
 وضیحات پیش ثبت نام دبیرستان شهید مرشدراهنما و ت

که ی معتبر ساس مدارکی والدین گرامی لطفا به لینک ثبت نام وارد شده و اطالعات خواسته شده را با دقت کامل و بر ا

 د.نمائی . ضمنا  در تکمیل  اطالعات فرم حتما به موارد زیر توجهتکمیل نمائید موارد خواسته شده را دارید در اختار 

http://form.yazdedu.ir/view.php?id=32383 

 زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد..  13/4/99جمعه  24تا ساعت  4/4/99زمان ثبت نام از چهارشنبه  -1

دارید فرم امتیاز را تکمیل نمائید. هیچ مدرکی پس از اتمام زمان  معتبری که در اختیاردقت نمائید بر اساس مدارک  -2

 ت نام تحویل گرفته نمی شود و امتیاز آن منظور نمی گردد.پیش ثب

در این آموزشگاه  امکان پذیر نیست و در صورت پیش ثبت نام   1محدوده ناحیه یک پیش ثبت نام دانش آموزان    -3

 ،کنار گذاشته می شود.

به آنها  15/4/99شوند، در تاریخ دانش آموزانی که حائز امتیاز الزم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نیست ،  -4

، زمان ثبت نام برایشان در صورت تایید مدارک پیام داده می شود تا برای بررسی مدارک به آموزشگاه مراجعه نمایند.

 مشخص می شود.

در بخش حفظ قرآن ، امتیاز این بخش فقط شامل دانش آموزانی می گرددکه گواهی معتبر از سوی مرکز هماهنگی  -5

 و ترویج فعالیت های قرآنی کشور یا دارالقران های آموزش و پرورش ارائه نمایند.توسعه 

در بخش مسابقات امتیاز شامل مسابقاتی می گردد که از سوی آموزش و پرورش ابالغ شده باشد و در زمینه مسابقات  -6

موزش و پرورش برای مدارک ورزشی از سوی ادارات آموزش و  پرورش و یا ورزش و جوانان ضروری است .) تاییدیه آ

 ورزش و جوانان ضروری است(

 در بخش ایثارگری ، مدرک مستند مربوط به امتیاز  باید ارائه گردد. -7

در بخش امتیاز والدین فرهنگی ، امتیاز به فرهنگیان با ارائه حکم کارگزینی آموزش و پرورش  و یا قرارداد تمام  -8

 س غیر دولتی تعلق می گیرد.وقت جهت فرزندان همکار شاغل در مدار

و حتما باید مدرک مستدل شامل  است نعیم آبادمحدوده این آموزشگاه که به آن امتیاز تعلق می گیرد ، ی محدوده  -9

 در مورد اجاره نامه حق بررسی و صحت اجاره نامه برای آموزشگاه محفوظ است( )یا اجاره نامه رسمی ارائه گردد  منزل  سند

 توضیح محدوده:

 میدان امام حسین ، سمت راست بلوار دانشجو تا از میدان شهدای محراب 

 بلوار بهشتیاز امیدان امام حسین تا چهار راه مهدیه ، سمت راست 

 بلواراز چهراراه مهدیه به سمت کاشانی در بلوار امام جعفر صادق سمت راست 

 میدان شهدای محراب سمت راست.از چها ر راه انتهای بلوار امام جعفر صادق واقع در کاشانی تا 

 

 .اطالعات ثبت می شود  ولییا ارسال راکلیک نمایید. بعد از ارسال کد رهگیری داده نمی شود    submitتوجه : بعد از تکمیل فرم دکمه 
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مقدارشاخصعوامل امتیاز آور
 امتیاز  

متقاضی 

(خوداظهاری)

امتیاز 

تایید شده

امتیاز 200کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس پایه ششم در نوبت های اول و دوم 

امتیاز 150کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس پایه پنجم در نوبت های اول و دوم 

