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

تح
سال صیلی 1398-99

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

مقدمه
این سخن ارزنده با تعاریفی که امروزه از تعلیم و رتبیت می شود هم سویی کامل و رهنمودی است ربای آانن که طالب رپورش استعدا داهی نهفته و فراوان این مرز و
بوم اند و رد این راه دلسوزاهن قدم گذا شته اند و کمر همت هب خدمت این مهم بسته اند.
تح
مج
مدرییت تمع آموزشی فرهنگی امام رضا (ع) افتخار دارد از سال صیلی  83-84ربای رپورش و آموزش گروهی هر چند اندک از فرزندا ن مستعد این کشور شرایطی فراهم آورد ات بتوانند با
مج
آرامش خاطر با استفاده از ام کاانت مطلوب این تمع هب شکوافیی استعدا د اه و تواانیی خود رپداخته و رد ارتقاء سطح علمی ،آموزشی و فرهنگی خود و کشور خویش کوشا باشند.
ام کاانت  :دارای زمین چمن مصنوعی ،زمین والیبال ساحلی،کارگاه کامپیورت  ،آزمایش گاه و نمازخاهن رد پنج طبقه
فناوری و آموزش :استفاده از پیشرفته رتین شیوه اهی رایاهن ای مبتنی رب ( )ITو ب کارگیری جدیدرتین رنم افزاراهی اطالعاتی علمی فرهنگی،که آموزش را رد جای گاه
خاص و منحصر هب فرد قرار می دهد.
کارد آموزشی  :استفاده از معاونین  ،دبیران و مشاورین مجرب و کار آزموده .
ربانمه اردویی ،ورزشی و زیارتی  :عالوه رب موارد یاد شده ربانمه اهی تفریحی ،ورزشی ،زیارتی رد سطح شهر و کشور هر ساله تدا رک دیده می شود.
تح
متخ
ربانمه مشاوره  :فعالیت اهی مشاوره ای رد سطح صیلی و راهنمایی با بهره گیری از افراد صص و مجرب.
رد پایان امید است هب یاری خدا وند و عنایت ائمه اطهار (ع) موقعیتی مطلوب فراهم آوریم که رد خور و شایسته آینده سازان میهن اسالمی باشد .

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

.1
.2
.3
.4
.5

شیعه اثنی عشری و تابعیت ایرانی داشته باشند.
نمره انضباط  20در کارنامه
پوشش مناسب پسران
التزام به رعایت مقررات مجتمع
معدل نیمسال اول پایه نهم پایانی آنها باالتر از  19باشد.

 .6در آزمون چهار گزینه ای از دروس ریاضی ،علوم  ،پیام های آسمانی و ادبیات که
در تاریخ چهارشنبه  98/03/29ساعت 9صبح در دبیرستان امام رضا(ع) واقع در خیابان
قدوسی غربی کوچه  21برگزار می شود شرکت نماید.
 .7کسب حد نصاب قبولی در آزمون ورودی
 .8شرکت در مصاحبه و پذیرفته شدن در این مرحله
 .9زمان ثبت نام برای آزمون ورودی از  98/01/18تا  98/03/18روزهای شنبه تا چهارشنبه
از ساعت  8الی  13و روز های پنجشنبه از ساعت  8الی  12خواهد بود و متقاضیان با در
دست داشتن اصل کارنامه نیمسال اول پایه نهم دانش آموز ،به امور اداری دبیرستان
مراجعه نمایند و کد رهگیری جهت ثبت نام در سایت دریافت نمایند.

مواد و زمان کل آزمون :

ضریب

مواد آزمون
ریاضی

 20سوال

4

علوم

 20سوال

3

پیام آسمانی

 20سوال

2

ادبیات

 20سوال

2

زمان کل 125 :دقیقه

 80سوال

نقشه راه ثبت نام دانش آموزان متقاضی ورود به کالس دهم:
-1مراجعه اولیاء به امور اداری دبیرستان غیردولتی امام رضا(ع)
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8-13

از 98/01/18
تا 98/03/18

روزهای پنجشنبه از ساعت 8-12
-2ارائه اصل کارنامه نمیسال اول پایه نهم با معدل  19به باال
-3دریافت کد رهگیری
-4مراجعه به سایت مجتمع امام رضا(ع) () www.emamrezaschool.com

-5پذیرفتن شرایط
-6پرکردن فرم مشخصات
-7دریافت کارت آزمون ورودی

از 98/03/25
تا 98/03/27

 -8عضویت در سایت (پروفایل شخصی) و همچنین ارسال اطالعات به اولیاء از طریق
سامانه پیامکی
-9برگزاری آزمون ورودی در تاریخ  98/03/29ساعت  9صبح
-10اعالم نتیجه از طریق پروفایل شخصی در تاریخ  98/04/01ساعت  9صبح
-11دریافت نوبت مصاحبه از طریق سایت

از 98/04/01
تا 98/04/03

-12مصاحبه ها در زمینه پژوهشی  ،آموزشی  ،فرهنگی و انضباطی خواهد
بود .از 98/04/04
تا 98/04/13
-13اعالم نتیجه مصاحبه در تاریخ  98/04/15و دریافت نوبت ثبت نام قطعی
-14مراجعه به مدرسه و انجام ثبت نام قطعی و پرداخت شهریه از  98/04/18الی
98/04/23

