
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رد
 کالس اّول

 دبیرستان غیردولتی امام رضا)ع(
 انحیه یک شیراز

 سال تحصیلی 
94-93 

 پذریش    شرایط
 



کار سازند یکی از اهدا »  «ف بعثت  ایپمبران این است هک گنج اهی پنهانی عقل اه  را آش
 امام  علی علیه السالم        

 

 

 

 مقدهم
رهنمودی  و هم سویی کامل روزه از تعلیم و رتبیت می شود این سخن ارزنده با تعاریفی هک ام  

داهی نهفته و فراوان این مرز و بوم اند و رد این راه دلسوزاهن قدم است ربای آانن هک طالب رپورش است  عدا
شته اند و کمر همت هب خدمت این مهم بسته اند.  گذا

ربای رپورش و آموزش  48-48افتخار دارد از سال تحصیلی  مجتمع آموزشی فرهنگی امام رضا )ع(مدرییت 
ن مستعد این کشور بتوانند با آرامش خاطر با استفاده  از  فراهم آورد ات شرایطی  گروهی ره چند اندک از فرزندا

د اه و تواانیی خود رپداخته و رد ارتقاء سطح علمی، آموزشی و فرهنگی  کاانت مطلوب این مجتمع هب شکوافیی استعدا ام
 خود و کشور خویش کوشا باشند.

 
 
 
 



کاانت :  نمازخاهن رد جنپ طبقه دارای سالن سرپوشیده ورزشی،کارگاه و آزمااگشیه،کتابخاهن و  ام
 

کارگیری جدیدرتین رنم IT: استفاده از پیشرفته رتین شیوه اهی رایاهن ای  مبتنی رب )فناوری و آموزش ( و ب
گاه خاص و منحصر هب فرد قرار می دهد.  افزاراهی اطالعاتی علمی فرهنگی،هک آموزش را رد جای

 

و رد اختیار گرفتن اواقت اضاهف از وقت تدریس  : استفاده از دبیران مجرب و کار آزموده  کارد آموزشی
کال دانش آموزان.   آانن هب منظور رفع اش

 

عالوه رب موارد یاد شده ربانهم اهی  تفریحی، ورزشی، زیارتی رد سطح شهر و  ربانهم اردویی، ورزشی و زیارتی :
رک دیده می شود.  کشور ره ساهل تدا

 

صص و فعالیت اهی مشاوره ای  ربانهم مشاوره : رد سطح ربانهم رزیی و راهنمایی با بهره گیری از افراد متخ
 مجرب.

 

وند و عنایت ائمه اطهار )ع( موقعیتی مطلوب فراهم آوریم هک رد خور و شایسته  رد پایان امید است  هب یاری خدا
 آینده سازان میهن اسالمی  باشد .

 



 شرایط پذریش دانش آموز کالس اول
دانش آموزانی می توانند در آزمون ورودی دبیرستان امام رضا)ع( شرکت نمایند 

کالس که شیعه اثنی عشری بوده ، تابعیت ایرانی داشته  و معدل نیمسال اول 

شهریه بر اساس مصوبات آموزش و نباشد .  99سوم راهنمایی  آنها کمتر از 

بی بضاعت تسهیالتی در پرورش دریافت خواهد شد و برای دانش آموزان ممتاز و 

 نظر گرفته خواهد شد.
 

 رک الزم برای ثبت نام :مد

 )تصویرکارنامه نیمسال اول)سوم راهنمایی 
 

 : دتاریخ ثبت نام و دریافت ک

 تا تاریخ 02/90/90داوطلبان می توانند کارنامه نیمسال اول را از تاریخ    

جهت ثبت نام را  ریدبیرستان تحویل دهند و کد رهگی اداریبه امور  93/3/93

 ل ثبت نام دریافت نمایند .وواز مس
 

 ایام ثبت نام:  

 مراجعه شود. (90الی  8) از ساعت فرد (  و روزهای  94الی  8)از ساعت زوج روزهای 

 داری فرمایید.*فاً از مراجعه در سایر اوقات خود* لط
 

 تاریخ و زمان برگزاری آزمون:

 صبح 8ساعت  02/3/93شنبه دو

قدوسی داوطلبان باید حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در خیابان تذکر: 

صبح روز یاد شده  0:32حاضر باشند. ساعت مجتمع امام رضا)ع(  09کوچه  غربی

 درب ورودی محل آزمون بسته خواهد شد.

  قابل از طریق سایت با کد رهگیری ظهر  90ساعت  از 08/3/93نتیجه آزمون

 .دریافت خواهد بود



 

 اد و ضرایب آزمون:مو

 

 دروس آزمون:

 

 دروس عمومی اختصاصی

 عربی زبان دینی ادبیات علوم ریاضی

 92 92 92 92 02 32 تعداد سؤاالت

 0 0 3 4 3 4 ضریب دروس

 

 

 کلیه اطالعات مورد نیاز از طریق سایت قابل دریافت خواهد بود. -

 خواهد شد.زمان و مکان مصاحبه نیز از طریق سایت اعالم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 


