
 

 

 

 هفتم پایه  شاهدغیر دانش آموزان موقت شرایط و زمان ثبت نام
 

 الف( شرایط عمومی و اختصاصی :

 

 دارا بودن صالحیت اخالقی و رفتاری .1

 رعایت احکام شرعی و پوشش اسالمی متناسب با دوره تحصیلی .2

 التزام و پایبندی خانواده به حفظ شئونات و ارزش های اسالمی و تربیت دینی .3

 رات و آیین نامه های انضباطی ، تربیتی و آموزشی مدارس شاهدرعایت مقر .4

 سکونت در محدوده تعیین شده برای ثبت نام دانش آموزان شاهد و غیر شاهد .5

 بدون ضریب درتمام دروس درامتحانات خرداد .71وحداقل نمره  71معدل كل .   قبول خرداد باحداقل 6    

 دارند در صورتی که یکی از موارد ارزشیابی وی خوب و مابقی خیلی خوب باشد بالمانع است . ارزشیابی توصیفیه . شرایط علمی برای ورود دانش آموزانی ک7

 

  یاد شده از طریق  احراز شرایطشاهد الزامی بوده وتذکر: شرایط عمومی فوق برای ثبت نام و ادامه تحصیل کلیه دانش آموزان شاهد و غیر 

 مدرسه است . شورای وضعیت خانوادگی به عهدهبررسی سوابق تحصیلی و         
 



 

 : موقتب( مدارک الزم جهت ثبت نام 

 

 ) اصل و کپی (پایه ششم ابتدایی  خرداد  قبولیکارنامه  .1

 .از مراجع قانونی تعیین شده  (شیوه نامه ثبت نام مدراس شاهد 6بند  )جدول امتیازبندیطبق   ايثارگری اولويت مدارکاصل و کپی ارائه  .2

 (، که به نام اولیا باشد  یا اجاره نامه کپی سندیا فیش آب یا برق یا تلفن ) مدرسه طبق نقشه سکونت در محدوده ثبت نامیارائه مدارک مبنی بر .3

 .با ذکر امتیاز  ثبت نامو دریافت رسید (    1شماره  )فرم تکمیل نمودن برگ ثبت نام موقت  .4

 

 : موقت پ( زمان ثبت نام  

 ( 21تا  8همه روزه به جز روزهای تعطیل و پنجشنبه  از ساعت  )   71/4/39لغایت    7/4/39  از تاریخ     
 

    12/4/39      روز چهارشنبه      ت( زمان اعالم نتایج : 
 

 عدم مراجعه داوطلبین جهت دریافت نتیجه در تاریخ اعالم شده به منزله انصراف از پیگیری ثبت نام تلقی می گردد.  .1

       چگونگی ثبت نام پذیرفته شدگان قطعی روز اعالم نتیجه به اطالع خواهد رسید . زمان و .2

 



                                                             

 

 

 موقت نحوه امتیازبندی داوطلبان ثبت نام

 ) ورودی جدید ( هفتمپایه  

 ) غیر شاهد ( 

 11/4/39الي  1/4/39ازتاريخ 
در صورت دارابودن شرایط عمومی برحسب وضعیت های مندرج در جدول ذیل امتیازبندی غیر شاهد دانش آموزان 

قطعی منوط به كسب امتیاز الزم و احراز سایر شرایط مندرج  به عمل می آید . ثبت نام ثبت نام موقتشده و از آنان 

 در این شیوه نامه می باشد .

 
 



 

ردی 

 ف
 توضیحات و مدارک مورد نیاز میزان امتیاز وضعیت دانش آموز

ری
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1* 

  اعصاب از کارافتادگی  %12باز با حداقل فرزند جان -

 شیمیايی %12و روان يا حداقل     

 درصد متوفی 43تا   ند جانباز فرز -

 دانش آموز جانباز  -

 امتیاز  155

ايی معتبر از بنیاد شهید و معرفی نامه يا کارت شناس -

 ايثارگرانامور

 یت با ذکر درصد جانبازی اعصاب وگواهی درصد مجروح -

  روان يا شیمیايی 

 امور ايثارگرانونت بهداشت و درمان بنیاد شهید واز معا   

 75× جانبازی  درصد درصد 43ند جانباز   تا فرز *2
معرفی نامه يا کارت شناسايی معتبر از بنیاد شهید و امور 

 ايثارگران

 و باالتر % 02خواهر و برادر شهید و جانباز   3

 و باالتر % 02نوه شهید و نوه جانباز  
 امتیاز  015

معرفی نامه يا کارت شناسايی معتبر از بنیاد شهید و امور 

 يثارگرانا

 فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی 4

 سال دفاع مقدس  8خدمت داوطلبانه در جبهه در  

 ماه ( 31حداكثر – 11تا شهریور  13) شهریور  

 امتیاز ( 8) هر ماه  

گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسیج يا جهاد سازندگی 

  6-1مطابق بند 

 ه جنگی () با قید مدت حضور داوطلبانه در جبهه يا منطق

 فرزند رزمنده نظامی يا وظیفه 5

 سال دفاع مقدس  8حضور در جبهه در  

 ماه ( 31حداكثر – 11تا شهریور  13) شهریور  

 امتیاز ( 4) هر ماه  

 6-1گواهی معتبر از مراجع مذکور در بند 

 ) با قید مدت حضور در جبهه يا منطقه جنگی ( 

 امتیاز  15 به باالو آزاده( درصد 22، جانباز شهید)فرزند همسر  6
معرفی نامه يا کارت شناسايی معتبر از بنیاد شهید و امور 

