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 اداره کل آموزش ورپورش استان قزوین

 دفترچه ی راهنمای ثبت نام

 آزمون ورودی

 پایه دهم مدارس نمونه دولتی 

  دوره دوم متوسطه

   

9901-0011 سال تحصیلی  
 
 
 
 

توصیه می شود و مدیران محترم مدارس به داوطلبان  
اطالع کامل نسبت به ثبت نام وشرکت درآزمون اقدام نمایند. با دقت مطالعه کرده و با مطالب این دفترچه را  
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 باسمه تعالی

 مقدمه
پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم آزمون ورودي ی مدارس نمونه دولتی،  مفاد اساسنامهاجرای  در راستای

 گردد.برگزار می مفاد این دفترچهبا مطابق  0911-0011سال تحصیلی براي  متوسطه

ه مل نسبت ببه داوطلبان و مدیران محترم مدارس توصیه می شود مطالب این دفترچه را با دقّت مطالعه کرده و با اطالع کا
 ثبت نام و شرکت درآزمون اقدام نمایند.

 ضوابط و شرایط ثبت نام  درآزمون ورودی

 داشتن تابعیت ایرانی -0

 انجام می شود. 25/33/1338مورخ  46655بخشنامه  براساسثبت نام اتباع غیرایرانی،  تبصره:

مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی  1338 -33موزان مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی تمامی دانش آ -2

 مدارس نمونه دولتی هستند.

ارزشیابی  در 01معدل کتبی کسب حداقل  دي پایه دهم مدارس نمونه دولتی ومالک شرکت در آزمون ور تبصره:

  پایان نوبت دوم ) معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی( برای فارغ التحصیالن پایه نهم می باشد.

 رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی در بین دانش آموزان همان منطقه خواهد بود. -9

 می تواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام ، یک رشته تحصیلی را انتخاب نماید. )یک رشته محل( اوطلب صرفاًهر د -0

اشتغال به تحصیل و سایر مدارک مورد نیاز،  ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور با ارائه ی گواهی  -5

  توسط وکیل آن ها در استان محل سکونت متقاضیان انجام می پذیرد.

 تاریخ برگزاری آزمون  مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و
 21شنبه سه تا روز  0911خرداد ماه  01از روز شنبه ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی،  -6

 انجام خواهد شد.   " nemooneh.qazvinedu.ir "از طریق سامانه اینترنتی به آدرس   0911ماه  خرداد

حل ثبت نام، اعالم نتایج آزمون، درخواست تجدیدنظر و دریافت پاسخ آن، از طریق سامانه ثبت نام انجام تمامی مرا -1

  خواهد شد.

ان توسط مدیرثبت معدل کتبی در سامانه ثبت نام ) معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی(،  :تبصره

 انجام خواهد شد.محترم واحدهاي آموزشی 

داوطلبان جهت اطمینان از صحت درج معدل کل در سامانه ثبت نام الکترونیکی می توانند، پس از اتمام زمان درج معدل کل، تذکر: 

)درصورت مغایرت  به مدیر مدرسه محل تحصیل  خود را مشاهده نمایند. اطالعات ثبت نامی سامانه اینترنتی آزمون مراجعه نموده و  به

 مراجعه شود.(
محل تحصیل  مدارسسوی ادارات آموزش و پرورش تابعه در اختیار از  کارت ورود به جلسه ی آزمون، پس از صدور، -8

کارت ورود به جلسه داوطلبان را  به همراه  واحد های آموزشی مذکور موظف می باشندگیرد.  می رارق اندانش آموز

نام ) پس از انطباق دقیق مشخصات مندرج بر روی کارت با اصل شناسنامهامتحانی  نشانی و کروکی دقیق حوزه ی

 کد ملی داوطلب(، در اختیار آنان قرار دهند.و نام خانوادگی , عکس و

 .منوع استم کارت ورود به جلسه،  بان در جلسه ی آزمون ، بدون ارائه یشرکت داوطل  تبصره:

http://nemooneh.qazvinedu.ir/
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در سراسر کشور  21/10/0911صبح روز جمعه مورخ  1رأس ساعت  ، نمونه دولتی مدارسآزمون ورودي   -1

 به صورت هم زمان برگزار خواهد شد. 

