شيوه نامه ثبت نام مدارس شاهد سال تحصيلي 9395-96
-9شرايط عمومي ثبت نام و ادامه تحصيل در مدارس شاهد:
 1-1ضشايظ ػوَهي ريل ثشاي ثجت ًبم ٍ اداهِ تحػيل وليِ داًصآهَصاى ضبّذ ٍ غيش ضبّذ الضاهي است
الف -دارا ثودن صالحيت اخالقي و رفتبري
ة -رعبيت احكبم شرعي وپوشش اسالمي متنبست ثب دوره تحصيلي و سن دانش آموزان(حجبة ثرتر ثراي دانشآموزان دختر)
ج -التسام و پبيجندي خبنواده ثه حفظ شئونبت و ارزشهبي اسالمي و ترثيت ديني
د -رعبيت مقررات و آئين نبمه هبي انضجبطي ،ترثيتي و آموزشي مدارس شبهد
هـ -سكونت در محدوده تعيين شده ثراي متقبضيبن ثجت نبم دانش آموزان شبهد و غيرشبهد

 - 1-2احشاص ضشايظ ػوَهي اص عشيك ثشسسي سَاثك تحػيلي ٍ تشثيتي داًص آهَص  ،ثب حضَس داًصآهَصاى ٍ ٍالذيي آًْب اًجبم
هي ضَد ٍ هسئَليت آى دسثجت ًبم ٍسٍدي ثِ ػْذُ ستبد ثجت ًبم هذسسِ ٍ دس اداهِ تحػيل ثِ ػْذُ ضَساي هذسسِ هي ثبضذ.
تذكر :امكان ثبت وام مًقت براي فرزودان َمكاران محترم فرَىگي ي بىيادشُيد در محديدٌ محل كار يالديه با مجًز ادارٌ
شاَد مىطقٍ مًرد وظر بالماوع مي باشد.
 -2شرايط اختصاصي و نحوه ثبت نام دانش آموزان شاهد( :فرزودان شُداء ،آزادگان ي جاوبازان  %50ي باالتر)

-2-1

ثجت ًبم داًص آهَصاى ضبّذ پس اص ٍسٍد ثِ سبهبًِ سججب (ٍ )saja .medu.ir

تىويل فشم ّبي هشثَط قطعي هي ثبضذ.
تجػشُ :1ثجت ًبم داًص آهَصاى ضبّذ ثؼذ اص تبسيخ تؼييي ضذُ ،هغبثك ثب ضشايظ صهبى ثٌذي هٌذسج دسججذٍ ثٌجذ 7تَسجظ اداسُ
ضبّذ استبى اهىبى پزيش هي ثبضذ.
 -2-2اداهِ تحػيل داًص آهَصاى ضبّذ دس غَست ػذم سػبيت ضئًَبت اسالهي ٍ هَاسد اًضجبعي  ،هٌَط ثِ اخز هجَص اص ضَساي هذسسجِ
هي ثبضذ .دس غَست ػذم هَافمت ضَساي هذسسِ هَاسد ثػَست هىتَة ٍ هحشهبًِ ثِ ضَساي ساٌّوبيي ٍ هطبٍسُ ضبّذ ضْشستبى ٍ هٌغمجِ
اسسب ٍ ستبد اجشايي ضبّذ ضْشستبى ٍهٌغمِ ثش اسبس پيطٌْبد آى ضَسا تػوين همتضي سا اتخبر هي ًوبيذ.

 -2-3هذيش آهَصضگبُ هَظف است ًسجت ثِ سفغ ضؼف دسسي داًص آهَصاى ضبّذ دس عي سجب تحػجيلي اص عشيجك والسجْبي
تمَيتي ٍ ججشاًي ٍ هطبٍسُ ٍ ......الذام ًوبيذ.
 -2-4اسبهي داًص آهَصاى ضبّذي وِ ثؼذ اص اهتحبًبت خشداد ٍ ضْشيَس هبُ هَفك ثِ وست حذ ًػبة الصم ًطجذُ اًجذ ،تَسجظ
هذيش هذسسِ ثِ ّوشاُ گضاسش الذاهبت اًجبم ضذُ ثِ ستبد اجشايي ضبّذ هٌغمِ اػالم گشدد ،ستبد هزوَس ثب ثشسسي ػلجل ضجؼف
دسسي ايي لجيل داًص آهَصاى دسخػَظ سفغ ضؼف دسسي آًْب اتخبر تػوين هي ًوبيذ.