 امتیاز30کسب مقیاس خیلی خوب در شایستگی های عمومی پایه ششم 

 امتیاز20 کسب مقیاس خیلی خوب در شایستگی های عمومی پایه پنجم 

با ارئه گواهی حفظ قران 

*معتبر از سازمانهای مربوطه
(بر اساس توضیحات ذیل) امتیاز 10حفظ  هر جزء 

( امتیاز20حداکثر) امتیاز 5رتبه اول تا سوم در سطح منطقه هر مورد 

( امتیاز40حداکثر) امتیاز  10رتبه اول تا سوم در سطح استان هر مورد 

( امتیاز80حداکثر) امتیاز  20رتبه اول تا سوم در سطح کشور هر مورد 

 امتیاز150فرزند شهید 

 امتیاز10 درصد 25تا فرزند جانبازان با درصد جانبازی  

 امتیاز15 درصد 50 درصد تا 25 باالیفرزند جانبازان با درصد جانبازی 

 امتیاز30 درصد 75 درصدتا 50باالی  فرزند جانبازان با درصد جانبازی 

 امتیاز50 درصد 75باالی فرزند جانبازان 

 امتیاز30فرزند آزادگان سرافراز  

 امتیاز1/5فرزند ایثارگران به ازاء هر ماه حضور در جبهه های حق علیه باطل

با ارائه خیرین مدرسه ساز 

گواهی معتبر از مجمع خیرین 

مدرسه ساز

 امتیاز20فرزند خیرین اهدا کننده زمین، مدرسه ساز   

 امتیاز70(پدر یا مادر فرهنگی)فرزند فرهنگی

 امتیاز100 (پدر و مادر)فرزند زوج فرهنگی

 امتیاز70سکونت در محدوده مدرسهسکونت در محدوده 

:نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه:نام و نام خانوادگی  ولی دانش آموز

مهرو امضاامضا

ارائه مدرک معتبر با مهر و امضا .     درزمینه مسابقات ورزشی امتیاز شامل آندسته از مسابقاتی می گردد که از سوی ادارات آموزش و پرورش یا ورزش و جوانان برگزار شده است

.دستگاه برگزار کننده مسابقات که رتبه و سطح رقابت دانش آموز در آن مشخص شده باشد،  جهت استفاده از امتیازات این بخش ضروری است

ارائه مدرک معتبر که  رتبه و سطح رقابت دانش آموز در آن .                 امتیاز این بخش شامل آندسته از مسابقاتی می گردد که از سوی آموزش و پرورش تعیین و ابالغ شده است

.مشخص شده باشد،  جهت استفاده از امتیازات این بخش ضروری است

امتیازات این )ایثار گری 

بخش شامل افرادی می گردد 

که گواهی معتبر از سازمان 

(.های مربوطه ارائه نمایند

 پایه های نتایج امتحانات

پنجم و ششم

حسن اخالق و رفتار

 قران و کسب رتبه در مسابقات

معارف اسالمی، 

فرهنگی،هنری،ورزشی، 

پژوهشی و علمی  

 **(انفرادی،تیمی)

 با ارائه حکم فرزندان فرهنگیان

کارگزینی  آموزش و پرورش و یا 

قرارداد تمام وقت جهت فرزندان 

همکاران شاغل در مدارس غیر دولتی

:..........................................   تاریخ تولد:...........................  کد ملی:................................ نام پدر:...............................  نام خانوادگی:...................   نام

:.................................تلفن منزل:.......................................................آدرس محل سکونت :.................................................  (همراه ولی)تلفن تماس 

جمع امتیازات

......................فرم امتیاز بندی متقاضیان ثبت نام در دبیرستان دوره اول 

           امتیاز این بخش شامل دانش آموزانی می گردد که گواهی معتبر از سوی مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرانی کشور و یا دارالقران های آموزش و پرورش ارائه 

.نمایند

* 

** 
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