 .محل برگزاری آزمون ممکن است در ناحیه یا منطقه ای به غیر از محل تحصیل داوطلب باشد  :تبصره

دستگاه داوطلبان می بایست با مراجعه به  )دویست و پنجاه هزار ریال( می باشد. ریال111/251مبلغ ثبت نام  -01

 نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به شرح زیر اقدام نمایند: ( ATMهای خود پرداز )

 وارد نمودن کارت عابر بانک در دستگاه  -1/13

 "پرداخت قبوض و پرداخت های دیگر "انتخاب منوی  -2/13

 انتخاب منوی پرداخت های دولتی -3/13

 (911191011021511110611109111291): رقمی شناسه واریز 33نمودن کد وارد  -4/13

 ریال( 333/253ثبت نام)  مبلغوارد نمودن  -5/13

 ( به نام اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین6961151169010806ثبت شماره کارت ) -6/13

 دریافت رسید از دستگاه. -7/13

ند ، داوطلبان می توانامکان پذیر نباشددر صورتی که به هر دلیل پرداخت از طریق دستگاه های خود پرداز  تبصره:

 اقدام نمایند: زیربه شرح  نسبت به پرداخت وجه مراجعه مستقیم به شعب بانک هابا 

 (.را به واحد آموزشی خود تحویل نمایند نسخه صاحب حساب)داوطلبان دقت نمایند  تکمیل فیش سه برگی -

 (0111190219101828شماره حساب ) یا (101011110111190219101828IRشماره شبا )درج  -

 (911191011021511110611109111291): رقمی شناسه واریز 33 کددرج  -

دستگاه خود پرداز، با مراجعه به مدارس محل تحصیل خود، ضمن داوطلبان پس از دریافت رسید واریز وجه از  -00

 تحویل رسید واریزی، کد اعتباری) کد رمز ورود به سامانه ثبت نام( را از مدیر واحد آموزشی خود دریافت می نمایند.

 : مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.تبصره

 تعداد ، ضریب سؤاالت و میزان محتوای منابع آزمونزمون ، منابع آ

 :استبه شرح جدول زیر  و میزان محتوای منابع آزمون مدت زمان پاسخگویی ،ضریب سؤاالت ،منابع آزمون، تعداد -02

 ماده ی درسی ردیف
تعداد 

 سؤال
 ضریب

زمان 

 پاسخگویی
 محتوای کتب( %83) منابع طرح سؤال

 2 13 آسمان پیام هایآموزش قرآن و  1

 دقیقه 123

 )تا آخر درس هشتم(  33تا  1قرآن: از صفحه 

 )تا آخر درس دهم(  136تا  1پیام های آسمان:  از صفحه  

 2 15 فارسی 2
 ) تا آخر درس سیزدهم( 38تا  1فارسی: از صفحه 

 ) تا آخر درس ششم(  76تا  1از صفحه  نگارش:

 درس هشتم() تا آخر  33تا   1از صفحه  1 8 عربی 3

 ) تا آخر فصل دهم( 143تا  1از صفحه  1 13 و مدنی( ، تاریخجغرافیا)مطالعات  اجتماعی  4

 ) تا آخر درس پنجم(  33تا  1از صفحه  1 7 انگلیسیزبان  5

 ) تا آخر فصل دوازدهم( 132تا  1از صفحه  2 25 علوم تجربی 6

 ششم() تا آخر فصل  112تا  1از صفحه  3 25 ریاضی 7

   133 جمع کل
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هاي کتابمحتوای  از(، ای)فقط با یک پاسخ صحیحچهارگزینه، به شیوه ی مدارس نمونه دولتیسؤاالت آزمون ورودی  -09

 .خواهد شد طرح 0918 -11سال تحصیلی  پایه ي نهمدرسی 

              طراحیان اهل تشیع و تسنن داوطلباز محتوای مشترک  " آموزش قرآن و پیام های آسمان "سؤاالت درس -00

کلیمیان و زرتشتیان(، به سؤاالت مشترک اقلیت های )مسیحیان، داوطلبان اقلیت های دینی رسمی کشورمی شود. 

