لحاظ کرده است انعطاف پذیری داشته باشند. دانش 

آموزانی که بعد از 20 ساعت اولیه در طول سال تحصیلی ثبت نام می کنند، 
الزم است شرایط الزم زیر را برای فارغ التحصیلی داشته باشند:

دانش آموزان ممکن است برای کسب شرایط الزم، برخی دروس فارغ التحصیلی اضافی داشته باشند همانطور که در استاندارد های ویرجینیا تعریف شده است. هر 
دانش آموز یا اولیایی با پرسش درباره شرایط الزم فارغ التحصیلی برای دانش آموز انتقالی باید توصیه های الزم را از مشاور مدرسه خود دریافت کنند. دانش 

آموزانی که خانواده هایشان ارتشی اند ممکن است انعطاف پذیری بیشتری طبق تاثیر ارتشی روی موقعیت تحصیلی برای فرزندان ارتشی داشته باشند.

دانش آموزانی که وارد پایه نهم می شوند یا اوایل پایه دهم هستند:
دانش آموزان باید تمام شش )6( واحد تأیید شده را بگیرند

دانش آموزانی که وارد پایه دهم می شوند یا اوایل پایه یازدهم هستند:
دانش آموز باید حداقل چهار )4( واحد تأیید شده را بگیرد

یک )1( انگلیسی
یک )1( ریاضیات

یک )1( تاریخ/علوم اجتماعی
یک )1( علوم

دانش آموزانی که وارد پایه یازدهم می شوند یا اوایل پایه دوازدهم هستند:
دانش آموز باید حداقل دو )2( واحد تأیید شده را بگیرد

یک )1( انگلیسی
یک )1( دانش آموز انتخاب می کند

دانش آموز در طول پایه تحصیلی دوازهم وارد می شود:
دانش آموزان ممکن است از واحد های انجمن آموزش پرورش چشم 

پوشی کنند

شرایط الزم واحدهای تحصیلی تأیید شده
دانش آموزان انتقالی از مدارس دولتی غیر ویرجینیا

دانش آموزانی که وارد پایه نهم می شوند یا اوایل پایه دهم هستند:
دانش آموزان باید تمام نه )9( واحد تأیید شده را بگیرند

دانش آموزانی که وارد پایه دهم می شوند یا اوایل پایه یازدهم هستند:
دانش آموز باید حداقل شش )6( واحد تأیید شده را بگیرد

دو )2( انگلیسی
یک )1( ریاضیات

یک )1( تاریخ/علوم اجتماعی
یک )1( علوم

یک )1( دانش آموز انتخاب می کند
دانش آموزانی که وارد پایه یازدهم می شوند یا اوایل پایه دوازدهم هستند:

دانش آموز باید حداقل چهار )4( واحد تأیید شده را بگیرد
یک )1( انگلیسی

سه )3( دانش آموز انتخاب شدند
دانش آموز در طول پایه تحصیلی دوازهم وارد می شود:

دانش آموزان ممکن است از واحد های انجمن آموزش پرورش چشم 
پوشی کنند

دیپلم مطالعات پیشرفتهدیپلم استاندارد
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ضمانت دیپلم
مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام برای متقاضیان مجوز دو ساله فراهم می 
کنند. مجوز دیپلم حداقل صالحیت در خواندن نوشتن و ریاضیات را تأیید می 

کنند. دانش آموزانی که از مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام دیپلم می گیرند:
موارد کتبی را تجزیه و تحلیل، درک و تفسیر می کنند؛	 
تکالیف کتبی و شفاهی انجام می دهند یا در صورت لزوم توضیح می دهند؛	 
ایده ها را به صورت شفاهی و کتبی بیان می کنند و از گرامر و واژگان 	 

مناسب استفاده می کنند؛

داده ها، نقشه ها، نمونه ها و منابع انسانی را به صورت رایانه ای ثبت 	 
می کنند؛

از مهارت های خود استفاده می کنند؛ و	 
در محیط کاری از استراتژی های حل مسئله بهره می برند.	 

فارغ التحصیالن مدارس عمومی شهرستان پرنس ویلیام ممکن است در مدرسه 
شبانه آموزش دیده باشند.

مهر دیپلم
مقرراتی که استاندارد ها را برای مدارس دولتی ویرجینیا تعیین می کنند شامل 

تدارکات برای جوایز به دلیل عملکرد خوب، برای دانش آموزانی است که 
موارد زیر را دارند:

دانش آموزانی که شرایط الزم دیپلم مطالعات پیشرفته را با معدل "B" یا 	 
بهتر به پایان می رسانند و به طور موفقیت آمیزی کار درسی کالج را به 

پایان می رسانند حداقل اعتبار نه دانشگاه را برای تعیین سطح پیشرفته 
)AP(، دیپلم بین المللی )IB(، کمبریج )AICE( دریافت می کنند یا دوره 

های ثبت نام هم زمانشان دارای مهر دیپلم فرماندار خواهد بود.
دانش آموزانی که شرایط الزم دیپلم استاندارد یا دیپلم مطالعات پیشرفته را 	 

با معدل "A" به پایان می رسانند دیپلمشان دارای مهر آموزش پرورش 
خواهد بود.

مهر آموزش فنی و حرفه ای آموزش پرورش به دانش آموزانی داده می 	 
شود که دیپلم استاندارد یا دیپلم مطالعات پیشرفته را بگیرند، درس آموزش 

فنی و حرفه ای تعیین شده را به اتمام رسانده باشند: 
برای این دروس B یا نمره بهتری بگیرند؛ یا	 
یکی از تأییدیه های صنعتی تحصیلی از واحد ویرجینیا، ارزیابی 	 

صالحیت شغلی یا گواهی را داشته باشد. فهرست کنونی را می توان در 
http://www.doe.virginia.gov/ :آدرس زیر پیدا کرد

instruction/career_technical/path_industry_
certification/cte_credentials/industry_

certifications_2015.pdf

تصدیق انجمن آموزش و پرورش فناوری و ریاضیات پیشرفته به دانش 	 
آموزانی داده می شود که دیپلم استاندارد یا دیپلم مطالعات پیشرفته بگیرند 
و همه شرایط الزم ریاضی برای دیپلم مطالعات پیشرفته را داشته باشند 
)واحد چهار استاندارد که شامل جبر II؛ دو واحد تأیید شده است( را با 

معدل B یا نمره بهتری بگیرند )i( آزمون آموزش فنی و حرفه ای را پاس 
کرده باشند که این آزمون حرفه معامله و صنعت مربوطه را داشته 

باشد؛ یا )ii( گواهی حرفه ای برای حوزه فنی و حرفه ای از کشورهای 
مشترک المنافع ویرجینیا را کسب کرده باشند؛ یا )iii( امتحان مورد تأیید 
انجمن آموزش و پرورش را در حوزه علوم رایانه یا فناوری پاس کرده 

باشند. انجمن تحصیلی تمام گواهی های حرفه ای و امتحانات استفاده شده 
در این شرایط الزم را تأیید خواهند کرد.

تصدیق انجمن آموزش و پرورش برای برتری تحصیل علوم عمران به 	 
دانش آموزانی داده می شود که دیپلم استاندارد تأیید شده، دیپلم استاندارد یا 
دیپلم مطالعات پیشرفته را گرفته باشند که تمام شرایط الزم زیر را داشته 

باشد: )i( تکمیل تاریخ ویرجینیا و ایالت متحده آمریکا و دولت ایالت متحده 
آمریکا با نمره B یا باالتر؛ )ii( گذراندِن 50 ساعت از مشارکت داوطلبانه 
در سرویس یا فعالیت های فوق برنامه که تمرکز عمرانی دارند؛ و )iii( و 
شرکت خوبی بدون بی نظمی داشته باشند. هر دانش آموزی که در قبل از 
فارغ التحصیلی برای ارتش آمریکا ثبت نام کرده است می تواند برای این 

تصدیق شرایط الزم تکمیلی کافی را داشته باشد. 
تصدیق انجمن آموزش و پرورش به دانش آموزانی تعلق می گیرد که یا 	 

دیپلم تأییدیه تحصیلی دریافت کرده اند یا ارزیابی الزم برای خواندن و 
نوشتن انگلیسی را برای سطوح باالتر پاس کرده اند؛ و برای سطح 

متوسطه یا باالتر در یک یا تعداد بیشتری زبان غیر از انگلیسی تسلط 
دارند همانطور که در ارزیابی لیست باال مورد تأیید سرپرست آموزش 
عمومی قرار گرفته است. بنا به اهداف این مهر، "زبان خارجی" یعنی 

زبانی غیر از زبان انگلیسی است و زبان اشاره ای آمریکا را شامل می 
شود. 
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انگلیسی 9 انگلیسی
کامل شد	�

انگلیسی 10
کامل شد	�

انگلیسی 11 
کامل شد	�

انگلیسی 12
کامل شد	�

جبر I یا باالتر ریاضیات

کامل شد	�

هندسه یا باالتر

 کامل شد	�

توابع هندسه و تجزیه و تحلیل 
داده ها، جبر II، یا باالتر 

 کامل شد	�

جبر II یا باالتر

کامل شد	�

زمین شناسی یا بیولوژیعلوم

کامل شد	�

بیولوژی یا شیمی 

کامل شد	�

شیمی یا فیزیک

کامل شد	�

 IB ،AP( علوم سطوح باالتر
و غیره(
کامل شد	�

تاریخ جهان I علوم اجتماعی

کامل شد	�

 II تاریخ جهان

کامل شد	�

تاریخ ایاالت متحده آمریکا و 
ویرجینیا 
کامل شد	�

دولت ایاالت متحده آمریکا و 
ویرجینیا
کامل شد	�

سطح 1 یا باالترزبان خارجی

کامل شد	�

سطح 2 یا باالتر 

کامل شد	�

سطح 3 یا باالتر

کامل شد 	�
*توصیه شده برای کالج های 

انتخابی عالی

 IB ،AP( زبان سطوح باالتر
و غیره(
کامل شد	�

*توصیه شده برای کالج های 
انتخابی عالی 

بهداشت و بهداشت و ترتیب بدنی
 I تربیت بدنی

کامل شد	�

بهداشت و 
II تربیت بدنی

کامل شد	�
تحصیل هنرهای زیبا یا آموزش فنی و حرفه ای )1 واحد(دروس انتخابی

کامل شد )لیست زیر(	�
__________________________________________________________________________

دروس اختیاری )فقط 2 واحد - دیپلم استاندارد(
کامل شد )لیست زیر(	�

__________________________________________________________________________
سایر دروس اختیاری )2 یا واحدهای درسی دیگر به نوع دیپلم بستگی دارد(

کامل شد )لیست زیر(	�
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 بررسی فهرست احراز شرایط مدرسه دولتی شهرستان 
پرنس ویلیام

 دانش آموزانی که دوره ها را به پایان رسانده اند و سایر شرایط الزم فارغ 	�
التحصیلی عنوان شده در دستورالعمل های تحصیل پس از دبیرستان احراز 

شرایط را دارا هستند دارای مدرک کالج ویرجینیا جنوبی و چهار سال 
دانشگاه هستند. 

 دانش آموزان ممکن است بسته به برنامه موجود در مدرسه شان، بتوانند 	�
سطح استاندارد یا سطح پیشرفته هریک از دروس را کسب کنند. 

 دانش آموزان باید تمام شرایط الزم برای دیپلم انتخاب شده را تکمیل کنند که 	�
شامل گرفتن واحد اصالح شده است، این واحد آزمون یادگیری استاندارد 

)SOL( را نیز دارد.

 دانش آموزان ترغیب شده اند تا برای ورود به کالج های انتخاب شده و 	�
دانشگاه ها در طول سال تحصیلی پایه نهم تحقیق کنند. 

برای اطالعات بیشتر درباره برنامه درسی دبیرستان و برنامه های پس از دبیرستان خود با مشاوره مدرسه خود مالقات کنید!
* برای دانش آموزانی الزم است که برای بار اول در سال 12-2011 یا بعد از آن وارد پایه نهم شده اند.

^  برای دانش آموزانی الزم است که برای بار اول در سال 14-2013 یا بعد از آن وارد پایه نهم شده اند. دانش آموزانی که درس امور مالی فردی و اقتصادی را در PWCS بر می دارند ممکن است 
شرایط الزم درس مجازی و آزمون CTE را درصورت پاس کردن امتحان گواهی صنعتی پاسخ داده باشند 

+ برای دانش آموزانی الزم است که برای بار اول در سال تحصیلی 17-2016 یا بعد از آن وارد پایه نهم شده اند.

پایه 12پایه 11پایه 10پایه 9

سایر شرایط الزم فارغ 
التحصیلی

امور مالی شخصی و 
اقتصادی* 

کامل شد	�

^CTE آزمون صالحیت

کامل شد	�

درس مجازی^

کامل شد	�

/First/CPR آموزش 
+AED
کامل شد	�
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 اطالعات پذیرش کالج عمومی مدارس دولتی شهرستان 
پرنس ویلیام

داده های زیر براساس اطالعات پذیرش گزارش شده برای کالس های سال 2014 از مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام هستند.

نخبگان - ملی
مثال ها:

  مدارس آیوی لیگ
)MIT( موسسه فناوری ماساچوست   

  دانشگاه کالیفرنیا در برکلی

4.7147533

منحصر بفرد - دولتی 
مثال ها:

  دانشگاه ویرجینیا
  کالج ویلیام و مری

  دانشگاه ریچموند

4.3129529

بسیار گزینشی - دولتی
مثال ها:

  جورج میسون
  پلی تکنیک ویرجینیا

  دانشگاه جیمز مدیسون

3.9116026

نسبتا گزینشی - دولتی
مثال ها: 

   کریستوفر نیوپورت
  دانشگاه ویرجینیا کامنولث

  دانشگاه مری واشنگتون

3.7110023

گزینشی - دولتی 
مثال ها:

  دانشگاه اولد دامینیون
  دانشگاه النگوود
  دانشگاه شنندوا

3.29102021

 ACT نمره میانگین
 دانشجویان پذیرفته شده 

)نمره مرکب(

نمره میانگین SAT دانشجویان 
 پذیرفته شده

)ترکیب نمره بخش های کالمی و ریاضی(

میانگین معدل تحصیلی 
دانشجویان پذیرفته شده

دانشگاه کریستوفر نیوپورت 
کالج ویلیام و مری

دانشگاه جورج میسون
دانشگاه جیمز مدیسون

دانشگاه النگوود

دانشگاه دولتی نورفولک
دانشگاه اولد دامینیون

دانشگاه ردفورد
دانشگاه مری واشنگتون

دانشگاه ویرجینیا

دانشگاه کالج ویرجینیا در ویس
دانشگاه ویرجینیا کامنولث

موسسه نظامی ویرجینیا
دانشگاه دولتی ویرجینیا

پلی تکنیک ویرجینیا

کالج های منطقه ای عمومی ویرجینیا
کالج منطقه ای بلو ریج

کالج منطقه ای ویرجینیا مرکزی
کالج منطقه ای جنوب غرب ویرجینیا

کالج منطقه ای دنویل
کالج منطقه ای ساحل شرقی

کالج منطقه ای جرمانا
کالج منطقه ای جنوب غرب ویرجینیا

کالج منطقه ای جان تایلر
کالج منطقه ای لرد فیرفکس
کالج منطقه ای ماونتن امپایر

کالج منطقه ای نیو ریور
کالج منطقه ای ویرجینیا شمالی
کالج منطقه ای پاتریک هنری
کالج منطقه ای پاول دی کمپ

کالج منطقه ای ویرجینیا کوه پایه ای

کالج منطقه ای رپانهانوک
کالج منطقه ای جنوب شهر ویرجینیا

کالج منطقه ای جنوب غرب ویرجینیا
کالج منطقه ای توماس نلسون

کالج منطقه ای تایدواتر
کالج های منطقه ای ارتفاعات ویرجینیا

کالج های منطقه ای غربی ویرجینیا
کالج منطقه ای ویتویل

دانشگاه ها و کالج های چهار ساله عمومی ویرجینیا

کالج های منطقه ای عمومی ویرجینیا
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آالباما 
دانشگاه کشاورزی و مهندسی آالباما 

دانشگاه ایالتی آالباما 
.S.D کالج منطقه ای دولتی بیشاپ 

کالج کونکوردیا 
کالج مایلز 

کالج اوکوود 
کالج استیلمن 
کالج تاالدگا 

دانشگاه توسکجی 
آرکانزاس 

کالج باپتیست آرکانزاس 
کالج فیالندر اسمیت 

دانشگاه آرکانزاس، پاین بالف 
دالویر 

دانشگاه دولتی دالویر 
منطقه کلمبیا

دانشگاه هاوارد 
دانشگاه منطقه کلمبیا 

فلوریدا 
دانشگاه بتون کوکمن 

کالج ادوارد واترز 
دانشگاه کشاورزی و مکانیک فلوریدا 

دانشگاه ممولایر فلوریدا 
جورجیا 

دانشگاه دولتی آلبانی 
دانشگاه کالرک آتالنتا 

دانشگاه دولتی.فورت ولی 
کالج مورهاوس 

کالج موریس براون 
کالج پین 

دانشگاه دولتی.ساوانا 
کالج اسپلمن 

کنتاکی 
دانشگاه دولتی.کنتاکی 

لوئیزیانا 
دانشگاه دیالرد 

دانشگاه دولتی.گرمبلهنگ  
دانشگاه جنوبی و کالج کشاورزی و مکانیک 

دانشگاه خاویر در لوئیزیانا 
مریلند 

دانشگاه دولتی.بووی 
دانشگاه دولتی.کاپین 

دانشگاه دولتی.مورگان 
دانشگاه مریلند، ساحل شرقی 

میسیسیپی 
دانشگاه دولتی.الکورن 

کالج منطقه ای کواهوما 
دانشگاه دولتی.جکسون

دانشگاه دولتی.میسیسیپی ولی 
کالج راست 
کالج توگالو 

میزوری 
دانشگاه دولتی.هریس استو 

دانشگاه لینکولن در میزوری
کارولینا شمالی 

کالج باربر اسکوتیا 
کالج بنت 

دانشگاه دولتی.شهر الیزابت 
دانشگاه دولتی جکسون 

دانشگاه جانسون سی اسمیت 
کالج لیوینگستون 

دانشگاه دولتی کشاورزی و فنی کارولینا شمالی 
دانشگاه مرکزی کارولینا شمالی 

کالج سنت آگوستین 
دانشگاه شاو 

دانشگاه دولتی وینستون سالم 

اوهایو 
دانشگاه دولتی مرکزی 

دانشگاه ویلبرفورس 
اکالهما 

دانشگاه النگستون 
پنسیلوانیا 

دانشگاه چی نی در پنسیلوانیا
دانشگاه لینکولن 

کارولینا جنوبی 
دانشگاه آلن 

کالج بندیکت 
دانشگاه کالفین

دانشکده مقدماتی کلفلین 
دانشکده فنی دانمارک 

کالج موریس 
کالج دولتی کارولینا جنوبی 

کالج وورهیس 
تنسی 

دانشگاه فیسک 
کالج ناکسویل 

کالج لین 

کالج لوموین اون 
دانشکده پزشکی مهاری

دانشگاه دولتی تنسی 
تگزاس 

دانشگاه هوستون-تیلوتسان 
دانشکده الهیات مسیحی جارویس 

کالج پاول کویین 
دانشگاه کشاورزی و مکانیک پریری ویو 

کالج تگزاس 
دانشگاه جنوبی تگزاس 

کالج ویلی 
ویرجینیا 

دانشگاه همپتون 
دانشگاه دولتی نورفولک 

کالج سنت پاول 
دانشگاه دولتی ویرجینیا 

اتحادیه دانشگاه ویرجینیا 
ویرجینیا غربی 

کالج دولتی بلوفیلد
دانشگاه دولتی ویرجینیا غربی 

دانشگاه ها و کالج های اقلیت سیاه پوست

کالج هایی با تعداد ثبت نام های زیاد اسپانیایی زبان )بیش از %50(
کالیفرنیا 

کالج بکرسفیلد
دانشگاه دولتی کالیفرنیا، لس آنجلس 

کالج کریتوس 
کالج چفی

کالج سکویا 
کالج لس آنجلس شرقی 

کالج هارتنل 
کالج ایمپلایر ولی 

کالج فنی و حرفه ای لس آنجلس 
کالج ریدلی

کالج ریو هوندو 
کالج سن برندینو ولی

کالج جنوب غربی 
فلوریدا 

دانشگاه بین المللی فلوریدا 
کالج میامی - دید 

ایلینوی 
کالج های شهر شیکاگو - ویلبور 

کالج رایت
نیو مکزیکو 

دانشگاه دولتی نیو مکزیکو - دانا آنا
نیویورک 

 دانشگاه شهری نیویورک - کالج منطقه ای برانکس 
تگزاس 

 کالج منطقه ای ال پاسو 
 کالج منطقه ای الردو 

 کالج پالو آلتو 
 کالج سن آنتونیو 

 کالج جنوب غرب تگزاس 
 دانشگاه کشاورزی و مکانیک تگزاس 

 دانشگاه تگزاس در براونزویل 
 دانشگاه تگزاس در ال پاسو

 دانشگاه تگزاس در سن آنتونیو 
 دانشگاه تگزاس-پان-آمریکن

 دانشگاه ها و کالج های چهار ساله عمومی ویرجینیا
 مدرسه حقوق آپاالچی

 دانشگاه آورت - دنویل
 کالج بلوفیلد

 کالج بریجواتر
 کالج سنتورا - الکساندریا
 کالج سنتورا - چساپیک

 کالج سنتورا - نیوپورت نیوز
 کالج سنتورا - نورفولک
 کالج سنتورا - ریچموند

 کالج سنتورا - ریچموند غرب
 کالج سنتورا - ویرجینیا بیچ

 کالج مسیحیت
 دانشگاه منونایت شرقی

ECPI دانشگاه 
 کالج اموری و هنری

 کالج فروم
 دانشگاه جورج واشنگتن 

 کالج همپدن-سیدنی
 دانشگاه همپتون

 دانشگاه همپتون - ویرجینیا بیچ
  دانشگاه همپتون - مرکز آموزش عالی رونوک

 دانشگاه هالینز
 موسسه علوم روانشناسی

کالج جفرسون علوم بهداشتی  
 دانشگاه لیبرتی
 کالج لینچبرگ

 کالج مری بالدوین - استنتون
 دانشگاه مری مونت
 کالج ملی - بلوفیلد

 کالج راندولف - ماکون
 کالج راندولف
 دانشگاه رجنت
 کالج رونوک

 دانشگته شنندوا - وینچستر
 کالج اسکای الین

 دانشگاه استنفورد 
 کالج سوییت بریر

 مدرسه آموزش مسیحیت 
 اتحادیه حوزه علوم دینی و پرسبیتری

 دانشگاه مدیریت و فناوری
 دانشگاه ریچموند

 کالج اینترمونت ویرجینیا
 اتحادیه دانشگاه ویرجینیا

 کالج ویرجینیا وسلیان
 دانشگاه واشنگتون و لی
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پایه نهم
شناسایی

شرایط الزم برای فارغ التحصیلی از دبیرستان؛	 
عالیق مربوط به شغل ها؛ 	 
نقاط قوت شخصی؛ و	 
مهارت هایی که دارید و مهارت هایی که باید ایجاد کنید.	 

ایجاد
نمونه کاری شخصی بسازید - کارنامه های خود، مدرک جایزه و افتخارات 	 

و فهرستی از فعالیت های مربوط به مدرسه و انجمن؛ و
اهداف شخصی با استفاده از برنامه Naviance را جمع کنید.	 

گاهشمار برنامه ریزی پس از تحصیل در دبیرستان 
آیا "آماده رفتن هستید"؟

شناسایی
گزینه های شغلی؛	 
شرایط الزم ورود به کالج را بررسی کنید؛	 

◆ اغلب موارد مورد نیاز برای کالج رقابتی عبارتند از:
◆ انگلیسی )4 واحد(

◆ مطالعات اجتماعی )4 واحد( 

◆ علوم )3 تا 4 واحد(

◆ زبان خارجی )3 تا 4 واحد(

)II ریاضیات )3 تا 4 واحد، حداقل تا جبر ◆

◆ هنرهای زیبا/عملی 1 دروس انتخابی )با کانون( 

هزینه تحصیل پس از دبیرستان؛ و	 
 	.AICE/IB/AP درس های

ایجاد
در طول سال تحصیلی نمونه کارهای شخصی خود را ایجاد و به روز 	 

کنید؛
با استفاده از برنامه Naviance رزومه خود را ایجاد کنید؛ و	 
هدف های شخصی خود را در صورت نیاز تعیین و به روز کنید.	 

عملکرد
به برداشتن درس های چالش برانگیز ادامه دهید؛	 
با مشاور مدرسه خود مالقات کنید تا عملکرد کنونی شما را که روی 	 

اهداف آتی شما تأثیر می گذارد را ارزیابی کنید؛
تا می توانید مطالب متنوعی مطالعه کنید؛	 
آزمون های PSAT و/یا PLAN را بدهید؛	 
داوطلب شوید یا به صورت پاره وقت کار کنید؛	 
برای کالج شروع به پس انداز کنید؛ و	 
در فعالیت های فوق برنامه شرکت کنید.	 

شناسایی
گزینه های کالج و روند درخواست را بررسی کنید؛	 
مؤسسه تهاتری لندن NCAA را برای کالج ورزشکاران؛ 	 
صفات شخصی و نحوه ارتباط با برنامه های آتی؛ 	 
ثبت نام هم زمان در کالج ویرجینیای شمالی را بررسی کنید.	 

ایجاد
اهداف شخصی به روز ایجاد کنید؛	 
نمونه کارهای شخصی را به روز کنید؛ و	 
رزومه خود را در برنامه Naviance به روز و نهایی سازید	 

عملکرد
درس های چالش برانگیز از جمله AICE/IB/AP را بگیرید؛	 
در پاییز سال سوم خود PSAT بگیرید؛	 
و در بهار سال سوم SAT یا ACT بگیرید. به یاد داشته باشید که 	 

آمادگی برای SAT اکنون در www.khanacademy.org به 
صورت رایگان موجود است.

با معلم ها ارتباط داشته باشید و تعیین کنید که از چه کسی برای توصیه 	 
نامه درخواست خواهید کرد؛

در فعالیت های فوق برنامه شرکت کنید و گزینه های رهبری درون 	 
سازمان را در نظر بگیرید؛

در نمایشگاه کالج حضور داشته باشید؛	 
در طول تعطیالت بهاری به محیط های کالج سر بزنید؛ و 	 
با مشاور مدرسه خود مالقات داشته باید و مراحل نهایی برنامه پس از 	 

دبیرستان را انجام دهید.

پایه یازدهمپایه دهم 11

9

10

عملکرد
درس های چالش برانگیز بردارید؛	 
با مشاور مدرسه خود مالقات کنید تا درباره اهداف پس از اتمام 	 

دبیرستان صحبت کنید؛
تا می توانید مطالب متنوعی مطالعه کنید؛	 
برای PSAT آماده شوید؛	 
داوطلب شوید یا به صورت پاره وقت کار کنید؛ 	 
در فعالیت های فوق برنامه شرکت کنید و	 
برنامه آکادمیک و شغلی خود را به روز کنید.	 



21

بررسی
شرایط ورود به کالج؛	 
آخرین مهلت درخواست پذیرش در کالج؛	 
آخرین مهلت برای کمک های مالی؛	 
گزینه های کمک هزینه تحصیلی؛	 
رشته های اصلی کالج؛ و	 
گزینه های انجمن کالج.	 

ساخت
پورتفولیو شخصی خود را در طول سال تحصیلی به روز کنید.	 
رزومه خود را با استفاده از برنامه Naviance کامل کنید. و	 
اهداف شخصی خود را مشخص کنید.	 

پایه 12ام

عمل
ژوئن - اوت  n

برای آزمون SAT/ACT آماده شوید. به خاطر داشته باشید که آماده 	 
 سازی برای این آزمون ها به صورت رایگان در وب سایت 

www.khanacademy.org در دسترس شما قرار دارد.
درخواست های پذیرش آنالین را کامل کنید.	 
نمونه درخواست های کالج را مطالعه کنید و از خانواده، دوستان و 	 

معلمان خود بخواهید تا نوشته شما را بررسی کنند.
هر چه سریع تر برای درخواست پذیرش در کالج اقدام کنید.	 
به طور پاره وقت یا کارآموز کار کنید	 

سپتامبر:   n

برای مصاحبه بهتر با مشاور مدرسه مالقات کنید	 
در آزمون های پاییز ACT/SAT ثبت نام کنید 	 
کالج ها را جستجو کنید و برای آخرین مهلت پذیرش برنامه ریزی کنید	 
از معلمان و دوستان خانوادگی خود درخواست معرفی نامه کنید	 

اکتبر- دسامبر:   n

درصورت نیاز دوباره آزمون های ACT/SAT II/SAT I را 	 
بگذرانید

از معلمان خود درخواست توصیه نامه کنید 	 
برای پذیرش در کالج ها درخواست کنید	 

ژانویه - مارس   n

با خانواده تان فرم درخواست کمک تحصیلی فدرال )FAFSA( را پر 	 
کنید 

فرم درخواست کمک هزینه تحصیلی را پر کنید 	 
به درخواست پذیرش در کالج ها ادامه دهید	 

آوریل:   n

شرایط پذیرش در کالج ها را بررسی کنید و کالج خود را انتخاب کنید	 
با ارسال تعهدنامه و چک ودیعه مدرسه انتخابی تان را آگاه سازید 	 
با خانواده تان جوایز کمک هزینه تحصیلی و بسته های کمک مالی را 	 

بررسی کنید. 
برای آزمون های AUCE/IB/AP مطالعه کنید. 	 
برای پذیرش در انجمن کالج ویرجینیا شمالی، درصورت انتخاب، 	 

درخواست دهید
آزمون تعیین سطح انجمن کالج ویرجینیا شمالی را در صورت نیاز 	 

بگذرانید.
مه:   n

آزمون های AUCE/IB/AP را بگذرانید	 
پیام سپاسگزاری برای افرادی که توصیه نامه نوشته اند، بفرستید 	 

ژوئن:   n

مشاور مدرسه را از هرگونه کمک هزینه تحصیلی دریافتی مطلع سازید	 
مشاور مدرسه را از آخرین برنامه آموزش عالی با خبر سازید.	 
در دوره های آموزشی کالج ثبت نام کنید 	 

ژوئیه - اوت:   n

در برنامه های تابستانه مدرسه انتخابی تان برای آشنایی بیشتر شرکت 	 
کنید.

فرم های کمک هزینه مالی را پر کنید	 
برای شروع کالج در دوره پاییز آماده شوید!	 

12

)Elizabeth Chase-Kang( مشاور، الیزابت چیس-کنگ - Battlefield برگرفته از گروه مشاوره دبیرستان
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واژگان
 )SOL( استانداردهای یادگیری

استانداردهای یادگیری در مدارس عمومی ویرجینیا، انتظارات مشترک از میزان 
یادگیری و موفقیت دانش آموزان در رشته های انگلیسی، ریاضیات، علوم، علوم 

اجتماعی و تاریخ، فناوری، هنرهای زیبا، زبان خارجی، تربیت بدنی و 
بهداشت، و آموزش تعلیم رانندگی برای سطوح K-12 را شرح می دهند.

)SOL آزمون های استانداردهای یادگیری )آزمون های
آزمون های SOL، آزمون های پایان دوره )EOC( هستند که از طرف 

وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا الزامی شده اند تا پیشرفت مهارت و دانش 
در درس های خاص انگلیسی، ریاضی، علوم، و علوم اجتماعی را بررسی 

کنند. 

واحد اعتبار استاندارد
یک واحد استاندارد برای فارغ التحصیلی براساس حداقل 140 ساعت آموزش و 
تکمیل موفقیت آمیز شرایط الزم آن درس می باشد. یک درس نیمسال تحصیلی 

نصف واحد است.

واحد تایید شده
یک واحد تایید شده برای فارغ التحصیلی بر اساس حداقل 140 ساعت آموزش، 

تکمیل موفقیت آمیز شرایط الزم دوره، و دست یابی به یک نمره قبولی در 
آزمون پایان دوره )EOC(، آزمون استانداردهای یادگیری )SOL( یا آزمون 
اضافی دیگر برای آن دوره است، همانطور که توسط هیئت آموزشی تایید شده 

است.

واحد وزین
واحد وزین به ارزش نمرات تعلق گرفته به دوره های آمادگی آزمون، دیپلم بین 
المللی، و کمبریج؛ دوره های آموزش فنی و حرفه ای خاص؛ دوره های تعیین 

صالحیت کالج؛ و دوره های پیش نیاز تعیین شده اشاره می کند.

ثبت نام هم زمان
به دانش آموزانی که در یک کالج منطقه ای، برنامه هنرستان، کالج یا دانشگاه 
واحد بر می دارند، درحالیکه در یک دبیرستان شهرستان پرنس ویلیام هم ثبت 
نام هستند، مشمول ثبت نام هم زمان گفته می شود. توافق های میان آن کالج و 

مدارس شهرستان پرنس ویلیام باید پیش از ثبت واحد های گرفته شده برای ثبت 
نام هم زمان، روی دهند.

اختیاری ها
اختیاری ها درس هایی اضافه بر درس های الزامی هستند که برای رسیدن به 

حداقل تعداد واحد های استاندار برای فارغ التحصیلی الزم هستند.

اختیاری های متوالی
بر اساس استانداردهای کیفی )SOQ( وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا 

)VDOE(، دانش آموزانی که برنامه دارند با یک دیپلم استاندارد یا یک دیپلم 
استاندارد اصالح شده فارغ التحصیل شوند باید حداقل دو واحد اختیاری متوالی 
را بگذرانند. دانش آموزانی که به طور موفقیت آمیز هر توالی آموزش فنی و 

حرفه ای که شامل حداقل دو درس 36 هفته ای یا نیمسالی یا دو درس 36 هفته 
ای می شوند را تمام کند، کامال به این شرط الزم دست خواهد یافت. یک واحد 

گرفته شده که جزو شرایط الزم دیپلم استاندارد یا دیپلم استاندارد اصالح شده 
آموزش فنی و حرفه ای یا هنرهای زیبا است، می تواند به طور نسبی برای 

احراز این شرط الزم مورد استفاده قرار گیرد.

 آموزش هنرهای زیبا یا فنی و حرفه ای
دروس هنرهای زیبا شامل آن درس هایی می باشد که منجر به افزایش 	 

درک زیبایی شناختی دانش آموز در زمینه های هنرهای بصری، هنرهای 
تئاتری، موسیقی، رقص، نویسندگی خالقانه، نویسندگی روزنامه ای، یا 

گفتار می شوند. واحد گرفته شده برای تامین شرایط الزم هنرهای زیبایی 
می تواند به عنوان یکی از دو واحد الزامی اختیاری متوالی در نظر گرفته 

شوند.

یک واحد تأیید شده ارائه شده در محل
یک واحد تأیید شده ارائه شده در محل توسط یک هیئت مدرسه محلی در 

زمینه های تحصیلی علوم یا علوم اجتماعی/تاریخی ارائه می شود. 
واحدهای درسی تأیید شده ارائه شده در محل برای دانش آموزانی که به 
دنبال دیپلم استاندارد هستند، دردسترس هستند. معیارهای خاصی برای 

ارائه این واحدها فراهم شده اند. دانش آموزان نمی توانند بیش از 4 واحد 
تأیید شده ارائه شده در محل بگیرند. به استثنای آن دانش آموزانی که 

IEP یا طرح 504 دارند و صالحیت تطبیق واحد دارند. 
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دروس آموزش فنی و حرفه ای آنهایی هستند که در آنها مهارت های 	 
حرفه ای )شغلی( قرن 21 ام در سطح دنیای واقعی به دانش آموز آموزش 

داده می شوند. تمامی دروس قرار گرفته در لیست آموزش فنی و حرفه 
ای، JROTC، پزشکیار ورزشی 1 و 2، و دروس استخدامی قرار 
گرفته در لیست آموزش استثنائی، این شرط الزم فارغ التحصیلی را 

برآورده می کنند. واحد گرفته شده برای تامین شرایط الزم CTE می 
تواند به عنوان یکی از دو واحد الزامی اختیاری متوالی در نظر گرفته 

شوند.

اعتبار نامه صنعتی آموزش فنی و حرفه ای
اعتبار نامه صنعتی آموزش فنی و حرفه ای می تواند با تکمیل موفقیت آمیز ترم 

آموزش فنی و حرفه ای به دست آید و دانش آموزان را قادر به شرکت در 
ارزیابی برای اعتبار نامه صنعتی می کند که تایید شده هیئت آموزشی ویرجینیا 
است. دانش آموزانی که این اعتبارنامه ها را دریافت می کنند صالحیت کسب 
واحد های تایید شده برای شرایط الزم فارغ التحصیلی را دارند. دانش آموزانی 
که به دنبال گرفتن دیپلم استاندارد هستند و برای اولین بار در طول سال های 

14-2013 و قبل از آن وارد پایه نهم شده اند، الزم است که در آزمون اعتبار 
نامه آموزش فنی و حرفه ای که مورد تایید دولت است، قبول شوند. 

AICE دروس آمادگی آزمون، دیپلم بین المللی، کمبریج
دروس خاصی به عنوان دروس آمادگی آزمون )AP(، دیپلم بین المللی )IB(، و 

کمبریج )AICE( معین شده اند. این دوره ها به صورت داخلی مدیریت می 
شوند و برای موضوعی خاص از سطح اهداف تعیین شده نیز فراتر می روند 

دانش آموزانی که این دروس را می گذرانند، بر روی کارت گزارش دانش 
آموزی و ریز نمرات،به جز عناوین دروس یک عالمت مثبت )+( هم خواهند 

داشت. این دروس احتمال واحد وزین را نشان می دهند. 

 AED و آموزش CPR/کمک های اولیه
در شروع اولین سال برای دانش آموزان پایه نهم در سال تحصیلی 2016-17، 

شرایط الزم برای دیپلم های استانداردو پیشرفته شامل آموزش اجباری کمک 
های اولیه، احیای قلبی ریوی، نجات غریق و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک 

)شامل تمرین عملی مهارت های الزم برای انجام احیای قلبی و ریوی( می 
شود. دانش آموزان مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام هم زمان که در 

بهداشت تربیت بدنی 1 ثبت نام شده اند، برای این مهارت ها هم آموزش می 
بینند.

آزمون انتخابی دانش آموز
یک آزمون انتخابی دانش آموز برای واحد تایید شده می تواند از آزمون استانداردهای یادگیری )SOL( پایان دوره که یک واحد تایید شده الزم را هنوز 

تامین نکرده است، یا آزمون های علوم کامپیوتری، فناوری، یا دیگر زمینه های تعیین شده توسط هیئت آموزش ویرجینیا؛ نشات بگیرد. آزمون های انتخابی 
دانش آموز می تواند از تکمیل موفقیت آمیز یک درس آموزش فنی و حرفه ای در ترکیب با یک نمره قبولی از اعتبار نامه صنعتی تایید شده توسط هیئت 

آموزشی ویرجینیا هم نشات بگیرد. 

دو واحد تایید شده انتخابی دانش آموز برای قبولی در اعتبارنامه صنعتی ارائه خواهند شد؛ و

دانش آموز به شرایط الزم درس متوالی تایید شده آموزش فنی و حرفه ای برای تکمیل برنامه دست می یابند.	 

دانش آموز حداقل دو واحد استاندارد از توالی تایید شده آموزش فنی و حرفه ای می گیرد.	 

دانش آموز می تواند یکی از واحد های تایید شده را جانشین یک واحد تایید شده علوم یا علوم اجتماعی/تاریخی کند.	 
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انتخاب واحد
هنگام انتخاب واحد برای سال تحصیلی بعدی، دانش آموزان و اولیاء/سرپرستان 

باید به دقت انتخاب کنند.

این دروس انتخاب شده باید براساس توانایی، سابقه قبله تحصیلی، عالقه به 
موضوع، هدف )اهداف( شغلی، و توصیه های مدرس انتخاب شوند. دنبال کردن 

یک واحد که منجر به ورود به کالج می شود می تواند مستقیما شامل دروس 
مرتبط با ورود به کالج نباشد. هنر، موسیقی، و آموزش فنی و حرفه ای به دانش 

آموزان این فرصت را می دهد که زمینه های جدید تحصیلی را کشف کنند و 

همچنین دانش و مهارت هایی کسب کنند که ممکن است برای هر شغلی که 
انتخاب می کنند مفید باشد.

از طریق انتخاب دقیق درس و همکاری نزدیک میان دانش آموز و مشاوران 
مدرسه، دانش آموز قادر خواهد بود یک هدف شغلی را دنبال کند و همچنان 
برای دیگر دروس پیشنهادی هم فرصت داشته باشد، بدون اینکه هیچ زمینه 

آموزشی خاصی را از دست بدهد.

1 – برنتسویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

9 –  مجازی @ مدرسه 
دولتی شهرستان 

پرنس ویلیام
کد شماره 
مدرسه: 

انتخاب واحد
نباید تصور شود که اگر دانش آموز پس از دبیرستان قصد ورود به کالج را 

دارد باید دیپلم تحصیلی پیشرفته را انتخاب کند. دیپلم استاندارد به دانش آموز 
اجازه می دهد به طور انعطاف پذیری دروس الزم برای ورود به کالج را 

انتخاب کند، در حالیکه برای انتخاب های مختلف زمان باقی می گذارد. همچنین 
ممکن است یک دانش آموز دیپلم تحصیلی پیشرفته را انتخاب کند و همچنان در 

مورد زمینه های غیر ضروری برای ورود به کالج مثل هنر، موسیقی، یا 
آموزش فنی و حرفه ای فرصت انتخاب داشته باشد.

برنامه ریزی کالس های دبیرستان، یک کار به شدت فردی است و باید براساس 
استعداد و عالقه دانش آموز، توصیه های مدرس، و همکاری نزدیک میان 

مدرسه، دانش آموز، و ولی/سرپرست انجام شود.

تعلیم رانندگی
درس کالسی تعلیم رانندگی به عنوان بخشی از برنامه آموزشی تدریس بهداشت 

سطح دهم در تمامی دبیرستان ها ارائه شده است. هنگامی که دانش آموز به 
طور موفقیت آمیز فاز کالسی را تمام می کند و اجازه یادگیری ایمن را دارد، 

سپس می تواند آموزش های رانندگی پشت فرمان را دریافت کند. آموزش 
رانندگی پشت فرمان در مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام، بعد از مدرسه و 

در طول تابستان ارائه می شود. هزینه ای برای آموزش رانندگی پشت فرمان 
وجود دارد.

برای دسترسی آسان، این کد در پایین هر صفحه از کاتالوگ در جاهایی که دروس توضیح داده شده اند، تکرار شده است. دانش آموزی که می خواهد درسی 
بگیرد که در مدرسه ای جز مدرسه ای که در آن ثبت نام کرده است ارائه شده است، باید برای دریافت جزئیات با مشاوره مدرسه خود تماس بگیرد.

این کاتالوگ شامل فهرست دروس تدریس شده در دبیرستان های مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام می باشد. تمامی درس ها در همه دبیرستان ها تدریس 
نمی شوند. پیشنهاد درس مشروط به عالقه کافی دانش آموز می باشد. این مسئله ممکن است به دروسی منتهی شوند که در مدارس خاصی در دسترس نباشد، 

گرچه که در لیست آن مدارس قرار گرفته اند. پاراگراف های شرح درس شماره های 1-11 و 99 که در زیر نشان داده شده اند، مدارسی که هر درس در آن 
تدریس می شود را نشان می دهند. کد شماره هر دبیرستان به صورت زیر است: 
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مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام 
کالج منطقه ای ویرجینیا شمالی 

فرصت ثبت نام هم زمان برای دانش آموزان

ثبت نام هم زمان چیست؟
ثبت نام هم زمان یک برنامه پیش از کالج است که به دانش آموزان دبیرستانی 

که صالحیت دارند اجازه می دهد هم زمان با گذراندن واجدهای دبیرستان، 
واحد های کالج را هم بگیرند. 

چه کسانی می توانند یک درس ثبت نام هم زمان بگیرند؟
هر دانش آموزی که معیارهای زیر را داشته باشد می تواند دروس مشخص 

شده ثبت نام هم زمان که توسط کالج منطقه ای ویرجینیا شمالی )NVCC( و 
PWCS پیشنهاد شده اند را بگیرد:

  کسانی که در پایه 11 ام و 12 ام هستند	�

  کسانی که 16 سال دارد	�

  کسانی با کسب نمره قبولی در آزمون تعیین سطح کالج منطقه ای ویرجینیا 	�
شمالی یا آزمون های پذیرفته شده جانشین زیر در سطح کالجی دروس 

ریاضی و زبان انگلیسی قرار گرفته اند:
SAT – نمره 500 در هر دو بخش خواندن و نوشتن، نمره 520 �	

در بخش ریاضی
 PSAT – نمره 50 در هر دو بخش خواندن و نوشتن، نمره 52 در �	

بخش ریاضی
 ACT – نمره مرکب 21 در هر دو بخش انگلیسی و نوشتن، نمره �	

22 در بخش ریاضی
 ویرجینیا SOL – نمره قبولی در درس جبر I SOL به دانش 	�

آموزان اجازه می دهد که به سطح الزم ریاضی برسند.

برای دروس کالج منطقه ای ویرجینیا شمالی که در مدرسه شهرستان پرنس ویلیام گرفته شده اند تغییری در شهریه وجود نخواهد داشت. برای دریافت اطالعات در 
مورد هزینه های مربوط به ثبت نام هم زمان به مشاور مدرسه خود مراجعه کنید.

من آماده گرفتن یک درس ثبت نام هم زمان هستم. چگونه شروع کنم؟
هنگام مالقات با مشاور مدرسه خود عالقه خود به ثبت نام هم زمان را مشخص کرده تا پیش از شروع سال مقدماتی، انتخاب دروس را بررسی کنید. مشاور 

مدرسه شما، در مورد گام های بعدی شما را راهنمایی می کند که شامل تکمیل درخواست ثبت نام هم زمان PWCS و درخواست NVCC می باشد. 

آیا می توانم فقط برای واحد های کالج، دروس NVCC بگیرم؟
برخی دانش آموزان عالقه دارند فرصتی برای درس عملی کالج داشته باشند در حالیکه در دبیرستان هستند و می خواهند دروسی بگیرند که در شرایط الزم 

توافقنامه ثبت نام هم زمان برای فارغ التحصیلی وجود ندارند. اگر دانش آموز درحالیکه در دبیرستان است به شرایط الزم ثبت نام دست یابد و از سوی خانواده و 
مدیر خود اجازه داشته باشد، می تواند برای دروس NVCC ثبت نام کند. دانش آموزان عالقمند باید برای اطالعات بیشتر، این مورد را با مشاور مدرسه خود 

بررسی کنند.

درس ثبت نام هم زمان را از کجا بگیرم و هزینه آن چقدر است؟
دانش آموزان PWCS می توانند دروس ثبت نام هم زمان را در هر کالج منطقه ای ویرجینیا شمالی یا در هر دبیرستان خاص شهرستان پرنس ویلیام بگذرانند. 
انتخاب های ثبت نام هم زمان برای دانش آموزان PWCS در سال تحصیلی 17-2016 بر اساس توافق نامه های ثبت شده میان کالج منطقه ای و PWCS به 

صورت زیر هستند:

III ،II ،I صنعت خودرو
زیست 2 

شبکه ای کامپیوتر سطوح IV ،III ،II ،I اجرای 
)CISCO( سخت افزاری

I فناوری سیستم های کامپیوتری
انگلیسی پایه 12
دوران خردسالی

II و I خدمات آموزشی
 کارآفرینی مدیریت و طراحی پایگاه های 

)Oracle( IT داده
HVAC I & II

)SL( مدیریت بازرگانی IB
مقدمه ای بر ارتباط کالمی

طراحی و مدیریت پیشرفته پایگاه داده فناوری 
اطالعات )Oracle(؛

IT ضروریات
IT برنامه نویسی

تکنولوژی وب فناوری اطالعات؛
IT فناوری های شبکه پیشرفته

III و II ،I جوشکاری
VA/دولت ایاالت متحده
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شرایط الزم صالحیت
)فعالیت های فوق برنامه ای(

موارد زیر برای ورزش های بین آموزشگاه ها، تشویق کننده ها، گروه موسیقی نظامی، و تیم مارش نظامی به کار می روند. 
دانش آموز باید در اولین نیم سال تحصیلی و در پایان سال تحصیلی پنج درس را قبول شود و در دو درس نمره "C" یا بهتر از آن دریافت کند تا برای شرکت 	 

در برنامه صالحیت دار باقی بماند. این مورد برای تمرین و همچنین بازی ها هم به کار می رود.
تعیین صالحیت اولیه در شروع هر نیمسال تحصیلی جدید در اولین روز تقویم پس از پایان نیمسال قبله انجام می شود. دانش آموزان دستیار انتخابی مثل، 	 

دستیار آزمایشگاه، دستیار کتابخانه، دستیار تربیت بدنی، و دانش آموز دستیار برای آموزش استثنایی نباید براساس رسیدن به استانداردها سنجیده شوند.

دانش آموزانی که برای انتقال به مدرسه ای خارج از محیط زندگی شان 
تاییدیه گرفته اند باید هنگام اولین ورود به مدرسه به عنوان دانش آموز پایه 

 )VHSL( نهمی، برای شرکت در فعالیت های لیگ دبیرستان ویرجینیا
صالحیت داشته باشند. هر دانش آموزی که پس از تعیین صالحیت در سال 

جدید از مدرسه اصلی خود منتقل می شود نباید برای شرکت در فعالیت 
هایی که VHSL حامی آنهاست به مدت 365 روز از انتقال به مدرسه 

درخواستی صالحیت داشته باشد. سرپرست مدارس یا مدیر می توانند 
بورسیه قانون انتقال VHSL که بر اساس تصمیم ناحیه مدرس گرفته شده 

است را حذف کنند که نیازمند انتقال دانش آموز، اما نه برای اهداف فعالیتی 
 )28A-7-1 قانون انتقال ،VHSL و/یا ورزشی است. )کتاب راهنما

دانش آموزانی که به مدرسه انتقال می یابند تا در یک برنامه تعیین 	 
شده سایت شرکت کنند باید به تمامی شرایط الزم صالحیت برای 
فعالیت های حمایت شده توسط VHSL دست یابند. این انتقال باید 

هنگام ورود دانش آموز به برنامه اجرا شود. دانش آموز باید به تمامی 
شرایط الزم شرکت در برنامه دست یابد تا صالحیت او حفظ شود. 

هنگامی که یک دانش آموز در دبیرستان شرایط را احراز می کند هر 	 
درخواست انتقال اضافه برای تعیین برنامه ها نباید به عنوان حذف در 
نظر گرفته شود و دانش آموز نباید از تاریخ انتقال به مدت 365 روز 

صالحیت داشته باشد. 

شرکت در فعالیت ورزشی 
قوانین لیگ دبیرستان ویرجینیا مشخص می کنند که برای شرکت در تیم اصلی 
یا تیم مقدماتی ورزش، نمایش، قانونی، پارلمانی، رقابت تحصیلی، تشویق کننده 

ها و هر فعالیت تحصیلی یا ورزشی که جز رقابت بین/میان مدارس هستند، 
دانش آموز باید در طول نیمسال جاری 5 درس را قبول شده و 5 درس را ثبت 

کرده باشد. به عالوه برای رسیدن به قوانین لیگ دبیرستان ویرجینیا، الزم است 
دانش آموز هر نیمسال صالحیت استاندارد PWCS )الزامی( را داشته باشد. 

نمرات پایان ساِل سال تحصیلی قبله صالحیت شما برای اولین نیمساِل سال بعد 
را مشخص خواهند کرد. 

صالحیت ورزشی لیگ دبیرستان ویرجینیا برای دانش آموزانی که به برنامه های تخصصی انتقال می یابند
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بخش 1 شرایط الزم اصلی تحصیلی - برای دانش آموزانی که در یا پس 	 
از 1 آگوست 2016 در کالج یا دانشگاه ثبت نام می کنند.

4 سال انگلیسی؛	 
3 سال ریاضیات )حداقل جبر سطح 1 یا بیشتر(؛	 
2 سال علوم اجتماعی؛	 
2 سال علوم فیزیکی و طبیعی در صورت پیشنهاد یک آزمایشگاه در 	 

هر دبیرستان حضور یافته(؛
1 سال اضافه انگلیسی، ریاضیات، یا علوم فیزیکی/طبیعی؛	 
4 سال از هر یک از زمینه ای باال یا زبان خارجی، فلسفه، یا دین 	 

شناسی تطبیقی؛
1( واجد شرایط کامل = رقابت، کمک ورزشی )بورسیه(، و تمرین 	 

سال اول؛ 2( معافیت ورزشی تحصیلی = کمک ورزشی در سال اول، 
تمرین در سال اول، ترم تحصیلی عادی )نیمسال یا سه ماه(؛ 3( بدون 

صالحیت = بدون کمک ورزشی، تمرین یا رقابت؛ و
10 درس اصلی الزم قبل از شروع سال ارشد.	 

بخش 2 شرایط الزم اصلی تحصیلی - برای دانش آموزانی که در یا پس 	 
از 1 آگوست 2016 در کالج یا دانشگاه ثبت نام می کنند.

3 سال انگلیسی؛	 
2 سال ریاضیات )جبر 1 یا بیشتر(؛	 
2 سال علوم اجتماعی؛	 
2 سال علوم فیزیکی یا طبیعی )شامل یک درس آزمایشگاهی می 	 

شود(؛
2 سال اضافه انگلیسی، ریاضیات، یا علوم فیزیکی یا طبیعی؛	 
3 سال اضافه دروس مقدماتی کالج: دروس تحصیلی در هر یک از 	 

 زمینه ای باال یا در زبان های دنیا، فلسفه، یا دین شناسی غیر 
تعلیمی؛ و

معدل تحصیلی 2.000 )براساس یک حداکثر 4.000( تکمیل موفقیت 	 
آمیز 14 درس اصلی تحصیلی و داشتن نمره مرکب 820 در بخش 

.ACT یا نمره کل 68 در SAT های گفتاری و ریاضیات

NCAA صالحیت
 دانش آموزانی که قصد دارند در ورزش های بین کالج ها در موسسه های ناحیه های 1 و NCAA 2 شرکت کنند باید موقعیت آماتوری و تحصیلی خود را 

 توسط مرکز صالحیت NCAA تصدیق کنند. برای انجام ورزش ها در مدرسه های ناحیه 1 و NCAA 2، دانش آموز باید از دبیرستان فارغ التحصیل شود، 
در 16 درس اصلی حداقل معدل تحصیلی 2.300 کسب کند، حداقل مجموع نمره در SAT یا ACT داشته باشد که با معدل تحصیلی 16 درس اصلی جور می 
شود، و برنامه درسی 16 درس اصلی را به طور موفقیت آمیز تکمیل کند )فهرست زیر را ببینید(. واحدهای جهت دار مدرسه راهنمایی می توانند برای تامین 

شرایط الزم درس اصلی مورد استفاده قرار گیرند.

دروس اصلی، ریز نمرات دبیرستان، و نمرات آزمون برای تمام دانش آموزان آینده ناحیه های 1 و 2 باید توسط مرکز صالحیت NCAA بازبینی شوند. برنامه 
گروه های دانش آموز و مشراوران مدرسه در هر دبیرستان می توانند دانش آموزان را در راستای ثبت فرم ترخیص، سوابق مناسب، و هزینه هدایت کنند.

قوانین NCAA پیچیده هستند، بنابراین دانش آموزان باید از مربی ها، برنامه گردان های دانش آموزان، و مشاوران مدرسه کمک بگیرند. این مسئله مهم است که 
.www.ncaa.org/ به آدرس NCAA اگر دانش آموز قصد گرفتن بورسیه ورزشی دارد، اجازه دهید مشاور مدرسه بداند. اطالعات جزئی بیشتر در وب سایت

هستند.
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مدرسه ی پیش - نمونه دولتی در دبیرستان ارشد 
اوزبورن پارک

عوامل کلیدی در برنامه ی مدرسه ی پیش- نمونه دولتی شامل موارد ذیل است:
 دانش آموزان با مطالعه ی هم زمان دو دوره ی ریاضی در پایه ی نهم تقویت می شوند، و توابع/مثلثات نیز 	 

)یا یک دوره ریاضی پیشرفته تر( در انتهای پایه نهم تدریس خواهد شد. 
دانش آموزان دو دوره علوم در پایه دهم برای تکمیل فیزیک SOL پیش از ورود به پایه یازده می گذرانند. 	 
مشاور افتخاری مدرسه برای اطمینان از انتخاب صحیح دوره در آمادگی برای مسیرهای آکادمیک مختلفی که در 	 

GS@IP موجود است از دانش آموزان مدرسه پیش- نمونه دولتی پشتیبانی نموده و طی دوره مطالعاتی 
چهارساله با آنان همکاری می کند.

دانش آموزان فرصت مطالعه ی برنامه بهداشت و تربیت بدنی I و II را در مدرسه مجازی پرنس ویلیام بدون هیچ 	 
هزینه ای دارند. این فرصت به دانش آموزان امکان کسب شرایط فارغ التحصیلی پیش از شرکت در GS@IP را 

می دهد.
دانش آموزان مدرسه پیش - نمونه دولتی به طور اصولی برای پشتیبانی از مطالعات ریاضی و علوم در پایه نهم و 	 

دهم گروهبندی می شوند. 

شرایط الزم برنامه
دانش آموزانی که در مدرسه پیش نمونه دولتی اوزبورن پارک شرکت می کنند باید نمره ی پایان سال B یا بهتر در 

 HPE و HPE I( دروس اصلی کسب نمایند. دانش آموزان طی پایه نهم و دهم در هشت کالس شرکت خواهند نمود
II از طریق مدرسه مجازی PWCS، مگر اینکه توسط مسئول هماهنگی PGS@OP تایید شده باشد.( دانش 

آموزان به گذراندن دوره دارایی شخصی و اقتصاد )یا اقتصاد AP( برای احراز شرایط فارغ التحصیلی در پایه دهم 
ترغیب می شوند. دانش آموزان باید پژوهشی معتبر برای تکمیل فرایند درخواست در مدرسه GS@IP ارائه دهند. 
دانش آموزانی که در مدرسه GS@IP شرکت نمی کنند فرصت مطالعه ی دوره ی پیشرفته )سطح کالج( با تاکید بر 

ریاضیات، علوم و مهندسی در مدرسه ی اوزبورن پارک طی پایه ی یازدهم و دوازدهم را دارند. 

برنامه دوره ی نمونه
الگوی ذیل نشانگر برنامه درسی نمونه برای دانش آموزان PGS@OP طی ی ک توالی مطالعاتی دوساله است. 
عالوه بر این نشانگر فرصت های مطالعاتی بیشتر است که برای تقویت مطالعات ریاضی و علوم در اختیار دانش 

آموزان PGS@OP نهاده می شود. 

مدرسه ی پیش - نمونه دولتی در 
اوزبورن پارک )PGS@OP( برنامه 
ای مقدماتی است که دانش آموزان از 

طریق آن دوره ترتیبی ریاضیات 
پیشرفته و علوم را تجربه خواهند کرد. 

دانش آموزان فرصتی برای کسب 
توانایی نویسندگی و احراز چندین شرط 
فارغ التحصیلی دارند که برای موفقیت 

آنها به منظور حضور در مدرسه ی 
Innovation Park در پایه سال 

یازدهم و دوازدهم الزم است. 

مدرسه ی نمونه دولتی در 
)Innovation Park )GS@IP از 

نوآوری های آموزشی در ریاضیات، 
مهندسی، فناوری و علوم است که با 

 George همکاری دانشگاه
Mason راه اندازی شده است طرح 
درسی برنامه با زیست، شیمی فیزیک 

و ریاضیات، مفاهیم مهندسی و فناوری 
و علوم آزمایشگاهی مشترک است. 

برای آمادگی دانش آموزان به منظور 
شرکت در مطالعات سطح کالج 

دبیرستان GS-IP باید پایه ای قوی و 
استوار در علوم و ریاضیات داشته 

باشند. 
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 AP - انگلیسی پایه 10 پیش
II یا تاریخ جهان AP تاریخ جهان

توابع/مثلثات*
 AP شیمی پیش

*I فیزیک
زبان خارجی

 AP علوم دارایی شخصی و اقتصاد یا اقتصاد
سالمت و تربیت بدنی )مجازی(

AP انگلیسی 9 پیش
پیش AP تاریخ جهان 1
AP-زیست شناسی پیش

 AP-هندسه پیش

*II جبر
زبان خارجی

هنرهای زیبا/اختیاری
سالمت و تربیت بدنی I )مجازی(

پایه نهم 9

دانش آموزانی که در پایه هشتم هندسه را گذرانده اند می توانند سمینار AP یا روش های تحقیق علمی را در پایه دهم به عنوان واحد اختیاری اخذ نمایند. 

نکته: گذراندن سه سال از دوره زبان خارجی واحد یا دو سال از دو زبان مجزا برای متقاضیان دیپلم پیشرفته اجباری است.
دوره هایی با عالمت * دوره هایی هستند که در آن دانش آموزان PGS@OP به منظور مطالعات فشرده گروهبندی می شوند.

AP - انگلیسی پایه 9 پیشI فیزیک

AP - هندسهانگلیسی پایه 10 پیش

جبر IIپیش AP تاریخ جهان 1

II توابع/مثلثاتتاریخ جهان

 AP توابع/هندسه تحلیلیزیست شناسی پیش

AP شیمی پیش

کارکالسی دوره دوره های ذیل به عنوان دوره های مدرسه تیزهوشان طراحی شده اند:

دوره ها

دروس زیر به عنوان دروس مدرسه PGS@OP وزنی مشخص شده اند:

AP تاریخ جهان

AP اقتصاد

دوره ها

پایه 10ام 10
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 دبیرستان دولتی و ویژه ی
Innovation Park

برنامه مطالعاتی و مروری بر برنامه درسی
دبیرستان نمونه دولتی Innovation Park محیط یادگیری جایگزینی در شرایط دانشگاهی فراهم می کند که برای 
تامین نیازهای دانش آموزان بسیار با استعداد و انگیزه طراحی شده است. برنامه STEM برنامه درسی منحصر به 

فرد و تلفیقی از علوم، ریاضی، مهندسی، و تکنولوِژی همراه با فرصت پژوهش و اجرا در دنیای واقعی ارائه می 
دهد. 

دانش آموزانی که در مدرسه نمونه دولتی شرکت می کنند فرصت های چندگانه ای برای ارتقای مهارت های رهبری 
خود با اجرای طرح های هوشمندانه بر حسب پژوهش های صورت گرفته دارند. 

دانش آموزانی که در برنامه ی پاره وقت مدرسه ی نمونه دولتی شرکت می کنند فرصت ادامه ی حضور در فعالیت 
 Innovation های اجتماعی و فوق برنامه ی ارائه شده توسط مدرسه اصلی را دارند. مدرسه ی نمونه دولتی

Park با ارائه ی برنامه ثبت نام هم زمان به دانش آموزان متقاضی کالج امکان رویارویی با محتوای درسی در 
سطح کالج و در عین حال کسب واحدهای ریاضی و علوم هم کالج و هم دبیرستان را می دهد. همچنین فرصت تعامل 

با پژوهشگران علوم و یادگیری درباره ی فرصت های شغلی ممکن به دانش آموزان داده می شود.

ارتباط میان رشته ای و تعامل فناوری
مدرسه ی نمونه دولتی برای تلفیق محتوای دانش و مهارت های مختلف در میان رشته ها فعالیت می کند. دانش 

آموزان برای درک و شرکت در پروسه های پژوهش علمی با استفاده از تکنولوژی روز و بکارگیری مهارت های 
نویسندگی فنی برای ارائه ی یافته های خود به چالش کشیده می شوند.



31

دوره ها و ثبت نام هم زمان 
نکته: تمامی دوره ها در متون دبیرستان به عنوان دوره های وزنی ترم معرفی شده اند.

 پیش - حساب دیفرانسیل و انتگرال، ریاضیات
 ،B/A بخش های I حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 یا 
II/I حساب دیفرانسیل و انتگرال

 ،B/A بخش های I حساب دیفرانسیل و انتگرال 
 II/I حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 یا 
حساب دیفرانسیل III/جبر خطی

 زیست I علوم
 I شیمی 

 یا 
I فیزیک

 II زیست 
 II شیمی 

 یا 
II فیزیک

اصول فناوری و مهندسی IIاصول فناوری و مهندسی Iفناوری/مهندسی

پژوهش فعال در حوزه های مورد عالقه ی علومپژوهش فعال در حوزه های مورد عالقه ی علومتحقیق

پایه دوازدهمپایه یازدهم

خیرخیر)ریاضیات 105(پیش - حساب دیفرانسیل و انتگرال
B و A بخش های I بله - حساب )ریاضیات 123 - 124(حساب دیفرانسیل و انتگرال

دیفرانسیل و 
AB انتگرال

AP احتمالی - دوره معادل لغو

II/I سطح Honors بله - حساب )ریاضیات 115 - 116(دوره حساب دیفرانسیل
دیفرانسیل و 
BC انتگرال

AP احتمالی - دوره معادل لغو

احتمالی - دوره تطبیقیخیر)ریاضیات 215 - 203(حساب دیفرانسیل و انتگرال III - جبر خطی
 I اختیاری احتمالی علومبله)ریاضیات 103 - 104(مطالعات زیست پیشرفته

مطالعات زیست پیشرفته II )میکروبیولوژی و 
آناتومی @ فیزیولوژی(

اختیاری احتمالی علومخیر)ریاضیات 124 - 246(

I بله)شیمی 211 - 212(شیمی پیشرفته AP احتمالی - دوره معادل لغو
دوره شیمی پیشرفته II )بیوشیمی آلی مقدماتی و 

شیمی زیست محیطی(
اختیاری احتمالی علومخیر)شیمی 104 - 155(

I فیزیک 244/243 - 246/245(فیزیک پیشرفته(B فیزیک AP احتمالی - دوره معادل لغو
اختیاری احتمالی علوم برای رشته های 

فیزیک
فیزیک II پیشرفته - مبتنی بر حساب دیفرانسیل و 

انتگرال
احتمالی - فیزیک دانشگاه برای رشته فیزیک C)فیزیک 161/160 - 261/260(

ها
 I احتمالی - دوره های تطبیقیخیر)علوم رایانه 112 مهندسی 107(اصول فناوری و مهندسی

خیرخیرخیراصول فناوری و مهندسی II/I رشته نوآوری 
I اصول فناوری و مهندسی CEIE 203 -مهندسی عمران و زیرساخت(

علوم کامپیوتر 211 مهندسی زیستی(
CS احتمالی - دوره های تطبیقیتنها

اختیاری احتمالی علومخیر)COS 120(پژوهش سال آخر 
اختیاری احتمالی علومخیر)COS 120(پژوهش سال آخر

گزینه های دوره

GS قابلهت انتقال واحد دانشگاهینام دوره های نام گزینه های موجود برای ثبت نام هم زمان 
George Mason دانشگاه

گزینه های 
AP آزمون
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George Mason دوره های معادل دانشگاه
متون برجسته و ایتالیک نشانگر سه دوره ی ریاضی هستند که عموما توسط شعب مدرسه به عنوان ثبت نام هم زمان پرداخت می شوند. توجه داشته باشید که 

دانش آموزان می توانند یکی از سه دوره ی پرداخت شده توسط شعب مدرسه را علوم یا مهندسی انتخاب نمایند.

برنامه درسی دانش آموزانی که در سال آخر پیش - حساب دیفرانسیل و انتگرال ثبت نام می نمایند:

برنامه درسی دانش آموزانی که در سال آخر حساب دیفرانسیل و انتگرال II/I ثبت نام می نمایند:

ترم پاییز

رشته ریاضی
ریاضی 124 )3 واحد(ریاضی 105 )4 واحد(

رشته علوم
 شیمی 211 )4 واحد(، 

 زیست 103 )4 واحد(، 
فیزیک 243 )4 واحد(

 شیمی 104 )4 واحد(، 
 زیست 124 )4 واحد(، 

فیزیک 161/160 )4 واحد(

ترم بهار

رشته ریاضی
ریاضی 116 )4 واحد(ریاضی 123 )3 واحد(

رشته علوم
 شیمی 212 )4 واحد(، 
 زیست 104 )4 واحد(، 
فیزیک 245 )4 واحد(

شیمی 155 )4 واحد(، زیست 246 )3 واحد(، فیزیک 
261/260 )4 واحد(

پایه دوازدهمپایه یازدهم

ترم پاییز

رشته ریاضی
ریاضی 215 )3 واحد(ریاضی 115 )4 واحد(

رشته علوم
 شیمی 211 )4 واحد(، 

 زیست 103 )4 واحد(، 
فیزیک 243 )4 واحد(

 شیمی 104 )4 واحد(، 
 زیست 124 )4 واحد(، 
فیزیک 160 )4 واحد( 

ترم بهار

رشته ریاضی
ریاضی 203 )3 واحد(ریاضی 116 )4 واحد(

رشته علوم
 شیمی 212 )4 واحد(، 
 زیست 104 )4 واحد(، 
فیزیک 245 )4 واحد(

 شیمی 155 )4 واحد(، 
 زیست 246 )4 واحد(، 
فیزیک 260 )4 واحد(

پایه دوازدهمپایه یازدهم
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آمادگی آزمون شاگردان ممتاز
دبیرستان پتریوت

دبیرستان وودبریج
کاربرد فرایند و سطوح مشارکت

دانش آموزان تا 1 فوریه از طریق تکمیل درخواست آنالین برنامه ویژه مدارس عمومی شهرستان پرنس ویلیام، 
برای ورود به برنامه تعیین سطح شاگردان ممتاز اقدام خواهند کرد. برای ماندن در برنامه آمادگی آزمون شاگردان 

ممتاز، دانش آموزان باید به حداقل معیارهای مشارکت که به صورت زیر هستند، دست یابند:
پایه 9ام - ثبت نام در دو یا چند درس پیش آمادگی آزمون، و تکمیل سال با نمره "C" یا بهتر در تمامی دروس.	 
پایه 10ام - ثبت نام در دو یا چند درس آمادگی آزمون یا پیش آمادگی آزمون، و تکمیل سال با نمره "C" یا بهتر 	 

در تمامی دروس.
پایه 11ام - ثبت نام در دو یا چند درس آمادگی آزمون، و تکمیل سال با نمره "C" یا بهتر در تمامی دروس.	 
پایه 12ام - ثبت نام در دو یا چند درس آمادگی آزمون، و تکمیل سال با نمره "C" یا بهتر در تمامی دروس.	 
دبیرستان پتریوت همچنین مستلزم این است که دانش آموزان پیش از فارغ التحصیلی حداقل شش درس آمادگی 	 

شرکت در آزمون را ثبت کنند.

خدمات منطقه ای/آموزشی
 به عنوان عضوی از برنامه آمادگی آزمون شاگردان ممتاز، الزم است دانش آموزان در هر سال 15 ساعت یا 

60 ساعت پیش از فارغ التحصیلی حمایت آموزشی و/یا خدمات آموزش دریافت کنند. هدف حمایت آموزشی در این 
برنامه، ساخت یک سیستم حمایت کننده برای تمام دانش آموزان شرکت کننده است. با فراهم کردن چهارچوبی بنیادی 

که دانش آموزان قوی را قادر به همکاری با دانش آموزان ضعیف تر می کند، اعضای برنامه آمادگی آزمون 
شاگردان ممتاز میان خود ارتباطی براساس خواسته ای دو طرفه ایجاد خواهند کرد تا از لحاظ تحصیلی موفق شوند. 
انواع فعالیت هایی که ممکن است دانش آموزان انجام دهند در زیر بیان شده اند و ممکن است در هر مدرسه متفاوت 

باشد:
1. داوطلب به عنوان دستیار تحقیق در کتابخانه؛

2. همکاری با برنامه تدریس آمادگی آزمون شاگردان ممتاز؛ 
3. همکاری با برنامه SOAR در تابستان؛ 

4. مربی گری شرکت کنندگان جدید در آمادگی آزمون شاگردان ممتاز؛
5. مربی گری دانش آموزان کارآموز آمادگی آزمون شاگردان ممتاز؛

6. همکاری با دوره های آموزشی در زمینه های اصلی برنامه ریزی شده توسط مدرس ها؛ یا
7. شرکت در دیگر خدمات ساعتی مناسب فرض شده توسط برنامه گردان.

نتیجه نهایی دانش آموزان
برنامه آمادگی آزمون شاگردان ممتاز به حمایت از دانش آموزان برای دست یابی به نمرات باال در آزمون های 

آمادگی هیئت کالج کمک می کند عالوه بر کسب تمایز آمادگی آزمون شاگردان ممتاز در سطح مدرسه ای، دانش 
آموزان شرکت کننده در برنامه می توانند توسط هیئت کالج در دسته های زیر هم شناخته شوند: 

بورسیه آمادگی آزمون: به دانش آموزانی تعلق می گیرد که در سه یا چند آزمون آمادگی آزمون نمره 3 یا بیشتر 	 
می گیرند. 

بورسیه آمادگی آزمون با امتیاز ویژه: به دانش آموزانی تعلق می گیرد که در تمام آزمون های AP میانگین نمره 	 
حداقل 3.25 بگیرند و در 4 مورد یا بیشتر از آنها نمره 3 یا بیشتر داشته باشند. 

برنامه آمادگی آزمون شاگردان ممتاز 
در دبیرستان های پتریوت و وودبریج 

به دانش آموزانی که در طول دوره 
دبیرستان به دنبال یک برنامه درسی 

پیشرفته سخت هستند، کمک می کند و 
از آنها حمایت می کند. خدمات ارائه 

شده به صورت زیر هستند )ممکن از 
در هر مدرسه متفاوت باشد(:

•   دوره تحصیلی چالش برانگیز که 
 )AP( شامل دروس آمادگی آزمون

و پیش آمادگی آزمون است.
•   چهارچوبی حمایت کننده که به روی 

تمامی دانش آموزان عالقمند به 
گرفتن دروس پیشرفته باز است.

•   دوره های تحصیلی اکتشاف کالج در 
هر سطح پایه

•   تورهای کالج حمایت شده از طرف 
مدرسه در پایه های 11 و 12

•   حمایت آموزشی از طریق اداره 
مشاوره مدرسه

•   مربی گری دانش آموزی و آموزش 
دانش آموزی

•   دوره های تحصیلی مطالعه همکار 
منجر و استاد منجر در کل سال 

تحصیلی
•   آزمون های تمرین آمادگی آزمون

•   فرصت های آمادگی آزمون ACT یا 
SAT

•   حمایت و کنترل اجرایی
•   سطوح چندتایی از شناخت در مورد 

خروج از برنامه
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بورسیه آمادگی آزمون با برتری: به دانش آموزانی تعلق می گیرد که در تمام آزمون های AP میانگین نمره حداقل 3.5 بگیرند و در 5 مورد یا بیشتر از آنها 	 
نمره 3 یا بیشتر داشته باشند. 

بورسیه آمادگی آزمون ملی: به دانش آموزانی تعلق می گیرد که در 8 یا چند آزمون AP میانگین نمره 4 یا بیشتر می گیرند.	 

یک فعالیت تحقیقی ارشد، یکی از مولفه های الزم برای برنامه AP شاگردان ممتاز در هر دو دبیرستان پترویت و وودبریج است. دانش آموزان در مورد این 
فعالیت تحقیقی در سطح مدرسه ای اطالعات دریافت خواهند کرد.

طرح زیر بازتابی از آموزش دانش آموزان در دوره 4 ساله پیشنهادی برنامه آمادگی آزمون شاگردان ممتاز است: 

AP انگلیسی 10 پیش
AP تاریخ جهان
AP شیمی پیش

AP یا جبر 2/مثلثات پیش AP هندسه پیش

 AP انشاء و زبان انگلیسی
AP تاریخ ایاالت متحده

AP علوم
   دانش آموزان می توانند میان زیست شناسی AP، شیمی AP، یا فیزیک 

AP انتخاب کنند 
 AP C یا فیزیک AP علوم محیط زیستی  

هندسه تحلیلی توابع یا توابع/مثلثات
زبان پیش AP سطح 4 یا AP سطح 5

 AP ادبیات و انشاء انگلیسی
AP دولت ایاالت متحده

AP علوم
   دانش آموزان می توانند میان زیست شناسی AP، شیمی AP، یا فیزیک 

B AP انتخاب کنند 
 AP C یا فیزیک AP علوم محیط زیستی  

حساب دیفرانسیل و انتگرال AB یا BC آمادگی آزمون

زبان های خارجی سطح 2، پیش آمادگی آزمون 3 یا پیش آمادگی آزمون 4
II بهداشت و ترتیب بدنی

اختیاری ها

اقتصاد/امور مالی )برای کالس پایه 9ام در سال 2011 یا قبل تر(
انتخابی آزاد

پیشنهاد ها برای انتخابی آزاد:
 ،AP جغرافیای انسانی ،AP تاریخ اروپایی  

 ،AP کارگاه هنر ،AP تئوری موسیقی ،APاقتصاد  
AP آمار ،AP علوم کامپیوتر  

زبان پیش AP سطح 4 یا AP سطح 5
انتخابی آزاد

پیشنهاد ها برای انتخابی آزاد:
 ،AP جغرافیای انسانی ،AP تاریخ اروپایی  

 ،AP کارگاه هنر ،AP تئوری موسیقی ،APاقتصاد  
 AP علوم کامپیوتری ،AP روانشناسی  

AP آمار  

AP انگلیسی 9 پیش
AP تاریخ جهان 1 پیش

AP زیست شناسی یا علوم زمین پیشرفته پیش
AP جبر 1 یا هندسه پیش

زبان های خارجی سطح 1، 2، یا 3
بهداشت و ترتیب بدنی 1

اختیاری ها

پایه نهم 9

پایه 10ام

پایه ی11ام

پایه 12ام

10

11

12
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AP انگلیسی 9 پیشAP جبر 2/مثلثات پیش

AP هندسه تحلیلی توابعانگلیسی 10 پیش

AP توابع/مثلثاتانشاء و زبان

AP آمادگی آزمونادبیات و انشاء انگلیسی AB حساب دیفرانسیل و انتگرال

AP آمادگی آزمونتاریخ جهان 1 پیش BC حساب دیفرانسیل و انتگرال

AP آمادگی آزمونتاریخ جهان A علوم کامپیوتر

AP تاریخ ایاالت متحدهAP آمار

AP پیشرفته علوم زمینیدولت ایاالت متحده

AP تاریخ اروپاییAP زیست شناسی پیش

AP جغرافیای انسانیAP شیمی پیش

AP روانشناسیAP فیزیک 1 و آزمایشگاه

AP اقتصادAP فیزیک 2 و آزمایشگاه

AP اسپانیایی 3 پیشAP زیست شناسی و آزمایشگاه

AP فرانسوی 3 پیشAP شیمی و آزمایشگاه

AP اسپانیایی 4 پیشAP و آزمایشگاه C فیزیک

AP فرانسوی 4 پیشAP علوم محیطی

AP زبان اسپانیاییAP تئوری موسیقی

AP زبان فرانسویAP کارگاه هنر

AP ادبیات اسپانیاییAP سمینار

AP هندسه پیشAP روش تحقیق

درس عملی )لطفا توجه داشته باشید که دروس پیشنهادی میان مدارس متفاوت و براساس حداقل های ثبت نام هستند.(

دروس زیر به عنوان دروس آمادگی آزمون یا پیش آمادگی آزمون معین شده اند و ممکن است برای تامین شرایط الزم شرکت در برنامه آمادگی آزمون شاگردان 
ممتاز مورد استفاده قرار گیرند:

دروس
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 مرکز زیست فناوری در دبیرستان ارشد 
اوزبورن پارک

عنصر کلیدی برنامه زیست فناوری بدین صورت هستند:
دروس علمی خاص در زیست شناسی، شیمی، علوم زمینی و فیزیک	 
در طول پایه های 9 و 10، کالس های علوم اجتماعی و هنرهای زبانی با مرکز فناوری یکی شدند و به 	 

دانش آموزان کمک کردند دریابند چگونه تاریخ، ادبیات، هنر، معماری، موسیقی و فلسفه تحت تاثیر علم قرار 
می گیرند.

طیف وسیعی از انتخاب های علمی که شامل هم دوره های یکساله و همچنین یک نیمسال کالس های بسیار مفید 	 
است.

دروس آمادگی آزمون در زمینه های زیست شناسی، شیمی، علوم محیطی، و فیزیک که فرصت گرفتن 	 
واحدهای کالج هم زمان تحصیل در دبیرستان را فراهم می کنند.

فعالیت ها و مشارکت های اجتماعی کمک برنامه ای و فوق برنامه که مرتبط با علوم هستند.	 

شرایط الزم برای برنامه
دانش آموزان باید برای حضور دائم در برنامه هر سال حداقل در یک کالس علمی مرکز زیست فناوری ثبت نام 

کنند. الزم است دانش آموزان شرکت کننده در مرکز زیست فناوری در پایان سال در رشته های درسی اصلی 
)هنرهای زبانی، مطالعه اجتماعی، ریاضی، و علوم( نمره "C" یا بیشتر بگیرند تا در برنامه بمانند. به منظور 
دریافت گواهی مرکز زیست فناوری، دانش آموزان باید حداقل 7 کالس علمی ساالنه را با نمره "C" یا بهتر به 

طور موفقیت آمیز تمام کنند. این کالس ها باید شامل زیست شناسی پیش AP، شیمی پیش AP، فیزیک، و حداقل 
دو کالس علمی آمادگی آزمون باشند. همچنین الزم است دانش آموزان 100 ساعت را تکمیل و مستند سازی کنند 

که آرایه ای از تالش های کمک برنامه و فوق برنامه را نشان می دهند و از اهداف برنامه و زمینه های زیر 
مجموعه آنها حمایت می کنند.

زیست فناوری و رشته های مرتبط 
نزدیک به آن می توانند بزرگ ترین 

رشد صنعتی در کشور ما و همچنین در 
شهرستان پرنس ویلیام را ایجاد کنند. 
چند سال قبل فرماندار مارک وارنر، 

گروه کاری تشکیل داد تا ویرجینیا کامن 
ولث را مرکز صنعت زیست فناوری 

کنند. ما در اوزوبورن پارک می دانیم 
که می توانیم با ایفای نقشی کوچک اما 

مهم، در این انقالب شرکت کنیم، این 
نقش آماده کردن دانش آموزان برای 
فرصت های آموزشی و حرفه ای در 

آینده ای نه چندان دور است.

مرکز زیست فناوری یک برنامه 
آموزشی چهار ساله برای ایجاد انگیزه 
تحصیلی در دانش آموزانی می باشد که 
به علوم بهداشتی و رشته های مرتبط 

عالقه دارند. این برنامه سخت آموزشی 
بر درک وسیع از تئوری و کاربرد 

علوم در مسائل دنیای واقعی تمرکز 
دارد. این مسئله برای دانش آموزان 
فرصت دنبال کردن هدفمند و صحیح 
پروژه های تحقیقی را فراهم می کند. 
مرکز زیست فناوری همچنین برای 

دانش آموزان محیطی غنی از 
یکپارچگی انسانی و فرصت هایی برای 
ثبت نام در دروس علمی مختلف آمادگی 

آزمون فراهم می کند.
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طرح زیر دو نمونه از چهارچوب های دوره تحصیلی چهار ساله زیست فناوری را بازتاب می دهد. همچنین تعداد واحدهای هر 
درس هم مشخص شده است. دروس پر رنگ شده، آمادگی آزمون را نشان می دهند. دروس آمادگی آزمون فرصت گرفتن 

واحدهای کالج هم زمان تحصیل در دبیرستان را فراهم می کنند.

