
 هفتم   پایهشاهد   غیر شرایط و زمان ثبت نام دانش آموزان

 93-94سال تحصیلی   - شاهد رهروان امام )ره(  دوره اول دبیرستان 

 الف( شرایط عمومی و اختصاصی :

 دارا بودن صالحیت اخالقی و رفتاری .1

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

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

 رعایت مقررات و آیین نامه های انضباطی ، تربیتی و آموزشی مدارس شاهد .4

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

    الزامی بوده واحراز شرایط اهدرشتذکر: شرایط عمومی فوق برای ثبت نام و ادامه تحصیل کلیه دانش آموزان شاهد و غی

 مدرسه است . شورای به عهدهی سوابق تحصیلی و وضعیت خانوادگی یاد شده از طریق بررس

 ب( مدارک الزم جهت ثبت نام قطعی :

  3 <> 4قطعه عکس  6به عالوه ششم ابتدایی کارنامه قبولی پایه و  پرونده تحصیلی دانش آموز  .1

 بدون ضریب درتمام دروس درامتحانات خرداد .  71وحداقل نمره  71معدل كل قبول خرداد باحداقل  .2

دارند در صورتی که یکی از موارد ارزشیابی وی  ارزشیابی توصیفیشرایط علمی برای ورود دانش آموزانی که  .3

 خوب و مابقی خیلی خوب باشد بالمانع است .

 ایثارگران منطقه مربوطه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور کارت شناسایی معتبر یا ارائه  .4

 کپی سند یا اجاره نامه ، که به نام اولیا باشد (یا دفیش آب یا برق یا تلفن ارائه مدارک مبنی بر سکونت در محدوده ثبت نامی مدرسه طبق نقشه ) .5

 حضور دانش آموز به اتفاق اولیای محترم در جلسه توجیهی موقع ثبت نام الزامی است . .6

  وتحویل فیشهای واریزی در زمان ثبت نامبه حساب مدرسه  ومبلغ علی الحساب سرویس ثبت نام پرداخت شهریه .7

 مادر دانش آموز . پدر و کارت ملیمادر وکپی  پدر و کپی  شناسنامه .8

  (صفحه9-)فرم های ثبت نام از سایت مدرسه دریافت شودو تحویل آنها به مسئول ثبت نام تکمیل فرم های ثبت نام  .9

 پ( زمان ثبت نام :

به همراه  صبح 71ساعت  7/5/93 مورخشنبه چهار روزلطفا جهت شرکت در جلسه توجیهی و انجام ثبت نام در       

 حضور داشته باشید . مدرسه شاهد رهروان امام ) ره ( مدارک کامل در نمازخانه ش آموز ودان

 به شرح زیر می باشد:  43-44در سال تحصیلی    شهریه دانش آموزان،   با توجه به دستورالعمل جدیدتوجه :  .1

  ریال 111/881/2       مبلغ                وفرهنگیان  درصد  44تا   25فرزندان جانباز   

  ریال   111/841/3                        درصد 25فرزندان جانباز تا شهریه دانش آموزان  

 ریال 111/811/4                               شهریه دانش آموزان با سایر اولویتها         

به حساب  ریال به صورت علی الحساب 111/111/1مبلغ می باشند می باید    سرویس ایاب وذهاباولیای محترمی که متقاضی استفاده از  . 2

 اد شاهد متعاقبا اعالم خواهد شد.پس از مصوبه ستاد سرویس مدرسه وست. بدیهی است مابه التفاوت هزینه سرویس  مدرسه واریز نمایند

   (قابل واریز دركلیه شعب بانک ملی)        4751185121118     بانک ملی شعبه صادقیه ) سیبا ( :    –شماره حساب مدرسه  .3

 ضمنا آموزشگاه مجهز به دستگاه کارت خوان می باشد .

 شاهد رهروان امام )ره( دوره اول دبیرستان                                                                                                               

 

4751185121118 