پاسخ 1338چاپ سال  323دینی بر اساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی با کد

 خواهند داد.

ود. شمثبت و به ازای هر پاسخ غلط، یک نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته مینمره  3به ازای هر پاسخ صحیح،  -05

 برای سؤاالت بدون پاسخ، نمره ای  در نظر گرفته نخواهد شد.    

 .می شود منظورمنفی برای او  یک نمرهچنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد،  تبصره: 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز   ظرفیت ، 

 این دفترچه « 1» مطابق جدول شمارهرفیت پذیرش، مکان، تعداد واحد های آموزشی نمونه دولتی در یک منطقه، ظ -06

 می باشد. 

پذیرش نهایی دانش آموز در مدارس نمونه دولتی، برای رشته های تحصیلی: ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی  -01

 -226266فیزیک، منوط به کسب شرایط احراز رشته، مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی) موضوع بخشنامه شماره 

 است. ماه در خرداد(  18/12/35

در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز، مطابق ضوابط هدایت تحصیلی،  تبصره:

 قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.

آزمون ورودي و معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم  کل میانگین نمره يآموزان در آزمون ورودی براساس پذیرش دانش -08

 خواهد بود. ( رزشیابی پایانی نوبت دوممعدل کتبی ا %51نمره ي آزمون ورودي و  %51پایه نهم به نسبت مساوي )

ارزشیابی   01معدل کتبی معدل کتبی، برای دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، داشتن حداقل  %53شرط محاسبه  تبصره:

 است. 1338–33در سال تحصیلی  پایانی نوبت دوم )معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی(

تعلق  آموزان شاهددانشپذیرش مدارس نمونه دولتی در صورت وجود داوطلب، به  از ظرفیت (%01ده درصد )  -01

 استفاده کنند: «شاهد سهمیه»ند از توانمیآموزان با شرایط زیر، به ترتیب اولویت . دانشمی گیرد
 فرزندان شاهد؛   الف( اولویت اول

 سال سابقۀ اسارت؛ 3درصد به باال و آزادگان با بیش از  53فرزندان جانباز    ب( اولویت دوم 

 ماه سابقۀ اسارت؛ 6درصد و آزادگان با بیش از  43درصد تا  25فرزندان جانباز    ج( اولویت سوم 

 ماه سابقۀ اسارت. 6درصد و آزادگان با کمتر از  25فرزندان جانباز زیر  اولویت چهارم  د( 

( ه دفترچ آخرمندرج درصفحه ی ، می بایست نسبت به تکمیل فرم مربوط ) سهمیه ی شاهد داوطلبان ذی نفع در :0تبصره 

ل تحوی آموزشی خود ایثارگران مربوط، به واحد امور و تأیید ادارات بنیاد شهیددریافت کد رایانه ای و  اقدام نموده و پس از

 نمایند. 

شود. درصورت عدم احراز آموزان نگهداری میپرونده ی دانش درصورت قبولی داوطلب درآزمون، اصل این مدارک در :2تبصره 

 بود. بی اثرخواهد ، قبولی وی لغو ویه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز، مطابق ضوابطمسه
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آخرین فرد پذیرفته  کلنمره ی  %11دانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت های فوق به شرط کسب حداقل  :9تبصره

پذیرش می شوند. الزم به ذکر است در دوره ی دوم متوسطه نظری رعایت امتیاز داوطلب  ،شده ی مدرسه مورد تقاضای خود

 بر اساس رشته ی مورد تقاضا الزامی می باشد. 

مالک تعیین سهمیه شهری و روستایی در آزمون ورودی ، محل استقرار دبیرستان دوره اول متوسطه داوطلب می  -21

  باشد.