 -3شرايط اختصاصي ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان غيرشاهد :دانش آموزان با اولویت ایثارگری و سایر اولویت ها ی
مندرج درجدول بند  4می باشد.

الف -احشاص ضشايظ ػلوي هغبثك ضَاثظ هٌذسج دس ثٌذ 5-1
ة  -وست اهتيبص الصم ثشهجٌبي ضشايظ ػلوي ثؼالٍُ اهتيبصات ثذست آهذُ اص جذٍ ( ) 6-1ثب تبييذ ستبد اجشايي ضبّذ هٌغمِ ٍ استبى.

ج -دسغَستي وِ داًص آهَصي ثِ ػلت غيجت هَجِ (ثِ تطخيع هذيشهذسسِ) هَفك ثِ ضجشوت دس اهتحبًجبت خشدادهجبُ ًطجذُ
ثبضذ ،اداهِ تحػيل ٍي هٌَط ثِ احشاص ضشايظ ػلوي ثب احتسبة ًوشات اهتحبًي ضْشيَسهبُ هيثبضذ.
د -داًش آهَزاى پبيِ ششن ثب اٍلَيت ايثبرگري (فرزًداى خبًجبزاى 52درصد ثِ ثبال) مِ حددامثر در 3درس مسدت هقيدبس
خَة ٍ هبثقي خيلي خَة را در خرداد هبُ  59-52مست ًوَدُ اًد ًيس هي تَاًٌد ثجت ًبم هَقت در پبيدِ ّفدمن در سدبهبًِ
سدب را اًدبم دٌّد.
ُ -اداهِ تحصيل داًش آهَزاى اثمدايي هشوَل رديف ّبي  5ٍ1خدٍل ثٌد 6-1در صَرتي مِ  5درس از هَارد ارزشيبثي آًْب
(خَة) ٍ هبثقي (خيلي خَة) ثبشد ثالهبًع است.

ٍ -اداهِ تحػيل داًص آهَصاى هيبى پبيِ (دٍسُ اٍ ٍ دٍم هتَسغِ ) دسغَستي وِ دسيجه دسس فبلذحجذ ًػجبة ػلوجي تؼيجيي
ضذُ ثبضٌذ ،ثب تبييذ هذيش آهَصضگبُ ٍ سػبيت سبيش همشسات ثال هبًغ است.
 -3-1شرايط علمي ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان غير شاهد:
الف – دٍسُ ابتذايي ضبّذ:
شرايط علوي

داًشآهَز هدرسِ شاّد

داًشآهَز ٍرٍدي تِ هدرسِ شاّد

(اداهِ تحصيل -پايِّاي دٍم تا ششن)

پايِ تحصيلي
اٍل اتتدايي

دارا تَدى شرايط عوَهي ٍکسة اهتيازالزم هطاتق جدٍل تٌد 6
کسة هقياس خيلي خَب در تواهي درٍس در خردادهاُ
کسة هقياس( خيلي خَب ) در تواهي درٍس درخرداد هاُ

پايِ دٍم تاششن اتتدايي

يا کسة هقياس (خَب ) حداکثر (يك درس ) ٍ (خيلي خَب ) در ساير درٍس
درخردادهاُ

ة – دٍسُ اٍل هتَسطِ:
شرايط علوي

داًشآهوز هذرسه شاهذ

داًش آهوز ورودي به هذرسه شاهذ

(اداهه تحصيل – پايههاي دوم و سوم )

پايه تحصيلي
پايِ ّفتن
(دٍرُ اٍل هتَسطِ )

