رشایط پذریش
رد
آزمون متوسطه دوم
اپهی دهم
دبیرستان غیر دولتی امام رضا()
انحیه یک شیراز

تحص
سال یلی 9387-89

عق
گن
«یکی از اهدا ف بعثت ایپمبران این است هک ج اهی پنهانی ل اه را آش کار سازند»
امام علی علیه السالم

مقدهم

این سخن ارزنده با تعاریفی هک ارموزه از تعلمم و بریت

هنم
یی وود هم سویی کامل و ر ودی است ربای آانن هک طالب رپورش استعداداهی نهفته و رفاوان این

رمز و بوم اند و رد این راه دلسوزاهن قدم گذاشته اند و کمر همت هب خدمت این مهم بسته اند.
دمریی

مجتم
تحص
ع آموزشی رفهنگی امام رضا (ع) افتخار دارد از سال یلی  93-98ربای رپورش و آموزش رگوهی ره چند اندک از رفزندان مستعد این کشور رشایطی رفاهم آورد

مجتم
سط علم
ات بتوانند با آرامش خارط با استفاده از ام کاانت مطلوب این ع هب شکوافیی استعداد اه و تواانیی خود رپداخته و رد ارتقاء ح ی ،آموزشی و رفهنگی خود و کشور خویش کوشا باشند.

مب
علم
پیش
فناوری و آموزش :استفاده از رفته برین شیوه اهی رایاهن ای تنی رب ( )ITو ب کارگیری جدیدبرین رنم ازفاراهی اطالعاتی ی رفهنگی،هک آموزش را رد جای گاه

منح
خاص و صر هب رفد رقار یی دهد.

کارد آموزشی  :استفاده از معاونین  ،دبیران و مشاورین مجرب و کار آزموده .
سط
یح
ربانهم اردویی ،ورزشی و زیارتی  :عالوه رب موارد یاد شده ربانهم اهی تفر ی ،ورزشی ،زیارتی رد ح شهر و کشور ره ساهل تدارک دیده یی وود.
سط تح
متخ
ربانهم مشاوره  :فعالیت اهی مشاوره ای رد ح صیلی و راهنمایی با بهره گیری از ارفاد صص و مجرب.
رد اپیان امید است هب یاری خداوند و عنای

می
قع
ائمه اطهار (ع) مو تتی مطلوب رفاهم آوریم هک رد خور و شایسته آینده سازان هن اسالیی باشد .

رشایط ثب

انم

الف) شرایط دانش آموزانی که متقاضی ورود به دبیرستان امام رضا(ع) پایه دهم هستند:

.1
.2
.3
.4

شیعه اثنی عشری و تابعیت ایرانی داشته باشند.
نمره انضباط  22در کارنامه
التزام به رعایت مقررات مجتمع
معدل پایانی اول آنها باالتر از  11باشد.

 .5در آزمون چهار گزینه ای از دروس ریاضی ،علوم  ،پیام های آسمانی و ادبیات که در تاریخ پنجشنبه  19/23/31ساعت
1صبح در دبیرستان دخترانه امام رضا(ع) واقع در انتهای همت جنوبی جنب اداره ثبت احوال برگزار می شود شرکت نماید.

 .6کسب حد نصاب قبولی در آزمون ورودی
 .9شرکت در مصاحبه و پذیرفته شدن در این مرحله
 .8زمان ثبت نام برای آزمون ورودی از  19/21/15تا  19/23/25روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الی  14خواهد بود و متقاضیان
با در دست داشتن اصل کارنامه نیمسال اول پایه نهم دانش آموز به امور اداری دبیرستان مراجعه نمایند.

مواد و زمان کل آزمون :

ضریب

مواد آزمون
ریاضی

 02سوال

4

علوم

 02سوال

3

پیام آسمانی

 02سوال

0

ادبیات

 02سوال

0

زمان کل 501 :دقیقه

 02سوال

نقشه راه ثبت نام دانش آموزان متقاضی ورود به کالس دهم:
از 19/21/15
تا 19/23/25

-5مراجعه اولیاء به امور اداری دبیرستان غیردولتی امام رضا(ع)
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 0-54
-0ارائه اصل کارنامه با معدل  51و باالتر
-3دریافت کد رهگیری
-4مراجعه به سایت مجتمع امام رضا(ع) () www.emamrezaschool.com

-1پذیرفتن شرایط
-6پرکردن فرم مشخصات
-7دریافت کارت آزمون ورودی

از 19/23/29
تا 19/23/25

-0عضویت در سایت (پروفایل شخصی) و همچنین کانال تلگرام( )@m2emamrezaجهت ارسال اطالعات به اولیاء از طریق
سامانه پیامکی
-1برگزاری آزمون ورودی در تاریخ  17/23/35ساعت 1صبح
-52اعالم نتیجه از طریق پروفایل شخصی در تاریخ  17/24/23ساعت  1صبح
-55دریافت نوبت مصاحبه از طریق سایت

از 19/24/24
تا 19/24/29

-50مصاحبه ها در زمینه پژوهشی  ،آموزشی  ،فرهنگی و انضباطی خواهد
از 19/24/21
بود.
تا 19/24/19
-53اعالم نتیجه مصاحبه در تاریخ  17/24/02و دریافت نوبت ثبت نام قطعی
-54مراجعه به مدرسه و انجام ثبت نام قطعی و پرداخت شهریه از  17/24/03الی 17/24/00
-51حضور در کالس های درس در تاریخ یکشنبه 17/27/25