 وزان پذیرفته شده در آزمون ورودیمضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش آ

دانش آموزانی که پس از قبولی در آزمون ورودی، متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا  -20

و وجود ظرفیت خالی  قبولی در مدرسه مورد تقاضاي خود )در شهرستان مبدا(در صورت استان ها هستند، 

و ثبت نام  با کسب موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد، مجاز به انتقال در مدرسه شهرستان مقصد،

 خواهند بود. در مدارس نمونه دولتی)شهرستان یا استان دیگر(

و  م قبولی با ککر نمره کل داوطلب(اعال)ل آموزش و پرورش استان های مبدا تصویر نامه های اداره ک تبصره:

 باید در پرونده دانش آموز منتقل شده، بایگانی شود. (ن مقصدمعرفی نامه به دبیرستامقصد) 

مره حتی در صورت داشتن ن نه دولتی، در محدوده یک شهرستان )جابجایی دانش آموزان در دبیرستان های نمو -22

 در سال اول پذیرش، ممنوع است.آخرین فرد قبولی مدرسه مقصد( 

  اعالم نتیجه و ثبت نام از پذیرفته شدگان در آزمون

و داالمکان های تعیین شده برای هر واحد، حتیشدگان هر واحد آموزشی، با در نظر گرفتن سهمیهاسامی پذیرفته -29

 شد. پس از برگزاری آزمون اعالم خواهد هفته

 صادر خواهد شد. مطابق شیوه نامه داوطلبانی که در آزمون ورودی شرکت کرده اند، کارنامه آزمونبرای  -20

ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، در صورت عدم تکمیل کالس ها، فهرست ذخیره تهیه و اعالم پس از اتمام مهلت  -25

 خواهد شد.

اره کل آموزش و پرورش استان برسد یید ادتأ خیره اعالم شده به مدارس، باید بهفهرست پذیرفته شدگان اصلی و ذ -26

 و حداقل به مدت سه سال در مدرسه، منطقه و استان، نگهداری شود.

نمونه  دولتی و مدارس آزمون ورودی صورت شرکت در در  (، هم جنس یا غیر هم جنس)دو قلو  یا بیشتر زادآموزان هم دانش -21

آخرین فرد پذیرفته شده ی  تراز شده ی آزمون نمره يحداقل هشتاد درصد پذیرش یکی از آنان،  قل های دیگر به شرط کسب 

 بینی شده، ثبت نام نمایند.توانند مازاد بر ظرفیت پیشمی  مورد تقاضاي خود،  در رشته يمدرسه 

اعالم نتایج، رسیدگی به اعتراضات و هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون، ازطریق سایت اداره کل آموزش وپرورش  -28

استان قزوین/ سامانه ی ثبت نام الکترونیکی، انجام خواهدشد. بنابراین ازمراجعه ی حضوری جهت پیگیری این 

 موضوعات خودداری گردد.
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 راهنماي ثبت نام الکترونیکی داوطلبان آزمون ورودي دبیرستان هاي نمونه دولتی

  0911-0011دوره ي دوم  متوسطه سال تحصیلی  
 

 مرورگر هرگز استفاده نشود.  "  "Back:  در کلیه مراحل فقط یک صفحه مرورگر باز باشد و از کلید 1* توصیه     

 ( استفاده نمایید.Mozilla Firefox: جهت ثبت نام از مرورگر موزیال فایرفاکس )2* توصیه     

( را آماده نموده و سپس وارد .: جهت تسهیل در فرآیند ثبت نام ، ابتدا اطالعات و مستندات مورد نیاز )عکس اسکن شده و..3* توصیه     

 سامانه شوید.

را وارد نمایید و یا از طریق سایت اداره کل  " nemooneh.qazvinedu.ir "ه آدرس ابتدا در نوار آدرس مرورگر رایان -1

 آموزش و پرورش استان قزوین وارد شوید.

