پرنذة موفقیت با دو بال «تربیتی  -آموزشی» به اوج آسمان خوشبختی میرسذ.

«شیوه نامة ثبت نام»
اولیای محترم؛
با سالم ٍ عزض ادب ،هؤسسٔ فزٌّگٖ صالح در طٖ سِ دِّ فعالّ٘ت خَد کِ اس سال  1331در ردٗف ًخست٘ي هذارس
غ٘زاًتفاعٖ کطَر با ّوت جوعٖ اس فارغ التحص٘الى هذرسِ علَٕ ٍ با تطَٗق هزحَم عالهِ کزباسچ٘اى(رُ) تاس٘س ضذ ،با
سابقٔ درخطاى تزب٘تٖ ٍ آهَسضٖ ،پ٘ص ثبت ًام بزإ سال تحص٘لٖ  19-11را در هقطع هتَسطٔ اٍل ٍ دٍم بِصَرت
جذاگاًِ آغاس هًٖواٗذ.
الف) شرایط پیش ثبت نام:
هعذل درس ًَبت اٍل کالس ضطن :خ٘لٖ خَب
دٍرٓ اٍل
ًوزُ اًضباط :خ٘لٖ خَب
هعذل درسٖ ًَبت اٍل :باالٕ 19.1
دٍرٓ دٍم
ًوزُ اًضباط20 :

 ثبت ًام هتَسطٔ دٍم ،در سِ رضتٔ تحص٘لٖ ،انسانی ،تجربی ٍ ریاضی صَرت خَاّذ پذٗزفت.
 بزإ پ٘ص ثبت ًام ،عشٗشاى داًص آهَس بِ دٍ ًکتِ تَجِّ ًوائ٘ذ:
 -1پ٘ص ثبت ًام بِ صَرت حضَرٕ ٍ با داضتي ٗک قطعِ عکس ٍ فتَکپٖ کارًاهِء ًَبت اٍل اس تارٗخ دّن اسفٌذ
هاُ 19/12/10
 -2پ٘ص ثبت ًام بِصَرت غ٘ز حضَرٕ (ثبت ًام اٌٗتزًتٖ) در ساٗت هذرسِ بِ ًطاًٖwww.Scei.ir :

(اس تارٗخ دّن اسفٌذهاُ)

 اٍل٘اٖٗ کِ پ٘ص ثبت ًام غ٘زحضَرٕ (اٌٗتزًتٖ) بزإ هتَسطٔ اٍل اًجام هٖدٌّذ ،کارت ضزکت در بزًاهِّإ اردٍٖٗ را سهاًٖ
کِ در جلسٔ آضٌاٖٗ با هذرسِ حضَر خَاٌّذ داضت ،درٗافت هٖکٌٌذ.
 اٍل٘اٖٗ کِ پ٘ص ثبت ًام غ٘زحضَرٕ (اٌٗتزًتٖ) بزإ هتَسطٔ دٍم اًجام هٖدٌّذ ،اٗطاى ً٘ش سهاًٖ کِ در جلسٔ آضٌاٖٗ با
هذرسِ حضَر خَاٌّذ داضت ،درٗافت هٖکٌٌذ.

ب) مراحل ثبت نام:
 مراحل ثبت نام متوسطة اول:
 -1جلسٔ آضٌاٖٗ با اٍل٘ا ٍ هصاحبِ با داًص آهَساى.
 -2اس داًصآهَساًٖ کِ پس اس هزحلٔ اٍل پذٗزفتِ ضذُاًذ ،بزإ ضزکت در بزًاهِّإ اردٍٖٗ دعَت هٖضَد.
بعذ اس بزرسٖ بزًاهِّإ اردٍٖٗ اس داًصآهَساى پذٗزفتِ ضذُ ،ثبت ًام بِ عول هٖآٗذ.
 مراحل ثبت نام متوسطة دوم:
 -1جلسٔ آضٌاٖٗ با اٍل٘ا ٍ هصاحبِ با داًص آهَساى.
 -2اس داًص آهَساًٖ کِ پس اس هزحلٔ اٍل پذٗزفتِ ضذُاًذ ،بزإ حضَر در آسهَى ٍرٍدٕ دعَت هٖضَد.
 -3داًصآهَساًٖ کِ در آسهَى ٍرٍدٕ قبَل ضذُاًذ ،ثبت ًام خَاٌّذ ضذ.

ج) دروس آزمون ورودی برای کالس دهم:
رشتة انسانی :سباى اًگل٘سٖ -عزبٖ  -ادب٘ات -رٗاضٖ
رشتة تجربی :رٗاضٖ  -سباى اًگل٘سٖ -ادب٘ات -رٗاضٖ -علَم

د) برگساری برنامة اردویی و آزمون:
تاریخ برگساری برنامة اردویی متوسطة اول :جوعِ 13 ،اردٗبْطت ،ساعت حزکت اس هذرسِ ساعت  9/30صبح ٍ
بزگطت  11بعذ اس ظْز.
تاریخ برگساری برنامة اردویی متوسطة دوم :پٌجطٌبِ 12 ،اردٗبْطت بعذ اس ظْز ،ساعت  13الٖ .19/30

هـ) اعالم نتایج:
حذاکثز  3رٍس بعذ اس بزگشارٕ بزًاهِّإ اردٍٖٗ هتَسطٔ اٍل ٍ بزگشارٕ آسهَى ٍرٍدٕ درٍس بزإ هتَسطٔ دٍم ًت٘جٔ پذٗزش
بِصَرت تلفٌٖ اعالم خَاّذ ضذ.

اولیای محترم میتوانند ربای ردیافت ره گوهن اطالع دیگری با روابط عمومی مؤسسو هب شمارهاهی تلفن 55792775 – 55775577 :تماس حاصل فرمایند.

ستاد ثبت نام مؤسسة فرهنگی صالح