AP 1( شیمی پیش(
 AP 1( زبان انگلیسی 10 پیش(

 )1(  تاریخ جهان 2 
AP یا تاریخ جهان 

AP یا تاریخ اروپایی
)1( بهداشت و تربیت بدنی 10

)1( ریاضیات
)1( زبان جهان 

)1( انتخابی دانش آموزان

)1( فیزیک های SOL محور 
)1( اقتصاد و امور مالی شخصی

)1( انگلیسی 11
)1( تاریخ ویرجینیا و ایاالت متحده

)1( ریاضیات
)1( زبان جهان 

AP 1( سمینار نهایی(

AP 1( تحقیق نهایی(
 AP 1( علوم محیطی(

)1( انتخابی علمی
)1( انگلیسی 12

)1( ریاضیات
)1( دولت ویرجینیا و ایاالت متحده

)1( انتخابی دانش آموزان

DNA 1( مقدمه ای بر زیست فناوری و علم(
)0.5( پزشکی قانونی
)0.5( میکرب شناسی

 AP 1( زبان انگلیسی 10 پیش(
 )1(  تاریخ جهان 2 

AP یا تاریخ جهان 
AP یا تاریخ اروپایی

)1( بهداشت و تربیت بدنی 10
)1( ریاضیات

)1( زبان جهان 

)1( فیزیک های SOL محور
AP 1( زیست شناسی(

AP 11 1(  زبان و انشاء یا انگلیسی(
AP 1(  تاریخ ایاالت متحده( 

یا تاریخ ویرجینیا و ایاالت متحده
)1( ریاضیات

)1( زبان جهان
)1( انتخابی دانش آموزان

)1( اقتصاد و امور مالی شخصی
 AP یا فیزیک AP 1( شیمی(

 AP 12 1( ادبیات و انشاء یا انگلیسی(
)1( ریاضیات

 )1(  دولت و سیاست ها AP: ایاالت متحده
یا دولت ویرجینیا و ایاالت متحده

)2( انتخابی دانش آموزان

 AP 1( زیست شناسی پیش(
AP 1( زبان انگلیسی 9 پیش(

AP 1( تاریخ جهان 1 پیش(
)1( بهداشت و تربیت بدنی 9

)1( ریاضیات
)1( زبان جهان

)1( تصویرسازی علمی

 AP 1( زیست شناسی پیش(
AP 1( شیمی پیش(

AP 1( زبان انگلیسی 9 پیش(
AP 1( تاریخ جهان 1 پیش(
)1( بهداشت و تربیت بدنی 9

)1( ریاضیات
)1( زبان جهان

پایه نهم 9

پایه 10ام

پایه ی11ام

پایه 12ام

10

11

12
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فیزیک 1 و 2 آمادگی آزمون

فیزیک C آمادگی آزمون

آزمایشگاه فیزیک پیشرفته

علوم محیطی آمادگی آزمون

زیست شناسی آمادگی آزمون 

آزمایشگاه زیست شناسی پیشرفته

شیمی آمادگی آزمون

آزمایشگاه شیمی پیشرفته

سمینار آمادگی آزمون

روش تحقیق آمادگی آزمون

دروس مرکز زیست فناوری

زیست شناسی پیش AP تصویرسازی علمی

مقدمه ای بر میکرب شناسی و باکتری شناسیفناوری زیست پزشکی

شیمی پیش APآناتومی انسان و فیزیولوژی

AP انگلیسی 9 پیشDNA زیست شناسی 2: مقدمه ای بر زیست فناوری و علم

AP محورانگلیسی 10 پیش SOL فیزیک های

مقدمه ای بر علوم پزشکی قانونیعلوم زمینی 2: اخترشناسی

جغرافیای انسانی APعلوم زمینی پیشرفته

تاریخ جهان و جغرافی پیش AP تا سال 1500علوم زمینی 2: اقیانوس شناسی

پروژه انتخاب شده، مسیر درسی را هدایت می کند.روش های تحقیق علمی

دروس مرکز زیست فناوری

دروس زیر به عنوان دروس مرکز زیست فناوری مشخص شده اند:

دروس زیر به عنوان دروس وزین مرکز زیست فناوری مشخص شده اند:
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 مرکز علوم طبیعی و محیطی 
در دبیرستان فریدم

 رشته های تخصصی برنامه مرکز علوم طبیعی و محیطی شامل:
دوره های آموزشی علوم پیشرفته در زمین شناسی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، بوم شناسی و علوم محیطی 	 

می شود؛
دانش آموزان باید در طول پایه های 9 و 10، مطالعات اجتماعی و زبان انگلیسی پیش AP/AP را که به آماده 	 

سازی پروژه ها و دروس مربوط به رشته های مختلف علمی، به بررسی تاریخ، ادبیات، هنر، معماری، موسیقی 
و فلسفه و تاثیر علوم و فناوری بر هریک از آنها می پردازد، بگذرانند؛

دروس آموزشی تعیین سطح پیشرفته )AP( در زیست شناسی، شیمی، علوم محیطی، فیزیک، زبان، مطالعات 	 
اجتماعی، و زبان های خارجی به شما این فرصت را می دهند که وقتی هنوز در دبیرستان مشغول تحصیل 

هستید واحدهای کالج را دریافت کنید؛
گلخانه، آکواریوم، مناطق مرطوب، مسیر زیستگاه بومی، آزمایشگاه سیار کامپیوتر و آزمایشگاه علوم طبیعی و 	 

محیطی؛ و
علوم مرتبط با کالس های فوق برنامه انجمن و دوره های آموزشی مشترک و همچنین مشارکت در تجارت و 	 

محیط های دانشگاهی.

شرایط برنامه
کسب مدال شایستگی CENS مستلزم احراز شرایط زیر است: 

گذراندن حداقل شش واحد علمی CENS با حداقل نمره B در هر کالس. کالس ها شامل زیست شناسی 	 
CNES پیش AP، شیمی CENS پیش AP، علوم محیطی AP، دو دوره آموزشی اضافه برای علوم AP، و 

یک دوره علوم اختیاری CENS است؛
برنامه توصیه شده مطالعات اجتماعی و زبان انگلیسی پیش AP/AP - پایه 9 و 10؛	 
 	 CENS 100 ساعت فعالیت های فوق برنامه و هم زمان با برنامه شامل خدمات انجمن که از اهداف برنامه

حمایت می کند؛ و
داشتن میانگین نمرات 3.3.	 

کسب مدال شایستگی از مرکز علوم طبیعی و محیطی مستلزم شرایط زیر است:
رشته علوم با حداقل پنج واحد علمی CENS و حداقل نمره + C در هر کالس. کالس ها شامل زیست شناسی 	 

 ،AP یک دوره آموزشی اضافه برای علوم ،AP علوم محیطی ،AP پیش CENS شیمی ،AP پیش CNES
و یک دوره علوم اختیاری CENS است؛ 

برنامه توصیه شده مطالعات اجتماعی پیش AP و زبان انگلیسی پیش AP - پایه 9 و 10؛	 
 	 CENS 60 ساعت فعالیت های فوق برنامه و هم زمان با برنامه شامل خدمات انجمن که از اهداف برنامه

حمایت می کند؛ و
داشتن میانگین نمرات 3.0	 

احراز شرایط زیر برای کسب مدرک CENS ضروری باشند: 
 	 CNES در هر کالس. کالس ها شامل زیست شناسی C رشته علوم با حداقل چهار واحد علمی و حداقل نمره 

پیش AP، شیمی CENS پیش AP، علوم محیطی AP، و یک دوره علوم اختیاری CENS می شود؛ 
 	 CENS 30 ساعت فعالیت های فوق برنامه و هم زمان با برنامه شامل خدمات انجمن که از اهداف برنامه

حمایت می کند؛ و
داشتن میانگین نمرات 2.5. 	 

دانش آموزان CENS باید میانگین C را حفظ کنند و هر سال حداقل در یک دوره آموزشی علوم CENS ثبت 
 ،II تحقیقات بیواکولوژی ،II زیست شناسی ،AP شامل تمام کالس های علوم CENS نام کنند. علوم اختیاری

میکروب شناسی )پزشک قانونی(، اقیانوس شناسی، فیزیک I، تصویرسازی علمی و جغرافیای انسانی AP می 
باشد.

مرکز رشته تخصصی مرکز علوم 
طبیعی و محیطی )CENS( در 

دبیرستان فریدم برنامه مدون چهار 
ساله آموزش را ارائه می دهد که شامل 

آزمایشگاه مجهز و پژوهش های 
میدانی است. برنامه آموزشی با اصول 
آموزشی یکی شده اند تا دانش آموزان 

بتوانند درک بهتری از ارتباطات بین 
علوم محیطی و طبیعی و این اصول 

داشته باشند و همچنین از ارتباط آن با 
زندگی روزانه لذت ببرند. 

این برنامه بر پروژه ها و تحقیقات علوم 
 ،CENS تعاملی که از آزمایشگاه

گلخانه، آکواریم، زیستگاه های متنوع 
و مناطق مرطوب استفاده می کند، تاکید 

دارد. دانش آموزانی در برنامه های 
آموزشی مشترک و کالس های فوق 
برنامه از قبیل خدمات انجمن شرکت 

می کنند و وارد مشارکت های انجمن و 
تجارت می شوند و به این ترتیب درک 
آنها از علوم طبیعی و محیطی افزایش 

می یابد. برنامه مطالعات شامل یک 
سری دروس علمی CENS موردنیاز، 
دوره های آموزشی مطالعات اجتماعی 
و زبان انگلیسی پیش AP/AP و یک 

سری ریاضیات پیشرفته می باشد. 
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جدول زیر نمونه هایی از درس های یک دوره تحصیلی چهارساله در برنامه مرکز علوم طبیعی و محیطی است تعداد واحدهای 
هر دوره مشخص شده و دوره های آموزشی پررنگ شده، دوره های تعیین سطح پیشرفته می باشند. دوره های تعیین سطح 
پیشرفته این فرصت را به دانش آموزان می دهد که در حالیکه در دبیرستان مشغول تحصیل هستند، واحدهای دانشگاهی را 

بگذرانند.

AP 1( شیمی پیش(
 AP 1( زبان انگلیسی 10 پیش(

II یا تاریخ جهان AP 1( تاریخ جهان(
)1( ریاضیات )جبر 1 یا جبر پیش AP. II/ مثلثات(

)1( زبان بین المللی
)1( بهداشت و تربیت بدنی 10

)1( اختیاری دانش آموز

I 1( فیزیک(
)1( انشاء و زبان انگلیسی AP یا زبان انگلیسی دو

تاریخ AP ایالت متحده و ویرجینیا یا تاریخ ایالت متحده و ویرجینیا
)1( ریاضیات )جبر II یا توابع مثلثاتی(

)1( زبان بین المللی
)1( انتخابی دانش آموزان

)1( انتخاب دانش آموز

AP 1( علوم محیطی(
DE یا زبان انگلیسی AP 1( انشا و ادبیات انگلیسی(

)1( دولت AP یا دولت ایالت متحده و ویرجینیا 
)AP 1( ریاضیات )دیفرانسیل و انتگرال(

)1( انتخاب دانش آموز
)1( انتخاب دانش آموز
)1( انتخاب دانش آموز

AP 1( شیمی پیش(
 AP 1(  زبان انگلیسی 10 پیش(

AP 1( تاریخ جهان(
)1( ریاضیات )جبر I یا جبر پیش II AP/مثلثات(

)1( زبان بین المللی
)1( بهداشت و تربیت بدنی 10

AP یا شیمی AP 1( زیست شناسی(
 AP 1( انشاء و زبان انگلیسی(

)1(  تاریخ AP ایالت متحده و ویرجینیا یا تاریخ ایالت متحده و ویرجینیا
)1( ریاضیات )جبر II یا توابع مثلثاتی(

)1( زبان بین المللی
CENS 1( علوم اختیاری(

)1( انتخاب دانش آموز

AP 1( علوم محیطی(
 AP 1(انشا و ادبیات انگلیسی(

)1(  دولت AP یا دولت ایالت متحده و ویرجینیا 
 AP 1( انتخابی علوم(

)AP 1( ریاضیات )دیفرانسیل و انتگرال(
)AP 1(انتخاب دانش آموز )زبان بین المللی(

)1( انتخاب دانش آموز

AP 1( زیست شناسی پیش(
AP 1( زبان انگلیسی 9 پیش(

 AP 1( تاریخ و جغرافیای جهان تا سال 1500، پیش(
)1( ریاضیات )هندسه پیش AP. یا جبر 1(

)1( زبان بین المللی
)1( بهداشت و تربیت بدنی 9

)1( اختیاری دانش آموز

 AP 1( زیست شناسی(
 AP 1( زبان انگلیسی 9 پیش(

AP 1(  تاریخ و جغرافیای جهان تا سال 1500، پیش(
)I یا جبر AP 1( ریاضیات )هندسه پیش(

)1( زبان بین المللی
)1( بهداشت و تربیت بدنی 9

)1( اختیاری دانش آموز

پایه نهم 9

پایه دهم

پایه ی11ام

پایه 12ام

10

11

12
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علوم محیطی آمادگی آزمون 

شیمی و آزمایشگاه آمادگی آزمون 

زیست شناسی و آزمایشگاه آمادگی آزمون 

فیزیک 1 و 2 و آزمایشگاه آمادگی آزمون 

تحصیالت آمادگی آزمون

ریاضی کامپیوتری آمادگی آزمون

جغرافیای انسانی آمادگی آزمون

CENS دروس وزین علم

مرکز برنامه آموزشی علوم طبیعی و محیطی

دروس زیر بخشی از مرکز برنامه آموزی علوم طبیعی و محیطی هستند:

دروس زیر به عنوان دروس وزین علم CENS مشخص شده اند:

شیمی و آزمایشگاه APتصویرسازی علمی

AP انگلیسی 9 پیشCENS علوم زمینی 2: اقیانوس شناسی

AP انگلیسی 10 پیشAP زیست شناسی و آزمایشگاه

فیزیک های SOL محور زیست شناسی 2: نقشه برداری 

 AP زیست شناسی پیشAP 2 فیزیک 1 و

 AP تا سال 1500شیمی پیش AP تاریخ جهان و جغرافی پیش

جغرافیای انسانی AP زیست شناسی 2: بوم شناسی 

AP علوم محیطیAP جبر 2 مثلثات پیش

AP هندسه پیش
حساب دیفرانسیل و انتگرال AB آمادگی آزمون یا حساب دیفرانسیل و انتگرال 

BC آمادگی آزمون

 توابع مثلثاتی یا 
 توابع هندسه 

تحلیلی
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مرکز هنرهای زیبا و عملی در چارلز جی کلگان، 
SR. دبیرستان

هدف برنامه مرکز هنرهای زیبا و عملی )CFPA( تشویق و توسعه خالقیت، خود بیانگری، کسب موفقیت 
تحصیلی، و تفکر نقادانه در هنرمندان جوان است. براساس این آموزش، دانش آموز فرا می گیرد که از آموزش 

گسترده هنرمند حمایت کند و برای تنوع فرهنگی احترام قائل شود. در نتیجه آموزش دریافت شده در برنامه 
CFPA، دانش آموزان مهارت های الزم برای موفقیت در برنامه های هنری دانشگاه/کالج و تبدیل شدن به 

مصرف کننده ای فعال، طرفداری قوی، و شرکت کننده ای با ارزش در جامعه بزرگ هنری را خواهند داشت.

دانش آموزان می توانند دانش آموزان می توانند برای شرکت در یکی از شش دوره آزمون دهند که شامل موارد 
زیر می شود: نویسندگی خالقانه، رقص، موسیقی: سازی، موسیقی: آوایی، تئاتر، و هنر بصری. دانش آموزان 

ارشد و مقدماتی، موسیقی آوایی و سازی می توانند فناوری موسیقی یا فناوری موسیقی پیشرفته را به جای یا در 
کنار کالس های موسیقی سطح باال انتخاب کنند. برنامه درس های هنر از طریق مالقات با هنرمندان، کالس های 
 CFPA مهارت حرفه ای و رفتن به گالری ها و کنسرت ها پیشرفت می کند. در پایه 9ام و 10ام، دانش آموزان
در کالس انگلیسی گروه بندی می شوند تا از رویکردی میان رشته ای حمایت کنند. دبیرستان کلگان به دنبال به 

دست آوردن محیطی تربیتی است که از خود ارزیابی و آزمایش حمایت می کند. به این منظور، ما هر دو فعالیت 
های فردی و گروهی که تقویت کننده کمک هنر به روح بشر هستند را تشویق می کنیم.

CFPA اهداف برنامه
فراهم کردن فرصت هایی برای یادگیری یکپارچه هنرها	 
تشویق تفکر نقادانه از طریق روش حل مسائل پیچیده	 
ترویج فضای حمایت کننده که ظهور کارهای هنری را ممکن می سازد	 
فراهم کردن فعالیت های پربار فرهنگی	 
آماده سازی دانش آموزان برای ورود به برنامه های هنری کالج یا دانشگاه و عرصه شغل	 
ارائه آموزش و برنامه درسی کیفی که پیشرفت دانش آموز کامل را ترقی می دهد.	 
تشویق همکاری با هنرمندان و سازمان های هنری محلی	 

شرایط الزم برنامه
شرکت در یک آزمون ورودی.	 
تکمیل حداقل 5 ساعت واحد هنری )برای کسانی که به عنوان دانشجوی سال دوم وارد می شوند، 4 ساعت( این 	 

واحد ها باید در زمینه تمرکز دانش آموز باشند.
کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیت های فوق برنامه مثل فستیوال دست جمعی کوچک، سمینار های موسیقی، 	 

شرکت در کنسرت های خارج از مدرسه، دیدن کردن از گالری، چاپ مجله هنری/ادبی، و قهوه خانه.
آماده سازی و ارائه پورتفولیو یا عملکردها در پایان پایه های 9، 10 و 11 	 
مشارکت موفقیت آمیز در نمایشگاه ارشد و ارائه پورتفولیو نهایی	 
 	C در زمینه ای تمرکز و میانگین نمره کلی B به دست آوردن و کسب میانگین نمره

"هنرها درست مثل خواندن، نوشتن، 
و علم حساب عناصری ضروری برای 

آموزش هستند... موسیقی، رقص، 
نقاشی، و تئاتر همگی کلید باز کردن 

قفل درک و کمال عمیق انسان 
هستند."

-ویلیام بنت  
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CFPA ترتیب توالی آموزش های
اختیاری های الزامی

نویسندگی خالقانهنویسندگی خالقانه
اکتشاف

تاکید بر ژانر )0.5( نویسندگی خالقانه 1
تاکید بر ژانر )0.5(؛

نویسندگی خالقانه انتخابی )0.5(
نویسندگی خالقانه انتخابی )0.5(

پیشرفته تاکید بر ژانر )0.5(
پیشرفته تاکید بر ژانر )0.5(؛

سهام و بازاریابی )0.5(
نویسندگی خالقانه انتخابی )0.5(

 **تکنیک رقص 3؛ **تکنیک رقص 2**تکنیک رقص 1 رقص
 انشاء )0.5( و 

تمرین )0.5(

**تکنیک رقص 4

**دسته جمعی؛ موسیقی مجلسی یا **دسته جمعی**دسته جمعیموسیقی سازی+
*پیانو؛ فناوری موسیقی )*پیانو یک 

شرط الزم خروجی است(

**دسته جمعی؛
تئوری موسیقی AP، فناوری موسیقی؛ 

یا فناوری موسیقی پیشرفته

**پیانو دسته جمعی* یا فناوری **دسته جمعی**دسته جمعیموسیقی آوایی+
موسیقی

)*پیانو یک شرط الزم خروجی 
است(

**دسته جمعی؛
تئوری موسیقی AP )اختیاری( *فناوری 

موسیقی
*فناوری موسیقی پیشرفته

محصول تئاتر؛عملکرد اکتشافی در تئاترتئاتر 1: مقدمه ای بر تئاترتئاتر
پیشرفته تئاتر موزیکال 3

تئاتر موزیکال؛
کارگردانی برای صحنه و سینما )0.5(، 

بازیگری
شکسپیر )0.5(

آماده سازی پرتفولیو؛ هنر CFPA 2هنر CFPA 1هنرهای بصری
نقاشی )0.5(

مجسمه سازی )0.5( یا هنر 
کامپیوتری یا عکاسی 1

کارگاه هنر AP یا هنر کامپیوتری یا 
عکاسی 1

سمینار کارگاه هنر )0.5(
کارگاه هنر )0.5(

پایه 12پایه 11پایه 10پایه 9

**از طریق آزمون

گروه کنسرت، گروه سمفونی، ارکستر دانشگاه، ارکستر کنسرت، سمفونی کوتاه، گروه کر دانشگاه، گروه کر آقایان، گروه کر کنسرت. )گروه جاز و موسیقی 
نظامی ممکن است برای تکمیل یک واحد هنر استفاده شوند.(

*پیانو یک شرط الزم خروجی است

+تمام دانش آموزان موسیقی فرصت شرکت در چهار کالس مهارت در سال را دارند. کالس های مهارت پس از مدرسه و برای امتیاز مشارکت برگزار می 
شوند.
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CISL شرایط الزم دوره کامل
این برنامه تحصیلی نیازمند این است که دانش آموزان دروس سطح کالج و یک توالی آماده سازی برای کالج را 

بگیرند. این برنامه برای شرکت دانش آموزان در زمینه های مورد عالقه فردی انعطاف پذیر است.

دانش آموزان از طریق یک مصاحبه خروجی در طول نیمسال دوم سال پایانی آموزش زبان های دنیا، در زمینه 
زبان های دنیا به مهارت می رسند. آنها در کنار درس نهایی CISL، تحقیقی دوازده صفحه ای در مورد امور 

خارجی انجام می دهند )AP دولت و سیاست ها: مقایسه ای(. تکمیل موفقیت آمیز مصاحبه خروجی CISL و تحقیق 
CISL برای تمامی گواهی های CISL الزم است.

انتظار می رود که دانش آموزان معدل تحصیلی کل 3.0 داشته باشند و نمره هیچ درس تعیین شده CISL آنها زیر 
"+C" نشود. الزم است که تمامی دانش آموزان CISL برنامه دیپلم تحصیالت پیشرفته را تکمیل کنند.

*ممکن است دانش آموزان تنها به دنبال زبان های دنیا باشند.
**ممکن است دانش آموزان تنها به دنبال علوم سیاسی و اجتماعی باشند.

لطفا برای جزئیات بیشتر در خصوص این موارد، با برنامه گردان CISL در دبیرستان ارشد C.D. هیلتون تماس 
بگیرید.

 .C.D مرکز زبان ها و تحصیالت بین المللی در دبیرستان ارشد
هیلتون

"یک برنامه ریزی آموزشی یادگیری یکپارچه"

مرکز زبان ها و تحصیالت بین المللی 
برای دانش آموزان فرصت دنبال کردن 
یک برنامه جامع میان رشته ای برای 
دنبال کردن آگاهی جهانی را فراهم می 
کند. این برنامه درک دانش آموزان از 

مسائل جهانی را توسعه می دهند و حول 
تمرکز های زیر ساخته شده است:

فرهنگ ها و زبان ها*	 
اطالعات و ارتباطات	 
علوم سیاسی و اجتماعی**	 

این برنامه همچنین تجربه کالسی را با 
حمایت از تجربه های رشته ای، 

همچون مبادله دانش آموز، الگوی ملت 
های متحد، و سفر خارجی توسعه می 

دهد. آن دانش آموزانی که به طور 
موفقیت آمیز برنامه کامل CISL را 

تکمیل کرده باشند، در کنار دیپلم 
 CISL تحصیالت پیشرفته یک گواهی

هم دریافت می کنند و هنگام فارغ 
 CISL التحصیلی با پوشیدن یک ردای

شناخته می شوند.

تمام دانش آموزان موجود در برنامه 
کامل CISL، در برنامه آمادگی آزمون 

شرکت می کنند که به آنها فرصت 
گرفتن واحد و اعتبار پیشرفته کالج می 

دهد.

زبان های جهان
مطالعات اجتماعی

هنر و موسیقی
معماری

هنر زبانی
ریاضیات

روزنامه نگاری
کتابخانه داری

مطالعات اجتماعی  
 تجارت

علم

فرهنگ ها و زبان ها
علوم سیاسی و اجتماعی اطالعات و ارتباطات

 آگاهی جهانی
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CISL دروس دیپلم تحصیالت پیشرفته و
دانش آموزان CISL دروس CISL اصلی فهرست شده و تمام دروس باقیمانده را می گیرند تا برای دیپلم تحصیالت پیشرفته صالحیت پیدا کنند، از جمله 

ریاضی، علوم، و توالی های درس بهداشت و تربیت بدنی.

دروس CISL اصلی برای 
CISL کاندیداهای گواهی

زبان های جهان - چهار ساله در یک زبان: انتخاب عربی، فرانسوی، 	 
آلمانی، ایتالیایی، کره ای، التین، روسی، یا اسپانیایی. به شدت به دانش 

آموزان توصیه می شود، پنج سال را بگذرانند که شامل درس های پیشنهادی 
AP می شود. استثنا: دانش آموزان می توانند ترکیبی از دو زبان را بگیرند، 

اگر یکی از آن دو زبان عربی، کره ای یا روسی باشد.
 	 AP انگلیسی 9 پیش
 	 AP انگلیسی 10 پیش
 	AP 11 زبان انگلیسی یا انگلیسی
 	AP 12 ادبیات انگلیسی یا انگلیسی
 	AP تا سال 1500 و تاریخ جهان AP تاریخ جهان پیش
 	 AP جغرافیای انسانی
دولت و سیاست ها AP: مقایسه ای )درس نهایی، پایه 11 یا 12(	 
تاریخ ایاالت متحده AP یا تاریخ ویرجینیا و ایاالت متحده	 
زیست شناسی پیش AP و/یا علوم زمینی پیشرفته	 

فعالیت های کمک برنامه و فوق 
برنامه

برنامه CISL رابطه ای منحصربفرد میان برنامه تحصیلی و فعالیت های 
 کمک برنامه ای حمایت کننده ایجاد می کند. الزم است دانش آموزان 

100 امتیاز فعالیت های فوق برنامه ای را تکمیل کنند که آگاهی جهانی را باال 
می برد و درک جهانی را ترویج می دهد. گرچه الزامی نیست، اما سفر بین 

المللی و شرکت در برنامه های مبادله به شدت تشویق شده اند.

مثال های فعالیت های کمک برنامه:
برنامه های کنفرانس CISL، سمینار و گفت و گو	 
برنامه های توسعه و آموزش زبان جهان	 
مشارکت در برنامه تبادل/سفر بین المللی	 
مشارکت در کنفرانس نمونه سازمان ملل	 
برنامه های فشرده فرهنگی و زبان جهان	 

تعیین صالحیت CISL اختیاری
علوم زمینی پیشرفته	 
پیشرفته طراحی چند رسانه ای/شبکه	 
 	AFJROTC
 	AP زیست شناسی
 	*AP شیمی
 	AP علوم کامپیوتر
 	AP اقتصاد
 	AP تاریخ اروپایی
 	AP دولت و سیاست ها
 	AP روانشناسی
فیزیک AP 1 فیزیک C آمادگی آزمون	 
معماری 	 
هنر )کارگاه هنر AP، سبد کار هنر، هنر کامپیوتری(	 

اخترشناسی	 
زمین شناسی	 
نویسندگی خالقانه	 
تجارت بین المللی	 
گوهر شناسی w/تحقیق	 
روزنامه نگاری 	 
تئوری موسیقی: گروه، گروه کر، ارکستر، تئوری	 
اقیانوس شناسی	 
عکاسی	 
جامعه شناسی	 
تاریخ قرن بیستم	 
فناوری رسانه و تصویر	 

همچنین هر درس اصلی می تواند به عنوان اختیاری گرفته شود، مثل زبان جهانی اضافه.

* هر ساله موجود نیست 
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:CISL دروس برنامه

کارگاه هنر AP )دو بعدی، سه بعدی و نقاشی(
AP انشاء و زبان انگلیسی

AP انشاء و ادبیات انگلیسی
AP فرهنگ و زبان فرانسوی

AP فرهنگ و زبان آلمانی
AP فرهنگ و زبان اسپانیایی

AP ادبیات اسپانیایی
AP ایتالیایی
*AP التین
AP روسی

AP آمار
حساب دیفرانسیل و انتگرال AB آمادگی آزمون
حساب دیفرانسیل و انتگرال BC آمادگی آزمون

AP زیست شناسی

*AP شیمی
AP علوم محیطی

AP 1 فیزیک
فیزیک C آمادگی آزمون 

AP تاریخ ایاالت متحده
AP تاریخ اروپایی

دولت و سیاست ها AP: ایاالت متحده
AP جغرافیای انسانی
* AP علوم کامپیوتر

AP اقتصاد
AP روانشناسی

دولت و سیاست ها AP: مقایسه ای
AP تاریخ جهان

تجارت و بازاریابی بین المللی

نقاشی/طراحی/CAD معماری

 AP انگلیسی 9 پیش

 AP انگلیسی 10 پیش

نویسندگی خالقانه 1 و 2

روزنامه نگاری 1 - 4

سطح 1: عربی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، کره ای، التین، روسی، اسپانیایی

سطح 2: عربی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، کره ای، التین، روسی، اسپانیایی

سطح 3: عربی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، التین، روسی، اسپانیایی

سطح 4: عربی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، التین، روسی، اسپانیایی

سطح 5: فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی

اسپانیایی برای گویندگان بومی 1 - 3

گروه کر/گروه/ارکستر/تئوری موسیقی

علوم زمینی پیشرفته
علوم زمینی 2: اقیانوس شناسی

AP زیست شناسی پیش
علوم زمینی 2: اخترشناسی

زمین شناسی
جامعه شناسی

تاریخ جهان و جغرافی پیش AP تا سال 1500
تاریخ قرن بیستم

فناوری رسانه و تصویر
گوهر شناسی

هنر 1 - 3
پرتفولیو هنر

پیشرفته استاندارد رمزنگاری داده ها چند رسانه ای/شبکه
عکاسی

AFJROTC
هنر کامپیوتری 1

 AP انگلیسی 9 پیش
تاریخ جهان و جغرافی پیش AP تا 

سال 1500 
زبان های جهان )مقدماتی(

توالی ریاضی
AP زیست شناسی 1 پیش
بهداشت و تربیت بدنی 1

واحد هنرهای زیبا یا عملی 

AP انگلیسی 10 پیش
AP تاریخ جهان

زبان های جهان )مقدماتی(
توالی ریاضی

توالی علوم
بهداشت و تربیت بدنی 2

AP جغرافیای انسانی

AP 11 زبان انگلیسی یا انگلیسی
تاریخ ایاالت متحده AP یا تاریخ 

ویرجینیا و ایاالت متحده 
زبان های جهان )مقدماتی( 

توالی ریاضی
توالی علوم 

CISL اختیاری
AP اقتصاد کالن

AP 12 ادبیات انگلیسی یا انگلیسی
دولت و سیاست ها AP: مقایسه ای

زبان های جهان )مقدماتی(
توالی ریاضی

توالی علوم
CISL اختیاری

اختیاری ها

پایه 12پایه 11پایه 10پایه 9

یک برنامه CISL معمول تحصیلی برای کاندیدای گواهی CISL کامل:

* هر ساله ارائه نمی شود 
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 برنامه فناوری اطالعات 
 در دبیرستان بتلفیلد و دبیرستان 

فرست پارک
قابلهت پردازش و دست کاری اطالعات در حال حاضر مهم ترین شاخص تعیین موفقیت افراد در فناوری اقتصاد 

جهانی ما است و یکی از موارد تمرکز برنامه iT خواهد بود. یکی از اهداف برنامه iT فارغ التحصیلی دانش 
آموزانی است که در استفاده از فناوری اطالعات به تمامی صورت های آن راحت و ماهر هستند تا آنها بتوانند با 

افراد، سازمان ها و آژانس های جامعه فناوری ما ارتباط برقرار کنند.

آن دسته از دانش آموزانی که برنامه آموزشی خود را به صورت موفقیت آمیز تمام کرده اند، صالحیت دریافت 
مدال طال یا نقره )بسته به سطح موفقیت( برای پوشیدن در روز فارغ التحصیلی را خواهند داشت.

رشته های تحصیلی می توانند شامل موارد زیر باشند:
مجموعه ای از دروس برای دانش آموز دیپلم تحصیلی پیشرفته که بر کسب مهارت های فناوری تاکید دارند و 	 

آنها را آماده موفقیت در اقتصاد فناوری جهانی می کند.
برنامه های فوق برنامه که شامل خدمات اجتماعی از طریق دوره انترنی و مربیگری، و از طریق برنامه های 	 

بعد از مدرسه مثل SWAT )فرست پارک( یا BEST )بتلفیلد( می شوند.
مجموعه ای از برنامه های گواهی حرفه ای طراحی شده برای دانش آموز دیپلم پیشرفته یا استاندارد. این رشته 	 

های آموزشی دانش آموز را کامال درگیر برنامه آموزشی یک یا دو ساله می کند و پس از تکمیل موفقیت آمیز 
آزمون می تواند منجر به گرفتن گواهی های حرفه ای/ساعت حضور شود. زمینه های فعلی آموزش به این 

صورت هستند:
 	)CCNA( انجمن شبکه مجاز سیسکو
 	)CCENT( تکنیسین شبکه غیر تخصصی مجاز سیسکو
اوراکل حرفه ای مجاز	 
 	)ACA( انجمن مجاز ادوب
 	CompTia A+

برنامه فناوری اطالعات )iT( یک دوره 
تحصیلی سخت و چالش برانگیز برای 

دانش آموزان پر انگیزه فناوری و 
ممتاز است. برنامه فناوری اطالعات 
برای دانش آموزان عالقمند فرصت 

مشارکت در یک برنامه آموزشی 
فناوری سخت فراهم می کند که از 
طریق رابطه همکاری میان جامعه 
تحصیلی و تجاری توسعه می یابد.

دبیرستان بتلفیلد و دبیرستان فرست 
پارک، برنامه های منحصربفرد ویژه 

ای در زمینه فناوری اطالعات ارائه می 
کنند. مورد زیر یکی از چند توالی 

پیشنهاد شده برای آماده سازی دانش 
آموزان به منظور دریافت گواهی زمینه 

های تحصیلی پیشرفته است. برنامه 
های آموزشی فردی باید به کمک 

مدرس ها، مشاوران مدرسه و برنامه 
گردان های iT تهیه شوند.
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رسانه محاوره ای
طراحی گرافیک IT )هنر(پایه 9ام

گرافیک های کامپیوتری IT 1پایه 10ام

پایه 11ام
2 IT گرافیک های کامپیوتری

1 IT طراحی و توسعه نرم افزار چندرسانه ای

پایه 12ام

عکاسی 1
2 IT گرافیک های کامپیوتری

کارگاه هنر AP )طراحی 2 بعدی(
2 IT طراحی و توسعه نرم افزار چندرسانه ای

IT توالی های
IT توالی های پیشنهاد شده و کالس های

دانش آموزان باید در برنامه IT ثبت نام کنند تا بتوانند در هر کالس IT شرکت کنند.

سیستم های شبکه
اصول مقدماتی فناوری اطالعاتپایه 9ام

فناوری سیستم کامپیوتری 1پایه 10ام و 11ام

پایه 11ام و 12ام
عملکرد های سخت افزاری شبکه ای کامپیوتر 1 و 2 

عملکرد های سخت افزاری شبکه ای کامپیوتر 3 و 4
IT برنامه نویسی

مدیریت پایگاه داده و برنامه نویسی

پایه 9ام یا 10ام
ریاضیات کامپیوتر پیشرفته

اصول مقدماتی فناوری اطالعات
علوم کامپیوتر A آمادگی آزمون

فناوری های شبکه CIW( IT(پایه 10ام یا 11ام

پایه 11ام
AB علوم کامپیوتر

مدیریت و طراحی پایگاه داده )اوراکل(

پایه 11ام یا 12ام

)CIW( IT فناوری های شبکه/پیشرفته
مدیریت و طراحی پایگاه داده پیشرفته IT )اوراکل(

 IT برنامه نویسی
مطالعات کامپیوتر پیشرفته

حساب دیفرانسیل و انتگرال AB آمادگی آزمون
حساب دیفرانسیل و انتگرال BC آمادگی آزمون
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DE= )ثبت نام هم زمان(

برنامه آموزش فناوری وزین

دروس برنامه فناوری اطالعات

دروس زیر به عنوان دروس برنامه فناوری اطالعات مشخص شده اند:

دروس زیر به عنوان دروس برنامه فناوری اطالعات وزین مشخص شده اند:

ریاضیات کامپیوتر پیشرفته

مطالعات کامپیوتر پیشرفته

حساب دیفرانسیل و انتگرال AB آمادگی آزمون

حساب دیفرانسیل و انتگرال BC آمادگی آزمون

علوم کامپیوتر A آمادگی آزمون

کارگاه هنر AP )طراحی 2 بعدی(

کارگاه هنر AP )نقاشی(

عملکرد های سخت افزاری شبکه ای کامپیوتر 1 و 2 و 3 و 4

AB علوم کامپیوتر

IT مدیریت و طراحی پایگاه داده پیشرفته

IT فناوری های شبکه پیشرفته

گرافیک های کامپیوتری IT 1 و 2

IT مدیریت و طراحی پایگاه داده

اصول مقدماتی فناوری اطالعات

IT طراحی گرافیک

طراحی و توسعه نرم افزار چندرسانه ای IT 1 و 2

IT عکاسی

IT برنامه نویسی

تکنولوژی وب فناوری اطالعات؛

وزندوره
0.5 ریاضیات پیشرفته رایانه 

 AB 1.0 تعیین سطح پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال

 BC 1.0 تعیین سطح پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال

 A 1.0 تعیین سطح پیشرفته علوم محیطی

1.0 تعیین سطح پیشرفته هنر استودیویی )طراحی 2 بعدی( 

1.0 تعیین سطح پیشرفته هنر استودیویی )نقاشی( 

 IV ،III ،II ،I سطوح )DE( هرکدام 1.0 اجرای سخت افزاری شبکه ای کامپیوتر

 AB 1.0 علوم کامپیوتر

 )DE( IT 1.0 مدیریت و طراحی پایگاه داده پیشرفته

 )DE( IT 0.5 فناوری های شبکه/پیشرفته

 )DE( IT 1.0 مدیریت و طراحی پایگاه داده

 )DE( IT 0.5 برنامه نویسی

 )DE( IT 0.5 فناوری های شبکه
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 برنامه کمبریج دبیرستان منطقه 
 برنتسویل و دبیرستان 

ارشد پوتومک
گواهی عمومی بین المللی آموزش متوسطه )IGCSE( یک برنامه آموزشی دو ساله است که آماده سازی سازی 

قوی برای دروس سطح باال فراهم می کند. به طور کلی این دروس برای دانش آموزان پایه نهم و دهم مناسب 
هستند. برای بیشتر دروس IGCSE دانش آموزان ملزم شرکت در امتحانات خارجی برگزار شده توسط بخش 

آزمون های بین المللی دانشگاه کمبریج هستند. به محض تکمیل موفقیت آمیز، دانش آموزان گواهی های موضوعی 
فردی دریافت خواهند کرد. 

دیپلم گواهی آموزش بین المللی پیشرفته )AICE( یک برنامه آموزشی دو ساله است که براساس تعیین صالحیت 
های IGCSE طراحی شده و ممکن است منجر به گرفتن واحد های کالج شود. این دروس برای دانش آموزان پایه 
یازدهم و دوازدهم مناسب هستند. هدف دوره آموزشی AICE فراهم کردن برنامه آموزشی پیش دانشگاهی وسیع و 

بین المللی، مجهز کردن دانش آموزان برای با موفقیت برآمدن از عهده تقاضای آموزش عالی، فراهم کردن 
ارزیابی حرفه ای عملکرد دانش آموز در دست آوردهای استاندارد شناخته شده بین المللی، افزایش قدردانی از 

فرهنگ های جهان، و ایجاد تجربه های یادگیری مثبت برای دانش آموزان است. شرایط AICE به دو صورت 
هستند: یه صورت سنجش فردی یا تعیین صالحیت برای دیپلم AICE. از ژوئن سال 2017 برای اجرای اولین 
 AS اعطا، شاگردان کمبریج باید حداقل هفت )7( درس را بگیرند تا وارد برنامه تحقیق و دورنمای جهانی سطح

)پیشرفته فرعی( شوند. شاگردان می توانند از میان گروه های 1، 2، 3، و 4 درس انتخاب کنند تا دیپلم AICE به 
آنها اعطا شود. شاگردان باید حداقل یک واحد از هر گروه 1، 2، و 3 بگیرند. از گروه 4 حداکثر 2 واحد می 
 AICE توان گرفت. دانش آموزانی که به شرایط الزم این گروه دست یافته اند، در یکی از سه سطح زیر دیپلم
دریافت خواهند کرد: قبولی، صالحیت یا برتری. برای بیشتر دروس AICE دانش آموزان ملزم به شرکت در 

امتحانات متفرقه برگزار شده توسط بخش آزمون های بین المللی دانشگاه کمبریج هستند.

برنامه کمبریج یک برنامه آموزشی بین 
المللی، پیش دانشگاهی و یک سیستم 

سنجش ارائه می دهد که بر ارزش 
آموزش وسیع و موزون برای دانش 
آموزان محصل تاکید می کند. برنامه 

آموزشی کمبریج، توسعه مهارت های 
عملی و شفاهی، دیدگاهی تحقیقی، 

استفاده از ابتکار برای حل مشکالت، 
کاربرد مهارت ها، درک و دانش، و 

توانایی انجام پروژه های فردی و کار 
کردن به عنوان بخشی از یک تیم را 

تشویق می کند. مجموعه ای از 
ابزارهای ارزیابی استفاده شدند. تاکید 
بر استفاده از اوراق امتحانی عالمت 

گذاری شده توسط آزمون های بین 
المللی دانشگاه کمبریج و کار عملی 
اجباری در جای مناسب است. یک 

ضابطه مهم این سیستم امتحانی این 
است که دانش آموزان به جای تنبیه 

برای خطا ها، تشویق به دست 
آوردهای مثبت شوند - آنچه می دانند، 

درک می کنند، و می توانند انجام دهند. 
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1 ممکن است الزم باشد دانش آموزان در آزمایشگاه علوم پیشرفته هم ثبت نام کنند.

به منظور داشتن صالحیت برای دیپلم AICE، دانش آموزان باید حداقل 7 واحد و حداقل یک واحد از هر گروه 1، 2 و 3 بگیرند. حداکثر 2 واحد از گروه 4 می 
توان گرفت. دانش آموزانی که به شرایط الزم این گروه دست یافته اند، در یکی از سه سطح زیر دیپلم AICE دریافت خواهند کرد: قبولی، صالحیت یا برتری.

طرح زیر بازتابی از دوره تحصیلی 4 ساله پیشنهادی برای دانش آموزان در برنامه کمبریج است:

IGCSE هندسه
IGCSE زیست شناسی

IGCSE 9 انگلیسی
 AICE تاریخ جهان پیش

زبان خارجی سطح 3
بهداشت و تربیت بدنی 1

دروس اختیاری پیشنهادی:  
هنر 1   
موسیقی  

طراحی فنی  
پردازش کلمه  

)PLTW( مقدمه ای بر مهندسی  

پایه نهم
IGCSE جبر 2/مثلثات

IGCSE و/یا فیزیک IGCSE شیمی
IGCSE 10 انگلیسی

AICE تاریخ جهان
زبان خارجی IGCSE سطح 3

بهداشت و تربیت بدنی 2 
دروس اختیاری پیشنهادی:  
IGCSE هنر و طراحی  

IGCSE مطالعات موسیقی  
سیستم های اطالعات کامپیوتری  
)PLTW( الکترونیک دیجیتالی  

پایه دهم

AICE 1 ریاضیات
زیست شناسی AICE، شیمی یا فیزیک1

AICE 2 انشاء و زبان انگلیسی
AICE تاریخ ایاالت متحده

AICE 4 زبان خارجی سطح
AICE هنر و طراحی

AICE موسیقی
AICE فناوری مهندسی
AICE مدیریت محیطی

1991-1945 AICE ،تاریخ بین المللی
AICE علوم دریایی

AICE دورنماهای جهانی
 AICE 1مهارت هایتفکر

پایه ی 11ام
 AICE 2 ریاضیات

)A سطح( AICE مکانیک
زیست شناسی AICE، شیمی یا فیزیک 1 

 AICE 12 ادبیات انگلیسی
دولت ایاالت متحده AP یا دولت ایاالت متحده 

 AICE 5 زبان خارجی سطح
 AICE هنر و طراحی

 AICE موسیقی
 AICE 1 مطالعات کالسیک

 AICE فناوری مهندسی
 AICE مدیریت محیطی

 1991-1945 AICE ،تاریخ بین المللی
 AICE علوم دریایی

 AICE دورنماهای جهانی
 AICE 2 مهارت های تفکر

پایه 12ام

910

1112

 گروه 1: 
علوم و ریاضیات

AICE زیست شناسی
AICE شیمی

AICE 1 ریاضیات
AICE 2 ریاضیات

)A سطح( AICE مکانیک
AICE فیزیک

AICE علوم دریایی
AICE مدیریت محیطی

AICE زبان انگلیسی
AICE ادبیات انگلیسی
AICE زبان اسپانیایی

AICE 4 زبان فرانسوی
AICE 5 زبان فرانسوی

AICE 4 آلمانی
AICE 5 آلمانی

AICE 4 اسپانیایی
AICE 5 اسپانیایی

AICE هنر و طراحی
AICE تاریخ جهان

AICE تاریخ ایاالت متحده
AICE روانشناسی

AICE موسیقی
AICE تاریخ بین المللی

 گروه 2: 
زبان ها

 گروه 3: 
هنر و بشریت

AICE مقاله عمومی
AICE مهارت تفکر

 AICE چشم انداز جهانی

 گروه 4: 
میان رشته ای و مبتنی بر 

مهارت
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دروس AICE و IGCSE با هم یک برنامه کامال یکپارچه و سریع برای دانش آموزان دبیرستان می سازند. دروس زیر به عنوان دروس گواهی عمومی بین 
المللی آموزش متوسطه یا IGCSE مشخص شده اند:

دروس وزین زیر به عنوان گواهی بین المللی پیشرفته آموزش متوسطه یا دروس AICE مشخص شده اند:

IGCSE 9 انگلیسیIGCSE هنر و طراحی

IGCSE 10 انگلیسیIGCSE مطالعات موسیقی

IGCSE 3 فرانسویIGCSE زیست شناسی

IGCSE 3 آلمانیIGCSE شیمی

IGCSE 3 اسپانیاییIGCSE فیزیک

IGCSE 3 التینIGCSE جغرافیای جهان

IGCSE هندسهAICE تاریخ جهان پیش

IGCSE جبر 2/مثلثات

درسدرس

AICE زیست شناسیAICE 1 ریاضیات

AICE شیمیAICE 2 ریاضیات

AICE محاسبه)A سطح( AICE مکانیک

AICE 4 فرانسویAICE ادبیات انگلیسی

AICE 5 فرانسویAICE تاریخ ایاالت متحده

AICE فیزیکAICE 4 آلمانی

AICE 4 اسپانیاییAICE 5 آلمانی

AICE 5 اسپانیاییAICE فناوری مهندسی

91-1945 AICE ،تاریخ بین المللیAICE انشاء و زبان انگلیسی

AICE روانشناسیAICE 1 مهارت های تفکر

AICE 5 التینAICE 2 مهارت های تفکر

AICE 1 مطالعات کالسیک AICE موسیقی

AICE هنر و طراحی

AICE تاریخ جهان

درسدرس
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برنامه دیپلم بین المللی
دبیرستان ارشد گارفیلد و دبیرستان ارشد استونوال 

جکسون
 IB برنامه هایی با کیفیت باالی آموزش بین المللی ارائه می دهند که دیدی قوی به اشتراک می گذارند. آموزش IB

به وسیله ارزش های توصیف شده در پرونده شاگرد شرح داده شده است و: 
تمرکز آن بر شاگردان است – برنامه های دانش آموز محور IB روابط سالم، مسئولیت اخالقی و چالش فردی 	 

ترویج می دهند. 
رویکردهای موثر برای آموزش و یادگیری توسعه می دهد – برنامه های IB به دانش آموزان کمک می کند 	 

گرایش ها و مهارت های الزم برای موفقیت فردی و تحصیلی را توسعه دهند. 
در مفاهیم جهانی عمل می کند – برنامه های IB درک زبانی و فرهنگی را افزایش می دهد، و ایده ها و موارد 	 

مهم جهانی را کشف می کنند.
محتواهای مهم را کشف می کند – برنامه های IB برنامه هایی آموزشی ارائه می دهند که وسیع، متعادل، 	 

مفهومی و مرتبط هستند.
شاگردان IB تالش می کنند پرسشگر، مطلع، متفکر، پیام دهنده، پایبند به اصول، روشنفکر، مهربان، ریسک 

کننده، متعادل، و بازتاب دهنده باشند. این ویژگی های افراد با تفکر بین المللی، محدوده ای وسیع از ظرفیت ها و 
مسئولیت های انسانی را نشان می دهد که فراتر از موفقیت تحصیلی و توسعه فکری می رود.

مسلسل IB آموزش بین المللی به 
خاطر سختی فردی و آموزشی خود 

منحصربفرد است. ما دانش آموزان را 
به چالش می کشیم تا در تحصیالت خود 
و در رشد فردی خود ترقی کنند. هدف 

ما الهام بخشیدن به تالش برای 
یادگیری است که با شوق و همدلی 

مشخص شده است. 

IB به کمک مدرسه به دانش آموزان 
مستعد با ویژگی های زیر الهام می 

بخشد: دانش آموزانی که می توانند به 
چالش های خوش بینی و روشنفکری 

پاسخ دهند؛ دانش آموزان که از 
خصوصیات خود مطمئن هستند؛ دانش 

آموزانی که تصمیمات اخالقی می 
گیرند؛ دانش آموزانی که در تجلیل از 

انسانیت عمومی به دیگران می 
پیوندند؛ دانش آموزانی که آماده به کار 
بردن آنچه یاد گرفته در دنیای واقعی، 
پیچیده و موقعیت های غیر قابل پیش 

بینی هستند. 

 Ib این برنامه سال های میانی
)پایه 9ام و 10ام(

IB MYP برنامه ای آموزشی است که چهارچوبی از 
چالش های تحصیلی فراهم می کند و دانش آموزان پایه 
9ام و 10ام را تشویق به درک و دربرگرفتن ارتباطات 

میان موضوعات قدیمی و دنیای واقعی می کند تا 
متفکرانی نقاد شوند. دبیرستان IB یک برنامه 5 ساله 

IB MYP ارائه می دهد که در مدرسه راهنمایی یا یک 
برنامه دو ساله در پایه های 9 و 10 آغاز می شود. هر 

دو این انتخاب ها نیازمند یادگیری خدمت محور و 
تکمیل موفقیت آمیز یک پروژه فردی است که یک 
پروژه طوالنی مدت با تمرکز بر یک موضوع به 

انتخاب دانش آموز می باشد. 
دروس برنامه دیپلم پیش Pre-IBDP( IB( در برنامه 

های سال های میانی به عنوان بخشی از توالی دوره 
پیشرفته ارائه می شوند تا دانش آموزان را با مهارت ها 

و دانش کافی، آماده تکمیل شرایط الزم تحصیلی برنامه دیپلم IB یا برنامه مرتبط با شغل IB کند. مشابه برنامه 
دیپلم IB دانش آموزان می توانند برای گرفتن کالس های پیش DP در زمینه، نقطه قوت و عالقه خود انتخاب کنند 

تا خودشان را برای دروس IBDP خاص در پایه های 11 و 12 آماده کنند. 
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برنامه دیپلم 
)پایه 11ام و 12ام( 

برنامه دیپلم  ®International Baccalaureate، یک دوره تحصیلی پیش 
دانشگاهی سخت است که نیازهای دانش آموزان دبیرستانی پر انگیزه را 

برآورده می کند. درحالیکه استحکام برنامه در دنبال کردن دیپلم کامل IB است، 
اما دانش آموزان می توانند دروس برنامه دیپلم را در زمینه هایی که قدرت و 

عالقه دارند بگیرند.

برنامه دیپلم دانش آموزان را آماده میکند تا در اجتماعی که در حال رشد سریع و 
جهانی شدن است، مشارکت موثری داشته باشند. دانش آموزان از لحاظ فیزیکی، 

ذهنی، احساسی و اخالقی پیشرفت می کنند؛ دانش و درک عمیق و وسیع به 
دست می آورند، درس های 6 گروه مورد را مطالعه می کنند که به پیشرفت 
مهارت و ایجاد انگیزه ای مثبت برای یادگیری کمک می کند و آنها را برای 

تحصیل آموزش عالی آماده می کند. این تحصیل حداقل شامل دو زبان می شود 
و درک از فرهنگ ها از جمله فرهنگ خودشان را افزایش می دهد. این دانش 
آموزان با ضوابط تحصیلی قدیمی ارتباط برقرار می کند و طبیعت دانش را از 

طریق درس تئوری دانش منحصربفرد این برنامه، بررسی می کنند. کاندیداهای 
دیپلم، تحقیق دقیق و عمیق در زمینه های مورد عالقه را از طریق یک یا چند 

ضابطه تحصیلی در مقاله های طوالنی به عهده می گیرند و توسعه فردی و میان 
فردی خود را از طریق خالقیت، عمل و خدمات )CAS( پیشرفت می دهند. 

 ®IB(  International Baccalaureate( کار دانش آموز را به عنوان 
مدرکی مستقیم از دست آورد در مقابل اهداف دوره بیان شده، ارزیابی می کند.

اهداف برنامه دیپلم موارد زیر را برای دانش آموزان فراهم می کند: 
یک برنامه تحصیلی وسیع و موزون و در عین حال از لحاظ آموزشی سخت 	 
پیشرفت تفکر نقادانه و مهارت های اندیشمندانه 	 
پیشرفت مهارت های تحقیقی 	 
پیشرفت مهارت های یادگیری مستقل 	 
پیشرفت درک میان فرهنگی 	 
صالحیت شناخته شده جهانی برای ورود به دانشگاه 	 

 IB گواهی مرتبط با شغل
)پایه 11ام و 12ام( 

برنامه مرتبط با شغل IB، یک چهارچوب آموزش ابتکاری برای دانش آموزان 
پایه 11 و 12 است که ضوابط آموزشی و بصری IB را با یک برنامه 

منحصر بفرد ترکیب می کند و به طور ویژه مناسب دانش آموزانی است که 
عالقه به شرکت در یادگیری موارد مرتبط با شغل است. 

هدف IBCP تامین هر دو پایه تحصیلی و عملی برای دانش آموزان به منظور 
حمایت از مطالعات بعدی و آموزش های ویژه است، که در نتیجه موفقیت آنها 

در زمینه کاری را تضمین می کند. 

IBCP دروس برنامه دیپلم IB که به صورت بین المللی شناخته شده و اجرا 
می شوند را با یک برنامه تحصیلی مرتبط با شغل و یک IBCP اصلی 

منحصربفرد ترکیب می کند.

طبق چهارمین برنامه IB، این IBCP ارتباطی جامع میان چالش تحصیلی 
برنامه دیپلم و آمادگی بین المللی کالس IB در مسیری مناسب و حرفه محور 

فراهم می کند. 

چهارچوباین IBCP حول سه عنصر به هم پیوسته ساخته شده است: 
حداقلدو درس برنامه دیپلم 	 
یک IBCP اصلی که شامل مهارت های حرفه ای و فردی، اجتماع و 	 

خدمات، پیشرفت زبان و یک پروژه ژرف پژوه می باشد 
یک آموزش 	 

 IB دانش آموزان و اولیایی که تمایل به دریافت اطالعات بیشتر در برنامه
دارند، می توانند سواالتشان را از برنامه گردان های IB در هر مدرسه 

بپرسند.
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توالی دروس برنامه دیپلم IB و پیش دیپلم برای پایه های 12-9
این دو توالی زیر برای برنامه های آموزشی دانش آموزان عالقمند به دنبال کردن دیپلم IB یا گواهی های IB فردی در پایه های 11 و 12 پیشنهاد شده اند. دروس 

پیش دیپلم )Pre-IBDP( در برنامه های سال های میانی به عنوان دروس پیشرفته در پایه های 9 و 10 ارائه شدند تا دانش آموزان را آماده چالش های دروس 
برنامه دیپلم در پایه های 11 و 12 کنند. چند اصالح برای توالی ها در دسترس هستند. برنامه های آموزشی فردی باید به کمک مدرس ها، مشاوران راهنما و 

برنامه گردان های IB تهیه شوند. دانش آموزان باید یک واحد هنرهای زیبا یا هنرهای عملی را به عنوان یکی از واحد های اختیاری آزاد بگیرند.

IBDP - انگلیسی 9 پیش
IBDP - پیش II زبان خارجی سطح

IBDP - پیش II تاریخ جهان
IBDP - زیست شناسی پیش

IBDP - پیش I جبر
I سالمت و تربیت بدنی

گزینش آزاد

IBDP - انگلیسی 9 پیش
 IBDP - پیش III زبان خارجی سطح

IBDP - پیش II تاریخ جهان
IBDP - زیست شناسی پیش

IBDP - هندسه پیش
 سالمت و تربیت بدنی پیش - 

IBDP I
گزینش هنر )موسیقی، هنرهای 

محض یا عملی(

 IBDP - انگلیسی 10 پیش
زبان خارجی سطح III پیش - 

IBDP
 :IBDP - پیش AP دولت شناسی

ایاالت متحده یا تطبیقی
I SL یا شیمی IBDP - شیمی پیش

IBDP - هندسه پیش
II سالمت و تربیت بدنی

گزینش آزاد

DP - انگلیسی 10 پیش
زبان خارجی سطح IV پیش - 

IBDP
 :IBDP - پیش AP دولت شناسی

ایاالت متحده یا تطبیقی
شیمی پیش - IBDP و/یا فیزیک 

SOL مبتنی بر
جبر II پیش - IBDP یا مثلثات

II سالمت و تربیت بدنی
گزینش آزاد

پایه 10پایه 10پایه 9پایه 9

 )HL(    I سطح IB انگلیسی
*)SL(  IV سطح IB زبان خارجي

 )HL(    I سطح IB تاریخ
زیست شناسی IB سطح HL(  I( یا 

)SL(  II سطح IB شیمی
جبر II پیش/مثلثات

هنرهای زیبا IB سطح HL(   I(  یا 
**IB گزینش

 )HL(    I سطح IB انگلیسی
*)SL(  IV سطح IB زبان خارجي

 )HL(    I سطح IB تاریخ
زیست شناسی IB سطح HL(  I( یا 

)SL(  II سطح IB شیمی
ریاضی IB سطح SL(  I( یا ریاضی 

 )HL(     I سطح IB
هنرهای زیبا IB سطح HL(   I(  یا 

**IB گزینش
گزینش آزاد +

  )HL(    II سطح IB انگلیسی
* )SL(   V سطح IB زبان خارجی

  )HL(    II سطح IB تاریخ
زیست شناسی IB سطح HL(   II(  یا 
 )SL( سیستم های زیست محیطی

)SL(  IB مطالعات ریاضی
هنرهای زیبا IB سطح HL(   II(  یا 

**IB گزینش
IB نظریه دانش

 )HL(    II سطح IB انگلیسی
*)SL( V سطح IB زبان خارجی

)HL(  II سطح IB تاریخ
زیست شناسی IB سطح HL(   II(  یا 

 IB سیستم های زیست محیطی
 )SL(  

ریاضی IB سطح  SL(  II( یا ریاضی 
 )HL(   II سطح IB

هنرهای زیبا IB سطح HL(   II( یا 
 **IB گزینش
IB نظریه دانش

پایه دوازدهمپایه دوازدهمپایه یازدهمپایه یازدهم

IB برنامه
توالی های ارائه شده برای برنامه های IB درحد پیشنهاد هستند. اصالحات مختلفی در این توالی ها موجود است. برنامه فردی دانش آموزان نیز باید با کمک 

معلمین، مشاور راهنما و مسئول هماهنگی IB تدارک دیده شود. متقاضیان دیپلم تمام باید دوره های سه سطح باالتر )HL( و دوره های سه سطح استاندارد را طی 

سال های سوم و چهارم بگذرانند. این دوره ها باید پنج حیطه از رشته های اصلی و یک رشته انتخابی را پوشش دهند. متقاضیان دیپلم همچنین باید واحد نظریه 

دانش IB را اخذ نموده و پیش نیازهای مقاله نویسی و همچنین CAS را بگذرانند.

دوره های زبان خارجی شامل زبان فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی و التین است.

رشته های انتخابی IB می تواند شامل مردم شناسی فرهنگی و اجتماعی، جغرافی، بازرگانی و مدیریت، علوم کامپیوتر، موسیقی، هنرهای بصری، هنرهای تئاتر، فناوری اطالعات 
در جامعه جهانی، روانشناسی، سیاست جهانی، زبان خارجی از پایه، فیزیک، اقتصاد، سیستم های محیطی و جوامع، و اسپانیایی A1 باشد.

دانش آموزان باید پیش نیاز علوم دارایی شخصی و اقتصاد VDOE را بگذرانند. این پیش نیاز با اخذ واحدهای مدیریت بازرگانی IB، اقتصاد IB یا اقتصاد و علوم دارایی شخصی 
قابل دریافت است.
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دروس زیر به عنوان پیش DP مشخص شده اند

دروس زیر به عنوان دروس دیپلم بین المللی وزین مشخص شده اند:

IBDP انگلیسی 9 پیشIBDP جبر 1 پیش

IBDP انگلیسی 10 پیشIBDP هندسه پیش

IBDP فرانسوی 2 پیشIBDP جبر 2 پیش

IBDP ایتالیایی 2 پیشIBDP جبر 2/مثلثات پیش

IBDP اسپانیایی 2 پیشIBDP علوم زمینی پیش

IBDP فرانسوی 3 پیشIBDP زیست شناسی پیش

IBDP ایتالیایی 3 پیشIBDP شیمی پیش

IBDP از سال 1500اسپانیایی 3 پیش IBDP تاریخ جهان و جغرافی پیش

DPدروس پیش

دروس دیپلم بین المللی وزین:
)HL( 1 هنرهای بصری IB)SL( مطالعات ریاضی IB

)SL و HL( 2 هنرهای بصری IBHL 1 ریاضیات IB

IB ریاضیات IBHL 2 انگلیسی 1

)HL( 2 انگلیسی IB)SL( علوم کامپیوتر IB

)SL( 2 انگلیسی IB)HL( علوم کامپیوتر IB

)SL( هنرهای تئاتری IB)SL( 1 موسیقی IB

IB موسیقی IB)HL( 2 تئوری دانش 

)SL( 4 فرانسوی IB)HL( 1 زیست شناسی IB

)HL( 4 فرانسوی IB)HL( 2 زیست شناسی IB

IB شیمی IB)HL( 1 فرانسوی 5 

)SL( 4 اسپانیایی IB)HL( 2 شیمی IB

)HL( 4 اسپانیایی IB)SL( 1 شیمی IB

IB شیمی IB)SL( 2 اسپانیایی 5 

)SL( 4 ایتالیایی IB)SL( فیزیک IB

)SL( 5 ایتالیایی IB)SL( اجتماعات و سیستم های محیطی IB

)SL( A2 اسپانیایی IB)SL( اقتصاد IB

)HL( A2 اسپانیایی IB)HL( تاریخ 1: تاریخ آمریکا IB

IB تاریخ 2: مقوله های تاریخ قرن بیستم )IB)HL فرانسه مقدماتی 1

IB مردم شناسی فرهنگی و اجتماعی )IB)SL فرانسه مقدماتی 2

DP پیش/AP دولت و سیاست ها: مقایسه ایIB اسپانیایی مقدماتی 1

IB جغرافیا )IB)SL اسپانیایی مقدماتی 2

)SL( سیاست های جهانی IB)SL( تجارت و مدیریت IB

SL 1 ریاضیات IB)SL( روانشناسی IB

SL 2 ریاضیات IB

سیاست های مربوط به دروس دبیرستان توسط کالج ها و دانشگاه های ویژه ای تهیه شده اند، نه به وسیله سازمان دیپلم بین المللی؛ و میان مدارس مختلف متفاوت هستند. کالج ها و دانشگاه ها در سرتاسر 
جهان با برنامه دیپلم IB آشنایی دارند. دانش آموز که مایل به دریافت اعتبار برای فعالیت خود در برنامه IB هستند باید با مشاور خود و همچنین مسئول هماهنگی IB به منظور دریافت راهنمایی در رابطه 

با برنامه های IB و برنامه کالج آینده گفتگو نمایند. کالج ها و دانشگاه های ممتاز و برجسته تر پیش از این، دانش آموزان موفق برنامه IB را در اولویت قرار داده و به آنها اعتبار اعطا می کنند. سیاست 
های رسمی بیش از 1500 کالج و دانشگاه در آمریکای شمالی در وبسایت www.IBO.org معرفی شده است. عالوه بر این، وسعت و شدت برنامه IB دانش آموزان را به خوبی برای پیگیری اهداف در 

کالج، دوره انترنی و شغل های دائمی آماده نموده است.
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دبیرستان مجازی
"دستیابی دانش آموزان به موفقیت در محیط یادگیری انعطاف پذیر 

آنالین"
اهداف دبیرستان مجازی به شرح ذیل است:

تقویت دانش آموزان برای یادگیری مستقل و در مسیری انعطاف پذیر. 	 
ارائه روشی جایگزین کالس های درس سنتی به دانش آموزان.	 
توانمندسازی دانش آموزان در جهت گذراندن دوره ها و رسیدن به موفقیت شغلی.	 
آزادی دانش آموز در برداشتن مجدد واحد، برداشتن واحد اضافی واحدهای انتخابی.	 
آماده سازی دانش آموزان برای تست یادگیری استاندارد ویرجینیا	 

ارتقای توانایی دانش آموزان در استفاده از تکنولوژی های نوظهور	 

معیارهای دانش آموزان در دوره های آنالین:

تعهدشخصی به یادگیری �◆

خودانگیزشی �◆

یادگیری مستقل �◆

دانش رایانه �◆

مهارت های مدیریت زمان �◆

مهارت های مکاتباتی موثر �◆

رایانه با پیکربندی مناسب  �◆

دبیرستان مجازی PWCS@ فرصتی 
بی نظیر برای دانش آموزان به منظور 
کسب مدرک مقطع دبیرستان در کالس 

درس آنالین فراهم می کند. دانش 
آموزان و معلمین از طریق سیستم 

مدیریت یادگیری در ارتباط بوده و از 
ابزارهایی از قبیل ایمیل ایمن، صدا و 
تصویر، وب کنفرانس و سیستم پیام 

رسان فوری بهره می برند. دوره های 
استاندارد و با کیفیتی به دانش آموزان 

ارائه خواهد شد که توسط معلمین 
شایسته PWCS تدریس می شوند. 
تمامی دوره ها با اهداف PWCS و 

Virginia SOL همراستا می باشند. 
مدرسین دبیرستان مجازی آموزش های 

مستقیم و آنالین برای دانش آموزان 
فراهم نموده و به طور مستقیم با 

والدین برای حصول اطمینان از موفقیت 
دانش آموزان در ارتباط هستند. دوره 

های VHS به عنوان دوره های 
غیرسنتی مورد تایید NCAA هستند. 
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ثبت نام برای دوره های آنالین به صورتآنالین در وبسایت virtualhigh.schools.pwcs.edu صورت خواهد گرفت. 

ثبت نام حضوری و کاغذی نداریم.

دوره های آنالین ذیل در سال تحصیلی این مدرسه ارائه خواهد شد:

دوره های آنالین

علوم دارایی شخصی و اقتصاد

انگلیسی 9

انگلیسی 10

انگلیسی 11 

انگلیسی 12

I اسپانیایی

 II اسپانیایی

III اسپانیایی

I التین

II التین

I جبر

جبر، توابع، تحلیل داده 

II جبر

هندسه

علوم زمین شناسی II: نجوم

شیمی

زیست

علوم زمین

جغرافی و تاریخ جهان تا سال 1500 میالدی 

جغرافی و تاریخ جهان از سال 1500 میالدی تاکنون

امریکا و تاریخ ویرجینیا

امریکا و دولت ویرجینیا

 I بهداشت و تربیت بدنی

II بهداشت و تربیت بدنی

دوره های جدید دیگری نیز اضافه شده است، لطفا برای اطالع از موجودی و دریافت اطالعات با مسئول هماهنگی VHS تماس حاصل نمایید. 
دوره ها در سه فصل ارائه می شوند. پاییز، بهار و زمستان. دانش آموزان در طی یک فصل ترم تحصیلی یک دوره کامل را خواهند گذراند. کالس ها برحسب ثبت 

نام اجرا شده و ممکن است به دلیل به حدنصاب نرسیدن لغو شده یا در صورت پر شدن کالس بسته شود. 

برای کسب اطالعات بیشتر لطفا به وبسایت ذیل مراجعه نمایید: 

virtualhigh.schools.pwcs.edu
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آموزش فنی و مشاغل
دوره های آموزش فنی و مشاغل با احراز شروط ذیل صورت می گیرند:

گزینش ترتیبی	 
واحدهای گزینشی	 
واحدانتخابی دانش آموزان که از طریق آزمون، مجوز یا پروانه تایید می شود.	 

گزینش ترتیبی
مقررات دریافت دیپلم استاندارد دبیرستان باید حداقل شامل دو انتخاب ترتیبی 

باشد که از مجموعه ای دوره های متنوع و منتخب برگزیده شده که برای 
حصول اطمینان از تکمیل توالی متمرکز دوره های انتخابی ارائه می شوند. 

دانش آموزان می توانند چنین دوره های متمرکزی را طی سال های متوالی یا 
هر دو سالی از دبیرستان بگذارنند. چنین توالی متمرکزی از دوره های انتخابی 
مبنایی برای تحصیالت، آموزش یا آمادگی های الزم برای استخدام فراهم نموده 

و در برد قوانین تحصیلی با عنوان برنامه شغلی و دانشگاهی شناخته شود و 
توسط شعب مدرسه همراستا با خط مشی تحصیلی مورد تایید هیئت مدیره 

 CTE مدارس منطقه توسعه یابد. دانش آموزانی که با موفقیت دوره های تلفیقی
را بگذرانند که توسط وزارت آموزش ویرجینیا دورهای انتخابی ترتیبی اعالم 

شده و حداقل دو سال از دبیرستان را در بر می گیرد، پس از فارغ التحصیلی از 
مقطع متوسطه دارندگان مدرک CTE درنظر گرفته می شوند. تمامی توالی 

 دروس CTE در وبسایت ذیل ارائه شده است: 
http://www.cteresource.org/APg/

 Verified Credit/Student-Selected Verified
Credit

یک واحد استاندارد اعتبار یا اعتبار استاندارد به معنای اعتبار اعطا شده به یک 
دوره است که دآنش آموز آن را طی 140 ساعت واحد آموزشی و دیگر مقررات 

دوره می گذرانند.

یک اعتبار تصدیق شده بر اساس اعتبار استاندارد عالوه بر نمره قبولی در 
آزمون SOL پایان دوره است )یا دیگر آزمون هایی که در استانداردهای 

اعتبارسنجی VAC 20-131-110 8  شرح داده شده اند.( یک اعتبار استاندارد 
بیش از یک مرتبه قابل تصدیق نیست.

یک اعتبار تصدیق شده که توسط دانش آموز انتخاب می شود در آموزش فنی و 
مشاغل که تمامی شروط ذیل را دارا باشد برای آزمون تصدیق یا پروانه کسب 

اعطا می شود:
آزمون تصدیق یا پروانه کسب صنعتی که با قوانین هیئت آموزش فنی و 	 

مشاغل و هیئت آموزشی ریاضیات پیشرفته و فناوری تایید شده است شرایط 
الزم برای اعتبار تصدیق شده که توسط دانش آموز انتخاب شده را احراز می 

کند.
برنامه آموزش فنی و مشاغل و/یا معلمین باید توسط سازمان صدور مربوط 	 

به پروانه یا تصدیق صنعتی - در صورت وجود چنین تصدیقی- تایید شده 
باشد.

اعتبار استاندارد بیش از یک مرتبه قابل تصدیق نیست.	 
اعتبار استاندارد مورد انتخاب دانش آموز برای قبولی در آزمون هر تصدیق 	 

یا پروانه کسب مطابق با معیارهای باال اعطا شده و دانش آموز یک واحد 
استاندارد اعتبار تنها در دوره آموزش فنی و مشاغل کسب خواهد نمود.

دو اعتبار استاندارد مورد انتخاب دانش آموز برای قبولی در آزمون هر 	 
تصدیق یا پروانه کسبی اعطا می شود که تمامی شرایط ذکر شده در باال را 

احراز کند. و
◆ دانش آموز دوره های فشرده یا تخصصی آموزش فنی و مشاغل را برای 

تکمیل برنامه می گذراند.
◆ دانش آموز حداقل دو واحد اعتبار در شغل و دوره های آموزش فنی کسب 

خواهد نمود.
◆ دانش آموز می تواند یکی از این دو واحد تایید شده را با واحد تایید شده 

دیگری در شاخه های علوم یا تاریخ/علوم اجتماعی جایگزین کند.

نکته: به تمامی دانش آموزان متقاضی CTE فرصت کسب جواز صنعتی پیش 
از فارغ التحصیلی داده شده است.

هر دوره ای که در بخش آموزش فنی و مشاغل فهرست شده است با ملزومات هنرهای زیبا یا آموزش فنی و مشاغل برای دریافت فارغ 
التحصیلی هماهنگی دارد. انتخاب های گزینش ترتیبی برای آموزش فنی و مشاغل در شرح دوره عنوان شده است.
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مسیرها و مجموعه مشاغل 
دفتر مشاغل و آموزش فنی ویرجینیا ساختار مورد تایید ملی 16 مجموعه شغل 

ملی و 79 مسیر شغلی مربوطه و همچنین نمونه تخصص های شغلی را به 
منظور کمک به دانش آموزان در بررسی مشاغل و طراحی دوره های خود در 
پیشبرد اهداف شغلی اتخاذ نموده است. برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 مجموعه مشاغل، مسیرهای شغلی به وبسایت ذیل مراجعه نمایید: 
.http://www.cteresource.org/cpg/clusters

کشاورزی، غذا، و منابع ملی	 
معماری و ساختمان سازی	 
هنر، فناوری صوتی/تصویری، و ارتباطات	 
مدیریت بازرگانی و اجرایی	 
آموزش و تحصیالت	 
دارایی	 
اداره عمومی و دولتی	 
علوم بهداشت و سالمت	 
گردشگری و میهمانداری	 
خدمات انسانی	 
فناوری اطالعات	 
قانون، امنیت عمومی، اصالحات و امنیت	 
تولید	 
بازاریابی	 
علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
حمل و نقل، توزیع و لجستیک	 
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

کشاورزی
همه دوره های کشاورزی طبق شرایط فارغ التحصیلی "هنرهای زیبا یا آموزش حرفه و 

فن" یک واحدی حساب می شوند.

علوم باغبانی 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
 مجموعه مشاغل: کشاورزی، صنایع غذایی و مواد طبیعی: علوم، فناوری، ریاضی و 	 

مهندسی
 مجموعه CTE: دوره های آموزشی باال و دوره های آموزشی زیر - محوطه سازی 	 

و ایجاد فضای سبز؛ نگهداری و پرورش گیاهان 
در این دوره آموزشی، دانش آموزان دانش، مهارت، روش و نگرش الزم برای اشتغال 

در سطح مقدماتی و همچنین پیشرفت در زمینه های از قبیل پرورش گل، طراحی فضای 
سبز، ایجاد گلخانه، کاشت گیاه و زراعت را به دست می آورند. آنها آموزش های الزم 

استفاده از خاک و دیگر مواد رشد گیاه و همچنین تشخیص، پرورش و رشد گیاهان 
باغبانی در گلخانه و آزمایشگاه زمینی را فرا می گیرند. این آموزش ها برای توسعه 

مدیریت و امنیت الزم می باشند.
دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 1

محوطه سازی و ایجاد فضای سبز یک 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: علوم باغبانی 
مجموعه مشاغل: کشاورزی، صنایع غدایی و منابع طبیعی	 
مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و علوم باغبانی 	 

در این دوره آموزشی، دانش آموزان، دانش، مهارت، روش و نگرش الزم برای اشتغال 
در سطح مقدماتی و همچنین پیشرفت در زمینه های از قبیل طراحی فضای سبز، ایجاد 

فضای سبز و حفظ فضای سبز را فرا می گیرند. آنها آموزش الزم برای طراحی و 
نقاشی، ارزیابی مکان فضای سبز، طراحی کار و زیبایی شناسی، تعیین و انتخاب 

گیاهان فضای سبز، خرید و کاشت گیاهان، و حفظ فضای سبز با آبیاری کردن، 
حاصلخیز کردن، هرس کردن و کنترل آفت ها را به دست می آورند.

دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 1

II محوطه سازی و ایجاد فضای سبز
پایه: 12-10

وزنی: خیر
پیش نیاز: محوطه سازی و ایجاد فضای سبز 1

 مجموعه مشاغل: کشاورزی، صنایع غدایی و منابع طبیعی	 
مجموعه CTE: دوره ی آموزشی باال با محوطه سازی و ایجاد فضای سبز	 

این دوره آموزشی بر آماده سازی دانش آموزان برای اشتغال در سطح مقدماتی در 
محوطه سازی تجاری با تجربه های عملی تمرکز می کند. دانش آموزان فضاها را 

طراحی و عناصر نور، چشم انداز و آب را در محیطی از واحد تجاری محوطه سازی 
آماده خواهند کرد.

دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 1

نگهداری و پرورش گیاهان
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: علوم باغبانی
 مجموعه مشاغل: کشاورزی، صنایع غذایی و مواد طبیعی: علوم، فناوری، مهندسی 	 

و ریاضیات 
مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و علوم باغبانی	 

دانش آموزان در وظایف و کارهای افراد حرفه ای که در مکان های عمومی مانند زمین 
گلف، پارک، زمین های ورزشی، مدارس، صنایع و محوطه های سازمانی و چمن های 

محوطه مسکونی، گیاه رشد و پرورش می دهند مهارت کسب می کنند؛
دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 1

تجارت و فناوری اطالعات
تمام دوره های آموزشی تجارت و فناوری اطالعات طبق شرایط فارغ التحصیلی 

"هنرهای زیبا یا آموزش حرفه و فن" یک واحدی حساب می شوند. *استثنا: اقتصاد و 
دارایی شخصی به عنوان دروس اختیاری تنها برای دانش آموزان ورودی پایه نهم تا قبل 

از 2011 قابل استفاده است.

حسابداری 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
 مجموعه مشاغل: تجارت، مدیریت و اداره؛ امور مالی؛ دولت و اداره امور عمومی؛ 	 

علوم، فناوری، ریاضی و مهندسی
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ مدیریت تجارت؛ سیستم اطالعات کامپیوتری؛ 
سیستم پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ طراحی، چند رسانه ای و فناوری های وب؛ 

طراحی، چند رسانه ای و فناوری های پیشرفته وب؛ کار آفرینی؛ مدیریت و تجارت 
IB؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ 

دانش آموزان اصول، مفاهیم و تمرینات پایه مرتبط با چرخه حسابداری را برای تجارت 
و خرید و فروش یاد می گیرند. این موضوعات مفاهیمی از قبیل تجزیه و تحلیل 

معامالت، روزنامه نگاری و وارد کردن اقالم، آماده کردن لیست حقوق و صورتحساب 
های مالی و اداره سیستم های دریافتی را در بر می گیرد. بر اصول اخالقی و رفتار 

حرفه ای تاکید می شود. دانش آموزان اصول مقدماتی حسابداری را با استفاده از سیستم 
های الکترونیکی و راهنما یاد می گیرند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه به جز 99 و 9

شرایط فارغ التحصیلی را می توانید در قسمت "اطالعات کلی" مشاهده فرمایید.
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

حسابداری پیشرفته 
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: حسابداری 
 مجموعه مشاغل: تجارت، مدیریت و اداره؛ امور مالی؛ علوم، فناوری، ریاضی و 	 

مهندسی
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری؛ مدیریت تجارت؛ سیستم اطالعات کامپیوتری؛ سیستم پیشرفته اطالعات 
کامپیوتری؛ طراحی، چند رسانه ای و فناوری های وب؛ طراحی، چند رسانه ای و 

فناوری های پیشرفته وب؛ کار آفرینی؛ مدیریت و تجارت IB؛ اصول تجارت و 
بازاریابی؛ 

دانش آموزان اطالعات مربوط به اصول حسابداری، روش ها و تکنیک های استفاده شده 
برای حل مشکالت تجارت و اتخاذ تصمیمات مالی را به دست می آورند. دانش آموزان 
از حسابداری و نرم افزار صفحه گسترده برای تجزیه و تحلیل نتایج، ارزیابی و تفسیر 
داده های مالی تجارت استفاده می کنند. دانش آموزان در محیطی همراه با فناوری کار 

می کنند و از سناریو های معتبر صنعت کار که استاندارد و روند های صنعت کنونی را 
منعکس می کند، استفاده می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 9 و 99

حقوق تجارت 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: تجارت، مدیریت و اداره؛ فناوری اطالعات 	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ مدیریت تجارت؛ سیستم اطالعات کامپیوتری؛ سیستم 
پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ طراحی، چند رسانه، و فناوری های وب؛ طراحی، چند 

رسانه، و فناوری های وب؛ پیشرفته مدیریت و تجارت IB؛ اصول تجارت و 
بازاریابی؛ 

دانش آموزان مهارت های اصولی سیستم قانونی آمریکا را بررسی می کنند. دانش 
آموزان مفاهیم اقتصادی و اجتماعی را به دست آورده و به اصول قانونی، تجارت و 

حقوق فردی ربط می دهند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه پایه ها به جز 2، 3، 5، 9

مدیریت تجارت 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: تجارت، مدیریت و اداره	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ سیستم اطالعات کامپیوتری؛ سیستم 
پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ طراحی، چند رسانه، و فناوری های وب؛ طراحی، 

فناوری چند رسانه و وب پیشرفته؛ کار آفرینی؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ 
دانش آموزان مفاهیم اصلی مدیریت و روش های رهبری را مطالعه می کنند آنگونه که 

مالکیت تجارت، برنامه ریزی، عملکرد، بازاریابی، مالی، اقتصاد، ارتباطات، بازار 
جهانی و روابط انسانی را به دست آورند. مفاهیم کیفیت، مدیریت پروژه، حل مشکالت، 

و ایجاد تصمیمات اخالقی بخش جدایی ناپذیر دوره آموزشی می باشد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 6، 9، 12

درس برنامه های رایانه ای از این پس در مقطع دبیرستان ارائه نمی شود. دانش 
آموزان باید برای سیستم های اطالعات رایانه و برای آموزش برنامه کاربرد 

رایانه مقدماتی ثبت نام کنند. لطفاً درس سیستم های اطالعات رایانه را در تعریف 
زیر ببینید. 