 را انتخاب نمایید.  "ثبت نام در آزمون و پیگیري ثبت نام"  شده  گزینه ی بازدر صفحه -2

 دوره ورود به " گزینه روی و انتخاب را "1333 ورودي مدارس نمونه دولتی پایه دهم سال آزمون"  شده ، باز کادر از -3

  .کنید کلیک  "آزمون

ابتدا متن نوشته شده را تایپ و سپس کد کارت اعتباری)کد رمز( را به دقت  "ثبت نام جدید "کادر باز شده در قسمت  در -4

 گزینه ثبت نام را کلیک نمایید.در قسمت تعیین شده وارد نموده و در نهایت 

 333/253کد کارت اعتباری را داوطلب می بایست از قبل با مراجعه به محل تحصیل فعلی خود و در ازای پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ  نکته:

 ریال دریافت نماید.

مرحله  "نموده و در نهایت گزینه د را جستجو مدرسه خو بعد  ورا انتخاب نموده منطقه صفحه باز شده ، ابتدا استان و  در -5

 را کلیک نمایید. "بعد 

 را کلیک نمایید. "مرحله بعد "در کادر باز شده ، مشخصات دقیق خود را وارد نموده و در نهایت گزینه  -6

 شد.هنگام وارد نمودن اطالعات، زبان سیستم را روی فارسی تنظیم نمایید. در غیر اینصورت عمل تایپ انجام نخواهد : 0نکته 

 تکمیل فیلدهای قرمز رنگ اجباری بوده و می بایست توسط داوطلب تکمیل گردد.: 2نکته

 متعاقبا توسط مدیر مدرسه تکمیل خواهد شد. "معدل کتبی خرداد " : فیلد 9نکته

ه مرحل"را انتخاب نموده و عکس خود را بارگذاری نمایید و در پایان گزینه "  انتخاب تصویر "در کادر باز شده ، گزینه  -7

 .را کلیک نمایید" بعد

 .باشد کیلوبایت 253 از کمتر حجم با و پیکسل 433× 333حداکثر و 333× 233حداقل بایست می شده اسکن عکس مشخصاتنکته : 

در کادر باز شده ، ابتدا کلیه اطالعات ثبت شده خود را به دقت کنترل نموده و در صورت صحت درج اطالعات ثبت شده  -8

 را کلیک نمایید. در غیر اینصورت به مرحله قبل رفته و اصالحات الزم را اعمال نمایید. "نهایی تایید  "گزینه 

نموده  )انتخاب( دِرَگابتدا آن را با ماوس  " backspace "و  " delete "برای پاک کردن فیلدهای تایپ شده ، بجای استفاده از کلیدهای نکته: 

 و  سپس کلمه صحیح را تایپ نمایید.

در کادر باز شده داوطلب می بایست جهت مراجعات بعدی کد رهگیری و رمز عبور خود را یادداشت نموده و در پایان گزینه  -3

 را کلیک نماید." خروج  "

 د.عیت ثبت نامی خود را دریافت نمایییک نسخه از وض "چاپ "نکته: در صورت دسترسی به چاپگر ، با کلیک بر روی گزینه 

 

http://nemooneh.qazvinedu.ir/
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نام رشتهخوابگاه جنسیت نام سازمانمنطقهردیف
ظرفیت

 کلی

ظرفیت

 شهري

ظرفیت 

روستایی

شاهد 

شهري

شاهد 

روستایی
آدرس مدرسهمناطق تحت پوشش

2719521ادبیات و علوم انسانی

2719521ریاضی  فیزیک

54381141علوم تجربی 

2719521ادبیات و علوم انسانی

2719521ریاضی  فیزیک

2719521علوم تجربی 

27151011ادبیات و علوم انسانی

27151011ریاضی  فیزیک

27151011علوم تجربی 

2719521ادبیات و علوم انسانی

2719521علوم تجربی 

2719521ادبیات و علوم انسانی

2719521ریاضی  فیزیک

54381141علوم تجربی 

27151011ادبیات و علوم انسانی

27151011ریاضی  فیزیک

27151011علوم تجربی 

2719521ادبیات و علوم انسانی

2719521ریاضی  فیزیک

54381141علوم تجربی 

27151011ادبیات و علوم انسانی

54291932ریاضی  فیزیک

54291932علوم تجربی 

2719521ادبیات و علوم انسانی

54381141ریاضی  فیزیک

2719521علوم تجربی 

2719521ادبیات و علوم انسانی

2719521ریاضی  فیزیک

54381141علوم تجربی 

جدول شماره 1 : ظرفیت  پذیرش پایه دهم دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه استان قزوین در سال تحصیلی 1399-1400

