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  بسمه تعالي

دبيرستان ن، الزم است قبل از اقدام به ثبت نام در آزمون ورودي اولياي گرامي دانش آموزا     
  : نسبت به مطالعه موارد ذيل توجه الزم را مبذول فرمايند ماندگار البرز

  :يط ثبت نام در آزمون ورودي شرا*

  راني اي اسالميت جمهوريتابع .١
 98 -99 يليه نهم سال تحصيل در پاياشتغال به تحص .٢
 ه نهميدر امتحانات نوبت اول پا 18حداقل معدل  .٣

  

  : آزمونيخ برگزاريع كارت و تاريمهلت ثبت نام ، زمان توز* 

  . باشديم 31/2/99  تيلغا   20/2/99  زمان ثبت نام از -١
ق درگاه ياز طرست صرفاً ي باي مداوطلبانكه   باشدي مالي ر 300000 مبلغ ينه شركت در آزمون وروديهز -٢

 .ندي ثبت نام و پرداخت نما   ir.tehranedu.www يه به نشان در سامانيكيالكترون
حجم داشته   300kb  كه حداكثر jpg د با فرمتينه سفي با پس زم3*4ر داوطلب در ابعاد يل اسكن شده تصويفا -٣

 .رديآماده و هنگام ثبت نام مورد استفاده قرار گ باشد،
امك در يق پي از طريان هنگام ثبت نام، شماره تلفن همراه معتبر خود را به منظور اطالع رسانياست متقاضالزم  -٤

 ند يسامانه ثبت نما
 در صورت ند ويست رشته مورد درخواست خود را هنگام ثبت نام انتخاب نماي بايه دهم ميان ثبت نام در پايمتقاض -٥

ر رشته ييمجاز به تغ و ل دهنديرفته شده ثبت نام و ادامه تحصيرش در آزمون صرفاً در همان رشته پذيپذ
 .نخواهند بود

 .ط جذب دانش آموزان داوطلب متعاقبا اعالم خواهد شديا شراي آزمون و يخ برگزاريتار -٦
، نمره يح و نادرست ، نمره مكتسبه هر ماده درسي صحي داوطلبان كارنامه آزمون شامل تعداد پاسخ هاي تماميبرا -٧

 .رفته شده در مدرسه؛ صادر خواهد شدين فرد پذيراز شده داوطلب و نمره تراز شده آخرت
 ، متوجه شخص ينترنتي از ثبت اطالعات نادرست در انجام مراحل ثبت نام ايراد ناشيت هرگونه ايمسئول -٨

 . باشد يداوطلب م
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 :ب سؤاالتي ، تعداد و ضريمنابع آزمون ، مواد درس* 

  .باشد ير ميبه شرح جدول ز   دومي دوره يه دهم متوسطه يپا يب سؤاالت آزمون ورودي ، تعداد و ضريدرسمنابع ، مواد 

 و ياضي ري رشته ها-يمواد درسفيرد
 يتجرب

تعداد 
 سؤال

زمان بيضر
 منابع طرح سؤالييپاسخگو

 2 15  آسمانيام هايپ 1
 2 15 يفارس 2
 1 10 يعرب 3
 2 10 يسيزبان انگل 4
 4 25 ياضير 5
 3 25 علوم 6
 1 10 يمطالعات اجتماع 7

  110 جمع كل

 98-99 يليه نهم سال تحصي پايها كتابقهي دق120

  

 ي انساني رشته ها-يمواد درسفيرد
 يوعلوم معارف اسالم

تعداد 
 سؤال

 منابع طرح سؤالييزمان پاسخگو بيضر

 2 15  آسمانيام هايپ 1
 4 20 يفارس 2
 4 20 يعرب 3
 2 15 يسيزبان انگل 4
 3 20 ياضير 5
 3 20 يمطالعات اجتماع 6

  110 جمع كل

 98-99 يليه نهم سال تحصي پايها كتاب قهي دق120

 .رد يگ يتعلق م  ينمره منف  نادرستي بوده و به پاسخ هاينه ايسؤاالت به صورت چهارگز •
 درصد 50 يشامل فرزندان معزز شهدا ، آزادگان و جانبازان باال ( وزان شاهددانش آمرش به يت پذيده درصد از ظرف •

 تعلق يت بنديرفته شده بر اساس اولوين فرد پذي درصد نمره تراز شده آزمون آخر80به شرط كسب حداقل ) 
  .رديگ يم

  . شودي، متعاقبا اعالم مهي استفاده از سهمي براي مستندات قانون ارائه •
 درصد نمره تراز شده 90 به شرط كسب حداقل يرش به فرزندان معزز همكاران فرهنگيت پذيرفده درصد از ظ •

ه، توسط مدرسه متعاقبا اعالم ي استفاده از سهميرد، ارائه مستندات قانوني گيرفته شده تعلق مين فرد پذيآزمون آخر
  . شوديم
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ست در آزمون ي بايرستان مين دبيه دهم ايام در پارستان ماندگار البرز جهت ثبت نيه نهم دبي دانش آموزان پايتمام •
رفته شده، ين فرد پذي درصد نمره تراز شده آزمون آخر80ند و به شرط كسب حداقل يه دهم شركت نماي پايورود

  .رستان البرز خواهند بوديه دهم دبيمجاز به ثبت نام در پا
  . پاسخ خواهند دادي مذهبي هاتي كشور به سواالت مشترك اقلي رسمي مذهبيت هايداوطلبان اقل •

ق يا از طريمراجعه و   ir.tehranedu.www  ينترنتيت ايشتر به ساي توانند جهت كسب اطالعات بيز ميداوطلبان عز
  .ندي تماس حاصل نما66461414 و 66469442شماره تلفن 

ا ي اوليق و پاسخگوي رود شماره همراه دقيكرونا، انتظار مه و جلوگيري از شيوع بيماري ويژط يبا توجه به شرا: تذكر مهم 
  .نفعان خواهد بوديذهاي حاصل از اين امر با ت يه مسئولياعالم شود و كل

   :رستان ماندگار البرزي دب و تلفنينشان

  ك ي پالك – كوچه البرز – چهارراه كالج –ابان انقالب ي خ

  66469524 ، 66469431 ، 66469564 ، 66469516 ، 66469477 ، 66469414  ،66469442 تلفن 

 