سیستم اطالعات کامپیوتری 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
 مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات AV؛ تجارت، مدیریت و اداره؛ فناوری 	 

اطالعات؛ بازاریابی؛ علوم، فناوری، ریاضی و مهندسی
 سلسه مراتب CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ مدیریت تجارت؛ سیستم پیشرفته 
اطالعات کامپیوتری؛ طراحی، چند رسانه ای و فناوری های وب؛ طراحی، چند رسانه 

ای و فناوری های پیشرفته وب؛ کار آفرینی؛ مهارت های اصولی فناوری اطالعات؛ 
مدیریت و تجارت IB؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ 

دانش آموزان با پردازش لغت، صفحه گسترده، پایگاه داده ها، ارائه های چندرسانه ای و 
فعالیت های یکپارچه نرم افزار، مهارت های حل مشکالت را در زندگی واقعی به کار 
می برند. دانش آموزان به صورت فردی یا گروهی کار می کنند تا مفاهیم کامپیوتری، 
سیستم های عملکردی، شبکه ها، ارتباطات راه دور و فناوری های موجود را به دست 

آورند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه دروس به جز 99

سیستم های پیشرفته اطالعات کامپیوتری 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: سیستم اطالعات کامپیوتری 
 مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات AV؛ تجارت، مدیریت و اداره؛ فناوری 	 

اطالعات؛ علوم، فناوری، ریاضی و مهندسی
  مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ مدیریت تجارت؛ طراحی، چند رسانه 
ای و فناوری های وب؛ طراحی، چند رسانه ای و فناوری های پیشرفته وب؛ کار 

آفرینی؛ مهارت های اصولی فناوری اطالعات؛ مدیریت و تجارت IB؛ اصول تجارت 
و بازاریابی؛ برنامه نویسی برنامه نویسی پیشرفته 

دانش آموزان با درخواست های یکپارچه نرم افزار پیشرفته از قبیل نمایش چند رسانه 
ای، درخواست های پرینت شده، الکترونیکی و وب، مهارت های حل مشکالت را در 
زندگی واقعی خود به کار می برند. دانش آموزان به صورت فردی یا گروهی کار می 
کنند تا با فعالیت های پیشرفته حفظ کامپیوتر، توسعه وب سایت، برنامه نویسی، شبکه 

سازی، فناوری و مهارت های کاری آشنا شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه دروس به جز 99
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

طراحی، فناوری وب و چند رسانه 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
 مجموعه مشاغل: هنر، ارتباطات و فناوری A/V؛ فناوری اطالعات؛ علوم، فناوری، 	 

ریاضی و مهندسی
 سلسه مراتب CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ مدیریت تجارت؛ سیستم اطالعات 
کامپیوتری؛ سیستم پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ طراحی، چند رسانه ای و فناوری 

های پیشرفته وب؛ تکنولوژی وب فناوری اطالعات؛ تکنولوژی وب پیشرفته فناوری 
اطالعات؛ مهارت های اصولی فناوری اطالعات؛ مدیریت و تجارت IB؛ برنامه 

نویسی برنامه نویسی پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی 
دانش آموزان مهارت خود را در ایجاد نشریه های کامپیوتری، ارائه ها/پروژه های چند 
رسانه ای و وب سایت های که از نرم افزار برنامه استاندارد صنعت استفاده می کند، 
باال می برند. دانش آموزان با استفاده از اصول طراحی و صفحه آرایی، پروژه ها و 

نشریه ها را کامل می کنند. دانش آموزان پورتفولیوهایی طراحی می کنند که ممکن است 
شامل کارت های تجاری، خبرنامه ها، صفحات وب، پروژه/ارائه های چند رسانه، تقویم 

و گرافیک باشد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 9 و 99

طراحی پیشرفته، فناوری وب و چند رسانه 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 

پیش نیاز: طراحی، فناوری وب و چند رسانه 
 مجموعه مشاغل: هنر، ارتباطات و فناوری A/V؛ فناوری اطالعات؛ علوم، فناوری، 	 

ریاضی و مهندسی 
  مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ مدیریت تجارت؛ طراحی، فناوری 
وب و چند رسانه تکنولوژی وب فناوری اطالعات؛ سیستم اطالعات کامپیوتری؛ 

سیستم پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ مهارت های اصولی فناوری اطالعات؛ مدیریت 
و تجارت IB؛ برنامه نویسی برنامه نویسی پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ 
دانش آموزان مهارت های پیشرفته ای را برای ایجاد رسانه تعاملی، وب سایت ها، و 
نشریه ها برای چاپ و توزیع الکترونیکی به دست می آورند. دانش آموزانی با نرم 

افزار و سخت افزار پیچیده کار می کنند و از مهارت هایی که آموخته اند در پروژه های 
واقعی استفاده می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 9 و 99

اقتصاد و اموال شخصی 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد

این دوره شرایط فارغ التحصیلی برای درس دارایی شخصی و اقتصاد را احراز می 
 ،AP کند. دوره های ذیل قابل جایگزینی برای احراز شرایط هستند: اقتصاد

اقتصاد IB، اقتصاد AICE، و تجارت IB و مدیریت.

مشاغل مجموعه: اداره و مدیریت تجارت؛ امور مالی؛ دولت و اداره عمومی	 
رشته های تحصیلی: ندارد	 

دانش آموزان با نحوه برخورد در تصمیمات مالی آشنا می شوند و تصمیماتی آگاهانه 
مرتبط با نوع شغل، بودجه بندی، بانکداری، اعتبار، بیمه، مالیات، پس انداز، سرمایه 

گذاری، خرید/کرایه وسیله، زندگی مستقل و ارثیه اتخاذ کنند. توسعه مهارت های 
مدیریت مالی و آشنایی با اصول اقتصاد، زمینه ای برای موفقیت شغلی شهروندان 

مسؤول فراهم خواهد کرد. عالوه بر توسعه مهارت های مدیریت اموال شخصی، دانش 
آموزان در 36 هفته دوره آموزشی نیز مهارت های شغلی و مفاهیم مورد نیاز برای 

آمادگی در شغل مقدماتی، در زمینه مالی را یاد خواهند گرفت. این دوره آموزشی تمام 
اهداف مدیریت مالی و اقتصادی موجود در قانون ویرجینیا بخش    03B-200- 22.1را 

در بر می گیرد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: تمام موارد شامل 99

کارآفرینی 
کارآفرینی - ثبت نام هم زمان: 

واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: ندارد 
NVCC :سازمان وابسته

مجموعه مشاغل: همه 16 مجموعه مشاغل	 
 سلسه مراتب CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ مدیریت تجارت؛ سیستم اطالعات کامپیوتری؛ سیستم 
پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ بازاریابی مد؛ بازاریابی پیشرفته مد؛ بازاریابی هتل؛ 

بازاریابی پیشرفته هتل؛ آشنایی با طراحی و بازاریابی مد؛ بازاریابی؛ بازاریابی 
پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ بازاریابی ورزش، سرگرمی و تفریح؛ بازاریابی 

پیشرفته ورزش، سرگرمی و تفریح 
این دوره آموزشی دانش آموزان را با جهان آفرین، مالک و انجام تجارت آشنا می کند. 
دانش آموزان مفاهیم و تکنیک های برنامه ریزی تجارت نو و سبک زندگی کارآفرینی 

را یاد خواهند گرفت.
مدارس ارائه می کنند: همه دوره های به جز 5، 6، 9 و 99 

مدارس ثبت نام هم زمان دارد: 2 

اصول تجارت و بازاریابی 
واحد: 1 پایه: 10-9 
ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
 	AV مجموعه مشاغل: تجارت، مدیریت و اداره؛ هنر، فناوری و ارتباطات
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی زیر _ 	 

حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ مدیریت تجارت؛ سیستم اطالعات 
کامپیوتری؛ سیستم پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ طراحی، چند رسانه، و فناوری 
های وب؛ طراحی، فناوری چند رسانه و وب پیشرفته؛ کار آفرینی؛ بازاریابی مد؛ 

بازاریابی پیشرفته مد؛ بازاریابی هتل؛ بازاریابی پیشرفته هتل؛ آشنایی با طراحی و 
بازاریابی مد؛ مدیریت و تجارت IB؛ بازاریابی؛ بازاریابی پیشرفته؛ بازاریابی 

ورزش، سرگرمی و تفریح بازاریابی پیشرفته ورزش، سرگرمی و تفریح 
دانش آموزان با نقش تجارت و بازاریابی در سیستم آزاد سازمانی و اقتصاد جهانی آشنا 
می شوند. دانش آموزان مفاهیم اصلی و مالی بانکداری، بیمه، اعتبار، ارث، مالیات و 
سرمایه گذاری ها را به دست می آورند تا در زمان اتخاذ تصمیمات درست به عنوان 

مصرف کننده، حقوق بگیر و شهروند، پس زمینه ای قوی برای آنها داشته باشند. تاثیر 
واقعی دنیای فناوری، ارتباطات اثربخش، و مهارت های میان فردی در طی دوره های 
آموزشی مشخص می شوند. همچنین این دوره آموزشی شامل مهارت های توسعه شغلی 

می باشد و گزینه های شغلی را نشان می دهد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه دروس به جز 99
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

برنامه نویسی 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات AV؛ فناوری اطالعات	 
  مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی 	 

زیر - کامپیوتری AP سیستم اطالعات کامپیوتری؛ سیستم پیشرفته اطالعات 
کامپیوتری؛ مدیریت و طراحی پایگاه داده ها )اوراکل(؛ مدیریت و طراحی پیشرفته 

پایگاه داده ها )اوراکل(؛ طراحی، چند رسانه، و فناوری های وب؛ طراحی، فناوری 
چند رسانه و وب پیشرفته؛ مهارت های اصولی فناوری اطالعات؛ برنامه نویسی 

پیشرفته 
دانش آموزان با مفاهیم کامپیوتر، اعمال روش های منطقی، و تکمیل روش های برنامه 

نویسی با یک زبان یا بیشتر مانند ویژوال بیسیک، نت، جاوا، #C و ++C آشنا می 
شوند. رابط های گرافیکی کاربر مانند Game Maker  ،Alice و Flash ممکن است 

زمانی که دانش آموزان درخواست های فعل و انفعالی چند رسانه را طراحی می کنند، 
استفاده شود. عالوه براین، HTML )زبان نشانه گذاری ابر متنی( یا جاوااسکریپت 

ممکن است در ساخت صفحات وب استفاده شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه پایه ها به جز 99

برنامه نویسی پیشرفته 
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: برنامه نویسی 
مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات AV؛ فناوری اطالعات	 
  مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی 	 

زیر - کامپیوتری AP سیستم اطالعات کامپیوتری؛ سیستم پیشرفته اطالعات 
کامپیوتری؛ مدیریت و طراحی پایگاه داده ها )اوراکل(؛ مدیریت و طراحی پیشرفته 

پایگاه داده ها )اوراکل(؛ طراحی، چند رسانه، و فناوری های وب؛ طراحی، فناوری 
چند رسانه و وب پیشرفته؛ مهارت های اصولی فناوری اطالعات؛ برنامه نویسی

در مهارت های برنامه نویسی، دانش آموزان از برنامه نویسی شیء گرا برای طراحی 
برنامه های ویندوز، پایگاه داده ها، چند رسانه ای، بازی ها، دستگاه همراه، و محیط 

وب استفاده می کنند. دانش آموزان این فرصت را خواهند داشت تا برنامه های مناسب با 
فناوری داده ها و صنعت های طراحی بازی خلق کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 5، 6، 8، 9، 10، 12

برنامه نویسی فناوری اطالعات 
برنامه نویسی فناوری اطالعات- ثبت نام هم زمان 

واحد: 1 پایهها: 12-10 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: ثبت نام در برنامه فناوری اطالعات
NVCC :سازمان وابسته

مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات AV؛ فناوری اطالعات	 
  مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی 	 

زیر - کامپیوتری AP سیستم اطالعات کامپیوتری؛ سیستم پیشرفته اطالعات 
کامپیوتری؛ مدیریت و طراحی پایگاه داده ها )اوراکل(؛ طراحی پایگاه داده ها و 

مدیریت پیشرفته )اوراکل(؛ طراحی، چند رسانه، و فناوری های وب؛ طراحی، 
فناوری چند رسانه و وب پیشرفته؛ تکنولوژی وب فناوری اطالعات؛ برنامه نویسی 

پیشرفته 
برنامه نویسی فناوری اطالعات دانش آموزان را با سیستم های طراحی، برنامه های وب 

و برنامه نویسی سخت افزار آشنا می کند. در برنامه نویسی تاکید بر شروع پروسه از 
طراحی سیستم تا تکمیل برنامه است. نرم افزار فعلی و زبان برنامه نویسی آموزش داده 

می شود. 
دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 8

مدارس ثبت نام هم زمان دارد: 8، 9

مدیریت و طراحی پایگاه داده های فناوری اطالعات )اوراکل( 
مدیریت و طراحی پایگاه داده های فناوری اطالعات )اوراکل( - 

ثبت نام هم زمان 
واحد: 1 نمرات: 12-11 
ثبت نام هم زمان: بله  )1.0 W( وزن: بله

پیش نیاز: ثبت نام در برنامه فناوری اطالعات
NVCC :سازمان وابسته

مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات؛ علوم، فناوری، ریاضی و مهندسی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر - سیستم 	 

اطالعات کامپیوتر سیستم پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ طراحی پایگاه داده های 
فناوری اطالعات و مدیریت پیشرفته؛ مهارت های اصولی فناوری اطالعات؛ برنامه 

نویسی برنامه نویسی پیشرفته 
دوره آموزشی سال اول شامل طراحی پایگاه داده ها و برنامه نویسی SQL می شود. 
دانش آموزان مهارت های اصولی پایگاه داده ها مانند توسعه، مدلسازی، طراحی، و 

نرمال سازی را یاد می گیرند. همچنین دانش آموزان با برنامه نویسی پایگاه داده ها آشنا 
می شوند. دانش آموزان مهارت و دانش استفاده از برنامه نویسی و نرم افزار پایگاه داده 

ها را برای اداره و کنترل میزان دسترسی به داده ها به دست می آورند. دانش آموزان 
برای آزمون های اول و دوم دریافت مدرک آماده خواهند شد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

مدیرت و طراحی پیشرفته پایگاه داده ها در فناوری اطالعات 
)اوراکل( 

مدیرت و طراحی پیشرفته پایگاه داده ها در فناوری اطالعات 
)اوراکل( _ ثبت نام هم زمان

واحد: 1 پایه: 12 
ثبت نام هم زمان: بله  )1.0 W( وزن: بله

پیش نیاز: طراحی و مدیریت پایگاه داده ها
NVCC :سازمان وابسته

مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات؛ علوم، فناوری، ریاضی و مهندسی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر - سیستم 	 

اطالعات کامپیوتر سیستم پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ طراحی و مدیریت پایگاه داده 
ها در فناوری اطالعات )اوراکل(؛ مهارت های اصولی فناوری اطالعات؛ برنامه 

نویسی فناوری اطالعات؛ برنامه نویسی برنامه نویسی پیشرفته
فناوری های مبتنی بر وب در صنعت استفاده می شود، از قبیل وب سایت های تعاملی، 
برنامه های حسابداری، ابزار تحقیق، محیط های یادگیری الکترونیک و هزاران برنام 

دیگر بسته به پایگاه های داده رابطه ای PL/SQL در تکمیل زبان برنامه نویسی 
SQL، پایگاه های داده دیگری را از طریق اعداد ثابت و متغیر، دستورات شرطی و 

کنترل های تکرار کننده می شود. دانش آموزان با مهارت های مدیریت و طراحی پایگاه 
داده رابطه ای از طریق یادگیری نوشتن کد PL/SQL که شامل، قفل های بدون نام، 
برنامه فرعی، توابع داخلی، ساختارهای کنترل، روش ها و راه اندازها )همه در یک 

محیط برنامه نویسی مبتنی بر مرورگر( آشنا می شوند. عالوه بر این برنامه های مبتنی 
بر وب کامالً کاربردی از طریق HTML DB ایجاد می شوند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

بازاریابی و تجارت بین المللی 
واحد: 1 نمرات: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ثبت نام در دوره آموزشی زبان خارجی به طور هم زمان یا قبل از ثبت نام 
در این دوره آموزشی

مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات	 
  مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی 	 

زیر _ حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ مدیریت تجارت؛ سیستم اطالعات کامپیوتری؛ 
سیستم پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ بازاریابی مد؛ بازاریابی پیشرفته مد؛ بازاریابی 
هتل؛ بازاریابی پیشرفته هتل؛ آشنایی با طراحی و بازاریابی مد؛ بازاریابی؛ بازاریابی 
پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ بازاریابی ورزش، سرگرمی و تفریح؛ بازاریابی 

پیشرفته ورزش، سرگرمی و تفریح 
تجارت و بازاریابی بین المللی یک دوره تخصصی آموزشی برای دانش آموزان عالقمند 
به تحقیقات بین المللی است. دانش آموزان اطالعات مربوط به مشاغل متنوع در تجارت 

بین الملل، دارایی، کشتیرانی را به دست آورده و با مفاهیم و قوانین اصولی و تئوری 
های تجارت در فرهنگ، عقاید، رسوم و درخواست های بین المللی آشنا می شوند. 

دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 7

مهارت های اصولی فناوری اطالعات 
واحد: 1 نمرات: 10-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ثبت نام در برنامه فناوری اطالعات 
مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات؛ علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر - سیستم 	 

اطالعات کامپیوتر سیستم پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ طراحی و مدیریت پایگاه داده 
ها در فناوری اطالعات )اوراکل(؛ طراحی و مدیریت پیشرفته پایگاه داده فناوری 

اطالعات )اوراکل(؛ طراحی، چند رسانه، و فناوری های وب؛ طراحی، چند رسانه ای 
و فناوری های پیشرفته وب؛ برنامه نویسی برنامه نویسی پیشرفته 

اوصل مقدماتی فناوری اطالعات مهارت های ضروری موردنیاز برای دانش آموزان را 
ارائه می کند تا آن ها بتوانند برنامه های تخصصی منتهی به مشاغل و گواهی های 
حوزه صنعت فناوری اطالعات را دنبال کنند. دانش آموزان می توانند فرصت های 

شغلی را در چهار زمینه اصلی فناوری اطالعات بررسی کنند. پشتیبانی و سرویس های 
اطالعاتی، سیستم های شبکه ارتباطی، برنامه نویسی و گسترش نرم افزار و رسانه 

تعاملی. دانش اموزان با مسائل اخالقی مرتبط با کامپیوترها و فناوری اینترنت آشنا می 
شوند و آموزش کار گروهی و مهار ت های ارتباطی، قابلهت های شغلی خود را افزایش 

می دهند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

فناوری وبی فناوری اطالعات 
نمرات 12-10

فناوری وبی فناوری اطالعات _ ثبت نام هم زمان
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: ثبت نام در برنامه فناوری اطالعات
NVCC :سازمان وابسته

 مجموعه مشاغل: هنر، ارتباطات و فناوری A/V؛ فناوری اطالعات؛ علوم، فناوری، 	 
ریاضی و مهندسی

 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی زیر _ 	 
حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ مدیریت تجارت؛ طراحی، فناوری وب 

و چند رسانه طراحی، چند رسانه ای و فناوری های پیشرفته وب؛ تکنولوژی وب 
پیشرفته فناوری اطالعات؛ سیستم اطالعات کامپیوتری؛ سیستم پیشرفته اطالعات 
کامپیوتری؛ مهارت های اصولی فناوری اطالعات؛ مدیریت و تجارت IB؛ برنامه 

نویسی برنامه نویسی پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ 
دانش آموزان با استفاده از HTML امتدادپذیر و ترکیب تصاویر، هایپرلینک ها، جداول، 
فرم ها و قالب ها به درک عمیقی از اینترنت و مهارت های ضروری در طراحی صفحه 
وب خواهند رسید. دانش آموزان نوشتن کد به صورت دستی و همچنین استفاده از ابزار 
تالیف GUI را یاد خواهند گرفت. گواهینامه صالحیت صنعت برای این دوره آموزشی 

استفاده خواهد شد.
دوره های ارائه شده در مدارس: 8، 9

مدارس ثبت نام هم زمان دارد: 9
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

فناوری های وب پیشرفته و فناوری اطالعات 
فناوری های وب پیشرفته و فناوری اطالعات _ ثبت نام هم زمان 
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: فناوری وبی و فناوری اطالعات 
NVCC :سازمان وابسته

 مجموعه مشاغل: هنر، ارتباطات و فناوری A/V؛ فناوری اطالعات؛ علوم، فناوری، 	 
ریاضی و مهندسی

  مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی 	 
زیر _ حسابداری؛ حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ مدیریت تجارت؛ طراحی، 

فناوری وب و چند رسانه تکنولوژی وب فناوری اطالعات؛ سیستم اطالعات 
کامپیوتری؛ سیستم پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ مهارت های اصولی فناوری 
اطالعات؛ مدیریت و تجارت IB؛ برنامه نویسی برنامه نویسی پیشرفته؛ اصول 

تجارت و بازاریابی؛ 
دانش آموزان با استفاده از HTML  ،XHTML ، HTML پویا، XML، فناوری های 
سمت سرور، ریز برنامه های جاوا، جدول ها، فریم ها، فرا داده ها و شیوه نامه های 

آبشاری، به کار طراحی وب سایت مشغول خواهند شد. گواهینامه صالحیت صنعت 
برای دوره آموزشی استفاده خواهد شد.

دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 9

دوره های ارتباط مشاغل

تفاسیر شغلی دو
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: همه	 
گواهینامه صنعت: ندارد	 
رشته های دوره آموزشی: ندارد	 

بررسی شغلی شامل مطالعه عمیق مجموعه مشاغل با فعالیت های متنوع تحقیقاتی می 
باشد. دانش آموزان تقاضای کار گران، صالحیت های کارگر، ساختارهای سازمانی، 
روش های کنترل کیفیت، مقررات و شیوه های انتخابی، مسائل اخالقی و پاداش های 

کاری را مشاهده، تجزیه و تحلیل و گزارش می کنند. دانش آموزان نتایج ارزیابی شغلی 
را تجزیه و تحلیل کرده، گزینه های متنوع آموزش را مقایسه می کنند و برنامه ای برای 

اهداف شغلی و آکادمی خود در نظر می گیرند.
دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: فقط دستورالعمل های جدید

 دوره های علوم خانواده و مصرف 
کننده

تمام دوره های آموزشی خانواده و علوم مصرف کننده که یک واحدی هستند و "هنر و 
آموزش فنی حرفه ای برای فارغ التحصیلی ضروری می باشند". 

معرفی هنرهای آشپزی 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: جهانگردی و مهمانداری	 

 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر _ پایه ها؛ 	 
زندگی مستقل؛ پیشرفت فردی؛ برنامه ریزی برای زندگی؛ هنر آشپزی یک؛ هنر 

آشپزی؛ تغذیه و درمان 
این صالحیت ها بر تشخیص و آشنایی با مشاغل فردی در زمینه صنعت سرویس غذا 

تمرکز دارد. واحد های درسی شامل فناوری و علوم غذایی، رژیم غذایی و سرویس های 
تغذیه، غذا های متنوع و روش های سرویس، گرایشات روز، آماده سازی و تولید غذا و 

نوشیدنی، ایمنی غذا و رعایت بهداشت می باشد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه پایه ها به جز 3، 6، 9 و 99 

هنر آشپزی یک 
واحد: 2 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان از طریق تقاضای کار
مجموعه مشاغل: جهانگردی و مهمانداری	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر _ پایه ها؛ 	 

زندگی مستقل؛ پیشرفت فردی؛ معرفی هنر های آشپزی یک؛ هنر آشپزی؛ تغذیه و 
درمان 

دانش آموزان مهارت های مدیریتی، تولید و خدمات استفاده شده در دولت، تجارت، 
موسسات مواد غذایی سازمانی و مشاغل مرتبط به صنعت غذا را یاد می گیرند. دانش 

آموزان غذا و محصوالت غذایی را انتخاب، ذخیره، خریداری، آماده و سرور می کنند. 
مواد غذایی اصلی، رعایت بهداشت و ایمنی مواد غذایی را فرا می گیرند. نحوه استفاده 
و مراقبت از لوازم تجاری؛ و عملکرد موسسات مواد غذایی سازمانی. بر تفکر عمیق، 

حل کاربردی مشکالت و فرصت های کارآفرینی در زمینه هنرهای آشپزی تاکید می 
شود.

دوره های ارائه شده در مدارس: 4، 11

هنر های آشپزی دو 
پایه: 12  سطح: 2
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: هنر آشپزی یک 
مجموعه مشاغل: جهانگردی و مهمانداری	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر _ پایه ها؛ 	 

زندگی مستقل؛ پیشرفت فردی؛ معرفی هنر های آشپزی یک؛ هنر آشپزی یک؛ تغذیه 
و درمان 

هنرهای آشپزی II این فرصت را به دانش آموزان می دهد تا مهارت های سرو، مدیریت 
سفره خانه و دیگر مهارت های کسب شده در هنر آشپزی I را بهبود بخشند. دانش 

آموزان برای مشاغلی از قبیل آشپز/سرآشپز، نانوا، شیرینی پز، تزیین کننده شیرینی، 
دستیار مشاور رژیم غذایی، تست کننده غذا و کارآفرینی آماده می شوند. بر تفکر عمیق، 

حل کاربردی مشکالت و فرصت های کارآفرینی در زمینه هنرهای آشپزی تاکید می 
شود. معلم ها هنگام ارائه مطالب درسی هر زمان که مناسب باشد، بر مهارت های پایه 

ریاضیات، علوم و ارتباطات تأکید می کنند.
مدارس ارائه می دهند: 4، 11
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 I خدمات و آموزش اولیه کودک یاری
خدمات و آموزش اولیه کودک یاری I _ ثبت نام هم زمان 

واحد: 2 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان از طریق تقاضای کار
NVCC :سازمان وابسته

مجموعه مشاغل: آموزش و پرورش	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر _ خدمات و 	 

آموزش کودک یار دو؛ روابط خانواده؛ نمرات؛ پیشرفت فردی؛ فرزند داری و رشد 
کودک؛ معلمان آینده ویرجینیا؛ معلمان آینده ویرجینیا دو

دانش آموزان با برنامه ریزی، سازماندهی و انجام بازی های معنادار و فعالیت های 
یادگیری، به عنوان اولین تشکیل دهنده خانه، خانواده، موسسه یا خدمات مراقبت از 
کودک آشنا می شوند. سرپرستی و نظارت کودک؛ نگهداری سوابق؛ و روش های 

ارجاعی. بر تفکر عمیق، حل کاربردی مشکالت و فرصت های کارآفرینی در زمینه 
آموزش کودک یاری تاکید می شود. داشتن تجربه های عملی تحت نظر مربی الزامی 
است. همچنین دانش آموزان برای آموزش پیوسته که منجر به ایجاد مشاغلی در رشته 

های مقدماتی کودک یاری می شود، آماده می شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 5، 6، 10، 11، 12

ثبت نام هم زمان اراده شده توسط مدرسه: 2، 11

خدمات و آموزش اولیه کودک یاری یک 
خدمات و آموزش اولیه کودک یاری یک _ ثبت نام هم زمان 

سطح: 2 پایه: 12  
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: خدمات و آموزش اولیه کودک یاری یک
NVCC :سازمان وابسته

مجموعه مشاغل: آموزش و پرورش	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر یک از دوره های آموزشی زیر _ آموزش 	 

اولیه کودک یاری یک؛ روابط خانواده؛ نمرات؛ پیشرفت فردی؛ فرزند داری و رشد 
کودک؛ طرح معلمان آینده ویرجینیا یک؛ طرح معلمان آینده ویرجینیا دو 

دانش آموزان بر مهارت های شغلی مورد نیاز برای کار در رشته های کودک یاری 
مانند تربیت، مراقبت پزشکی، خدمات اجتماعی، مشاوره، روانشناسی و کارآفرینی 

تمرکز می کنند. داشتن تجربه های کاری تحت نظر مربی الزامی است. بر تفکر عمیق، 
حل کاربردی مشکالت و فرصت های کارآفرینی در زمینه آموزش اولیه کودک یاری 

تاکید می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 5، 6، 11

مدارس ثبت نام هم زمان دارد: 2، 11

روابط خانواده 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ فرزند 	 

داری و رشد کودک؛ نمرات؛ زندگی مستقل؛ پیشرفت فردی؛ برنامه ریزی برای 
زندگی؛ تغذیه و درمان 

دانش آموزانی که در دوره آموزشی روابط خانواده ثبت نام کرده اند بر تجزیه و تحلیل 
اهمیت خانواده، تربیت انسانی در خانواده، تجزیه و تحلیل مشخصه های که روابط سالم 

خانواده را حفظ می کند، برخورد مناسب با کشمکشها و استرس های خانواده، اداره 
مدیریت کارها و نقشها و مسئولیت خانواده و تجزیه و تحلیل نیرو های اجتماعی 

تاثیرگذار بر خانواده در طول زندگی تمرکز می کنند. بر تفکر عمیق، حل کاربردی 
مشکالت و فرصت های کارآفرینی در زمینه خدمات و مسئولیت های خانواده تاکید می 
شود. معلمان مهارت های اصلی در ریاضیات، علوم و ارتباطات را مشخص می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 11

معرفی مشاغل مد
)معرفی روش های گذشته بازاریابی و طراحی مد(

واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ثبت نام در برنامه تخصصی هنر های زیبایی و نمایشی
مجموعه مشاغل: هنر، ارتباطات و فناوری دیداری و شنیداری؛ بازاریابی 	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هریک از دوره های آموزشی زیر _ پایه ها؛ 	 

زندگی مستقل؛ پیشرفت فردی؛ برنامه ریزی برای زندگی؛ بازاریابی؛ بازاریابی 
پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ 

توانایی های طراحی و تجارت برای این دوره آموزشی بر تشخیص و آشنایی با مشاغل 
فردی در طراحی لباس و پارچه، صنعت ساخت و تجارت تمرکز دارد. واحد های 

درسی شامل روابط موجود میان تمام رشته های صنعت لباس و پوشاک می باشد. مسائل 
مرتبط با اقتصاد و جهان؛ فناوری لباس و پوشاک؛ آشنایی با مشاغلی از قبیل: فرصت 

های کارآفرینی در رشته های مربوطه؛ مهارتها و مشخصه های فردی مورد نیاز برای 
موفقیت در مشاغل طراحی لباس و پوشاک، صنعت بازاریابی و تولید.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12 

نمرات 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان از طریق تقاضای کار
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ فرزند 	 

داری و رشد کودک؛ زندگی مستقل؛ روابط خانواده؛ پیشرفت فردی؛ معرفی هنر های 
آشپزی یک؛ آشنایی با طراحی و بازاریابی مد؛ برنامه ریزی برای زندگی؛ تغذیه و 

درمان 
نوجوانانی که در دوره های آموزشی فراغت از تحصیل، برنامه مهارت های دو واحدی 

نقش و واقعیت و خانواده ثبت نام می کنند شرایط فارغ را تکمیل خواهند کرد، مهارت 
های شغلی را به دست می آورند، و مهارت های فرزند داری و مدیریت زندگی را برای 

باال بردن میزان کیفیت زندگی خود و فرزندانشان دریافت می کنند. این دوره ها شامل 
موضوعاتی در خصوص عزت نفس، مهارت های ارتباطی و روابط میان فردی می 

باشد. عالوه براین، این دوره آموزشی شامل آموزش مراقبت قبل و بعد از تولد، ارتقاء 
خوبی و رشد کودک می باشد. دانش آموزان بر ارزیابی هزینه های والدینی و مراقبت 

از کودک و همچنین ایجاد تعادل در کار و خانواده و مدیریت منابع اقتصادی تمرکز 
خواهند کرد. همچنین تاکید خاص بر آشنایی با مشاغل و به دست آوردن مهارت های 

الزم در توانایی شغلی است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

تمرکز بر نمرات شغلی
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان از طریق تقاضای کار
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ فرزند 	 

داری و رشد کودک؛ هنر آشپزی یک؛ هنر آشپزی؛ خدمات و آموزش اولیه کودک 
یاری یک؛ خدمات و آموزش اولیه کودک یاری دو؛ روابط خانواده؛ زندگی مستقل؛ 

پیشرفت فردی؛ معرفی هنر های آشپزی یک؛ برنامه ریزی برای زندگی؛ تغذیه و 
درمان

نوجوانانی که در دوره های آموزشی فراغت از تحصیل برنامه مهارت های دو واحدی 
نقش و واقعیت و تمرکز شغلی ثبت نام می کنند، شرایط فارغ را به اتمام خواهند رساند 

و همچنین به مهارت های ارتباطی موثر، حفظ روابط سالم، مهارت های درست مراقبت 
از کودک، و مدیریت روابط میان فردی و خانوادگی توجه خواهند کرد. دانش آموزان 

حقوق قانونی والدین و سرپرست را همراه با چگونگی تاثیر محل کار بر خانواده 
بررسی می کنند. عالوه براین بر استفاده از مهارت های توانایی کار و ایجاد مرکز 

مراقبت، تاکید ویژه ای می شود.
دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 2

زندگی مستقل 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ فرزند 	 

داری و رشد کودک؛ هنر آشپزی یک؛ هنر آشپزی؛ روابط خانواده؛ نمرات؛ تمرکز بر 
سطوح شغلی؛ پیشرفت فردی؛ معرفی هنر های آشپزی یک؛ برنامه ریزی برای 

زندگی؛ تغذیه و درمان 
این دوره آموزشی به دانش آموزان اجازه می دهد تا با شرکت فعال در برنامه حل 

کاربردی مشکالت، تمرکز بر روابط دیگران، با استفاده از آموزش مالی، مدیریت منابع 
در زمینه لباس، تغذیه و درمان، خانه داری، استفاده از مهارت های رهبری برای دست 

یافتن به اهداف فردی، برنامه ریزی برای مشاغل، و ایجاد انتخاب های مصرفی در 
محیط جهانی با استراتژی های موفقیت آمیز زندگی مستقل آشنا شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه دروس به جز 99

رشد فردی 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ فرزند 	 

داری و رشد کودک؛ هنر آشپزی یک؛ هنر آشپزی؛ خدمات و آموزش اولیه کودک 
یاری یک؛ خدمات و آموزش اولیه کودک یاری دو؛ روابط خانواده؛ نمرات؛ تمرکز بر 

سطوح شغلی؛ زندگی مستقل؛ معرفی هنر های آشپزی یک؛ برنامه ریزی برای 
زندگی؛ تغذیه و درمان؛ طرح معلمان آینده ویرجینیا یک؛ طرح معلمان آینده ویرجینیا 

دو 
دانش آموزانی که در برنامه رشد فردی ثبت نام می کنند به عامل مشوق فردی خود و 

دیگران در طول زندگی توجه دارند. باال بردن دیدگاه های مثبت درباره خود و دیگران؛ 
کنترل موقعیت های استرس آور؛ ایجاد برنامه برای دسترسی به اهداف شغلی؛ ایجاد 
روابط سالم و محافظتی با اعضای خانواده و همکالسی؛ کنترل کشمکش؛ انتخاب راه 

های مفید برای نشان دادن خود؛ و ارزیابی اهمیت فرزند داری نسبت به افراد، خانواده و 
جامعه. به تفکر عمیق، حل کاربردی مشکالت، و فرصت های کارآفرینی در رشته 

هوش فردی، احساسی و سالمت فیزیکی تاکید می شود. معلمان مهارت های اصلی در 
ریاضی، علوم و ارتباطات را مشخص می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 5، 10

برنامه ریزی برای زندگی 
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ فرزند 	 

داری و رشد کودک؛ روابط خانواده؛ نمرات؛ تمرکز بر سطوح شغلی؛ زندگی مستقل؛ 
پیشرفت فردی؛ معرفی هنر های آشپزی یک؛ آشنایی با طراحی و بازاریابی مد؛ تغذیه 

و درمان؛ طرح معلمان آینده ویرجینیا یک؛ طرح معلمان آینده ویرجینیا دو 
برنامه ریزی برای زندگی به دانش آموزان مهارت های رویارویی با چالش های موجود 

در جامعه امروزی را می دهد. دانش آموزان برنامه مدیریت زندگی را که شامل رشد 
شغلی، انجمن و ارتباطات شغلی است، رشد خواهند داد. استفاده از پروسه های حل 

مشکالت در موقعیت های زندگی؛ ایجاد و حفظ روابط سالم؛ گسترش استراتژی های 
برنامه ریزی بلند مدت شغلی، و رشد برنامه های مالی؛ بررسی عناصر موثر در درمان 

فردی و خانوادگی؛ و اثبات توانایی رهبری در انجمن؛ به تفکر عمیق و حل کاربردی 
مشکالت در مدت درخواست های مربوط به زندگی تاکید می شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه به جز 8 و 11
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

تغذیه و درمان 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ فرزند 	 

داری و رشد کودک؛ هنر آشپزی یک؛ هنر آشپزی؛ خدمات و آموزش اولیه کودک 
یاری یک؛ خدمات و آموزش اولیه کودک یاری دو؛ روابط خانواده؛ نمرات؛ تمرکز بر 

سطوح شغلی؛ زندگی مستقل؛ پیشرفت فردی؛ معرفی هنر های آشپزی یک؛ تنطیم 
خانواده 

دانش آموزانی که در برنامه تغذیه و درمان ثبت نام می کنند، تمرکزشان بر گزینه های 
ارتقاء درمان و سالمت، تجزیه و تحلیل رابطه بین نیاز های اجتماعی و فردی و انتخاب 
غدا می باشد. انتخاب غذاها برای افزایش میزان سالمت؛ حفظ و ذخیره غذا برای خود و 
خانواده؛ آماده سازی و سرو اسنک و وعده های غذایی سالم؛ انتخاب و استفاده از لوازم 
برای آماده کردن غذا؛ و آشنایی با استراتژی های رشد بهینه تغذیه و بهداشت جامعه. به 

تفکر عمیق، حل کاربردی مشکالت، و فرصت های کارآفرینی در زمینه تغذیه و 
بهداشت تاکید می شوند. معلمان مهارت های اصلی در ریاضی، علوم و ارتباطات را 

مشخص می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه به جز 9 و 99

فرزند داری و رشد کودک 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر کدام از دوره های آموزشی زیر _ خدمات 	 

و آموزش اولیه کودک یاری یک؛ خدمات و آموزش اولیه کودک یاری دو؛ روابط 
خانواده؛ نمرات؛ تمرکز بر سطوح شغلی؛ زندگی مستقل؛ پیشرفت فردی؛ برنامه 

ریزی برای زندگی؛ تغذیه و درمان؛ طرح معلمان آینده ویرجینیا یک؛ طرح معلمان 
آینده ویرجینیا دو 

دانش آموزانی که در دوره آموزشی فرزند داری و رشد کودک ثبت نام می کنند بر 
تجزیه و تحلیل وظایف ومسئولیت های والدین، اطمینان از سالمت مادر و کودک، 

ارزیابی سیستم های پشتیبانی برای ارائه خدمات به والدین، و ارزیابی تمرین های فرزند 
داری برای باال بردن رشد و پرورش انسانی تمرکز می کنند. به نفکر عمیق، حل 

کاربردی مشکالت با استفاده از مطالعات مربوطه و فرصت های کارآفرینی در زمینه 
مسئولیت های فرزند داری و رشد کودک تاکید می شود. معلمان مهارت های اصلی در 

ریاضیات، علوم و فناوری را مشخص می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

معلمان آینده ویرجینیا یک معلمان آینده ویرجینیا یک _ ثبت نام 
هم زمان 

واحد: 1 پایه: با 12 درخواست 
ثبت نام هم زمان: بله   )1.0 W( وزن: بله

پایه: با 11 درخواست محدود
پیش نیاز: درخواست و میانگین نمره 3.0

سازمان وابسته: دانشگاه شناندوها
 مجموعه مشاغل: کشاورزی، مواد غذایی و منابع طبیعی مدیریت و اداره تجارت؛ آموزش 	 

و پرورش؛ خدمات بهداشت؛ خدمات بهداشت؛ فناوری اطالعات؛ فناوری علوم، مهندسی 
و ریاضیات

 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ فرزند 	 
داری و رشد کودک؛ خدمات و آموزش اولیه کودک یاری یک؛ خدمات و آموزش 

اولیه کودک یاری دو؛ پیشرفت فردی؛ برنامه ریزی برای زندگی؛ معلمان آینده 
ویرجینیا دو 

معلمان آینده ویرجینیا دانش آموزان مبنایی برای تدریس قرار می دهند. آموزش تاریخ، 
ساختار و روش تدریس؛ کاربرد تکنیک های تدریس حرفه ای در کالس VTfT و 

انعکاس آن بر تجربه های تدریس. دوره آموزشی فرصت های اضافی رهبری آموزشی 
توسط سازمان دانش آموزی و انجمن معلمان آینده اراده می شود.
دوره های ارائه شده در مدارس: 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11، 12

ثبت نام هم زمان اراده شده توسط مدرسه: 2، 8، 11

طرح معلمان آینده ویرجینیا دو
سطح: 1 پایه: 12  
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
 مجموعه مشاغل: کشاورزی، مواد غذایی و منابع طبیعی مدیریت و اداره تجارت؛ 	 

آموزش و پرورش؛ علوم بهداشت؛ فناوری اطالعات؛ علوم، فناوری، مهندسی و 
ریاضیات

 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ فرزند 	 
داری و رشد کودک؛ خدمات و آموزش اولیه کودک یاری یک؛ خدمات و آموزش 

اولیه کودک یاری دو؛ پیشرفت فردی؛ برنامه ریزی برای زندگی؛ طرح معلمان آینده 
ویرجینیا یک؛

دانش آموزان با مشاغل آموزش و پرورش آشنا می شوند. دوره آموزشی این فرصت را 
به دانش آموزان می دهد تا خود را برای مشاغلی در آموزش آماده کند، روند گواهینامه 

صالحیت معلمی در ویرجینیا را یاد بگیرند و در تجربه کاری شرکت کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 5، 6، 8، 11

 دوره های سالمت و علوم پزشکی

تمام دوره های آموزشی علوم پزشکی و بهداشت، با تخصیص یک واحد، هنر های 
زیبایی و آموزش حرفه ای به جز کمک پرستاری 3 از شرایط فارغ می باشند.

سازمان PLTW - دوره های آموزشی علوم زیست پزشکی و 
)PLTW( سیستم های بدن انسان

واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

)PLTW( پیش نیاز: اصول علوم زیست پزشکی

نکته: این دوره جایگزین دوره مشاغل دستیاری بهداشت شده است و یک دوره 
از چهار مرحله در برنامه مطالعات علوم زیست پزشکی PLTW است.

مجموعه مشاغل: علوم بهداشت	 
در دوره های تخصصی سازمان PLTW دانش آموزان به بررسی تعامالت بین سیستم 
های بدن انسان و آشنایی با هویت، قدرت، حرکت، حفاظت و تعادل حیاتی می پردازند. 
در دوره آشنایی عملی با علوم، دانش آموزان اندام ها و بافت ها را روی اسکلت ادمک 

درست می کنند. از نرم افزار فراگیری اطالعات استفاده می کنند تا حرکات بدن از قبیل: 
حرکت ماهیچه، عمل بازتاب و عمدی و تنفس را کنترل کنند. و وظایف رشته های 

زیست پزشکی را برای حل مشکالت مربوط به مسائل پزشکی جهان به عهده گیرند.
دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 3
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 )PLTW( اصول عام زیست پزشکی
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: علوم بهداشت	 

نکته: این دوره جایگزین علوم پزشکی و سالمت شده است و یکی از چهار دوره 
 PRoject Lead The Way )PLTW( برنامه تحصیلی علوم زیست پزشکی

می باشد.

دانش آموزان با مفاهیم زیست شناسی و پزشکی برای تعیین عوامل منجر به مرگ 
ساختگی انسان آشنا می شوند. زمان آشنایی با این موارد، دانش آموزان گزارشات کالبد 
شکافی و تاریخچه پزشکی را مطالعه می کنند و با درمان های پزشکی که ممکن است 

طول عمر انسان را بیشتر کند، آشنا می شوند. این پروژه ها و فعالیت ها دانش آموزان را 
با فیزیولوژی انسان، زیست شناسی اصلی، پزشکی و پروسه های تحقیق آشنا می کند و 

به آنها این فرصت را می دهد تا تجربه های شخصی خود را برای حل مشکالت طراحی 
کنند.

دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 3

کمک پرستاری 1 )18 هفته(
واحد: 3.0 امتیاز فقط برای تکمیل   پایه:    -12 بزرگسال 
درس کمک پرستاری دو  
ثبت نام هم زمان: خیر وزنی: خیر 

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان با فرم درخواست؛ آشنایی با علوم پزشکی و 
بهداشت توصیه شده )زیست شناسی، شیمی، و جبر(

 مجموعه مشاغل: علوم بهداشت	 
آماده برای آزمون کسب مجوز	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ معرفی 	 

II علوم پزشکی و بهداشت کمک پرستاری
در نیم سال اول دانش آموزان پرستاری از بیماران در همه سنین با بیماری های متنوع و 

بهداشت و شرایط گوناگون بیماری را یاد می گیرند. توجه دانش آموزان بر آناتومی 
انسان، عملکرد بدن، ارتباطات، انجمن بهداشت، مهارت های اصولی پرستاری، تغذیه، 

درمان دارویی، و پرستاری مقدماتی برای جراحی های پزشکی است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: قابل استفاده برای تمام دانش آموزان دبیرستانی 

با فرم درخواست. با مشاور مدرسه هماهنگ کنید. فرم درخواست افراد بزرگسال به 
شرط شهریه نیز پذیرفته می شود. با شماره 703.365.6692 تماس بگیرید.

کمک پرستاری دو )18 هفته(
واحد: 3.0 امتیاز فقط برای  پایه: -12 بزرگسال 

تکمیل دوره کمک پرستاری دو   
ثبت نام هم زمان: خیر وزنی: خیر 

پیش نیاز: کمک پرستاری یک )زیست شناسی، شیمی و جبر و مقابله(
 مجموعه مشاغل: خدمات بهداشت؛	 
برای امتحان صدور پروانه آماده می شود	 
 سلسله مراتب CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

معرفی علوم پزشکی و بهداشت؛ کمک پرستاری یک

در نیم سال تحصیلی دوم، آموزش در زمینه معرفی داروشناسی، چرخه نرمال زندگی، 
)رشد و پرورش انسان 9، تغذیه نرمال، مهارت های اصولی پرستاری و گرایش های 
پرستاری می باشد. روش های پیشرفته اورژانس و پرستاری در آزمایشگاه نشان داده 

می شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: قابل استفاده برای تمام دانش آموزان دبیرستانی 

با فرم درخواست. با مشاور مدرسه هماهنگ کنید. درخواست افراد بزرگسال به شرط 
شهریه. با شماره 703.365.6692 تماس بگیرید.

کمک پرستاری سه 
واحد: 0 پایه: بزرگسال 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: کمک پرستاری یک و دو
 مجموعه مشاغل: علوم بهداشت	 
آماده برای آزمون کسب مجوز	 
رشته های دوره آموزشی: کمک پرستاری 1؛ کمک پرستاری دو 	 

دوره آموزشی توسعه یافته در دبیرستان کالس های آموزش دستوری و کلینیکی را در 
بیمارستان های تایید شده، مکان های پرستاری دارای مجوز و یا خانه هایی برای 

مراقبت تحت نظر مربی پرستاری برگزار می کند. هدف آموزش اداره داروها، مراقبت 
پیشرفته و پیچیده از بیمار، و تمرین با بیماران در تمام سنین می باشد. دانش آموزان 

آناتومی پیشرفته، فیزیولوژی و رفتار انسانی مرتبط با سالمت و بیماری از جمله بیماری 
ذهنی را یاد می گیرند. با اتمام موفقیت آمیز کل برنامه ها، دانش آموزان گواهینامه 

صالحیت در آزمون کمک پرستاری را دریافت می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3؛ دروس ارائه شده در دوره متوسطه

 برنامه دیپلم بین المللی 
CTE دوره های - )IB(

IB مدیریت و تجارت
واحد: 1  پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: بله   )1.0W( وزن: بله

IB پیش نیاز: ثبت نام برای برنامه
 مجموعه مشاغل: تجارت، اداره و مدیریت: این دوره آموزشی مناسب با شرایط فارغ 	 

در دوره آموزشی مجازی، اقتصاد و اموال شخصی، برای آن دسته از دانش آموزانی 
که آن را در سال 15-2014 یا باالتر گذرانده اند، خواهد بود.

 مجموعه CTE: این دوره آموزشی و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 
حسابداری حسابداری پیشرفته؛ حقوق تجارت؛ سیستم اطالعات کامپیوتری؛ سیستم 

پیشرفته اطالعات کامپیوتری؛ طراحی، چند رسانه، و فناوری های وب؛ طراحی، 
فناوری چند رسانه و وب پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛

تجارت و مدیریت IB دوره آموزشی تایید شده دیپلم بین المللی می باشد. این دوره 
آموزشی طراحی شده تا مطالعه ای دقیق و حساس از روش های تعامل افراد و گروهها 
در محیط تجاری پویا ارائه دهد. این دوره به بررسی چگونگی اتخاذ تصمیمات تجاری، 
تاثیر آنها بر محیط های داخلی و خارجی و رشد همکاری بین المللی و شهروند مسئول 

می پردازد. 
مدارس ثبت نام هم زمان دارد: 2
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

فناوری اطالعات IB در جامعه جهانی
واحد: 1 پایه: 12-11 
وزن: بله)1.0W(        ثبت نام هم زمان: خیر

IB پیش نیاز: ثبت نام برای برنامه
مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات	 

این دوره آموزشی به منظور ارتقاء درک و ارزش اهمیت اجتماعی فناوری اطالعات و 
شبکه سازی طراحی شده است. همچنین دانش آموزان به طور حساس تاثیر و توجهات 
اخالقی ناشی از استفاده گسترده فناوری اطالعات و شبکه سازی را تجزیه و تحلیل می 
کنند. هدف این دوره آموزشی، یاد دادن چگونگی کاربرد سیستم های اطالعاتی و شبکه 
سازی در پردازش و مبادله اطالعات برای کنترل، تجزیه و تحلیل و ارتباطات می باشد.

دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 2

IB مهارت های حرفه ای و شخصی
واحد: 1 پایه: 12-11 
وزن: بله )1.0W(       ثبت نام هم زمان: خیر

IB پیش نیاز: ثبت نام برای برنامه

این دوره برای آشنایی دانش آموزان با مهارت های زندگی طراحی شده است. در این 
الگو، یادگیرنده از انواع مهارت ها استفاده می کند تا دنیا برای آنها قابل درک شود و با 

تأیید روی تفکر منتقدانه و اخالقی و ارتباط موثر، مهارت ها را ارتقا می بخشد.

 دوره های بازاریابی

تمام دوره های آموزشی بازاریابی با تخصیص یک واحد، "هنر های زیبایی و آموزش 
حرفه ای" از شرایط فارغ می باشند.

بازاریابی مد 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: هنر، ارتباطات و فناوری دیداری و شنیداری؛ بازاریابی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ کارآفرینی 	 

 بازاریابی پیشرفته مد؛ آشنایی با طراحی و بازاریابی مد؛ بازاریابی؛ 
بازاریابی پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ 

در این دوره آموزشی تخصصی، دانش آموزان اطالعات کافی در مورد صنعت لباس و 
پوشاک و مهارت های مورد نیاز برای انجام موفق تجارت لباس را به دست می آورند. 
دانش آموزان مهارت های کلی بازاریابی را برای موفقیت در بازاریابی مد، استفاده در 

صنعت لباس و پوشاک و همچنین مهارت های تخصصی برای بازاریابی مد را به دست 
خواهند آورد. فروش شخصی، باال بردن فروش، خرید، توزیع فیزیکی، برنامه ریزی 

بازاریابی و فناوری تولید/خدمت بخش هایی از این دوره آموزشی می باشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 7، 9، 10، 11

بازاریابی پیشرفته مد 
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: بازاریابی مد 
مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات شنیداری، دیداری؛ بازاریابی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

کارآفرینی بازاریابی مد؛ آشنایی با طراحی و بازاریابی مد؛ بازاریابی؛ بازاریابی 
پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ 

دانش آموزان با عالقه شغلی در بازاریابی لباس و پوشاک اطالعات دقیق از صنعت 
لباس و پوشاک به همراه مهارت های مهم برای نظارت و مدیریت تجارت لباس به دست 

می آورند. آنها صالحیت های خود را برای بازاریابی مد و همچنین مهارت های کلی 
بازاریابی مورد نیاز در صنعت لباس و پوشاک را باال می برند. فروش حرفه ای، 

افزایش فروش، خرید، تولید، بازاریابی و فناوری تولید/خدمت بخش هایی از این دوره 
آموزشی می باشند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 7، 9

فرصت ها موجود در جهانگردی و مهمانداری
واحد: 1 امتیاز پایه: 10 - 12  
ثبت نام هم زمان: خیر وزنی: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: جهانگردی و مهمانداری	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

کارآفرینی؛ عملکرد و مدیریت هتل؛ بازاریابی؛ بازاریابی پیشرفته؛ اصول تجارت و 
بازاریابی؛ 

این دوره آموزشی بخش های اصلی صنعت جهانگردی و مهمانداری از جمله جذب، 
مسکن، حمل و نقل، غذا و نوشیدنی را آموزش می دهد. موارد دیگر شامل تاثیرات 

تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهانگردی و مهمانداری بر محیط های محلی، 
دولتی و جهانی می باشد. دانش آموزان صالحیت های خود را در زمینه 

ارتباطات،خدمات مشتری، بازاریابی، فناوری صنعتی، اقتصاد، و مدیریت باال خواهند 
برد و همچنین برای فرصت های شغلی موجود و درخواست های جهان واقعی آماده 

خواهند شد. 
دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 5، 10

عملکرد و مدیریت هتل
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: فرصت های شغلی در جهانگردی و مهمانداری )بازاریابی سابق هتل(
مجموعه مشاغل: جهانگردی و مهمانداری	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

کارآفرینی بازاریابی هتل؛ بازاریابی؛ بازاریابی پیشرفته؛ فرصت های شغلی در 
جهانگردی و مهمانداری اصول تجارت و بازاریابی؛ 

دانش آموزان اطالعات دقیق در خصوص عملکرد بازاریابی در صنعت هتل-متل و 
همچنین مسئولیت های مدیریت به دست می آورند. آنها مهارت های پیشرفته را در 

زمینه عملکرد هتل-متل در رشته تخصصی خود افزایش می دهند.
دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 10

بازاریابی 
واحد: 1  پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

مجموعه مشاغل: بازاریابی	 
 مجموعه CTE: درس فوق و یکی از درس های زیر – مدیریت بازرگانی؛ 	 

کارآفرینی؛ بازاریابی مد؛ بازاریابی پیشرفته مد؛ بازاریابی هتل؛ بازاریابی پیشرفته هتل؛ 
مدیریت و تجارت IB؛ آشنایی با طراحی و بازاریابی مد؛ بازاریابی پیشرفته؛ بازاریابی 
ورزش، سرگرمی و تفریح؛ بازاریابی پیشرفته ورز، سرگرمی و تفریح؛ اصول تجارت 

و بازاریابی؛
دانش آموزان با فعالیت های بازاریابی و اهمیت تجارت در بازاریابی شغلی و آموزش 

متوسطه آشنا می شوند. دانش آموزان روش توسعه محصوالت و فروش آنها به تاجران 
و مشتریان را خواهند آموخت. دانش آموزان گرایش های صنعت را تجزیه و تحلیل 

خواهند کرد و تجربه فیزیکی در بازاریابی کاالها، خدمات و ایده ها به دست می آورند. 
این موضوعات شامل حرفه ای بودن در محل کار، تنظیم تولید و موقعیت، ارتقاء، قیمت 

گذاری، فروش، مسائل اقتصادی و تاثیر فناوری بر بازار می باشد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 5، 9، 10، 11

بازاریابی پیشرفته 
واحد: 1 پایه: 12 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: بازاریابی 
مجموعه مشاغل: بازاریابی	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

کارآفرینی بازاریابی مد؛ بازاریابی پیشرفته مد؛ بازاریابی هتل؛ بازاریابی پیشرفته 
هتل؛ آشنایی با طراحی و بازاریابی مد؛ بازاریابی؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ 

بازاریابی ورزش، سرگرمی و تفریح؛ بازاریابی پیشرفته ورزش، سرگرمی و تفریح
دانش آموزان از دانش به دست آمده در دوره قبله آموزش بازاریابی استفاده می کنند. 

دانش آموزان در فعالیت های مدیریت و نظارت که بر بازاریابی، خرید، فروش، منابع 
انسانی، بازاریابی جهانی، قیمت گذاری و فناوری های تمرکز دارد، شرکت می کنند. 
دانش آموزان برای پیشرفت در مشاغل بازاریابی و آموزش متوسطه آماده خواهند شد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 9، 10،

بازاریابی ورزش، سرگرمی و تفریح
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: جهانگردی و مهمانداری	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

کارآفرینی بازاریابی؛ بازاریابی پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ بازاریابی 
پیشرفته ورزش، سرگرمی و تفریح 

این دوره مقدماتی آموزش به دانش آموزان کمک می کند تا درک جامع از مفاهیم و 
تئوری مهارت های اصولی بازاریابی، مرتبط با مشاغل ورزش،سرگرمی و تفریح به 
دست آورند. دانش آموزان با اصطالحات برند، اسپانسر، حواله، و برنامه های مورد 
نیاز برای ورزش، سرگرمی و تفریح آشنا خواهند شد. همچنین این برنامه آموزشی 

دربرگیرنده مهارت های پیشرفت شغلی و آشنایی با گزینه های شغلی می باشد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 6، 7، 9، 10، 11، 12

بازاریابی پیشرفته ورزش، سرگرمی و تفریح 
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: بازاریابی برنامه های ورزشی، تفریحات و فراغت
مجموعه مشاغل: جهانگردی و مهمانداری	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

کارآفرینی بازاریابی؛ بازاریابی پیشرفته؛ اصول تجارت و بازاریابی؛ بازاریابی 
ورزش، سرگرمی و تفریح

دانش آموزان از اطالعات قبلی خود در مورد بازاریابی ورزش، سرگرمی و تفریح 
استفاده خواهند کرد. این دوره آموزشی به اصول برنامه ریزی و مدیریت، اموال و 

مفاهیم حقوقی توجه دارد. دانش آموزان خواهند توانست واقعه ای را برنامه ریزی و 
اجرا کنند. برنامه شغلی را توسعه دهند، و تجارت/تولید وسایل ورزشی، سرگرمی و 

تفریح را شروع کنند. مهارت های علمی )ریاضیات، علوم، زبان، تاریخ و علوم 
اجتماعی( در این زمینه بخشی از این دوره آموزشی می باشند. در این دوره آموزشی 

کاربرد های فناوری و کامپیوتر نیز آموزش داده می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 7، 9، 10

آموزش فناوری

تمام دوره های آموزشی فناوری با تخصیص یک واحد، "هنر های زیبایی و آموزش 
حرفه ای از شرایط فارغ می باشند.

نقاشی معماری/طراحی/طراحی کامپیوتری 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: نقاشی فنی
مجموعه مشاغل: معماری و ساختمان	 
مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هر کدام از دوره های آموزشی زیر _ فناوری 	 

ساختمان تجسم دیجیتال؛ نقاشی مهندس، طراحی، طراحی کامپیوتری؛ نقاشی فنی
دانش آموزان با مهارت های اصولی طراحی معماری آشنا می شوند و اطالعات خود را 

در زمینه نقاشی، روش های ساخت و ساز، و کد گزاری برای تنظیم طراحی ساختمان 
افزایش می دهند. آنها روش طراحی را یاد می گیرند و اصول و عناصر طراحی را در 

پروژه های معماری به کار می برند. دانش آموزان با ایجاد مدلها و توضیح تمام جنبه 
های ساختمان و همچنین طراحی کامپیوتری، راهی برای طراحی معماری پیدا می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه به جز 9 و 99

فناوری ساخت و ساز 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: معماری و ساخت و ساز	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ طراحی و 	 

نقاشی معماری؛ سیستم های تولید
دانش آموزان مقیاس یا ساختارها را در اندازه طبیعی طراحی می کنند و سپس با پروژه 

هایی که به آنها در شناخت کار معمار، نجار، برق کار، لوله کش، نقشه بردار، 
پیمانکار، بنا، مهندس طراح، و دیگر مشاغل ساختمانی کمک می کند، کار می کنند. 

همچنین با جنبه های صنعت ساختمان آشنا می شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 5، 6، 10، 11، 12
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

اکتشافات مهندسی 1
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 

پیش نیاز: هندسه
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 سلسه مراتب CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

کاربردها و تجزیه و تحلیل مهندسی دو، چالش های قبله مهندسی دو؛ چالش های 
مهندسی دو/رباتیک

این دوره آموزشی آشنایی با مشاغل و چالش های مهندسی است. دانش آموزان فعاالنه 
در فعالیت های فیزیکی نگاره های مهندسی، براده برداری، نیروی سیال، تست مواد و 

نقاشی های فنی شرکت می کنند. با این فعالیت ها دانش آموزان روش حل مشکالت را با 
به کار بردن اصول ریاضی و علوم یاد می گیرند. دانش آموزان با برگزاری سمینار، 

تهیه گزارش های فنی و تقسیم ایده ها در فعالیت های گروهی، اطالعات را بین دیگران 
رد و بدل می کنند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 8 

اکتشافات مهندسی 1 _ رباتیک
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: هندسه
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
سلسه مراتب CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

کاربردها و تجزیه و تحلیل مهندسی دو، چالش های قبله مهندسی دو؛ چالش های 
مهندسی دو/ رباتیک

این دوره آموزشی آشنایی با مشاغل و چالش های مهندسی است. دانش آموزان فعاالنه 
در فعالیت های عملی نگاره های مهندسی، براده برداری، نیروی سیال، تست مواد، 

رباتیک و فناوری کامپیوتری شرکت می کنند. با این فعالیت ها دانش آموزان روش حل 
مشکالت را با به کار بردن اصول ریاضی و علوم یاد می گیرند. دانش آموزان با 
برگزاری سمینار، تهیه گزارش های فنی و تقسیم ایده ها در فعالیت های گروهی، 

اطالعات را بین دیگران رد و بدل می کنند. 
دوره های آموزشی که مدرسه ارائه می کند: 3، 4، 9، 11 

کاربردها و تجزیه و تحلیل مهندسی دو _ رباتیک
واحد: 1 پایه: 12-11 

ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 
پیش نیاز: اکتشافات مهندسی یک

مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 سلسه مراتب CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ 	 

اکتشافات مهندسی یک؛ اکتشافات مهندسی یک - رباتیک؛ چالش های قبله مهندسی 
یک؛ چالش های مهندسی یک/رباتیک

دانش آموزان برای یادگیری کاربردها و طراحی مهندسی، از تیم های مهندسی گروهی 
را برای طراحی مشکل انتخاب می کنند. هر تیم از ارتباطات، نگاره ها، ریاضیات، و 
منابع انجمن برای حل مشکالت استفاده می کند. هر تیم اطالعات درست تکمیل پروژه 
را به دست می آورد. این پروژه ها ممکن است مدل، سیستم یا محصوالتی باشند که با 

آنها خالقانه مشکل مهندسی را حل می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 5، 8، 9

کاربردها و تجزیه و تحلیل مهندسی دو
واحد: 1 پایه: 12-11 

ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 
پیش نیاز: اکتشافات مهندسی یک

مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و دوره های آموزشی زیر _ اکتشافات مهندسی 	 

یک؛ اکتشافات مهندسی یک - رباتیک؛ چالش های قبله مهندسی یک؛ چالش های 
مهندسی یک/رباتیک

دانش آموزان برای یادگیری کاربردها و طراحی مهندسی، از تیم های مهندسی گروهی 
را برای طراحی مشکل انتخاب می کنند. هر تیم از ارتباطات، نگاره ها، ریاضیات، و 
منابع انجمن برای حل مشکالت استفاده می کند. هر تیم اطالعات درست تکمیل پروژه 
را به دست می آورد. این پروژه ها ممکن است مدل، سیستم یا محصوالتی باشند که با 

آنها خالقانه مشکل مهندسی را حل می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4

سیستم های ارتباطی 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: هنر، ارتباطات و فناوری دیداری و شنیداری؛ فناوری اطالعات	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ تجسم 	 

دیجیتال؛ فناوری جغرافیایی یک؛ سیستم نگاره ای ارتباطات؛ فناوری رسانه و ویدئو 
سیستم ارتباطات با استفاده از داده ها و تجربه هایی در مورد فناوری تصویر برداری، 

تولیدات نگاره ای، ویدئو و رسانه، طراحی فنی، و حالت های متنوع اطالعات ارتباطی 
را در اختیار ما می گذارد. دانش آموزان با استفاده از مدل سیستم ها جهانی مهارت های 
خود را در زمینه حل مشکالت و تفکر عمیق باال می برند. همچنین دانش آموزان تاثیر 

ارتباطات بر جامعه و رشته های شغلی مرتبط با آن را یاد می گیرند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5، 7، 11

تجسم دیجیتال
واحد: 1 پایه: 11-9 

ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 
پیش نیاز: ندارد

مجموعه مشاغل: هنر، ارتباطات و فناوری دیداری/شنیداری	 
 مجموعه CTE: دوره آموزشی باال و هرکدام از دوره های آموزشی زیر _ طراحی و 	 

نقاشی معماری؛ سیستم ارتباطات؛ مهندسی و طراحی نقاشی؛ طراحی و نقاشی فنی؛ 
فناوری رسانه و ویدئو 

دانش آموزان با استفاده از مفاهیم طراحی و نگاره، تجربه های نقاشی کامپیوتری را به 
دست می آورند. دانش آموزان مشکالت مربوط به دستکاری D-3 شیء، ترسیم مراحل، 

الگو کشی/ نقشه کشی، مفاهیم نورپردازی و هندسه محیطی را حل می کنند. دانش 
آموزان انیمیشن های متنوع درست می کنند که کاربرد های جهان واقعی را منعکس می 
کند و وارد نرم افزار تعاملی و انیمیشن D-3 می شوند. مورد دیگر درست کردن پوشه 

است که نمونه ای از کار اصلی دانش آموز را در این زمینه نشان می دهد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5، 7، 10
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

طراحی و نقاشی مهندسی _ نقاشی کامپیوتری
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: نقاشی فنی
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 مجموعه CTE: درس فوق و یکی از دروس زیر – طراحی معماری/طراحی/CAD؛ 	 

تصویرسازی دیجیتال؛ نقاشی فنی
دانش آموزان با روند طراحی مهندسی و استفاده از زبان گرافیکی برای طراحی 

محصول، توضیحات فنی، نقاشی ها ساختاری و مونتاژ آشنا می شوند. آنها اطالعات 
خود را در زمینه نقاشی و طراحی و تکنیک های یادگرفته در دوره آموزشی پیش نیاز، 

باال می برند. دانش آموزان از کامپیوتر، ماشین حساب، هندسه توصیفی و استاندارد های 
موجود برای حل مشکالت طراحی استفاده می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12

مهارت های اصولی فناوری 
واحد: 1 پایه: 12-9 

ثبت نام هم زمان: خیر  وزن: خیر 
MS – پیش نیاز: آموزش فناوری اکتشاف

مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
رشته های دوره آموزشی: ندارد	 

در آغاز دوره آموزشی دبیرستان، دانش آموزان مبنایی را برای منابع تکنولوژیکی از 
قبیل: مواد، انرژی، اطالعات و کاربرد فرایند های مرتبط با متفکر تکنولوژیکی به 

دست می آورند. دانش آموزان در چالش با فعالیت های آزمایشگاهی، ایده های جدید و 
نوآورانه ایجاد می کنند، سیستم ها را می سازند و محصوالت فناوری را برای یادگیری 
بیشتر درباره نحوه عملکرد فناوری و علت آن تجزیه و تحلیل می کنند. دانش آموزان به 
منظور توسعه فناوری، برای ساخت و کنترل سیستم ها با استفاده از طراحی مهندسی به 

صورت گروهی کار می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 7، 8، 12

سیستم های ارتباطی گرافیک
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات صوتی/تصویری	 
سلسه مراتب CTE: درس فوق و درس های زیر – سیستم های ارتباطی	 

این درس تجربه های مرتبط به دامنه گسترده ای از ابزار و موادی را فراهم می کند که 
برای ایجاد دوباره اطالعات و تصاویر استفاده می شوند. ابزار مختلفی مورد استفاده 

قرار می گیرند، مانند کاغذ، فلز، پالستیک و پارچه. دانش آموزان صالحیت در طراحی 
پیام، ترکیب و سرهم بندی، تبدیل فیلم و سرهم بندی و انتقال پیام و تغییر محصول را 

ارتقا می دهند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 5، 8، 11

سیستم های تولید
واحد: 1 پایه: 11-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: در حال تولید	 
مجموعه CTE: دوره فوق و دوره زیر – فناوری ساخت	 

دانش آموزان رابطه بین تولید و جامعه را هم زمان با طراحی کیف چرمی، ساخت نمونه 
های تولیدی، ارزیابی می نمایند و برای ارزیابی راه حل های مربوط به مشکالت فنی، 

از دستگاه کنترل خودکار استفاده می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4، 6، 7، 10، 11، 12

فناوری قدرت و حمل و نقل 
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات؛ حمل و نقل، منطق و توزیع	 
سلسله مراتب CTE: دوره فوق و دوره زیر – پایداری و فناوری های تجدیدپذیر	 

دانش آموزان منابع گسترده انرژی و قدرت استفاده شده در سیستم های قدرت و حمل و 
نقل را بررسی می کنند. دستورالعمل این درس شامل روش هایی است که انرژی به 

قدرت تبدیل می شود؛ قدرت مخابره و کنترل می شود؛ و قدرت از طریق ابزار 
مکانیکی، الکتریکی و آبی مورد استفاده قرار می گیرد. دانش آموزان در جستجوی 
موقعیت های شغلی در حوزه های حمل و نقل و قدرت، طراحی و ساخت محصول، 

تجارب ساخت و تعمیر ابزار مکانیکی مانند موتورهای کوچک هستند.
مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 7

پایداری و فناوری های تجدیدپذیر
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 مجموعه CTE: درس فوق و یکی از درس های زیر – مدیریت بازرگانی؛ 	 

کارآفرینی؛ بازاریابی؛ قدرت و حمل و نقل
فناوری های قدرت و حمل و نقل مسائلی را بررسی می کند که روی شهروندان جهانی 

در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی تأثیر می گذارد. این درس دانش 
آموزان را با مسائل فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی آشنا می کند، 

یعنی مسائلی که بر ارتباط جهانی و آینده آن تأثیر می گذارد. دانش آموران به 
موضوعاتی می پردازند که بر سالمت زیست محیط تأثیر دارند و راه حل های ارائه شده 

توسط منابع تجدیدپذیر زراعی، طراحی انرژی کافی و منابع انرژی تجدیدپذیر را 
بررسی می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 9

طراحی فنی 
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 مجموعه CTE: درس فوق و یکی از دروس زیر – طراحی معماری/طراحی/CAD؛ 	 

 CAD/تصویرسازی دیجیتال؛ طراحی مهندسی/طراحی
در این درس پایه، دانش آموزان زبان مقدماتی طراحی فنی را با طراحی ترسیم و تولید 

ترسیم های فنی، تصویرسازی، مدل ها یا نمونه های مشکالت حقیقی طراحی یاد می 
گیرند. دانش آموزان توانایی فضایی را همانگونه که مفاهیم ریاضی را برای ارائه های 

تصویری به کار می گیرند ارتقا می دهند. این درس مخصوصاً برای مهندسی آتی و 
دانش آموزان معماری توصیه می شود

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه به جز 9 و 99
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

فناوری رسانه و تصویر
واحد: 1 پایه: 11-12 )فقط Hylton HS – مقاطع تحصیلی 10-9( 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات صوتی/تصویری	 
 مجموعه CTE: درس فوق و یکی از دروس زیر – سیستم های ارتباطی؛ 	 

تصویرسازی دیجیتال
این درس برای دانش آموزان فرصت مطالعه تمام جنبه های تولید رسانه و ویدئو، از 

برنامه ریزی تا نوشتن برای تولید و اجرا در استودیو و امکانات ویرایش را فراهم می 
سازد. دانش آموزان انواع متدهای مختلف جمع آوری اخبار و اطالعات از اشخاص، 

تحقیقات و منابع آنالین را بکار می گیرند. به عالوه، دانش آموزان با اصول آنالوگ و 
دیجیتال تولید فیلم آشنا می شوند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4، 7، 8، 10، 11

PROJECT LEAD THE WAY سازمان 
)PLTW - دروس آموزش فناوری(

)PLTW( مهندسی عمران و معماری
واحد: 1 پایه: 12-10 
وزن: بله )1.0W(       ثبت نام هم زمان: خیر

پیش نیاز: باید سطح ریاضی و علوم کالج کامل شود
مجموعه مشاغل: معماری و ساخت و ساز	 
 سلسله مراتب درسی: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – الکترونیک دیجیتالی 	 

)PLTW(؛ مهندسی طراحی و توسعه )PLTW(؛ آشنایی با مهندسی طراحی 
)PLTW( ؛ اصول مبانی مهندسی)PLTW(

دانش آموزان مبانی طراحی معماری را بررسی می کنند و شناخت خود از طرح های 
کار، تکنیک های ساخت و ساز و کدهای تنظیم کننده طراحی ساختمان را باال می برند. 

آنها فرایند طراحی و به کارگیری از المان ها و اصول طراحی برای پروژه های معماری 
را یاد می گیرند. از طریق تولید الگوها و تصاویرهایی از تمام جنبه های ساختمان، 

دانش آموزان راه حال هایی برای طراحی معماری ایجاد می کنند که از CAD استفاده 
می کنند. )رایانه هایی که برای طراحی و پیش نویسی تهیه شده اند(.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 11، 12

 )PLTW( الکترونیک دیجیتالی
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: باید سطح ریاضی و علوم کالج کامل شود
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات 	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – مهندسی عمران و 	 

معماری )PLTW(؛ مهندسی طراحی و توسعه )PLTW(؛ آشنایی با مهندسی 
)PLTW( ؛ اصول مبانی مهندسی)PLTW( طراحی

الکترونیک دیجیتالی بنیان تمام ابزار الکترونیکی مدرن مانند تلفن همراه، MP3 پلیرها، 
لپ تاپ ها، دوربین های دیجیتال و تلویزیون های با کیفیت باال است. دانش آموزان با 
فرایند منطق طراحی ترکیبی و ترتیبی، استانداردهای مهندسی و مدارک فنی آشنا می 

شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5، 6، 9، 11، 12

)PLTW( طراحی مهندسی و توسعه
واحد: 1 پایه: 12 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: باید حداقل 3 درس PLTW را کامل کرده باشند یا معلم آنها را تأیید کند
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – مهندسی عمران و 	 

معماری )PLTW(؛ الکترونیک دیجیتالی )PLTW(؛ آشنایی با مهندسی طراحی 
)PLTW( ؛ اصول مبانی مهندسی)PLTW(

در این درس پروژه راه را باز می کند )PLTW(، گروه های دانش آموزی توسط 
مربیان راهنمایی می شوند، با هم برای تحقیق و طراحی کار می کنند، و برای مشکالت 

مهندسی راه حل می سازند. دانش آموزان دانش، مهارت ها و توانایی های خود را از 
طریق تجربه مهندسی معتبر ایجاد می کنند. از دانش آموزان انتظار می رود که پروژه 

مطالعه ای مستقلی را توسعه دهند و به صورت رسمی پروژه تیمی ارائه دهند که توسط 
کمیته ارزیابی بررسی می شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4، 6، 11

)PLTW( آشنایی با طراحی مهندسی
واحد: 1 پایه: 12-9 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: باید سطح ریاضی و علوم کالج کامل شود
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – مهندسی عمران و 	 

معماری )PLTW(؛ الکترونیک دیجیتالی )PLTW(؛ مهندسی طراحی و توسعه 
 )PLTW( ؛ اصول مبانی مهندسی)PLTW(

در این درس پایه درباره پروژه راه را باز می کند )PLTW(، دانش آموزان همانطور 
که فرایندهای طراحی-مهندسی را یاد می گیرند و طراحی راه حل برای مشکالت را یاد 

می گیرند، از نرم افزار مدل سازی سه بعدی رایانه استفاده می کنند که حالت های 
پروژه را ایجاد، تجزیه و تحلیل و توسعه می دهند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 5، 6، 8، 9، 11، 12

 )PLTW( اصول مبانی مهندسی
واحد: 1 پایه: 12-9 
وزن: بله )1.0W(       ثبت نام هم زمان: خیر

پیش نیاز: باید سطح ریاضی و علوم کالج کامل شود
مجموعه مشاغل: علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – مهندسی عمران و 	 

معماری )PLTW(؛ الکترونیک دیجیتالی )PLTW(؛ مهندسی طراحی و توسعه 
)PLTW( ؛ آشنایی با طراحی مهندسی)PLTW(

در این درس پایه در برنامه )Project leads the way )PLTW، دانش آموزان 
حرفه مهندسی و جنبه های اساسی حل مشکالت مهندسی را بررسی می کنند. دانش 
آموزان تأثیرات تاریخی و کنونی مهندسی بر جامعه را مطالعه می کنند که پیامدهای 
اخالقی را شامل می شود. مفاهیم علمی و ریاضی برای موضوعات اساسی مهندسی 

اتخاذ می گردند که مکانیک و نظریه مدار الکتریکی را شامل می گردد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 6، 9، 11، 12
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

دوره های ترتیبی تجارت و صنعت
تمام دروسصنعتی و تجاری در جهت پاسخ دهی به شرایط الزم فارغ التحصیلی از 

"هنرهای زیبا یا آموزش فنی و حرفه ای" در نظر گرفته می شوند.

I فناوری خودرو
)قبالً: آشنایی با فناوری خودرو(

واحد: 1 پایه: 9 در مدرسه 7 و پایه تحصیلی 10 در مدرسه 3 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان از طریق تقاضای کار
مجموعه مشاغل: حمل و نقل، منطق و توزیع	 
دانش آموزان برای امتحانات گواهینامه ASE آماده می شوند	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – فناوری خودرو II؛ 	 

 )II قبالً فناوری خودرو، فناوری خودرو( III فناوری خودرو
در دوره اول که حاوی سه برنامه درسی است، دانش آموزان تمام جنبه های تعمیر، 
امنیت و سرویس دهی به مشتری را با تمرکز به دو حوزه ASE/NATEF برای 

صدور گواهینامه یاد می گیرند. )برای مثال، حوزه های V. ترمزها؛ و VI. الکترونیک/
برق(. دانش آموزانی که با موفقیت این قسمت از برنامه را بگذرانند برای قبول شدن و 
انجام امتحان ASEF/NATFE آماده و برای موقعیت های تحصیلی بعد از متوسطه 

نیز آماده خواهند بود.
مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 3، 7 

 II فناوری خودرو
واحد: 1 پایه: 11-10 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان از طریق تقاضای کار
مجموعه مشاغل: حمل و نقل، منطق و توزیع	 
دانش آموزان برای امتحانات گواهینامه ASE آماده می شوند	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – فناوری خودرو I؛ فناوری 	 

)II ؛ )قبالً آشنایی با فناوری خودرو؛ فناوری خودروII خودرو
در دوره دوم که حاوی سه برنامه درسی است، دانش آموزان تمام جنبه های تعمیر، 
امنیت و سرویس دهی به مشتری را با تمرکز به دو حوزه NATEF/ASE برای 

صدور گواهینامه یاد می گیرند. )برای مثال، حوزه های IV. تعلیق و سیستم فرمان؛ و 
VIII. عملکرد موتور(. دانش آموزانی که با موفقیت این قسمت از برنامه را بگذرانند 

برای قبول شدن و انجام امتحان NATFE/ASEF آماده و برای موقعیت های تحصیلی 
بعد از متوسطه نیز آماده خواهند بود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 7 

III فناوری خودرو
واحد: 2 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

II پیش نیاز: فناوری خودرو
مجموعه مشاغل: حمل و نقل، منطق و توزیع	 
دانش آموزان برای امتحانات گواهینامه ASE آماده می شوند	 
مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – فناوری خودرو I، فناوری 	 

)I ؛ )قبالً آشنایی با فناوری خودرو؛ فناوری خودروII خودرو
در دوره پایان نامه که حاوی سه برنامه درسی است، دانش آموزان تمام جنبه های 

 NATEF/ASE تعمیر، امنیت و سرویس دهی به مشتری را با تمرکز به دو حوزه
برای صدور گواهینامه یاد می گیرند. )برای مثال، حوزه های IV، تعلیق و سیستم 

فرمان؛ V. ترمزها؛ IV. الکترونیک/برق؛ و VIII. عملکرد موتور(. دانش آموزانی که 

/ASE با موفقیت این قسمت از برنامه را بگذرانند برای قبول شدن و انجام امتحان
NATE آماده و برای موقعیت های تحصیلی بعد از متوسطه نیز آماده خواهند بود. 

 .II تعمیر موتور؛ .I برای گواهی نامه )یعنی NATEF/ASE چهار حوزه باقی مانده
جعبه دنده و ترانس اکسل؛ III. درایو ترین دستی و محورها؛ و VII. گرمایش و کولر( 

به عنوان دروس اختیاری به لیست دروس دوره اضافه شده اند و فقط باید به تأیید 
مدیریت محلی برسد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 7

 I تجارت ساختمان
واحد: 2 پایه: 11-10 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان از طریق تقاضای کار
مجموعه مشاغل: معماری و ساخت و ساز	 
 	 II دوره فوق و دوره زیر – تجارت ساختمان :CTE مجموعه

تجارت ساختمان II به آماده سازی دانش آموزان برای نصب، نگهداری و تعمیر 
ساختمان و سایر سازه ها با استفاده از موادی مانند فلز، چوب، سنگ، آجر، شیشه، بتن 
و مواد ترکیبی می پردازد. دانش آموزان روی بهبود مهارت ها درباره امنیت و سنگ 

تراشی، نجاری، برق، و حرفه های لوله کشی تمرکز می کنند. 
مدرسه ارائه می دهد: 11

 II تجارت ساختمان
واحد: 2 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

 I پیش نیاز: تجارت ساختمان
مجموعه مشاغل: معماری و ساخت و ساز	 
 	 I دوره فوق و دوره زیر – تجارت ساختمان :CTE مجموعه

تجارت ساختمان II به آماده سازی دانش آموزان برای نصب، نگهداری و تعمیر 
ساختمان و سایر سازه ها با استفاده از موادی مانند فلز، چوب، سنگ، آجر، شیشه، بتن 

و مواد ترکیبی ادامه می دهد. دانش آموزان روی تسلط بر مهارت ها درباره امنیت و 
سنگ تراشی، نجاری، برق، و حرفه های لوله کشی تمرکز می کنند. 

مدرسه ارائه می دهد: 11

I کابینت سازی
پایه: 12-10

ثبت نام هم زمان: خیر وزنی: خیر 
پیش نیاز: ندارد

مجموعه مشاغل: ساخت و ساز	 
 	II دوره فوق و دوره زیر: کابینت سازی :CTE مجموعه

دانش آموزان کارگاه و ایمنی ابزار و مهارت های به کارگیری را با انجام کارهای زیر 
یاد می گیرند: نقشه ها را می خوانند؛ مواد را ارزیابی و انتخاب می کنند؛ کاال را برش 

و شکل می دهند؛ مونتاژ، چفت کردن و نصب قطعات؛ و پرداخت سطوح را انجام می 
دهند. مهارت های فنی، حل مشکالت، رهبری و خالقانه ای که در کابینت سازی یاد می 

گیرند می تواند در صنعت و فراتر از تجارت ساخت و ساز و حرفه ها به کار گرفته 
شوند و می تواند دانش آموزان را برای موفقیت و یادگیری مادام العمر آماده کند.

مدرسه ارائه می دهد: 7
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مدرسه: 

I فناوری سیستم های رایانه
واحد: 1 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: بله   )W 0.5( وزن: بله

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات	 
دانش آموزان برای امتحانات گواهینامه +A آماده می شوند	 
مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – ندارد	 

دانش آموزان وارد دنیای فناوری رایانه می شوند و تجربه عملی مونتاژ سیستم رایانه، 
نصب سیستم عامل، رفع مشکل رایانه ها و دستگاه های جانبی، و استفاده از ابزار 

سیستم و نرم افزار تشخیصی را کسب می کنند. آنها مهارت های مربوط به شبکه های 
رایانه ای و اشتراک گذاری منابع را ارتقا می بخشند. عالوه بر این، دانش آموزان 

رابطه بین قطعات بیرونی و داخلی را بررسی می کنند. تأکید بر مهارت های خدمات 
مشتری و اکتشاف شغلی است. پس از اتمام موفقیت آمیز دوره، دانش آموزان ممکن 

است برای گرفتن گواهی A+ واجد شرایط باشند.
مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 8

II فناوری سیستم های رایانه
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

I پیش نیاز: فناوری سیستم های رایانه
مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات	 

این دوره پیشرفته، که بر اساس فناوری سیستم های رایانه I ایجاد شده است، برای دانش 
آموزان آموزش فرایندهای بهینه سازی و عیب یابی مفاهیِم سیستم های رایانه و سیستم 
های جانبی را فراهم می سازد. دانش آموزان فناوری های بی سیم را بررسی می کنند 

)برای نمونه، بلوتوث، وای فای( و شبکه را ایجاد و پیکربندی می کنند. تأکید روی 
مهارت فنی، مهارت ساختن و آمادگی محیط کار است. این درس دانش آموزان را برای 
تحصیالت دانشگاهی و آموزش و حرفه ای موفق در فناوری اطالعات آماده می سازد.

مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 4

I عملکرد سخت افزار شبکه رایانه
عملکرد سخت افزار شبکه رایانه I – ثبت نام هم زمان

پایه: 11: نیمسال تحصیلی I      واحد: 0.5
ثبت نام هم زمان: بله   )1.0W( وزن: بله

پیش نیاز: جبر I و فناوری سیستم های رایانه )قبالً ملزومات فناوری اطالعات( با 
نمرات "A" یا "B" و توصیه استاد

NVCC :مؤسسه مربوطه
مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و همه دوره های زیر- عملکردهای شبکه سخت افزار 	 

IV ،III ،II رایانه
این درس به دانش آموزان مهارت های الزم برای رسیدن به شغل های غیر تخصصی 

نصب شبکه خانگی می آموزد. همچنین به دانش آموزان کمک می کند تا برخی از 
مهارت های الزم برای تکنسین شبکه، تکنسین رایانه، نصاب کابل و تکنسین راهنما را 

بهبود بخشند. معرفی فرایند فیزیکی استفاده از سیستم کامپیوتری را برای اینترنت و 
شبکه، استفاده از ابزار و سخت افزار که معموالً در محیط های کسب و کار کوچک و 

خانه پیدا می شوند را فراهم می سازد. مربیان ترغیب می شوند تا گردش علمی و 
تجارب یادگیری بیرون از کالس را سهولت بخشند. آزمایشگاه ها شامل نصب و راه 

اندازی کامپیوتر، اتصال به اینترنت، اتصال بی سیم، اشتراک فایل و چاپ و راه اندازی 
کنسول های بازی، اسکنر، و دوربین می باشند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

 II عملکردهای سخت افزار شبکه رایانه
عملکرد سخت افزار شبکه رایانه II – ثبت نام هم زمان

پایه: 11؛ نیمسال تحصیلی II      واحد: 0.5
ثبت نام هم زمان: بله  )1.0W( وزن: بله

 I پیش نیاز: عملکرد سخت افزار شبکه رایانه
NVCC :مؤسسه مربوطه

مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات	 
 سلسه مراتب CTE: دوره فوق و همه دوره های زیر- عملکردهای سخت افزار 	 

 II، III، IV شبکه رایانه
این درس دانش آموزان را برای شغل هایی مانند تکنسین شبکه آماده می کند و به آنها 

کمک می کند تا مهارت های اضافی الزم برای تکنسین رایانه و راهنما را توسعه 
بخشند. این درس بررسی اجمالی از دستیابی از راه دور یا مسیریابی، پرداختن و امنیت 

را فراهم می سازد. همچنین دانش آموزان را با سرورهایی آشنا می کند که خدمات 
ایمیل، فضای وب و دسترسی های مجاز را مهیا می سازد. دانش آموزان درباره مهارت 
های نرم افزاری الزم برای میز راهنما و موقعیت های خدمات مشتری یاد می گیرند و 

بخش آخر به آنها کمک می کند تا برای امتحان گواهینامه CCENT آماده شوند. 
بررسی شبکه و عیب یابی پایه ای در این جا آموزش داده می شوند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

 III عملکرد سخت افزار شبکه رایانه
عملکرد سخت افزار شبکه رایانه III – ثبت نام هم زمان

پایه: 12؛ نیمسال تحصیلی I      واحد: 0.5
ثبت نام هم زمان: بله  )1.0W( وزن: بله

 II پیش نیاز: عملکردهای سخت افزار شبکه رایانه
NVCC :مؤسسه مربوطه

مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات	 
مجموعه CTE: دوره فوق و همه دوره های زیر - عملکردهای سخت افزار شبکه 	 

 IV ،II ،I رایانه
این درس دانش آموزان را با نرم افزار تجهیزات و پروتکل های نصب شده در شبکه 
های سازمانی، با توجه به شبکه های انتخابی، شرایط الزم IP تلفن و امنیت آشنا می 
کند. همچنین پروتکل های ردیابی پیشرفته را مانند پروتکل مسیریابی دروازه داخلی 

)EIGRP( و پروتکل اول کوتاه ترین مسیر باز )OSPF( را معرفی می کند. تمرین 
های فرایند فیزیکى شامل پیکربندی، نصب و راه اندازی و عیب یابی، یادگیری دانش 

آموز را تقویت می کند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

 IV عملکرد سخت افزار شبکه رایانه
عملکرد سخت افزار شبکه رایانه IV – ثبت نام هم زمان

پایه: 12؛ نیمسال تحصیلی II      واحد: 0.5
ثبت نام هم زمان: بله  )1.0W( وزن: بله

 III پیش نیاز: عملکرد سخت افزار شبکه رایانه
NVCC :مؤسسه مربوطه
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مدرسه: 

مجموعه مشاغل: فناوری اطالعات	 
مجموعه CTE: دوره فوق و همه دوره های زیر - عملکردهای سخت افزار شبکه 	 

 III ،II ،I رایانه
این درس با استفاده از دو مثال، مراحل طراحی شبکه را به دانش آموزان معرفی می 
کند: شبکه سازمانی استادیوم بزرگ و شبکه شرکتی متوسط فیلم. دانش آموزان فرایند 
استاندارد طراحی را به منظور توسعه و ارتقا هر شبکه دنبال می کنند که شرایط الزم 

جمع آوری، اثبات مفهوم و مدیریت پروژه را شامل می شود. خدمات دوره عمر، شامل 
ارتقا، تجزیه و تحلیل رقابتی و یکپارچه سازی سیستم در زمینه پشتیبانی پیش از فروش 

ارائه شده اند. عالوه بر Packet Tracer و فعالیت های آزمایشگاهی یافت شده در 
درس های قبله، تمرینات بازی نقش و خودکار کاغذی وجود دارد که دانش آموزان با 

توسعه طرح ارتقا شبکه های خود کامل می کنند.
مدارسی که دروس را ارائه می دهند: 8، 9

 I آرایشگری
سطح: 3 پایه: 11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان از طریق تقاضای کار
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
برای امتحان صدور پروانه آماده می شود	 
 	 II دوره فوق و دوره زیر – آرایشگری :CTE سلسله مراتب

در این دوره مقدماتی، دانش آموزان درباره مو، پوست و ناخن و مراقبت های مربوطه 
مطالعه می کنند. دانش آموزان که با مبانی نظری آشنا هستند برای انجام فرایندها در 

محیط آزمایشگاه بالینی یا کالس درس آماده می شوند از مانکن ها برای تمرین مهارت 
ها استفاده می کنند. درس سال اول روی امنیت فردی، حرفه ای و بهداشت تجهیزات و 
امکانات تأکید دارد. دانش آموزان مهارت های مربوط به شامپو و نرم کننده مو را در 

کنار شنیون و کوتاهی مو توسعه می دهند. آنها همچنین مقدمه ای درباره روش های 
مانیکور و پدیکور دریافت می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 6، 12

 II آرایشگری
سطح: 3 پایه: 12  
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

I پیش نیاز: آرایشگری
مجموعه مشاغل: خدمات انسانی	 
 از دانش آموزان انتظار می رود که تمام شرایط الزم را تکمیل کنند و امتحان پروانه 	 

کسب بدهند 
 	I دوره فوق و دوره زیر – آرایشگری :CTE سلسله مراتب

در این درس پیشرفته، دانش آموزان اساس نظری خود را در آرایشگری می سازند و 
مهارت خود در کوتاهی و شنیون مو برای مدل های زنده را با توجه به حرفه ای بودن، 

نظر مشتری، امنیت و بهداشت افزایش می دهند. دانش آموزان در امنیت و فرایندهای 
شیمیایی مرتبط به فر دائمی، ریلکس، فر کردن، مش و رنگ مو آموزش می بینند. آنها 
همچنین مهارت های هنری را با موی مصنوعی ارتقا می دهند. به عالوه، دانش آموزان 

مراقبت از پوست، دست و پا را یاد می گیرند و در ارائه خدمات پوستی، مانیکور و 
پدیکور تخصص پیدا می کنند. واحد مدیریت بازرگانی بر مدیریت سالن تمرکز می کند. 
تکمیل صالحیت، دانش آموزان را برای امتحان گواهینامه ایالت ویرجینیا آماده می کند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 6، 12

 I عدالت کیفری
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: حقوق، امنیت عمومی، اصالحات و امنیت	 
 	II دوره فوق و دوره زیر – عدالت کیفری :CTE مجموعه

دانش آموزان اصول، تکنیک ها و شیوه دنبال کردن فرصت های شغلی درون سیستم 
خدمات عدالت کیفری و امنیتی یاد می گیرند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4، 9، 10

 II عدالت کیفری
سطح: 2 پایه: 12  
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

I پیش نیاز: عدالت کیفری
مجموعه مشاغل: حقوق، امنیت عمومی، اصالحات و امنیت	 
 	 I دوره فوق و دوره زیر – عدالت کیفری :CTE مجموعه

دانش آموزان اصول، تکنیک ها و شیوه دنبال کردن فرصت های شغلی درون سیستم 
خدمات عدالت کیفری و امنیتی یاد می گیرند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4، 9

I گرمایش، تهویه، کولر و سردسازی
واحد: 2 پایه: 12-11 

ثبت نام هم زمان: بله   )0.5W( وزن: بله
پیش نیاز: ندارد

مجموعه مشاغل: ساخت و ساز	 
 	II دوره فوق و دوره زیر: گرمایش، تهویه، کولر و سردسازی :CTE مجموعه

در درس اول برنامه آموزشی، به دانش آموزان یاد داده می شود که به صورت حرفه ای 
سیستم های گرمایشی، تهویه هوا و سردسازی را نصب، تعمیر و حفظ و نگهداری کنند. 
دانش آموزان با لوله کش و لوله ساز کار می کنند، اصول و مبانی گرما و برق، نصب 

سیستم های مجرایی را مطالعه می کنند و مقررات EPA را رعایت می کنند.
مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 10

II گرمایش، تهویه، کولر و سردسازی
واحد: 2 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: ساخت و ساز	 
 	I دوره فوق و دوره زیر: گرمایش، تهویه، کولر و سردسازی :CTE سلسه مراتب

این برنامه آموزشی به دانش آموزان یاد می دهد تا به صورت حرفه ای سیستم های 
حرارتی و سردسازی را نصب، تعمیر و مراقبت و نگهداری کنند و شرایط عملی آنها را 

حفظ کنند. دانش آموزان همچنین فناوری های نوظهور، مقررات EPA و تکنیک های 
حفاظتی و سیستم های R-410A را بررسی می کنند.

مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 10 
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کد شماره 
مدرسه: 

 I برنامه تلویزیونی
واحد: 1 پایه: 11-10 

پیش نیاز: پذیرش تمام دانش آموزان از طریق تقاضای کار
مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات صوتی/تصویری	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – برنامه تلویزیونی II؛ 	 

III برنامه تلویزیونی
دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه مانند فرایندهای رسانه با تعامل در پروژه های 

تولیدی فکر کنند و کار کنند. همچنین دانش آموزان با استفاده از ابزار استاندارد صنعتی، 
در فرایندهای تولید رسانه مهارت کسب می کنند. آنها شغل ها و حرفه ها را در صنعت 
رو به رشد و پویای تلویزیون و تولید رسانه بررسی می کنند و تأثیر رسانه و عملکرد 

آن را به عنوان سرگرمی، تشویق، اطالعات و آموزش درک می کنند.
مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 7، 11

 II برنامه تلویزیونی
واحد: 2 پایه: 12-11 

I پیش نیاز: برنامه تلویزیونی
مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات صوتی/تصویری	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – برنامه تلویزیونی I؛ 	 

 III برنامه تلویزیونی
دانش آموزان همانطور که پروژه های حقیقی را از مفهوم تا تولید می پیش می برند، 

تبدیل به تهیه کنندگان رسانه می شوند. آنها در حالیکه در نقش های حرفه ای مختلف کار 
می کنند، به توسعه و ارتقا مهارت هایی که برای صنعت ضروری هستند، ادامه خواهند 

داد. به عالوه، دانش آموزان به توانایی خود نسبت به ابزار پیشرفته و امکانات درگیر در 
تولید رسانه حرفه ای وسعت و عمق می بخشند. آنها درک درستی از تحصیالت تکمیلی 
و خط سیر شغلی را افزایش می دهند و برنامه ها و دارایی هایی را برای تحقق اهدافشان 

توسعه می بخشند.
مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 7

برنامه تلویزیونی III – کارآموزی تخصصی 
سطح: 1 پایه: 12  
ثبت نام هم زمان: خیر وزن: خیر 

II پیش نیاز: برنامه تلویزیونی
مجموعه مشاغل: هنر، فناوری و ارتباطات صوتی/تصویری	 
 مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – برنامه تلویزیونی I؛ 	 

 II برنامه تلویزیونی
دانش آموزان تسلط بر مهارت ها و دانش تولید رسانه را نشان خواهند داد. آنها با تولید 
برنامه های اصلی به عنوان تهیه کنندگان رسانه فعالیت می کنند، همچنین برنامه ها را 

برای مخاطبان موردنظر توسعه می دهند. دانش آموزان نمونه کاری دیجیتال برای توسعه 
اهداف حرفه ای و پس از تحصیالت متوسطه جمع آوری می کنند. آنها صنعت تولید 

رسانه پویا را بررسی خواهند کرد و فرصت ها برای تجارب دنیای واقعی را شناسایی 
می کنند )برای مثال کارآموزی، یادگیری سایه به سایه(. دانش آموزان فرصت های بعد 
از تحصیل متوسطه را بررسی خواهند کرد و استراتژی هایی برای موفقیت در کالج و 

شغل ایجاد می کنند.
مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 7

 I جوشکاری
واحد: 2 پایه: 12-10 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

پیش نیاز: ندارد
مجموعه مشاغل: در حال تولید	 
  مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – جوشکاری II؛ 	 

 III جوشکاری
جوشکاری در طیف گسترده ای از صنایع الزم است، یعنی هر جایی که مواد ذوب 
شدنی و گرمای زیاد برای تولید، تعمیر یا تغییر ابزار و محصوالت الزم است. نیاز 

باالیی به جوشکاران حرفه ای وجود دارد و می توانند بر این اساس کسب درآمد کنند. به 
دانش آموزان جوشکاری I یاد داده می شود که از جوشکاری دستی، برش، قوس 

الکتریکی، فرایندهای جوشکاری برای ساخت و جوشکاری قطعات فلزی با توجه به 
نمودار، راهنما و مشخصات استفاده کنند. دانش آموزان اقدامات مرتبط به امنیت انجام 

.OSHA 10 می دهند و تکنیک هایی را کسب می کنند، از جمله کارت
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4

 II جوشکاری
واحد: 2 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

I پیش نیاز: جوشکاری
مجموعه مشاغل: در حال تولید	 
  مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – جوشکاری I؛ 	 

III جوشکاری
این درس به دانش آموزان جوشکاری پیشرفته را یاد می دهد تا حرفه خود را به بهترین 
نحو تنظیم کنند و جوشکاری شیار V را با استفاده از فرایندهای چندگانه جوشکاری در 
تمام موقعیت ها انجام دهند. دانش آموزان برای قبول در گواهینامه های صنعتی مرتبط 

آماده می شوند. جوشکاری در طیف گسترده ای از صنایع الزم است، یعنی هر جایی که 
مواد ذوب شدنی و گرمای زیاد برای تولید، تعمیر یا تغییر محصوالت الزم است. نیاز 
باالیی به جوشکاران حرفه ای وجود دارد و می توانند بر این اساس کسب درآمد کنند.

مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 4

 III جوشکاری
سطح: 2 پایه: 12  
ثبت نام هم زمان: بله  )0.5W( وزن: بله

II پیش نیاز: جوشکاری
مجموعه مشاغل: در حال تولید	 
  مجموعه CTE: دوره فوق و هر یک از دوره های زیر – جوشکاری I؛ 	 

II جوشکاری
این دوره جوشکاری فناوری های نوظهور صنعت را، از جمله فلزهای عجیب و 
کاربردهایشان، و چگونگی تسلط در جوشکاری قوس تنگستن گاز )GTAW( و 

جوشکاری قوس فلزی حفاظ دار )AMAW( تست لوله را یاد می دهد. دانش آموزان 
آماده اند تا اعتبار الزم برای استخدام در تولید یا ساخت تجهیزات را دریافت کنند.

مدرسه ای که درس را ارائه می دهد: 4



80

انگلیسی
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

جایگزین های مورد تاییددوره های ضروری
تعیین سطح انگلیسی 9 پیش از پیشرفته	 انگلیسی 9

IGCSE انگلیسی 9	 
 	IB - انگلیسی 9 برنامه دیپلم پیش

تعیین سطح انگلیسی 10 پیش از پیشرفته	 انگلیسی 10
IGCSE انگلیسی 10	 
 	IB - انگلیسی 10 برنامه دیپلم پیش

انگلیسی 11 )با دو واحد تایید شده یک برای 
خواندن و یکی برای نوشتن(

 	W ،V - تعیین سطح پیشرفته زبان و انشاء انگلیسی
 	W ،V - و انشا AICE زبان انگلیسی
 	I سطح IB انگلیسی

تعیین سطح پیشرفته ادبیات و انشاء انگلیسی - W	 انگلیسی 12
 	W - AICE ادبیات انگلیسی
 	W - II سطح IB انگلیسی
 	)152-151 NVCC زبان پایه دوازده، ثبت نام هم زمان )انگلیسی

جایگزین های مورد تاییددوره های ضروری

دوره های نشانگر "V" دارای آزمون SOL پایان دوره بوده و امکاندریافت یک واحد تایید شده را می دهند. دوره های نشانگر "W" درصورتی که دانش آموز 
دوره را با نمره سطح C یا باالتر به پایان رسانده و سایر آزمون های مرتبط الزم را انجام دهد امکاندریافت واحد وزنی را می دهند.
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

  ترتیب دورهای الزم برای انگلیسی

انگلیسی 9 
سطح: 1 پایه: 9  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 8
دانش آموزان عوامل داستان کوتاه، نمایشنامه، شعر، شرح حال، سرگذشت نامه، اسطوره 
شناسی، حماسه و متون غیرداستانی را تحلیل نموده و اصول خواندن مستقل را تقویت 
می کنند. همچنین متون روایی، ادبی، نمایشی، و فنی می نویسند. هر واحد مطالعات 

ادبی شامل متون پیچیده است که با تاکید بر رشد ارتباط شفاهی و مکاتبات طراحی شده 
اند. آموزش قواعد شامل ساخت جمله، کاربرد، سازوکار و اجزای جمله است؛ همچنین 

دانش آموزان مهارت های واژگانی خود را به طرق مختلفی تقویت می کنند. مهارت 
استفاده از فرایند مدیریت اطالعات در تهیه مقاالت پژوهشی به کار می روند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

انگلیسی 10 
سطح: 1 پایه: 10  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی 9
دانش آموزان رمان ها، اشعار، مقاالت، سرمقاالت و داستان های علمی-تخیلی و متون 

غیرداستانی فرهنگ ها و عصرهای مختلف را مطالعه و تحلیل می کنند. همچنین مهارت 
های ارتباط شفاهی و واژگانی را تقویت نموده، از فرایند مدیریت اطالعات استفاده نموده 

و گرامر مطالعه می کنند. آموزش قواعد با تاکید بر ساخت جمله، کاربرد، سازوکار و 
اجزای جمله صورت می گیرد. نویسندگی به سبک روایی، نمایشی، تحلیلی، فنی و 

ترغیبی مهارت های فرد در مطالعات ادبیات و گرامر را به کار گرفته و تقویت می کند. 
دانش آموزان روش های خواندن را از طریق متون پیچیده تقویت نموده و همچنین 

مهارت های پژوهش را از طریق نوشتن و مرور مقاله مستند افزایش می دهند. دانش 
آموزان مهارت خواندن مستقل را فرا می گیرند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

انگلیسی 11 
سطح: 1 پایه: 11  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی 10
دانش آموزان روابط میان ادبیات، تاریخ و فرهنگ آمریکا را به طور انتقادی تحلیل می 

کنند. تحلیل موضوعات ادبی، جنبش ها و ژانرها، بسط واژگانی، بکارگیری فرایند 
مدیریت اطالعات، مطالعه گرامر و مهارت های ارتباط کالمی در این دوره گنجانده شده 

اند. نویسندگی متون روایی، تحلیلی، نمایشی، فنی و ترغیبی مهارت های ادبی و قواعد 
را تقویت می کنند. دانش آموزان مهارت خواندن مستقل را فرا می گیرند. دانش آموزان 
مهارت های پژوهشی را با انجام مقاله مستند درباره یک سوال، مسئله یا مشکل تقویت 

می کنند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

انگلیسی 12 
سطح: 1 پایه: 12  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی 11
دانش آموزانروابط میان ادبیات، تاریخ و فرهنگ آمریکا را به طور انتقادی تحلیل می 

کنند. تحلیل موضوعات ادبی، جنبش ها و ژانرها، بسط واژگانی، بکارگیری فرایند 
مدیریت اطالعات، مطالعه گرامر و مهارت های ارتباط کالمی در این دوره گنجانده شده 
اند. دانش آموزان از طریق نوشتن متون روایی، نمایشی، تحلیلی، فنی و ترغیبی مهارت 

های فراگرفته در مطالعات ادبیات و گرامر را تقویت می کند. دانش آموزان مهارت 
خواندن مستقل را فرا می گیرند. دانش آموزان مهارت های پژوهش مستقل را از طریق 

نوشتن مقاالت مستند فرامی گیرند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

AP دوره های ترتیبی آمادگی پیشرفته  

 AP-انگلیسی 9 پیش
سطح: 1 پایه: 9  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 8 و تمایل به مطالعات پیشرفته
دانش آموزان تمامی اهداف انگلیسی 9 را در این برنامه فوق فشرده با مهارت های تفکر 

انتقادی از طریق خواندن و نوشتن بسیار در ژانرها و سبک های متنوع به انجام می 
رسانند. تاکید بر ایجاد آگاهی از ارتباط بین زندگی و ادبیات است. گرامر همراه با هر 

دو مهارت خواندن و نوشتن آموزش داده می شود. مهارت های واژگانی از طریق 
مطالعه گسترده ریشه های یونانی و التین تقویت می شود. مهارت های شفاهی از طریق 
سخنرانی، ارائه کنفرانس شفاهی و همچنین مهارت کارهای گروهی تقویت می شود. این 

دوره مولفه ای اساسی از برنامه چندرشته ای مطالعات است که برای مرکز 
بیوتکنولوِژی )BIOTECH( مرکز علوم طبیعی و زیست محیطی )CENS(، مرکز 

 )CISL( مرکز مطالعات بین المللی و زبان ،)CFPA( هنرهای زیبا و هنرهای نمایشی
طراحی شده است. برای کسب اطالعات بیشتر، به توضیحات این برنامه در بخش 

برنامه تخصصی مراجعه نمایید.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

 AP انگلیسی 10 پیش
سطح: 1 پایه: 10  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 9 پیش-AP با حداقل نمره B، انگلیسی 9، تمایل 
دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر

دانش آموزان در یک برنامه فشرده شرکت نموده درحالی که تمامی اهداف پایه 10 را 
پیگیری می نمایند. دانش آموزان انواع مختلفی از ژانرها و سبک ها را از طریق 

خواندن و نوشتن بسیار با تاکید بر رشد مهارت های تفسیری و در عین حال پیچیدگی و 
کسب مهارت به طور انتقادی تحلیل می کنند. سطح توانایی خواندن و نوشتن با مطالعه 

گرامر و واژگان پشتیبانی می شود. مهارت های شفاهی و پژوهش برای ایجاد اثرگذاری 
و فصاحت بیان ارائه شده اند. این دوره مولفه ای اساسی از برنامه چندرشته ای 

مطالعات است که برای مرکز بیوتکنولوِژی )BIOTECH( مرکز علوم طبیعی و 
زیست محیطی )CENS(، مرکز هنرهای زیبا و هنرهای نمایشی )CFPA(، مرکز 

مطالعات بین المللی و زبان )CISL( طراحی شده است. برای کسب اطالعات بیشتر، به 
توضیحات این برنامه در بخش برنامه تخصصی مراجعه نمایید.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

تعیین سطح پیشرفته زبان انگلیسی و انشاء
سطح: 1 پایه: 11  
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی 10 پیش-AP با حداقل نمره B، انگلیسی 10، 

تمایل دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر
این دوره در زبان، ادبیات و انشای پیشرفته برای دانش آموزانی طراحی شده است که به 

چالشی در کالس پیشرفته زبان انگلیسی نیاز داشته و در عین حال عالقمند هستند. از 
دانش آموزان انتظار می رود در تمامی شاخص های عملکردی پایه 11 انگلیسی که در 

راهنمای درسی ارائه شده مهارت یافته و مطالعات ادبیات امریکا را نیز تمام کنند. 
نویسندگی خالقانه، تحلیلی، انتقادی در ارتباط با داستان و شعر از مولفه های ضروری 

این دوره است. در ماه مه، دانش آموزان برای تعیین صالحیت ماندن در کالج و یا کسب 
واحدهای کالج آزمون خواهند داد. انجام موفقیت آمیز مقاله پژوهشی پایه یازدهم برای 

تکمیل این دوره ضروری است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4،3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

تعیین سطح پیشرفته ادبیات و انشاء انگلیسی 
سطح: 1 پایه: 12  
 B یا انگلیسی 11 با نمره نمره AP-پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی 11 پیش

یا باالتر تمایل دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر
تعیین سطح پیشرفته ادبیات انگلیسی و انشا، دوره ای تخصصی بوده و برای دانش 

آموزانی طراحی شده است که به چالشی در کالس پیشرفته زبان انگلیسی نیاز داشته و 
در عین حال عالقمند هستند. از دانش آموزان انتظار می رود در تمامی شاخص های 
عملکردی پایه 12 انگلیسی که در راهنمای درسی ارائه شده مهارت یافته و مطالعات 

ادبیات جهان را نیز به اتمام برسانند. نویسندگی انتقادی، تحلیلی و خالقانه از ضروریات 
این دوره است. مشکالت خاص مشاهده شده در آثار دانش آموزان مبنای مطالعه گرامر 
و مهارت های نویسندگی پیشرفته است. در ماه مه، دانش آموزان برای تعیین صالحیت 

ماندن در کالج و یا کسب واحدهای کالج آزمون خواهند داد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

  دوره های ترتیبی برنامه کمبریج

 IGCSE 9 انگلیسی
سطح: 1 پایه: 9  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 8 با حداقل نمره B و تمایل به مطالعات پیشرفته
دانش آموزان به منظور رسیدن به آگاهی از رابطه بین زندگی و تجربیات ادبی و در 

عین حال تکمیل اهداف پایه 9 انواع مختلف ادبی را مطالعه می نمایند. دانش آموزان با 
نوشتن مداوم به اهداف مختلف، توانایی تفکر انتقادی در تحلیل و ارزیابی را کسب می 

کنند. مباحثات اصالح شده آکسفورد به تقویت مهارت های شفاهی کمک می کند. واژگانی 
از طریق مطالعه گسترده ریشه های یونانی و التین افزایش می یابد. انجام چندین پروژه 
پژوهشی انفرادی، مشارکت در گروه های کوچک و بزرگ، مطالعات خارج از کالس، 

و مطالعه روش های متقاعدسازی در رسانه تمامی بخشی از این دوره هستند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 IGCSE 10 انگلیسی
سطح: 1 پایه: 10  
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی IGCSE 9 یا انگلیسی 9 با نمره B یا بیشتر، 

تمایل دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر
دانش آموزان ژانرهای مختلفی را برای درک عوامل ساختاری و رابطه بین این عوامل 

با معنای اثر و پیشینه ادبی آن فرا می گیرند. دانش آموزان اشکال اصلی مقاله نویسی 
یعنی مقاله های روایی، توصیفی، نمایشی، ترغیب کننده و مستند را با تمرین نوشتن 

مداوم متون ادبی و شخصی فرا می گیرند. دانش آموزان گستره واژگان خود را بسط 
داده، ارزیابی انتقادی انجام می دهند، نوشتن و صحبت ترغیب کننده را فراگرفته، و 

همچنین محتوای نمایشی را به خوبی اجرا می کنند. ارزیابی شامل آزمون سراسری از 
دانش آموزان است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4 

 )AS( و انشاء نویسی AICE زبان انگلیسی
سطح: 1 پایه: 11  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی IGCSE 10 یا انگلیسی 10 با نمره B یا 
بیشتر، تمایل دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر

زبان انگلیسی AICE و انشاء نویسی دوره ای پیشرفته است که تمامی اهداف زبان 
انگلیسی سطح 11 را پیگیری نموده و از برنامه بین المللی بهره می برد. با تاکید بر 

خواندن و نوشتن با استفاده از انواع گسترده ای از ژانرها، سبک ها و متون دانش 
آموزان تحلیل های تفصیلی و انتقادی را از طریق نوشتن، ارائه شفاهی و بحث گروهی 
به طور مستقیم پاسخ می دهند. دانش آموزان شرایط دریافت مدرک پیشرفته بین المللی 

دیپلم آموزشی و قبولی واحد انشا نویسی و زبان انگلیسی پیشرفته را با واحدهای مرتبط 
کالج از طریق انجام ارزیابی های سراسری احراز می کنند. انجام موفقیت آمیز مقاله 

پژوهشی پایه یازدهم برای تکمیل این دوره ضروری است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 )AS( AICE ادبیات انگلیسی
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دوره زبان انگلیسی و انشا نویسی AICE یا انگلیسی 
سطح 11 با حداقل نمره B، تمایل دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر

دانش آموزان در دوره ادبیات انگلیسی AICE در عین حال که اهداف دوره سطح 12 را 
پیگیری می کنند برنامه بین المللی و فشرده ای را می گذرانند. دانش آموزان انواع مختلفی 

از متون برگرفته از فرهنگ ها و دوره های ادبی مختلف را مطالعه می کنند. همچنین 
تکالیف ادبی رسمی و شخصی برای ادبیات نوشته و مهارت های تحلیل انتقادی و منطقی 

خود را تقویت می کنند. مهارت های شفاهی با تاکید بر ارائه های فردی و گروهی و 
مباحثات صورت می گیرند. دانش آموزان شرایط دریافت مدرک پیشرفته بین المللی دیپلم 
آموزشی و قبولی واحد انشا نویسی و ادبیات انگلیسی پیشرفته را با واحدهای مرتبط کالج 

از طریق انجام ارزیابی های سراسری احراز می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4 

 AICE ادبیات انگلیسی A سطح
سطح: 1 پایه: 12  
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دوره زبان انگلیسی و انشا نویسیAICE یا حداقل نمره 

B، تمایل دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر
دانش آموزان در دوره ادبیات انگلیسی AICE سطح A در عین حال که اهداف دوره 

سطح 12 را پیگیری می کنند برنامه بین المللی و فشرده ای را می گذرانند. بدینصورت 
که انواعی از متون در سه قالب ادبی اصلی مطالعه می کنند: نثر، شعر و نمایشنامه 

انواعی از متون از دوره های ادبی و فرهنگ های متفاوت بسیاری انتخاب می شوند. 
دانش آموزان مهارت های خواندن و توانایی تحلیل متون را تقویت می کنند. محتوای 
متنوع آموزش خواندن به دانش آموزان در درک آثار نویسندگان مختلف کمک نموده 

همچنین توانایی آنها در صحبت منسجم درباره تمامی قالب های ادبی را تقویت می کند. 
دانش آموزان شرایط دریافت مدرک پیشرفته بین المللی آموزشی را با واحدهای مرتبط 

کالج از طریق انجام ارزیابی های سراسری احراز می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4 
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک
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7 – هیلتون
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9 – بتلفیلد

10 – فریدم
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12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 IB-انگلیسی سطح 9 برنامه دیپلم پیش
سطح: 1 پایه: 9  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 8 و تمایل به مطالعات پیشرفته
انگلیسی 9 پیش IBDP دانش آموزانی را برای ثبت نام در کالس های انگلیسی برنامه 
دیپلم بین المللی آماده می کند. دانش آموزان تمامی اهداف دوره انگلیسی سطح 9 را در 

برنامه ای فشرده پیگیری می کنند. دانش آموزان با ارائه کنفرانس پژوهش های فردی و 
گروهی مهارت های صحبت کردن خود را افزایش می دهند. در آموزش های کالسی 

تاکید بر خواندن و تحلیل متون پیچیده بوده و از دانش آموزان انتظار خواندن مستقل می 
رود. دانش آموزان هر دو مهارت های واژگانی و گرامر را همراه با نوشتن مداوم در 

تمامی سبک ها تقویت می کنند. بر ارتقای تحلیل انتقادی و پشتیبانی در تفکر و 
نویسندگی تاکید صورت می گیرد. این دوره از متون سراسری استراتژی ها ور ارزیابی 

های MYP بهره می برد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 IB-انگلیسی سطح 10 برنامه دیپلم پیش
سطح: 1 پایه: 10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی 9 پیش-IBDP با حداقل نمره B، انگلیسی 9، 

تمایل دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر
زبان انگلیسی سطح 10 پیش-IBDP دانش آموزان را برای ثبت نام در دوره های 

انگلیسی پایه 11 و 12 دیپلم بین المللی آماده می سازد. دانش آموزان تمامی اهداف دوره 
انگلیسی سطح 10 را طی برنامه فشرده با به چالش کشیدن خواندن عمیق پیگیری می 
کنند. مطالعات خواندن و نوشتن با هدف پشتیبانی از سطوح خواندن و نوشتن ساختار 

بندی شده اند. مهارت های شفاهی با تاکید بر ارائه های فردی و گروهی و مباحثات 
صورت می گیرند. نویسندگی رسمی با توجه به بسط جزئیات، تحلیل عمقی و بیان فصیح 

ایده ها ارزیابی می شود. این دوره از متون سراسری استراتژی ها ور ارزیابی های 
MYP بهره می برد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

I سطوح باالتر ادبیات انگلیسی IB
سطح: 1 پایه: 11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی 10 پیش-IBDP با حداقل نمره B، انگلیسی 
10، تمایل دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر

دانش آموزان در دوره ادبیات انگلیسی AICE در عین حال که اهداف دوره سطح 11 
 I سطح IB را پیگیری می کنند برنامه بین المللی و فشرده ای را می گذرانند. انگلیسی

یک بخش از برنامه ساالنه ای است که دانش آموزان طی آن دانش ادبی خود و فرهنگ 
شناسی امریکا و دیگر کشورها را فرا می گیرند. دانش آموزان با مطالعه ی متون و 

ژانرهای مختلف تحلیل انتقادی و دقیق در هر دو شکل کتبی و شفاهی را تمرین و تقویت 
می کنند. دانش آموزان مقاله ای می نویسند که به طور سراسری توسط سازمان دیپلم 

المللی ارزیابی شده و همچنین ارائه شفاهی که در کالس ارزیابی می شود. عالوه بر این 
ارزیابی ها، دانش آموزان باید دیگر ارزیابی هایی را در سطح II انگلیسی IB به منظور 
احراز شرایط ورود به دوره های باالتر یا دریافت مدرک دیپلم بین المللی بگذرانند. انجام 

موفقیت آمیز مقاله پژوهشی پایه یازدهم برای تکمیل این دوره ضروری است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 IB سطوح باالتر ادبیات انگلیسی
سطح: 1 پایه: 12  

C با حداقل نمره I سطح IB پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی
در دوره انگلیسی IB سطح II دانش آموزان در عین حال که اهداف دوره 12 انگلیسی 

را پیگیری می کنند سال دوم برنامه فشرده بین المللی را برحسب برنامه درسی انگلیسی 
IB سطح I به اتمام می رسانند. دانش آموزان مهارت های خود در ساخت ایده و 

مباحثات به روش منطقی، ترغیب کننده و پایدار در هر دو سبک آثار شفاهی و کتبی 
تصحیح می کنند. دانش آموزان با مطالعه دقیق و پشتیبانی ایده های خود با مثال های 

مربوطه و جزئی در نقد ادبی آثار بزرگ ادبیات شرکت می کنند. عالوه بر ارزیابی های 
صورت گرفته در انگلیسی IB سطح I، انجام موفقیت آمیز آزمون شفاهی داخلی و دو 

آزمون کتبی سراسری به منظور احراز شرایط کسب مدرک یا ورود به دوره های باالتر 
دیپلم بین المللی Baccalaureate ضروری بوده و فرد را واجد شرایط حضور در 

کالج یا دریافت واحدهای کالج می سازد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

سطح II ادبیات انگلیسی IB - سطح استاندارد 
سطح: 1 پایه: 12  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی IB سطح I یا نمره نمره B یا بیشتر در 
انگلیسی 11، تمایل دانش آموز به مطالعات پیشرفته و معرفی نامه دبیر

دانش آموزان در عین حال که برای احراز مقررات قبولی انگلیسی 12 سطح II انگلیسی 
IB سطح استاندارد تالش می کنند به منظور کسب توانایی مستقل در ادبیات، بیان دقیق 
ایده ها همراه با فصاحت و وضوح طی برنامه فشرده تری کار می کنند. دانش آموزان 

توانایی ابراز نظر در آثار بزرگ ادبی و ساختاربندی آثار مکتوب خود به روشی منطقی 
و استوار را کسب می کنند. انجام موفقیت آمیز یک آزمون و مقاله ای که به طور 

سراسری ارزیابی می شود، همراه با ارزیابی داخلی آزمون شفاهی فرد را واجد شرایط 
دیپلم بین المللی Baccalaureate یا کسب مدرک و همچنین حضور در کالج و 

انتخاب واحدهای کالج می سازد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 IB-برنامه دیپلم پیش
مقدمه ای بر ارتباط کالمی 

واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: ندارد

دوره مقدماتی پیش-IBDP در ارتباطات کالمی برنامه ای متوالی بوده که برای تربیت 
هر دانش آموز به عنوان یک سخنور طراحی شده است. دانش آموزان مهارت های 

صحبت را تقویت نموده و همچنین پویایی های کالم و مقوله های کالم )مجادله( را فرا 
می گیرند. دانش آموزان در فرایندهای خالقانه تفسیر شفاهی شرکت می کنند. این دوره 

از متون سراسری استراتژی ها ور ارزیابی های MYP بهره می برد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5، 7

  ترتیب دوره های بین المللی 
BACCALAUREATE
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99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

دوره های اختیاری زبان انگلیسی

 I نویسندگی خالقانه
پایه: 10، 11 و 12 با مجوز،  واحد: 1

پیش نیاز: تسلط بر اهداف آموزشی مقاطع 9 و 10 هنرهای زبانی
دانش آموزان به طور مداوم نوشته و متون خود را بازبینی می کنند تا با بهره گیری از 

موضوعات، ژانرها، تکنیک ها، مخاطبین و اهداف به سبک و دیدگاه دست یافته و 
نوشته های فاخر در سبک های داستانی، غیر افسانه ای، شعر و نمایشنامه تولید کنند. 

دانش آموزان می توانند آثار خود را برای انتشار در مجله ادبی مدرسه ثبت کنند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 II نویسندگی خالقانه
واحد: 1 پایه: 12-11 

I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز نویسندگی خالقانه
دانش آموزانی که اولین سطح از نویسندگی خالقانه را فراگرفته اند مهارت های خود در 

نوشتن را اصالح نموده و برای پیشرفت سبکی آثار خود را بازبینی می کنند. در این 
دوره فرایندهای نوشتن در متون نویسندگان بزرگ بررسی شده و دانش آوزان در فرایند 

ایجاد مجله ادبی شرکت می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12

فیلم شناسی 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
این دوره ساالنه هدف در تشویق دانش آموزان در بهره بردن و درک عمیق تر انواع 

متفاوت، سینما، مستند و فیلم انتزاعی( از طریق درک انتقادی سازوکار زیبایی شناختی، 
فنی و اجتماعی آن دارد. دانش آموزان از طریق نظریه فیلم و تولید فیلم انواعی از 

رویکردهای انتقادی را به کار بسته و همچنین دستورالعمل هایی در جهت تولید فیلم و 
ویدئو فرا می گیرند.

مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 2، 3، 8، 10، 11

 I روزنامه نگاری
واحد: 1 پایه: 12-9  

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دوره های قبله زبان انگلیسی و معرفی نامه دبیر
برای کسب مهارت های مقدماتی در روزنامه نگاری، دانش آموزان اخبار، فیچر، خبر 

ورزشی، سرمقاله، و دیگر اشکال مقاله های خبری را مطالعه نموده و می نویسند. 
همچنین مصاحبه، انواع مختلف تحقیق، حقوق قانونی و وظایف، طراحی صفحه، 

عکاسی، نشر رومیزی و تبلهغات را فرا می گیرند. دانش آموزان نوشتن مقاالتی برای 
انتشار در رسانه های جمعی را آموزش خواهند دید.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 II روزنامه نگاری
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز روزنامه نگاری II و معرفی نامه دبیر
دانش آموزان در این دوره انتشار اخبار را آموزش خواهند دید. همچنین با مشارکت 

یکدیگر مهارت ها و تکنیک هایی که در روزنامه نگاری I آموزش دیده اند را به کار 
می گیرند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 III روزنامه نگاری
واحد: 1 پایه: 12-11 

II پیش نیاز: روزنامه نگاری
دانش آموزان مدیریت سرمقاله را فراگرفته، حرفه ای بودن را درک کرده و به شناختی 

از نقش روزنامه در جامعه مان خواهند رسید، همچنین به عنوان اعضای توانمند 
انتشارات پیشرفت خواهند کرد. دانش آموزان در نقش رهبر، مربی و همکاران ناظر به 
کار گرفته می شوند. همچنین می توانند با نوشتن مطلب برای خبرگزاری های حرفه ای 

به عنوان کارمندان تحریریه دوره طرح گذرانده و یا به عنوان مدرس در مدارس 
متوسطه مناطق مشغول به کار شوند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 12

عکاسی خبری - سالنامه 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: روزنامه نگاری I، انتساب کارکنان سالنامه
دانش آموزان جنبه های مختلف انتشارات و در عین حال همکاری در تولید کتاب سال 

دبیرستان را فرا خواهند گرفت. همچنین در هر مرحله از تولید یعنی از طراحی نمودار 
نردبانی تا توزیع نشریه نهایی شرکت خواهند داشت. ممکن است این دوره بیش از یک 

بار برای کسب واحد ارائه شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

مقدمه ای بر ارتباط کالمی 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
دانش آموزان مهارت های صحبت را تقویت نموده و همچنین پویایی های کالم و مقوله 
های کالم )مجادله( را فرا می گیرند. دانش آموزان در فرایندهای خالقانه تفسیر شفاهی 

شرکت می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 6 و 8

غنای ارتباطات کالمی 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: مقدمه ای بر ارتباط کالمی
دانش آموزان مهارت های کالمی خود را که در مقدمه ای بر مهارت های کالمی 

آموزش دیده اند در ای دوره تقویت و اصالح نموده همچنین بسط خواهند داد. همچنین 
توانایی خود در مسابقات بین-مدرسه ای در موضوعات مجادله، کنگره دانش آموزی، 

لینکلن داگالس و مباحثات سیاسی افزایش خواهند داد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 5، 7، 9، 10، 12 

ارتباطات جهانی در ادبیات چندفرهنگی 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: معرفی نامه دبیر
ارتباطات جهانی در ادبیات چندفرهنگی از دوره های تخصصی سال های ارشد متوسطه 

است که به منظور غنی سازی دانش آموزان از سبک زندگی، فرهنگ ها، سنن و 
تجربیات اقوام نژادی مختلف در فرهنگ امریکا از طریق ادبیات نمونه، سفرهای 

میدانی، سخنرانی ها و پروژه ها طراحی شده است. دانش آموزان درک خود از ادبیات 
چندفرهنگی را با بررسی تجربیات شخصی، مباحثات و سخنرانی ها و همچنین شناخت 

خود از تنوع امریکا و جامعه در حال تغییر را بسط می دهند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 7، 10
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مدرسه: 

 PSAT - ریاضیات-کالم SAT کالس های آمادگی
واحد: 0.5 پایه: 12-10 

پیش نیاز: انگلیسی 9، جبر 1 و هندسه
 SAT/PSAT دانش آموزان مهارت های الزم برای ارتقای نمره خود در آزمون های

را کسب می نمایند.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 4، 7

تقویت خواندن 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: دوره های خواندن دو تا چهارسال پیش از سطح کنونی
دانش آموزان مهارت های پایه در خواندن همچنین مهارت های مطالعه را تقویت خواهند 

کرد. همچنین تکنیک های الزم برای خواندن محتوا را فرا گرفته، و به مهارت درک 
مطلب و تحلیل واژگانی می رسند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 9

سمینار انگلیسی 9 
سطح: 1 پایه: 9 

SOL پیش نیاز: انتساب برحسب نمرات هنرهای زبانی
دانش آموزانی که هنرهای زبانی SOL پایه 8 را نگذرانیده اند و یا دو یا چندسال عقب 
تر از سطح الزم برای دوره خواندن هستند، باید در این برنامه جبرانی شرکت نمایند که 

البته جایگزین انگلیسی سطح 9 نیست. دانش آموزان به طور فشرده به تمرین اصول 
خواندن و درک مطلب و همچنین حوزه های نوشتن در شرایط کالس های محدود می 
پردازند. SOL که در بهار ارائه شده فرصتی برای شرکت مجدد در پایه هشتم است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 4، 7، 10 

اختیاری نویسندگی خالقانه برای مرکز 
هنرهای زیبا و نمایشی

تاکیدبر ژانرهای مختلف برای دانش آموزان سال های ارشد در نویسندگی خالقانه برای 
هنرهای زیبا و نمایشی ضروری است. دانش آموزان باید دو مورد از ژانرهای ذیل را 

انتخاب نمایند: داستان کوتاه، ادبیات غیرداستانی، شعر، ادبیات نمایشی، و فیلم. اختیاری: 
تاکید بر ژانر یک واحد گزینشی برای تمامی حوزه های متمرکز CFPA و یا دیگر 

دانش آموزان دبیرستان Colgan با مجوزهای ویژه می باشد.

کاوش در نویسندگی خالقانه 
سطح: 1 پایه: 9 

پیش نیاز: ندارد
دانش آموزان اصول نویسندگی را فراگرفته و به کار می بندند همچنین تمرین های 

نویسندگی را در ژانرهای مختلفی انجام می دهند. همینطور تکنیک های تولید متن و 
فصاحت بیان را فرا گرفته، به درکی از جامعه نویسندگان رسیده و مشارکت با دیگر 

نویسندگان را فرا می گیرند. دانش آموزان باید مجالت یک نویسنده را تهیه کرده و 
مجموعه اطالعاتی خود در این باره را گسترش دهند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

 I تاکید بر ژانر: داستان کوتاه - I داستان کوتاه
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

 I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز نویسندگی خالقانه
دانش آموزان در این دوره عوامل داستان را بررسی نموده، شخصیت سازی و گفتمان، 
دید و متکلم را بررسی نموده و بازار مناسب نوشته های خود را پیدا می کنند. همچنین 

دانش آموزان فرایندهای نویسندگی نویسندگان حرفه ای را بررسی نموده و مطالعات 
خود در رابطه با نویسندگان داستان های معاصر را گسترش می دهند. دانش آموزان 

منبعی اجتماعی برای نویسندگی خالقانه با دانش آموزان کوچک تر هستند. همچنین می 
توانند در تولید مجله و ایجاد مجموعه داستانی همکاری کنند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

 I تاکید بر ژانر: ادبیات غیر افسانه ای - I ادبیات غیر افسانه ای
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز نویسندگی خالقانه
دانش آموزان انواع مختلف متون غیرافسانه ای خالقانه مانند مقاله، روایت، مقاالت 

فیچر، بازبینی، سرمقاله، خاطرات، سفرنامه نویسی و داستان های خانوادگی را بررسی 
می کنند. همچنین دانش آموزان فرایندهای نویسندگی نویسندگان حرفه ای را بررسی 

نموده و مطالعات خود در رابطه با نویسندگان داستان های معاصر را گسترش می دهند. 
دانش آموزان بازارهای هدف برای نوشته های خود را شناسایی نموده و حداقل یک اثر 

در هر ژانر برای انتشار حرفه ای ارائه می دهند. دانش آموزان منبعی اجتماعی برای 
نویسندگی خالقانه با دانش آموزان کوچک تر هستند و می توانند در تولید مجله همکاری 

داشته باشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

 I تاکید بر ژانر: شعر - I شعر
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز نویسندگی خالقانه
دانش آموزان اشعار منظوم و سبک آزاد را مطالعه و بررسی خواهند کرد. بدین طریق، 
بکارگیری صنایع بدیع و زبان تمثیلی را تمرین کرده و فرایندهای نویسندگی نویسندگان 
حرفه ای را بررسی می کنند و مطالعات خود از اشعار معاصر را بسط می دهند. دانش 

آموزان بازارهای هدف برای نوشته های خود را شناسایی نموده و حداقل یک اثر در هر 
ژانر برای انتشار حرفه ای ارائه می دهند. آنها منبعی اجتماعی برای نویسندگی خالقانه با 

دانش آموزان کوچک تر هستند. دانش آموزان مجموعه اشعاری ایجاد می کنند و می 
توانند با مجالت همکاری کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

 I تاکید بر ژانر: متن نمایشنامه - I متن نمایشنامه
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز نویسندگی خالقانه
دانش آموزان توانایی خود در نوشتن دیالوگ های واقع گرایانه را از طریق نوشتن 
نمایشنامه تقویت کرده و از طریق دیالوگ نقش آفرینی می کنند. همچنین فرایندهای 

نویسندگی نویسندگان بزرگ را فرا گرفته و نمایشنامه های کالسیک و معاصر، فیلم و 
برنامه های نمایشی را تماشا خواهند کرد. دانش آموزان بازارهای هدف برای نوشته 

های خود را شناسایی نموده و حداقل یک برای انتشار حرفه ای ارائه می دهند. همچنین 
پورتفولیوی آثاری از متون نمایشی تهیه نموده و نقش منابع اجتماعی برای نویسندگان 

خالق و جوانتر را ایفا خواهند نمود. دانش آموزان می توانند در تولید مجالت همکاری 
داشته و متون دانش آموزی تولید کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

تاکید بر ژانر پیشرفته یک دوره گزینشی است که در آن اولویت با دانش آموزان 
دوره نویسندگی خالقانه CFPA می باشد که دوره نویسندگی خالقانه I و تاکید 
بر ژانر تخصصی I را گذرانده اند. دانش آموزان از تمامی حوزه های متمرکز 

CFPA یا دیگر دانش آموزان دبیرستان Colgan می توانند این دوره را در 
صورتی که پیش نیاز ژانر را گذرانده اند با مجوز ویژه انتخاب نمایند.
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کد شماره 
مدرسه: 

 II تاکید بر ژانر پیشرفته: داستان کوتاه - II داستان کوتاه
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

I تاکید بر ژانر: داستان کوتاه /I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز داستان کوتاه
دانش آموزان مهارت های کسب شده در تاکید بر ژانر را اصالح خواهند نمود: داستان 

کوتاه I با بررسی بیشتر عوامل داستانی، تقویت شخصیت سازی و دیالوگ، و کنترل 
ماهرانه دید و متکلم. همچنین فرایندهای نوشتن را به طور گسترده مطالعه نموده و اثار 
یک نویسنده معین در ژانری مشخص را بررسی خواهند نمود. دانش آموزان بازارهای 
هدف برای نوشته های خود را شناسایی نموده و هم زمان با بسط مجموعه داستانی خود 

حداقل یک اثر در هر ژانر برای انتشار حرفه ای ارائه می دهند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

ادبیات غیر افسانه ای II - تاکید بر ژانر پیشرفته: ادبیات غیر 
 II افسانه ای

واحد: 0.5 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز ادبیات غیرافسانه ای I/تاکید بر ژانر: ادبیات غیر افسانه 

I ای
دانش آموزان انواع مختلف متون غیرافسانه ای خالقانه مانند مقاله، روایت، مقاالت 

فیچر، بازبینی، سرمقاله، خاطرات، سفرنامه نویسی و داستان های خانوادگی را بررسی 
می کنند. همچنین دانش آموزان فرایندهای نویسندگی نویسندگان حرفه ای را بررسی 

نموده و مطالعات خود در رابطه با نویسندگان داستان های معاصر را گسترش می دهند. 
دانش آموزان بازارهای هدف برای نوشته های خود را شناسایی نموده و حداقل یک اثر 
در هر ژانر برای انتشار حرفه ای ارائه می دهند، همچنین مجموعه اثار ادبی غیرافسانه 

ای خود را گسترش می دهند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

 II تاکید بر ژانر پیشرفته: شعر - II شعر
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

Iتاکید بر ژانر: شعر/I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز شعر
دانش آموزان اشعار منظوم و سبک آزاد را تولید خواهند نمود. افزایش توانایی در 

بکارگیری صنعت های بدیع و زبان تمثیلی با مطالعات فشرده فرایندهای نویسندگی و 
اثار یک شاعر معین ادامه خواهد داشت. دانش آموزان بازارهای هدف برای نوشته های 
خود را شناسایی نموده و هم زمان با بسط پورتفولیوی شعر خود حداقل یک اثر در هر 

شماره برای انتشار حرفه ای ارائه می دهند، همچنین در تولید مجله همکاری خواهند 
داشت. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

متون نمایشنامه IIA - تاکید بر ژانر پیشرفته: نمایشنامه نویسی 
برای صحنه 

واحد: 0.5 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز نویسندگی خالقانه I و متون نمایشنامه I/تاکید بر ژانر 

I متون نمایشنامه
دانش آموزان برای تئاتر زنده نمایشنامه خواهند نوشت و ساختارهای نمایشی، کاربرد 

اثرگذار زمینه و تنظیم صحنه را مرور خواهند کرد. 
دیالوگ، نقش آفرینی از طریق دیالوگ و هدایت صحنه. همچنین فرایندهای نوشتن را به 

طور گسترده مطالعه نموده و اثار یک نمایشنامه نویس را بررسی خواهند نمود. دانش 
آموزان بازارهای هدف برای نوشته های خود را شناسایی نموده و هم زمان با بسط 

مجموعه داستانی خود حداقل یک اثر برای انتشار حرفه ای ارائه می دهند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

متون نمایشنامه IIB - تاکید بر ژانر پیشرفته: نمایشنامه نویسی 
برای پرده سینما 

واحد: 0.5 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز نویسندگی خالقانه I و متون نمایشنامه I/تاکید بر ژانر 

I متون نمایشنامه
دانش آموزان برای صحنه نمایش خواهند نوشت و با مرور ساختارهای نمایشی، زمینه و 
تنظیم صحنه، دیالوگ و نقش آفرینی از طریق دیالوگ و هدایت صحنه مهارت های خود 
را اصالح خواهند نمود. همچنین فرایندهای نوشتن و اثار یک نویسنده حرفه ای معین در 
ژانری مشخص را هم زمان با بسط پورتفولیوی نمایشی خود مطالعه نموده و بازارهای 
هدف برای نوشته های خود را شناسایی می کنند، همچنین حداقل یک اثر برای انتشار 

حرفه ای ارائه خواهند کرد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

رمان - تاکید بر ژانر پیشرفته: رمان
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز نویسندگی خالقانه I و داستان کوتاه I/ تاکید بر ژانر 
I داستان کوتاه

دانش آموزان مهارت های کسب شده در داستان کوتاه I را با تمرین بیشتر شخصیت 
سازی پیچیده و ساختارهای طرح تقویت خواهند نمود. همچنین فرایندهای نوشتن و اثار 

یک رمان نویس حرفه ای مطالعه نموده و بازارهای هدف برای نوشته های خود را 
شناسایی می کنند، همچنین حداقل یک اثر برای انتشار حرفه ای ارائه خواهند کرد. 

دانش آموزان به نوشتن رمان پرداخته و با بخش های مختلف انتشارات همکاری خواهند 
داشت. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

انتشارات نویسندگی خالقانه 
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

Iپیش نیاز: نویسندگی خالقانه
دانش آموزان در تولید محتوای مجالت ادبی، گلچین ادبی، ژورنال و منابع اجتماعی 

مشارکت خواهند داشت. نشر رومیزی و هنرهای گرافیکی، همچنین بازاریابی، مدیریت 
و جنبه های تجاری انتشارات نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اولویت با دانش 

 آموزان نویسندگی خالقانه CFPA و اعضای کارکنان مجالت هنری/ادبی است. دانش 
آموزان از تمامی حوزه های متمرکز CFPA و دیگر دانش آموزان WSHS می توانند 

با کسب مجوز ویژه این دوره را انتخاب نمایند. این دوره برای کسب واحد قابل تکرار 
است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

سمینار نویسندگی خالقانه 
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

I پیش نیاز: نویسندگی خالقانه
دانش آموزان بر ویژگی های منحصر به فرد ژانر تخصصی در ادبیات تمرکز خواهند 

داشت که برای آنها فرصتی برای شرکت در کارگاه با دیگر دانش آموزانی فراهم خواهد 
نمود که اولویت ها و عالیق ادبی مشابه دارند. در این سمینار دانش آموزان باید مدل 

های نمونه از هر ژانر تخصصی را مطالعه کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

مطالعات مستقل نویسندگی خالقانه 
سطح: 0.5 پایه: 12 
این دوره بر مبنای پژوهش های مورد به مورد بسته به عالیق و توانایی های دانش آموز 

اجرا می شود. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12



87

1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

)EL( برنامه های زبان آموز انگلیسی
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

ESL دوره های 
تطبیق دوره ESL با انگلیسی

 ESL II یا ESL III با انگلیسی 9	 
*پیشنیاز برای انگلیسی 9 نمره قبولی 2.5 یا معادل است

ESL III یا ESL IV با انگلیسی 10 و	 
ESL IV یا ESL IV پیشرفته با انگلیسی 11 	 

معموال دانش آموزان یا در ESL I-IV و یا در دوره های متناظر انگلیسی شرکت می 
کنند، نه هردو.

ESL I مفاهیم هنرهای زیبا
واحد: 1 پایه: 11-9 

پیش نیاز: ندارد 
این دوره برای دانش آموزانی بدون دانش قبله از انگلیسی یا اطالعات اندک طراحی شده 

است. در این دوره مهارت درک گفت و شنود، خواندن و نوشتن انگلیسی تقویت و در 
عین حال ژانرهای ادبی مختلف بررسی خواهد شد. دانش آموزان واژگان، گرامر و 
ساختارهای زبانی آکادمیک را از طریق مطالعه یکپارچه مطالب مفهومی مطالعات 
اجتماعی، ریاضیات، علوم و سایر متون فرا خواهند گرفت. دانش آموزان در سطح 
ابتدایی معموال در سه دوره ذیل ثبت نام خواهند نمود، مفاهیم هنرهای زبانی؛ مفاهیم 

علوم؛ و مفاهیم مطالعات اجتماعی.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

ESL II هنرهای زبانی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ESL I یا معادل 
دانش آموزان انگلیسی را با تمرکز بر مهارت های خواندن نوشتن و زبان مبتنی بر 

محتوا همراه با دانش و مهارت های مربوط به انگلیسی 9 و دوره های دانشگاهی خود 
فرا خواهند گرفت. دانش آموزان واژگان دانشگاهی خود را افزایش داده، ژانرهای ادبی 

مختلف را بررسی نموده و اشکال مختلف نویسندگی را تمرین می کنند که شامل نکته 
برداری، خالصه نویسی، گرافیک سازی، گزارش کتاب، و گزارش شرح حال می باشد. 

 ESL II .تاکید بر توانایی خواندن و پاسخ به انگلیسی با افزایش فصاحت می باشد
کالسی مناسب برای دانش آموزان در سطح مهارتی 1 و یا 2 می باشد که ممکن است به 

طور هم زمان در کالس انگلیسی 9 شرکت کرده باشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

ESL III هنرهای زبانی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ESL II یا معادل 
دانش آموزان در این دوره به کسب تسلط در مهارت های گفت و شنود و خواندن و 

نوشتن همراه با دانش محتوایی در کالس های انگلیسی 9 و 10 ادامه می دهند. دانش 
آموزان توانایی تحلیل و تفسیر متون غیرافسانه ای و متون داستانی را کسب نموده و در 

عین حال به یادگیری ساختارهای پیچیده زبان انگلیسی ادامه می دهند. دانش آموزان پاسخ 
های کتبی مختلفی به اهداف متفاوت مانند مقاالت چندپاراگرافی و ژانرهای مختلف 

خواهند نوشت. ESL II کالسی برای دانش آموزان در سطح مهارتی 2 و یا 3 می باشد 
که ممکن است به طور هم زمان در کالس انگلیسی 9 یا 10 شرکت کرده باشند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 2

ESL IV هنرهای زبانی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ESL III یا معادل 
دانش آموزان تمامی مهارت های زبانی خود را اصالح خواهند کرد. تاکید بر واژگان 
اکادمیک و هدف محور بوده، اموزش نیز محتوامحور )علوم، مطالعات اجتماعی، و 

مفاهیم ریاضی و زبان( و شامل امادگی و پشتیبانی برنامه استاندارد انگلیسی 10 و 11 
با محتوای ویژه می باشد. ESL II کالسی برای دانش آموزان در سطح مهارتی 3 و یا 
4 می باشد که ممکن است به طور هم زمان در کالس انگلیسی 10 یا 11 شرکت کرده 

باشند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 2

 ESL IV خواندن و نوشتن پیشرفته
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: ESL III IV یا معادل 

این دوره پیشرفته برای دانش آموزانی با سطح مهارتی 4 یا 5 طراحی شده است که نیاز به 
پشتیبانی در اصالح مهارت های خواندن، نوشتن، پژوهش و مهارت های زبانی دارند. هم زمان 

با تاکید بر طیف گسترده ای از ژانرها، سبک ها، متون، دوره ها و فرهنگ ها دانش آموزان 
سواد آکادمیک خود و همچنین درک مطلب را افزایش می دهند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 2 و 6

ESL I مفاهیم ریاضیاتی
واحد: 1 پایه: 10-9 

پیش نیاز: ندارد 
این دوره برای ارائه و تقویت مهارت های ریاضی به شکل فشرده طراحی شده است که 

از ابزارها و محتوای مناسب برای ارتقای سواد دانشگاهی در ریاضی بهره برده تا دانش 
اموزان توانایی تفکر، نوشتن، خواندن و گفتگو مانند یک ریاضیدان را فرا بگیرند. 

آموزش ها شامل مفاهیم اعداد، تخمین ها، حل مسئله، معادالت، اندازه گیری، اعشارها و 
کسرها می باشد. شرکت کنندگان هدف دانش اموزانی هستند که دانش اکادمیک ریاضی 

اندکی داشته یا اصال پیش زمینه ای ندارند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 5، 7، 8، 9، 11

ESL I مفاهیم و مطالعات اجتماعی
واحد: 1 پایه: 11-9 

پیش نیاز: ندارد 
دانش آموزان برای یادگیری شیوه تفکر، خواندن، نوشتن، و گفتگو مانند یک تاریخدان 
سواد دانشگاهی خود را ارتقا خواهند داد. دانش آموزان مفاهیم مرتبط مدنی، اقتصاد و 
جغرافی را در فضای تاریخ امریکا فرا خواهند گرفت. همچنین متون غیرافسانه معتبر 
را می خوانند و درک خود را چه به طور شفاهی چه کتبی به اشتراک گذاشته که شامل 

پاسخ های بلند و پاراگرافی می باشد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 9، 12

ESL I مفاهیم علوم
واحد: 1 پایه: 11-9 

پیش نیاز: ندارد 
این دوره دانش آموزان را برای دوره های زیست شناسی یا دیگر علوم آماده می کند 
درعین حال که سواد دانشگاهی آنها برای تفکر، خواندن، نوشتن و گفتگو مانند یک 

دانشمند ارتقا می یابد. این کالس مفاهیم اصلی از علوم طبیعی، و علوم فیزیک را پوشش 
داده تا دانش آموزان بتوانند به درکی از ساختار ایده های بزرگ برسند. این دوره شامل 

نویسندگی علمی و خواندن غیرداستانی می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 9، 12
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ESOL دوره های حمایتی
دوره های محتوای حمایتی ESOL بخشی از دوره هایی هستند که توسط معلمین هسته 
موردتایید تدریس شده و از طیفی از راهبردها برای بسط توانایی زبانی استفاده می کنند 

یا همراه با معلم ESOL به طور هم زمان تدریس نموده و یا توسط مدرس محتوا با تایید 
دوگانه در ESL و یا توسط معلم ESL با تایید دوگانه در آموزش محتوا تدریس می 

شود. 

تعداد دوره ها برای کالس های حمایتی مشابه دوره های آکادمیک غیرحمایتی بوده و 
پسوند 79 را منظور اهداف برنامه ریزی به دنبال دارند. 

دوره هایحمایتی 1 واحد ارائه می دهند.

انگلیسی حمایتی پایه 9
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 

انگلیسی حمایتی پایه 10
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12 

انگلیسی حمایتی پایه 11
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12 

علوم زمین شناسی حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 6، 7، 9، 10، 11، 12 

زیست شناسی حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 12

نجوم حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2

شیمی حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2

زمین شناسی حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 7

تاریخ جهان I حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11

تاریخ جهان II حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 10

تاریخ امریکا/ویرجینیا حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 5، 7، 9، 10، 11

حکومت داری حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5، 7، 9، 11

جبر I حمایتی، بخش 1
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10

جبر I حمایتی، بخش 2
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 5، 6، 9، 10

جبر I حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 6، 9، 10

هندسه حمایتی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 6، 9، 10

کار با رایانه حمایتی – تنها برای زبان آموزان سطح 1
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 8، 10

HPE2 ،HPE 1 حمایتی – تنها برای زبان آموزان سطح 1 
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 10

ESOL دوره های ضمیمه
دوره های ضمیمه تنها برای زبان آموزانی که نیاز به پشتیبابی بیشتر برای موفقیت در 

 ESL یک حوزه تخصصی اصلی دارند ارائه می شود. معموال دانش آموزان یا در
IV-II و یا در دوره های متناظر انگلیسی شرکت می کنند، نه هردو.

کالس های ضمیمه ESO توسط معلمین ESOL به منظور تقویت محتوای اموزشی 
کالس های آکادمیک اصلی برگزار می شوند. تاکید در این کالس ها بر اجرای 

استانداردهای توسعه زبانی WIDA در محتوا و مهارت های ویژه دورهای تخصصی به 
منظور کمک به دانش آموزان برای آمادگی تست های ESOL می باشد.

دوره های ضمیمه زبان انگلیسی

ESOL 9 انگلیسی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 7، 9،

هم نیاز: ثبت نام در انگلیسی 9 

 ESOL 10 انگلیسی
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 7، 9،

 ESOL 11 انگلیسی
واحد: 1 پایه: 12-9 

هم نیاز: ثبت نام در انگلیسی 11 
کالس انگلیسی ضمیمه ESOL برای دانش آموزان EL که در کالس های زبان انگلیسی 
عمومی شرکت کرده اند ارائه شده و هدف آن تقویت تمامی اهداف محتوای آموزشی دوره 
های زبان عمومی همراه با مهارت های زبانی WIDA می باشد. معموال دانش آموزان یا 

در ESL IV-I و یا در دوره های متناظر انگلیسی شرکت می کنند، نه هردو.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 5، 7، 9، 10

  دوره های ضمیمه ریاضی

ESOL هندسه ضمیمه
واحد: 1 پایه: 12-9 

هم نیاز: ثبت نام در هندسه 
این دوره بر مبنای برنامه درسی استاندارد هندسه، از روش شناسی EL برای آماده 
سازی دانش آموزان در دوره های هم زمان هندسه بهره می برد. واژگان تخصصی 

دوره و ساختارهای زبانی هم زمان با تقویت اهداف محتوایی مورد تاکید قرار می گیرند.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 2، 3، 9

ESOL ضمیمه I جبر
واحد: گزینشی 1 پایه: 12-9 

هم نیاز: ثبت نام در هندسه 
دانش آموزانی که در کالس های ریاضی فهرست شده در باال ثبت نام می کنند برای 

پشتبیانی و تقویت محتوای آموزشی فراگرفته، واژگان و اهداف SOL دوره های 
ریاضی خود در این کالس شرکت می کنند. این دوره که توسط معلمین ESOL تدریس 

می شود جزو واحدهای گزینشی و نه اصلی می باشد.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 2، 9
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

دوره های ضمیمه علوم

 ESOL علوم زمین ضمیمه
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 7، 9، 10 

 ESOL زیست شناسی ضمیمه
واحد: 1 پایه: 12-9 

هم نیاز: ثبت نام در دوره علوم 
این دوره بر مبنای برنامه درسی استاندارد علوم، از روش شناسی EL برای آماده سازی 

دانش آموزان در دوره های هم زمان زیست شناسی بهره می برد. واژگان تخصصی 
دوره و ساختارهای زبانی هم زمان با تقویت اهداف محتوایی مورد تاکید قرار می گیرند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 7، 9

  دوره های ضمیمه مطالعات اجتماعی

 ESOL تاریخ جهان و جغرافیا تا سال 1500 ضمیمه
واحد: 1

هم نیاز: ثبت نام در جغرافی و تاریخ جهان تا سال 1500 میالدی
 EL از روش شناسی ،I این دوره بر مبنای برنامه درسی استاندارد تمدن جهانی بخش

برای آماده سازی دانش آموزان در دوره های هم زمان تاریخ بهره می برد. واژگان 
تخصصی دوره و ساختارهای زبانی هم زمان با تقویت اهداف محتوایی مورد تاکید قرار 

می گیرند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 7، 9، 10

ESOL تاریخ جهان و جغرافیا از سال 1500 ضمیمه
واحد 1

هم نیاز: ثبت نام در جغرافی و تاریخ جهان از سال 1500 میالدی
 EL از روش شناسی ،II این دوره بر مبنای برنامه درسی استاندارد تاریخ جهانی بخش

برای آماده سازی دانش آموزان در دوره های هم زمان تاریخ بهره می برد. واژگان 
تخصصی دوره و ساختارهای زبانی هم زمان با تقویت اهداف محتوایی مورد تاکید قرار 

می گیرند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 7، 9، 10 

 ESOL تاریخ آمریکا و ویرجینیا ضمیمه
واحد 1

هم نیاز: ثبت نام در تاریخ آمریکا و ویرجینیا
این دوره بر مبنای برنامه درسی استاندارد تاریخ امریکا و ویرجینیا، از روش شناسی 

EL برای آماده سازی دانش آموزان در دوره های هم زمان تاریخ بهره می برد. واژگان 
تخصصی دوره و ساختارهای زبانی هم زمان با تقویت اهداف محتوایی مورد تاکید قرار 

می گیرند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 7
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

هنرهای زیبا و نمایشی
رقص، موسیقی، تئاتر و هنرهای بصری

شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

دوره های ترتیبی اختیاری رقص 

 I همراهی رقص
واحد: 1 به ازای هر سال پایه: 12-9     

پیش نیاز: پذیرش در مرکز هنرهای زیبا و نمایشی یا معرفی نامه از مسئول هماهنگی 
برنامه

محتوای "همراه" برای تجهیز دانش آموز به اطالعاتی از هنرهای رقص طراحی شده 
است. دانش آموزان باله، رقص مدرن، و تکنیک های رقص جاز را فراخواهند گرفت. 

دانش آموزان همچنین واژگان رقص، مفاهیم طراحی رقص و تاریخچه رقص را آموزش 
می بینند. دانش آموزان همچنین مهارت های عملکردی، انجام نقد و تحلیل را آموزش 

دیده و مجموعه رقص خود را تدارک می بینند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

 II گروه رقص
واحد: 1 به ازای هر سال پایه: 12-9     

پیش نیاز: معرفی نامه از مسئول هماهنگی برنامه
محتوای رقص "گروهی" مفاهیم و مهارت های ارائه شده از سطح کالس همراه را بررسی 

و مرور می کند. دانش آموزان گستره مهارت های فیزیکی خود را از طریق مطالعه 
اصولی تکنیک های رقص افزایش می دهند. همچنین مهارت های عملکردی و تولید در آنها 
ارتقا پیدا خواهد کرد. دانش آموزان با مطالعه تاریخ رقص و اثر آن در جامعه به گسترش 

شناخت خود از هنرهای رقص ادامه خواهند داد. همینطور گوناگونی های موجود در شکل 
این هنر و زیبایی شناسی های فردی نیز به انها معرفی خواهد شد. دانش آموزان در همین 

اثنا به گسترش مجموعه رقص خود می پردازند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

رقص III جمعی 
واحد: 1 به ازای هر سال پایه: 12-9     

پیش نیاز: معرفی نامه از مسئول هماهنگی برنامه
محتوای رقص "جمعی" برای اصالح بهتر همراستایی فیزیکی و اجرای فنی الگوهای 

رقص ویژه در هر سبک رقص مورد مطالعه طراحی شده است. دانش آموزان شناخت 
ابتدایی خود از مفاهیم ضروری برای ساخت رقص را گسترش می دهند. دانش آموزان به 
مطالعه مولفه های حرکت شناسی و اناتومیک رقص، پیشگیری از اسیب و تغذیه خواهند 

پرداخت. این دوره همچنین آنها را با جنبه های مختلف تولید رقص آشنا می سازد. 
نورپردازی، صدا و دیگر مهارت های فنی. دانش آموزان در همین اثنا به گسترش 

مجموعه های خود می پردازند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

 IV رقص هنری
واحد: 1 به ازای هر سال پایه: 12-9     

پیش نیاز: معرفی نامه از مسئول هماهنگی برنامه
محتوای رقص "هنری" برای ایجاد تسلط بر همراستایی فیزیکی و اجرای فنی الگوهای 

رقص ویژه در هر سبک رقص الگوسازی شده طراحی شده است. دانش آموزان همچنین 
مفاهیم به کار رفته در ساخت رقص را بررسی و اجرا نموده و دانش و درک خود از 
جنبه های حرکتی و آناتومیک رقص را ارتقا می دهند. ادامه مطالعات تاریخ رقص به 

بررسی اثر و ارتباط آن با رقص در قرن بیست و یکم می پردازد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

طراحی رقص - آمادگی 
واحد: 0.5 هر ترم پایه: 12-11 

پیش نیاز: دانش آموزان باید در تست عملی شرکت کنند
دانش آموزان با فرایندهای ابداع حرکت اشنا شده و درعین حال مهارت های ایجاد و 

انتقال یک سری از مراحل حرکتی طراحی شده را کسب می کنند. همچنین سبک های 
رقص آرایی را همراه با انجام پروژه های رقص های طراحی شده برای کالس بررسی 

خواهند نمود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

 دوره های ترتیبی اختیاری موسیقی

کالس پیانو - گیتار
کالس پیانو 

گیتار 
واحد: 0.5 یا 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد 
دانش آموزانی که در کالس گیتار یا پیانو ثبت نام کرده آند اصول پایه موسیقی را که 
برای نواختن صحیح این دو آلت نیاز است فراخواهند گرفت. در این دوره بر اصول 

میزان، واژگان موسیقی، پویایی ها، تکنیک ها و مهارت های ریتمیک و ابتکار تاکید 
می شود. تمامی دانش اموزان سطوح ابتدایی مهارت های فنی و جمعی الزم برای اجرا 
را فرا می گیرند. دانش آموزانی که در کالس گیتار ثبت نام کرده اند باید خود موسیقی 

نوشته و گیتار اکوستیک )غیربرقی( را کوک کنند. دانش آموزان پیانو باید متون و 
هدفون خود را تنظیم کنند. برخی از فرصت های اجرای محدود برای این کالس ها در 
نظر گرفته خواهد شد. ممکن است این دوره ها بیش از یک بار برای کسب واحد ارائه 

شود.
 مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 5، 12، )4، 5، 11 تنها گیتار( 6، 

10 ،7

ارکست
ارکست متوسط 

ارکست پیشرفته 
ارکست دسته جمعی 

گروه ارکست مجلسی 
 IB-برنامه دیپلم ارکست پیش

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: ندارد، غیر از ارکستر پیشرفته

دانش آموزانی که در ارکست دبیرستان ثبت نام می کنند مهارت های فنی و جمعی را از 
طریق مطالعه محتوای اموزشی مربوطه ارکست فرا می گیرند. دانش آموزان آموزش 

های اساسی برای نواختن صحیح تارها را دریافت نموده و مطالب مرتبط با سطح 
توانایی خود را مطالعه خواهند نمود. اعضای این کالس نماینده گروه اجرای تار در 

مدرسه خواهند بود. یک سری تمرینات پس از مدرسه و اجراها به عنوان قسمتی از این 
دوره ها توسط دانش آموزان باید انجام گیرد. ممکن است این دوره ها بیش از یک بار 

برای کسب واحد ارائه شود. برنامه درسی ارکست پیش-IBDP متون سراسری، 
استراتژی ها و معیارهای ارزیابی را نیز در بر می گیرد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه )IB تنها در مدارس 2 و 5 است(
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک
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6 – وودبریج
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8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد
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99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

نظریه موسیقی
 I نظریه موسیقی

 II نظریه موسیقی
واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: نظریه موسیقی I - کسب مهارت های موسیقی و توانایی خواندن موسیقی و 

معرفی مدرس
نظریه موسیقی II - اتمام موفقیت آمیز نظریه موسیقی I و معرفی مدرس 

نظریه موسیقی دوره ای است که برای دانش آموزان مایل به مطالعات گسترده در اصول 
پایه موسیقی طراحی شده است. نوشتن پارت، هارمونی کیبورد، بیان آهنگین و موزون 
و دیگر مهارت های تمرین گوش در این کالس ارائه خواهد شد. دانش آموزان مهارت 

های مرتبط در نوشتن آهنگ، پس و پیش سازی، ابتکار و تنظیم را آموزش خواهند دید. 
هر دانش آموز به مطالعه فردی مرتبط با عالیق موسیقی خود ترغیب خواهد شد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 4، 7، 12

تاریخچه موسیقی 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
این دوره برای مرور پیشرفت موسیقی در دوره های مختلف و سبکی عمده همراه با 

مطالعه رسانه های اصلی طراحی شده است. دانش آموزان موسیقی امروزه، کارکرد و 
چگونگی پیشرفت آن تا وضعیت کنونی را مطالعه خواهند نمود. رویکردهای چند 

فرهنگی به تاریخ موسیقی تا جای ممکن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این کالس 
تنها یک بار برای دریافت واحد ارائه می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4

مروری بر موسیقی جهان 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
این دوره برای آشنایی دانش آموزان با سبک ها و ژانرهای مختلف سرتاسر جهان 

طراحی شده است. دانش آموزان اجراهای ضبط شده از موسیقی های بین المللی را 
مطالعه خواهند کرد و فرصتی برای شنیدن اجراهای میهمانان چه در مدرسه و چه در 

جامعه خواهند داشت. با مقایسه صداها دانش آموزان قادر به تشخصی تفاوت ها و 
شباهت ها در میان فرهنگ ها خواهند شد. این دوره از واحدهای گزینشی CISL است. 

این دوره تنها یک بار برای دریافت واحد ارائه می شود.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 7 

گروه کر
گروه کر دانشگاهی 

گروه کر دانشگاهی پیشرفته 
گروه کر کنسرت 
گروه کر آقایان 

گروه کر صدای سل 
گروه آوازخوانی 

 IB-برنامه گروه کر دیپلم پیش
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: برای تمامی اعضا غیر از گروه کر دانشگاهی و آقایان انجام تست عملی 
ضروری است.

برنامه گروه کر دبیرستان دوره های متنوعی برای ارتقای مهارت های موسیقیایی دانش 
آموزان برحسب سطح تواناییشان ارائه می دهد. کالس های گروه کر دانشگاهی، 

کنسرت، گروه مردان، گروه سل، و یا آوازخوانی به دانش آموزان فرصت یادگیری 
مهارت های آوایی مختلف از طریق مطالعه مطالب مرتبط آوازخوانی را می دهد. دانش 
آموزان در این کالس ها تسلط فنی و مهارت موسیقیایی را از طریق تجربه های اجرایی 

مختلف کسب می کنند. از طریق اجراهای گروهی، تکخوانی و دسته ای دانش آموزان 
اصول استاندارد کر در رابطه با سبک های مختلف و دوره های موسیقی را فرا می 

گیرند. یک سری تمرینات پس از مدرسه و اجراها به عنوان قسمتی از این دوره ها 
توسط دانش آموزان باید انجام گیرد. ممکن است این دوره ها بیش از یک بار برای 

کسب واحد ارائه شود. برنامه درسی گروه کر پیش-IBDP متون سراسری، استراتژی 
ها و معیارهای ارزیابی را نیز در بر می گیرد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه )IB تنها در مدارس 2 و 5 است(
 Freedom یا FPHS ،WSHS گروه کر پیشرفته دانشگاهی در دبیرستان های

HS ارائه نشده است.
گروه کر آواز سل در مدرسه Freedom HS ارائه نشده است.

گروه کر بانوان 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
گروه کر بانوان برای تمامی خانم هایی ارائه می شود که تجربه آوازخوانی در دبیرستان 

نداشته اند. مخاطب هدف این کالس دانش آموزان پایه 9 است، البته کالس های سطح 
باالتر نیز واجد شرایط ثبت نام می باشند. برای ورود به این کالس تست عملی برگزار 

نمی شود. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 6، 7، 8، 11، 12

گروه کر مجلسی بانوان 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: گذراندن یک سال گروه کر
این کالس فرصتی برای دختران سطوح 10-12 به منظور مطالعه و اجرای موسیقی 
های سه و چهار بخشی در رده آوازخوانی پیشرفته بانوان فراهم می کند. مهارت های 
آوازخوانی پایه تمرین شده و دانش آموزان به خواندن حجم باالیی از مطالب خواندن 

ترغیب خواهند شد. اعضای کالس از طریق تست عملی انتخاب شده و تنها محدود به 
25 تا 30 نفر می باشد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 5، 6، 7، 8، 11، 12 

 III ،II ،I کالس آواز
واحد: 1  پایه: 12-9 

پیش نیاز: آوازخوانی II - اتمام موفقیت آمیز آوازخوانی I با حداقل نمره B یا معرفی 
نامه دبیر

آوازخوانی III - اتمام موفقیت آمیز آوازخوانی II با حداقل نمره B یا معرفی نامه دبیر
دانش آموزانی که در کالس آواز II ،I و III ثبت نام نموده اند تکنیک های پایه 

آوازخوانی را آموزش خواهند دید. تاکید در این کالس بر وضعیت بدنی، تکنیک های 
تنفس، کیفیت صدا، طرز بیان، خواندن پیوسته و تکنیک های قبولی در آزمون عملی 
است. دانش آموزان باید تکخوانی را فراگرفته و از مجموعه های آوازخوانی مرتبط 

مناسب با سطح مهارت خود اجرا کنند. تمامی دانش آموزان باید مهارت های الزم برای 
اجرای تکخوانی را آموزش ببینند. همچنین بر آمادگی تست های عملی شامل رویدادهای 

ایالتی، منطقه ای و شهرستان تاکید می شود. دانش آموزان باید کتاب های سرود یا 
موسیقی مناسب برای مطالعه کالسی را تهیه نمایند. این کالس جمعی نیست.

مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 12 
)کالس آواز I تنها در مدرسه 8 برگزار می شود.( 
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

گروه موسیقی
گروه موسیقی پایه نه 

گروه موسیقی/ساز بادی 
گروه موسیقی/پرکاشن 
گروه موسیقی/باالبان 

گروه موسیقی متوسطه
گروه موسیقی پیشرفته 

گروه موسیقی جاز )36 هفته - 1 واحد( )18 هفته 0.5 واحد(
برنامه دیپلم پیش-IB گروه موسیقی 

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: برای گروه موسیقی جاز، پیشرفته و متوسطه تست عملی برگزار می شود 

)مدرسه 8 آزمون اجباری است(
برنامه گروه موسیقی دبیرستان دوره های متنوعی برای ارتقای مهارت های موسیقیایی 
دانش آموزان ارائه می دهد. کالس های پایه 9 گروه موسیقی، گروه موسیقی پیشرفته، 
گروه موسیقی متوسطه و گروه مارش یا جاز به دانش آموزان امکان یادگیری مهارت 
های جمعی و فنی از طریق مطالعه محتوای آموزش مربوطه را می دهد. یک سری 

تمرینات پس از مدرسه و اجراها به عنوان ملزومات این دوره توسط دانش آموزان باید 
انجام گیرد. گروه مارش در تمامی مدارس به عنوان بخشی از برنامه گروهی مدارس 
ارائه شده و برای دانش آموزانی برگزار می شود که در کالس گروه کنسرت ثبت نام 
نموده اند. ممکن است این دوره ها بیش از یک بار برای کسب واحد ارائه شود. دانش 

آموزان باید ساز شخصی برای خود تهیه نموده و یا برای کرایه تجهیزات مدرسه با معلم 
خود هماهنگی الزم را انجام دهند. برنامه درسی گروه موسیقی پیش-IBDP متون 

سراسری، استراتژی ها و معیارهای ارزیابی را نیز در بر می گیرد.
 مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12 

)IB تنها در مدارس 2 و 5 برگزار می شود.(

گروه مارش 
گروه مارش 

واحد: 0.5 پایه: 12-9 
گروه مارش در تمامی مدارس به عنوان بخشی از برنامه گروهی مدارس ارائه شده و 
برای دانش آموزانی برگزار می شود که در یک کالس موسیقی گروهی دیگر ثبت نام 

نموده اند. ممکن است این دوره بیش از یک بار برای کسب واحد ارائه شود. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

تکنولوژی موسیقی 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: گذراندن یک دوره موسیقی در دبیرستان یا کسب مجوز از مربی
این دوره فرصتی برای درک متون موسیقی از طریق استفاده از کیبورد دیجیتال، 

تکنولوژی MIDI، ترکیب کننده و نرم افزار نت نویسی و نت خوانی فراهم می کند. 
دانش آموزان همچنین مهارت هایی را فرا می گیرند که به بیان فنی و خالقانه آنها کمک 

می کند. در سرتاسر دوره پورتفولیویی از نت های نوشته شده، تنظیم ها و ضبط 
موسیقی از سبک های مختلف و روش های نت نویسی متفاوت تهیه خواهد شد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

تکنولوژیموسیقی پیشرفته 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: تکنولوژی موسیقی یا کسب مجوز از مدرس
دوره تکنولوژی موسیقی پیشرفته بر مبنای دانش و مهارت های کسب شده در دوره 

تکنولوژی موسیقی ارائه شده و توانایی دانش آموز در تنظیم و نوشتن موسیقی اصیل 

برای فیلم ها با استفاده از MIDI و تکنیک های تولید آوا را اصالح می کند. تهیه 
پورتفولیویی نهایی از آثار تولید شده موسیقی توسط هنرجو در سرتاسر سال اجباری 

است.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 6، 11

AP دوره آمادگی پیشرفته

 AP تئوری موسیقی
واحد: 1 پایه های 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز تئوری موسیقی I یا یکی از گروه های موسیقی دبیرستان 

و کسب مجوز از مدرس
نظریه موسیقی AP تجربه یادگیری معادل با دوره مقدماتی کالج در حیطه نظری 

موسیقی ارائه می دهد. حوزه های اصلی مطالعاتی فرایندهای نوشتن آهنگ، مهارت 
یادگیری )به ویژه شناخت و درک الگوهای موزون و آهنگین(، کارکردهای هارمونیک، 
تکنیک های نوشتن آهنگ، بافت موسیقی، واژه شناسی موسیقی، مهارت های نت نویسی 
و نت خوانی، دیدسرایی و تحلیل موسیقی متن هستند. در پایان دوره دانش آموزان برای 

قبولی در آزمون نظریه موسیقی AP آماده خواهند شد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 11، 12

دوره های ترتیبی موسیقی بین المللی 
BACCALAUREATE

 )SL( I سطح IB موسیقی
سطح: 1 پایه: 11  

پیش نیاز: گذراندن دو سال گروه موسیقی دبیرستان
موسیقی IB سطح I بخش اول برنامه دو ساله ای است که برای کسب دیپلم یا مدرک بین 

المللی Baccalaureate گذرانده می شود. در طی این دوره درک عمقی از نظریه 
موسیقی ایجاد خواهد شد. مطالعات شامل توقف، پیشرفت آواز، پس و پیش سازی، 

نوشتن آهنگ، تحلیل، تربیت شنوایی، دیدسرایی و مهارت های پایه پیانو است. دانش 
آموزان باید در سازماندهی هایی اجرایی دبیرستان ها شرکت نموده و طی دوره در 

کالس های خصوصی شرکت کنند.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 2

 )HL(  II سطح IB تاریخ موسیقی
سطح: 1 پایه: 12 

IB I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز موسیقی
موسیقی IB سطح II بخش دوم برنامه دو ساله ای است که برای کسب دیپلم یا مدرک 

بین المللی Baccalaureate گذرانده می شود. آین دوره ادامه موسیقی IB سطح I با 
تاکید بر تاریخچه موسیقی می باشد. دانش آموزان تمامی دوره های زمانی تاریخچه 

موسیقی را مطالعه خواهند کرد. موضوعات پوشش داده شده شامل سرودهای جورجیا، 
موسیقی باروک، موسیقی کالسیک، موسیقی قرن بیستم و خواندن موسیقی متن است. 
دانش آموزان باید پورتفولیویی آهنگ هایی که خود نوشته اند را تهیه نموده و رسیتال 

اجرا نمایند. بسته به مهارت ها و تجربیات دانش آموزان باید برای سطوح باالتر یا 
آزمون های بین المللی آماده شوند. دانش اموزان برای آزمون HL موسیقی IB آماده 

خواهند شد.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 2
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

دوره های ترتیبی موسیقی کمبریج

 IGCSE مطالعات موسیقی
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز یک سال از مطالعات موسیقی در سطح دبیرستان و 
معرفی مدرس، نظریه I، گروه موسیقی پیشرفته یا آموزش خصوصی 

مطالعات موسیقی IGCSE پایه ای برای درک صحیح موسیقی و دیگر مطالعات 
موسیقی در سطوح باالتر ایجاد خواهد کرد. دانش اموزان به درکی انتقادی و هوشمندانه 
از دوره های تاریخی اصلی و سبک موسیقی غربی خواهند رسید. همچنین موسیقی های 

سنتی غیر غربی را شناخته و درک نموده و بنابراین با شباهت ها و تفاوت های میان 
فرهنگ ها آشنایی پیدا می کنند. دانش آموزان مهارت های موسیقیایی پایه، دانش و درک 
موسیقی جهان را از طریق گوش دادن، اجرا و نوشتن آهنگ کسب می کنند. با قبولی در 

آزمون پایان دوره مدرک IGCSE یا مدرک ICE اعطا خواهد شد.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 4

 )AS/A سطح( AICE موسیقی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت مطالعات موسیقی IGCSE و یا معرفی مدرس، شرکت در 
گروه موسیقی پیشرفته یا آموزش خصوصی 

ASُ با موسیقی سنتی غربی از حداقل دو دوره و  ََ/A دانش آموزان دوره موسیقی سطح
ژانر آشنا شده و توانایی درک و تحلیل انتقادی آگاهانه آنها را کسب می کنند. دانش 

آموزان شیوه گوش دادن صحیح و از روی دقت برای درک بهتر فرایندهای موسیقیایی 
را فرا خواهند گرفت. همچنین شیوه انتقال آموخته های خود، پشتبیانی از قضاوت های 
خود از طریق استدالل مبتنی بر شواهد را آموزش می بینند. دانش آموزان مهارت های 

خالقانه و تفسیری خود را از طریق اصول نوشتن آهنگ و اجرا در سبک های سنتی 
غربی و غیر غربی تقویت می کنند. دوره سالیانه سطح AS بر شنوایی صحیح، اجرا و 

نوشتن آهنگ متمرکز است. سطح A بر پایه سطح AS بنا شده و متمرکز بر نوشتن 
قطعات اصیل، بررسی و گزارش، و اجرای یک آلت موسیقی یا آواز می باشد. دانش 

آموزان کمبریج باید در ماه ژوئن در آزمون CIE شرکت کنند.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 4

  دوره های ترتیبی اختیاری تئاتر

تئاتر I: مقدمه ای بر تئاتر 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
سنجش دانش آموزان در هنرهای تئاتر دانش آموزان فرصت تجربه و درک ادبیات 

نمایشی را در این دوره خواهند داشت و می توانند در فرایندهای خالقانه اجرا و تولید با 
تاکید بر گسترش مهارت و فرصت های نمایشی شرکت کنند که آنها را قادر به انتخاب 

حوزه های عالیق شخصی می سازد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

تئاتر II بررسی اجرای تئاتر
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: تئاتر I: مقدمه ای بر تئاتر و معرفی مربی
دانش آموزان در این دوره فرصت پیشرفته تقویت، اصالح و بسط مهارت های اجرایی 

فراگرفته در تئاتر I را دارند. مقدمه ای بر تئاتر
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

تئاتر فنی - تولید 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: ندارد، یا با معرفی نامه مربی 
دانش آموزان طراحی، صحنه سازی، نورپردازی، گریم، صدا، تهیه لباس و روابط 
عمومی الزم برای موفقیت در تولیدات تئاتر را آموزش خواهند دید. ممکن است این 

دوره بیش از یک بار برای کسب واحد ارائه شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

III تئاتر
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: تئاتر I و II با معرفی نامه مربی
دانش آموزان ادبیات نمایشی، سن و طراحی صحنه، طراحی لباس، تاریخ تئاتر و اجرا 

را به طور فشرده مطالعه نموده و آموزش می بینند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 11، 12

IV تئاتر
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: تئاتر I و II و III با معرفی نامه مربی
دانش آموزان مفاهیم و مهارت هایی که در تئاتر III کسب نموده اند را بازبینی نموده و 

در اجرا، نوشتن و هدایت نمایش به کار می بندند، در عین حال مهارت های خود در 
مشارکت و تحلیل را تقویت می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 11

  دوره های ترتیبی تئاتر بین المللی 
BACCALAUREATE

 )SL( IB هنرهای تئاتر
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز تئاتر I، و یا بررسی عملکرد در تئاتر و تست عملی
دانش آموزان دوره هنرهای تئاتر IB مهارت های عملکردی )آثار گروهی، حرکت و 

تقلید، صدا، ایفای نقش و تکنیک های نقش آفرینی و شخصیت سازی(، مطالعات تئاتر، 
تحلیل و تفسیر نمایشنامه و همچنین تولیدات نمایش را فرا می گیرند. دانش آموزان باید 

در تولیدات تئاتر شرکت و همکاری داشته باشند. گذراندن آزمون IB این دوره ضروری 
است.

مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 2
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مدرسه: 

دوره های اختیاری تئاتر برای مرکز 
هنرهای زیبا و نمایشی

اجرای نمایشنامه های شکسپیر
سطح: 0.5 پایه: 12 

I پیش نیاز: تئاتر
دانش آموزان در این کالس مهارت و جدیت الزم برای ایفای نقش های کالسیک را فرا 
گرفته و با اهمیت تئاتر شکسپیر آشنا می شوند که با شروع از عصر رنسانس انگلستان 

هنوز برای مخاطبین عصر حاضر جذابیت دارد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

تئاتر موزیکال 
سطح: 1 پایه: 11  

پیش نیاز: ثبت نام دانش آموز سال سوم در مرکز هنرهای زیبا و نمایشی در یکی از 
برنامه های موسیقی آوازخوانی، رقص یا تئاتر

دانش آموزان در این دوره با فعالیت و تالش مشارکتی در جهت ایجاد نمایش موزیکال 
آشنا می شوند. طی این برنامه سه حوزه ی هنری را در تلفیق با یکدیگر به کار می 

گیرند: آوازخوانی، رقص، و ایفای نقش.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

اجرای تئاتر پیشرفته 
سطح: 1 پایه: 11  

پیش نیاز: ثبت نام دانش آموز سال سوم در مرکز هنرهای زیبا و نمایشی در برنامه 
تئاتر

دانش آموزان در این دوره اجرای تئاتر کالسیک و سنتی قرن بیستم را فرا می گیرند که 
شامل آثار نمایشنامه نویسان آمریکایی مانند یوجین اونیل )Eugene O'Neill( و تنسی 
ویلیامز )Tennessee Williams( است. در این کالس دانش آموزان به برنامه های 

آموزشی تئاترهایی مانند تئاتر شکسپیر Folger و Arena Stage دسترسی دارند. 
دانش آموزان تئاتر CFPA که واحد مقدمه ای بر تئاتر و کاوشی بر ایفای نقش در تئاتر 

را گذرانده باشند در اولویت قرار دارند. دانش آموزان از تمامی حوزه های متمرکز 
CFPA یا دیگر دانش آموزان در صورت احراز پیش نیازها میتوانند این دوره را 

انتخاب نمایند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

کارگردانی تئاتر و سینما 
سطح: 0.5 پایه: 12 

پیش نیاز: تئاتر I، اجرای تئاتر پیشرفته
دانش آموزانی آموزش خواهند دید که چگونه چشم اندازی برای تولید یک فیلم ایجاد 

نمایند و سپس این چشم انداز را با بازیگران و سایر اعضای تیم اجرایی که نمایش را 
روی صحنه می آورند به اشتراک بگذراند. شیوه ی کار انتخاب نمایشنامه، تحلیل و در 

نهایت ویرایش آن است. همچنین دانش آموزان شیوه تهیه تقویم برگزاری نمایش، طراحی 
صحنه، طرح اساسی، فیلمنامه مصور، و تکنیک های تصویر برداری را آموزش می 

بینند. دانش آموزان واژه های تخصصی، کارگردانی انواع صحنه های نمایش، همچنین 
کارگردانی با دوربین و تکنیک های استفاده بهینه از صحنه اجرا را فرا خواهند گرفت. 
انواع متفاوت تئاتر، تکنیک ها و سبک های بهترین کارگردانان تئاتر و سینما بررسی 

خواهد شد.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 6، 12 

  دوره های ترتیبی اختیاری هنر دیداری

هنر -1 اصول پایه 
برنامه دیپلم پیش-IB هنر 1 

واحد: 1 )36 هفته( پایه: 10-9 
پیش نیاز: ندارد

دانش آموزان سال اول هنر در این دوره ی مقدماتی ثبت نام می شوند. پایه ی هنر شامل 
تولید هنر دوبعدی و سه بعدی و همچنین درک سواد بصری با تمرکز بر عوامل هنر و 
مقدمه ای بر اصول طراحی می باشد. برنامه درسی هنر پیش-IBDP متون سراسری، 

استراتژی ها و معیارهای ارزیابی MYP را نیز در بر می گیرد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه )IB تنها در مدارس 2 و 5 است(

 II هنر
تاکید بر اصول طراحی همراه با بهبود یادگیری عوامل هنر

I و باالتر در هنر C پیش نیاز: کسب حداقل نمره
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 III هنر
تاکید آموزش بر دوره های هنری، سبک ها و فرهنگ ها در زمان تولید هنر

پیش نیاز: کسب حداقل نمره C و باالتر در هنر II یا معرفی نامه ی دبیر
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

IV هنر
تاکید بر بر دوره های هنری، سبک ها، فرهنگ ها و هنرمندان از طریق تولید هنر

III و باالتر در هنر C پیش نیاز: کسب حداقل نمره
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 9 و 12

 V هنر
تاکید بر بر دوره های هنری، سبک ها، فرهنگ ها و هنرمندان خاص از طریق تولید 

هنر
واحد: 1 پایه: 12-10 
واحد دوره ساالنه - 36 هفته: 1 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دوره های قبله با حداقل نمره C یا بهتر و معرفی نامه ی 

دبیر
این دوره ها به ترتیب برای افزایش و بسط تجربه ی فرد در دوره اصول پایه طراحی 

شده اند. بیان هنری در آموزش هنر به روش مبتنی بر اصول مورد توجه قرار می گیرد 
)تولید هنر، تاریخچه هنر، زیبایی شناسی هنر و نقد هنر(

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 7 و 11
مدرسه 9: واحد هنر V باید هم زمان با هنر استودیو AP برداشته شود.
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مدرسه: 

تهیه پورتفولیو هنری 
واحد: 1 پایه: 12-10 
 A با حداقل نمره I و یا هنر B با حداقل نمره II و I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر

و/یا معرفی نامه ی مدرس
کارگاه تهیه پورتفولیوی هنری به هدف دانش آموزان متعد به یادگیری و مطالعه جدی 

هنر ارائه شده است. این کارگاه با تاکید بر استعدادهای فردی دانش آموز در حیطه هنر 
انجام می گیرد. این پورتفولیو که توسط دانش آموزان جمع آوری می شود نشانگر انواع 

مختلف تجربیات در سبک های صوری، فنی و بیانگر می باشد. این دوره برای دانش 
آموزان سال سومکه هنر AP را برای سال ارشد مدنظر دارند به شدت توصیه می شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: ارائه دوره در هر مدرسه بر حسب ثبت نام 
تعیین می شود.

عکاسی 
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر I با حداقل نمره B یا معرفی نامه دبیر. دانش آموزان 
باید دوربین 35 میلیمتری تک لنزی بازتابی )SLR( و یا دوربین دیجیتال تهیه نمایند. 

عکاسی سیاه و سفید به عنوان یکی از رسانه های هنر معرفی می شود. تکنیک های، 
طراحی، لنز، دوربین و تاریکخانه بررسی خواهند شد. تاریخچه عکاسی و فرصت های 
شغلی مربوطه چشم انداز وسیعی از حوزه هنری و فنی عکاسی که پیوسته در حال رشد 

است فراهم می کند. خودبیانگری دانش آموزان به عنوان یک روش ارتباط خالقانه در 
سرتاسر دوره مورد تاکید قرار می گیرد. پورتفولیوی دانش آموز برای نمایش و ارزیابی 

تا انتهای دوره آماده می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

 II عکاسی
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دوره عکاسی I با حداقل نمره B و یا بهتر و معرفی نامه 
مدرس عکاسی. دانش آموزان باید دوربین 35 میلیمتری تک لنزی بازتابی )SLR( و 

یا دوربین دیجیتال تهیه نمایند.
مهارت های عکاسی دانش آموز با دوربین 35 میلیمتری ارتقا می یابد. تاکید بر مطالعه بیان 

فردی و رشد خالقیت است. مشکالت پیشرفته دوربین و تکنیک های تاریکخانه با انجام 
تمرینات متنوع مورد بررسی قرار داده می شود. تاریخچه عکاسی از طریق مطالعه عکاسان 

برجسته، صنایع عکاسی، استفاده از عکاسی برای ارتباط هنری و موضوعات اصلی مورد 
استفاده عکاسان مطرح خواهد شد. مسائل اخالقی مرتبط با صنایع عکاسی نیز بررسی می 

شود. دانش آموزان با دوربین های دیجیتال و اسکنر برای خلق ترکیب های عکاسی آشنا می 
شوند. دانش آموزان باید پورتفولیویی از عکس های دیجیتال و 35 میلیمتری تهیه کنند که 

بازتاب مجموعه آثار آنها با محوریت مفهوم موثر تمرکز است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12 

 I هنر و رایانه
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر I و یا هنر تجاری/طراحی گرافیک IT با حداقل نمره 

B یا بهتر و معرفی نامه مدرس هنر
این دوره تاکید بر تولید تصاویر رایانه هنری به جای گرافیک وب/ تجاری دارد. دانش 

آموزان از نرم افزار عکاسی برای کار با تصاویر و تغییر آنها برای گرافیک کامپیوتری و 
برنامه های هنرهای زیبا استفاده خواهند نمود. مطالعه زیبایی شناسی و تاریخ هنر نیز در 

این دوره گنجانده خواهد شد. دانش آموزان رسانه هنر طبیعی، تصاویر اسکن شده و 
عکاسی دیجیتال را از طریق تصویرسازی رایانه ای تلفیق می کنند. همچنین افراد حاضر 

در دوره باید پورتفولیوی دیجیتال تهیه نمایند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 6، 8، 9، 11، 12

تاریخچه هنر 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
تاریخچه هنر برنامه جامعی از مطالعات بدست می دهد که شامل معماری، نقاشی 

مجسمه سازی و دیگر اشکال هنر بصری مرتب با تاریخ و فرهنگ است. دانش آموزان 
گرایش های هنری قرون وسطا تا عصر مدرن را مطالعه خواهند نمود. برای ارزیابی 

آثار هنری متفاوت دو بازدید از گالری هنر واشنگتن صورت می گیرد. این دوره بیشتر 
مدنظر دانش آموزان CISL بوده و پیش نیازی برای دانش آموزان عالقمند به گذراندن 

دوره تاریخچه هنر AP می باشد. این دوره مکمل کالس های علوم انسانی بوده و ارتباط 
چندفرهنگی و میان رشته ای ایجاد می کند. دانش آموزان باید خارج از کالس پیگیر 

استعدادهای هنری شخصی خود باشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 7، 8، 9

شرح علمی 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
شرح علمی کالس جایگزین هنر اختیاری I بوده و با هنر I SOL برابری داشته درحالی 

که از محتوای علمی به عنوان موضوع و منبع الهام استفاده می کند. عوامل پایه هنر و 
اصول طراحی نیز آموزش داده می شود. این دوره به ویژه مورد نیاز دانش آموزان با 
برنامه تخصصی بوده و دیگر دانش آموزانی که عالقه ای به مطالعه هنر از چشم انداز 
علمی دارند. این دوره به رشد مهارت های هنری، درک تکنیک های خالقانه، شناخت 

زیبایی شناختی، و دانش فرهنگی تاریخی تاکید دارد. از آثار منتخب هر سطح 
پورتفولیویی تهیه خواهد شد که پیشرفت فردی دانش آموزان و طیف وسیعی از تکنیک 

ها، رسانه ها و سبک های نشانگر فعالیت های اخالقی را بازتاب می دهد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 10

AP دوره آمادگی هنر پیشرفته

کارگاه هنر برای آمادگی آزمون AP )طراحی 2 بعدی( 
واحد: 1  پایه: 12-9 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر I و II با حداقل نمره B یا معرفی مدرس. تکمیل 
پورتفولیو پیش از هنر AP توصیه می شود.

دوره آمادگی کارگاه هنر به هدف دانش آموزان عالقمند و متعهد به مطالعه جدی هنر 
طراحی شده است. دانش آموزان باید هنر I و II را گذرانده یا معرفی نامه مدرس را 

برای این دوره داشته باشند. این پورتفولیو تفسیرهای بسیار متنوعی از مسائل طراحی 
دو بعدی را مورد بررسی قرار دهد. این نوع از طراحی متضمن تصمیم گیری هدفمند 
درباره شیوه اثر یکپارچه عوامل و اصول اثری هنری می باشد. این پورتفولیو متشکل 

از سه بخش است: کیفیت )5 اثر هنری حقیقی(، تمرکز )12 اسالید که بازتاب دهنده 
مجموعه هنری حول مفاهیم بصری در طراحی دو بعدی بوده(، و وسعت نظر )12 

اسالید که گستره وسیعی از مفاهیم، رسانه ها و رویکردها را نشان می دهد.( آثار حقیقی 
هنری و اسالیدها برای بررسی آزمون AP تحویل داده خواهند شد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12
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کد شماره 
مدرسه: 

کارگاه هنر برای آمادگی آزمون AP )طراحی(
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر I و هنر II با حداقل نمره B یا معرفی نامه دبیر. 
تکمیل پورتفولیو پیش از هنر AP توصیه می شود.

دوره آمادگی کارگاه هنر به هدف دانش آموزان عالقمند و متعهد به مطالعه جدی هنر 
طراحی شده است. دانش آموزان باید هنر I و II را گذرانده و معرفی نامه مدرس را 

برای این دوره داشته باشند. این پورتفولیو تفسیرهای بسیار متنوعی از مسائل طراحی و 
 رسانه را مورد بررسی قرار دهد. پورتفولیو AP متشکل از سه بخش است: کیفیت

)5 اثر هنری حقیقی(، تمرکز )12 اسالید که بازتاب دهنده مجموعه هنری حول مفاهیم 
بصری در طراحی بوده(، و وسعت نظر )12 اسالید که گستره ای از مفاهیم، رسانه ها 
 AP و رویکردها را نشان می دهد.( آثار حقیقی هنری و اسالیدها برای بررسی آزمون

تحویل داده خواهند شد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 12

کارگاه هنر برای آمادگی آزمون AP )طراحی 3 بعدی( 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر I و هنر II با حداقل نمره B یا معرفی نامه دبیر. 
تکمیل پورتفولیو پیش از هنر AP توصیه می شود. 

مطالعات کارگاه هنر پیشرفته به هدف دانش آموزان عالقمند و متعهد به مطالعه جدی 
 هنر طراحی شده است. دانش آموزان باید هنر I و II را گذرانده و معرفی نامه مدرس

 را برای این دوره داشته باشند. این پورتفولیو تفسیرهای متنوعی از مسائل مجسمه
سازی در عمق وسعت را مورد بررسی قرار دهد. این پورتفولیو متشکل از سه بخش 

است: کیفیت )10 اسالید متشکل از دو نما از هرکدام از 5 اثر(، تمرکز )12 اسالید از 
یک سری آثار که حول مفهوم بصری طراحی دو بعدی تهیه شده اند(، و وسعت نظر 
)16 اسالید متشکل از دو نما از هرکدام از 8 اثر که نشانگر تنوع مفاهیم، رسانه و 

رویکردها می باشند.( اسالیدها باید در آزمون AP تحویل داده شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 12

 :AP تاریخچه هنر، دوره های آمادگی
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز یک سال از تاریخچه هنر با میانگین نمره B یا بیشتر و 

تایید مدیرگروه
برنامه تعیین سطح پیشرفته در شاخه تاریخچه هنر به منظور ارائه مطالبی یکسان با 

دوره تاریخچه هنر مقدماتی کالج برای دانش آموزان متوسطه طراحی شده است: شناخت 
و درک معماری، مجسمه سازی، نقاشی و دیگر اشکال هنر از چشم انداز تاریخی و 

فرهنگی آن. در این دوره دانش آموزان یاد می گیرند که آثار هنری را هوشمندانه و با 
حساسیت بررسی کنند، اشکال عمده بیان هنری در گذشته و فرهنگ های دور و همچنین 

عصر حاضر را برای آمادگی آزمون AP بشناسند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: ارائه دوره در هر مدرسه بر حسب ثبت نام 

تعیین می شود.

 دوره های ترتیبی هنر برنامه کمبریج

هنر IGCSE و طراحی 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: کسب حداقل نمره B و باالتر در هنر I یا معرفی نامه ی دبیر
هنر و طراحی IGCSE مهارت های مشاهداتی، همچنین توانایی تحلیل، تفکر مفهومی 

و تخیل دانش آموز را هدف قرار داده و بهبود می بخشد. این دوره آگاهی دانش آموز از 
تاثیر هنری فرهنگ های مختلف بر درک وی از نقش هنر بصری در تاریخ را ارتقا می 
دهد. همچنین درک دانش آموز از اشکال دیداری بیان شخصی افزایش یافته و به نمایش 

بصری جهانی که می بیند ترغیب می شود. محتوای دوره شامل طراحی، نقاشی، 
گرافیک، عکاسی، منسوجات و مطالعات سه بعدی است. با قبولی در آزمون پایان دوره 

مدرک IGCSE یا مدرک ICE اعطا خواهد شد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

هنر AICE و طراحی 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر II با حداقل نمره B یا بهتر و معرفی نامه دبیر.
طراحی و هنر AICE گستره وسیعی از فعالیت ها را در برگرفته و به دانش آموز 

امکان پیگیری عالیق شخصی و چالش ها در حوزه ارتباطات دیداری را می دهد. این 
دوره برای رشد توانایی دانش آموز در ثبت مشاهدات مستقیم و تجربیات شخصی، برای 
انتقال مشاهدات و تجربیات از طریق رویکردهای اصولی و بکارگیری تخیل و آزمایش 

به روش های خالقانه طراحی شده است. دانش آموزان توانایی شناسایی، پژوهش، 
ارزیابی و حل مشکالت طراحی و ارتباط دیداری را کسب خواهند نمود. همچنین استفاده 
از واژگان مناسب برای داوری نقادانه موضوع اثر و درک اثر فرهنگ های مختلف بر 

حوزه هنر و طراحی را فرا می گیرند. با اتمام موفقیت آمیز این دوره مدرک AS یا 
سطح A به دانش آموز اعطا شده که برای کسب دیپلم AICE الزم است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 دوره های ترتیبی مرکز هنرهای زیبا و 
نمایشی

هنر CFPA 1 – اصول پایه 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
این دوره برای دانش آموزان سال اول CFPA طراحی شده است. حوزه های تمرکز 
شامل اصول پایه، اصول طراحی، عوامل طراحی، سواد دیداری، طراحی دو بعدی و 

سه بعدی است. این دوره پیش نیازی برای تمامی کالس های کارگاهی CFPA پیشرفته 
بوده و دانش آموز را برای رسانه ای معین آماده می سازد. هر دانش آموز باید یک 

پورتفولیوی نهایی از آثار آماده شده در کالس ارائه دهد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12
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مدرسه: 

 CFPA II هنر
واحد: 1 پایه: 12-10 

CFPA I پیش نیاز: کسب حداقل نمره 2.5 و یا باالتر در هنر
این دوره برای دانش آموزان سال دوم CFPA طراحی شده و دربرگیرنده مطالعات 

عمقی از اصول پایه، رسانه و ایجاد سبک است. دانش آموزان به پیشرفت در یک رسانه 
معین ترغیب می شوند. هر دانش آموز باید یک پورتفولیوی نهایی از آثار آماده شده در 

کالس ارائه دهد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

نقاشی CFPA I – رسانه و طراحی: نقاشی
واحد: 0.5 پایه: 12-10 

CFPAیا تاییدیه از کالج CFPA II یا II پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر
رسانه و طراحی: دوره نقاشی در حقیقت کاوش هنر نقاشی با تاکید بر مطالعات فردی از 
اشکال دوبعدی و در عین حال افزایش دانش مربوط به رسانه است. آثار دانش آموزان با 
بهره گیری از رسانه ها و محتوای آموزشی متنوع ایجاد می شوند. دانش آموزان کار با 
تکنیک های مختلف را تجربه خواهند کرد. همچنین آثار نقاش های مشهور را بررسی 

خواهند کرد. و در نهایت پورتفولیویی از آثار نقاشی ایجاد می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

مجسمه سازی CFPA I – رسانه و طراحی: مجسمه سازی
واحد: 0.5 پایه: 12-10 

CFPA همراه با تاییدیه از کالج CFPA II یا II پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر
رسانه و طراحی: دوره مجسمه سازی کاوش هنر مجسمه سازی با تاکید بر مطالعات 

فردی از اشکال سه بعدی و در عین حال افزایش دانش مربوط به رسانه است. آثار دانش 
آموزان با بهره گیری از رسانه ها و محتوای آموزشی متنوع ایجاد می شوند. دانش 

آموزان کار با تکنیک های مختلف را تجربه خواهند کرد. همچنین آثار مجسمه سازان 
مشهور را بررسی خواهند کرد. و در نهایت پورتفولیویی از آثار مجسمه سازی ایجاد 

می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

هنر کارگاهی CFPA – سمینار هنر کارگاهی 
واحد: 0.5 هر ترم پایه: 12-10 

CFPA همراه با تاییدیه از کالج CFPA II یا II پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر
سمینار هنر کارگاهی دوره ای است که با تاکید بر حوزه ای ویژه از هنرهای دیداری 

برگزار می شود. دانش آموزان با ابزارها، مواد آموزشی و تکنیک های ویژه مربوط به 
یک موضوع خاص آشنا شده و آثار هنری در رسانه ای تخصصی را ایجاد می کنند. 

همچنین آثار هنرمندان مشهور در رسانه ای تخصصی را بررسی نموده و در مباحثات 
کتبی و شفاهی مربوطه شرکت می کنند. و در نهایت پورتفولیویی از آثار این دوره ایجاد 

می کنند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

دوره های هنری CFPA – سمینار دوره های هنری 
واحد: 0.5 پایه: 12-10 

CFPA همراه با تاییدیه از کالج CFPA II یا II پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنر
سمینار دوره های هنری دوره ایست که با تاکید بر دوره معینی از هنر یا گروه معینی از 

هنرمندان برگزار می شود. دانش آموزان با تاریخچه و گرایشات مرتبط با موضوع 
مورد بحث آشنا شده و آثار هنری را با چهارچوب هنری/و هنرمندان آن دوره ایجاد می 

کنند. همچنین آثار هنرمندان مشهور را بررسی نموده و در مباحثات کتبی و شفاهی 
مربوطه شرکت می کنند. و در نهایت پورتفولیویی از آثار این دوره ایجاد می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 12

  دوره های ترتیبی هنر بین المللی 
BACCALAUREATE

 )SLB یا SLA( IB هنرهای بصری
واحد: 1 پایه: 11 یا 12 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز یک سال هنر مدرسه با نمره حداقل C یا میانگین بهتر و 

یا تاییدیه معلم
هنرهای بصری IB )سطح استاندارد( برنامه ای یک ساله است که برای کسب دیپلم یا 
مدرک بین المللی Baccalaureate گذرانده می شود. این دوره برای دانش آموزانی 

طراحی شده است که متعهد به مطالعه جدی در هنر هستند. دانش آموزان پژوهش دائمی 
با ایجاد آثار کارگاهی منظم، اگاهی انتقادی، مفهومی، بصری و آموزشی هنر از فرهنگ 

های مختلف و همچنین رشد خالقیت، مهارت های فنی و درک اصول طراحی را در 
تلفیق با یکدیگر تجربه خواهند نمود. دانش آموزان می توانند SLA )حیطه تمرکز در 
آثار کارگاهی( یا SLB )تمرکز در پژوهش( را انتخاب نمایند. دانش آموزان باید در 

ارزیابی دیپلم بین المللی IB شرکت کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 )HL( I سطح IB هنرهای بصری
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دو سال هنر مدرسه با نمره حداقل B یا میانگین بهتر و 

یا تاییدیه معلم
هنرهای بصری IB بخش اول برنامه دوساله ای است که برای کسب دیپلم یا مدرک بین 
المللی Baccalaureate گذرانده می شود. این دوره برای دانش آموزانی طراحی شده 

است که متعهد به مطالعه جدی در هنر هستند. هدف از این دوره فراهم آوری فرصتی 
برای پیشرفت ذهن خالق، تخیلی و زیبایی شناسی و همچنین آموزش آگاهی بصری، 
انتقادی و ادراکی از هنر فرهنگ های مختلف می باشد. پورتفولیوی تهیه شده توسط 

دانش آموز نشانگر تمرکز بر آثار کارگاهی و پژوهش برای آمادگی آزمون IB در پایان 
سال دوم است. طی تکمیل برنامه دو ساله تاییدیه قبولی در این واحد اعطا خواهد شد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 )HL( II سطح IB هنرهای بصری
واحد: 1 پایه: 12 

I IB پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز هنرهای بصری
هنرهای بصری IB سطح II بخش اول برنامه دوساله ای است که برای کسب دیپلم یا 

مدرک بین المللی Baccalaureate گذرانده می شود. این دوره برای دانش آموزانی 
طراحی شده است که متعهد به مطالعه جدی در هنر هستند. دانش آموزان پژوهش را 
همراه با آثار کارگاهی، رشد درک،خالقیت و مهارت های فنی و همچنین آگاهی از 

اصول طراحی را در کنار یکدیگر فرا می گیرند. دانش آموزان باید در ارزیابی دیپلم 
بین المللی IB شرکت کنند. طی تکمیل برنامه دو ساله تاییدیه قبولی در این واحد اعطا 

خواهد شد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5
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مدرسه: 

)IT( دوره های ترتیبی هنر فناوری آموزشی  

 IT طراحی گرافیک
واحد: 1 پایه: 12-9 

IT پیش نیاز: پذیرش در برنامه
طراحی گرافیک IT برای تربیت دانش آموزان در زمینه انتقال بصری طراحی شده 

است. دانش آموزان دانش و درک عوامل و اصول هنری از طریق رسانه ها، تکنیک ها 
و فرایندهای مختلف را در حل مسائل در ارتباط بصری به کار می گیرند از انواع 

رسانه های دو بعدی و سه بعدی استفاده خواهد شد. دانش آموزان همچنین جنبه های فنی 
صفحه آرایی، تایپوگرافی، شرح، طراحی و روانشناسی رنگ را با استفاده از ابزارهای 

سنتی گرافیک آموزش می بینند. دانش آموزان با مسائل اخالقی در حوزه تجاری آشنا 
شده و مدیریت زمان برای تحویل به موقع، کار گروهی و بیان و دفاع از ایده های خود 
را فرا می گیرند. همچنین دانش آموزان جنبه های تاریخی و فرهنگی ارتباطات بصری 

را مطالعه می کنند. آثار تولید شده مبنای تهیه پورتفولیوی هنر گرافیک هستند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

 I سطح IT گرافیک رایانه
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز طراحی گرافیک IT با حداقل نمره B یا بهتر و پیش 
زمینه ای در کاربردهای رایانه توصیه می شود، همراه با معرفی نامه مدرس

این دوره دانش آموزان را برای گرافیک رایانه ای سطوح باالتر و چندرسانه ای همچنین 
فرصت های شغلی مبتدی در صنعت گرافیک رایانه آماده می کند. این دوره یادگیری 

اصول پایه گرافیک رایانه، طراحی عکس و تولید و همچنین تصویربرداری از مفهوم تا 
تکمیل کار با پرینت یا انتشار روی وب را در بر می گیرد. ابزارهایی مانند دوربین های 

دیجیتال و اسکنرها برای ایجاد هنر و گرافیک در قالب الکترونیک به کار می روند. 
توانایی هنری دانش آموزان با تسلط بر نرم افزار فتوشاپ برای تکمیل پروسه طراحی و 

تولید ارتقا می یابد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

 II سطح IT گرافیک رایانه
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز گرافیک رایانه IT سطح I با حداقل نمره B و معرفی 
نامه دبیر

گرافیک رایانه IT سطح II مبحث تکمیلی گرافیک رایانه سطح I است. این دوره تمامی 
برنامه ها برای ایجاد و اصالح تصویر را آموزش می دهد. تاکید بر مطالعه زیبایی 
شناسی و تولید تصویرهای اصیل رایانه ای است. این دوره مدلسازی برای بازتولید 

پرینت به جای تولید برای وب را مدنظر قرار می دهد. همچنین روی پروژه های فردی 
و تیمی کار می کنند. همچنین افراد حاضر در دوره باید پورتفولیوی حرفه ای تهیه 

نمایند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

 I سطح IT طراحی و توسعه نرم افزار چندرسانه ای
 I آکادمی چندرسانه ای

واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز گرافیک I با نمره میانگین B یا معرفی نامه دبیر

دوره چندرسانه ای دانش آموزان را برای دنیای پر چالش طراحی اطالعات، توسعه 
چندرسانه ای، توسعه مبتنی بر وب و مدیریت یادگیری آماده می سازد. پروسه ها و 

ابزارهای مناسب این اهداف بررسی خواهند شد. چندرسانه ای مبتنی بر رایانه تمامی 
جنبه های ارتباطات را در یک محصول تعاملی تلفیق می کند. مسائل اخالقی حق کپی 

رایت و استفاده منصفانه نیز مورد تاکید قرار می گیرند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

 II سطح IT طراحی و توسعه نرم افزار چندرسانه ای
 II آکادمی چندرسانه ای

سطح: 1 پایه: 12 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز آکادمی چندرسانه ای I با میانگین B یا معرفی نامه دبیر
دوره چندرسانه ای مطالعات دانش آموزان از دنیای پر چالش طراحی اطالعات، توسعه 

مبتنی بر وب چندرسانه ای و مدیریت یادگیری را تکمیل می کند. دانش آموزان از 
طراحی متضمن و نرم افزار چندرسانه ای برای مطالعه کاربردهای پیشرفته در این 

حوزه استفاده می کنند. ویدئو و چندرسانه ای مبتنی بر رایانه نیز در جهت ایجاد 
محصولی تعاملی با یکدیگر تلفیق خواهند شد. مسائل اخالقی حق کپی رایت و استفاده 

منصفانه نیز مورد بررسی قرار می گیرند. دانش آموزان به طور فردی و گروهی برای 
تکمیل پروژه ها فعالیت می کنند. و در نهایت پورتفولیویی از آثار دیجیتال ایجاد می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 8، 9

 IT عکاسی
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام گرافیک رایانه IT سطح I با حداقل نمره B و معرفی نامه دبیر. دانش 

آموزان باید دوربین 35 میلیمتری تک لنزی بازتابی )SLR( تهیه نمایند.
بررسی چاپ عکس های 35 میلیمتری در تاریکخانه نیز آموزش داده می شود. آموزش 
پیشرفته عکاسی دیجیتال با دوربین ها، اسکنرها و نرم افزار ویرایش عکس آموزش داده 

می شود. دانش آموزان کاربرد عوامل هنر و اصول طراحی در تصاویری که پیامی 
روشن می رسانند را از طریق عکاسی و لنز دوربین فرا می گیرند. دانش آموزان 

تاریخچه عکاسی و عکاسی دیجیتال را مقایسه خواهند کرد. مسائل اخالقی مرتبط با 
صنایع عکاسی نیز بررسی می شود. دانش آموزان پورتفولیویی محتوی عکس های 35 
میلیمتری و دیجیتال برای استفاده در کالس های چند رسانه ای تهیه می کنند. این دوره 

برای دانش آموزان رسانه های تعاملی تدارک دیده شده است که مدرک IT پیشرفته 
دارند.

مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 9
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مدرسه: 

زبان خارجی )جهان(
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

  زبان جهانی/خارجی الفبای رومی مدرن

 I زبان فرانسه
 I زبان آلمانی

I زبان ایتالیایی
زبان اسپانیایی 

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: ندارد

دانش آموزان از زبان به طور معتبر استفاده می کنند و از ابتدای دوره در شرایط حقیقی 
ارتباط برقرار می کنند. همچنین سیستم صدا و گرامر پایه و واژگان را از طریق استفاده 
از زبان در شرایط معنادار آموزش می بینند. تمامی مهارت های پایه زبان آموزش داده 

می شوند: درک مطلب، گفتگو، خواندن و نوشتن. تاکید آموزش بر ارتباط در شرایط بین 
فردی است. فرهنگ بخشی ضروری از این دوره است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند:
زبان فرانسه I: همه

8 ،7 ،6 :I زبان آلمانی
10 ،7 ،6 ،4 ،2 :I زبان ایتالیایی

زبان اسپانیایی I: همه

 II زبان فرانسه
 II زبان آلمانی

 II زبان ایتالیایی
 II زبان اسپانیایی

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: گذراندن سطح I و معرفی نامه دبیر

دانش آموزان به یادگیری زبان از طریق استفاده در شرایط حقیقی با ساختارهای پیچیده 
تر گرامری ادامه خواهند داد. مهارت های شنیدن، گفتگو، نوشتن و خواندن از طریق 

تمرین با استفاده از محتوای آموزشی معتبر و در شرایط زندگی حقیقی کسب می شوند. 
مطالعه فرهنگ و آداب و رسوم بخشی اساسی از این دوره است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند:
زبان فرانسه II: همه

8 ،7 ،6 :II زبان آلمانی
7 ،6 ،4 ،2 :II زبان ایتالیایی

زبان اسپانیایی II: همه

 II زبان فرانسه پیشرفته
 II زبان اسپانیایی پیشرفته

پایه: 9  سطح: 1
پیش نیاز: گذراندن سطح I معادل و معرفی نامه دبیر

زبان اسپانیایی یا فرانسه پیشرفته II برنامه ای فشرده برای دانش آموزان پایه 9 است. 
دانش آموزان به یادگیری زبان از طریق استفاده در شرایط حقیقی با ساختارهای پیچیده 
تر گرامری ادامه خواهند داد. مهارت های شنیدن، گفتگو، نوشتن و خواندن از طریق 

تمرین با استفاده از محتوای آموزشی معتبر و در شرایط زندگی حقیقی کسب می شوند. 
مطالعه فرهنگ و آداب و رسوم بخشی اساسی از دوره است.

مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 9

 III فرانسه
 III آلمانی

 III ایتالیایی
 III اسپانیایی

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: گذراندن سطح II معادل و معرفی نامه دبیر

تاکید بر مطالعه برای کسب هر چهار مهارت ارتباطی ادامه دارد: شنیدن، گفتگو، 
خواندن و نوشتن. دانش آموزان در جهت رسیدن به تسلط در مولفه های اصلی گرامر و 
رشد واژگانی برای استفاده شایسته از زبان در اغلب شرایط تالش خواهند کرد. مهارت 

های خواندن از طریق تمرین محتوای آموزشی معتبر و چالشی رشد خواهد کرد. مهارت 
های نوشتن باید تا نوشتن متون پیچیده و تخصصی پیشرفت کند. دانش آموزان در همین 

اثنا به گسترش آگاهی جهانی خود می پردازند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند:

فرانسه III: همه
8 ،7 ،6 ،4 :III آلمانی
7 ،6 ،2 :III ایتالیایی

اسپانیایی III: همه

 IV فرانسه
 IV آلمانی

 IV ایتالیایی
 IV اسپانیایی

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: گذراندن سطح III، پیش-AP سطح III، یا اسپانیایی III برای گویشوران 

زبان بومی/مادری معادل و معرفی نامه دبیر
ارتباط کالمی از طریق مکالمات، بحث های گروهی، اجرای داستان های طنز، دیالوگ، 
گزارش و خواندن متون منتخب تقویت می شود. خواندن به هدف درک ایده ها و مفاهیم 

و نه واژه ها و جمالت به طور مجزا اجرا می شود. گرامر در این دوره متمرکز بر 
ساختارهای پیشرفته است. نظارت بر نوشتن کاهش یافته و توجه بیشتر به مهارت برای 

تمرین آزاد نویسندگی است. تقویت واژگانی دربرگیرنده تمرین کلمات با معانی ویژه، 
مترادف ها و متضادها است. دانش آموزان درک خود از فرهنگ خارجی را با مطالعه 

رویدادهای تاریخی و حال حاضر و همچنین ادبیات گسترش می دهند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 

 12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4  ،3 ،1 :IV فرانسه
8 ،7 ،6 :IV آلمانی
7 ،6 :IV ایتالیایی

12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4  ،3 ،1 :IV اسپانیایی

 V فرانسه
 V آلمانی

 V اسپانیایی
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: گذراندن سطح IV، پیش-AP سطح IV یا اسپانیایی III برای گویشوران 
زبان بومی/مادری معادل و معرفی نامه دبیر

مهارت های گفتگو و شنیدن عمدتا از طریق بحث های کالسی درباره محتوای آموزشی 
درک مطلب تمرین می شوند. تحلیل اشکال ادبی مختلف بخشی مهم از برنامه خواندن و 
درک مطلب خواهد بود. هر دو روش خواندن مستقل و اجباری در کالس اجرا می شود. 
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مدرسه: 

مهارت های نوشتن تا نویسندگی جهت دار و مستقل تمرین می شود. انواعی از آثار ادبی 
بزرگ نیز مطالعه شده و به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند که شامل موارد ذیل است: 

گزیده هایی از رمان، مقاله، شعر، داستان کوتاه و نمایشنامه.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند:

 10 ،9 ،7 ،4 ،3 ،1 :V فرانسه
7 ،6 :V آلمانی

 10 ،9 ،7 ،4 ،3 ،1 :V اسپانیایی

  زبان جهانی/خارجی الفبای غیر رومی 
مدرن

 I عربی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
دانش آموزان عربی I در ابتدا الفبای عربی، ضروریات تلفظ این زبان و ساختارهای پایه 
در شکل کتبی زبان عربی استاندارد و مدرن را فرا می گیرند. دانش آموزان از زبان به 
طور معتبر استفاده می کنند و از ابتدای دوره در شرایط حقیقی ارتباط برقرار می کنند. 
تمامی مهارت های پایه زبان آموزش داده می شوند: گفتگو، شنیدن، خواندن و نوشتن. 

تاکید آموزش بر ارتباط برای شرایط بین فردی است. فرهنگ بخشی ضروری و همچنین 
هدف کل مطالعات این دوره است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 7

 II عربی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: عربی I یا مهارت در مقدماتی زبان و معرفی نامه دبیر
دانش آموزان عربی II ساختارهای پایه در شکل کتبی زبان عربی استاندارد و مدرن را 

فرا می گیرند. دانش آموزان به کاربرد معتبر زبان ادامه داده و از ابتدای دوره در 
شرایط حقیقی ارتباط برقرار می کنند. تمامی مهارت های پایه زبان آموزش داده می 

شوند: گفتگو، شنیدن، خواندن و نوشتن. تاکید این دوره بر ارتباط در شرایط بین فردی با 
موضوعات پیچیده و اشکال مختلف است. فرهنگ بخشی ضروری و همچنین هدف کل 

مطالعات این دوره است.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 7

 III عربی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: عربی II یا مهارت در مقدماتی زبان و معرفی نامه دبیر
پس از اتمام موفقیت آمیز عربی II دانش آموزان قادر به انتخاب واحد عربی III هستند. 

عربی III بر تقویت مهارت های زبانی پایه یعنی خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتگو در 
تمامی زمینه های فرهنگی متمرکز است. این دوره گرامر و واژگان را از سطح متوسط 

از طریق مرور پیوسته تقویت نموده و با پیشرفت مهارت ها تا به چالش کشیدن دانش 
آموزان ادامه پیدا می کند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 7

IV عربی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: عربی III یا مهارت در مقدماتی زبان و معرفی نامه دبیر
پس از اتمام موفقیت آمیز عربی III دانش آموزان قادر به گذراندن عربی IV بوده و این 
دوره متمرکز بر گسترش مهارت های زبانی خواندن، نوشتن، شنیدن و گفتگو تمامی در 
زمینه های فرهنگی است. این دوره گرامر و واژگان را از سطح متوسط - پیشرفته از 

طریق مرور پیوسته تقویت نموده و با پیشرفت مهارت ها تا به چالش کشیدن دانش 
آموزان ادامه پیدا می کند تا قادر به خواندن ادبیات و متون مرتبط با فرهنگ باشند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 7

زبان چینی I )ماندارین( 
واحد: 1 پایه: 12-9 
چینی I برای معرفی و آشنایی دانش آموزان با زبانی که بیشترین گویشور را روی زمین 

دارد طرحی شده است. تلفظ با تاکید بر التین کردن حروف، لحن و حروف آغازین و 
پایانی آموزش داده می شود. دانش آموزان حروف چینی را از زوایای متعددی بررسی 
نموده و اصول پایه گرامر را آموزش می بینند. واژگان ضرروی آموزش داده و تمرین 

خواهند شد. این دوره در تلفیق با فرهنگ و رسوم مردم چین آموزش داده می شود.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 7

 I زبان کره ای
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
دانش آموزان زبان کره ای I در ابتدا الفبای کره ای، ضروریات تلفظ این زبان و 

ساختارهای پایه در شکل کتبی زبان کره ای استاندارد را فرا می گیرند. دانش آموزان از 
زبان به طور معتبر استفاده می کنند و از ابتدای دوره در شرایط حقیقی ارتباط برقرار 

می کنند. تمامی مهارت های پایه زبان آموزش داده می شوند: گفتگو، شنیدن، خواندن و 
نوشتن. تاکید آموزش بر ارتباط برای شرایط بین فردی است. فرهنگ بخشی ضروری و 

همچنین هدف کل مطالعات این دوره است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 7

II زبان کره ای
واحد: 1 سطوح 12-9 

پیش نیاز: ندارد
دانش آموزان زبان کره ای II به تقویت مهارت های پایه در خواندن و نوشتن با استفاده 
از حروف کره ای و اشکال کتبی حروف هانگول پرداخته که هدف آن انتقال اطالعات 

پایه در خواندن و نوشتن و همچنین درک گفتگوها و متون ابتدایی در شرایط معنادار 
است. دانش آموزان به تقویت هر چهار مهارت زبانی ادامه خواهند داد: شنیدن، گفتگو، 

خواندن و نوشتن برای برقراری ارتباط در اتفاقات روزمره، ارائه و تبادل بین فردی 
اطالعات عادی و تفسیر این اطالعات در خواندن و شنیدن. عوامل فرهنگی مانند چشم 

انداز، محصوالت و آداب و اعمال مردم کره در این دوره گنجانده شده است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 7

 I زبان روسی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ندارد
دانش آموزان زبان روسی I با الفبای سیریلیک و مولفه های اصلی تلفظ آشنا می شوند. 

مهارت های گفتن و شنیدن با تعامل بین فردی و دسترسی به محتوای آموزشی معتبر 
تقویت می شود. گرامر و همچنین واژگان ابتدایی نیز در این دوره معرفی می شوند. این 

دوره در تلفیق با فرهنگ و رسوم مردم روسیه آموزش داده می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 7، 8
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 II زبان روسی
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: معادل زبان روسی I با معرفی نامه مربی
زبان روسی 2 ابزارهای جدیدی برای تقویت مهارت گفتگو، درک شنیده ها و تسلط در 

خواندن و نوشتن در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. تاکید این دوره بر درک و 
فراگیری ساختارهای گرامری پیچیده تر است. دانش آموزان بیش از پیش با محتوای 

آموزشی و شرایط آموزشی معتبر روبرو خواهند شد. مطالعه فرهنگ درک دانش 
آموزان از این زبان را ارتقا می دهد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 7، 8

 III زبان روسی
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: زبان روسی II با معرفی نامه مربی
زبان روسی III ابزارهای جدیدی برای تقویت مهارت گفتگو، درک شنیده ها و تسلط در 

خواندن و نوشتن در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. تاکید این دوره بر فراگیری 
ساختارهای گرامری پیچیده تر است که در متون پیشرفته خواندن یافت شده و در نوشتن 

به آنها نیاز است. دانش آموزان بیش از پیش با محتوای آموزشی مانند سلایر های 
ویدئویی و شرایط آموزشی معتبر روبرو خواهند شد. مطالعه فرهنگ درک دانش آموزان 

از زبان را ارتقا داده و به رفع تفکرات غلط درباره آداب مردم روسیه کمک می کند.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 8

زبان اشاره آمریکایی
 I زبان اشاره آمریکایی

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: ندارد

با پایان یافتن دوره دانش آموزان باید قادر به تبادل اطالعات فردی درباره خود در 
 ASL و با استفاده از گرامر و واژگان مناسب باشند. واژگان و گرامر مقدماتی ASL

همراه با اصول فرهنگ ناشنوایان و همچنین معنای ناشنوا بودن، تاریخچه فرهنگ 
ناشنوایان آمریکا، تاریخچه تحصیالت ناشنوایان و اصول پایه تعامالت اجتماعی در 

حیطه فرهنگ ناشنوایان در این دوره معرفی خواهد شد. 
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 6، 10، 11، 12

 II زبان اشاره آمریکایی
واحد: 1 پایه: 12-9 

 ASL I :پیش نیاز
در پایان این دوره دانش آموزان قادر به گفتگوی عادی در زبان ASL در حیطه 

موضوعات متنوع خواهند بود. دانش آموزان به افزایش درک خود از فرهنگ ناشنوایان 
و همچنین دریافت آموزش های جدی در حیطه واژگان و گرامر ASL ادامه می دهند. 

دانش آموزان به ارتقای مهارت های پذیرا ادامه داده و بیشتر بر مهارت های بیانی خود 
در ASL متمرکز می شوند. ایفای نقش و نوار دیداری از مولفه های اساسی این دوره 
هستند. دانش آموزان از دست رفتن شنوایی، ابزارهای کمکی، و مصوبه معلولیت در 

امریکا )ADA( را مطالعه خواهند نمود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 11، 12 

III زبان اشاره آمریکایی
واحد: 1 پایه: 12-9 

ASL II :پیش نیاز
در پایان این دوره دانش آموزان قادر به گفتگوی عادی در زبان ASL در حیطه 

موضوعات متنوع خواهند بود. دانش آموزان به افزایش درک خود از فرهنگ ناشنوایان 
و همچنین دریافت آموزش های جدی در حیطه واژگان و گرامر ASL ادامه خواهند داد. 
دانش آموزان به ارتقای مهارت های پذیرا ادامه داده و بیشتر بر مهارت های بیانی خود 

در ASL متمرکز می شوند. تعامل با فرهنگ ناشنوایان بیش از پیش افزایش می یابد. 
ایفای نقش و نوار دیداری از مولفه های اساسی این دوره هستند. دانش آموزان از دست 

رفتن شنوایی، ابزارهای کمکی، و مصوبه معلولیت در امریکا )ADA( را مطالعه 
خواهند نمود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 11، 12 

زبان های کالسیک
 I التین

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: ندارد

دانش آموزان زبان التین I با لغت شناسی زبانی تغییر یافته و با تاکید بر سیستم اسم و 
حالت اخباری افعال آموزش می بینند. قواعد زبانی از واژه و عبارت تا ساخت جمله 

پیش می رود. دانش آموزان واژگان ابتدایی التین را با فرصتی برای گسترش واژگان 
انگلیسی از طریق مطالعه اشتقاق فرا می گیرند. تلفظ زبان کالسیک به منظور کمک به 
درک خواندن آموزش داده می شود. آداب زندگی روزمره و جغرافیای رم باستان نیز به 

دانش آموزان معرفی می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 12

 II التین
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: التین I یا معادل و معرفی نامه مربی
التین II یک دوره اختیاری است که به سطوح 9 الی 12 ارائه می شود. دانش آموزان 
به مطالعه لغت شناسی التین با تاکید بر وجه شرطی افعال، مصدر و وجه وصفی ادامه 
داده، مفاهیم گرامری به شدت پیچیده معرفی شده و دانش آموزان مهارت درک مطلب 

خود را از طریق خواندن متون با دشواری مناسب تقویت می کنند. دانش آموزان واژگان 
ابتدایی التین را برای گسترش واژگان انگلیسی از طریق مطالعه اشتقاق فرا می گیرند. 
دانش آموزان اشخاص، مکان ها و وقایعی را مطالعه خواهند کرد که تاریخ رم را رقم 

زد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 5، 7، 8، 9، 12

 III التین
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: التین II یا معادل و معرفی نامه مربی
التین III دوره ای اختیاری است که برای دانش آموزان پایه 10 تا 12 ارائه می شود 
و سعی در تلفیق مهارت هایی دارد که فرد بر آنها تسلط یافته و پیکره دانش گرامری 
دانش آموز را تکمیل می کند همچنین ساختارهای تخصصی گرامر نیز در این دوره 
معرفی می شود. این دوره امکان تمرین ترجمه، درک مطلب خواندن، مقدمه ای بر 
دستگاه های بالغی، بسط واژگانی انگلیسی و التین از طریق خواندن متون منتخب 

التین را نیز فراهم می کند. درک دانش آموزان از رابطه بین آثار خوانده شده و شرایط 
تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان در این دوره افزایش می یابد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 5، 7، 8، 9، 12
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 IV التین
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: التین III یا معادل و معرفی نامه مربی
التین IV دوره ای انتخابی است که به دانش آموزان پایه 11 و 12 ارائه شده و هدف در 

اصالح مهارت های گرامر و به کارگیری این مهارت ها در خواندن و ترجمه ادبیات 
التین دارد. دانش آموزان اثار منتخب ادبیات التین را به طور جدی مطالعه می کنند. در 
این دوره تاکید بر افزایش درک مطلب، اصالح مهارت ها برای تحلیل انتقادی، ارتقای 

توانایی دانش آموز به شناخت و تحلیل عوامل زیبایی شناختی ادبیات است. توجه پیوسته 
به گسترش واژگان التین علی الخصوص واژه ها و عبارات مختص آن نویسندگان و 

مفاهیم مختلف واژگان آشنا صورت می گیرد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 8، 9

 V التین
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: التین IV یا معادل و معرفی نامه مربی
التین V یک دوره اختیاری است که به سطوح 11 الی 12 ارائه می شود. در این دوره 
تاکیدی بر خواندن جدی متون منتخب التین هم از نثر و هم نظم صورت می گیرد. بحث 
های کالسی با اثار ویرژیلف هوریش، کاتالوس، اوید، قیصر، سیسرو، و لیوای با توجه 

به سبک، زمینه و تم داستانی زندگی رم اجرا می شود. دانش آموزان سال سوم که دارای 
انگیزه بیشتری هستند می توانند یک یا دو نویسنده را انتخاب نموده و برای آمادگی 

آزمون AP آثار آنان را به طور عمقی مطالعه کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 9

 برنامه گویشوران اسپانیایی بومی/زبان 
مادری

دوره های زبان اسپانیایی برای گویشوران زبان بومی/مادری )SNS( به افرادی بومی 
اسپانیا یا کسانی که زبان مادری آنها اسپانیایی است امکان پیشرفت در تمامی مهارت 

های اسپانیایی در دوره ای فشرده را داده که متناسب با سطح مهارت آنها در خواندن، 
نوشتن، صحبت و شنیدن است. مهارت طبیعی هر دو گویشوران بومی/زبان مادری که 
در امریکا متولد شده و هیچگاه تحصیالت رسمی در کشور اسپانیایی زبان نداشته اند یا 

دانش آموزانی که از کشورهای اسپانیایی زبان آمده و به دلیل شرایط بسیاری فرصت 
تحصیالت رسمی نداشته اند یا انصراف داده اند اما با اینحال در درک و گفتگوی 

اسپانیایی به اهداف بین فردی قادر هستند در این دوره مورد اهمیت قرار دارد. آزمون 
های کتبی معینی به ارزیابی مناسب گویشوران بومی/زبان مادری برحسب معیارهایی 
مانند پیمایش زبان وطن فرد، تحلیل متن و مصاحبه یا پرسشنامه های رایج کمک می 

کند. برنامه تعیین سطح پیش ارزیابی PWCS به معلمین امکان تعیین سطح مهارت هر 
دانش آموز و انتخاب دوره مناسب را می دهد، همچنین ازمون تعیین سطح پیش از 

انتخاب دوره برای همه دانش آموزان اجباری است. دانش آموزان می توانند با مجوز 
وزارت آموزش ویرجینیا برای این دوره یک واحد زبان خارجی کسب کنند. هدف از این 

دوره یادگیری توامان در دوره های پیشرفته باالتر از سطح III در دبیرستان هم برای 
گویشوران غیربومی و هم بومی/ زبان مادری اسپانیا است. مطالعات پژوهشی ارتباطی 

مستقیم بین مهارت بیشتر یک دانش آموز در زبان اصلی و توانایی آنها در یادگیری 
سریع تر انگلیسی و تا سطوح باالتر نشان داده است. دوره های سنتی زبان برای افراد 

غیربومی زبان طراحی شده اند. 

اسپانیایی برای گویشوران بومی/زبان مادری I - سطح مبتدی 
واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: فرد جزو گویشوران بومی یا زبان مادری اسپانیایی باشد و بر حسب ارزیابی 

مهارت ها از مدرس معرفی نامه دریافت کند.
این دوره برای دانش آموزان اسپانیایی زبان در سطح دبیرستان طراحی شده است. 

مهارت طبیعی گویشوران بومی/زبان مادری که در امریکا متولد شده و هیچگاه 
تحصیالت رسمی در کشور اسپانیایی زبان نداشته اند یا دانش آموزانی که از کشورهای 
اسپانیایی زبان آمده و به دلیل شرایط بسیاری فرصت تحصیالت رسمی نداشته اند اما با 
اینحال در درک و گفتگوی اسپانیایی به اهداف بین فردی قادر هستند در این دوره مورد 

اهمیت قرار دارد. این دوره مهارت های شنیدن و گفتگو را تقویت کرده و همچنین 
مهارت های خواندن و نوشتن پایه را همراه با تاکید بر مفاهیم گرامری ارتقا می دهد. 

همچنین توانایی طبیعی گویشوران بومی/زبان مادری در پرکردن خالء کسب مهارت به 
ویژه سواد جدید را هدف قرار داده که به طور کلی به ویژه سواد نوظهور داشته و به 

میراث غنی خود مفتخرند و به دانش آموزان توانایی رسیدن به حداکثر پتانسیل خود را 
می دهد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12

اسپانیایی برای گویشوران بومی/زبان مادری II - سطح متوسط 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز سطح I، فرد جزو گویشوران بومی یا زبان مادری 
اسپانیایی باشد و بر حسب ارزیابی مهارت ها از مدرس معرفی نامه دریافت کند. 

این دوره برای دانش آموزان اسپانیایی زبان در سطح دبیرستان طراحی شده است. این 
سطح از زبان برای گویشورانی است که تا حدی در تمامی مهارت ها یعنی شنیدن، 

صحبت، خواندن و نوشتن تسلط داشته اما در حدی که متناسب با افراد ترک تحصیل 
کرده یا محروم از تحصیل در مدارس زبان اسپانیایی می باشد. همچنین مهارت طبیعی 
گویشوران بومی/زبان مادری در این دوره مورد توجه قرار گرفته و تاکید بر گسترش 

مهارت ها و نه جایگزینی مهارت زبانی موجود فرد می باشد. این دوره به هدف گرفتن 
توانایی طبیعی گویشوران بومی/زبان مادری در پرکردن خالء کسب مهارت به ویژه 

سواد جدید ادامه داده که به میراث غنی خود مفتخرند و به دانش آموزان توانایی رسیدن 
به حداکثر پتانسیل خود را می دهد. این دوره مهارت های صحبت و شنیدن فرد را تکمیل 

نموده و به ویژه به ارتقای مهارت خواندن و نوشتن کمک می کند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12

اسپانیایی برای گویشوران بومی/زبان مادری III - سطح پیشرفته 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز سطح II، فرد جزو گویشوران بومی یا زبان مادری 
اسپانیایی باشد و بر حسب ارزیابی مهارت ها از مدرس معرفی نامه دریافت کند. 

این دوره برای دانش آموزان اسپانیایی زبان در سطح دبیرستان طراحی شده است که در 
مدرسه تحصیالت رسمی به زبان اسپانیایی داشته 

چه در کشورهای بومی خود و یا سطح سواد باالیی دارند. همچنین در این دوره مهارت 
طبیعی گویشوران بومی/زبان مادری در این دوره مورد توجه مداوم قرار گرفته و تاکید 

بر ارتقا و نه جایگزینی زبان موجود فرد می باشد. این دوره به هدف گرفتن توانایی 
طبیعی گویشوران بومی/زبان مادری در پرکردن خالء کسب مهارت به ویژه سواد جدید 
ادامه داده که به میراث غنی خود مفتخرند و به دانش آموزان توانایی رسیدن به حداکثر 

پتانسیل خود را می دهد. این دوره با توجه به توانایی های فرد در خواندن و نوشتن ادامه 
پیدا کرده و متون معتبر از نویسندگان دنیای اسپانیایی زبان را به عنوان محتوا به کار 

گرفته و مستلزم ارائه پروژه ها و مقاالت پیشرفته است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 12
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مدرسه: 

تعیین سطح پیش - پیشرفته
 III سطح AP-زبان فرانسه پیش
 III سطح AP-زبان آلمانی پیش
III سطح AP-زبان روسی پیش

 III سطح AP-زبان اسپانیایی پیش
 III سطح AP-زبان التین پیش

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز معادل سطح II و معرفی نامه دبیر

زبان فرانسه پیش-AP سطح II دوره ای است که برای تقویت مهارت در زبان برای 
افراد با انگیزه باال طراحی شده است. از دانش آموزان انتظار می رود که تمامی اهداف 

دوره III را با جدیت و تمرکز بیشتری دنبال کنند. این دوره ها در زبان های فرانسه، 
آلمانی و اسپانیایی اجرا شده و هدف در ارتقای تمامی مهارت ها با تاکید بر برقراری 

ارتباط با استفاده از محتوای آموزشی و آمادگی برای آزمون های AP دارند. دوره 
پیش-AP التین تمامی مهارت ها را با تاکید ویژه بر ترجمه لغوی متون، تحلیل گرامر و 
دستگاه های بالغی، بحث موتیف ها و تم های کلی، تحلیل شخصیت ها و موقعیت ها و 

مقاله های آزاد برای آمادگی مطالعات التین AP ارتقا می دهد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند:

زبان فرانسه: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12
زبان آلمانی: 6 
التین: 3، 7، 9 

زبان روسی: 7، 8
زبان اسپانیایی: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

 IV سطح AP-زبان فرانسه پیش
 IV سطح AP-زبان آلمانی پیش
 IV سطح AP-زبان التین پیش

 IV سطح AP-زبان روسی پیش
 IV سطح AP-زبان اسپانیایی پیش

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز معادل سطح III پیش AP و معرفی نامه دبیر

زبان پیش-AP سطح IV دوره ای است که برای تقویت مهارت در زبان برای افراد با 
انگیزه باال طراحی شده است. از دانش آموزان انتظار می رود که تمامی اهداف دوره 

IV را با جدیت و تمرکز بیشتری دنبال کنند. این دوره ها در زبان های فرانسه، آلمانی، 
روسی و اسپانیایی اجرا شده و هدف در ارتقای تمامی مهارت ها با تاکید بر برقراری 

ارتباط با استفاده از محتوای آموزشی و آمادگی برای آزمون های AP دارند. دوره 
پیش-AP التین تمامی مهارت ها را با تاکید ویژه بر ترجمه لغوی متون، تحلیل گرامر و 
دستگاه های بالغی، بحث موتیف ها و تم های کلی، تحلیل شخصیت ها و موقعیت ها و 

مقاله های آزاد برای آمادگی مطالعات التین AP ارتقا می دهد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند:

زبان فرانسه: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 
زبان آلمانی: 6 
التین: 3، 7، 9 
زبان روسی: 7

زبان اسپانیایی: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

تعیین سطح پیشرفته
دوره آمادگی AP زبان فرانسه 
دوره آمادگی AP زبان آلمانی 

دوره آمادگی AP زبان ایتالیایی 
دوره آمادگی AP زبان روسی

دوره آمادگی AP زبان اسپانیایی 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز زبان IV ،III سطح IV، سطح V یا اسپانیایی برای 
گویشوران بومی/زبان مادری سطح III و معرفی نامه دبیر

زبان آمادگی AP دوره ای است که برای تقویت مهارت در زبان برای افراد با انگیزه 
باال طراحی شده است. از دانش آموزان انتظار می رود که تمامی اهداف برنامه پیشرفته 
را با جدیت و تمرکز بیشتری دنبال کنند. این دوره با ترم پنجم و ششم یا سال سوم کالج 

یا دوره زبان دانشگاه برابری کرده و تاکید آن بر زبان برای ارتباطات با استفاده از 
محتوای آموزشی معتبر و آمادگی برای آزمون زبان AP می باشد. دانش آموزان باید در 

آزمون زبان AP شرکت کنند که در ماه مه برگزار می شود. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند:

زبان فرانسه: 1، 3، 6، 7، 8، 9، 11، 12
زبان آلمانی: 6، 7، 8
زبان ایتالیایی: 7، 8 
زبان روسی: 7، 8 

زبان اسپانیایی: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

 AP دوره آمادگی التین ویرژیل
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز زبان التین پیش-AP سطح III، یا التین IV یا التین V و 

معرفی نامه دبیر
دوره التین آمادگی AP با سطح متوسطه یا سال دوم کالج برابر است. این دوره متمرکز 

بر پیشرفت مهارت های ذیل است: نوشتن ترجمه لفظی انگلیسی متون منتخب؛ التین 
تعریف واژگان یا عبارات معین در متن؛ شناسایی محتوا و اهمیت گزیده های کوتاه از 

متن های الزم؛ تحلیل شخصیت ها یا ویژگی های قابل توجه وجه بیان نویسنده، انتخاب و 
جای گذاری کلمات، صنایع بدیعی، آرایه های ادبی، لحن و اثر وزن؛ بحث درباره 

موتیف های مهم یا موضوع کلی در یک متن معین و در اشعار به طور کلی؛ تحلیل 
شخصیت ها و وقایع به صورتی که در متن نشان داده شده است. با بکارگیری این 

مهارت ها دانش آموز شیوه دفاع از هرگونه مشاهدات خود به شکل متن یا مقاله را فرا 
می گیرد، درحالی که نقل قول از متون منتخب انگلیسی یا التین نیز صورت می گیرد. 
این دوره با تاکید بر اثر آنائید ویرژیل انجام می گیرد اگرچه که دیگر اثار شش وزنی 
برای آمادگی در ترجمه متون در آزمون AP به کار می روند. دانش آموزان باید در 

آزمون زبان AP شرکت کنند که در ماه مه برگزار می شود. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 7
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مدرسه: 

دوره آمادگی AP ادبیات اسپانیایی 
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز سطح IV پیش AP، سطح I، سطح V و یا زبان AP و 

معرفی نامه دبیر
دوره ادبیات اسپانیایی AP با سال سوم دوره های کالج/دانشگاه در ادبیات شبه جزیره و 
اسپانیایی برابری می کند. این دوره دانش آموزان را برای کسب مهارت کافی در زبان 

اسپانیایی به منظور خواندن، درک مطلب و بحث درباره اثار منتخب از ادبیات شبه 
جزیره یا اسپانیایی راهنمایی می کند. در سرتاسر این دوره دانش آموزان مطالعات جدی 

از تمامی ژانرها شامل شعر خواهند داشت که به طور شفاهی و کتبی تحلیل خواهند 
نمود. همچنین مقاالت تفسیری درباره موضوعات مرتبط خواهند نوشت. در خوانش 

انتقادی ادبیات درکی نه تنها از پیچیدگی زبانی بلکه از هویت فرهنگی و حقیقت های 
جهانی درباره انسان حاصل می شود. دانش آموزان راهکارهای ضروری و عملی برای 

بیان ایده ها از طریق نوشتن منظم، شناسایی ویژگی های اصلی و عوامل یک متن، 
شناسایی موضوع، تطبیق و مقایسه، نوشتن افکار خود، نوشتن رئوس مطالب، فکر بکر 
در گروه های کوچک و تعدیل مهارت ها را فرا خواهند گرفت. این مهارت های تفکر 

نقادانه و نوشتن به اسپانیایی نه تنها در سال های کالج بلکه در مشاغل آینده دانش آموزان 
سودمند واقع خواهد شد. دانش آموزان باید در آزمون زبان AP شرکت کنند که در ماه 

مه برگزار می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 11، 12

برنامه کمبریج
 IGCSE III زبان فرانسه
 IGCSE III زبان آلمانی

 IGCSE III زبان اسپانیایی
IGCSE III زبان ایتالیایی

واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: سطح I، سطح II، )یا تست معادل( و معرفی نامه دبیر 

دانش آموزان در این دوره به ارتقای مهارت های شنیدن، صحبت، خواندن و نوشتن با 
تاکید بیشتر بر زبان استوار و منسجم با استفاده از ساختارهای گرامری پیچیده تر ادامه 
می دهند. مهارت های خواندن از طریق تمرین محتوای آموزشی معتبر و چالشی رشد 

خواهد کرد. دانش آموزان آگاهی و درک خود از فرهنگ و تمدن کشورهایی که هر زبان 
در آنجا صحبت می شود را ارتقا می دهند. ارزیابی چهار مهارت شامل آزمون سراسری 

و ارزیابی کار کالسی توسط مدرس است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 IGCSE III زبان التین
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: التین سطح I، التین سطح II، )یا تست معادل( و معرفی نامه دبیر
این دوره مهارت های کسب شده از قبل را در تلفیق با یکدیگر به کار گرفته و پیکره 
گرامری دانش آموز را تکمیل می کند، همچنین ساختارهای تخصصی گرامر در این 

دوره مطالعه خواهد شد. این دوره امکان تمرین ترجمه، درک مطلب خواندن، مقدمه ای 
بر دستگاه های بالغی، بسط واژگانی انگلیسی و التین از طریق خواندن متون منتخب 

التین غیرتطبیقی را نیز فراهم می کند. درک دانش آموزان از رابطه بین آثار و شرایط 
تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان در این دوره افزایش می یابد. ارزیابی شامل 

آزمون سراسری و ارزیابی کار کالسی توسط مدرس است.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 1

 I سطح AICE مطالعات کالسیک
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: ندارد
این دوره ایده رویکرد چندرشته ای به مطالعه ادبیات کالسیک، تاریخ هنر، تاریخ، علوم، 
باستان شناسی و دیگر رشته ها را ترویج داده و به درکی از رابطه بین این اصول علمی 
می انجامد. دانش آموزان در این دوره با محتوای آموزشی از منابع اصلی به روش های 

مختلف روبرو خواهند شد و تجربه ای عملی در تحلیل، تفسیر، سازماندهی و ارائه 
ارتباطی که در گستره وسیع تر جهان معاصر وجود دارد کسب خواهند نمود.

مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 1

 AICE V التین
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز سطح IV و معرفی نامه دبیر
اهداف این دوره بر مبنای برنامه ای فشرده و بین المللی تعریف شده اند. دانش آموزان 

ظرفیت بهره وری از متون منبع از زبان هدف برای تولید متونی به التین را کسب 
خواهند نمود که نشانگر ایده های آنها در ساختار و ترتیبی منسجم است. دانش آموزان از 

طریق آزمون های سراسری شنیدن، گفتگو، خواندن و نوشتن شرایط کسب مدرک بین 
المللی پیشرفته دیپلم آموزشی و آزمون زبان AP را احراز خواهند نمود.

مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 1

 )AS( IV سطح AICE زبان فرانسه
 )AS( IV سطح AICE زبان اسپانیایی

سطح: 1 پایه: 11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دوره های IGCSE سطح III و معرفی نامه دبیر

اهداف این دوره بر مبنای برنامه ای فشرده و بین المللی تعریف شده اند. دانش آموزان با 
اعتماد به نفس و سلیس به زبان هدف مکالمه خواهند کرد و همچنین قادر به تبادل دیدگاه 

و نظرات خود در مکالمات مداوم هستند. همچنین ظرفیت بهره وری از متون منبع از 
زبان هدف برای تولید متونی به زبان هدف را کسب خواهند نمود که نشانگر ایده های 
آنها در ساختار و ترتیبی منسجم است. دانش آموزان از طریق آزمون های سراسری 

شنیدن، گفتگو، خواندن و نوشتن شرایط کسب مدرک بین المللی پیشرفته دیپلم آموزشی و 
آزمون زبان AP را احراز خواهند نمود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند:

زبان فرانسه: 1، 4
زبان اسپانیایی: 1، 4
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کد شماره 
مدرسه: 

 V سطح AICE فرانسه )A( ادبیات
V سطح AICE آلمانی )A( ادبیات

 V سطح AICE اسپانیایی )A( ادبیات
پایه: سطح 12: 1

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز سطح AS( IV( از دوره های AICE )نمره B( و 
معرفی نامه دبیر

 A اهداف این دوره بر مبنای برنامه ای فشرده و بین المللی تعریف شده اند. دوره سطح
بر مبنای مهارت های زبانی کسب شده در سطح AS یا IGCSE نهاده شده و پایه ای 

عالی برای مطالعات دانشگاهی و یا به اهداف شغلی است. دانش آموزان شیوه بکارگیری 
زبان در موقعیت های مختلف را آموزش می بینند. از آنها انتظار می رود که متون و 
دیگر محتوای منابع آموزشی را درک نموده و برای پاسخ به تمرینات معینی قادر به 

استخراج اطالعات باشند. طی این دوره دانش آموزان به سالست، دقت و اعتماد به نفس 
بیشتری در زبان هدف دست خواهند یافت. با آزمون سراسری در حوزه مهارت های 
گفتگو، خواندن، مقاله نویسی و نوشتن مستقیم با کمک متون زبان هدف دانش آموزان 
می توانند واحد سطح A برای کسب مدرک بین المللی پیشرفته تحصیالت )AICE( یا 

مجوز آزمون AP دریافت کنند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4 

 برنامه دیپلم بین المللی 
BACCALAUREATE

 IB-برنامه دیپلم پیش II زبان فرانسه
IB-برنامه دیپلم پیش II زبان ایتالیایی

 IB-برنامه دیپلم پیش II زبان اسپانیایی
واحد: 1 پایه: 10-9 

پیش نیاز: فرانسه I، ایتالیایی I، اسپانیایی I یا معادل و توصیه مدرس
این دوره بخشی از برنامه ترتیبی IB برای آماده سازی دانش آموزان در برنامه IB و آزمون 

سراسری سطح V است. دانش آموزان باید بتوانند: از زبان فرانسه، ایتالیایی یا اسپانیایی به 
روشی موثر برای برقراری ارتباط حقیقی استفاده نمایند. از زندگی و تمدن جوامعی که هر 

زبان در آن صحبت می شود شناخت پیدا کرده و همچنین با جنبه های زبان استاندارد و محلی 
آشنا شوند. نگرشی مثبت نسبت به گویشوران دیگر زبان ها پیدا کرده و قادر به درک و 

همدلی با دیگر فرهنگ ها باشند. همچنین مهارت های ارتباطی ضروری برای مطالعات اینده 
در دوره های زبان خارجی IB را کسب کنند. تلفیق مفاهیم جهانی پیش-IBDP و معیار 
ارزیابی به عنوان ابزاری برای گسترش تجربه دانش آموزان و کمک به رشد نگرش و 

ارزش های آنان برحسب مهارت و دانش به کار می رود. این دوره دانش آموزان را برای 
زبان فرانسه، ایتالیایی III یا اسپانیایی III پیش-IBDP آماده می سازد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 
زبان فرانسه، فرانسه III پیش-IBDP و اسپانیایی: 2، 5 

زبان ایتالیایی: 2

 IB-برنامه دیپلم پیش III زبان فرانسه
IB-برنامه دیپلم پیش III زبان ایتالیایی

 IB-برنامه دیپلم پیش III زبان اسپانیایی
واحد: 1 پایه: 10-9 

پیش نیاز: فرانسه II، ایتالیایی II، اسپانیایی II یا معادل و معرفی نامه مدرس
این دوره بخشی از برنامه ترتیبی IB برای آماده سازی دانش آموزان در برنامه IB و 
آزمون سراسری سطح V است. دانش آموزان باید بتوانند: از زبان فرانسه، ایتالیایی یا 

اسپانیایی به روشی موثر برای برقراری ارتباط حقیقی استفاده نمایند. از زندگی و تمدن 
جوامعی که هر زبان در آن صحبت می شود شناخت پیدا کرده و همچنین با جنبه های 

زبان استاندارد و محلی آشنا شوند. نگرشی مثبت نسبت به گویشوران دیگر زبان ها پیدا 
کرده و قادر به درک و همدلی با دیگر فرهنگ ها باشند. همچنین مهارت های ارتباطی 

ضروری برای مطالعات اینده در دوره های زبان خارجی IB را کسب کنند.

زمینه های جهانی و معیارهای ارزیابی به عنوان ابزاری برای بسط تجربه های دانش 
آموز در مهارت و دانش به کار می روند. این دوره دانش آموزان را برای زبان فرانسه، 

ایتالیایی یا اسپانیایی IV دیپلم IB آماده می سازد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 

زبان فرانسه و اسپانیایی: 2، 5 
زبان ایتالیایی: 2

 I سطح AB مبتدی IB زبان فرانسه
I سطح AB مبتدی IB زبان ایتالیایی

 I سطح AB مبتدی IB زبان اسپانیایی
سطح: 1 پایه: 11 
پیش نیاز: دانش آموزان باید سال چهارم یا پنجم زبان خارجی دیگری گذرانده باشند، و 

معرفی نامه مدرس را دریافت کنند.
دانش آموزان از طریق بکارگیری محتوای آموزشی معتبر، مهارت های شنیدن، 

صحبت، خواندن و نوشتن در شرایط روزمره برای آزمون دیپلم بین المللی 
Baccalaureate در پایان دوره II آماده می شوند. از دانش آموزان انتظار می رود 

که تمامی اهداف دوره I و II برنامه را با جدیت و تمرکز بیشتری دنبال کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 

زبان فرانسه و اسپانیایی: 2، 5
زبان ایتالیایی: 2

 II سطح AB مبتدی IB زبان فرانسه
II سطح AB مبتدی IB زبان ایتالیایی
 II سطح AB مبتدی IB زبان ایتالیایی

واحد: 1 پایه: 12-11 
 I یا اسپانیایی I ایتالیایی ،I سطح IB AB پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز فرانسه مبتدی
تاکید بر مطالعه برای کسب هر چهار مهارت ارتباطی ادامه دارد: شنیدن، گفتگو، خواندن و 
نوشتن. دانش آموزان برای تسلط در مولفه های اصلی و رشد واژگانی پیشرفته برای استفاده 
شایسته از زبان در اغلب شرایط تالش خواهند کرد. این دوره پیشرفته برای تقویت مهارت و 
شایستگی دانش آموزان در اشکال کتبی و شفاهی زبان های فرانسه و اسپانیایی طراحی شده 

همچنین دانش آموزانی که آزمون مبتدی Baccalaureate AB می دهند را آماده می سازد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 

زبان فرانسه و اسپانیایی: 2، 5
زبان ایتالیایی: 2

SL IV  IB زبان فرانسه
 SL IV  IB زبان ایتالیایی

 SL IV  IB زبان اسپانیایی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پیش-IBDP سطحIII در صورتی که دوره ترتیبی در 
مدرسه متوسطه گذرانده شده باشد پایه 10 پذیرش می شود

زبان خارجی IB سطح IV برای ارتقای تسلط در دانش آموزانی با انگیزه باال طراحی 
شده است. از دانش آموزان انتظار می رود که تمامی اهداف برنامه دوره IV را با جدیت 
و تمرکز بیشتری دنبال کنند. این دوره هدف در بهبود تمامی مهارت ها با تاکید بر زبان 

 IB برای ارتباطات، و با استفاده از محتوای آموزشی معتبر برای آزمون زبان بین المللی
دارد. مقدمه ای بر برنامه زبان B بین المللی IB بخشی اساسی از این کالس است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 
زبان فرانسه و اسپانیایی: 2، 5 

زبان ایتالیایی: 2
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مدرسه: 

 V LS  IB زبان فرانسه
V LS  IB زبان ایتالیایی

 V LS  IB زبان اسپانیایی
سطح: 1 پایه: 12 

IV سطح IB پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز موسیقی
این دوره پیشرفته برای تقویت تسلط و مهارت در هر دو زبان کتبی و شفاهی و آمادگی 
دانش آموزان برای آزمون زبان B بین المللی طراحی شده است. دانش آموزان همچنین 
قادر به صحبت با صحت کافی برای شرکت در گفتگوهای رسمی و غیررسمی هستند. 
همچنین می توانند اشکال ادبی مختلف را درک نموده )چه به صورت کتبی چه شفاهی( 

درباره آنها بحث کنند و نظر دهند. مطالعه عمقی آثار، مقاالت معاصر و مروری بر 
ساختارهای زبانی پیچیده این دوره را معتبرتر نموده است. نوشته های دانش آموزان در 
رابطه با موضوعات ادبی و مسئله محور خواهد بود. خودبیانگری در فعالیت های فردی 

و گروهی، ارائه های شفاهی و تکالیف کتبی تشویق می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 

زبان فرانسه و اسپانیایی: 2، 5
زبان ایتالیایی: 2 

HL IV  IB زبان فرانسه
HL IV  IB زبان ایتالیایی

 HL IV  IB زبان اسپانیایی
پایه: سطح 11: 1

پیش نیاز: سه سال آموزش فرانسه/ایتالیایی/اسپانیایی یا معادل یا تست و تایید مدرس. 
کسب واحد زبان IB فرانسه/ایتالیایی/اسپانیایی III پس از این دوره توصیه می شود.