الوند سه راه مدرسهشهرستان البرز البرز
پروین اعتصامی

96044621 
ندارددختر 1

7

8

9

10

آبیک

تاکستان

بوئین زهرا

2

3

4

5

6

امام صادق)ع(

95098629 

سوره

88424904 

فاطمیه)س(

95062178 

 فاطمه الزهرا

95060501 

فارابی

87816907 
پسر

دختر

پسر

پسر

ندارددختر

قزوین 

ناحیه 2

قزوین 

ناحیه 1

ندارد

دارد

ندارد

ندارد 

دارد

پگاه

95087103 

عالمه جعفري

88252604 

اقمشه 

95106626

صدیقه 

کبري)س(

95059858 

پسر

دختر

دختر

دختر

شهرستان های تاکستان ، 

بوئین زهرا و آوج و مناطق 

اسفرورین ، خرمدشت، 

شال و ضیاءآباد

ناحیه یک قزوین ندارد 

دارد

ندارد

خ شهید بابایی 

کوچه 22

ناحیه یک قزوین و 

شهرستان بوئین زهرا و 

مناطق الموت شرقی، 

الموت غربی، طارم سفلی 

و آبیک)فقط روستایی(

ناحیه دو قزوین و 

شهرستان البرز

آبیک چهار راه بسیج

آبیک خ سمائیان 

آخرین کوچه

بوئین زهرا 

خ مدرس غربی

تاکستان خ امام)ره( 

چهارراه غفاری

تاکستان بعد از 

میدان دادگستری 

جنب اداره راه و 

ترابری

خ شهید بابایی 

کوچه 33

مینودر

 خ شهید صیاد 

شیرازی

خ توحید کوچه 

16متری

ناحیه دو قزوین

شهرستان آبیک

شهرستان های آبیک و 

آوج و مناطق اسفرورین، 

ضیاءآباد، خرمدشت، 

الموت شرقی و الموت 

غربی ، شال و طارم سفلی

شهرستان بوئین زهرا

شهرستان تاکستان و مناطق 

اسفرورین، خرمدشت، شال و 

ضیاءآباد
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 باسمه تعالی

9901-0011دوم متوسطه  سال تحصیلی  های نمونه دولتی  دوره  فرم استفاده از سهمیه  شاهد در آزمون ورودی دبیرستان  

شماره :                                                                                                                                                                                             

  : تاریخ                                                                                                                                                                                            

     

 دانش آموز  ................................................  گواهی می شود،بدینوسیله  

 فرزند شهید گرانقدر ...........................................  -

 درصد 25درصد           زیر  01تا  25درصد به باال            51فرزند جانباز گرانقدر ...........................................  -

 ماه   6ماه             کمتر از  6سال           با بیش از 9... با بیش ازفرزند آزاده ي گرانقدر...................................... -

 

 سابقه ي اسارت، داراي کد رایانه اي .............................................. می باشد.

    

 0911-0011ال تحصیلی دوم متوسطه سان هاي نمونه دولتی دوره این گواهی صرفا جهت شرکت نامبرده در آزمون ورودي دبیرست

 صادر گردیده است و ارزش قانونی دیگري ندارد.

                                                                                                                         

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران                                                                                                                             

مهر وامضا                                                                                                                                

 

 

    خوانا، دقیق و به طورکامل تکمیل گردد.فرم با خودکار آبی و به صورت 

   .ثبت شماره و تاریخ توسط دبیرخانه اداره مربوط الزامی است 

  .جهت ثبت نام الکترونیکی، درج کامل و صحیح کد رایانه ای در محل مربوط الزامی است 

 .این گواهی به همراه سایر مدارک در پرونده ی تحصیلی دانش آموز ضبط و نگهداری می گردد 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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