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  اطالعیه ثبت نام دبیرستان دوره اول دکتر محمود افشار
  سالم علیکم

والدت با سعادت حضرت مهدي صاحب الزمان (عج)  ،با عرض تبریک ایام نیمه شعبان و دهه مهدویت
  به شرح ذیل اعالم می گردد: 93-94 و آرزوي موفقیت ضوابط و مقررات ثبت نام سال تحصیلی

  

  صورت می پذیرد. 31/4/93الی  1/4/93تاریخ  ازثبت نام پایه هفتم دوره اول متوسطه  -1

روزهاي دوشنبه و چهارشنبه تا پایان تابستان در  10/3/93ستاد مرکزي ثبت نام منطقه از تاریخ  -2
  مدرسه متوسطه دوره اول حضرت زینب (س) دایر می باشد.

  رعایت محدوده ثبت نامی تعیین شده از طرف دوره تحصیلی براي مدارس دولتی عادي و  -3
  هیات امنایی الزامی است.

  و شماره 88964006و  88954506تلفن پاسخگویی به شکایات اداره کل به شماره هاي  -4
نام  و شماره تلفن ستاد مرکزي ثبت 88664643و  84821030تلفن هاي ستاد ثبت نام منطقه  

  می باشد. 22250323و  22221035مدرسه حضرت زینب (س) 

به منظور ارتقا کیفیت و ارائه خدمات برتر، مدارس هیات امنایی می توانند عالوه بر برنامه رسمی  -5
  علمی و فرهنگی مطابقو با تصویب هیات امنا نسبت به تشکیل کالس هاي آموزشی، پرورشی، 

شواري عالی آموزش و  620آیین نامه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه مصوب جلسه  
  و دستورالعمل اجرایی آن اقدام نمایند. پرورش

مدارس هیات امنایی صرفا بر اساس محدوده تعیین شده ثبت نام نموده و جذب دانش آموز بر  -6
ه می شود در تعیین محدوده ثبت نام این قبیل لذا موکدا توصی اساس معدل و آزمون ممنوع می باشد

  .مدارس با توجه به ضرورت تکمیل ظرفیت آن ها اقدام شود

کالس هاي فوق برنامه مستقل از برنامه رسمی تشکیل می شود و شرکت دانش آموزان در این  -7
  .قبیل کالس ها اختیاري است



٢ 
 

مدیریت آموزش و هزینه برگزاري این قبیل کالس ها به پیشنهاد هیات امناي مدرسه و  تصویب  -8
  درصد افزایش نسبت به سال تحصیلی  20پرورش منطقه تعیین خواهد شد(حداکثر تا 

دریافت وجه کالس هاي فوق برنامه در زمان ثبت نام از متقاضیان با رعایت ضوابط و مقررات )93-92
  ست.بالمانع ا

در آیین نامه توسعه مشارکت هاي مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی  10به استناد ماده  -9
مدارس دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان (به استثناي هزینه کالس هاي فوق برنامه آموزشی و 

  پرورشی) در زمان ثبت نام ممنوع می باشد.

  ثبت نام در مدارس متوسطه دوره اول برابر مواد فصل سوم آیین نامه اجرایی مدارس انجام  -10
  . در ضمن سن ثبت نام در پایه هاي هفتم و هشتم در مدارس روزانه در سال تحصیلیمی شود

  .سال تمام می باشد 19و  18و در مناطق روستایی   17و  16به ترتیب در مناطق شهري  94-93 

م اتباع خارجی در مدارس مطابق با شیوه نامه اي که توسط دفتر امور بین الملل و مدارس ثبت نا -11
 گیرد.می خارج از کشور ابالغ  خواهد شد انجام 



 هفتمپايه مدارك مورد نياز براي ثبت نام 

 متوسطه  دوره اول 

  
 و يك عدد پوشه ابتدايي ششمگواهي قبولي ابتدايي ،دوره كليه مدارك  -1

2- CD اطالعات نمرات و مشخصات فردي دوره ابتدايي 

 3×4قطعه عكس  6 -3
دانش آموز ، كپي كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر جهت  فتوكپي و اصل شناسنامه -4

 ثبت نام سيستم سناد

 ( پايه اول ) گواهي تطبيق شناسنامه از مدرسه ابتدائي -5

  محل سكونت به نام پدر يا مادر و فيش برق فيش تلفن ثابت -6
 و ... ) ( مبايعه نامه ، سند مالكيت در صورت مالك بودن و كپي آن بنچاق محل سكونت -7

 (( تاييديه گروه نظارت و بررسي مدارك ستاد با كد رهگيري از امالك معتبر اجاره نامه معتبر  -8

 ثبت نام مدرسه ))

 پذيرد توسط مدرسه، ثبت نام قطعي انجام مي 8و  7و  6و صحت موارد  قيقبعد از تح -9

 ثبت نام هاي تكميل نمون برگ -10

 شناسنامه سالمت دانش آموز -11

و كتابچه همراه افشار و فوق برنامه به استناد مجوز صادره حوادث دانش آموز  پرداخت هزينه بيمه -12
 از منطقه 

 

  مدرسه هيات امنايي راهنمايي دكتر محمود افشار
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