اسپانیایی، ایتالیایی یا فرانسه IB سطح IV دوره HL اولین بخش از یک سری دو ساله 
است که دانش آموزان را برای ازمون IB فرانسه، ایتالیایی یا اسپانیایی آماده می کند. 

پیشرفت تمامی مهارت های زبان، شنیدن، صحبت، خواندن و نوشتن در این دوره ادامه 
پیدا کرده و تاکید بر استفاده از زبان در شرایط حقیقی با محتوای آموزشی معتبر شامل 
فیلم، ضبط صدا، روزنامه و مجله ادامه پیدا می کند. منتخبی از آثار ادبی نیز در این 
دوره گنجانده شده است. مثال ها و سواالت از ازمون های گذشته IB به عنوان ابزار 

یادگیری در زمان های مناسب در سرتاسر دوره به کار خواهند رفت. دانش آموزان باید 
در آزمون سطح باالتر شرکت کنند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند:
زبان فرانسه و اسپانیایی: 2، 5

زبان ایتالیایی: 2

 HL V  IB زبان فرانسه
 HL V  IB زبان اسپانیایی

واحد: 1 پایه: 12 
پیش نیاز: چهار سال آموزش فرانسه/ایتالیایی/اسپانیایی یا معادل یا تست و تایید 

مدرس. کسب واحد زبان IB فرانسه/ایتالیایی/اسپانیایی سطح IV پس از این دوره 
توصیه می شود.

اسپانیایی یا فرانسه IB سطح V دوره HL دومین بخش از یک سری دو ساله است که 
دانش آموزان را برای ازمون IB فرانسه یا اسپانیایی آماده می کند. پیشرفت تمامی 

مهارت های زبان، شنیدن، صحبت، خواندن و نوشتن در این دوره ادامه پیدا کرده و تاکید 
بر استفاده از زبان در شرایط حقیقی با محتوای آموزشی معتبر شامل فیلم، ضبط صدا، 
روزنامه و مجله ادامه پیدا می کند. منتخبی از آثار ادبی نیز در این دوره گنجانده شده 
است. مثال ها و سواالت از ازمون های گذشته IB به عنوان ابزار یادگیری در زمان 

های مناسب در سرتاسر دوره به کار خواهند رفت. دانش آموزان باید در آزمون سطح 
باالتر شرکت کنند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 A1 SL ،IB ادبیات و زبان اسپانیایی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: دوره اسپانیایی گویشوران بومی/زبان مادری IB یا معادل 
این دوره برای دانش آموزان اسپانیایی زبان در سطح دبیرستان در برنامه IB طراحی 
شده است. مهارت طبیعی گویشوران بومی/زبان مادری در این دوره مورد توجه قرار 

گرفته و تاکید بر گسترش مهارت ها و نه جایگزینی مهارت زبانی موجود فرد می باشد. 
دانش آموزان از زبان در موقعیت ها و شرایطی استفاده می کنند که دربرگیرنده بحث ها 
و استدالل ها و گفتگوهای پیشرفته است. همچنین توانایی طبیعی گویشوران بومی/زبان 
مادری در پرکردن خالء کسب مهارت به ویژه سواد جدید را هدف قرار داده، مهارت 

های شنوایی و شفاهی طبیعی را ارتقا می دهد، در افرادی که به میراث غنی خود 
مفتخرند و به دانش آموزان توانایی رسیدن به حداکثر پتانسیل خود را می دهد. این دوره 

مبتنی بر مطالعه ادبیات و زبان به طور هم زمان است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

A1 HL ،IB ادبیات و زبان اسپانیایی
واحد: 1 پایه: 12-11 

SL A1 زبان اسپانیایی IB :پیش نیاز
دوره اسپانیایی IB برای گویشوران مسلط HL یک برنامه دو ساله است که شرایط 

برنامه IB را احراز می کند. دانش آموزان بر مطالعه زبان و ادبیات بر طبق 
دستورالعمل های IB تمرکز می کنند. در عین حال دانش آموزان توانایی های تفکر 

خالقانه و انتقادی خود را ارتقا داده، مهارت ها و دانش الزم برای تبدیل شدن به 
شهروندان جهانی و زبان آموزی دائمی را کسب می کنند. این دوره دانش آموزان را 

برای آزمون های ضروری IB در سطوح باالتر که در پایان سال سوم برگزار می شود 
آماده می نماید. تکمیل موفقیت آمیز این دوره و دوره های دیگر زبان A دانش آموزان را 

واجد شرایط کسب دیپلم دوزبانه IB می سازد.
مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 2
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مدرسه: 

برنامه تحصیلی متقاطع عمومی
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

 )TOK( IB نظریه دانش
سطح: 1 پایه: 12 
پیش نیاز: متقاضی دیپلم IB باشد یا گذراندن حداقل چهارسال کالس آمادگی IB به طور 

هم زمان
نظریه دانش IB دوره ای اجباری برای متقاضیان دیپلم IB است. این دوره برای 

پرورش دانش آموزان با این عادت ذهنی تفکر درباره روش های انسان و محدودیت 
دانش و همچنین توانایی انسان در انتقال این روش های دانش طراحی شده است. دانش 

آموزان سواالت اساسی معرفت شناسی را با تفکر و زیرسوال بردن مبنای دانش و 
تجربه بررسی می کنند، با تعصب ایدئولوژیکی و فرهنگی، همچنین طرح استدالل 
منطقی و قضاوت ارزشی سوگیری های خود آشنا می شوند. حوزه های آکادمیک 

بررسی شده شامل زبان، تاریخ، منطق، علوم، ریاضی، اخالق و زیبایی شناسی است. 
این دوره آزمونی کتبی سراسری و همچنین یک ارائه شفاهی در کالس دارد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5 

 AICE )مهارت های تفکر )پیشرفته کمکی
 )A سطح( AICEمهارت های تفکر

واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز حداقل یک دوره کمبریج و معرفی نامه دبیر

مهارت های تفکر AICE برای ارتقای فرایندها و مهارت های تفکر به طور کلی 
طراحی شده است. بهبود و گسترش این مهارت ها به مطالعه تمامی حوزه ها و همچنین 
اطمینان از موفقیت در مطالعات پس از سطح متوسطه کمک نموده و عملکرد شغلی را 
ارتقا می دهد. محتوا شامل حساب کاربردی، ارزیابی شواهد، ارزیابی و ارائه استدالل، 
عوامل برهان، و ارزیابی برهان است. با قبولی در آزمون پایان دوره مدرک AICE یا 

دیپلم AICE اعطا خواهد شد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

سمینار رهبری 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: اجرا و مصاحبه
دانش آموزان با بررسی مثال های تاریخی و مدرن درباره جنبه های رهبری آموزش می 

بینند. برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مدرسه به دانش آموزان امکان اجرای عملی 
نظریه رهبری را می دهد. از طریق تمرین برنامه ریزی، مشارکت و اجرای فعالیت 

های سطح مدرسه دانش آموزان با تجربه های رهبری بسیار متنوعی روبرو خواهند شد. 
هر دانش آموز که در کالس ثبت نام نموده به سمتی منصوب خواهد شد که مسئول 

وظایف مشخصی بوده که از تمامی دانش آموزان پشتیبانی می کند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12

 APسمینار
سطح: 1 پایه: 11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز حداقل یک دوره AP و معرفی نامه دبیر
برنامه درسی Capstone برای پیشرفت در مهارت های پژوهش و جستجو با موضوعاتی 

مرتبط جهانی طراحی شده است. این برنامه به بهبود ارتباط، مشارکت و مهارت های 
خالقانه برای کالج، آمادگی و موفقیت شغلی کمک می کند. دانش آموزانی که در این برنامه 

شرکت می کنند باید تکالیفی از قبیل پروژه گروهی، ارائه فردی و ازمون کتبی را انجام 
دهند. 

مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 3، 6، 7، 9، 11، 12

 AP پژوهش
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز حداقل یک دوره سمینار AP و معرفی نامه دبیر
این دوره مهارت ها و اصول الزم برای پژوهش مستقل به منظور تولید و دفاع از پایان 

نامه دانشگاهی را آموزش می دهد. همچنین فرصتی برای دانش آموزان به منظور 
تحقیق و جستجوی موضوع، مسئله یا مشکلی در حد تخصص دانشگاهی و در حیطه 

عالقه خود را فراهم می کند. با این کاوش دانش آموزان تحقیقی طوالنی مدت و پژوهش 
محور را طراحی برنامه ریزی و اجرا می کنند که یک سوال تحقیق را مورد بررسی 

قرار خواهد داد. این دوره با آماده سازی پروژه پایان نامه دانشگاهی و ارائه شفاهی 
برای دفاع از پژوهش تکمیل می شود.

مدرسه ای این دوره را ارائه می دهد: 3، 6، 9، 11 

IB مهارت های فردی و تخصصی
واحد: 1 پایه: 12-11 
ثبت نام هم زمان: خیر  )1.0W( وزن: بله

IB پیش نیاز: ثبت نام برای برنامه
این دوره برای آشنایی دانش آموزان با مهارت های زندگی طراحی شده است. در این 

الگو، یادگیرنده از انواع مهارت ها استفاده می کند تا دنیا برای آنها قابل درک شود و با 
تأیید روی تفکر منتقدانه و اخالقی و ارتباط موثر، مهارت ها را ارتقا می بخشد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2
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کد شماره 
مدرسه: 

استعدادهای درخشان
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

 )GEMS( سمینار چند رشته ای استعدادهایدرخشان
سطح: 0.5 پایه: 11 
پیش نیاز: تکمیل موفق کالس نهم برنامه سمینار آموزش استعدادهای درخشان و ثبت 

نام هم زمان برای درس تعیین سطح
این دوره سمینار چند رشته ای ممکن است جایگزین برنامه سمینار مختص دانش آموزان 

با استعداد کالس یازدهم شود. این کالس جنبه های مختلف تجربه آمریکایی را بررسی 
می کنند تا آنچه که هویت آمریکا را می سازند را تعیین کنند. این درس چند رشته ای، 

چند فرهنگی است که ادبیات، تاریخ، علوم، آداب و رسوم و هنرهای بصری و عملی را 
در فرهنگ آمریکا بررسی خواهد کرد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 12

 )GEMS( AR سمینار چند رشته ایاستعدادهای درخشان
سطح: 0.5 پایه: 12 

پیش نیاز: تعیین سطح در برنامه آموزش استعدادهای درخشان مدارس دولتی 
شهرستان پرنس ویلیام و ثبت نام هم زمان برای تعیین سطح پیشرفته

این دوره سمینار چند رشته ای ممکن است جایگزین برنامه سمینار مختص دانش آموزان 
با استعداد کالس دوازدهم شود. نقاط قوت و محدودیت های هر رشته آکادمیک در محیط 

سمینار بررسی می شود. این دوره به دانش آموزان اجازه می دهد تا روابط متقابل بین 
مفاهیم مختلف دانش را بررسی کنند. ساختار کلی این دوره شاخه های فلسفه را بررسی 

و معرفی می کند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 10

 )GEMS( سمینار چند رشته ای استعدادهای درخشان
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: تعیین سطح در برنامه آموزش استعدادهای درخشان مدارس دولتی 
شهرستان پرنس ویلیام یا مدرک تحصیلی به عنوان دانشور تعیین سطح پیشرفته

این سمینار چند رشته ای ممکن است جایگزین برنامه سمینار مختص دانش آموزان با 
استعداد کالس دوازدهم شود. این دوره ممکن است، دوره اصلی برای دانشوران تعیین 
سطح پیشرفته باشد. نقاط قوت و محدودیت های هر رشته آکادمیک در محیط سمینار 

بررسی می شود. این دوره به دانش آموزان اجازه می دهد تا روابط متقابل بین مفاهیم 
مختلف دانش را بررسی کنند. ساختار کلی این دوره شاخه های فلسفه را بررسی و 

معرفی می کند.
درس جز پژوهشی را شامل می شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 7، 8، 9، 11

 )TOK( نکته: مدارسی که برنامه دیپلم بین المللی ارائه می دهند، نظریه دانش
مانند درس سمینار برای دانش آموزان استعداد درخشان شناخته شده است. در 
مدارسی که برنامه کمبریج را ارائه می دهند، مهارت های تفکر AICE مانند 

سمینار ارشد برای دانش آموزان استعداد درخشان شناخته شده است.
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کد شماره 
مدرسه: 

تربیت بدنی و سالمت
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

 دروس مورد نیاز برای تربیت بدنی

 I تربیت بدنی و سالمت
 PE I پیش IB برنامه دیپلم

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: ندارد

دانش آموزان برای دستورالعمل های کالسی و فعالیت های گروهی و فردی فعالیت 
خواهند کرد که برای توسعه دیدگاه ها، دانش و مهارت های الزم برای حفظ تناسب اندام 

شخصی برای یک عمر طراحی شده اند. پنجاه درصد از تمرکز درس روی آموزش 
تناسب اندام، تغذیه، بهداشت روان، کمک های اولیه CPR AED، جلوگیری از بیماری 
و کنترل و پیشگیری از سوء مصرف مواد است. برنامه درسی تربیت بدنی IBDP پیش 

زمینه های جهانی، استراتژی ها و معیارها را ترکیب خواهد کرد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه )IB تنها در مدارس 2 و 5 است(

II بهداشت، تربیت بدنی، و کالس آموزش رانندگی
 HPE II IB برنامه دیپلم پیش

واحد: 1  پایه: 12-9 
I پیش نیاز: تکمیل موفقیت آمیز تربیت بدنی و سالمت

دانش آموزان برای آموزش های کالسی و فعالیت های گروهی و فردی فعالیت خواهند 
کرد که برای توسعه دیدگاه ها، دانش و مهارت های الزم برای حفظ تناسب اندام شخصی 

برای یک عمر طراحی شده اند. پنجاه درصد از تمرکز درس روی آموزش خانواده، 
مفاهیم سالمت، و آموزش رانندگی است. کالس آموزش رانندگی از حداقل 36دوره 

تجارب یادگیری ساختاری تشکیل شده است که هدف آن آماده نمودن راننده های مطمئن 
و ایمن است. تکمیل آموزش رانندگی از طریق مربی خصوصی، دانش آموزان را از 

تکمیل تمام اهداف دوره درسی معاف نمی کند. برنامه درسی تربیت بدنی IBDP پیش 
زمینه های جهانی، استراتژی ها و معیارها را ترکیب خواهد کرد.

مقررات جدید صدور گواهی ویرجینیا- ابتدای پاییز 2010 
تغییرات قانونی صدور مجوز نوجوانان به حضور ولی و دانش آموز در سخنرانی 
ایمنی 90 دقیقه ای نیاز دارد. این شرایط الزم باید برای دانش آموز رعایت شود تا 

بتواند با موفقیت گواهینامه آموزش رانندگی کالس را دریافت کند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه )IB تنها در مدارس 2 و 5 است(

دروس اختیاری برای تربیت بدنی

آموزش رانندگی )در ماشین( 
واحد: 0 پایه: 12-10 

پیش نیاز: ثبت نام و مجوز یادگیرنده یا تکمیل موفق کالس آموزش رانندگی. دانش 
آموزان باید حداقل ده ساعت تجربه پشت فرمان قبل از شرکت در آموزش رانندگی داخل 

ماشین داشته باشند.
آموزش رانندگی داخل ماشین شامل آموزش های پشت فرمان )BTW( است. این کالس 

برای برنامه انتخابی پس از مدرسه برنامه ریزی شده است که به 14 کالس دوره ای 
برای دریافت گواهی نامه رانندگی ویرجینیا نیاز دارد. با تکمیل این دو مرحله از دوره و 

ارائه 45 ساعت گزارش رانندگی برای دانشجو گواهی نامه موقت صادر خواهد شد 
)PDL(. این گواهی نامه رانندگی موقت تنها پس از اینکه دانش آموز به سن 16 سال و 

3 ماهگی برسد و 9 ماه از زمان دریافت مجوز یادگیرنده ویرجینیا گذشته باشد معتبر 
است. همه دانش آموزان باید شرایط الزم تربیت بدنی کالس نهم را قبل از ثبت نام برای 

برنامه آموزش رانندگی کالس دهم به اتمام برسانند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

دستیار تربیت بدنی 
واحد: 0.5 پایه: 12-11 
پیش نیاز: تکمیل موفق تربیت بدنی و سالمت I و II با نمره "B" یا باالتر و تصویب 

رئیس بخش و دستیار دبیر
این دوره برای دانش آموزانی که به تربیت بدنی و سالمت عالقه مندند، فرصت هایی را 

برای تجارب یادگیری مثبت آتی فراهم می سازد. تأکید روی کمک به برنامه آموزشی 
است. ممکن است این دوره بیش از یک بار برای کسب واحد ارائه شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 4، 5، 7، 11، 12

جایگزین های مورد تاییددوره های ضروری

I نداردتربیت بدنی و سالمت

II نداردتربیت بدنی و سالمت

جایگزین های مورد تاییددوره های ضروری
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99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

تربیت بدنی پیشرفته – تناسب اندام شخصی 
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: تکمیل موفق تربیت بدنی و سالمت I و II با "C" یا نمره باالتر و/یا معرفی 
رئیس بخش. دانش آموزانی که ثبت نام برای سال دوم تربیت بدنی را انتخاب می کنند 

باید درس تربیت بدنی سال اول را با نمره B یا باالتر پاس کرده باشند 
تربیت بدنی پیشرفته بر دلیل اهمیت ورزش و تناسب اندام، نیازهای تناسب اندام، و نحوه 
رسیدن و حفظ تناسب اندام تأکید می ورزد. تأکید بیشتر بر پنج عنصر مرتبط به سالمت 

تناسب اندام است، از جمله آمادگی جسمانی قلبی عروقی، قدرت و استقامت عضالنی، 
انعطاف پذیری و کنترل چربی بدن. سطح تناسب اندام دانش آموزان ارزیابی می شود. 
آموزش شامل تأکید بر عوامل خطرناک بهداشتی مربوط به شیوه زندگی و چگونگی 

تاثیر تغذیه بر سالمتی است. این دوره ممکن است شامل آموزش کالسی و فعالیت بدنی 
شود. ممکن است این دوره بیش از یک بار برای کسب واحد ارائه شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12

آموزش تربیت بدنی پیشرفته – بدنسازی – تأکید بر بدنسازی و 
آمادگی جسمانی 

واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: تکمیل موفق تربیت بدنی و سالمت I و II با "C" یا نمره باالتر و/یا معرفی 
رئیس بخش. دانش آموزانی که ثبت نام برای سال دوم تربیت بدنی را انتخاب می کنند 

باید درس تربیت بدنی سال اول را با نمره B یا باالتر پاس کرده باشند 
این بخش تربیت بدنی پیشرفته بر بدنسازی و آمادگی جسمانی تأکید دارد. دانشجو نحوه و 

دلیل بدنسازی و آمادگی جسمانی و تأثیری که روی توانایی ورزشی دانشجو دارد را 
درک خواهند کرد. دانش آموز برآورد نیازهای تناسب اندام یک نفر و نحوه رسیدن و 

حفظ تناسب اندام برای یک عمر را یاد خواهد گرفت. تأکید بیشتر بر پنج عنصر مرتبط 
به سالمت تناسب اندام است، از جمله آمادگی جسمانی قلبی عروقی، قدرت و استقامت 

عضالنی، انعطاف پذیری و کنترل چربی بدن. سطح تناسب اندام فردی دانشجو ارزیابی 
می شود و دانش آموزان اهداف شخصی ایجاد می کنند و برنامه های تناسب اندام را 

توسعه می دهند. آموزش شامل تأکید بر عوامل خطرناک بهداشتی مربوط به شیوه زندگی 
و چگونگی تاثیر تغذیه بر سالمتی است. ممکن است این دوره بیش از یک بار برای 

کسب واحد ارائه شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 روکش سطح زمین و مراقبت از ورزشکار در برابر آسیب 
 I دیدگی

واحد: 1 پایه: 12-11 
)کالس دهم با اجازه مربی(

پیش نیاز: تکمیل موفق تربیت بدنی و سالمت I و II با نمره "C" یا باالتر، و/یا معرفی 
نامه دبیر

این دروس، که توسط مربی ورزشی واجد شرایط آموزش داده می شوند، روی 
تشخیص، پیشگیری و درمان آسیب دیدگی های متداول ورزشی تأکید دارد. به عالوه، 

دانش آموزان آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان، کمک های اولیه، تغذیه و فرصت حرفه 
ای را یاد می گیرند. دانش آموزان به شرکت 9 ساعته در 9 هفته پس از کار آموزی 

مدرسه برای تکمیل موفق نیاز دارند. تکمیل درس های آموزش ورزشکار ممکن است 
به عنوان بخشی از شرایط الزم فارغ التحصیلی برداشته شود. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 II پیشگیری و مراقبت از آسیب دیدگی ورزشکار
واحد: 1 پایه: 12-11 
 "B" با نمره I پیش نیاز: تکمیل موفق پیشگیری و مراقبت از آسیب دیدگی ورزشکار

و معرفی نامه دبیر
این دروس توسط مربی ورزشی واجد شرایطی آموزش داده می شوند، و بر تشخیص 
پیشگیری و درمان آسیب دیدگی های متداول ورزشی تأکید می کند. عالوه بر آموزش 

کالسی، دانش آموزان این دوره باید تا 75 ساعت کار عملی ATC را با یک گروه در 
طول سال تحصیلی کامل کنند. تکمیل هر دو درس آموزش ورزشکار شرایط الزم 

مراحل فارغ التحصیلی را فراهم می سازد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه به جز مدرسه 12

پیشگیری و مراقبت پیشرفته از ورزشکار در برابر آسیب دیدگی 
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

پیش نیاز: مشارکت موفق در پیشگیری و مراقبت از آسیب دیدگی ورزشکار به دلیل 
ماهیت مسئولیت های این دوره، معرفی نامه دبیر و انتخاب ضروری است.

این دوره به عنوان بخشی از آموزش ورزش I و II ارائه داده می شود. این واحد جزئی 
به تمام زمان آموزشی پس از ساعت های نرمال مدرسه در برنامه درسی آموزش 

ورزشی نیاز دارد. حداقل 100 ساعت باید در طول سال، حداقل 4 ساعت در هفته و 
25 بار در یک چهارم سال تکمیل شده باشد. دانش آموز باید یک ترم با بازیکنان و 

مربیان کار کند و مهارت های پیشگیری، ارزیابی و مدیریت آسیب دیدگی ورزشی را به 
صورت عملی تمرین کنند. کارورزان مهارت های آموزش ورزشی را همچون ارتباط و 

مهارت های فردی الزم برای مربی ورزش بودن بهبود می بخشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

JROTC
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

مشارکت در JROTC سبب نمی شود هر دانش آموزی از خدمت سربازی معاف شود یا حذف گردد. این دروس برای تدریس شهروندی و مهارت های رهبری در 
طول خدمات مربوطه طراحی شده اند.

سلسله مراتب دوره JROTC دریایی
 )NJROTC( I علوم دریایی

واحد: 1 پایه: 11-9 
پیش نیاز: دانش آموز باید بتواند در برنامه تربیت بدنی شرکت کند، لباس فرم بپوشد و 

به استانداردهای تعیین شده برسد و آن را حفظ نماید.
این دوره معارفه برای همه دانش آموزانی طراحی شده است که سال اول علوم دریایی 

اند. واحدها با آداب و رسوم نظامی، رهبری، مدیریت، جغرافی، تاریخ دریایی، ناوبری 
مقدماتی و مهارت در دیانوردی عمومی تدریس خواهد شد. دانش آموزان هفته ای یک 

بار لباس فرم نیروی دریایی می پوشند، در تمرین نظامی شرکت می کنند، و در 
سفرهای میدانی و بازدیدهای آموزشی به تأسیسات نظامی، کشتی ها و موزه ها حاضر 

می شوند. فعالیت های فوق برنامه شامل تیم تمرین نظامی/گارد رنگ، تیم تیراندازی 
هوایی، تیم آکادمیک و مشارکت فعال در رویدادهای اجتماعی و سازمان های می شود. 

دانش آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط الزم ورود به برنامه را 
داشته باشند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4

 )NJROTC( II علوم دریایی
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: دانش آموز باید بتواند در برنامه تربیت بدنی شرکت کند، لباس فرم بپوشد و 

به استانداردهای تعیین شده آماده سازی شخصی برسد و آن را حفظ نماید. تکمیل 
NJROTC I موفقیت آمیز

این دوره شامل واحدهای مطالعه رهبری، تاریخچه نیروی دریایی، جغرافیای نیروی 
دریایی، اقیانوس شناسی، هواشناسی، ستاره شناسی و علوم طبیعی است. دانش آموزان 

هفته ای یکبار لباس فرم دانشجویان نیروی دریایی می پوشند، در عملیات نظامی شرکت 
می کنند و در سفرهای میدانی و بازدیدهای آموزشی حاضر می شوند. دانشجویان نظامی 

ترم دوم، موقعیت های رهبری را به عهده می گیرند و در فعالیت های فوق برنامه 
شرکت می کنند. دانش آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط الزم 

ورود به برنامه را داشته باشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4

 )NJROTC( III علوم دریایی
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: دانش آموز باید بتواند در برنامه تربیت بدنی شرکت کند، لباس فرم بپوشد و 

به استانداردهای تعیین شده آماده سازی شخصی برسد و آن را حفظ نماید. تکمیل 
NJROTC II موفقیت آمیز

در ترم سوم واحدهای زیر ارائه می شود: مطالعه رهبری، اطالعات نیروی دریایی و 
مهارت های دریایی. دانش نیروی دریایی مطالعه قدرت دریا و امنیت ملی، عملیات 

دریایی و عملیات پشتیبانی، قانون نظامی و قانون بین المللی و دریا را شامل می شود. 
مهارت های دریایی، مطالعات ساخت کشتی و کنترل آسیب، سازمان عرشه ناو و 

ناوبری دریایی، قوانین مسیر و هیئت مدیره مانور، و سالح های دریایی و هواپیما را 
شامل می شود. دانش آموزان موقعیت های رهبری در حال افزایش را به عهده می گیرند 

و در انواع فعالیت ها شرکت می کنند. آنها آداب و رسوم جدید، قوانین و مقررات، 
پوشش مناسب لباس فرم و مشق نظامی را به دانشجویان نظامی تدریس می کنند. دانش 

آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط الزم ورود به برنامه را داشته 
باشند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4

 )NJROTC( IV علم دریایی
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: دانش آموز باید بتواند در برنامه تربیت بدنی شرکت کند، لباس فرم بپوشد و 

به استانداردهای تعیین شده آماده سازی شخصی برسد و آن را حفظ نماید. تکمیل 
NJROTC III موفقیت آمیز

دروس سال چهارم شامل مطالعه رهبری و برنامه عملی کار درس قبله و تجربه برنامه 
ریزی و عملکردهای اجرایی سازمانی است. دانش آموزان شرکت دانشجوهای افسری 
را در همه فعالیت ها، مدیریت و سازماندهی می کنند. دانش آموزانی که قصد ثبت نام 

در JROTC دارند، باید شرایط الزم ورود به برنامه را داشته باشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4

 )NJROTC( علوم دریایی - دوره چالش
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: تکمیل موفق دروس دریایی III یا علوم دریایی IV با نمره "B" یا بهتر و 

معرفی نامه دبیر
این دوره پنج مرحله ای، مطالعه رهبری و مهارت را شامل می شود. همه دانش 

آموزانی که می خواهند این دوره را بردارند باید توانایی شنای خود را با شنا تا 50 یارد 
و قدم به مدت پنج دقیقه نشان دهند. دانش آموزان باید همچنین آزمون آمادگی جسمانی 

NJROTC را بدهند و هر روز برای تمرین بدنی شرکت کنند. دانش آموزانی که قصد 
ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط الزم ورود به برنامه را داشته باشند.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 4

سلسله مراتب دوره JROTC ارتشی
 )AJROTC( I علوم نظامی

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: برنامه ریزی دانش آموزان برای ثبت نام در JROTC باید شرایط الزم 

 JROTC برنامه ورودی را داشته باشد. دانش آموز باید بتواند در برنامه تناسب اندام
شرکت کند، لباس فرم بپوشد و به استانداردهای تعیین شده در مقررات فرماندهی ایالت 

متحده برسد و آنها را حفظ نماید
این دوره معارفه برای همه دانش آموزان سال اول علوم نظامی طراحی شده است. 

واحدهای برنامه درسی در موضوعات زیر تدریس می شوند: شهروندی آمریکا، تکنیک 
های ارتباط، رهبری، آزمون آمادگی جسمانی ریاست جمهوری، تمرین نظامی و مراسم، 

کمک های اولیه و سالمت شما، پیشگیری از سوء استفاده مواد، نقشه خوانی، تاریخ 
نظامی، آداب و رسوم ارتش، مهارت های اساسی رهبری، مهارت های مدیریت زندگی. 
دانش آموزان هفته ای یکبار لباس فرم دانشجویان دانشکده افسری می پوشند، در عملیات 

حفاری نظامی شرکت می کنند و در سفرهای میدانی و بازدیدهای آموزشی حاضر می 
شوند. فعالیت های مشارکتی فوق برنامه، گارد رنگی، شلیک هوایی، تیم مهاجم و 
مشارکت فعاالنه در رویدادها و پروژه های خدماتی و فعالیت های اجتماعی مانند 

غذاخوری و توپ نظامی را شامل می شود. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 8
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99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 )AJROTC( II علوم نظامی
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: برنامه ریزی دانش آموزان برای ثبت نام در JROTC باید شرایط الزم 
 JROTC برنامه ورودی را داشته باشد. دانش آموز باید بتواند در برنامه تناسب اندام
شرکت کند، لباس فرم بپوشد و به استانداردهای تعیین شده برسد و آنها را حفظ نماید، 
و نیز باید با موفقیت علوم نظامی I یا رشته ای برابر در برنامه دیگر JROTC را به 

اتمام برساند.
در ترم دوم واحدهای زیر ارائه می شود: مطالعه تکنیک های ارتباطی، رهبری، تست 
آمادگی جسمانی، تمرین نظامی و مراسم، کمک های اولیه و پیشگیری از سوء مصرف 
مواد مخدر، نقشه خوانی، موقعیت های شغلی، نقش ارتش ایالت متحده آمریکا و آگاهی 

از تکنولوژی. دانش آموزان هفته ای یکبار لباس فرم دانشجویان نیروی ارتشی می 
پوشند، در عملیات نظامی شرکت می کنند و نیز در سفرهای میدانی حاضر می شوند. 

دانشجویان نظامی ترم دوم، موقعیت های رهبری را به عهده می گیرند و در فعالیت 
های فوق برنامه ارائه شده در لیست علوم نظامی I شرکت می کنند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 8

 )AJROTC( III علوم نظامی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: برنامه ریزی دانش آموزان برای ثبت نام در JROTC باید شرایط الزم 
 JROTC برنامه ورودی را داشته باشد. دانش آموز باید بتواند در برنامه تناسب اندام
شرکت کند، لباس فرم بپوشد و به استانداردهای تعیین شده در مقررات فرماندهی ایالت 
متحده برسد و آنها را حفظ نماید، و نیز باید با موفقیت علوم نظامی I و II را به اتمام 

رساند
در ترم سوم واحدهای زیر ارائه می شود: مطالعه تکنیک های ارتباطی، رهبری، تست 
آمادگی جسمانی، تمرین نظامی و مراسم، کمک های اولیه و پیشگیری از سوء مصرف 
مواد مخدر، نقشه خوانی، تاریخچه آمریکا، شهروندی، موقعیت های شغلی، نقش ارتش 

ایالت متحده آمریکا و آگاهی از تکنولوژی و برنامه های انگیزشی. دانش آموزان 
موقعیت های رهبری در حال افزایش را به عهده می گیرند و در انواع فعالیت ها شرکت 

می کنند. دانش آموزان به دانشجویان نظامی جدید آداب و رسوم، قوانین و مقررات، 
پوشش مناسب لباس فرم و تمرین نظامی را یاد می دهند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 8

 )AJROTC( IV علوم نظامی
پایه: سطح 12: 1

پیش نیاز: برنامه ریزی دانش آموزان برای ثبت نام در JROTC باید شرایط الزم 
 JROTC برنامه ورودی را داشته باشد. دانش آموز باید بتواند در برنامه تناسب اندام
شرکت کند، لباس فرم بپوشد و به استانداردهای تعیین شده در مقررات فرماندهی ایالت 
متحده برسد و آنها را حفظ نماید، و نیز باید با موفقیت علوم نظامی II ،I، و III را به 

اتمام رساند
ترم چهارم واحدهای زیر ارائه می شود: دوره مطالعه رهبری و کاربردهای مشخص 
دوره عملی قبله و تجربه در برنامه ریزی و اجرای عملکردهای سازمانی است. دانش 
آموزان سپاه دانشجوهای نظامی را سازماندهی و رهبری می کنند. سپاه دانش آموزان 
نظامی سال آخری ترغیب شده اند تا پتانسیل رهبری و توانایی برای زندگی و کار با 

همکاری دیگران را با درک موثر و به کارگیری ویژگی های رهبری، اصول، سبک و 
ارزش های اصلی ارتش را نشان دهند. هدف دانش آموزان سال آخر، تجزیه و تحلیل 

کیفیت ویژگی های رهبری؛ و استفاده از تکنیک های مؤثر مدیریت برای برنامه ریزی 
و تصمیم گیری فرآیندهای حل مسئله )به همراه فرآیند تصمیم گیری اخالقی( و نظارت 

بر کارکنان و موقعیت های فرمان دهی/رهبری است.

سلسله مراتب دوره JROTC تفنگداران دریایی
 )MCJROTC( I آموزش مدیریت و رهبری

واحد: 1 پایه: 12-9 
پیش نیاز: دانش آموز باید بتواند در برنامه تربیت بدنی شرکت کند، لباس فرم بپوشد و 

به استانداردهای تعیین شده برسد و آن را حفظ نماید.
این دوره آموزشی برنامه ترکیبی از دستورالعمل های کالس و کاربردهای عملی 

طراحی شده است تا روی آموزش رهبری، شهروندی، رشد فردی و مسئولیت و توسعه 
شخصیت تأکید داشته باشد. آموزش پایه برای استعداد رهبری، آمادگی جسمانی، سالمت، 

تمرین نظامی و مراسم ها، آداب و رسوم نظامی، موضوعات عمومی نظامی، 
استانداردهای پوشیدن لباس فرم و مراقبت و سازمان نظامی به عنوان بخشی از گرایش 
دانش آموزان نظامی به دسته تفنگداران دریایی و به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت 
رهبری در کالس تدریس می شود. از دانشجویان نظامی انتظار می رود که لباس فرم 
های طراحی شده برای نیروی دریایی را به صورت هفتگی بپوشند و به استانداردهای 

آماده سازی مناسب پایبند باشند. فعالیت های فوق برنامه شامل موارد زیر است: تیم 
رژه/گارد رنگی، گروه مهاجم )آمادگی جسمانی(، گروه تیراندازی هوایی، جهت گیری، 
پروژه های خدمات اجتماعی و رویدادهای اجتماعی. سال اول دانشجویان نظامی جدید را 
در مقابل رشد فردی و مسئولیت قرار می دهد و اساس و سنت ساختار نظامی را ایجاد 

می کنند. دانش آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط الزم ورود به 
برنامه را داشته باشند.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2
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مدرسه: 

 )MCJROTC( II آموزش مدیریت و رهبری
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: تکمیل موفقیت آمیز آموزش رهبری I، و امکان شرکت در برنامه تربیت 
بدنی، پوشیدن لباس فرم و دارا بودن استانداردهای آماده سازی شخصی و حفظ آن
این دوره بر اساس دانش و تجربه کسب شده در طول آموزش رهبری I ساخته شده 

است. این دوره بر آموزش کالسی و برنامه های عملی طراحی شده برای تأکید نمودن 
بر آموزش رهبری، شهروندی، رشد فردی و مسئولیت پذیری، نظم خودی، توسعه 

شخصیت و توجه به شغل آینده تأکید می ورزد. آموزش رهبری، آمادگی جسمانی، تمرین 
نظامی و مراسم، آداب و رسوم نظامی، موضوعات عمومی نظامی، تیراندازی هوایی، 
تاریخچه نظامی به عنوان بخشی از گرایش بیشتر دانشجویان نظامی بر توسعه کیفیت 

رهبری در کالس آموزش داده می شود. از دانش آموزان نظامی انتظار می رود تا لباس 
فرم های دسته تفنگداران دریایی را به صورت هفتگی بپوشند، و به استانداردهای آماده 
سازی و اجرای نقش های رهبری درون دانشکده افسری MCJROTC پایبند باشند. 

فعالیت های فوق برنامه شامل موارد زیر است: تیم رژه/گارد رنگی، گروه مهاجم 
)آمادگی جسمانی(، گروه تیراندازی هوایی، جهت گیری، پروژه های خدمات اجتماعی و 
رویدادهای اجتماعی. دانش آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط 

الزم ورود به برنامه را داشته باشند.
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2

 )MCJROTC( III آموزش مدیریت و رهبری
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: پایان موفقیت آمیز آموزش رهبری I و II و امکان شرکت کردن در برنامه 
آمادگی جسمانی، پوشیدن لباس فرم و رسیدن به استانداردهای آماده سازی و حفظ آن

این دوره بر مبنای دانش و تجربه کسب شده در طول آموزش رهبری I و II ساخته شده 
است. این دوره به منظور تأکید بر آموزش رهبری، شهروندی، رشد فردی و مسئولیت 
پذیری، نظم خودی، توسعه شخصیت و توجه به شغل آینده، بر آموزش کالسی و برنامه 

های عملی طراحی شده اصرار می کند. آموزش رهبری، آمادگی جسمانی، تمرین 
نظامی و مراسم، آداب و رسوم نظامی، موضوعات عمومی نظامی، تیراندازی هوایی، 
تاریخچه نظامی به عنوان بخشی از گرایش بیشتر دانشجوهای نظامی در کالس آموزش 

داده می شود. در طول این سال، تأکید فزاینده ای بر توجه و بررسی موقعیت های 
آموزشی و شغلی دبیرستان وجود دارد. از دانش آموزان نظامی انتظار می رود تا لباس 
فرم های دسته تفنگداران دریایی را به صورت هفتگی بپوشند، و به استانداردهای آماده 
سازی و اجرای نقش های رهبری درون دانشکده افسری MCJROTC پایبند باشند. 

فعالیت های فوق برنامه شامل موارد زیر است: تیم رژه/گارد رنگی، گروه مهاجم 
)آمادگی جسمانی(، گروه تیراندازی هوایی، جهت گیری، پروژه های خدمات اجتماعی و 
رویدادهای اجتماعی. دانش آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط 

الزم ورود به برنامه را داشته باشند.
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2

 )MCJROTC( IV آموزش مدیریت و رهبری
پایه: سطح 12: 1

پیش نیاز: پایان موفقیت آمیز آموزش رهبری II ،I، و III، توانایی مشارکت در برنامه 
آمادگی جسمانی، پوشیدن لباس فرم و رسیدن به استانداردهای آماده سازی و حفظ آن 

این دوره به دانش آموزان سال آخری امکان می دهد به عنوان دستیار آموزشی برای 
کارکنان و مربی برای دانش آموزان نظامی خدمت کنند. از دانشجویان ارشد انتظار می 

رود تا دیدگاه مثبتی داشته باشند، توانایی رهبری الزم از خود نشان دهند و نقش های 
رهبری را درون سازمان MCJROTC اجرا کنند. دانشجویان ارشد به آموزش کالس 

های رهبری II ،I، یا III اختصاص داده می شوند تا آنها را رهبری کنند، نقش بازی 
کنند، آموزش را اجرا کنند و به عنوان ابزاری برای تعدیل آموزش رهبری و آمادگی 

آنها برای حرفه پس از دبیرستان عمل کنند. از دانش آموزان نظامی انتظار می رود تا 
لباس فرم های دسته تفنگداران دریایی را به صورت هفتگی بپوشند، و به استانداردهای 

آماده سازی و اجرای نقش های رهبری درون دانشکده افسری MCJROTC پایبند 
باشند. فعالیت های فوق برنامه شامل موارد زیر است: تیم رژه/گارد رنگی، گروه مهاجم 
)آمادگی جسمانی(، گروه تیراندازی هوایی، جهت گیری، پروژه های خدمات اجتماعی و 
رویدادهای اجتماعی. دانش آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط 

الزم ورود به برنامه را داشته باشند.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2
سلسله مراتب دوره JROTC نیروی هوایی

* دانشآموز ممکن است واحد کالج را برای دوره های ذکر شده بگیرد. مربی برای هر 
دوره آموزش های کاربردی ارائه می دهد. به محض تمام شدن موفقیت آمیز و تأیید 

توسط مربی، دانشجویان واحد کالج را از دانشگاه کلورادو دریافت خواهند کرد و برای 
ورود به هر دانشگاهی پذیرفته می شوند.

 )AFJROTC( I علوم هوا و فضا و رهبری*
واحد: 1 پایه: 11-9 
پیش نیاز: دانش آموز باید بتواند در برنامه تربیت بدنی شرکت کند، لباس فرم بپوشد و 

به استانداردهای تعیین شده برسد و آن را حفظ نماید.
این دوره معارفه برای همه دانش آموزان سال اول نیرو هوایی JROTC طراحی شده 

است. این واحدهای درسی شامل میراث پرواز، توسعه نیروی هوایی، حمل و نقل هوایی 
معاصر، و محیط زیست هوافضاست و مطالعات رهبری شامل آداب و رسوم نیروی 

هوایی فعالیت های دانشکده نظامی، مطالعه عادت، مدیریت زمان، مهارت های ارتباطی 
و مطالعات رهبری و مدیریت می گردد. فعالیت های فوق برنامه شامل تمرین نظامی 

گروه/گارد رنگی است. دانشجویان نظامی در رژه ها، مدارس رهبری تابستان، رقابت 
های گروه تمرین نظامی، توپخانه های ارتش، گروه های علمی افتخاری و سایر فعالیت 
های جامعه شرکت می کنند. دانش آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید 

شرایط الزم ورود به برنامه را داشته باشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 7، 9، 10،
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 )AFJROTC( II علم هوا و فضا و رهبری*
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: دانش آموز باید بتواند در برنامه تربیت بدنی شرکت کند، لباس فرم بپوشد و 

به استانداردهای تعیین شده آماده سازی شخصی برسد و آن را حفظ نماید. تکمیل 
JROTC I موفقیت آمیز

این دوره حاوی واحدهای مطالعاتی درباره محیط زیست هوا و فضا، شرایط الزم 
پرواز، اصول تاریخچه پرواز هواپیما، و اصول ناوبری است. دانش آموزان هفته ای 

یکبار لباس فرم دانشجویان نیروی هوایی می پوشند، در عملیات نظامی شرکت می کنند 
و در سفرهای میدانی و بازدیدهای آموزشی حاضر می شوند. دانشجویان نظامی ترم دوم 

شروع به یادگیری مهارت های ارتباطی، فهم رفتار فردی و گروهی، و اجرای مفاهیم 
پایه رهبری می کنند. دانش آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط 

الزم ورود به برنامه را داشته باشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 7، 9، 10

 )AFJROTC( III علم هوا و فضا و رهبری*
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: دانش آموز باید بتواند در برنامه تربیت بدنی شرکت کند، لباس فرم بپوشد و 

به استانداردهای تعیین شده آماده سازی شخصی برسد و آن را حفظ نماید. تکمیل 
II و JROTC I موفقیت آمیز

در ترم سوم واحدهای زیر ارائه می شود: مطالعه مدار، فضاپیما و راه اندازی وسایل 
نقلیه و اجرای مستمر مفاهیم رهبری عمومی. دانش آموزان موقعیت های رهبری در 
حال افزایش را به عهده می گیرند و در انواع فعالیت ها شرکت می کنند. دانشجویان 

نظامی تعیین هدف را یاد می گیرند و مهارت های مرتبط به آماده سازی برای مشاغل 
آینده را توسعه می دهند. همه فعالیت های فوق برنامه انجام می شود )تیم تمرین نظامی/

گارد رنگی، رژه ها، رقابت ها، گروه های افتخاری و خدمات اجتماعی(. دانش آموزانی 
که قصد ثبت نام در JROTC دارند، باید شرایط الزم ورود به برنامه را داشته باشند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 7، 9، 10

 )AFJROTC( IV علم هوا و فضا و رهبری
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: دانش آموز باید بتواند در برنامه تربیت بدنی شرکت کند، لباس فرم بپوشد و 

به استانداردهای تعیین شده آماده سازی شخصی برسد و آن را حفظ نماید. تکمیل 
JROTC I-III موفقیت آمیز

در ترم چهارم واحد آموزش مستمر پرواز از طریق Honors Ground ارائه می 
شود. سایر بخش های مطالعه، مفاهیم رهبری از طریق مدیریت نیروهای دانشجوی 

نظامی، و تمرین تکنیک های مدیریت، تصمیم گیری، کاربردهای مدیریت برای 
خودشان یا دیگران ارائه می دهند. همه فعالیت های فوق برنامه انجام می شود )تیم تمرین 

نظامی/گارد رنگی، رژه ها، رقابت ها، گروه های افتخاری توپخانه های ارتشی و 
فعالیت های اجتماعی(. دانش آموزان شرکت دانشجوهای افسری را در همه فعالیت ها، 

مدیریت و سازماندهی می کنند. دانش آموزانی که قصد ثبت نام در JROTC دارند، 
باید شرایط الزم ورود به برنامه را داشته باشند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 7، 9، 10
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ریاضیات
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

جایگزین های مورد تاییددوره های ضروری

)V( I جبر
 	 )V( 2 بخش های 1 و ،I جبر
 	)V( AP I جبر پیش
 	)V( IBDP جبر پیش

)V( هندسه

 	)V( 2 بخش های 1 و ،I هندسه
 	)V( AP هندسه پیش
 	)V( IBDP هندسه پیش
 	)V( IGCSE هندسه

جبر، تابع و تجزیه و تحلیل داده ها

)V( II جبر

 	)V( II جبر پیش
 	)0.5W ،V( مثلثات/AP II جبر پیش
 	)0.5W ،V( مثلثات/AP IBDP جبر پیش
 	)0.5W ،V( مثلثات/IGCSE II جبر پیش

ریاضیات پیشرفته

 )W( توابع/مثلثات 
 با 

)W( توابع/هندسه تحلیلی

 	)W( IB SL مطالعات ریاضی
 	)W( HL I ریاضیات ،)W( IB SL I مطالعات
 	)W( AICE I ریاضیات
 	)W( GS حسابان پیش پاییز و حسابان پیش

 حسابان W( AP AB( یا 
)W( P BC حسابان

 	)W( HL II ریاضیات ،)W( IB SL II ریاضیات
 	)W( AICE II ریاضیات
 	)A سطح( AICE مکانیک
 	)W( B و A بخش های ،GS I حسابان
 	)W( بهار GS و حسابان GS حسابان پاییز

مثلثات )0.5 واحدی(

ریاضیات گسسته )0.5 واحدی(

احتمال / آمار )0.5 واحدی( 

ریاضیات رایانه
ریاضیات رایانه پیشرفته )0.5 واحدی(	 
علوم رایانه	 

)W( AP آمار

 علوم رایانه W( AP A( یا 
)W( AB علوم رایانه

 	)W( IB HL علوم رایانه ،)W( SL علوم رایانه
 	)W( AICE محاسبات

مطالعات رایانه پیشرفته

زندگی و امور مالی شخصی

جایگزین های مورد تاییددروس

دوره هایی که با "V" نشان داده می شود، آزمون SOL پایان سال دارند و امکان ارائه واحد تأیید شده را می دهد. دوره هایی که با "W" نشان داده می شوند، 
امکان ارائه واحد سنگین را درصورت گرفتن نمره "C" یا باالتر دارند. دوره هایی که با "0.5W" نشان داده می شوند، امکان ارائه واحد سنگین 0.5 را 

درصورت گرفتن نمره "C" یا باالتر دارند.
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

جبر I، بخش های 1 و 2 
پایه: 9-10    واحد: وقتی که دانشجو هر دو بخش را پاس کرده باشد، 1 واحد 
اختیاری برای بخش 1 و 1 واحد ریاضی برای بخش 2  

پیش نیاز: ریاضی 8 )جبر پیش(

نکته: دانش آموزانی که دیپلم استاندارد تأیید شده می گیرند و دانش آموزان معلول 
واجد شرایط هستند برای تطبیق واحد، دو واحد ریاضی برای تکمیل هر دو دوره 

می گیرند. 

جبر I، در دو بخش، برای دانش آموزانی ارائه می شود که به زمان بیشتری برای 
تکمیل برنامه درسی جبر I نیاز دارند. این دو دوره از رویکرد تعاملی، کامپیوتری برای 
تدریس مفاهیم جبر بهره می برد. این دوره دو بخشی از ماشین حساب نموداری و برنامه 
های کاربردی محل کار به عنوان سطحی برای یادگیری جبر استفاده می کند. تأکید روی 

 I بخش 1 و جبر ،I برقراری ارتباط بین جبر، هندسه، علم حساب و آمار است. جبر
بخش 2 هر دو در طول یک سال تدریس می شوند. مدارس ممکن است دوره های 

جبرانی برگزار کنند، بنابراین در طول یک سال کامل هر روز کالس برگزار می شود 
یا دوره ها را در طول دو سال ارائه می دهند. این امر به دانش آموز فرصت می دهد 

عالوه بر یک واحد اختیاری برای بخش 1، اولین واحد ریاضی را تا پایان پایه نهم 
بردارد. مدارس به دانش آموزان امکان می دهد بخش 1 را پایه نهم و بخش 2 را در 
پایه دهم بردارند. دانش آموزان برای جبر I بخش 2 باید در آزمون SOL ویرجینیا 

شرکت کنند.
مدارسی که این دوره ها را ارائه می دهند: همه

 I جبر
واحد: 1 پایه: 10-8 

پیش نیاز: ریاضی 7 گسترده یا ریاضی 8 )جبر پیش(
جبر روشی سیستماتیک برای نمایش روابط ریاضی و تجزیه و تحلیل تغییرات فراهم می 
سازد. دانش آموزان بین جبر و هندسه، حسابان، احتماالت و آمار رابطه ای برقرار می 

کنند. با استفاده از برنامه های عملی، این قبیل ارتباطات بین سایر دروس نیز برقرار می 
شود. دانش آموزان الزم است از جبر به عنوان ابزاری برای ارائه و حل بسیاری از 
مشکالت عملی استفاده کنند. به منظور تفسیر عبارات جبری، معادالت و نامعادالت، 
همچنین به منظور تجزیه و تحلیل رفتار توابع از جداول و نمودار ها استفاده می شود.

ماشین حساب های نموداری، رایانه ها و سایر ابزارهای تخصصی مناسب برای کمک 
به تدریس و یادگیری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. دانش آموزان برای جبر I باید 

در آزمون SOL ویرجینیا شرکت کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

هندسه، بخش های 1 و 2 
واحد: وقتی که دانشجو هر دو بخش را پاس کرده باشد،  پایهها: 12-11 

1 واحد اختیاری برای بخش 1 و 1 واحد ریاضی برای بخش 2
پیش نیاز: جبر I یا جبر I، بخش 1 و 2

نکته: دانش آموزان معلول واجد شرایط برای تطبیق واحد، دو واحد ریاضی برای 
تکمیل هر دو دوره می گیرند. اگر آنها بخش های 1 و 2 جبر I را گرفته باشند، 
ریاضی 3 واحدی و یک واحد اختیاری برای چهار بخش دو دوره خواهند گرفت.

هندسه، در دو بخش، برای دانش آموزانی ارائه می شود که به زمان اضافی برای تکمیل 
برنامه درسی هندسه نیاز دارند. هندسه، بخش 1 و هندسه بخش 2 هر دو در طول یک سال 
تدریس می شوند. مدارس ممکن است دوره های جبرانی برگزار کنند، بنابراین در طول یک 

سال کامل هر روز کالس برگزار می شود یا دوره ها را در طول دو سال ارائه می دهند. 
دانش آموزان برای هندسه، بخش 2 باید در آزمون SOL ویرجینیا شرکت کنند.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 12

هندسه 
واحد: 1 پایه: 11-9 

پیش نیاز: جبر I یا جبر I، بخش 1 و 2 
از همه دانش آموزان انتظار می رود هندسه را با موفقیت پاس کنند. این دوره بر مهارت 

استدالل دو یا سه بعدی، هندسه مختصات و گشتاری و کاربرد الگوهای هندسی برای 
حل مسائل تأکید دارد. به منظور اجرای این استانداردها، از انواع برنامه های کاربردی 
واقعی، تکنیک های عمومی حل مسئله از جمله مهارت های ریاضی استفاده می شود. 

از ماشین حساب ها، رایانه ها، تجهیزات نموداری )ماشین حساب نموداری یا شبیه ساز 
رایانه نموداری(، نرم افزار هندسه دینامیک و سایر ابزار فنی مورد استفاده قرار خواهند 

گرفت. دانش آموزان برای هندسه باید در آزمون SOL ویرجینیا شرکت کنند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

جبر، تابع و تجزیه و تحلیل داده ها 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: جبر I و هندسه
این دوره برای دانش آموزانی طراحی شده که جبر I و هندسه را پاس کرده اند اما برای 

ارتقای مفاهیم جبری و هندسی به زمان نیاز دارند تا از موفقیت در جبر II اطمینان 
حاصل کنند. در مبحث الگوسازی ریاضی و تجزیه و تحلیل داده ها، دانش آموزان تابع 
و عملکرد آنها، نامعادالت، احتماالت، طراحی تجربی و تجزیه و تحلیل داده را مطالعه 

خواهند کرد. داده ها توسط برنامه های عملی رشته های علوم، تجارت و امور مالی 
ایجاد می شوند. دانش آموزان مشکالتی را حل خواهند کرد که به فرمول معادالت 
خطی، درجه دوم، تشریحی، یا معادالت لگاریتم و یا مجموعه معادالت نیاز دارند. 

نکته: دانش آموز ممکن است پس از گرفتن واحد جبر II واحد نگیرد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه 

 II جبر
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: جبر I و هندسه
تمام دانش آموزان برای بررسی های فنی پیشرفته و پس از دبیرستان آماده می شوند و 

انتظار می رود که از استانداردهای جبر II برخوردار باشند. با استفاده از مطالعه توابع، 
"خانواده های تابع"، معادالت، نامعادالت، مجموعه ای از معادالت و نامعادالت، چند 

فرمولی، معادالت صحیح یا رادیکال، اعداد مرکب و مجموعه و دنباله ها تدریس کاملی 
از مفاهیم جبری مهیا خواهند شد. تأکید بر برنامه های عملی و الگوسازی از طریق 

دوره های آموزشی است. ابزار نموداری )ماشین حساب های نموداری یا رایانه ها و 
شبیه سازهای نموداری(، رایانه ها، کاربرگ ها و سایر ابزار فنی مناسب برای کمک به 
تدریس و یادگیری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. دانش آموزان برای جبر II باید در 

آزمون SOL ویرجینیا شرکت کنند. جبر II برای دیپلم مطالعات پیشرفته الزم است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه
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مدرسه: 

ریاضیات پیشرفته 
واحد: 1 پایه: 12-11 

II پیش نیاز: جبر
ریاضیات پیشرفته شامل مباحث جبری و مثلثات است. تأکید روی توابع و تابع معکوس، 
معادالت و نامعادالت، نظریه نمودار، ماتریکس، دنباله و مجموعه، بخش های مخروطی 

و لگاریتم خواهد بود. مباحث مثلثات شامل تعریف مثلث و دایره توابع مثلثاتی، 
مشخصاتشان و راه حل های معادالت مثلثات می شود/ این دوره شرایط پیش نیاز 

حسابان AB یا BC را ندارد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

  دوره های برنامه تعیین سطح پیشرفته

 I AP جبر پیش
واحد: 1 پایه: 9-7 

پیش نیاز: ریاضی 7 گسترده یا ریاضی 8 )جبر پیش(
این دوره برای دانش آموزانی طراحی شده است که برنامه درسی ریاضیات گسترده 

مدرسه متوسطه را قبل از پایه هشتم به اتمام رسانده اند یا جبر پیش را با نمره "B" یا 
باالتر پاس کرده اند. از دانش آموزان جبر پیش I AP انتظار می رود که روی تمام 

مباحث جبر I به خوبی برخی مباحث جبر II تسلط داشته باشند. از دانش آموزانی که این 
دوره را بر می دارند انتظار می رود که مطالعات شان را با درس هندسه پیشرفته ادامه 

دهند که بعد از جبر II/مثلثات ارائه می شود. دانش آموزان از جبر به عنوان ابزاری 
برای ارائه و حل انواع مسائل عملی استفاده خواهند کرد. استفاده از ماشین حساب های 
دستی و نموداری به دانش آموزان کمک می کند مفهوم را به ایده های انتزاعی بیفزایند. 

به منظور تفسیر عبارات جبری، معادالت و نامعادالت، همچنین به منظور تجزیه و 
تحلیل توابع از جداول و نمودار ها استفاده می شود. دانش آموزان برای جبر I باید در 

آزمون SOL ویرجینیا شرکت کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4، 6، 8، 11، 12، و همه دبیرستان های 

متوسطه

 AP هندسه پیش
واحد: 1 پایه: 10-8 

 I AP پیش نیاز: جبر پیش
این دوره بر مهارت استدالل دو یا سه بعدی، هندسه مختصات و گشتاری و کاربرد 

الگوهای هندسی برای حل مسائل تأکید دارد. دانش آموزان از انواع مختلف برنامه ها و 
تکنیک های حل مشکل از جمله مهارت های ریاضی استفاده خواهند کرد. هدف این 

دوره فراهم سازی فرصت هایی برای دانش آموزان است تا مسائل را بررسی کنند و به 
صورت منطقی استدالل کنند و به صورت ریاضی ارتباط برقرار کنند.

ماشین حساب ها، رایانه ها، ماشین حساب های نموداری یا شبیه ساز های رایانه نموداری، 
نرم افزار هندسه دینامیک و سایر ابزارهای فنی مناسب به منظور کمک به تدریس و 

یادگیری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
دانش آموزان برای هندسه باید در آزمون SOL ویرجینیا شرکت کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

جبر II پیش – مثلثات 
واحد: 1 پایه: 11-9 

پیش نیاز: جبر پیش I AP، هندسه پیشرفته، و توصیه دبیر 
جبر II پیش/مثلثات با سرعت باالیی تدریس می شوند. محتوای این دوره همان محتوای 
 II برای یک سال کامل و کالس مثلثات ترمیک است. دانش آموزان برای جبر II جبر
باید در آزمون SOL ویرجینیا شرکت کنند. جبر II برای دیپلم مطالعات پیشرفته الزم 

است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

توابع – مثلثات 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: جبر II و معرفی نامه دبیر 
توابع/مثلثات برای تعیین سطح پیشرفته حسابان AB در طول یک سال تدریس می شود. 

محتوای دوره پایه از جبر اعداد حقیقی، اعداد مرکب، و چند فرمولی؛ توابع لگاریتم، چند 
فرمولی، تشریحی؛ توابع دایره ای و مثلثات تشکیل شده است. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

توابع – هندسه تحلیلی 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: جبر II/مثلثات و معرفی نامه دبیر 
توابع/هندسه تحلیلی برای تعیین سطح حسابان پیشرفته BC است. محتوای دوره از جبر 
اعداد حقیقی، بردار، اعداد مرکب و چند فرمولی؛ توابع لگاریتم، چند فرمولی، تشریحی 
و هندسه تحلیلی؛ توابع لگاریتم، چند فرمولی، تشریحی؛ هندسه تحلیلی تشکیل شده است. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

آمار تعیین سطح پیشرفته
واحد: 1 پایه: 12-11 

 II پیش نیاز: جبر
دوره آمار تعیین سطح پیشرفته، دانش آموزان را با مفاهیم و ابزار اصلی برای جمع 
آوری، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها آشنا می کند. دانش آموزان با چهار 

مفهوم گسترده روبرو می شوند:
بررسی داده: مشاهده الگوها و انحراف از الگوها، الگوهای پیش بینی  •

برنامه ریزی مطالعه: تصمیم گیری درباره اقدام و نحوه انجام آن  •
تولید الگوهایی که از نظریه احتمال و شبیه سازی استفاده می کنند،   •

نتیجه گیری: نتیجه گیری از نمونه داده ها.  •
دانش آموزان باید در امتحان آمار AP که در ماه می برگزار می شود، شرکت کنند. 

دانش آموزانی که با موفقیت دوره و امتحان تعیین سطح آمار پیشرفته را پاس کرده اند، 
برای درس معارفه آمار کالج، یک واحد برای یک ترم خواهند گرفت. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 AB تعیین سطح پیشرفته حسابان
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: توابع/مثلثات یا توابع/هندسه تحلیلی و معرفی نامه دبیر 
تعیین سطح پیشرفته حسابان مباحث حد/پیوستگی، مشتق و انتگرال را بررسی می کند. 

این ایده ها با استفاده از رویکرد چندالیه ای بررسی می شوند که شامل موارد زیر است: 
تجزیه و تحلیل عددی، تحلیلی و نموداری، توابع چند فرمولی، صحیح، مثلثات، تشریحی 
و لگاریتمی و تابع معکوس. از دانش آموزان انتظار می رود بین این رویکردها ارتباط 

برقرار کنند. دانش آموزان نیز باید به منظور الگوسازی موقعیت های فیزیکی، اجتماعی 
و/یا اقتصادی، اطالعات مباحث درسی را برای حل مشکالت ترکیب کنند. این برنامه 
های کاربردی بر مشتقات به عنوان میزان تغییر، تخمین خطی، تحلیل منحنی و بهینه 
سازی و انتگرال مانند مجموع ریمان، حجم ثابت با بخش های عرضی شناخته شده، 
میانگین حجم تابع و مستطیل تأکید دارد. همانطور که هیئت علمی کالج اعالم نموده 

 AB است، ماشین حساب های نموداری الزم است. دانش آموزان باید در امتحان حسابان
که در ماه می برگزار می شود، شرکت کنند. واحد کالج و/یا تعیین سطح پیشرفته در 
کالج برای دانش آموزانی است که نمره صالحیت را در امتحان تعیین سطح پیشرفته 

گرفته باشند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12
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مدرسه: 

 BC تعیین سطح پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: توابع/هندسه تحلیلی و معرفی نامه دبیر 
تعیین سطح پیشرفته حسابان BC برای دانش آموزانی است که اطالعات کامل درباره 
هندسه تحلیلی و توابع ابتدایی دارند. اگر چه تمام عناصر تعیین سطح پیشرفته حسابان 

AB شامل شده اند اما این دوره تدریس دقیق تری از این مباحث مقدماتی حسابان ارائه 
می دهد. این دوره همچنین شامل توسعه مباحث اضافی است که برای آزمون ورودی 
هیئت علمی کالج در برنامه درسی خود برای تعیین سطح پیشرفته حسابان BC الزم 

است. در میان آنها توابع برداری، پارامتریک، متقارن؛ تعریف دقیق حد؛ تکنیک های 
پیشرفته انتگرال گیری؛ قانون سیمپسون؛ طول منحنی؛ انتگرال نادرست؛ قانون هوک؛ و 
مطالعه دنباله ها و جمله ها وجود دارد. استفاده از ماشین حساب نموداری به طور کامل 

در آموزش جا افتاده است و از دانش آموزان خواسته می شود تا نتایج موقعیت های 
مسئله که با تکنولوژی موجود حل شده اند را تأیید و تفسیر نمایند. دانش آموزان باید در 
امتحان AP حسابان BC که در ماه می برگزار می شود، شرکت کنند. واحد کالج و/یا 

تعیین سطح پیشرفته در کالج برای دانش آموزانی دردسترس است که نمره صالحیت در 
امتحان تعیین سطح پیشرفته را گرفته باشند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

  دوره های برنامه کمبریج

  IGCSE هندسه
واحد: 1 پایه: 10-9 

 I پیش نیاز: جبر
هندسه IGCSE شامل همه اهداف برنامه درسی هندسه PWCS، استانداردهای 

یادگیری ویرجینیا با رابطه قوی به مفاهیم جبری مانند تابع و برنامه نویسی خطی است. 
تأکید روی تشخیص، تجزیه و تحلیل و تفسیر اصالحات هندسی، شکل و ویژگی های 

هندسی خواهد بود. به مباحث اضافی مثلثات، بردار و گشتار پرداخته شده است. فعالیت 
های جایگزین مانند پروژه ها، تحقیق، ارتباطات کتبی و شفاهی و فعالیت های یادگیری 
 SOL شرکتی بخش معمول این دوره هستند. دانش آموزان برای هندسه باید در آزمون

ویرجینیا شرکت کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

جبر IGCSE II – مثلثات 
واحد: 1 پایه: 11-10 

پیش نیاز: جبر I، هندسه IGCSE، و معرفی نامه دبیر 
جبر IGCSE II/مثلثات دوره سریعی است که تمام اهداف برنامه درسی جبر II و برنامه 
درسی مثلثات را آنطور که استانداردهای یادگیری ویرجینیا تعریف کرده شامل می شود. 
مباحث بیشتر شامل عبارت های دوجمله ای و بردارها در دو بعد هستند. ارزیابی شامل 

آزمون سراسری و ارزیابی کار کالسی توسط دبیر است. دانش آموزان برای جبر II باید در 
آزمون SOL ویرجینیا شرکت کنند. جبر II برای دیپلم مطالعات پیشرفته الزم است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 )AS سطح( AICE I ریاضیات
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: IGCSE جبر II/مثلثات و معرفی نامه دبیر 
ریاضی AICE برای مهیا ساختن پایه ای قوی برای حسابان پیش و مفاهیم اولیه حسابان 
طراحی شده است. آنها درک اصول پیشرفته و مفاهیم ریاضی را به صورت موضوعی 
منطقی و مرتبط باال خواهند برد. برنامه درسی بین المللی شامل مطالعه عمیقی از بردار 
و آشنایی با انتگرال و دیفرانسیل است. دانش آموزان زمینه ریاضی الزم برای مطالعات 

بیشتر را در ریاضیات II AICE کسب می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 )A سطح( AICE II ریاضیات
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: ریاضیات II AICE و معرفی نامه دبیر 
ریاضیات AICE II پایه علمی ریاضیات AICE I را توسعه می دهد. این دوره برنامه 

درسی دقیق و بین المللی ای را برای پرداختن به مباحث تعیین سطح پیشرفته حسابان 
BC دنبال می کند. مفاهیم و مهارت های بیشتر تدریس شده، شامل موارد زیر است: 
مطالعه مفاهیم، تکنیک ها و کاربردهای حساب دیفرانسیل و انتگرال به همراه مشتق، 

انتگرال، بردار، دنباله و جمله. دانش آموزان توانایی خود برای تجزیه و تحلیل استنتاجی 
مسئله، شناسایی و تفسیر عوامل مربوطه را درصورت لزوم افزایش می دهند و روش 

ریاضی مناسب برای حل مسئله را انتخاب خواهند کرد. برای شرکت در آزمون 
سراسری و احراز شرایط مدرک بین المللی یپشرفته دیپلم آموزشی آماده خواهند شد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

)A سطح( AICE مکانیک
سطح: 1 پایه: 12 

I ریاضیات AICE :پیش نیاز
مکانیک AICE برای ارائه پایه قوی در فیزیک و برنامه های کاربردی ریاضی 

طراحی شده اند. آنها درک اصول پیشرفته و مفاهیم ریاضی را به صورت موضوعی 
منطقی و مرتبط باال خواهند برد. برنامه درسی بین المللی شامل مطالعه عمیقی از 

نیروها و نحوه تاثیرگذاری آنها به همراه مفاهیمی مانند حرکت، مرکز جرم، کشسانی 
است. این دوره برای تکمیل ریاضی AICE و دوره فیزیک AICE طراحی شده است. 

ممکن است به همراه ریاضیات AICE II سال سومی ها گرفته شود که ریاضیات 
AICE II را در سال سوم خود تمام کرده اند. برای شرکت در آزمون سراسری و 

احراز شرایط مدرک بین المللی یپشرفته دیپلم آموزشی آماده خواهند شد.
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 4
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99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

  دوره های دیپلم بین المللی

 IB برنامه دیپلم پیش I جبر
سطح: 1 پایه: 9  

پیش نیاز: جبر پیش پایه هشتم 
جبر پیش IBDP I شامل تمام اهداف PWCS جبر I و استانداردهای یادگیری ویرجینیا 
است. عالوه بر این، مباحث گستردگی مانند برنامه نویسی خطی، تابع قدرمطلق و برنامه 

های ریاضی حقیقی مورد تأکید قرار گرفته اند. مهارت های تفکر منتقدانه و استفاده از 
تکنولوژی ماشین حساب های نموداری مولفه های مهمی در این دوره هستند. ارزیابی 
های جایگزینی مانند پروژه ها، و ارتباط کتبی و شفاهی و فعالیت های یادگیری شرکتی 

 SOL باید در آزمون I بخش متداولی از این دوره هستند. دانش آموزان برای جبر
ویرجینیا شرکت کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 PRE-IB هندسه برنامه دیپلم
واحد: 1 پایه: 10-9 

I AP یا جبر پیش I IBDP پیش نیاز: جبر پیش
هندسه پیش IBDP یک برنامه سریع مطالعه برای دانش آموزانی است که به دروس 

ریاضی سطح IB عالقه مند هستند. این دوره شامل تمام اهداف برنامه درسی هندسه پیش 
AP با تأکید مشخص روی ارتباطات جبری است. موضوعات دیگر در مثلثات و نمودار 

گشتاری موجودند. ماشین حساب های نموداری در طول دوره مورد استفاده قرار می 
گیرند. دانش آموزان برای هندسه باید در آزمون SOL ویرجینیا شرکت کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 IB برنامه دیپلم پیش II جبر
واحد: 1 پایه: 11-9 

IBDP-پیش نیاز: هندسه پیش
جبر II پیش-IBDP پیش نیاز علم ریاضی IB و SL I ریاضیات IB است. این دوره 
شامل علم درباره جبر و هندسه پیش-IBDP است و گسترش می یابد. این دوره شامل 

همه اهداف از برنامه درسی جبر PWCS II با تأکید و تکمیل پروژه ها و 
انترناسیوتالیسم می شود. ماشین حساب نموداری در طول دوره درسی مورد استفاده 

قرار می گیرند. مانند تمام دروس، دانش آموزان مهارت های نوشتاری فنی را در برنامه 
 SOL باید در آزمون II درسی ریاضیات کسب می کنند. دانش آموزان برای جبر

ویرجینیا شرکت کنند. جبر II برای دیپلم مطالعات پیشرفته الزم است.
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2

جبر II برنامه دیپلم پیش IB – مثلثات 
واحد: 1 پایه: 11-10 

پیش نیاز: هندسه پیش IBDP و معرفی نامه دبیر 
جبر پیش IB II/مثلثات درس سریعی شامل تمام اهداف برنامه درسی جبر II و برنامه 
درسی مثلثات همانطور که استانداردهای یادگیری ویرجینیاست. این درس برای دانش 
آموزانی با نمرات باال در جبر پیش IBDP I هندسه توصیه می شود. این دوره پیش 

 SOL باید در آزمون II است. دانش آموزان برای جبر HL I ریاضیات IB نیاز
ویرجینیا شرکت کنند. جبر II برای دیپلم مطالعات پیشرفته الزم است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 SL I IB ریاضیات
واحد: 1 پایه: 11-10 

پیش نیاز: جبر پیش IBDP II / مثلثات یا جبر پیش IBDP II با معرفی نامه دبیر
ریاضیات SL I IB اولین سال ریاضیات دو ساله است که شرایط الزم گروه پنج را در 

برنامه دیپلم IB داراست. این دوره برای دانش آموزانی که در ریاضی قوی هستند و 
برای رشته هایی مانند شیمی، اقتصاد، روانشناسی و مدیریت بازرگانی آماده می شوند، 
طراحی شده است. هدف این دوره ارائه پایه قوی برای بردار، آمار، احتمال و مباحث 

حسابان پیش است. دانش آموزان از فناوری برای یادگیری و توسعه آگاهی درباره سهم 
جهانی علوم حوزه ریاضیات استفاده خواهند کرد. دانش آموزانی که می خواهند 

موضوعاتی مانند فیزیک، مهندسی و تکنولوژی را بخوانند باید دوره درسی ریاضیات 
HL را بردارند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 IB SL I ریاضیات
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: ریاضیات SL I IB و معرفی نامه دبیر 
ریاضیات SL I IB درس ریاضیات سال دوم برای درس ریاضیات دوره دو ساله است 
که شرایط الزم برنامه دیپلم IB را داراست. دانش آموزانی که با موفقیت IB ریاضیات 

SL I را پاس کرده اند می توانند برای این درس ثبت نام کنند. این دوره پایه علمی 
ریاضیات SL I IB را توسعه می دهد. ریاضیات SL I IB مطالعه مفاهیم، تکنیک ها و 
کاربردهای حسابان است. دانش آموزان در این دوره درسی از پروژه های ÷ورتفولیو را 

پاس خواهند کرد و در امتحان IB ریاضیات SL شرکت می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 )SL( IB مطالعات ریاضی
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: جبر پیش IBDP II و معرفی نامه دبیر 
هدف رشته های ریاضیات SL( IB( ارائه دوره ریاضی واقع گرایانه برای دانش 

آموزان با پیش زمینه ها و توانایی های مختلف است. الزم است که مهارت ها با نیازهای 
ریاضیات جامعه فنی متناسب باشد اما هیچ تخصص فنی مورد نیاز نیست. به دانش 

آموزانی که احتماال از ریاضیات باید برای شغل علمی یا ریاضی استفاده کنند، توصیه 
می شود تا IB ریاضیات SL را در نظر بگیرند. بخش قابل توجهی از کار به شکل 

پروژه برای مطالعات ریاضی IB الزم است. مباحث شامل مجموعه ها، منطق، احتمال 
و آمار، توابع، دنباله های ساده، آشنایی با دیفرانسیل، امور مالی، هندسه و مثلثات است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 HL I IB ریاضیات
سطح: 1 پایه: 11 

پیش نیاز: جبر پیش IBDP II/مثلثات و معرفی نامه دبیر 
ریاضیات HL I IB اولین سال ریاضیات دو ساله است که شرایط الزم گروه پنج را در 
برنامه دیپلم IB داراست. این دوره برای دانش آموزان قوی در ریاضیات طراحی شده 
است که تجربه رسمی بعدی آنها با ریاضیات، دوره های کالج برای حسابان، معادالت 

دیفرانسیل، جبر خطی، ساختارهای محدود ریاضی یا احتماالت و آمار خواهد بود. هدف 
این دوره فراهم ساختن پایه ای قوی درباره مفاهیم، تکنیک ها و کاربردهای مباحث 

حسابان پیش از جمله توابع، هندسه، مثلثات بیشتر، بردار، برنامه پیچیده، احتمال، آمار و 
استقرای ریاضی است. دانش آموزان از فناوری برای یادگیری و توسعه آگاهی درباره 

سهم جهانی علوم حوزه ریاضیات استفاده خواهند کرد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5
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کد شماره 
مدرسه: 

 HL II IB ریاضیات
واحد: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: ریاضیات HL I IB و معرفی نامه دبیر 
ریاضیات HL I IB درس ریاضیات سال دوم برای درس ریاضیات دوره دو ساله است 
که شرایط الزم برنامه دیپلم IB را داراست. دانش آموزانی که با موفقیت HL I IB را 

پاس کرده اند می توانند سال آخر برای این دوره ثبت نام کنند. این دوره پایه علمی 
ریاضیات HL I IB را می سازد ریاضیات HL I IB مطالعه مفاهیم، تکنیک ها و 

کاربردهای دیفرانسیل و انتگرال، از جمله مجموعه تیلور، همگرایی و واگرایی دسته 
نامتناهی و معادالت دیفرانسیل است. دانش آموزان این دوره، پروژه نمونه را کامل 

خواهند کرد و در امتحان ریاضیات HL IB شرکت می کنند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

ریاضیات اختیاری
زندگی و امور مالی شخصی 

واحد: واحد انتخابی برای دیپلم مطالعات استاندارد یا پیشرفته  پایه: 12-10 
یا دوره درس ریاضی 1 برای فقط دیپلم استاندارد تأیید شده

پیش نیاز: معرفی نامه دبیر
این دوره به نیاز دانش آموزان برای مهارت های مدیریت امور مالی فردی و تصمیم 

گیری های مطمئن مالی اشاره دارد. دانش آموزان ممکن است با تکمیل درس امور مالی 
و زندگی فردی واحد ریاضیات را برای دیپلم استاندارد تأیید شده بگیرند. امور مالی و 
زندگی فردی ممکن است برای رفع شرایط الزم ریاضی برای دیپلم مطالعات استاندارد 

یا پیشرفته استفاده نشود. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

مثلثات 
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

II پیش نیاز: جبر
این دوره ترمی اختیاری، با مطالعه تعاریف مثلثات، کاربردها، نمودار و حل معادالت 

مثلثاتی و نامعادالت؛ برخوردی کامل با مثلثات را فراهم می سازد. تأکید روی استفاده از 
ارتباطات بین نسبت های مثلث قائم الزاویه، توابع مثلثات و توابع دایره ای قرار دارد. 
در طول دوره مطالعه برنامه های کاربردی و الگوسازی شامل شده اند. فرض بر این 

 II است دانش آموزانی که برای مثلثات ثبت نام می کنند آن مفاهیم مشخص شده در جبر
استاندارد را به خوبی یاد گرفته باشند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4، 5، 11 

ریاضیات ناپیوسته 
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

II پیش نیاز: جبر
این دوره ریاضی اختیاری به دانش آموزان فرصت می دهد، ریاضی که قبالً یادگرفته 

اند را با مفاهیم انتخاب شده ریاضی جدید ترکیب کنند و مشکالت ایجاد شده توسط جامعه 
مدرن را بر طرف کنند. در این دوره، تمرکز اصلی روی حل مسئله در محیط 

مجزاست. تکنیک هایی که در درس سنتی و کنونی جبر، هندسه و حسابان در نظر 
گرفته نمی شوند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. دانش آموزان در حین حل مسئله، 

تجزیه و تحلیل و تعیین می کنند که راه حل وجود دارد یا نه )مسائل موجود(، 
بررسی می کنند چند راه حل وجود دارد )شمارش مسائل( و روی پیدا کردن بهترین راه حل 

تمرکز می کنند )بهینه سازی مشکالت(. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 6، 7، 8، 9، 12

آمار و احتمال 
واحد: 0.5 پایه: 12-11 

 II پیش نیاز: جبر
دوره آمار و احتمال شامل نظریه احتمال، تعریف اندازه گیری آماری، توزیع احتمال و 

استنباط آماری است. این دوره برای دانش آموزانی طراحی شده که برای ورود به حوزه 
هایی مانند تجارت، اقتصاد، تحصیل، روانشناسی، جامعه شناسی، پزشکی و غیره برنامه 
ریزی نموده اند و برای دنبال نمودن موثر این حوزه ها به آمار نیاز دارند. تکمیل موفق 

این دوره برای آمادگی دوره های معمول این رشته ها کافی است. همچنین هر دانش 
آموزی که برای رشته های ریاضیات، علوم فیزیک یا مهندسی آماده می شود، در نهایت 

به یک یا چند واحد آمار نیاز دارد. این دوره پیش زمینه اصولی الزم برای آمار و 
احتماالت به دانش آموز می دهد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12

رایانه اختیاری
ریاضیات رایانه 

واحد: 1 پایه: 12-9 
I پیش نیاز: تکمیل یا ثبت نام انجام شده برای جبر

نکات: 1( ریاضی رایانه پیشرفته ممکن است سومین دوره ریاضی برای فارغ 
التحصیلی عالوه بر جبر و هندسه محسوب شود، تنها در صورتی که دانش آموز 
آموزش فنی و حرفه ای را نیز تکمیل کرده باشد. 2( اگر ریاضی رایانه پیشرفته 

بعد از این دوره برداشته شود، ریاضی رایانه 1 واحد اختیاری خواهد شد.

دوره ریاضی رایانه به منظور ارائه تجارب استفاده از رایانه/ماشین حساب به دانش 
آموزان طراحی شده است تا مشکالتی که می توانند به صورت مدلهای ریاضی باشند را 

حل کنند. مفاهیم برنامه نویسی، استراتژی های حل مسئله، و برنامه های کاربردی 
ریاضی در طول دوره به هم پیوسته اند. این دوره برای دانش آموزانی طراحی شده که 

فقط یک درس رایانه می خواهند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 3، 4، 7، 8، 10، 11
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

ریاضیات پیشرفته رایانه 
واحد: 1 پایه: 12-9 

I پیش نیاز: جبر پیش

نکته: ریاضی رایانه پیشرفته ممکن است سومین دوره ریاضی برای فارغ 
التحصیلی عالوه بر جبر و هندسه محسوب شود، تنها در صورتی که دانش آموز 

آموزش فنی و حرفه ای را نیز تکمیل کرده باشد.