 ايثارگران

 %02خواهرزاده يابرادرزاده شهید و جانباز باالی  7

 درصد 63تا  22نوه آزاده و جانباز  

 امتیاز  15هر مورد 

 امتیاز 15

ور معرفی نامه يا کارت شناسايی معتبر از بنیاد شهید و ام

 ايثارگران
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 امتیاز 922حداکثر    -امتیاز  22هر جزء   حافظ قرآن کريم 8
گواهی معتبر از سازمان تبلیغات اسالمی يا واحد مرتبط در اداره 

 آموزش و پرورش منطقه با تايید ستاد اجرايی شاهد منطقه

9 
حائز رتبه اول تا سوم در مسابقات ساالنه حفظ ، 

یم و قرائت قرآن و نهج البالغه آموزش و مفاه

 پرورش در سطح منطقه ،استان و کشور

 امتیاز 12  -مسابقات در سطح منطقه 

 امتیاز 22  -مسابقات در سطح استان 

 امتیاز 222 –مسابقات در سطح کشور 

 تذکر : دانش آموز فقط از يک مورد می تواند استفاده کند 

گواهی معتبر از واحد مرتبط در اداره آموزش و پرورش منطقه با 

 تايید ستاد اجرايی شاهد منطقه

حائز رتبه اول تا سوم مسابقات مطالعه وتحقیق دانش  11

 آموزان طرح های شاهد وايثارگران منطقه واستان 

 امتیاز    22مسابقات در سطح منطقه      

 یازامت  12مسابقات در سطح استان     

گواهی معتبر از کارشناسی شاهد اداره آموزش و پرورش منطقه با -

 تايید ستاد اجرايی شاهد منطقه

11 
فرزند کارمند رسمی بنیاد شهید يا آموزش و 

پرورش شاغل يا بازنشسته در طرح شاهد به شرح 

 و کارمندان شاغل در بنیاد شهید  6-4بند 

 اشتغال فعلی در طرح شاهد

 امتیاز 21ساعت در هفته  6ه ازای هر عوامل آموزشی ب

 امتیاز 8ساعت در هفته  6عوامل اداری به ازای هر 

 امتیاز 9سابقه خدمت تمام وقت در طرح شاهد هرسال 

 امتیاز   32زوج کارمند حداکثر   

آخرين حکم استخدامی يا ابالغ رسمی مبنی بر اشتغال موظف در 

 طرح شاهد در سال تحصیلی جاری

 خدمت در طرح شاهد از مراجع ذيربط گواهی سوابق

12 
فرزندان کارکنان رسمی آموزش و پرورش شاغل 

 در مدرسه ايثارگران 

 ) به استثنای کارکنان شاغل در طرح شاهد (

 اشتغال فعلی در مدارس ايثارگران

 امتیاز 6ساعت در هفته  6عوامل آموزشی به ازای هر 

 امتیاز 4ساعت در هفته  6عوامل اداری به ازای هر 

 امتیاز 2/1سابقه خدمت تمام وقت در مدارس ايثارگران هرسال 

آخرين حکم استخدامی يا ابالغ رسمی اشتغال موظف در مدرسه 

 ايثارگران در سال تحصیلی جاری

فرزند کارمند رسمی آموزش و پرورش ) شاغل يا  13

 (، مامور يا انتقالی به ادارات ديگر بازنشسته 

 امتیاز (  2/2رسمی )  هر سال سابقه خدمت

 امتیاز( 32حداکثر امتیاز سابقه خدمت زوج فرهنگی )

 آخرين حکم استخدامی صادره در سال جاری ) برای شاغلین(

 آخرين حکم بازنشستگی ) برای بازنشستگان (

 6-2فرزند يا نوه خیر مدرسه ساز به شرح بند  14
 امتیاز )با اولويت احداث مدرسه شاهد( 42حداکثر 

 6-2ه تشخیص ستاد شاهد استان مطابق بند ب

گواهی معتبر از اداره کل نوسازی مدارس استان و تايید کتبی ستاد 

 اجرايی شاهد استان

 امتیاز علمی دانش آموز 15

 امتیاز 122حداکثر  

 ( 22× الف: بدون آزمون ورودی ) معدل خرداد 

 ب: آزمون ورودی مطابق جدول دروس و ضرايب مندرج در بند

 امتیاز ( 122) حداکثر  0-8

 کارنامه تحصیلی سال آخر دانش آموز 
اين شیوه نامه ) فقط در مدارسی که  8شرکت در آزمون ورودی و کسب امتیاز الزم مطابق بند 

 آزمون ورودی برگزار می شود (

    


