
 

 بسمه تعالی

 قابل توجه اولیای گرامی :
تشارر از  عرض تبریک موفقیت فرزندتان در ارتقاا  سا آ وموز ا  و ررور ا   واود و      و احترام و  سالمبا          

بت ناام  ثدریافت کارنامه وجهت ذیل   تعیین  ده  ها  در زمان، وواهشمند است همرار   ما در طول سال تحصیل  

 د . یاقدام نمای ونهم هشتمپایه در  فرزند وود 
 

  31صبح     الی         9  ساعت       زمان ثبت نام :
 

 

 ثبت نام : وشرایط  مدارک
 قبولی  کارنامه  .1

 حضور دانش آموز جهت ثبت نام الزامی است . .2

 داشتن تسويه حساب مالی سال تحصيلی قبل  .3

  .وتحويل فيشهای واريزی در زمان ثبت نام علی الحساب سرویسومبلغ شهریه پرداخت  .4

 فرم ثبت نام سرويس( وفرم های ثبت نام )تعهد نامه و ارائه تکميل  .5

 توجه :           

 با توجه به برنامه ریزی انجام شده جهت ثبت نام لطفا فقط در روز تعیین شده مراجعه فرمایید. .1

به شرح زیر می باشد که باید به حساب  59-59در سال تحصیلی    شهریه دانش آموزان،   با توجه به دستورالعمل جدید .2

  مدرسه واریز نموده و فیش واریزی را به هنگام ثبت نام تحویل فرمایید .

 رایگان                                      درصد به باال                  07فرزندان معزز  هدا و جانبازان  

 ریال   777/000                     مبلغ                                                درصد  96تا  07فرزندان وزادگان وجانبازان  

 ریال   777/077/0                          مبلغ         ،فرهنگیان و کارکنان بنیاد  هید درصد  96تا   50فرزندان جانباز        

 ریال   777/977/9                           مبلغ                                                          درصد            59 تافرزندان جانباز 

 ریال    777/077/0                   مبلغ                                                         هریه دانش وموزان با سایر اولویت ها   

به  ریال به صورت علی الحساب 000/0000مبلغ می باشند باید    سرویس ایاب وذهاب اولیای محترمی که متقاضی استفاده از  .3

پس از مصوبه ستاد سرویس مدرسه وستاد شاهد متعاقبا  ی سرویس حساب مدرسه واریز نمایند . بدیهی است مابه التفاوت هزینه

 اعالم خواهد شد.

   (قابل واریز درکلیه شعب بانک ملی)    4300040000004     بانک ملی شعبه صادقیه ) سیبا ( :    –شماره حساب مدرسه  .4

 سیبا ( واریز گردد.  –بانک ملی  8051145101114)   )ره( شاهد رهروان امام تذکر : لطفا تمامی مبالغ  فقط به حساب مدرسه 

 

 ( ضمنا آموزشگاه مجهز به دستگاه کارت خوان می باشد) 

   شاهد رهروان امام )ره(  دوره اول دبیرستان

 روز 
 یکشنبه

04/1/94 

 دوشنبه

00/1/94 

 سه شنبه

02/1/94 

 چهارشنبه

02/1/94 

 کالس
 شهید همت و

 شهید چمران 

شهید صیادشیرازی و 

 شهید بابایی

شهید جهان آرا و 

 شهید باکری

 شهید خرازی و 

 الدینشهید زین 