ریاضی پیشرفته رایانه روی ارائه زمینه مفهومی درباره علوم رایانه برای دانش آموزان 
تمرکز دارد. مباحث شامل معماری رایانه، ارائه داده، سیستم عملکرد، سیستم های 

محاسبه در جامعه و نرم افزار توسعه است. دانش آموزان مراحل اصلی توسعه نرم 
افزار را با استفاده از زبان سطح باال اجرا خواهند کرد. مباحث شامل حلقه، گلچین ها و 

آرایه هاست. این دوره پیشرفته تمام مباحث کالس معمول ریاضی رایانه را به همراه 
سایر موارد پوشش خواهد داد. در برخی از مدارس این دوره در سال اول برنامه درسی 

سه ساله علوم رایانه برگزار می شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 6، 8، 9، 10، 11، 12

 A تعیین سطح پیشرفته علم رایانه
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: هندسه و معرفی نامه دبیر 
تمرکز این دوره روی ارائه زمینه مفهومی برای علوم رایانه است. تأکید عمده روی 

روش برنامه نویسی، الگوریتم و ساختار داده ای غیردینامیک در زبان JAVA است. 
 A این دوره تعیین سطح پیشرفته در علوم رایانه ای را با استفاده از آزمون تعیین سطح

در علوم رایانه هیئت کالج برای دانش آموزان فراهم می سازد. دانش آموزان باید در 
امتحان علوم رایانه AP A که در ماه می برگزار می شود، شرکت کنند. این دوره پیش 

نیاز علوم رایانه AB است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

 AB علم رایانه
واحد: 1 پایه: 12-11 

A و تعیین سطح پیشرفته علوم رایانه II پیش نیاز: جبر
علوم رایانه AB مباحث AP علوم رایانه A را گسترش می دهد و مطالعه رسمی تر و 
عمیق تری از الگوریتم، ساختارهای داده ای و انتزاع داده ها فراهم می سازد. درخت 

دودویی، ساختارهای داده ای بازگشتی و ساختارهای که به صورت دینامیکی جمع شده 
اند، پایه علوم رایانه AB هستند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 12

 )AS سطح( I AICE علم محاسبه
واحد: 1  پایه: 12-11 

پیش نیاز: تعیین سطح پیشرفته علوم رایانه A، جبر II و معرفی نامه دبیر 
علم محاسبه AICE برای دانش آموزان دانشی کامل درباره علوم محاسبه و علم رایانه 
فراهم می سازد. با دنبال کردن برنامه درسی بین المللی، دانش آموزان ماهیت و اصل 

پردازش اطالعات و دامنه گسترده ای از کاربردهای آن، با فهمی پیشرفته از نحوه 
طراحی سیستم پردازش اطالعات برای برنامه های کاربردی مشخص را یاد خواهند 

گرفت. 

آنها توانایی خود برای استفاده از تکنیک های رایانه ای برای حل مسئله از طریق 
تجارب عملی و ساختاری توسعه خواهند داد. این دوره دانش آموزان را برای دیپلم 

تحصیلی گواهی بین المللی پیشرفته و صالحیت تعیین سطح پیشرفته علوم رایانه A آماده 
می سازد.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 4

 )SL( علم رایانه IB سطح استاندارد
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: ریاضی رایانه پیشرفته یا معرفی نامه دبیر 
سطح استاندارد IB علم رایانه )SL( با مباحث توسعه یافته در ریاضی رایانه پیشرفته و 
علم رایانه پیش IBDP مانند معماری رایانه، ارائه داده، سیستم های عمل کننده، سیستم 
محاسبه در جامعه و توسعه نرم افزار ادامه می یابد. این درس سال اول برنامه درسی 

سه ساله علوم رایانه است. دانش آموزان مراحل اصلی توسعه نرم افزار را با استفاده از 
زبان سطح باال اجرا خواهند کرد. مباحث ذخیره و تحقیق الگوریتم و حوزه ها را شامل 
خواهد شد. دانش آموزان با ارتقا مشخصات شرایط الزم، مستندسازی طراحی، شبه کد، 

آزمون مستندسازی و مستندسازی کاربر، پروژه نرم افزاری اصلی را توسعه می دهند.
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2

 IB علم رایانه )HL( سطح باالی
پایه: سطح 12: 1

پیش نیاز: علم رایانه SL IB یا معرفی نامه دبیر
علم رایانه سطح باال )HL( با مباحث توسعه یافته در IB CS SL با موضوعات اضافی 

درباره ریاضیات رایانه و منطق، ساختارها و الگوریتم های داده های انتزاعی، اصول 
سیستم و سازماندهی فایل ادامه می یابد. IB CS HL سال سوم برنامه درسی سه ساله 
علوم رایانه است. دانش آموزان مراحل اصلی توسعه نرم افزار را با استفاده از زبان 

سطح باال اجرا خواهند کرد. مباحث شامل موارد زیر است: فهرست، تکرار کننده، دسته 
ها و ردیف ها، بازگشت، درخت های باینری، جدول های مراجعه و الگوریتم های درهم 

سازی، صف اولویت دار، و تجزیه و تحلیل الگوریتم ها. دانش آموزان با ارتقا 
مشخصات شرایط الزم، مستندسازی طراحی، شبه کد، آزمون مستندسازی و مستندسازی 

کاربر، پروژه نرم افزاری اصلی را توسعه می دهند.
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2

مطالعات رایانه پیشرفته 
واحد: 1 پایه: 12-11 

AB پیش نیاز: اتمام یا ثبت نام هم زمان در علم رایانه
این دوره آشنایی با مفاهیم محاسبه ای کارکرد باال با استفاده از تکنولوژی اطالعاتی و 
ارتباطات دوربرد است. این دوره مکانیسم برای قراردادن یادگیرنده در مرکز، محیط 

مشارکتی را فراهم می سازد که دانش آموزان و دبیر در فرآیندهای الگوسازی دینامیک 
برای انواع حوزه ها از علوم تا علوم انسانی شرکت خواهند کرد. این دوره بر مسائل 
دنیای حقیقی، فعالیت های رایانه ای و یادگیری اکتشافی تأکید دارند که محیطی برای 

یادگیری موثر فراهم می سازد. از دانش آموزان انتظار می رود که پروژه تحقیقی یک 
ساله را کامل کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4، 7، 8، 9
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

  دبیرستان دولتی و ویژه @ 
INNOVATION PARK

حسابان پیش GS پاییز 
حسابان پیش GS پاییز – ثبت نام هم زمان 

)ریاضی GMU 105 – 4 واحد(
واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 

پیش نیاز: جبر II/مثلثات
حسابان پیش GS پاییز، واحد درس ریاضیات حسابان پیش است که از تکنولوژی 

پیشرفته طراحی شده برای حمایت از برنامه علمی استفاده می کند و آمادگی کاملی برای 
حسابان و سایر درس های ریاضیات پیشرفته فراهم می سازد. این دوره شامل جبر کالج 

و مثلثات با تأکید روی بردارها و معرفی قابل درکی از حسابان است. 
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

A بخش ،GS I حسابان
حسابان GS I، بخش A – ثبت نام هم زمان 

)ریاضی GMU 123 – 4 واحد(
واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 

پیش نیاز: حسابان GS پیش یا درس معادل
GS حسابان I، بخش های A و B معادل ریاضی GMU 115 برداشته شده در طول 

زمان تمدید شده است. این دوره متشکل از هندسه تحلیلی و حسابان است که از 
تکنولوژی پیشرفته ای استفاده می کند که شامل مطالعه توابع، حد، مشتق، مشکالت 
حداکثر و حداقل، انتگرال و توابع انتقالی است. هر مبحث با رویکرد حل مسئله ای 

تدریس خواهد شد که روی توانایی دانشجو برای تحلیل، الگوسازی و حل مسائل حقیقی 
تأکید دارد.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه @ Innovation Park ارائه می شود.

B بخش ،GS I حسابان
حسابان GS I، بخش B – ثبت نام هم زمان 

)ریاضی GMU 124 – 4 واحد(
واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 

A بخش ،GS I پیش نیاز: حسابان
GS حسابان I، بخش های A و B معادل ریاضی GMU 115 برداشته شده در طول 

زمان تمدید شده است. این دوره متشکل از هندسه تحلیلی و حسابان است که از 
تکنولوژی پیشرفته ای استفاده می کند که شامل مطالعه توابع، حد، مشتق، مشکالت 
حداکثر و حداقل، انتگرال و توابع انتقالی است. هر مبحث با رویکرد حل مسئله ای 

تدریس خواهد شد که روی توانایی دانشجو برای تحلیل، الگوسازی و حل مسائل حقیقی 
تأکید دارد.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

GS حسابان پاییز 
حسابان GS پاییز – ثبت نام هم زمان 

)ریاضی GMU 115 – 4 واحد(
واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 

GS پیش نیاز: حسابان پیش
حسابان GS پاییز هندسه تحلیلی و واحد براساس حسابان است که از تکنولوژی پیشرفته 
استفاده می کند که مطالعه توابع، حد، مشتق، مشکالت حداقل و حداکثر، انتگرال و توابع 
انتقالی را شامل می شود. هر مبحث با رویکرد حل مسئله ای تدریس خواهد شد که روی 

توانایی دانشجو برای تحلیل، الگوسازی و حل مسائل حقیقی تأکید دارد.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود. 

حسابان GS بهار 
حسابان GS بهار – ثبت نام هم زمان 

)ریاضی GMU 116 – 4 واحد(
واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 

GS پیش نیاز: حسابان پیش
GS حسابان بهار، هندسه تحلیلی و واحد براساس حسابان است که از تکنولوژی 

پیشرفته استفاده می کند که مطالعه انتگرال، بخش های مخروطی، معادالت پارامتریک، 
دنباله نامحدود و مجموعه قدرت را شامل می شود. هر مبحث با رویکرد حل مسئله ای 
تدریس خواهد شد که روی توانایی دانشجو برای تحلیل، الگوسازی و حل مسائل حقیقی 
تأکید دارد. دانش آموزان برای دادن امتحان BC حسابان تعیین سطح پیشرفته در پایان 

این دو دوره درسی آماده خواهند شد 
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GMU( چندمتغیره پاییز – ثبت نام هم زمان GS حسابان
ریاضی 215 – 3 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
GS پیش نیاز: حسابان

حسابان چندمتغیری GS از GS حسابان پیروی می کند و مطالعه بردارها و توابع 
بردار ارزشی، دیفرانسیل جزئی، انتگرال چندگانه، انتگرال خطی، انتگرال سطحی و 

تبدیل مختصات را شامل می شود.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

جبر خطی GS بهار – ثبت نام هم زمان 
)ریاضی GMU 203 – 3 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
GS پیش نیاز: حسابان

جبر خطی GS روی مطالعه سیستم های معادالت خطی، عدم وابستگی خطی، انتقال 
خطی، ماتریکس معکوس، عامل تعیین کننده، فضای بردار، مقدار مشخصه، بردارهای 

ویژه و قائم سازی تأکید دارد.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.
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دوره هایی که با "V" نشان داده می شوند، آزمون پایان سال دارند و امکان ارائه واحد تأیید شده را می دهند. دوره هایی که با "W" نشان داده می شوند، امکان ارائه واحد سنگین را 
در صورت گرفتن نمره "C" یا باالتر و تکمیل ارزیابی آزمون سراسری دوره را دارند.

علم
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

جایگزین های مورد تاییددوره های ضروری

زمین شناسی

 	 V – زمین شناسی ،IB برنامه دیپلم پیش ،I زمین شناسی پیشرفته ،I زمین شناسی
زمین شناسی II: اقیانوس شناسی	 
زمین شناسی II: نجوم	 
زمین شناسی II: زمین شناسی فیزیکی	 
 	W ،V AP علم زیست محیطی
 	 V ،W – IB سیستم های زیست محیطی
 	V ،W – AICE مدیریت زیست محیطی

زیست شناسی

 	 V – IB برنامه دیپلم پیش ،IGCSE زیست شناسی ،AP زیست شناسی پیش ،I زیست شناسی
زیست شناسی II بوم شناسی	 
زیست شناسی II تحقیق	 
زیست شناسی DNA II علم/بیوتکنولوژی	 
 	W – AP زیست شناسی
 	 W – آزمایشگاه زیست شناسی پیشرفته
 	W – IB II ،I زیست شناسی
 	AICE – W زیست شناسی

شیمی

 	V – IB برنامه دیپلم شیمی پیش ،IGCSE شیمی ،AP شیمی پیش ،I شیمی
شیمی II: پزشکی قانونی و تجزیه و تحلیل شیمیایی	 
 	AP-W شیمی
 	 W – آزمایشگاه شیمی پیشرفته
 	W – AICE شیمی
 	W – IB II ،I شیمی

فیزیک

 	 IGCSE فیزیک ،SOL فیزیک براساس
 	W – AP 1 فیزیک
 	W – AP 2 فیزیک
 	W – AP C فیزیک
 	 W – آزمایشگاه فیزیک پیشرفته
 	W – AICE فیزیک
 	W – IB فیزیک

جایگزین های مورد تاییددروس
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

  دوره های علوم استاندارد سال اول

 I زمین شناسی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 8 علوم
زمین شناسی درسی آزمایشگاهی است، که فرصت بررسی انواع پدیده های فیزیکی که 
روی زمین تأثیر می گذارند، را فراهم می سازد. این دوره که مفاهیم تحقیقی را شامل 

می شود، به دانشجویان کمک می کند تا از طریق مطالعه نجوم، علوم فضایی، 
هواشناسی، اقیانوس شناسی، زمین شناسی فیزیکی، و منابع زیست محیطی اطراف خود 

بشناسند. دانش آموزان در پایان دوره، باید در ارزیابی یادگیری استانداردهای زمین 
شناسی I شرکت کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 I زمین شناسی پیشرفته
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 8 علوم؛ معرفی نامه دبیر 
زمین شناسی پیشرفته I آزمایشگاهی، برنامه ای طراحی شده است که به دانش آموزان 

مبنایی از مفاهیم زمین شناسی به همراه فرصت بهره برداری از اصول طراحی تجربی 
در تحقیق آزمایشگاهی و پروژه دانش آموز را می دهد. زمین شناسی پیشرفته I شامل 
مطالعه زمین شناسی، اقیانوس شناسی، هواشناسی، نجوم و علوم فضا با گسترش هر 

یک از اهداف درسی است. این دوره برای همه دانش آموزان عالقمند قابل انتخاب است 
و برای دانش آموزان برنامه های تخصصی در سرتاسر استان ضروری است. دانش 
آموزان در پایان دوره، باید در ارزیابی یادگیری استانداردهای زمین شناسی شرکت 

کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12

 I زیست شناسی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 8 علوم
زیست I دوره آزمایشگاهی است که شامل مطالعه اکولوژی، علم رده بندی، مواد شیمیایی 

سلولی، ژنتیک، میکروبیولوژی و فیزیولوژی است. این حوزه ها در چارچوب اصول 
نظری زیستی با تأکید بر تفکر منتقدانه و مهارت های پردازش علمی توسعه یافته اند. 

نکته: این دوره از تکنیک های تشریح حیوانات به عنوان روش آموزش بهره می 
برد. دانش آموزانی که پیوسته این تمرینات را اجرا می کنند در فعالیت های مورد 

تایید شعبه شرکت خواهند نمود که تجربه ی یادگیری مشابهی برای آنها به دنبال 
دارد. 

دانش آموزان در پایان دوره، باید در ارزیابی یادگیری استانداردهای زیست I شرکت 
کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 I شیمی
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز یک سال علوم آزمایشگاهی؛ گذراندن جبر سطح I و 
معرفی نامه دبیر

هم نیاز: ثبت نام در هندسه 
شیمی I بر مطالعه کمی و کیفی مواد و تغییرات دیده شده در آنها می پردازد. دانش 

آموزان باید به کمک تکنیک های آزمایشگاهی مختلف پژوهش انجام دهند و با استفاده از 
کمیت های شیمیایی در حل مسئله از مهارت های ریاضیاتی بهره برند. پژوهشی بر 

مفاهیم شامل ساختار اتمی، پیوند شیمیایی، فرمول ها و معادالت، استوکیومتری، و دیگر 
محاسبات برحسب روابط مولی، فاز مواد و نظریه جنبشی، نظریه اسید-باز و شیمی آلی 
ساده است. این دوره مناسب امادگی کالج و تحصیالت عمومی است. دانش آموزان باید 

در آزمون شیمی I استانداردهای یادگیری در پایان دوره شرکت کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 SOL فیزیک مبتنی بر
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز جبر I؛ هندسه 
هم نیاز: ثبت نام در جبر II یا مقطع باالتر

فیزیک مبتنی بر SOL دوره استاندارد سال اول است که تمامی موضوعات اجباری در 
برنامه ی یادگیری استاندارد )SOL( ویرجینیا برای فیزیک را در بر می گیرد. دانش 

آموزان به کمک محاسبات ریاضیاتی و روش شناسی علمی مکانیک های نیوتونی 
سیاالت )هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک(؛ پدیده موج؛ برق و مغناطیس؛ ترمودینامیک؛ 

و موضوعات منتخب در فیزیک مدرن را بررسی می کنند. این دوره فشرده بوده و از 
دانش آموزان انتظار می رود مطالعه جدی و مهارت های ریاضیاتی داشته باشند. دانش 

آموزان شیوه طراحی، اجرا، تحلیل، تفسیر و ارائه داده های حاصل از پژوهش را 
آموزش می بینند. تهیه گزارش های مکتوب و تفصیلی آزمایشگاهی ضروری است. 

دانش آموزانی که قصد ادامه تحصیالت خود در حوزه فیزیک پس از اتمام این دوره را 
دارند باید در دوره AP فیزیک II یا C ثبت نام نمایند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 شیمی AP )تعیین سطح پیشرفته(

 AP-زیست شناسی پیش
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: اتمام علوم پایه 8؛ معرفی نامه دبیر
زیست شناسی پیش-AP آزمایشگاهی بوده و برنامه درسی بر این اساس طراحی شده 

است که مبنای علمی دانش آموز در مفاهیم زیستی تقویت شده و همچنین فرصتی برای 
بکارگیری اصول طراحی تجربی در پرسش های آزمایشگاهی در پروژه دانش آموزی 
 I حوزه های مطالعاتی یکسانی با زیست AP-اجباری ایجاد شود. زیست شناسی پیش

دارد اما در هر هدف برنامه ریزی درسی و برنامه های تخصصی مرتبط بسط و 
گسترشی صورت گرفته است. این دوره برای همه دانش آموزان عالقمند قابل انتخاب 
است و برای دانش آموزان برنامه های تخصصی در سرتاسر استان ضروری است. 

نکته: این دوره از تکنیک های تشریح حیوانات به عنوان روش آموزش بهره می 
برد. دانش آموزانی که پیوسته این تمرینات را اجرا می کنند در فعالیت های مورد 

تایید شعبه شرکت خواهند نمود که تجربه ی یادگیری مشابهی برای آنها به دنبال 
دارد. 

دانش آموزان باید در آزمون زیست شناسی استانداردهای یادگیری در پایان دوره شرکت 
کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

زیست شناسی AP )تعیین سطح پیشرفته( 
واحد: 1 پایه: 12-11 

 I و شیمی I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز حداقل دو علوم آزمایشگاهی شامل زیست
اتمام موفقیت آمیز جبر و هندسه

II هم نیاز: آزمایشگاه زیست شناسی پیشرفته )غیر از مدارس 3 و 8( و جبر
زیست AP به عنوان معادل دوزه زیست مقدماتی کالج در سال اول طراحی شده است. 
زیست AP برای دانش آموزانی تدارک دیده شده که دوره های پایه در شیمی و زیست 

را با موفقیت گذرانده اند. این دوره هدف در ارائه چهارچوب های مفهومی، دانش 
حقیقی، و مهارت های تحلیلی الزم برای بررسی انتقادی علم به سرعت درحال تغییر 
زیست شناسی دارد. تاکید اصلی در این دوره بر پرورش درک مفاهیم به جای حفظ 

اصطالحات و جزئیات تخصصی است. دانش آموزان باید در ماه مه در آزمون زیست 
شناسی AP شرکت کنند. با نمره قابل قبول دانش آموزان واجد شرایط دریافت واحد 

زیست شناسی سطح کالج می شوند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 99

آزمایشگاه زیست پیشرفته 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دو دوره آزمایشگاه از علوم، زیست، شیمی و یا فیزیک
 AP هم نیاز: ثبت نام در زیست

این دوره مکمل برنامه زیست شناسی AICE و AP بوده و هم نیاز زیست AP و 
AICE است. آزمایشگاه پیشرفته زیست شناسی از مقررات ساعت و فعالیت آزمایشگاه 

مرکزی برای این دوره ها پشتیبانی می کند بدین صورت که فرصتی برای تمرکز بر 
پژوهش های تخصصی آزمایشگاهی به عنوان بخشی اساسی از این دوره ها فراهم می 
کند. دانش آموزان همچنین تجربه عملی در دستیابی و به کارگیری ادبیات علمی اجرای 

تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی و افزایش توانایی خود در طراحی و اجرای پروژه های 
عمقی پژوهشی مستقل بدست می آورند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 7، 8

AP شیمی پیش
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز علوم آزمایشگاهی جبر I معرفی نامه دبیر
شیمی پیش-AP دوره ای فشرده در سال اول مناسب دانش آموزان با انگیزه و متقاضی 
کالج است. دانش آموزانی که این دوره را انتخاب می کنند باید جتما قصد انتخاب شیمی 
 AP به عنوان دوره سال دوم را داشته باشند. اتمام این دوره ورود به دوره شیمی AP
را آسان تر نموده و نمرات آزمون AP فرد را ارتقا می دهد. محتوای این دوره شامل 

موارد ذیل است: ماده و انرژی، ساختار اتمی، پیوندها، جدول تناوبی، ریاضیات شیمی، 
جنبش و توازن، اسید و باز، ردوکس و الکتروشیمی، شیمی آلی، کاربرد ویژگی های 

شیمیایی، شیمی هسته ای و فعالیت های آزمایشگاهی و همچنین اهداف ارتقایافته دیگر. 
دانش آموزان فعالیت های آزمایشگاهی را اجرا خواهند کرد که متمرکز بر کاربرد کمی 
آموزش دیده در کالس است. دانش آموزان باید در آزمون شیمی استانداردهای یادگیری 

در پایان دوره شرکت کنند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

شیمی AP )تعیین سطح پیشرفته( 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز شیمی I؛ حداقل جبر II معرفی نامه دبیر؛ دبیرستان 
اوسبورن پارک با معرفی نامه دبیر واحد به دانش آموزان پایه 10 داده می شود

هم نیاز: آزمایشگاه شیمی پیشرفته
شیمی AP پایه دوم محتوای آموزشی در سطح دوره شیمی عمومی سال اول کالج ارائه 

می دهد. موضوعات شامل ساختار اتمی و نظریه، پیوند شیمیایی، حالت ماده، واکنش 
های شیمیایی، استوکیومتری، موازنه، جنبش و نیرو، ترمودینامیک و شیمی توصیفی 

است. دانش آموزانی که در این دوره ثبت نام کرده اند به برداشتن واحد ترتیبی ریاضی 
پیشرفته ترغیب می شوند. دانش آموزان باید در ماه مه در آزمون شیمی AP شرکت 
کنند. با نمره قابل قبول دانش آموزان واجد شرایط دریافت واحد شیمی سطح کالج می 

شوند. این دوره با دوره AP توصیفی هیئت کالج همراستا است. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

آزمایشگاه شیمی پیشرفته 
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دو دوره آزمایشگاه از علوم، زیست، شیمی و یا فیزیک؛ 
دبیرستان اوسبورن پارک با معرفی نامه دبیر واحد به دانش آموزان پایه 10 داده می 

شود
AICE یا شیمی AP هم نیاز: شیمی

این دوره مکمل برنامه شیمی AICE و AP بوده و هم نیاز زیست AP و AICE است. 
آزمایشگاه پیشرفته شیمی از مقررات ساعت و فعالیت آزمایشگاهی برای این دوره ها 

پشتیبانی می کند بدین صورت که فرصتی برای تمرکز بر پژوهش های تخصصی 
آزمایشگاهی به عنوان بخشی اساسی از این دوره ها فراهم می کند. دانش آموزان 
همچنین تجربه عملی در دستیابی و به کارگیری ادبیات علمی اجرای تکنیک های 

پیشرفته آزمایشگاهی و افزایش توانایی خود در طراحی و اجرای پروژه های عمقی 
پژوهشی مستقل بدست می آورند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 4، 6، 7، 8،

 AP علوم زیست محیطی
واحد: 1 پایه: 12-11 

 II ؛ جبرI ؛ شیمیI پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز زیست شناسی
علوم زیست محیطی AP از مهارت های علمی و ریاضیاتی دانش آموزان در رویکرد 
سیستم ها به محیط زیست بهره می برد. سیستم های عمده اکوسیستم دریایی و زمینی، 
اتمسفر و تخصیص/توزیع منابع را شامل می شود. عالوه بر کار آزمایشگاهی، انجام 

پژوهش میدانی نیز ضروری است. این دوره با دوره علوم زیستی AP توصیفی هیئت 
کالج همراستا است. از آنجایی که علوم زمین شناسی I پیش نیاز اجباری این دوره 

نیست، دانش آموزانی که علوم زمین I را نگذرانده اند باید آزمون استاندارد یادگیری 
علوم زمین را در پایان این دوره بگذرانند. دانش آموزان باید در ماه مه در آزمون علوم 
زمین AP شرکت کنند. با نمره قابل قبول دانش آموزان واجد شرایط دریافت واحد علوم 

زیست محیطی سطح کالج می شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 AP 1 آزمایشگاه فیزیک
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز جبر II و شیمی اتمام موفقیت آمیز مثلثات )یا ثبت نام هم 

زمان در مثلثات با معرفی نامه دبیر(
 AP 1 هم نیاز: آزمایشگاه فیزیک

فیزیک AP از دوره های مبتنی بر درس جبر بوده و موضوعات مشابه دوره فیزیک 
کالج را که در پژوهش های دوره ای تعیین می شود پوشش داده است. این دوره 

موضوعات کلی ذیل را پوشش می دهد. مکانیک نیوتونی؛ کار، انرژی و نیرو؛ موج 
های مکانیکی و صدا؛ دانش آموزان باید در ماه مه در آزمون فیزیک یک AP شرکت 
کنند. با نمره قابل قبول دانش آموزان واجد شرایط دریافت واحد فیزیک سطح کالج می 

شوند. دانش آموزانی که فیزیک SOL را انتخاب نموده ممکن است این دوره را نگیرند 
چراکه اغلب محتوای آموزشی با دوره فیزیک SOL یکسان است. این دانش آموزان می 

توانند در فیزیک AP 2 یا فیزیک C AP ثبت نام کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

  AP 1 آزمایشگاه فیزیک
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دو دوره آزمایشگاه از علوم، زیست، شیمی و یا فیزیک

 AP 1 هم نیاز: آزمایشگاه فیزیک
این دوره مکمل برنامه فیزیک AP بوده و هم نیاز فیزیک AP 1 می باشد. آزمایشگاه 

پیشرفته فیزیک از مقررات ساعت و فعالیت آزمایشگاهی برای این دوره ها پشتیبانی می 
کند بدین صورت که فرصتی برای تمرکز بر پژوهش های تخصصی آزمایشگاهی به 

عنوان بخشی اساسی از این دوره ها فراهم می کند. دانش آموزان همچنین تجربه عملی 
در دستیابی و به کارگیری ادبیات علمی اجرای تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی و 

افزایش توانایی خود در طراحی و اجرای پروژه های عمقی پژوهشی مستقل بدست می 
آورند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 7، 8، 12،

 AP 2 آزمایشگاه فیزیک
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز جبر II و شیمی اتمام موفقیت آمیز مثلثات )یا ثبت نام هم 

زمان در مثلثات با معرفی نامه دبیر(.
 AP 2 هم نیاز: آزمایشگاه فیزیک

فیزیک AP از دوره های مبتنی بر درس جبر بوده و موضوعات مشابه دوره فیزیک 
کالج را که در پژوهش های دوره ای تعیین می شود پوشش داده است. این دوره پنج 

موضوع کلی ذیل را پوشش می دهد: مکانیک سیاالت؛ ترمودینامیک؛ برق و مغناطیس؛ 
 AP لنزها؛ فیزیک اتمی و هسته ای. دانش آموزان باید در ماه مه در آزمون فیزیک دو

شرکت کنند. با نمره قابل قبول دانش آموزان واجد شرایط دریافت واحد فیزیک سطح 
کالج می شوند. اگرچه این درس پیش نیاز اجباری ندارد، دانش آموزانی که این واحد را 

انتخاب می کنند می توانند از هر دوره ای در فیزیک SOL یا فیزیک یک AP بهره 
ببرند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 8

 AP 2 آزمایشگاه فیزیک
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دو دوره آزمایشگاه از علوم، زیست، شیمی و یا فیزیک

 AP 2 هم نیاز: آزمایشگاه فیزیک
این دوره مکمل برنامه فیزیک AP بوده و هم نیاز فیزیک AP 2 می باشد. آزمایشگاه 

پیشرفته فیزیک از مقررات ساعت و فعالیت آزمایشگاهی برای این دوره ها پشتیبانی می 
کند بدین صورت که فرصتی برای تمرکز بر پژوهش های تخصصی آزمایشگاهی به 

عنوان بخشی اساسی از این دوره ها فراهم می کند. دانش آموزان همچنین تجربه عملی 
در دستیابی و به کارگیری ادبیات علمی اجرای تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی و 

افزایش توانایی خود در طراحی و اجرای پروژه های عمقی پژوهشی مستقل بدست می 
آورند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 7، 8، 10،

 AP C آزمایشگاه فیزیک
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز جبر II/مثلثات یا توابع/هندسه تحلیلی با معرفی نامه دبیر. 
ثبت نام هم زمان در حساب دیفرانسیل و انتگرال توضیح می شود اما اجباری نیست

 C هم نیاز: فیزیک آزمایشگاهی پیشرفته
فیزیک C آمادگی AP معموال اولین بخش از دوره های ترتیبی کالج را تشکیل می دهد 

که پایه فیزیک دانش آموزان عالقمند به علوم فیزیک یا مهندسی خواهد شد. تاکید این 
دوره عمدتا بر علم مکانیک است. در این دوره تاکیدی جدی بر حل مسائل چالش 

برانگیز است که نیازمند توضیح برخی اصول حساب دیفرانسیل و انتگرال حین تدریس 
می باشد. دانش آموزان باید در ماه مه در آزمون فیزیک AP C شرکت کنند. با نمره 

قابل قبول دانش آموزان واجد شرایط دریافت واحد فیزیک سطح کالج می شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 11

 C آزمایشگاه فیزیک پیشرفته
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دو دوره آزمایشگاه از علوم، زیست، شیمی و یا فیزیک

 C AP هم نیاز: آزمایشگاه فیزیک
این دوره مکمل برنامه فیزیک AP بوده و هم نیاز فیزیک AP C می باشد. آزمایشگاه 

پیشرفته فیزیک از مقررات ساعت و فعالیت آزمایشگاهی برای این دوره ها پشتیبانی می 
کند بدین صورت که فرصتی برای تمرکز بر پژوهش های تخصصی آزمایشگاهی به 

عنوان بخشی اساسی از این دوره ها فراهم می کند. دانش آموزان همچنین تجربه عملی 
در دستیابی و به کارگیری ادبیات علمی اجرای تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی و 

افزایش توانایی خود در طراحی و اجرای پروژه های عمقی پژوهشی مستقل بدست می 
آورند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 6، 7، 8
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99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 دوره های علوم کمبریج

 IGCSE زیست شناسی
واحد: 1 پایه: 10-9 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 8 علوم؛ معرفی نامه دبیر
این دوره آزمایشگاهی شامل یک برنامه درسی به منظور تقویت پایه علمی دانش آموز 
در مفاهیم زیستی است و همچنین فرصتی برای بکارگیری اصول طراحی تجربی در 

پرسش های آزمایشگاهی در پروژه دانش آموزی اجباری ایجاد شود. زیست شناسی 
IGCSE دربرگیرنده ویژگی ها و طبقه بندی موجودات زنده است اما محدود به این 

موارد نیست؛ سازماندهی و حفظ ارگانیسم ها؛ تولیدمثل، وراثت و تداوم زندگی؛ و رابطه 
ارگانیسم ها با یکدیگر و با محیط زیست خود. 

نکته: این دوره از تکنیک های تشریح حیوانات به عنوان روش آموزش بهره می برد. 
دانش آموزانی که پیوسته این تمرینات را اجرا می کنند در فعالیت های مورد تایید 
شعبه شرکت خواهند نمود که تجربه ی یادگیری مشابهی برای آنها به دنبال دارد. 

دانش آموزان باید در آزمون زیست شناسی استانداردهای یادگیری در پایان دوره شرکت 
کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 )AS سطح( AICE زیست شناسی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: گذراندن زیست شناسی IGCSE یا زیست شناسی I؛ گذراندن شیمی 
IGCSE یا شیمی I؛ گذراندن جبر II یا هندسه IGCSE; معرفی نامه دبیر

/II یا جبر II هم نیاز: آزمایشگاه زیست شناسی پیشرفته تنها در مدرسه 4 و جبر
مثلثات 

زیست شناسی AICE یک دوره فشرده و پرمحتوا است که طبق برنامه درسی سطح 
پیشرفته بین المللی تنظیم شده است. این دوره آزمایشگاهی بوده و برنامه درسی بر این 

اساس طراحی شده است که مبنای علمی دانش آموز در مفاهیم زیستی تقویت شود و 
همچنین فرصتی برای بکارگیری اصول طراحی تجربی در پرسش های آزمایشگاهی در 

پروژه دانش آموزی اجباری ایجاد شود. این دوره موضوعات اصلی زیست شناسی را 
پوشش می دهد. دانش آموزان برای آزمون عملی و آزمون های سراسری آماده خواهند 

شد که در صورت موفقیت مدرک تحصیلی بین المللی پیشرفته کسب کرده و واجد شرایط 
آزمون تعیین سطح پیشرفته خواهند شد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 )A سطح( AICE زیست شناسی
واحد: 1 پایه: 12-11 

)AS سطح( AICE پیش نیاز: اتمام زیست شناسی
این دوره سال دوم از برنامه تحصیلی زیست شناسی AICE بوده که آزمایشات تجربی 

را به عنوان مولفه ای اساسی در برنامه خود گنجانده است. برنامه درسی متشکل از 
بررسی تفصیلی موضوعات اصلی زیست شناسی همراه با یک تا چهار واحد اختیاری 

است: فیزیولوژی پستانداران؛ میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی؛ رشد، پیشرفت و 
تولیدمثل؛ و کاربرد ژنتیک به روشی جامع. دانش آموزان آماده آزمونی خواهند شد که 

در صورت قبولی مدرک دیپلم تحصیلی بین المللی پیشرفته را دریافت خواهند کرد و 
همچنین امکان دریافت واحد کالج برای دوره مقدماتی زیست شناسی را به همراه دارد.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 1، 4

 IGCSE شیمی
واحد: 1 پایه: 11-10 

پیش نیاز: گذراندن زیست شناسی IGCSE یا زیست شناسی I و معرفی نامه دبیر؛ 
گذراندن جبر IGCSE یا جبر I یا جبر II و معرفی نامه دبیر؛ اتمام موفقیت آمیز 

انگلیسی 9
این دوره آزمایشگاهی بوده و برنامه درسی بر این اساس طراحی شده است که مبنای 

علمی دانش آموز در مفاهیم شیمی تقویت شود و همچنین فرصتی برای بکارگیری اصول 
طراحی تجربی در پرسش های آزمایشگاهی در پروژه دانش آموزی اجباری ایجاد شود. 

این دوره دربرگیرنده اصول پایه شیمی است: ساختار مواد، ویژگی های شیمیایی و 
فیزیکی، گرایش های تناوبی، رابطه مولی و استوکیومتری، واکنش شیمیایی و موازنه، 

جنبش شیمیایی، الکتروشیمی، ترمودینامیک، نظریه اسید-باز و شیمی آلی و زیست 
محیطی. ارزیابی شامل آزمون سراسری و ارزیابی کار کالسی توسط مدرس است. 

دانش آموزان باید در آزمون شیمی استانداردهای یادگیری در پایان دوره شرکت کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 )AS سطح( AICE شیمی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: گذراندن شیمی IGCSE یا شیمی I؛ جبر II یا جبر IGCSE II/مثلثات؛ 
معرفی نامه دبیر

هم نیاز: آزمایشگاه شیمی پیشرفته تنها در مدرسه 4
شیمی AICE دوره ای فشرده و متمرکز است که برنامه شیمی AP و موضوعات غنی 

AICE را در بر می گیرد. این دوره آزمایشگاهی بوده و برنامه درسی بر این اساس 
طراحی شده است که مبنای علمی دانش آموز در مفاهیم شیمی تقویت شود و همچنین 

فرصتی برای بکارگیری اصول طراحی تجربی در پرسش های آزمایشگاهی در پروژه 
دانش آموزی اجباری ایجاد شود. برنامه درسی بسط یافته دانش آموزان را قادر به ادامه 

مطالعات پیشرفته تکنیک های تجزیه تحلیلی، بیوشیمی و اسپکتروسکوپی می سازد. 
دانش آموزان برای آزمون عملی و نظری سراسری آماده خواهند شد که در صورت 

موفقیت مدرک تحصیلی بین المللی پیشرفته را کسب کرده و واجد شرایط آزمون تعیین 
سطح پیشرفته خواهند شد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 IGCSE فیزیک
واحد: 1 پایه: 11-10 
پیش نیاز: انگلیسی 9، جبر I، هندسه IGCSE یا هندسه I و جبر IGCSE II/مثلثات 

)ثبت نام هم زمان در جبر II/l مثلثات با معرفی نامه مدرس IGCSE سابق ممکن 
است.(

این دوره تلفیقی از مطالعات نظری و عملی مانند مکانیک تحلیل حرکت و نیرو را ارائه 
می دهد؛ مطالعه انرژی با کاربرد در کار و نیرو؛ ترمودینامیک؛ ویژگی های موج )نور 

و صدا(؛ برق و مغناطیس؛ و فیزیک مغناطیس که برای درک اصول پایه فیزیک الزم 
است. پژوهش ها با طراحی دانش آموزان و تاکید بر اصول طراحی تجربی، اکتشاف 

سوال محور و حل مسئله علمی صورت می گیرد. پژوهش مستقل در این بخش از 
برنامه اجباری است. جبر II IGCSE/مثلثات با موفقیت گذرانده شود و یا دانش آموز 

این دوره را به طور هم زمان انتخاب کند. ارزیابی شامل آزمون سراسری از دانش 
آموز و ارزیابی توسط مدرس است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4
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8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 )AS سطح( AICE فیزیک
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: فیزیک IGCSE یا فیزیک I؛ جبر IGCSE II/مثلثات؛ شیمی IGCSE یا 

شیمی I؛ جبر II و مثلثات 
فیزیک AICE دوره ای فشرده و متمرکز است که برنامه فیزیک AP و موضوعات غنی 

AICE را در بر می گیرد. این دوره متمرکز بر مطالعه پیشرفته موضوعات فیزیک 
عمومی، نیوتونی، مکانیک، ماده، نوسان و موج، الکتریسیته و مغناطیس و فیزیک مدرن 

است. رویکرد پرسش-محور با تاکید بر اصول طراحی تجربی، حل مسئله علمی، و 
مهارت های پژوهش دانش آموزان را ملزم به بکارگیری اصول و مفاهیمی که در کالس 
آموزش دیده اند و همچنین اجرای آنها به روشی منطقی، برهانی و استداللی در آزمایش 

های خود می سازد. پژوهش مستقل در این بخش از برنامه اجباری است. دانش آموزان 
برای آزمون عملی و نظری سراسری آماده خواهند شد که در صورت موفقیت مدرک 
تحصیلی بین المللی پیشرفته را کسب کرده و واجد شرایط آزمون تعیین سطح پیشرفته 

خواهند شد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 )AS سطح( AICE مدیریت زیست محیطی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز زیست شناسی IGCSE یا زیست شناسی I؛ شیمی 
IGCSE یا شیمی I؛ جبر IGCSE یا جبر II معرفی نامه دبیر

این دوره فشرده کمبریج بعد انسانی بسیار قدرتمندی دارد و به هر دو مسائل محلی و 
جهانی می پردازد. برنامه درسی چهار زیرگروه سنتی محیط زیست جهانی، شامل 

لیتوسفر، هیدروسفر، بایوسفر، و اتمسفر را در بر می گیرد. این دوره اطالعات و درک 
دانش آموزان از سیستم های طبیعی زمین و اثر فعالیت های انسان بر این سیستم ها را 

تکمیل می کند. دانش آموزان در تفکر درباره مسائل زیست محیطی مهم به چالش کشیده 
شده و باید به دنبال راه حل های ممکن بگردند. از مولفه های مهم ارزیابی عملی 

گزارش پژوهش فردی است که بر اساس موضوعی از مطالعات این دوره تهیه می 
شود. از آنجایی که علوم زمین شناسی پیش نیاز اجباری این دوره نیست، دانش آموزانی 

که در این دوره شرکت می کنند، می توانند در صورت عالقمندی دوره علوم زمین 
SOL را نیز اختیار کنند تا شروط دریافت اعتبار تایید شده در علوم را احراز کنند. 

دانش آموزان برای آزمون سراسری آماده خواهند شد که در صورت موفقیت دیپلم 
AICE کسب کرده و واجد شرایط آزمون تعیین سطح پیشرفته خواهند شد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

  دوره های بین المللی علوم 
BACCALAUREATE

 IB-برنامه علوم زمین شناسی دیپلم پیش
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: ثبت نام در برنامه IB و گذراندن علوم پایه 8 
برنامه علوم زمین شناسی پیش-IBDP برای آن دسته از دانش آموزان IB تنظیم شده 

است که مایل به کسب دانش بیشتر در حوزه اصول زمین شناسی و فرایندهایی هستند که 
به علم کیفی می انجامد. دانش آموزان اطالعاتی از علوم طبیعی نجوم،اقیانوس شناسی، 

هواشناسی، و زمین شناسی کسب خواهند نمود. ارزیابی داخلی IB راهنمای دانش 
آموزان در انتخاب روش علمی خواهد بود. دانش آموزان باید در آزمون علوم زمین 

استانداردهای یادگیری در پایان دوره شرکت کنند.
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2

  )SL( IB سیستم های زیست محیطی و جوامع
واحد: 1 پایه: 12-11 

IB-شیمی پیش IB-پیش نیاز: گذراندن زیست پیش
این دوره یک ساله بینشی از روابط تعاملی بین جوامع و اکوسیستم به دانش آموزان می 

دهد. دانش آموزان در پایان این دوره درکی از مسائل زیست محیطی پیچیده خواهند 
داشت محور آن تعامل بین جوامع و اکوسیستم ها است. دوام و پایداری از موضوعات 

پایه این دوره است. دانش آموزان توانایی پاسخ شخصی و آگاهانه به هر دو مسائل 
جهانی و محلی را کسب خواهند نمود. از آنجایی که علوم زمین شناسی پیش نیاز اجباری 
این دوره نیست، دانش آموزانی که در این دوره شرکت می کنند، می توانند در صورت 
عالقمندی دوره علوم زمین SOL را نیز اختیار کنند تا شروط دریافت اعتبار تایید شده 
در علوم را احراز کنند. سیستم های زیست محیطی و جوامع از شروط الزم برای دوره 

گروه 3 )افراد و جوامع( یا 4 )علوم آزمایشی( در برنامه دیپلم بین المللی IB هستند. 
 IBO از ملزومات برنامه IV 40 ساعت کار آزمایشگاهی و مشارکت در پروژه گروه

هستند. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

  IB-برنامه دیپلم پیش I برنامه زیست شناسی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز پایه 8 علوم؛ معرفی نامه دبیر
زیست شناسی پیش-IBDP مطالعه قلمروی حیوانات، گیاهان و آغازیان شامل دانش 
طبقه بندی، توزیع و فرایندهای زیستی گروه های اصلی هر قلمرو می باشد. دانش 

آموزان از روش های پژوهش علمی برای بررسی اصول علمی بهره خواهند برد. کار 
آزمایشگاهی گسترده بخشی ضروری از این دوره است و دانش آموزان باید گزارش 

آزمایشگاهی کتبی ارائه نمایند. دانش آموزان مهارت های مورد استفاده زیست شناسان 
را بررسی نموده و با نقش زیست شناسی در حل مسائل زیست محیطی آشنا خواهند شد. 

نکته: این دوره از تکنیک های تشریح حیوانات به عنوان روش آموزش بهره می برد. 
دانش آموزانی که پیوسته این تمرینات را اجرا می کنند در فعالیت های مورد تایید 
شعبه شرکت خواهند نمود که تجربه ی یادگیری مشابهی برای آنها به دنبال دارد. 

دانش آموزان باید در آزمون زیست شناسی استانداردهای یادگیری در پایان دوره شرکت 
کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5
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کد شماره 
مدرسه: 

  )HL( ،I سطح IB زیست شناسی
پایه: 11  سطْح: 1

 I شیمی III سطح IBDP-پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز زیست شناسی پیش
پیش-IBDP معرفی نامه دبیر

زیست شناسی IB سال اول مطالعه اصول پایه و پروسه ها در حوزه زیست شناسی 
سلولی و مولکولی، ژنتیک، اکولوژی و ارگانیسم ها است. کار آزمایشگاهی بخشی 

ضروری از این دوره است و دانش آموزان باید گزارش آزمایشگاهی کتبی ارائه نمایند. 
موضوعات اصلی دوره ساختار و تابع، جامعیت و گوناگونی، و توازن در سیستم ها 

است. 

 نکته: این دوره از تکنیک های تشریح حیوانات به عنوان روش آموزش بهره می 
برد. دانش آموزانی که پیوسته این تمرینات را اجرا می کنند در فعالیت های مورد تایید 

شعبه شرکت خواهند نمود که تجربه ی یادگیری مشابهی برای آنها به دنبال دارد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

  )HL( ،II سطح IB زیست شناسی
پایه: 12  سطح: 1 

 IB-پیش I پیش نیاز: گذراندن زیست شناسی
زیست شناسی IB سطح II مقدمه ای بر آناتومی پیشرفته و فیزیولوژی و زیست شناسی 
گیاه است. مروری بر اصول و پروسه های زیست شناسی I برنامه IB در حیطه زیست 

شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک، اکولوژی و ارگانیسم ها نیز در این دوره گنجانده 
شده است. دانش آموزان باید در آزمون IB در پایان دوره شرکت کنند. کار آزمایشگاهی 
بخشی ضروری از این دوره است و دانش آموزان باید گزارش آزمایشگاهی کتبی ارائه 

نمایند. 

نکته: این دوره از تکنیک های تشریح حیوانات به عنوان روش آموزش بهره می برد. 
دانش آموزانی که پیوسته این تمرینات را اجرا می کنند در فعالیت های مورد تایید 
شعبه شرکت خواهند نمود که تجربه ی یادگیری مشابهی برای آنها به دنبال دارد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

  IB-برنامه شیمی دیپلم پیش
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز یک سال علوم آزمایشگاهی؛ گذراندن جبر سطح I و 
معرفی نامه دبیر

این دوره دربرگیرنده مفاهیم اصلی شیمی شامل ساختار و پیوند اتمی، فرمول ها و 
معادالت، استوکیومتری، اکسیداسیون-کاهش، ترمودینامیک، معادله شیمیایی، نظریه 

اسید-باز و شیمی آلی ساده است. دانش آموزان از روش های پژوهش علمی برای 
بررسی اصول علمی بهره خواهند برد. آزمایشات برای شفاف سازی مفاهیم اصلی و 
تقویت خط مشی گروه 4 برنامه IB طراحی شده اند. دانش آموزان باید گزارش کتبی 

کار آزمایشگاهی خود را ارائه دهند. دانش آموزان باید در آزمون شیمی استانداردهای 
یادگیری در پایان دوره شرکت کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

)SL( I سطح IB شیمی
واحد: 1 پایه های 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز یک سال علوم آزمایشگاهی؛ گذراندن جبر سطح I و 
معرفی نامه دبیر

این دوره مقدمه ای کلی بر شیمی است. موضوعات مطالعه شامل ساختار اتمی، ترکیب 
های یونی و کوواالنسی، معادالت شیمیایی، استوکیومتری، گازها، محلول ها، شیمی آلی، 

اسیدها و بازها است. دانش آموزان مهارت های طراحی آزمایش و تحلیل داده با 

استفاده از روش های آماری و گرافیکی را کسب خواهند کرد. دانش آموزان پروژه های 
پژوهش تجربی را با تاکیدی بر مطالعه کمی و کیفی مواد و تغییراتی که متحمل می 
شوند طراحی و اجرا خواهند نمود. پژوهش های آزمایشگاهی و همچنین کاربردهای 

ریاضیاتی استوکیومتری در حل مسئله از مولفه ای اصلی در این دوره به شمار می آیند. 
 IB تمامی دانش آموزان باید پورتفولیویی از کارهای آزمایشگاهی که به آزمون گیرنده

ارائه شده داشته باشند. شیمی IB سطح I با مقررات شیمی 1 همراستا است. دانش 
آموزان باید در آزمون استانداردهای یادگیری در پایان دوره شرکت کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

)SL( II سطح IB شیمی
واحد: 1 سطوح 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز شیمی )IB )SL سطح I و معرفی نامه دبیر
این دوره دوم مطالعاتی جامع از اصول پایه شیمی با تاکید بر تجربه و پژوهش 

آزمایشگاهی پیش روی دانش آموز قرار می دهد. در این دوره دانش آموزان تکنیک 
های پژوهش، تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی، حل مسئله پیشرفته و به کارگیری دانش 

پیشین در بررسی موضوعات انتخابی IB را مطالعه می کنند. شرکت در پروژه های 
پژوهش علمی میان رشته ای )گروه 4( اجباری است. پژوهش های آزمایشگاهی مولفه 
ای اصلی در این دوره بوده و تمامی دانش آموزان باید پورتفولیویی از گزارش کارهای 

آزمایشگاهی به ممتحن IB تحویل دهند. با کسب نمره قابل قبول در آزمون IB دانش 
آموز می تواند واحد شیمی مقدماتی کالج را انتخاب کند. دانش آموزان باید در آزمون 

سطح استاندارد شیمی IB شرکت نمایند و ساعات و تکالیف الزم برای ارزیابی داخلی 
آزمون شیمی SL را نیز تکمیل کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 )HL( I سطح IB شیمی
واحد: 1 پایه: 11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز شیمی I پیش-IBDP معرفی نامه دبیر
شیمی I IB اولین سال از دوره مطالعاتی اصول پایه شیمی شامل ساختار مواد، نظریه 

جنبش گازها، موازنه شیمیایی، جنبش شناسی شیمیایی، ترمودینامیک، نظریه اسید- باز و 
شیمی آلی است. در این دوره تاکید بر حل مساله، مهارت در بکارگیری اصول 

ریاضیاتی، ارتقا و بسط تکنیک های آزمایشگاهی در ارتباط با شیمی معاصر تا طراحی 
تجربی است. دانش آموزان باید گزارش کتبی کار آزمایشگاهی خود را ارائه دهند.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2

 )HL( II سطح IB شیمی
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز شیمی IB سطح I و معرفی نامه دبیر
شیمی IB دوره پژوهشی سال دوم از اصول پایه شیمی است. در این دوره تاکید بر 

تکنیک های پژوهش، تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی، حل مسئله پیشرفته و به 
کارگیری دانش پیشین در بررسی موضوعات انتخابی IB است. با کسب نمره قابل قبول 

در آزمون IB دانش آموز می تواند واحد شیمی مقدماتی کالج را انتخاب کند. دانش 
آموزان باید گزارش کتبی کار آزمایشگاهی خود را ارائه دهند.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2
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کد شماره 
مدرسه: 

 )SL( IB فیزیک
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز فیزیک پیش-IBDP جبر II پیش- IBDP/ مثلثات؛ 
معرفی نامه دبیر

فیزیک IB دوره ای شدیدا فشرده است که پیروی استاندارد برنامه ریزی IB نیز می 
باشد. دانش آموزان با تکمیل پیشینه خود از فیزیک پیش-IBDP گرما، مکانیک، 

الکترومغناطیس، نور، صدا، و فیزیک مدرن را به طور عمقی بررسی می کنند. دانش 
آموزان پژوهش های آزمایشگاهی خود را طراحی و اجرا خواهند نمود و با توجه به 
معیارهای ارزیابی IB نمره می گیرند. همچنین در "پروژه گروه 4" میان رشته ای 

شرکت نموده و در آزمون پایان دوره سطح استاندارد شرکت خواهند کرد.
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 2

 دوره های گزینشی علوم استاندارد

علوم زمین شناسی II: اقیانوس شناسی  
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز علوم زمین شناسی؛ و یا زیست شناسی I یا شیمی I؛ 
علوم زیست محیطی AP یا سیستم های زیست محیطی IB و جوامع جایگزین های 
مناسبی برای پیش نیاز علوم زمین شناسی هستند. نکته: کار عملی در حیطه شیمی 

توصیه می شود.
اقیانوس شناسی سطح دوم دوره علوم زمین شناسی است که برای مطالعه عمیق تر مفاهیم 

اقیانوس شناسی ارائه شده در علوم زمین سال اول تنظیم شده است. این دوره مطالعاتی 
گسترده عمدتا به فیزیک اقیانوس شناسی پرداخته و موضوعاتی از قبیل زمین شناسی و 

جغرافی حوزه های اقیانوسی را پوشش می دهد. ویژگی های فیزیکی آب دریا؛ شیمی 
دریایی؛ شوری و چگالی؛ جریان اقیانوس ها، موج ها و جزر و مد؛ و دستگاه های 

اقیانوس نگاری، ابزارها و روش ها. تاکید بر سیاست گذاری برای اقیانوس و اکولوژی 
اقیانوس نیز می شود.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: همه

علوم زمین شناسی II: نجوم  
واحد: 1 پایه: 12-11 

 I و یا زیست شناسی I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز علوم زمین شناسی؛ جبر 
 I یا شیمی

نجوم سطح دوم دوره علوم زمین شناسی است که برای مطالعه عمیق تر مفاهیم نجوم 
ارائه شده در علوم زمین تنظیم شده است. موضوعاتی مانند جهان، قوانین جهانی، 

کهکشان ها، تکامل ستاره ها و سیستم خورشیدی و حرکات آن و گسترش فضا مورد 
بحث قرار می گیرند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 99

علوم زمین شناسی II: زمین شناسی فیزیکی 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز علوم زمین شناسی؛ و یا زیست شناسی I یا شیمی I؛ ثبت 
 I نام در جبر

زمین شناسی فیزیکی سطح دوم دوره علوم زمین شناسی است که برای مطالعه عمیق تر 
مفاهیم زمین شناسی ارائه شده در علوم زمین تنظیم شده است. موضوعات مورد مطالعه 

شامل موارد ذیل بوده اما محدود به این موارد نمی شود: نظریه صفحات تکتونیک؛ 
رابطه تعاملی بین انسان ها و محیط زیست زمین شناختی که بر منابع آبی زمین تاثیر 

می گذارد؛ سیالن 

و فرسایش؛ دفع ضایعات؛ منابع انرژی و تولید غذا؛ رابطه زمان/فضا در ثبت زمین؛ و 
ژئومورفولوژی.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 7، 8

زیست شناسی II: پژوهشی بر موضوعات پیشرفته در زیست 
شناسی  

واحد: 1 پایه: 12-11 
 I و شیمی II پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز جبر

زیست شناسی II: مطالعه موضوعات پیشرفته در زیست شناسی رشته دانشگاهی فشرده 
و پرمحتوایی است که در سال دوم حوزه های منتخب زیست شناسی را مورد بحث قرار 
داده و به دانش آموزان باانگیزه امکان کاوش عمیق تر در سیستم های زندگی و فرایندها 

را می دهد. کار آزمایشگاهی مدارم بخشی از این دوره است. تاکید بر مهارت ها و 
تکنیک های پژوهشی صورت می گیرد. 

نکته: این دوره از تکنیک های تشریح حیوانات به عنوان روش آموزش اصلی بهره می 
برد. دانش آموزانی که پیوسته این تمرینات را اجرا می کنند در فعالیت های مورد تایید 

شعبه شرکت خواهند نمود که تجربه ی یادگیری مشابهی برای آنها به دنبال دارد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

زیست شناسی II: مقدمه ای بر علم DNA و بیوتکنولوژی 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز جبر I و شیمی I اتمام موفقیت آمیز جبر I و هندسه 
معرفی نامه دبیر

هم نیاز: ثبت نام در جبر II یا مقطع باالتر
این برنامه دو ساله مطالعه اصول شیمی و زیست شناسی در رابطه با بیولوژی مولکولی 
و بیوتکنولوژی است. این دوره برای دانش آموزان عالقمند علم بهداشت و سالمت، علم 
حیوانات و بیولوژی گیاهان طراحی شده است. موضوعات و مسائل و همچنین تکنیک 

های مختلفی بررسی خواهد شد، از قبیل ساختار و عملکرد سلولی؛ فعالیت آنزیم؛ ژنتیک 
مولکولی و کالسیک؛ علم DNA )تنظیم ژن، جهش، انتقال؛ کاریوتایپ؛ و توالی ژنتیکی 

و رمزگذاری(، کاربردهای مهندسی ژنتیک؛ و انواع بیوتکنیک ها. کاربردهای قانونی 
اجتماعی و اخالقی مربوط به بیوتکنولوژی از طریق مورد پژوهی، پژوهش های دانش 
آموزی، مباحثات و گفتگو و بررسی وقایع روز مورد کاوش قرار خواهد گرفت. برنامه 
های آزمایشگاهی شامل کروماتوگرافی، الکتروفورسیس، ایومونولوژی، مطالعات انزیم، 

استخراج DNA، شبیه سازی PCR و کلونی سازی گیاهان است. 
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 3
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مدرسه: 

زیست شناسی II: اکولوژی 
واحد: 1 پایه: 12-11 

I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز زیست شناسی؛ و یا دانش زمین شناسی یا شیمی
اکولوژی یک رشته دانشگاهی جدی و عمیق برای مطالعات اصول بیولوژیک و 

اکولوژیک حاکم بر نظام های گسترده تر )جمعیت ها، جوامع و اکوسیستم ها( در سال 
دوم است. مفاهیمی که در این رشته پوشش داده خواهند شد شامل انتخاب طبیعی و 

سازگاری؛ محیط زیست فیزیکی و اقلیم؛ اکولوژی جمعیت، مدل های رشد و الگوهای 
تاریخ زمین؛ جوامع، رقابت ها، انگلی بودن؛ همزیستی و تعامالت انسانی؛ بازدهی 

اکوسیستم، جریان انرژی، چرخه مواد مغذی، و چرخه زیست زمین شیمی؛ و جغرافی 
زیستی، تنوع زیستی، و تغییرات زیست محیطی جهانی. علم اکولوژی به معرفی رابطه 

بین ارگانیسم ها و محیط زیست آنها می پردازد و اغلب در بطن منازعات سیاست 
گذاری عمومی درباره محیط زیست قرار دارد. بنابراین، دانش آموزان اهمیت روز 
افزون پژوهش اکولوژیک و نقش برجسته آن در سرتاسر جهان را درک می کنند. 

مشارکت دانش آموزان در فعالیت های میدانی ضروری است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5، 8، 10،

دستیاری آزمایشگاه - سمینار علوم  
دستیار معلم علوم 

واحد: 0.5   پایه: 12-10 
برای دستیاری آزمایشگاه/سمینار علوم به دستیاری معلم علوم واحد تعلق نمی گیرد

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز موضوعی که در آن به دستیاری می پردازند؛ تایید معلم 
ناظر 

سمینار دستیار آزمایشگاه/علوم به دانش آموزان فرصتی برای یادگیری بیشتر علوم و در 
عین حال دستیاری دبیر علوم می دهد. اهداف آموزشی برحسب دوره ای که دانش آموز 
در آن مشغول به دستیاری است و با توجه به برنامه، عالیق و توانایی های دانش آموز 
متغیر است. این دوره برای کسب واحد بیش از یک مرتبه و با مجوز مدیر گروه علوم 
قابل برداشت است. برای کسب واحد دستیاری آزمایشگاه اهداف آموزشی و معیارهای 

ارزیابی باید برحسب قانون 3-681 بخش III.C. تعیین شود.
 مدارسی که سمینار دستیاری آزمایشگاه/علوم ارائه می دهند: 1، 2، 4، 5، 6، 7، 

12 ،8
مدارسی که تنها دستیاری معلم علوم ارائه می دهند: 3، 12

شیمی II: علوم قانونی و تحلیل شیمی 
I :واحد پایه: 12-10 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز زیست شناسی I؛ شیمی I؛ اتمام موفقیت آمیز جبر II؛ 
معرفی نامه دبیر

در این دوره آمادگی کالج دانش آموزان با هدف شناخت جامع علوم قانونی تحصیل می 
کنند. اساس این دوره مفاهیم محوری مربوط به تاریخ علوم قانونی، تحلیل شیمیایی 
شواهد علوم قانونی و مدیریت صحنه جرم است. دانش آموزان اصل لوکارد را در 

مشاهده، کسب و تحلیل شواهد علوم قانونی اعمال می کنند. تاکید عمده در این دوره بر 
شناخت علوم به عنوان فرایندی است که از روش های ابزاری تحلیل مانند 

اسپکتروفوتومتری فرابنفش، مادون قرمز، مرئی و فلوئورسنت، کروماتوگرافی گاز و 
کروماتوگرافی الیه نازک برای طبقه بندی شواهد فیزیکی بهره می برد. عالوه بر این، 

تکنیک های شیمی تحلیلی نیز برای بررسی ترکیب شیمیایی خون، اثرانگشت پنهان، اثر 
فیبر و مو، سم شناسی، نمونه خاک، استاد مشکوک و دیگر انواع شواهد به کار می 

روند.
مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 9

  علوم اختیاری برای برنامه 
CENS بیوتکنولوژی و یا برنامه ی

مقدمه ای بر میکروبیولوژی و باکتریولوژی 
واحد: 0.5 پایه: 12-10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز زیست شناسی مقدماتی؛ معرفی نامه دبیر؛ اتمام موفقیت 

I آمیز یا ثبت نام هم زمان در شیمی
این دوره انتخابی نیم واحدی به دانش آموزان فرصت یادگیری درباره ویژگی های 

زیستی و ایمنی شناختی باکتری، ویروس و قارچ را می دهد. در این دوره دانش آموزان 
با ابزارهایی آشنا خواهند شد که برای شغل پژوهش و مطالعه مسائل جاری در 

میکروبیولوژی و ایمونولوژی ضروری هستند. همچنین با پویایی های رابطه میزبان/
انگل، شامل سیستم دفاعی میزبان، و رابطه میکروارگانیسم ها با بیماری آشنا می شوند. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 10

مقدمه ای بر علوم قانونی 
واحد: 0.5 پایه: 12-10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز زیست شناسی مقدماتی؛ معرفی نامه دبیر؛ اتمام موفقیت 

I آمیز یا ثبت نام هم زمان در شیمی
این دوره اختیاری نیم واحدی علوم به دانش آموزان فرصت بررسی اثر تکنولوژی در 

تحول علوم قانونی و کاربرد آن در رفع جرایم را و همچنین موارد ذیل را می دهد: 
اصولی که در جمع آوری، حفظ و تحلیل شواهد بکار می رود؛ شواهد فردی و گروهی 
چه ویژگی هایی دارند؛ شواهد میکروسکوپی چگونه در مطالعه جرم به کار می روند؛ 

نقش آزمایش در آموزش، توضیح و شرح مفاهیم قانونی چیست؛
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 10

روش های تحقیق علمی
سطْح: 1 پایه: 12 
پیش نیاز: ثبت نام در برنامه BIOTEC؛ اتمام موفقیت آمیز زیست شناسی I؛ جبر I؛ 

I ثبت نام هم زمان در شیمی
این دوره مقدمه ای بر روش های پژوهش مرتبط با فعالیت های بیوتکنولوژی ارائه می 
دهد. در این دوره تاکید بر مقدمه ای از روش های طراحی پژوهش است. عالوه بر این 

معرفی اطالعاتی کاربردی از چندین ابزار آماری مورد استفاده در پژوهش علمی نیز 
صورت می گیرد. در این دوره تاکید بر سواالت علمی قابل پاسخ، انجام پژوهش مستقل و 

انتقال یافته های علمی می باشد. دانش آموزان در این دوره با پیشینه ادبیاتی، طراحی 
آزمایش، تحقیق، روش علمی، آمار و انواعی از تکنیک های آزمایشگاهی آشنا خواهند 

شد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3
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  مدرسه فرماندار @ پارک نوآوری 

GS کالج I آزمایشگاه فیزیک - GS کالج I فیزیک
)GMU PHY، 243 و آزمایشگاه 244 - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام جبر II/مثلثات و شیمی با نمره C یا بهتر

این دوره دو ترمی فیزیک پایه با تاکید بر موضوعات کالسیک و مدرک فیزیک که در 
رشته های علوم اهمیت به سزایی دارد ارائه می شود. اصول مکانیک، گرما،  

الکتریسیته، لنز و فیزیک هسته ای و اتمی مورد بحث قرار می گیرد.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

GS کالج I آزمایشگاه فیزیک
)GMU PHY، 243 و آزمایشگاه 244 - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام جبر II/مثلثات و شیمی با نمره C یا بهتر

ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در فیزیک I کالج GS است.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS کالج II فیزیک
)GMU PHY، 245 و آزمایشگاه 246 - 4 واحد( 

واحد: 0.5 هر واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام جبر II/مثلثات و شیمی با نمره C یا بهتر

اتمام موفقیت آمیز PHY 243 با حداقل نمره C پیش نیاز PHYS 245 است. این 
دوره دو ترمی فیزیک پایه با تاکید بر موضوعات کلیسیک و مدرک فیزیک که در رشته 
های علوم اهمیت به سزایی دارد ارائه می شود. اصول مکانیک، گرما، الکتریسیته، لنز 

و فیزیک هسته ای و اتمی مورد بحث قرار می گیرد.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS کالج II آزمایشگاه فیزیک
)GMU PHY، 245 و آزمایشگاه 246 - 4 واحد( 

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام جبر II/مثلثات و شیمی با نمره C یا بهتر

ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در فیزیک II کالج GS است.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

GS دانشگاه I فیزیک
)GMU PHY، 160 و آزمایشگاه 161 - 4 واحد(

پایه: 12  سطح: 0.5 واحد دبیرستان
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز فیزیک 243-246 با نمره حداقل C یا بهتر با هم 

نیازریاضی 116-115
این دوره ترتیبی فیزیک مقدماتی که دو ترم بوده و مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال 

می باشد عمدتا برای رشته های مهندسی و علوم تنظیم شده است.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS دانشگاه I آزمایشگاه فیزیک
)GMU PHY، 160 و آزمایشگاه 161 - 4 واحد(

سطح: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12  
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز فیزیک 243-246 با نمره حداقل C یا بهتر با هم 

نیازریاضی 116-115
ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در فیزیک I دانشگاه GS است.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS دانشگاه II فیزیک
)GMU PHY، 260 و آزمایشگاه 261 - 4 واحد(

پایه: 12  سطح: 0.5 واحد دبیرستان
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز PHYS 160 با نمره حداقل C یا بهتر با هم نیازریاضی 

116-115
اتمام موفقیت آمیز PHY 160 با حداقل نمره C پیش نیاز PHYS 260 است. این 

دوره ترتیبی فیزیک مقدماتی که دو ترم بوده و مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال می 
باشد عمدتا برای رشته های مهندسی و علوم تنظیم شده است.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS دانشگاه II آزمایشگاه فیزیک
)GMU PHY، 260 و آزمایشگاه 261 - 4 واحد(

پایه: 12  سطح: 0.5 واحد دبیرستان
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز PHYS 160 با نمره حداقل C یا بهتر با هم نیازریاضی 

116-115
ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در فیزیک II دانشگاه GS است.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS عمومی I زیست شناسی
)GMU زیست 103 و آزمایشگاه 105 - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: تکمیل پیش-AP یا زیست شناسی افتخاری با حداقل نمره C یا بهتر

زیست شناسی مقدماتی I دوره ای متمرکز بر مطالعات هدف محور در شیمی موجودات 
زنده؛ سلول ها و ساختارهای مولکولی؛ وظایف سلول؛ انزیم ها و نقش و وظایف آنها؛ 

ژنتیک و DNA؛ تنوع زیستی و تکامل می باشد. 
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS عمومی I آزمایشگاه زیست شناسی
)GMU زیست 103 و آزمایشگاه 105 - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: تکمیل پیش-AP یا زیست شناسی افتخاری با حداقل نمره C یا بهتر

ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در زیست عمومی GS I است.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 GS عمومی II زیست شناسی
)GMU زیست 104 و آزمایشگاه 106 - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام زیست 105 و 103 با حداقل نمره C یا بهتر

موضوعات در این حیطه شامل ساختار حیوانات )و انسان ها(، وظایف، مکانیسم های 
هومواستاتیک، سیستم های اندام، رفتار، سیستم های گیاهان بلندتر و مفاهیم عمده در 

اکولوژی می باشد. 
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GSعمومی II آزمایشگاه زیست شناسی
)GMU زیست 104 و آزمایشگاه 106 - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام زیست 105 و 103 با حداقل نمره C یا بهتر

ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در زیست عمومی II GS است.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS آناتومی و فیزیولوژی انسان
)GMU زیست شناسی 124 - 4 واحد(

پایه: 12  سطح: 0.5 واحد دبیرستان
پیش نیاز: اتمام زیست 104 و 103 با حداقل نمره C یا بهتر

این دوره مقدمه ای بر ساختار و وظایف سیستم های ارگانی اصلی در بدن انسان است. 
این دوره اصول پایه ها زیست شناسی و شیمی الزم برای درک فیزیولوژی را پوشش 

می دهد. سطوح شیمیایی، سلولی و بافتی در نظام بدن انسان مورد بررسی قرار گرفته و 
به مطالعه ساختار اندام ها و وظایف سیستم های عصبی، عضالنی و جلدی می پردازیم. 

تمرینات آزمایشگاهی نیز برای تقویت محتوای ارائه کالسی و به منظور فراهم آوری 
فرصت مشاهده و دستکاری ساختارهای آناتومیک و آزمایش با اصول فیزیولوژیک 

طراحی شده اند.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS میکروبیولوژی
)GMU زیست شناسی 245 - 4 واحد، آزمایشگاه، تنها واحد 

دبیرستانی موجود است(
پایه: 12  سطح: 0.5 واحد دبیرستان

پیش نیاز: اتمام زیست مقدماتی 104 و 103 با حداقل نمره C یا بهتر
این دوره مقدمه ای بر ساختار سلول میکروبی، فیزیولوژی و ویژگی های پاتوژنی 
میکروارگانیسم های مختلف مانند باکتری، قارچ و ویروس است. تاکید آموزش بر 
روابط میزبان-انگل، اپیدمولوژی و ایمونولوژی عفونت زاها است. دانش آموزان 

همچنین اطالعاتی در رابطه با بیماری های عفونی مانند عوامل سببی، روش انتقال، 
نمایش سیستم ها و درمان و پیشگیری کسب خواهند نمود. جنبه های محیطی نیز برای 
افزایش شناخت دانش آموزان از کاربرد میکروارگانیسم ها در فرایندهای محیطی مانند 

تخمیر و مدیریت زباله معرفی خواهند شد. 
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GS آزمایشگاه میکروبیولوژی
)GMU زیست شناسی 245 - 4 واحد، آزمایشگاه، تنها واحد 

دبیرستانی موجود است(
سطح: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12  

پیش نیاز: اتمام زیست مقدماتی 104 و 103 با حداقل نمره C یا بهتر
ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در میکروبیولوژی GS است.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

GS عمومی I شیمی
)GMU CHEM 211 و آزمایشگاه - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: تکمیل پیش-AP یا شیمی افتخاری با حداقل نمره C یا بهتر

در این دوره حقایق و اصول پایه درباره شیمی شامل ساختارهای مولکولی و اتمی، 
قوانین گازها، حرکت شناسی، الکتروشیمی، شیمی هسته ای و ویژگی ها و کاربردهای 

مهم ترین عوامل و مولفه های آن مطرح خواهد شد. 
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GSعمومی I آزمایشگاه شیمی
)GMU CHEM 211 و آزمایشگاه - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: تکمیل پیش-AP یا شیمی افتخاری با حداقل نمره C یا بهتر

ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در شیمی عمومی GS I است.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

GS عمومی II شیمی
)GMU CHEM 212 و آزمایشگاه - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام شیمی 211 با حداقل نمره C یا بهتر

این دورهمتمرکز بر مطالعات اهدافی شامل تغییرات شیمیایی و فیزیکی و ویژگی ها؛ 
تعامالت ماده؛ ساختار اتم ها؛ و نیروهای بین مولکولی می باشد.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

 GSعمومی II آزمایشگاه شیمی
)GMU CHEM 212 و آزمایشگاه - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام شیمی 211 با حداقل نمره C یا بهتر

ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در شیمی عمومی GS II است.
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 GS مقدمه ای بر شیمی آلی
)GMU شیمی، 104 و آزمایشگاه 244 - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام شیمی 212 و 211 با حداقل نمره C یا بهتر

این دوره شیمی مدرن مقدمه ای بر طبقه بندی کلی ترکیب های ارگانیک و مولکول های 
زیستی است. موضوعات درسی شامل ساختار، اصطالحات تخصصی، ویژگی های 
فیزیکی و شیمیایی و واکنش های ترکیبات ارگانیک و همچنین بیوشیمی پروتئین ها 

کربوهیدارت ها، چربی ها و اسید نوکلئیک است. دانش آموزان بخش آزمایشگاه را نیز 
می گذرانند.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

GS مقدمه ای بر آزمایشگاه شیمی آلی
)GMU شیمی، 104 و آزمایشگاه 244 - 4 واحد(

واحد: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام شیمی 212 و 211 با حداقل نمره C یا بهتر

 GS ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در مقدمه ای بر شیمی آلی
است.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

GS شیمی زیست محیطی
)GMU CHEM 155 و آزمایشگاه - 3 واحد(

سطح: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12  
پیش نیاز: اتمام شیمی 212 و 211 با حداقل نمره C یا بهتر

این دوره شیمی مدرن مقدمه ای بر موضوعات کلی شیمی زیست محیطی است. 
موضوعات شامل شیمی اتمسفری، و الودگی هوا، انرژی و تغییر آب و هوا، شیمی آب 

و الودگی آب، و موضوعات منتخب درباره ترکیبات ارگانیک سمی است. برنامه 
آزمایشگاه متمرکز بر شیمی آب بوده اما موضوعات شیمی اتمسفری و شیمی تحلیلی نیز 

مورد بررسی قرار می گیرند. 
تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.

GS آزمایشگاه شیمی زیست محیطی
)GMU CHEM 155 و آزمایشگاه - 3 واحد(

سطح: 0.5 واحد دبیرستان پایه: 12 
پیش نیاز: اتمام شیمی 212 و 211 با حداقل نمره C یا بهتر

 GS II ثبت نام در این آزمایشگاه مستلزم ثبت نام هم زمان در شیمی زیست محیطی
است.

تنها در دبیرستان دولتی و ویژه Innovation Park @ ارائه می شود.
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

دوره های نشانگر "V" دارای آزمون SOL پایان دوره بوده و امکان دریافت یک واحد تایید شده را می دهند. دوره های طراحی شده با نماد "W" در صورتی که دانش آموز نمره ی 
C یا بیشتر دریافت کنند واحد وزنی خواهد داشت. دانش آموزان باید آزمون دوره را نیز بگذرانند.

علوم اجتماعی:
شروط فارغ التحصیلی در بخش "اطالعات کلی" قید شده است.

جایگزین های مورد تاییددوره های ضروری

جغرافی و تاریخ جهان تا سال 1500 
V - میالدی

 	V - تا سال 1500 میالدی AP-جغرافی و تاریخ جهان پیش
 	V - تا سال 1500 میالدی IB-جغرافی و تاریخ جهان برنامه دیپلم پیش
 	AICE-جغرافی و تاریخ جهان تا سال 1500 میالدی پیش

جغرافی و تاریخ جهان از سال 1500 
V - میالدی تاکنون

 	W - II سطح IB تاریخ
 	W - AP تاریخ جهان
 	W - AICE تاریخ جهان
 	W ،V - جغرافی IB

V - ویرجینیا و تاریخ ایاالت متحده
 	W - AP تاریخ ایاالت متحده
 	W - AICE تاریخ ایاالت متحده
 	W - I سطح IB تاریخ

ویرجینیا و دولت ایاالت متحده    
 	W - AP سیاست و دولت ایاالت متحده
 	W - تطبیقی :AP دولت و سیاست/IB - برنامه دیپلم پیش 
 	W - تطبیقی :AP سیاست و دولت

جایگزین های مورد تاییددوره ها
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

  دوره های استاندارد

جغرافی و تاریخ جهان تا سال 1500 میالدی 
سطح: 1 پایه: 9 

پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 9
این دوره مطالعاتی بر تاریخ جهان تا سال 1500 با تاکید بر مهارت های تفکر رشد 

تاریخی و تحلیل جغرافیایی می باشد. موضوعات دوره شامل موارد ذیل است: پیشرفت 
اولیه بشر از عصر پارینه سنگی تا انقالب کشاورزی، تمدن های دره رودخانه های 
کهن، تمدن های اولیه در سرزمین پارس، هند و چین، اثر یونان و رم بر رشد تمدن 
غرب، امپراطوری بیزانس و روسیه، تمدن اسالمی اولیه، اروپای غربی در عصر 

میانه، امپراطورهای نیمکره شرقی، تمدن های بزرگ نیمکره غرب )مایان، ازتک، 
اینکان(، پیشرفت های قرون وسطایی و رنسانس در اروپا.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

جغرافی و تاریخ جهان از سال 1500 میالدی تاکنون 
سطح: 1 پایه: 10  

پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 10 
این مبحث مطالعه ای بر تاریخ جهان از سال 1500 تا زمان حاضر با تمرکز بر 

پیشرفت مدرن در تمدن غرب است. موضوعات دوره شامل موارد ذیل است: دوره 
اصالحات، عصر اکتشاف، سلطنت استبدادی، انقالب صنعتی و علمی، عصر 

روشنگری، توسعه ملت-دولت، ملی گرایی و عصر امپریالیسم، تنازع قرن بیستم، و 
جنبش استقالل و مذاهب جهان و دنیای معاصر.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

تاریخ آمریکا و ویرجینیا 
سطح: 1 پایه: 11 

پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 11
مطالعه تاریخ ملل مبنای علمی شهروندی مسئوالنه است. در این دوره اصل ایده ها و 

نهادهای فکری آمریکایی بررسی می شوند. مطالعه وقایع، مسائل و شخصیت های 
گذشته بینیش از مسائل و مشکالت معاصر به دنبال دارد. نقش ویرجینیا در توسعه 

ایاالت متحده نیز بررسی می شود. موضوعات مطالعه به شرح ذیل هستند: اکتشاف و 
استعمار، اثر اقتصادی اروپا و برده داری در آمریکا، انقالب آمریکایی، قانون اساسی و 
دوره اولیه ملی، جنگ مدنی و بازسازی، عصر مترقی، آمریکا و ظهور قدرت جهانی، 

جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، جنبش حقوق مدنی و آمریکای معاصر.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

آمریکا و دولت ویرجینیا 
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 12
سیستم آمریکای دولت محلی، ایالتی و ملی شامل نقش ایاالت متحده در مسائل جهانی 
تحلیل می شود. اصول قانون اساسی پایه، حقوق وظایف شهروندی، عقاید سیاسی و 

ایدئولوژی ها، و همچنین اصول اقتصاد بازار آزاد و سازمان ها و فعالیت های نهادهای 

سیاسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این دوره عقاید دموکراتیک و اهمیت 
مشارکت در پروسه های دموکراتیک نیز تاکید می شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

  شیمی AP )تعیین سطح پیشرفته(

 AP-جغرافی و تاریخ جهان تا سال 1500 میالدی پیش
سطح: 1 پایه: 9 

پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 9
این دوره پیش دانشگاهی به مهارت های پژوهش تاریخی پایه با استفاده از منابع دست 

اول و دست دوم برای درک علت چندگانه و دیدگاه ها برای وقایع تاریخی مهم تاکید 
دارد. این دوره دانش آموزان را برای آزمون تاریخ AP آماده می کند. موضوعات دوره 
دربرگیرنده موضوعات مشابه دوره تاریخ جهان و جغرافیا تا سال 1500 است اما تاکید 

بر مطالعات موضوعات بین منطقه ای و الگوها و فرایندهای تاریخی جهانی است. 

این دوره از مولفه ای اساسی مرکز بیوتکنولوِژی )BIOTECH( مرکز علوم 
طبیعی و زیست محیطی )CENS(، مرکز هنرهای زیبا و هنرهای نمایشی 

)CFPA(، مرکز مطالعات بین المللی و زبان )CISL( و مرکز فناوری اطالعات 
)IT( است. برای کسب اطالعات بیشتر، به توضیحات این برنامه در بخش برنامه 

تخصصی مراجعه نمایید.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

 AP تاریخ جهان
سطح: 1 پایه: 10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز جغرافیا و تاریخ جهان تا سال 1500 یا جغرافیا و تاریخ 

AP-جهان تا سال 1500 پیش
این دوره در سطح کالج از برنامه درسی هیئت کالج تعیین سطح پیشرفته برای ارتقای 

دانش افراد از تکامل پروسه های جهانی و ارتباطات در جوامع مختلف انسانی بهره می 
برند. این دوره ماهیت تغییرات در چهارچوب جهانی و علل و پیامدهای ان و همچنین 
مقایسه ای بین جوامع بزرگ را مطرح می کند. همچنین در این دوره بر دانش حقیقی 

مرتبط، یادگیری مسائل تفسیری و مهارت در تحلیل انواع شواهد تاریخی تاکید می شود. 
این دوره حول پنج دوره زمانی تنظیم شده است. دو دوره اول به تفصیل در جغرافیا و 

تاریخ جهان پیش-AP تا سال 1500 بررسی شده اند و در ابتدای دوره مرور می شوند. 
500 سال آخر موضوع محوری سال دوم مطالعات هستند. موضوعات ویژه که عالوه 

بر توجه مداوم به ارتباط میان جوامع که هسته تاریخ جهان به عنوان حوزه مطالعاتی را 
تشکیل می دهند اطالعات بیشتری برای این دوره به همراه دارند. در ماه مه، دانش 
آموزان در آزمون تاریخ جهان AP تعیین سطح پیشرفته را برای ورود به کالج یا 

گذراندن دوره های پیشرفته شرکت خواهند نمود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12
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کد شماره 
مدرسه: 

 AP تاریخ ایاالت متحده آمریکا
واحد: 1 پایه: 11 

پیش نیاز ثبت نام در پایه 11، تاریخ جهان AP توصیه می شود
دوره تاریخ ایاالت متحده AP برای دانش آموزانی طراحی شده است که چالش مطالعات 
پیشرفته در تاریخ آمریکا را پذیرفته اند. دانش آموزان باید بر تمامی اهداف SOL برای 
تاریخ ایاالت متحده و ویریجینیا تسلط پیدا کنند. عالوه بر این باید بتوانند به طور تحلیلی 
چه در مقاالت در چهارچوب کالس و مقاالتی که برای تکالیف پژوهشی انجام می شوند 

بنویسند. در ماه مه، دانش آموزان در آزمون تاریخ آمریکای AP تعیین سطح پیشرفته را 
برای ورود به کالج یا گذراندن دوره های پیشرفته شرکت خواهند نمود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12

سیاست و دولت AP: آمریکا: 
سطح: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: پیش نیاز ثبت نام در پایه 12، تاریخ ایاالت متحده AP توصیه می شود
این دوره سطح کالج در رابطه با علوم سیاسی آمریکا شامل موضوعات ذیل است: 

زیرساخت های قانون اساسی دولت آمریکا، عقاید و رفتارهای سیاسی، احزاب سیاسی، 
گروه های منافع، رسانه های جمعی، نهاد های دولت ملی، سیاست عمومی و حقوق 

مدنی و آزادی. دانش آموزان باید بتوانند به طور تحلیلی چه در مقاالت در چهارچوب 
کالس و مقاالتی که برای تکالیف پژوهشی انجام می شوند بنویسند. در ماه مه، دانش 
آموزان در آزمون دولت AP تعیین سطح پیشرفته را برای ورود به کالج یا گذراندن 

دوره های پیشرفته شرکت خواهند نمود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 99

سیاست و دولت AP: تطبیقی: 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: تاریخ ویرجینیا و آمریکا یا تاریخ آمریکا AP یا ثبت نام هم زمان
این دوره علوم سیاسی شامل موضوعات ذیل است: مقدمه ای بر علوم سیاسی تطبیقی؛ 

حق حاکمیت، مرجعیت و قدرت؛ نهادهای سیاسی؛ شهروندان، جامعه و ایالت؛ تغییرات 
سیاسی و اقتصادی؛ و سیاست عمومی. مورد پژوهی هایی از دولت های بریتانیای کبیر، 
چین، ایران، مکزیک، روسیه و نیجریه محتوای آموزشی برای بررسی موضوعات باال 

را فراهم می کنند. دانش آموزان باید بتوانند به طور تحلیلی چه در مقاالت در چهارچوب 
کالس و مقاالتی که برای تکالیف پژوهشی انجام می شوند بنویسند. در ماه مه، دانش 
آموزان در آزمون دولت AP تعیین سطح پیشرفته را برای ورود به کالج یا گذراندن 

دوره های پیشرفته شرکت خواهند نمود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5، 7، 8، 11،

  دوره های کمبریج

 AICE-جغرافی و تاریخ جهان تا سال 1500 میالدی پیش
سطح: 1 پایه: 9 
پیش نیاز: ثبت نام در پایه 9 و قبولی در تست اقتصاد و علوم مدنی SOL توصیه می 

شود
این دوره پیش دانشگاهی ماهیت و کاربرد شواهد تاریخی، علل و پیامدها، تداوم و تغییر، 

شباهت ها و تفاوت های میان فعالیت های انسانی در گذشته را بررسی می کند. 
موضوعات شامل موارد ذیل است: انسان اولیه تا رم، اواخر امپراطوری رم، ظهور 

اسالم، فئودالیسم و اوایل عصر میانه، جنگ های صلیبی و کشورهای دخیل در جنگ تا 
1204، امپراطوری کارولینی و چارلماینی، مسیرهای تجاری و دین های اولیه، ظهور 
پادشاهی های جدید، امپراطوری عثمانی، رشد اقتصادی و اجتماعی اروپا، و رنسانس.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 AICE تاریخ جهان
سطح: 1 پایه: 10 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز تاریخ جهان و جغرافیای پیش-AICE تا سال 1500 و 

معرفی نامه مدرس، و قبولی در آزمون تاریخ جهان I SOL توصیه می شود
این دوره دانشگاهی ماهیت و کاربرد شواهد تاریخی، علل و پیامدها، تداوم و تغییر، 

شباهت ها و تفاوت های میان فعالیت های انسانی در گذشته را بررسی می کند. 
موضوعات شامل موارد ذیل است: کاوش و اکتشاف، ظهور ملت-دولت ها، اصالحات، 

جنگ مذاهب، مطلق گرایی، انقالب علمی، عصر روشنگری، انقالب فرانسه، توسعه 
ایاالت مدرن، لیبرالیسم، ملی گرایی، انقالب صنعتی، امپریالیسم، و جنگ جهانی اول و 

پس از ان، روابط بین المللی تا سال 1919 روسیه: 1881-1939، ظهور فاشیسم، 
علل جنگ جهانی دوم و برقراری صلح نهایی، جنگ سرد و مسائل جهانی. این دوره 

برای افرادی که در برنامه کمبریج ثبت نام کرده اند ضروری است. دانش آموزان برای 
آزمون AICE آماده خواهند شد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 AICE تاریخ ایاالت متحده
سطح: 1 پایه: 11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز انگلیسی پایه 10 یا انگلیسی IGCSE 10 یا جغرافیای 

جهان IGCSE یا تاریخ جهان و جغرافیا از سال 1500 
این دوره پیشرفته از تاریخ آمریکا طبق برنامه درسی بین المللی تنظیم شده است که 

متمرکز بر پیشرفت هایی می باشد که آمریکا را از جامعه ای ملکی و منزوی به 
ابرقدرت حاکم بر جهان تبدیل نمود. دانش آموزان درک خود از پیچیدگی مسائل را نشان 
خواهند داد، منابع محتوایی را به عنوان شواهد تاریخی تفسیر نموده و در بکارگیری این 
محتوا زبردست هستند. در آزمون های سراسری دانش آموزان به سواالت منبع اجباری 
و همچنین سواالت اختیاری مقاله پاسخ خواهند داد. همچنین برای احراز شرایط مدرک 

بین المللی یپشرفته دیپلم آموزشی آماده خواهند شد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4
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10 – فریدم
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99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

  دوره های بین المللی  
BACCALAUREATE

برنامهدیپلم بین المللی پیش-IBDP تاریخ جهان و جغرافی از 
سال 

سطح: 1 پایه: 9 
پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 9

این مبحث مطالعه ای بر تاریخ جهان از سال 1500 تا زمان حاضر با تمرکز بر 
پیشرفت مدرن در تمدن غرب و شامل موارد ذیل است: دوره اصالحات، عصر اکتشاف، 

سلطنت استبدادی، انقالب صنعتی و علمی، عصر روشنگری، توسعه ملت-دولت، ملی 
گرایی و عصر امپریالیسم، تنازع قرن بیستم، و جنبش استقالل و مذاهب جهان و دنیای 

معاصر. دانش آموزان با بحث، پژوهش و ارائه های کتبی و شفاهی تحلیل تاریخی را فرا 
می گیرند. همچنین اسناد را با توجه به اصالت، هدف، ارزش و محدودیت ها تحلیل می 
کنند. این مهارت ها پایه دوره ترتیبی چهارساله IB بوده و مولفه ای اساسی از ارزیابی 

های IB محسوب می شوند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

برنامه دیپلم پیش-IB/دولت و سیاست AP تطبیقی: 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز پیشنهادی: انگلیسی پیش-IBDP پایه 9، و تاریخ جهان و جغرافیا از سال 
 1500

این دوره سطح کالج شامل موضوعات ذیل است: حق حاکمیت، مرجعیت و قدرت؛ 
نهادهای سیاسی؛ شهروندان، جامعه و ایالت؛ تغییرات سیاسی و اقتصادی؛ و سیاست 

عمومی. مورد پژوهی هایی از دولت های بریتانیای کبیر، چین، ایران، مکزیک، روسیه 
و نیجریه محتوای آموزشی برای بررسی موضوعات باال را فراهم می کنند. نوشتن 

تحلیلی از ضروریات دوره است. در ماه مه، دانش آموزان در آزمون AP تعیین سطح 
پیشرفته را برای ورود به کالج یا گذراندن دوره های پیشرفته شرکت خواهند نمود. دانش 

آموزان متقاضی دیپلم IB در سال دوم این دوره را انتخاب می کنند. متقاضیان مدرک 
تاریخ IB این دوره را طی سال دوم یا سوم انتخاب می کنند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

برنامه دیپلم پیش-IB/دولت و سیاست AP: آمریکا: 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز پیشنهادی: انگلیسی پیش-IBDP پایه 9، و تاریخ جهان و جغرافیا از سال 
 1500

این دوره سطح کالج در رابطه با علوم سیاسی آمریکا شامل موضوعات ذیل است: 
زیرساخت های قانون اساسی دولت آمریکا، عقاید و رفتارهای سیاسی، احزاب سیاسی، 

گروه های منافع، رسانه های جمعی، نهاد های دولت ملی، سیاست عمومی و حقوق مدنی 
و آزادی. دانش آموزان باید بتوانند به طور تحلیلی چه در مقاالت در چهارچوب کالس و 
مقاالتی که برای تکالیف پژوهشی انجام می شوند بنویسند. در ماه مه، دانش آموزان در 

آزمون دولت AP تعیین سطح پیشرفته را برای ورود به کالج یا گذراندن دوره های 
پیشرفته شرکت خواهند نمود. دانش آموزان متقاضی دیپلم IB در سال دوم این دوره را 

انتخاب می کنند. متقاضیان مدرک تاریخ IB این دوره را طی سال دوم یا سوم انتخاب می 
کنند.

مدرسه ای که این دوره را ارائه می دهد: 5

)SL( IB سیاست جهانی
واحد: 1 پایه: 12-11 

این دوره مفاهیم سیاسی پایه مانند قدرت، حقوق، آزادی و برابری را در زمینه ها و 
سطوح مختلف بررسی می کند. همچنین به دانش آموزان امکان درک ابعاد جهانی، بین 
المللی، ملی و محلی فعالیت های سیاسی و فرصت کاوش در مسائل سیاسی اثرگذار بر 

زندگی شان را می دهد. این دوره به دانش آموزان کمک می کند که مفاهیم انتزاعی 
سیاست را با اعمال در نمونه های دنیای حقیقی و موردپژوهشی ها به خوبی درک کنند. 

این دوره همچنین مکملی عالی برای دوره هایی است که دانش آموزان پیش از این در 
برنامه تاریخ IB گذرانده اند و پایه های ایجاد شده در مطالعات دولت تطبیقی AP و 
همچنین مطالعات تاریخ قرن بیستم را تقویت می کنند. این دوره اطالعات بیشتری از 

 IB دولت تطبیقی در اختیار دانش آموزان گذاشته و آنها را برای دوره های ترتیبی تاریخ
آماده می سازد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2

 )HL( تاریخ آمریکا I سطح IB تاریخ
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز تاریخ جهان پیش-IBDP و جغرافی از سال 1500، 
سیاست و دولت AP/پیش-IBDP ایاالت متحده یا تطبیقی

این دوره پژوهشی از تاریخ آمریکای التین،کانادا، ایاالت متحده از اولین ارتباطات 
اروپایی ها با آمریکایی های هندی و مردم اولین ملل در قرن بیستم بوده که شامل تحلیل 
جنگ داخلی آمریکا، گسترش، صنعتی سازی و دیکتاتوری آمریکای التین نیز می شود. 

این دوره متمرکز بر تجربیات تاریخی مناطق مختلف آمریکا و سیستم های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی است. دانش آموزان از طریق بحث، ارائه و مقاالت کتبی شامل 

ارزیابی داخلی تاریخ IB تحلیل تاریخی خود را نشان می دهند. این دوره بخش اول دوره 
ترتیبی دو ساله از دیپلم IB در رشته تاریخ است که با یک سری آزمون های سراسری 
شامل آزمون کامل مطالعات منطقه ای تکمیل شده و قبولی دریافت واحد سطح کالج در 

بسیاری از کالج ها و دانشگاه ها را به دنبال دارد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 )HL( موضوعات تاریخ قرن بیستم II سطح IB تاریخ
سطح: 1 پایه: 12 

IB I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز تاریخ
این پژوهش به بررسی موضوعات تاریخ جهان در قرن بیستم می پردازد، مانند: علل، 

اعمال و اثرات جنگ؛ اوج گرفتن و قوانین ایاالت تک حزبی؛ روابط شرق-غرب پس از 
1945؛ ملی گراها و جنبش های استقاللی؛ استعمارزدایی؛ و ظهور و مسائل ملل جدید. 

این دوره با تاکید بر سیستم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ادامه پیدا کرده و دانش 
آموزان باید مهارت های خود در تفسیر و تحلیل تاریخ نگاری را ارتقا دهند. این دوره با 

یک سری آزمون های سراسری از سواالت مستند، پاسخ های مقاله کوتاه و مقاله های 
پژوهشی تکمیل می شود که در صورت قبولی امکان دریافت واحد کالج را به دنبال 

دارد. این دوره بخش دوم دوره ترتیبی برای کسب مدرک تاریخ IB بوده و برای دریافت 
دیپلم IB ضروری است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5
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99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 )SL( IB جغرافی
واحد: 1 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز برنامه دیپلم پیش-IB تاریخ جهان و جغرافی از 1500 و 

تاریخ آمریکا و ویرجینیا
در این دوره دانشگاهی، دانش آموزان چشم انداز جهانی خود رو همچنین حس وابستگی 
جهانی را با درک رابطه بین مردم، مکان ها و محیط زیست ارتقا می دهند. موضوعات 
دیگر شامل موارد ذیل است: کیفیت زیست محیطی؛ برنامه ریزی و مدیریت منابع برای 

نسل های حاضر و اینده؛ نقش جغرافی در تحلیل مسائل جهان معاصر؛ مسائل عدالت 
اجتماعی، برابری و احترام به دیگران و درک تفاوت ها. دانش آموزان انواع مختلفی از 

روش شناسی های جغرافیایی را ازموده و تکنیک های مناسب تحقیق شامل تکنولوژی 
سیستم اطالعات جغرافیایی را برای طرح راه حل درباره مسائل و مشکالت جغرافیایی 
مربوطه به کار می بندند. این دوره با ارزیابی سراسری برای کسب واحد کالج به پایان 

می رسد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

  دوره های اختیاری مطالعات اجتماعی

 APاقتصاد
واحد: 1 پایه: 12-11 
با گذراندن این دوره شرط فارغ التحصیلی از دوره اقتصاد و دارایی شخصی احراز می 

شود.
پیش نیاز: معرفی نامه دبیر

دوره اقتصاد پیشرفته AP درک کاملی از مفاهیم پایه اقتصاد ایجاد می کند. ماهیت و 
کارکرد بازار های محصوالت و عوامل تولید. دانش آموزان نقش دولت و همچنین 

مفاهیم بازدهی و برابری را مطالعه خواهند نمود. موضوعات همچنین شامل موارد ذیل 
است: مقیاس های عملکرد اقتصادی؛ درآمد ملی و تعیین قیمت؛ رشد اقتصادی؛ امور 

مالی بین المللی، نرخ بهره و توازن پرداخت دستمزد. در ماه مه، دانش آموزان در 
آزمون دولت AP تعیین سطح پیشرفته )اقتصاد خرد و کالن( را برای ورود به کالج یا 

گذراندن دوره های پیشرفته شرکت خواهند نمود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 8، 10، 11، 12

 AP تاریخ ایاالت اروپا
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز جغرافی و تاریخ جهان از سال 1500 میالدی تاکنون 
مطالعه تاریخ اروپا از زمان 1450 دانش آموزان را با پیشرفت های فرهنگی، 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آشنا می سازد که نقشی اساسی در شکل دهی به دنیایی که 
در ان زندگی می کردند داشتند. عالوه بر نقل وقایع و جنبش ها، اهداف برنامه AP در 

تاریخ اروپا به شرح زیر است: ایجاد درکی از موضوعات پایه در تاریخ اروپای مدرن؛ 
ایجاد توانایی تحلیل رخدادهای تاریخی و تفاسیر تاریخی؛ و توانایی بیان درک تاریخی 

خود به صورت کتبی. در ماه مه، دانش آموزان در آزمون AP تعیین سطح پیشرفته را 
برای ورود به کالج یا گذراندن دوره های پیشرفته شرکت خواهند نمود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 3، 6، 7، 8، 11، 12

 AP جغرافیای انسانی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز تاریخ جهان از سال 1500 میالدی تاکنون
این دوره مقدماتی کالج در رابطه با جغرافیای انسانی مطالعه سیستماتیک الگوها و 

پروسه هایی را به دانش آموزان معرفی می کند که شکل دهی به درک انسان، 
کاربردها و همچنین تغییر سطح زمین را به دنبال داشته است. دانش آموزان از مفاهیم 

فضایی و تحلیل چشم انداز برای بررسی سازمان های اجتماعی انسانی و پیامدهای 
زیست محیطی ان بهره می برند. دانش آموزان با روش ها و ابزارهای مورد استفاده 
جغرافی دان ها در علم و پیشه شامل سیستم های اطالعات جغرافیایی آشنا می شدند. 
در ماه مه، دانش آموزان در آزمون ]جغرافیای انسانی AP تعیین سطح پیشرفته را 

برای ورود به کالج یا گذراندن دوره های پیشرفته شرکت خواهند نمود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 7، 10، 11، 12

 AP روانشناسی
واحد: 1 پایه: 12 )پایه 11-12 تنها در مدرسه 9( 

پیش نیاز: معرفی نامه دبیر
دوره روانشناسی آمادگی AP برای معرفی مطالعه علمی و سیستماتیک رفتار و پروسه 
های ذهنی انسان و حیوانات به دانش آموزان طراحی شده است. دانش آموزان با حقایق، 
اصول، و پدیده های روانشناختی مرتبط با شاخه های فرعی روانشناسی آشنا می شوند. 
همچنین درباره اخالقیات و روش هایی که روانشناسان در پیشه و علم خود به کار می 

 AP گیرند اطالعات کسب خواهند نمود. در ماه مه، دانش آموزان در آزمون روانشناسی
تعیین سطح پیشرفته را برای ورود به کالج یا گذراندن دوره های پیشرفته شرکت خواهند 

نمود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11

 :IB اقتصاد
واحد: 1 پایه: 12 
با گذراندن این دوره شرط فارغ التحصیلی از دوره اقتصاد و دارایی شخصی احراز می 

شود.
پیش نیاز: سیاست و دولت AP/پیش-IBDP: جبر II و تطبیقی یا آمریکا

این دوره فشرده دانشگاهی متمرکز بر انتخاب هایی است که پیوسته توسط افراد، شرکت 
ها و دولت ها انجام شده و هم بر رفاه اقتصادی خود آنها و هم بر کل جامعه اثرگذار 

است. سوال "چیستی" "چگونگی" و "برای که" سواالت محوری در حوزه اقتصاد 
هستند. از چشم انداز بین المللی به موضوعات پرداخته خواهد شد. این دوره به مطالعه 
رشد اقتصادی به عنوان بخشی از راه حل مسائل دنیای حقیقی معاصر می پردازد. این 

دوره با ارزیابی سراسری برای کسب واحد کالج به پایان می رسد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 )SL( اجتماعی و فرهنگی IB انسان شناسی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: عالقمندی به موضوع
انسان شناسی فرهنگی و اجتماعی IB از مطالعات تطبیقی در سطح دانشگاه است که به 

بررسی فرهنگ و جوامع انسانی می پردازد. در این دوره هر دو اصول جهانی زندگی 
فرهنگی و اجتماعی و ویژگی های جوامع و فرهنگ های خاص مورد بررسی قرار 

می گیرد. موضوعات شامل گروه های کوچک و همچنین روابط خویشاوندی، 



140

1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

نمادگرایی، تبادل، سازمان های سیاسی، کنترل اجتماعی و جنسیت می باشد. این دوره 
جوامع و همچنین ملل مدرن را در مقیاس کوچک تا مقیاس پیچیده صنعتی مورد 

 بررسی قرار می دهد این دوره با ارزیابی سراسری برای کسب واحد کالج به پایان 
می رسد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 5

 IB روانشناسی
واحد: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: ندارد
این دوره دانشگاهی سه چشم انداز روانشناختی را بررسی می کند، یعنی: بیولوژیک، 
ادراکی و یادگیری. دانش آموزان همچنین موضوعات اختیاری را بررسی نموده و دو 
نوع مطالعات انجام می دهند: پژوهشی و تجربی. این دوره اختیاری دانش آموزان را 

برای آزمون سطح استاندارد در روانشناسی و کسب دیپلم IB آماده می سازد. این دوره 
با ارزیابی سراسری برای کسب واحد کالج به پایان می رسد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 5

)A/AS سطح( AICE اقتصاد
واحد: 1 پایه: 12-10 
با گذراندن این دوره شرط فارغ التحصیلی از دوره اقتصاد و دارایی شخصی احراز می 

شود.
I پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز جبر

برنامه بین المللی کمبریج AS و اقتصاد سطح A مسائل و مشکالت اقتصادی را تحلیل و 
توضیح داده، اطالعات اقتصادی را ارزیابی نموده و ایده ها و قضاوت ها را به 

صراحت ارائه و انتقال می دهد. این دوره طیفی از ایده های بنیادی اقتصاد شامل 
درآمدی بر سیستم قیمت گذاری و مداخله دولت، تجارت بین المللی و نرخ مبادالت، 

مقیاس اشتغال و تورم، و علت و پیامدهای تورم را پوشش می دهد. دانش آموزان 
همچنین نظریه شرکت، شکست بازار، نظریه اقتصاد کالن و سیاست، رشد اقتصادی و 

توسعه را مطالعه می کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

AICE چشم انداز جهانی
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز:
چشم اندازهای جهانی AICE بر محوریت رشد توانایی تفکر، گفتگو، و نوشتن نقادانه 

درباره مسائل مختلفی که همیشه بیش از یک دیدگاه درباره ان وجود دارد بنا شده است. 
دانش آموزان همچنین از مسائل و موضوعات جهانی آگاه شده و همچنین از چشم 

اندازهای بین المللی، ملی، محلی و شخصی به این مسائل و ارتباط بین آنها می نگرند. 
این برنامه متقاطع دانش آموزان را برای کار گروهی، ارائه سمینار، ایجاد پروژه و 

 AICE انتشار مقاله به چالش می کشد. دانش آموزانی که برای چشم اندازهای جهانی
ثبت نام نموده اند باید انگیزه شخصی و همچنین توانایی تعیین موعد تحویل کار و 

هماهنگی با ان را داشته باشند. این دوره برای دانش آموزان سال سوم پیشنهاد می شود، 
اما امکان انتخاب آن برای دانش آموزان سال آخر نیز وجود دارد. این دوره با ارزیابی 

سراسری برای کسب واحد کالج به پایان می رسد. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 1991-AICE 1945 تاریخ بین الملل
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: حداقل نمره ی "B" یا بهتر در تاریخ ایاالت متحده و تاریخ ایاالت متحده 
AICE، انگلیسی پایه 11 یا انگلیسی پایه AICE 11 و معرفی نامه ی دبیر

تاریخ بین المللی AICE سال های 1871 - 1991 دانش آموزان را به گذشته و آگاهی 
از مفاهیم تاریخی عالقمند خواهد نمود. با مطالعه منابع متنوع تاریخی، روش ها و 

تفاسیر مسائل تاریخی ویژه، دانش آموزان تفکر مستقل و قضاوت آگاهانه را فراخواهند 
گرفت. با بررسی شش موضوع اصلی، دانش آموزان دانش و درک پیشرفت های اساسی  

را کسب خواهند نمود که نظم بین المللی پس از 1871 را شکل داده است. محتوا/ 
موضوعات شامل موارد ذیل است: امپریالیسم، جنگ جهانی اول، ظهور قدرت فاشیست 
و بی طرفی امریکا پیش از 1939، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد؛ جهانی شدن جنگ 

سرد؛ مسابقه ی صالح هسته ای؛ بحران کمونیسم و پایان جنگ سرد؛ اقتصاد بین المللی؛ 
و جهان سوم. با قبولی در آزمون پایان دوره مدرک AICE یا دیپلم AICE اعطا خواهد 

شد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

 AICE روانشناسی
واحد: 1 پایه: 12 

پیش نیاز: ندارد
این دوره ی سطح کالج برای کمک به دانش آموزان در درک حوزه های مختلف 

روانشناسی طراح شده است، یعنی: روانشناسی ادراکی، اجتماعی، فیزیولوژیک و 
رشدی و همچنین روانشناسی تفاوت افراد. این دوره همچنین رابطه ی بین روانشناسی با 

تحصیالت، سالمت، سازمان ها، محیط و ناهنجاری را بررسی می کند. این دوره ی 
اختیاری دانش آموزان را برای آزمون کمبریج در روانشناسی و کسب مدرک بین المللی 
پیشرفته ی دیپلم AICE آماده می سازد. این دوره با ارزیابی سراسری برای کسب واحد 

کالج به پایان می رسد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4

AICE جامعه شناسی
واحد: 1 سطوح 12-11 

پیش نیاز: دانش آموزان باید از قبل هر دوره ای از AICE را گذرانده باشند. 
در دنیایی که به سرعت درحال تغییر است، دوره ی جامعه شناسی بین المللی کمبریج نه 
تنها فرصت بررسی گرایش های موثر کنونی بلکه ایجاد درکی از پیچیدگی و گوناگونی 

جوامع انسانی و ارتباط آنها با گذشته را به دانش آموزان می دهد. مطالعه ی جامعه 
شناسی باید دانش آموزان را به آگاهی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معاصر 
برساند و توجه آنها را به اهمیت بررسی این مسائل به شکلی تحلیلی، مستدل و با دقت 

باال معطوف می سازد. این دوره با ارزیابی سراسری برای کسب واحد کالج به پایان می 
رسد.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1
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مدرسه: 

تاریخ فعال: آشنایی با گذشته ی شهرستان پرنس ویلیام 
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: ندارد
این دوره به بررسی معاونت و نگهداری از منابع فرهنگی بومی می پردازد؛ مهارت 
های کاربردی در تحلیل تاریخی مانند پژوهش بایگانی، تفسیر صنایع دستی و تکنیک 
های مصاحبه برای تاریخ شفاهی را ارتقا می دهد؛ دانش آموزان را قادر به اشتراک 

گذاری یافته های پژوهش با جامعه می سازد؛ و همچنین خدمات اجتماعی و شهروندی 
فعاالنه را بر می انگیزد. مناظر محلی، منابع اولیه، بقایای معماری، چشم اندازها و 

شهروندان مورد بررسی قرار می گیرند. مطبوعاتی از کمیسیون تاریخی پرنس ویلیام 
برای مطالعه موجود است، فرصت تعامل در برنامه های نگهداری و آموزش گروه های 

شهروندی و دولت نیز حاصل می شود. موضوعات همچنین شامل موارد ذیل است: 
مناطق ماقبل تاریخی تا ارتباط بومیان با اروپایی ها؛ دوران استعمار تا سال های دهه 

1750؛ پیشرفت های اولیه در کشاورزی، صنعت و تجارت؛ تالش های جنگ انقالبی؛ 
پراکندگی جمعیت قبل از جنگ داخلی؛ جنگ داخلی و تاثیر بازسازی بر منطقه؛ 

مباحثات بر سر شکل گیری مناطق دیکتاتوری و تغییر در محل مرکز بخشداری؛ 
وضعیت شهر با تغییر قرن، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم؛ و تفکیک مدارس 

محلی. 
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 6، 8، 12،

روانشناسی 
پایه: 12  سطح: 1

پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 12
دانش آموزان روانشناسی با رفتارهای فردی انسان آشنا خواهند شد. همچنین موضوعات 
مورد مطالعه ی دانشمندان علوم رفتاری را مطالعه نموده و مفاهیم روانشناختی را تحلیل 

در مسائل و زندگی روزمره ی انسان به کار می بندند. موضوعات شامل روش های 
علمی مورد استفاده در روانشناسی، رشد و پیشرفت انسان، مطالعه ی شخصیت، سالمت 

روانی و اختالالت رفتاری است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 2، 4، 6، 7، 8، 9، 11

جامعه شناسی 
پایه: 12  سطح: 1

پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 12
مسائل و مشکالت مربوط به رفتار اجتماعی، سازمان ها و نهادهای مردمی مورد 

بررسی قرار می گیرد. مطالعات شامل بررسی ساختار و کارکرد گروه ها، گوناگونی 
در ترتیب اجتماعی و پویایی های تغییر محیط زیست اجتماعی می باشد. بر رشد مهارت 

های مشارکت موثر در جامعه ی معاصر با بررسی مسائل و یافتن راه حل برای 
مشکالت مربوط به تعامل مردم تاکید شده است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11

تاریخ قرن بیستم 
واحد: 1 پایه: 12-11 

پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 11
نقش ایاالت متحده در جهان مدرن بررسی می شود. تاکید بر مسائل ملی و بین المللی 

قرن بیستم است. دانش آموزان فرصت شرکت در فعالیت های تصمیم گیری و حل مسئله 
با استفاده از روش های مبتنی بر پژوهش، و بیان شفاهی و کتبی را دارند. به دانش 

آموزان فرصت طرح راه حل های ممکن برای مسائلی که پیش روی ملت است داده می 
شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12

جغرافیای جهان 
سطح: 1 پایه: 10  

پیش نیاز: ثبت نام در کالس پایه 10 یا باالتر
تمرکز این دوره بر مطالعه ی مردم جهان، مکان ها و محیط زیست با تاکید ویژه بر 

مناطق جهان است. دانش، مهارت ها و چشم اندازهای دوره حول محور جمعیت جهان، 
ویژگی های فرهنگی، وضعیت زمین و اقلیم، رشد اقتصادی، مهاجر و الگوهای سکونت 

ارائه می شوند. مفاهیم فضایی جغرافیایی به عنوان چهارچوبی برای مطالعه ی تعامل 
بین انسان و محیط زیست تعریف شده اند. با استفاده از منابع جغرافیایی دانش آموزان 

مهارت های تحقیق، پژوهش و تکنولوژی را برای سوال و پاسخ به مسائل جغرافیایی به 
کار می گیرند. بر درک دانش آموزان و اعمال مفاهیم جغرافیایی و مهارت ها در زندگی 

روزمره تاکید ویژه صورت می گیرد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 5، 6، 8، 12
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

آموزش تخصصی
دوره های آموزش ویژه با احراز شروط ذیل صورت می گیرند:

دوره های شغلی شرایط دوره های ترتیبی اختیاری و همچنین توالی تکمیلی تحصیالت فنی و مشاغل )CTE( را احراز می کنند.	 
اختیاری	 

 I مهارت های جبرانی
 II مهارت های جبرانی
 III مهارت های جبرانی
 IV مهارت های جبرانی

واحد: 1  پایه: 12-9 
پیش نیاز: هر دانش آموزی که مدرک برنامه تحصیلی فردی )IEP( وی نشانگر احراز 

شرایط دوره ی مهارت های جبرانی باشد. هر دانش آموز می تواند هر سال مهارت 
جبرانی را تا چهار سال انتخاب نماید.

مهارت های جبرانی برای دانش آموزانی طراحی شده است که مهارت های اصالح و 
جبران در حوزه های ویژه ی دانشگاهی و مورد نیاز آنها طی پروسه ی IEP و احراز 

شرایط شناسایی شده است.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

فرصت های اشتغال برای جوانان )شغل(
پیش نیاز هر دانش آموزی که خدمات تحصیالت ویژه دریافت می کند و برنامه 

تحصیالت فردی وی )IEP( و اهداف تحولی نشانگر هماهنگی با برنامه درسی دوره 
شغل می باشد.

دوره ی شغل، به دانش آموزان آموزش ویژه مهارت هایی ارائه می دهد که ورود آنها به 
شغل متناسب با نیازهای آموزشی شخصی، عالیق و نگرش ها را تسهیل می نماید.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 I شغل
واحد: 1 پایه: 12-9 

تاکید دوره ی شغل I بر اگاهی شغلی است. دانش آموزان فرصت شناخت اولویت ها و 
عالیق شخصی خود و همچنین تنوع مشاغل را دارند و می توانند مهارت خود-حمایتی 

کسب کنند.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 II شغل
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: توصیه می شود دانش آموزان پیش از ثبت نام در شغل II دوره ی شغل I را 

گذرانده باشند.
تاکید دوره ی شغل II بر توسعه ی مهارت های مدیریت زندگی و توانایی اشتغال است. 

فرصت رشد مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی مستقل و مهارت های فردی/اجتماعی 
و جستجوی شغلی و مهارت گذران زندگی به دانش آموزان داده می شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 IV و شغل III شغل
واحد: شغل III یک واحد   پایه: 12-10 

و شغل IV -یک واحد
پیش نیاز توصیه می شود دانش آموزان پیش از ثبت نام در شغل III و IV دوره ی 

شغل I و یا II را گذرانده باشند.
دوره شغل III و IV به طور هم زمان در یک سال تحصیلی انتخاب می شود و برنامه ی 

کالسی پشت سر هم تنظیم می شود. تمرکز دوره شغل III و شغل IV تقویت و 
هدفمندسازی دوره های شغل I و II و همچنین جستجوی شغلی و رشد مهارت های الزم 

در بازار کار از طریق گذراندن دوره ی کارورزی می باشد.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 V شغل
واحد: 1 پایه: 12-10 

پیش نیاز: توصیه می شود دانش آموزان پیش از ثبت نام در شغل III و IV دوره ی 
شغل I و یا II را گذرانده باشند.

تاکید دوره ی شغل V دادن فرصتی به دانش آموزان برای ایجاد خودآگاهی، توانایی 
اشتغال، خودحمایتی و مهارت مدیریت زندگی برای کسب و حفظ شغل است. طی سال 

های مدرسه دانش آموزان حداقل 540 ساعت اشتغال رقابتی خواهند داشت.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

مهارت های زندگی 
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: هر دانش آموزی که خدمات تحصیالت ویژه دریافت می کند و برنامه 
تحصیالت فردی وی )IEP( نشانگر هماهنگی با برنامه درسی دوره مهارت های 

زندگی می باشد.
تاکید دوره ی مهارت های زندگی بر بهبود دستیابی های اجتماعی، احساسی و دانشگاهی 

دانش آموزان است. دانش آموزان مهارت های ارتباطی، تکنیک های مطالعاتی/ 
سازمانی و مهارت های مداخله اجتماعی را فرا خواهند گرفت. تکنیک مدیریت استرس 

نیز آموزش داده می شود. دانش آموزان در ایجاد طرح گذار و جستجوی مهارت های 
الزم برای تحصیالت تکمیلی/اشتغال و همچنین برای یادگیری و خود-حمایتی مشارکت 

خواهند داشت.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه

 I استراتژی های یادگیری
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: هر دانش آموزی که خدمات تحصیالت ویژه دریافت می کند و برنامه 
تحصیالت فردی وی )IEP( نشانگر هماهنگی با برنامه درسی دوره استراتژی های 

یادگیری I می باشد.
استراتژی های یادگیری I برای آموزش صریح و مستقیم دانش آموزان در زمینه کسب 

اطالعات جدید، شیوه مطالعه و بیان تفکرات خود طراحی شده است. دانش آموزان مدل 
آموزش استراتژیک رسمی )SIM(، استراتژی های دانشگاه کانزاس و یا استراتژی های 

غیررسمی را به کار خواهند بست که آنها را به تجربه ی موفقیت در دبیرستان می 
رساند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 9
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1 – برنستویل
2 – گارفیلد

3 – اوزبورن پارک

4 – پوتوماک
5 – استون وال

6 – وودبریج

7 – هیلتون
8 – فرست پارک

9 – بتلفیلد

10 – فریدم
11 – پتریوت
12 – کلگان

99 – مجازی
کد شماره 
مدرسه: 

 II استراتژی های یادگیری
پایه: 12-9

استراتژی های یادگیری II آموزش با روش مدل آموزشی استراتژیک )SIM( یا مدل 
استراتژی های دانشگاه کانزاس اجرا شده تا دانش آموزان به تجربه ی موفقیت در 

دبیرستان دست یابند. این دوره آموزش صریح و مستقیم استراتژی های تفکر اکادمیک و 
مشارکتی را ارائه می دهد. 

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 9

 I مهارت های اجتماعی
واحد: 1 پایه: 12-9 

پیش نیاز: هر دانش آموزی که خدمات تحصیالت ویژه دریافت می کند و برنامه 
تحصیلی فردی وی )IEP( نشانگر هماهنگی با برنامه درسی دوره مهارت های 

اجتماعی I می باشد.
این دوره آموزش مستقیم مهارت های ویژه ی اجتماعی را با استفاده از برنامه مهارت های 
اجتماعی آمادگی و هدایت مهارت فراهم می کند. هدف این دوره افزایش موفقیت آکادمیک 

دانش آموزان از طریق آموزش و اصالح مهارت های احتماعی است. پس از اتمام دوره دانش 
آموزان قادر به نشان دادن رفتار مناسب در محیط رو به تغییر، مهارت های ارتباطی موثر و 

رابطه ی مثبت با دیگران، ارائه تصویر مناسب از خود و بکارگیری مهارت های اجتماعی 
در پروسه یادگیری هستند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 9

 II مهارت های اجتماعی
واحد: 1 پایه: 12-10 
پیش نیاز: هر دانش آموزی که دوره مهارت های اجتماعی I را گذرانده است و برنامه 

تحصیلی فردی وی )IEP( نشانگر هماهنگی با برنامه درسی دوره مهارت های 
اجتماعی I می باشد.

این دوره دستورالعمل های آموزشی مستقیمی در سطح باالتری از مهارت های ویژه ی 
اجتماعی نسبت به دوره ی I ارائه می کند که شامل کنترل خشم و تصمیم گیری برحسب 
برنامه آمادگی می باشد. هدف این دوره افزایش موفقیت آکادمیک دانش آموزان از طریق 

آموزش و تعدیل مهارت های احتماعی است. دانش آموزان قادر به نشان دادن رفتار 
مناسب در محیط رو به تغییر، مهارت های ارتباطی موثر و رابطه ی مثبت با دیگران، 

ارائه تصویر مناسب از خود و بکارگیری مهارت های اجتماعی در پروسه یادگیری 
هستند.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: همه غیر از 9

  دستیاری دانش آموزان

دستیاری دانش آموزان برای آموزش ویژه
واحد: 0.5 )36 هفته( پایه: 12-9 

پیش نیاز: معرفی نامه دبیر
دوره ی دستیاری دانش آموزان برای آموزش ویژه به دانش آموزان فرصت یادگیری در 

حوزه آموزش ویژه و در عین حال کمک به یک مدرس را می دهد. دانش آموزان 
تجربیات عملی و حرفه ای در همکاری با دانش آموزان دچار معلولیت که نیازمند 

آموزش ویژه هستند را کسب خواهند نمود. دوره برای کسب واحد بیش از یک مرتبه و 
با مجوز مدیر گروه آموزش ویژه قابل انتخاب است.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 11، 12

دستیار تربیت بدنی 
واحد: 0.5 پایه: 12-11 
پیش نیاز: اتمام موفقیت آمیز دوره با میانگین نمره ی B یا بهتر در دوره ی سالمت و 

تربیت بدنی I و II تایید مدیر گروه و مدرسی که همکاری با وی صورت گرفته است.
این درس برای دانش آموزانی که به سالمت و تربیت بدنی عالقه مندند، فرصت هایی را 

برای تجارب یادگیری مثبت آتی فراهم می سازد. تأکید روی کمک به برنامه آموزشی 
است. ممکن است این دوره بیش از یک بار برای کسب واحد ارائه شود.

مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8، 11، 12

دستیاری آزمایشگاه - دستیاری کتابخانه 
واحد: 0.5 )36 هفته( پایه: 12-10 

پیش نیاز: ندارد
دانش آموزان دستیاری کارمندان کتابخانه در حفظ و نگهداری از برنامه کتابخانه را 

آموزش می بینند. دانش آموزان تحت نظارت کتابدار بوده و باید بتوانند به طور مستقل 
وظایف خود را انجام دهند و مسئولیت هایی که به آنها سپرده شده را نیز ایفا کنند. 

وظایف پایه شامل طبقه بندی کتب با ترتیب الفبایی یا عددی و کمک به مراجعین در 
زمینه های مختلف است؛ تیراژ کتب؛ دانش پایگاه داده ی رایانه ای؛ توانایی ارزیابی 
وبسایت ها؛ استفاده از تجهیزات صوتی تصویری و انجام وظایف تعیین شده توسط 

کتابدار. ممکن است این دوره بیش از یک بار برای کسب واحد ارائه شود.
مدارسی که این دوره را ارائه می دهند: 3، 4، 7، 12

دستیاری آزمایشگاه - سمینار علوم 
دستیار معلم علوم 

واحد: 0.5   پایه: 12-10 
برای دستیاری آزمایشگاه/سمینار علوم به دستیاری معلم علوم واحد تعلق نمی گیرد

پیش نیاز اتمام موفقیت آمیز دوره و تایید مدرس ناظر 
سمینار دستیار آزمایشگاه/علوم به دانش آموزان فرصتی برای یادگیری بیشتر علوم و در 
عین حال دستیاری دبیر علوم می دهد. اهداف آموزشی برحسب دوره ای که دانش آموز 
در آن مشغول به دستیاری است و با توجه به برنامه، عالیق و توانایی های دانش آموز 
متغیر است. این دوره برای کسب واحد بیش از یک مرتبه و با مجوز مدیر گروه علوم 
قابل برداشت است. برای کسب واحد دستیاری آزمایشگاه اهداف آموزشی و معیارهای 

ارزیابی باید برحسب قانون 3-681 بخش .III.C تعیین شود.
مدارسی که سمینار دستیاری آزمایشگاه/علوم ارائه می دهند: 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 

12 ،9
تنها دستیار معلم علوم 3، 12
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دوره های وزنی
دوره های فهرست شده در پایین به عنوان دوره های وزنی کالج معرفی شده اند. در محاسبه ی میانگین امتیاز پایه دانش آموزانی که با موفقیت 

هرکدام از این دوره ها را گذرانده اند، مقادیر امتیاز ذیل به دوره ها تعلق می گیرد:

)1.0W( وزنی AP دوره های
انگلیسی AP - ادبیات و نویسندگی

VVAPS ادبیات و نویسندگی - AP انگلیسی
انگلیسی AP - زبان و نویسندگی

VVAPS زبان و نویسندگی - AP انگلیسی
AP جغرافیای انسانی

VVAPS APجغرافیای انسانی
تاریخ AP - ایاالت متحده

VVAPS ایاالت متحده - AP تاریخ
AP تاریخ جهان

VVAPS AP تاریخ جهان
تاریخ AP -اروپا

VVAPS اروپا- AP تاریخ
سیاست و دولت AP: امریکا:

 VVAPS ایاالت متحده :AP سیاست و دولت
سیاست و دولت AP: تطبیقی

VVAPS تطبیقی :AP سیاست و دولت
AP اقتصاد خرد و کالن

VVAPS خرد - AP اقتصاد
VVAPS کالن - AP اقتصاد

AP روانشناسی
VVAPS AP روانشناسی

AB حساب دیفرانسیل و انتگرال AP
AB VVAPS حساب دیفرانسیل و انتگرال AP

BC حساب دیفرانسیل و انتگرال AP
BC VVAPS حساب دیفرانسیل و انتگرال AP
)OPHS دوره کپستون )آزمایشی تنها در AP

A علوم کامپیوتر AP
VVAPS Aعلوم کامپیوتر AP

AP آمار
VVAPS AP آمار

AP علوم زیست محیطی
VVAPS علوم زیست محیطی AP

AP زیست
VVAPS AP آمار

APشیمی
VVAPS AP شیمی

B فیزیک AP
VVAPS B فیزیک AP

C فیزیک AP
 AP زبان فرانسه
 AP زبان آلمانی

 AP ایتالیایی
AP التین ویرژیل

VVAPS AP التین ویرژیل
 AP زبان اسپانیایی

VVAPS AP زبان اسپانیایی
AP ادبیات اسپانیایی

هنر کارگاهی AP - طراحی دوبعدی
هنر کارگاهی AP - طراحی سه بعدی 

هنر کارگاهی AP - ترسیم
 AP تاریخچه هنر

AP نظریه موسیقی

VVAPS - ویرجینیا AP مدرسه مجازی

 A= 5 امتیاز 
+B= 4.4 امتیاز

B= 4 امتیاز
+C= 3.4 امتیاز 

C= 3 امتیاز 
+D= 1.4 امتیاز 

D= 1 امتیاز 
F= 0 امتیاز 
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)1.0 W( دوره های دیپلم بین المللی وزنی
HL = سطوح باال

SL = سطوح استاندارد

)HL( ،I سطح IB انگلیسی
)HL( II، سطح IB انگلیسی
)SL( ،II سطح IB انگلیسی

)SL( IB هنرهای تئاتر
IB نظریه دانش

 )SL( IB جغرافی
)HL( ،I سطح IB انگلیسی

)SL( اجتماعی و فرهنگی IB انسان شناسی
)HL( II سطح IB تاریخ

برنامه دیپلم پیش-IB/دولت و سیاست AP ایاالت 
متحده 

برنامه دیپلم پیش-IB/دولت و سیاست AP تطبیقی
)SL( اقتصاد IB

)SL( روانشناسی IB
)SL( علوم کامپیوتر IB
)HL( علوم کامپیوتر IB

)SL( IB مطالعات ریاضی
)HL( ،I سطح IB ریاضی

 )HL( ،II سطح IB ریاضی
)SL( ،I سطح IB ریاضی
)SL( ،II سطح IB ریاضی

)HL( ،I سطح IB زیست شناسی
)HL( ،II سطح IB زیست شناسی

)HL( I سطح IB شیمی
)HL( II سطح IB شیمی

)SL( IB سیستم های زیست محیطی و جوامع
)SL( I سطح IB فیزیک

)SL( IV سطح IB زبان فرانسه
 )SL( V سطح IB زبان فرانسه
)HL( V سطح IB زبان فرانسه
)SL( IV سطح IB زبان آلمانی

)HL یا SL( V سطح IB زبان آلمانی
IV زبان ایتالیایی IB

)SL( V زبان ایتالیایی IB
)SL( IV سطح IB زبان التین
)SL( V سطح IB زبان التین
)SL( IV زبان اسپانیایی IB
)SL( V زبان اسپانیایی IB

 )HL( V زبان اسپانیایی IB
)SL( A2 زبان اسپانیایی IB
)HL( A2 زبان اسپانیایی IB
)SL( مدیریت بازرگانی IB

)SLB یا SLA( IB هنرهای بصری
)HL( I سطح IB هنرهای بصری

)HL( II سطح IB هنرهای بصری
)SL( I سطح IB موسیقی

)HL( II سطح IB موسیقی
 IB مهارت های فردی و تخصصی

IB فناوری اطالعات در جامعه جهانی

)1.0 W( مدرک بین المللی پیشرفته ی وزنی دوره های آموزشی
AS = سطح پیشرفته کمکی

A = سطح پیشرفته

AICE اقتصاد
)AS سطج( AICE ادبیات انگلیسی

AICE ادبیات انگلیسی A سطح
)AS( و انشاء نویسی AICE زبان انگلیسی

AICE دورنماهای جهانی
AICE جامعه شناسی

)AS سطج( AICE تاریخ ایاالت متحده
 تاریخ بین الملل AICE سال های 1945 

)AS تا 1991 )سطح
)AS سطح( AICE روانشناسی

)AS سطج( AICE مهارت تفکر
)A سطج( AICE مهارت تفکر
)AS سطج( I AICE ریاضیات
)AS سطج( II AICE ریاضیات

)A سطح( AICE مکانیک
)AS سطح( AICE محاسبات

)AS سطح( AICE زیست شناسی
)A سطح( AICE زیست شناسی

)AS سطح( AICE مدیریت زیست محیطی
)AS سطح( AICE شیمی
  )A سطح( AICE شیمی

)AS سطح( AICE فیزیک
)AS( IV سطح AICE زبان فرانسه

)A( V سطح AICE زبان فرانسه
)AS( IV سطح AICE زبان آلمانی

)A( V سطح AICE زبان آلمانی
 )AS سطح( I AICE مطالعات کالسیک

)AS( V سطح AICE زبان التین
)AS( IV سطح AICE زبان اسپانیایی

)A( V سطح AICE زبان اسپانیایی
)AS( سطح AICE فناوری مهندسی
)AS و طراحی )سطح AICE هنر

)A/AS سطح( AICE موسیقی

)1.0 w( دوره های وزنی فناوری و مشاغل
)PLTW( مهندسی عمران و معماری

I اجرای سخت افزار شبکه کامپیوتر
II اجرای سخت افزار شبکه کامپیوتر
III اجرای سخت افزار شبکه کامپیوتر
IV اجرای سخت افزار شبکه کامپیوتر

IT مدیریت و طراحی پایگاه های داده
 IT مدیریت و طراحی پایگاه های داده پیشرفته

)PLTW( اصول مهندسی
معلمین آینده ی ویرجینیا    



146

III سطح AP-زبان فرانسه پیش
III سطح AP-زبان آلمانی پیش
III سطح AP-زبان التین پیش

III سطح AP-زبان روسی پیش
III سطح AP-زبان اسپانیایی پیش

IV سطح AP-زبان فرانسه پیش
IV سطح AP-زبان آلمانی پیش
IV سطح AP-زبان التین پیش

IV سطح AP-زبان روسی پیش
IV سطح AP-زبان اسپانیایی پیش

IGCSE 3 فرانسوی
IGCSE III زبان آلمانی

IGCSE III زبان ایتالیایی
IGCSE III زبان التین

IGCSE III زبان اسپانیایی

 IB-برنامه دیپلم پیش III زبان فرانسه
II مبتدی IB زبان فرانسه

IB-برنامه دیپلم پیش III زبان آلمانی
IB-برنامه دیپلم پیش III زبان اسپانیایی

II مبتدی IB زبان اسپانیایی
IB-برنامه دیپلم پیش III زبان اسپانیایی

جبر II پیش- IBDP/مثلثات 
 IGCSE مثلثات/II جبر

برنامه دیپلم پیش-IB جبر II/مثلثات
ریاضیات پیشرفته رایانه

ثبت نام هم زمان NVCC ایاالت متحده و دولت ویرجینیا 
ثبت نام هم زمان NVCC انگلیسی 12

ثبت نام هم زمان NVCC مقدماتی مکالمات

        )0.5w( دوره های وزنی فناوری و مشاغل
فناوری خودکار I - ثبت نام هم زمان 
فناوری خودکار II - ثبت نام هم زمان 
فناوری خودکار III - ثبت نام هم زمان

فناوری سیستم های کامپیوتری I - ثبت نام هم زمان
خدمات و تحصیالت ابتدایی خردسالی I - ثبت نام هم زمان
خدمات و تحصیالت ابتدایی خردسالی II - ثبت نام هم زمان

کارآفرینی - ثبت نام هم زمان
گرمایش، تهویه، و تهویه مطبوع I - ثبت نام هم زمان 

گرمایش، تهویه، و تهویه مطبوع II - ثبت نام هم زمان
برنامه نویسی IT - ثبت نام هم زمان

فناوری وب IT - ثبت نام هم زمان
فناوری وب IT پیشرفته - ثبت نام هم زمان

جوشکاری I - ثبت نام هم زمان  
جوشکاری II - ثبت نام هم زمان 
جوشکاری III - ثبت نام هم زمان

   )1.0w( دوره های وزنی دیگر
توابع/مثلثات

توابع/هندسه تحلیلی
AB علوم کامپیوتر

آزمایشگاه زیست پیشرفته

آزمایشگاه شیمی پیشرفته
آزمایشگاه فیزیک B پیشرفته

)AFJROTC( برنامه مدرسه زمین هوانوردی

)5.0W( دوره های وزنی دیگر
دوره های فهرست شده در پایین به عنوان دوره های پیشنیاز وزنی معرفی شده اند. در محاسبه ی میانگین امتیاز پایه دانش آموزانی که با موفقیت 

هرکدام از این دوره ها را گذرانده اند، مقادیر امتیاز ذیل به دوره ها تعلق می گیرد:

4.5 امتی A= 4.5 امتیاز 
+B= 3.9 امتیاز

B= 3.5 امتیاز
+C= 2.9 امتیاز 

C= 2.5 امتیاز 
+D= 1.4 امتیاز 

D= 1 امتیاز 
F= 0 امتیاز 
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پایه 8
I زبان خارجی

I جبر
پایه نهم

انگلیسی پایه 9
هندسه

علوم زمین
تاریخ جهان تا سال 1500

II زبان خارجی
HPE I

اختیاری هنرهای زیبا یا تحصیالت 
فنی و مشاغل

انگلیسی پایه 10
جبر II/مثلثات

زیست
جغرافیای جهان
II زبان خارجی

HPE II
اختیاری: هنرهای زیبا یا تحصیالت 

فنی و مشاغل

انگلیسی پایه 11
توابع/هندسه تحلیلی

شیمی
امریکا و تاریخ ویرجینیا

IV زبان خارجی
علوم دارایی شخصی و اقتصاد

اختیاری: هنرهای زیبا یا تحصیالت 
فنی و مشاغل

انگلیسی پایه 12 
حساب دیفرانسیل و انتگرال AB یا 

BC
علوم کامپیوتر

I فیزیک
امریکا و دولت ویرجینیا

V زبان خارجی
اختیاری: هنرهای زیبا یا تحصیالت 

فنی و مشاغل

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهمپایه نهم/هشتم

تمامی دبیرستان های شهرستان پرنس ویلیام تحت برنامه ی A/B هفت دوره ای استاندارد فعالیت می کنند.

تمامی دبیرستان های شهرستان پرنس ویلیام تحت برنامه ی A/B هفت دوره ای استاندارد فعالیت می کنند.

برنامه درسی نمونه برای دیپلم استاندارد
)22 واحد استاندارد الزم است(

انگلیسی پایه 9
I جبر

علوم زمین
تاریخ جهان تا سال 1500

HPE I
زبان خارجی، هنرهای زیبا 

و/یا مشاغل 
آموزش فنی و 

انگلیسی پایه 10
هندسه
زیست

تاریخ جهان از سال 1500
HPE II

زبان خارجی، هنرهای زیبا یا 
تحصیالت فنی و مشاغل 

 

انگلیسی پایه 11
جبر II، جبر، توابع، تحلیل داده

شیمی
امریکا و تاریخ ویرجینیا

دارایی شخصی و اقتصاد، هنرهای 
زیبا یا مشاغل 

آموزش فنی در صورت لزوم

انگلیسی پایه 12
امریکا و دولت ویرجینیا

دوره علوم یا ریاضی
آموزش هنرهای زیبا یا فنی و حرفه 

ای 
اختیاری در صورت لزوم

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهمپایه نهم/هشتم

برنامه های نمونه درس
برنامه های نمونه دروس برای دیپلم مطالعات پیشرفته 

)26 واحد استاندارد الزم است(
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انتخاب ترتیبی
هر دو واحدی که از موضوعات درسی فهرست شده در ادامه به شکل متوالی کسب شود و به دانش آموز امکان افزایش آگاهی و پایه 

علمی برای رشته ی دانشگاهی را دهد، شرایط فارغ التحصیلی برای دروس اختیاری ترتیبی را احراز می کند.

هنر
هنر 1-5

هنر تخصصی
تاریخچه هنر

تهیه پورتفولیو هنری 
هنر کارگاهی AP - طراحی دوبعدی 

هنر کارگاهی AP - طراحی سه بعدی 
هنر کارگاهی AP - ترسیم 

 AP تاریخچه هنر
عکاسی 

 II عکاسی
I CFPA هنر

II CFPA هنر
**I CFPA نقاشی

**I CFPA مجسمه سازی
**I CFPA هنر کارگاهی

**I CFPA دوره های هنری
هنر و رایانه 

هنر IGCSE و طراحی 
)A سطح AS و طراحی )سطح AICE هنر

 I سطح IB هنرهای بصری
 II سطح IB هنرهای بصری

 IT طراحی گرافیکی
 I سطح IT گرافیک رایانه ای
 II سطح IT گرافیک رایانه ای

 IT طراحی و توسعه نرم افزار چندرسانه ای
 I سطح

 IT طراحی و توسعه نرم افزار چندرسانه ای
II سطح

 IT عکاسی
شرح علمی

ریاضیات
ریاضیات پیشرفته رایانه 

 A علوم کامپیوتر AP
 AB علوم کامپیوتر

 AICE محاسبات
HL/SL علوم کامپیوتر IB

موسیقی اجرایی
هر دو گروه موسیقی، ارکستر یا کالس های 

اجرای کر

موسیقی تخصصی
AP نظریه موسیقی

II و I سطح IB موسیقی
I نظریه موسیقی

II نظریه موسیقی

تکنولوژی موسیقی
تکنولوژی موسیقی پیشرفته
مروری بر موسیقی جهان

I کالس آواز
II کالس آواز
III کالس آواز

IGCSE مطالعات موسیقی
AICE موسیقی

• برنامه دیپلم پیش-IB گروه موسیقی
IB-برنامه گروه کر دیپلم پیش •

IB-برنامه گروه ارکستر دیپلم پیش •
کالس پیانو
کالس گیتار

انگلیسی:
II و I نویسندگی خالقانه

انتشارات نویسندگی خالقانه 
III و I روزنامه نگاری
عکاسی خبری/سالنامه 

مقدمه ای بر ارتباط کالمی 
غنای ارتباطات کالمی 

تربیت بدنی
پیشگیری و مراقبت از آسیب های ورزشی I و 

II
 PE تناسب اندام شخصی پیشرفته

 PE وزنه برداری پیشرفته

رقص
IV-I رقص

طراحی رقص**
مجموعه رقص**

هنرهای نمایشی
تئاتر

تئاتر I: مقدمه ای بر تئاتر 
تئاتر II: بررسی اجرای تئاتر 

:III تئاتر
:IV تئاتر

تئاتر فنی - تولید
 IB هنرهای تئاتر

تئاتر موزیکال 
اجرای تئاتر پیشرفته 

کارگردانی تئاتر و سینما
اجرای نمایشنامه های شکسپیر

انگلیسی تخصصی
**I داستان کوتاه
**II داستان کوتاه

**I نمایشنامه نویسی
**IIA نمایشنامه نویسی
**IIB نمایشنامه نویسی

**I شعر
**II شعر

 **I ادبیات غیر افسانه ای
**II ادبیات غیر افسانه ای

رمان**
انتشارات نویسندگی خالقانه**

سمینار نویسندگی خالقانه**
مطالعات مستقل نویسندگی خالقانه**

هنرهای ادبی میان رشته ای**

ESOL/زبان خارجی
هر دو دوره زبان خارجی ترتیبی

هر دو دوره ترتیبی ESOL از فهرست زیر:
ESOL I مفاهیم هنرهای زیبا

ESL II - هنرهای زبانی
ESL III - هنرهای زبانی
ESL IV - هنرهای زبانی

علوم نظامی
علوم دریایی 4-1
علوم نظامی 4-1

 )MCJROTC( IV-I آموزش رهبری
 )AFJROTC( IV-I علوم هوافضا و رهبری
)AFJROTC( برنامه مدرسه زمین هوانوردی

آموزش فنی و مشاغل
برنامه ترتیبی اختیاری CTE با توجه به دوره 
متغیر است. لطفا توضیحات دوره در بخش 

آموزش فنی و مشاغل در این کتاب را مطالعه 
نمایید.

آموزش تخصصی
IV-I مهارت های جبرانی

V-I شغل

** - دوره 5 واحدی دانش آموزان باید بدانند که مجموع دو واحد باید طی یک توالی کسب شود.
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صفحهدوره

کشاورزی
				61علوم باغبانی

 I 61منظره سازی			
II 61منظره سازی		

			61کاشت و نگهداری چمن
تجارت و فناوری اطالعات

			61حسابداری 
		62حسابداری پیشرفته 

			62قانون تجارت
			62مدیریت بازرگانی

				62سیستم های اطالعاتی رایانه 
			62سیستم های اطالعاتی رایانه پیشرفته 

				63فناوری های طراحی، چندرسانه ای، وب
			63فناوری های طراحی، چندرسانه ای، وب پیشرفته

			63علوم دارایی شخصی و اقتصاد
			63کارآفرینی

		63اصول تجارت و بازاریابی
			64برنامه نویسی

		64برنامه نویسی پیشرفته
IT 64برنامه نویسی			

)Oracle( IT 64مدیریت و طراحی پایگاه های داده		
)Oracle( IT 65مدیریت و طراحی پایگاه های داده پیشرفته	

			65بازاریابی و تجارت بین المللی
		65اصول پایه ی فناوری اطالعات

			65تکنولوژی وب فناوری اطالعات؛
IT 66فناوری وب پیشرفته		

ارتباط مشاغل
			66تفاسیر شغلی II )تنها جهات جدید(

دوره های علوم خانواده و مصرف کننده
			66مقدمه ای بر هنر آشپزی

I 66هنرهای آشپزی		
II 66هنرهای آشپزی	

I 67خدمات و تحصیالت ابتدایی خردسالی		
II 67خدمات و تحصیالت ابتدایی خردسالی	

				67روابط خانوادگی
		67مقدمه ای بر مشاغل مد

				67فارغ التحصیالن دبیرستان
				68تمرکز شغلی فارغ التحصیالن دبیرستان

				68زندگی مستقل؛
				68رشد فردی 

		68برنامه ریزی زندگی 
				69تغذیه و سالمت

				69والدین و تربیت فرزند
I 69معلمین آینده ی ویرجینیا		
II 69معلمین آینده ی ویرجینیا	

پایه پایه یازدهمپایه دهمپایه نهم 
دوازدهم 
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دوره های سالمت و علوم پزشکی
 )PLTW( 69سیستم های بدن انسان			

)PLTW( 70اصول علم زیست پزشکی				
• بزرگساالن70پرستاری عملی I )18 هفته(

• بزرگساالن70پرستاری عملی II )18 هفته(

بزرگساالن70پرستاری عملی III - بزرگساالن

دیپلم بین المللی 
		IB70 مدیریت بازرگانی

IB 71فناوری اطالعات در جامعه جهانی		
IB 71مهارت های فردی و تخصصی		

بازاریابی
			71بازاریابی مد

	 	71بازاریابی مد پیشرفته
			71فرصت ها در گردشگری و میهمانداری

		71مدیریت و اجرائیات هتلداری
		71بازاریابی

	72بازاریابی پیشرفته
			72بازاریابی برنامه های ورزشی، تفریحات و فراغت

		72بازاریابی پیشرفته برنامه های ورزشی، تفریحات و فراغت
آموزش فناوری

CAD - 72ترسیم معماری - طراحی			
				72فناوری ساخت و ساز

I 73اکتشافات مهندسی			
			73اکتشافات مهندسی I - روباتیک

		73تحلیل مهندسی و کاربردها II - روباتیک
		73تحلیل مهندسی و کاربردها II - روباتیک

				73سیستم های ارتباطی
			73تجسم سازی بصری

CAD - 74ترسیم معماری - طراحی			
				74اصول پایه ی فناوری

			74سیستم های ارتباطی گرافیک
			74سیستم های تولید

			74فناوری نیرو و حمل و نقل
				74فناوری تجدید پذیری و ابقا

				75نرسیم فنی
		75فناوری ویدئو و رسانه

 PROJECT LEAD THE WAY سازمان
)PLTW( 75مهندسی عمران و معماری			

 )PLTW( 75الکترونیک دیجیتال			
)PLTW( 75توسعه و طراحی مهندسی	

)PLTW( 75مقدمه ای بر طراحی مهندسی				
 )PLTW( 75اصول مهندسی				

تجارت و صنعت
I 76فناوری خودرو			

II 76فناوری خودرو			
III 76فناوری خودرو		

پایه پایه یازدهمپایه دهمپایه نهم صفحهدوره ها
دوازدهم 
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I 76تجارت ساخت و ساز		
II 76تجارت ساخت و ساز

I 76کابینت سازی			
I 77فناوری سیستم های کامپیوتری			

II 77فناوری سیستم های کامپیوتری		
I 77اجرای سخت افزار شبکه کامپیوترI ترم •

II 77اجرای سخت افزار شبکه کامپیوترII ترم •

III 77اجرای سخت افزار شبکه کامپیوترI ترم •

IV 77اجرای سخت افزار شبکه کامپیوترII ترم •

I 78آشنایی با آرایش زنانه	
II 78آشنایی با آرایش زنانه	

I 78عدالت کیفری		
II 78عدالت کیفری	

I 78گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع و سردخانه		
II 78گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع و سردخانه		

I 79تولیدات تلویزیونی		
II 79تولیدات تلویزیونی		

	79تولیدات تلویزیونی III - کارآموزی
I 79جوشکاری			

II 79جوشکاری		
III 79جوشکاری	

انگلیسی
	81انگلیسی 9

	81انگلیسی پایه 10
	81انگلیسی پایه 11
	81انگلیسی پایه 12

AP - 81انگلیسی پایه 9 پیش	
AP - 81انگلیسی پایه 10 پیش	

	81انگلیسی AP زبان و نویسندگی
	82انگلیسی AP- ادبیات و نویسندگی

IGCSE 9 82انگلیسی پایه	
IGCSE 10 82انگلیسی پایه	

)AS( و انشاء نویسی AICE 82زبان انگلیسی	
)AS( AICE 82ادبیات انگلیسی	

AICE ادبیات انگلیسی A 82سطح	
IB - 83انگلیسی 9 برنامه دیپلم پیش	

 IB - 83انگلیسی 10 برنامه دیپلم پیش	
IB I 83سطوح باالتر ادبیات انگلیسی	
IB II 83سطوح باالتر ادبیات انگلیسی	

	83ادبیات انگلیسی IB - سطح استاندارد
			83مقدمه برنامه دیپلم پیش - IB بر ارتباط کالمی 

			84نویسندگی خالقانه )پایه 10 با مجوز(
II 84نویسندگی خالقانه		

			84فیلم شناسی
I 84روزنامه نگاری				

II 84روزنامه نگاری			
III 84روزنامه نگاری		

پایه پایه یازدهمپایه دهمپایه نهم صفحهدوره ها
دوازدهم 
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			84عکاسی خبری- سالنامه
				84مقدمه ای بر ارتباط کالمی

			84غنای ارتباطات کالمی
		84ارتباطات جهانی در ادبیات چندفرهنگی

PSAT - ریاضیات-کالم SAT 85کالس های آمادگی			
				85تقویت خواندن

SOL 85سمینار انگلیسی پایه 9 - نمره دهی برحسب نمرات هنر زبانی	
	85کاوش در نویسندگی خالقانه

I تاکید بر ژانر: داستان کوتاه - I 85داستان کوتاه		
I تاکید بر ژانر: ادبیات غیر افسانه ای - I 85ادبیات غیر افسانه ای		

I تاکید بر ژانر: شعر - I 85شعر		
I تاکید بر ژانر: نمایشنامه نویسی - I 85متن نمایشنامه		

II تاکید بر ژانر پیشرفته: داستان کوتاه - II 86داستان کوتاه		
II تاکید بر ژانر پیشرفته: ادبیات غیر افسانه ای - II 86ادبیات غیر افسانه ای		

II تاکید بر ژانر پیشرفته: شعر -II 86شعر		
		86متون نمایشنامه IIA - تاکید بر ژانر پیشرفته: نمایشنامه نویسی برای تئاتر
		86متون نمایشنامه IIB - تاکید بر ژانر پیشرفته: نمایشنامه نویسی برای سینما

		86رمان- تاکید بر ژانر پیشرفته: رمان
		86انتشارات نویسندگی خالقانه

		86سمینار نویسندگی خالقانه
		86مطالعات مستقل نویسندگی خالقانه

)EL( برنامه های زبان آموز انگلیسی
ESL I 87مفاهیم هنرهای زیبا				

ESL II 87هنرهای زبانی				
ESL III 87هنرهای زبانی				
ESL IV 87هنرهای زبانی				

ESL IV 87خواندن و نوشتن پیشرفته			
ESL I 87مفاهیم ریاضیاتی		

ESL I 87مفاهیم هنرهای زیبا			
ESL I 87مفاهیم ریاضیاتی			

ESOL 88دوره های حمایتی
ESOL 9 88انگلیسی ضمیمه پایه	

ESOL 10 88انگلیسی ضمیمه پایه	
ESOL 11 88انگلیسی ضمیمه پایه		

ESOL 88هندسه ضمیمه				
ESOL ضمیمه I 88جبر				

ESOL 89علوم زمین ضمیمه				
ESOL 89زیست شناسی ضمیمه				

ESOL 89تاریخ جهان و جغرافیا تا سال 1500 ضمیمه				
ESOL 89تاریخ جهان و جغرافیا از سال 1500 ضمیمه				

ESOL 89تاریخ آمریکا و ویرجینیا ضمیمه				
هنرهای زیبا و نمایشی

I 90همراه رقص				
II 90گروه رقص				

				90رقص III جمعی
IV 90رقص هنری				

		90طراحی رقص - مجموعه 

پایه پایه یازدهمپایه دهمپایه نهم صفحهدوره ها
دوازدهم 
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				90کالس پیانو- گیتار
				90ارکستر

II و I 91نظریه موسیقی				
			91تاریخچه موسیقی

				91مروری بر موسیقی جهان
				91گروه کر

				91گروه کر بانوان 
			91گروه کر مجلسی بانوان

III ،II ،I 91کالس آواز				
				92گروه موسیقی 

				92گروه مارش
		92تکنولوژی موسیقی

			92تکنولوژی موسیقی پیشرفته
AP 92نظریه موسیقی		

)SL( I سطح IB 92موسیقی	
)HL( II سطح IB 92موسیقی	
IGCSE 93مطالعات موسیقی			

)A/AS سطح( AICE 93موسیقی		
				93تئاتر I: مقدمه ای بر تئاتر

			93تئاتر II: بررسی اجرای تئاتر
			93تئاتر فنی- تولید
 :IV - III 93تئاتر		

)SL( IB 93هنرهای تئاتر		
	94اجرای نمایشنامه های شکسپیر

	94تئاتر موزیکال
	94اجرای تئاتر پیشرفته

	94کارگردانی تئاتر و سینما
IBMYP I اصول پایه - هنر - I 94هنر		

 II 94هنر			
 III 94هنر			
 IV 94هنر			
 V 94هنر			

		95تهیه پورتفولیو هنری 
			95عکاسی 

II 95عکاسی			
			95هنر کامپیوتری 1

				95تاریخچه هنر
				95شرح علمی

				96هنر کارگاهی AP )طراحی دوبعدی(
				96هنر کارگاهی AP )ترسیم(

				96هنر کارگاهی AP )طراحی سه بعدی(
AP 96تاریخچه هنر		

			96هنر IGCSE و طراحی
		96هنر AICE و طراحی

				96هنر CFPA 1 - اصول پایه
CFPA II 97هنر			

			97نقاشی CFPA I - رسانه و طراحی: نقاشی

پایه پایه یازدهمپایه دهمپایه نهم صفحهدوره ها
دوازدهم 
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			97مجسمه سازی CFPA I - رسانه و طراحی: مجسمه سازی
			97هنر کارگاهی CFPA - سمینار هنر کارگاهی

			97دوره های هنری CFPA - سمینار دوره های هنری
)SLB یا SLA( IB 97هنرهای بصری		

)HL( I سطح IB 97هنرهای بصری		
)HL( II سطح IB 97هنرهای بصری	

IT 98طراحی گرافیکی				
I سطح IT 98گرافیک رایانه ای			

II سطح IT 98گرافیک رایانه ای		
I آکادمی چندرسانه ای :I سطح IT 98طراحی و توسعه نرم افزار چندرسانه ای		

II آکادمی چندرسانه ای :II سطح IT 98طراحی و توسعه نرم افزار چندرسانه ای	
IT 98عکاسی		

زبان خارجی )جهان(
I 99زبان فرانسه				
I 99زبان آلمانی				

I 99زبان ایتالیایی				
I 100زبان کره ای				

I 99اسپانیایی				
I 100عربی				

I 100زبان روسی				
				100زبان چینی I )ماندارین(

II 99زبان فرانسه				
II 99زبان آلمانی				

II 99زبان ایتالیایی				
II 100زبان کره ای

II 99اسپانیایی				
II 100عربی				

II 99زبان فرانسه پیشرفته	
II 99زبان اسپانیایی پیشرفته	

II 101زبان روسی			
III 99فرانسه				
III 99آلمانی				

III 99ایتالیایی				
III 99اسپانیایی				

III 100عربی				
III 101زبان روسی			

IV 99فرانسه				
IV 99آلمانی				

IV 99ایتالیایی				
IV 99اسپانیایی				

IV 100عربی		
V 99فرانسه			
V 99آلمانی			

V 99اسپانیایی			
I 101زبان اشاره آمریکایی				
II 101زبان اشاره آمریکایی				

III 101زبان اشاره آمریکایی				

پایه پایه یازدهمپایه دهمپایه نهم صفحهدوره ها
دوازدهم 
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I 101التین				
II 101التین				

III 101التین			
IV 102التین		
V 102التین		

				102اسپانیایی برای گویشوران بومی/زبان مادری I - سطح مبتدی
				102اسپانیایی برای گویشوران بومی/زبان مادری II - سطح مبتدی

		102اسپانیایی برای گویشوران بومی/زبان مادری III - سطح پیشرفته 
III سطح AP - 103زبان فرانسه پیش				
III سطح AP - 103زبان آلمانی پیش				
III سطح AP - 103زبان روسی پیش				

III سطح AP - 103زبان اسپانیایی پیش				
III سطح AP - 103زبان التین پیش				

IV سطح AP - 103زبان فرانسه پیش				
IV سطح AP - 103زبان آلمانی پیش				
IV سطح AP - 103زبان التین پیش				

IV سطح AP - 103زبان روسی پیش				
IV سطح AP - 103زبان اسپانیایی پیش				

AP 103زبان فرانسه			
AP 103زبان آلمانی			

AP 103زبان ایتالیایی			
AP 103زبان روسی			

AP 103زبان اسپانیایی			
AP 103التین ویرژیل			

AP 104ادبیات اسپانیایی			
IGCSE III 104زبان فرانسه			
IGCSE III 104زبان آلمانی			

IGCSE III 104زبان ایتالیایی
IGCSE III 104زبان اسپانیایی			

IGCSE III 104زبان التین			
I سطح AICE 104مطالعات کالسیک		

AICE V 104التین	
)SL( IV سطح AICE 104زبان فرانسه	

)SL( AICE IV 104زبان ااسپانیایی	
V سطح AICE فرانسه )A( 105ادبیات	
V سطح AICE آلمانی )A( 105ادبیات	

V سطح AICE اسپانیایی )A( 105ادبیات	
IB - برنامه دیپلم پیش II 105زبان فرانسه		

IB - برنامه دیپلم پیش II 105زبان ایتالیایی		
IB - برنامه دیپلم پیش II 105زبان اسپانیایی		
 IB - برنامه دیپلم پیش III 105زبان فرانسه		
IB - برنامه دیپلم پیش III 105زبان ایتالیایی		

IB - برنامه دیپلم پیش III 105زبان اسپانیایی			
I مبتدی IB 105زبان فرانسه	

I مبتدی IB 105زبان ایتالیایی	
I مبتدی IB 105زبان اسپانیایی	
II مبتدی IB 105زبان فرانسه		

پایه پایه یازدهمپایه دهمپایه نهم صفحهدوره ها
دوازدهم 
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II مبتدی IB 105زبان ایتالیایی		
II مبتدی IB 105زبان اسپانیایی		

)SL( IV سطح IB 105زبان فرانسه		
SL IV زبان ایتالیایی IB105		

)SL( IV زبان اسپانیایی IB105		
)SL( V سطح IB 106زبان فرانسه	

)SL( V زبان ایتالیایی IB106	
)SL( V زبان اسپانیایی IB106	

)HL( IV سطح IB 106زبان فرانسه	
HL IV زبان ایتالیایی IB106	

)HL( IV زبان اسپانیایی IB106	
)HL( V سطح IB 106زبان فرانسه	

)HL( V زبان اسپانیایی IB106	
A1 SL ،IB 106ادبیات و زبان اسپانیایی		
A1 HL ،IB 106ادبیات و زبان اسپانیایی		

برنامه تحصیلی متقاطع عمومی
)TOK( IB 107نظریه دانش	

)A سطح( AICE مهارت های تفکر - )کمکی پیشرفته( AICE 107مهارت های تفکر		
			107سمینار رهبری

AP 107سمینار	
AP 107پژوهش	

IB 107مهارت های فردی و تخصصی		
آموزش استعدادهای درخشان

)GEMS( 108سمینار چندرشته ای آموزش استعدادهای درخشان	
)GEMS( 108سمینار چندرشته ای آموزش استعدادهای درخشان	

Iسالمت و تربیت بدنی
 IB PE I - برنامه دیپلم پیش - I 109سالمت و تربیت بدنی				

				109سالمت، تربیت بدنی، و آموزش رانندگی
IB - برنامه دیپلم پیش HPE II109ز				

			109آموزش رانندگی )در ماشین(
		109دستیار تربیت بدنی

		110تربیت بدنی پیشرفته - تناسب اندام فردی
		110تربیت بدنی پیشرفته - وزنه برداری

		110پیشگیری و مراقبت از آسیب های ورزشی I )پایه 10 با مجوز مدرس(
II 110پیشگیری و مراقبت از آسیب های ورزشی		

		110پیشگیری و مراقبت از آسیب های ورزشی پیشرفته
JROTC

)NJROTC( I 111علوم نیرو دریایی			
)NJROTC( II 111علوم نیرو دریایی			

)NJROTC( III 111علوم نیرو دریایی		
)NJROTC( IV 111علوم نیرو دریایی			

)NJROTC( 111علوم نیرو دریایی - دوره چالش		
)AJROTC( I 111علوم نظامی				
)AJROTC( II 112علوم نظامی			
)AJROTC( III 112علوم نظامی		

 )AJROTC( IV 112علوم نظامی	
)MCJROTC( I 112آموزش رهبری				

پایه پایه یازدهمپایه دهمپایه نهم صفحهدوره ها
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)MCJROTC( II 113آموزش رهبری			
)MCJROTC( III 113آموزش رهبری		
)MCJROTC( IV 113آموزش رهبری		

)AFJROTC( I 113علوم هوافضا و رهبری				
)AFJROTC( II 114علوم هوافضا و رهبری			
)AFJROTC( III 114علوم هوافضا و رهبری		
)AFJROTC( IV 114علوم هوافضا و رهبری		

ریاضیات
		116جبر I، بخش 1 و 2

I 116جبر		
		116هندسه، بخش 1 و 2

			116هندسه
		116جبر، توابع، تحلیل داده

II 116جبر				
		117ریاضیات پیشرفته
AP - پیش II 117جبر	
AP - 117هندسه پیش		

			117جبر II پیش - AP/مثلثات
			117توابع/مثلثات

			117توابع/هندسه تحلیلی
AP 117آمار		

AB حساب دیفرانسیل و انتگرال AP117		
BC حساب دیفرانسیل و انتگرال AP118		

IGCSE 118هندسه		
IGCSE مثلثات/II 118جبر		

)AS سطج( I AICE 118ریاضیات		
)A سطج( II AICE 118ریاضیات	

)A سطح( AICE 118مکانیک	
I جبر IB - 119برنامه دیپلم پیش	

		119• برنامه دیپلم پیش - IB هندسه
II جبر IB - 119برنامه دیپلم پیش			

		119برنامه دیپلم پیش - IB جبر II/مثلثات
)SL( ،I سطح IB 119ریاضی		
)SL( ،II سطح IB 119ریاضی		
)SL( IB 119مطالعات ریاضی	
)HL( ،I سطح IB 119ریاضی	
)HL( ،II سطح IB 120ریاضی	
			120امور مالی و زندگی شخصی

		120مثلثات
		120ریاضیات گسسته
		120آمار و احتماالت
				120ریاضیات رایانه

				121ریاضیات پیشرفته رایانه
A علوم کامپیوتر AP121			

AB 121علوم کامپیوتر		
)AS سطح( AICE 121محاسبات		

)SL( علوم کامپیوتر سطح استاندارد IB121		
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 )HL( علوم کامپیوتر سطح پیشرفته IB121	
		121مطالعات کامپیوتر پیشرفته

GS 122دوره پاییزی پیش - حساب دیفرانسیل و انتگرال		
A بخش I سطح GS 122حساب دیفرانسیل و انتگرال		
B بخش I سطح GS 122حساب دیفرانسیل و انتگرال		

GS 122دوره پاییزی حساب دیفرانسیل و انتگرال		
GS 122دوره بهار حساب دیفرانسیل و انتگرال		

GS 122دوره پاییزی حساب دیفرانسیل و انتگرال چندمتغیری		
GS 122دوره بهاری جبر خطی		

علوم
:I 124علوم زمین شناسی				

:I 124علوم زمین شناسی پیشرفته				
I 124زیست				
I 124شیمی			

			124فیزیک های SOL محور
AP - 124زیست شناسی پیش				

AP 125زیست		
		125آزمایشگاه زیست پیشرفته

AP 125شیمی پیش			
AP125شیمی		

		125آزمایشگاه شیمی پیشرفته
		AP125 علوم زیست محیطی

I فیزیک AP126		
AP 1 126آزمایشگاه فیزیک		

		AP126 فیزیک 2
 AP 2 126آزمایشگاه فیزیک		

 C فیزیک AP126		
AP C 126آزمایشگاه فیزیک		

IGCSE 127زیست		
)AS سطح( AICE 127زیست شناسی		

)A سطح( AICE 127زیست شناسی		
IGCSE127شیمی		

)AS سطح( AICE 127شیمی		
IGCSE 127فیزیک		

)AS سطح( AICE 128فیزیک		
)AS سطح( AICE 128مدیریت زیست محیطی		

IB-128برنامه ی علوم زمین شناسی دیپلم پیش				
)SL( IB 128سیستم های زیست محیطی و جوامع		

IB-برنامه دیپلم پیش I 128برنامه زیست شناسی				
)HL( 1 زیست شناسی IB129	

)HL( ،II سطح IB 129زیست شناسی	
IB - 129برنامه شیمی دیپلم پیش			

)SL( I سطح IB 129شیمی			
)SL( II سطح IB 129شیمی		
)HL( I سطح IB 129شیمی	

)HL( II سطح IB 129شیمی	
)SL( IB 130فیزیک		

پایه پایه یازدهمپایه دهمپایه نهم صفحهدوره ها
دوازدهم 



159

		130علوم زمین شناسی II: اقیانوس شناسی
		130علوم زمین شناسی II: نجوم

		130علوم زمین شناسی II: زمین شناسی فیزیکی
		130زیست شناسی II: پژوهش موضوعات تخصصی زیست شناسی

		130زیست شناسی II: مقدمه ای بر علم DNA و بیوتکنولوژی
		131زیست شناسی II: اکولوژی

			131دستیاری آزمایشگاه - سمینار علوم یا دستیاری معلم علوم
			131شیمی II: پزشکی قانونی و تجزیه و تحلیل شیمیایی

			131مقدمه ای بر میکروبیولوژی و باکتریولوژی
			131مقدمه ای بر علوم قانونی
	131روش های تحقیق علمی

 @ INNOVATION PARK دبیرستان دولتی و ویژه ی
 GS کالج I 132فیزیک		

GS کالج I 132آزمایشگاه فیزیک		
 GS کالج II 132فیزیک		

 GS کالج II 132آزمایشگاه فیزیک		
GS دانشگاه I 132فیزیک	

 GS دانشگاه I 132آزمایشگاه فیزیک	
 GS دانشگاه II 132فیزیک	

 GS دانشگاه II 132آزمایشگاه فیزیک	
 GSعمومی I 132زیست شناسی		

 GS عمومی I 132آزمایشگاه زیست شناسی		
GSعمومی II 133زیست شناسی		

GSعمومی II 133آزمایشگاه زیست شناسی		
GS 133آناتومی و فیزیولوژی انسان	

GS 133میکروبیولوژی	
GS 133آزمایشگاه میکروبیولوژی	

GSعمومی I 133شیمی		
GSعمومی I 133آزمایشگاه شیمی		

GSعمومی II 133شیمی		
GSعمومی II 133آزمایشگاه شیمی		

GS 133مقدمه ای بر شیمی آلی		
GS 134مقدمه ای بر آزمایشگاه شیمی آلی		

GS 134شیمی زیست محیطی	
GS 134آزمایشگاه شیمی زیست محیطی	

مطالعات اجتماعی
	136جغرافی و تاریخ جهان تا سال 1500 میالدی

	136جغرافی و تاریخ جهان از سال 1500 میالدی تاکنون
	136امریکا و تاریخ ویرجینیا
	136امریکا و دولت ویرجینیا

	136پیش AP تاریخ جهان و جغرافی تا سال 1500
AP 136تاریخ جهان	

AP 137تاریخ ایاالت متحده امریکا	
	137سیاست و دولت AP: امریکا:
		137سیاست و دولت AP: تطبیقی

AICE - 137جغرافی و تاریخ جهان تا سال 1500 میالدی پیش	
AICE 137تاریخ جهان	
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AICE 137تاریخ ایاالت متحده	
	138جغرافی و تاریخ جهان برنامه دیپلم پیش - IB از سال 1500 میالدی

			138برنامه دیپلم پیش - IB - دولت و سیاست AP: تطبیقی
			138برنامه دیپلم پیش - IB - دولت و سیاست AP: آمریکا:

)SL( IB 138سیاست جهانی		
)HL( تاریخ امریکا :I سطح IB 138تاریخ		

)HL( موضوعات تاریخ قرن بیستم :II سطح IB 138تاریخ	
)SL( IB 139جغرافی		

AP 139اقتصاد		
AP 139تاریخ ایاالت اروپا		
AP 139جغرافیای انسانی		

AP 139روانشناسی	
IB 139اقتصاد	

		139انسان شناسی IB اجتماعی و فرهنگی
IB 140روانشناسی	

)A/AS سطح( AICE 140اقتصاد			
AICE 140چشم انداز جهانی		

AICE 1945-1991 140تاریخ بین الملل		
AICE 140روانشناسی	

AICE 140جامعه شناسی	
			141تاریخ فعال: آشنایی با گذشته ی شهرستان پرنس ویلیام

	141روانشناسی
	141جامعه شناسی

		141تاریخ قرن بیستم
	141جغرافیای جهان

آموزش تخصصی 
IV و ،III ،II ،I 142مهارت های جبرانی				

I 142شغل				
II 142شغل			

IV و شغل III 142شغل			
V 142شغل			

				142مهارت های زندگی
I 142استراتژی های یادگیری				

II 143استراتژی های یادگیری				
I 143مهارت های اجتماعی				

II 143مهارت های اجتماعی			
دستیاری دانش آموزان

				143دستیاری دانش آموزان برای آموزش ویژه
		143دستیار تربیت بدنی

			143دستیاری آزمایشگاه - دستیاری کتابخانه
			143دستیاری آزمایشگاه - سمینار علوم یا دستیاری معلم علوم
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