پايِ ّشتن
(دٍرُ اٍل هتَسطِ )
پايِ ًْن
(دٍرُ اٍل هتَسطِ )

(کسة هقياس خيلي خَب در تواهي درٍس ) يا
(کسة هقياس خَب در حداکثر  2درس ٍ خيلي خَب در ساير درٍس ) در
اهتحاًات ًَتت دٍم پايِ ششن اتتدايي سال تحصيلي 59-59
حداقل هعدل ًَ 71تت دٍم (هياًگيي هستور ٍ پاياًي )
ٍ حداقل ًورُ  76در توام درٍس در اهتحاًات ًَتت دٍم (هياًگيي هستور ٍ پاياًي)

حداقل هعدل ًَ 76تت دٍم ٍ حداقل ًورُ ( 79هياًگيي هستورٍ پاياًي)
دراهتحاًات ًَتت دٍم دردرٍس رياضيات ،علَم تجرتي ،اهالء فارسي  ،زتاى عرتي ،
زتاى خارجي

حداقل هعدل ًَ 71تت دٍم (هياًگيي هستور ٍ پاياًي )

حداقل هعدل کل ٍ 76حداقل ًورُ(79هياًگيي هستورٍ پاياًي) دراهتحاًات ًَتت دٍم

ٍ حداقل ًورُ  76در توام درٍس در اهتحاًات ًَتت دٍم (هياًگيي هستور ٍ پاياًي)

دردرٍس رياضيات ،علَم تجرتي  ،اهالء فارسي  ،زتاى عرتي  ،زتاى خارجي

ج – دٍسُ دٍم هتَسطِ:
داًشآهوز هذرسه شاهذ

شرايط علوي
پايه تحصيلي

داًش آهوز ورودي به هذرسه شاهذ

سال اٍلدوره دوم هتوسطه
(پايه دهن)

(اداهه تحصيل -پايههاي دوم و سوم )

قبول خرداد در پايه ًهن با حذاقل هعذل كل 16و حذاقل ًوره
ساالًه  91در دروسي كه براي رشته اًتخابي در ًووى برگ
هذايت تحصيلي داًشآهوز درج شذه است.

سال سَم
( رشتِ ّاي ًظري)
سال آخر دٍرُ دٍم هتَسطِ

قثَل خردادحداقل هعدل کل ً ٍ 79ورُ ساالًِ  79در

حداقل هعدل کل  79تا حداقل ًورُ ساالًِ  71در درٍس اختصاصي رشتِ تحصيلي

درٍس اختصاصي رشتِ تحصيلي هرتَط

هرتَط

قثَل خردادحداقل هياًگيي ًورُ ساالًِ  79در درٍس

حداقل هياًگيي ًورُ ساالًِ  79در درٍس اختصاصي رشتِ تحصيلي هرتَط

اختصاصي رشتِ تحصيلي هرتَط

تبصره :براي داًش آهوزاى فرزًذ جاًباز در پايه دهن و ورودي به هياى پايه ،يك ًوره كوتر از ًورات تعييي شذه در ًظر
گرفته شود.
ً -3-2ظش ثِ ايٌىِ اًتمب داًص آهَصاى ثِ سبيش هذاسس ثِ ػلت ووجَد والس يب ػجذم تطجىيل سضجتِ ّجبي تحػجيلي دس پبيجِ ّجبي ثجبالتش
هطىالتي سا ثشاي داًصآهَصاى ٍ اٍليبء آًبى ايجبد هيًوبيذ ،تبويذ هيضَد ،والسْبي پبيِّبي ٍسٍدي ٍ هيجبًي ٍ سضجتِّجبي تحػجيلي ثجِ
غَست هتٌبست ثِ ًحَي دايش ضَد وِ ثشاي اداهِ تحػيل داًصآهَصاى ضبّذ دس ّوبى آهَصضگبُ هطىلي فشاّن ًطَد.
 -3-3دسهذاسسي وِ ثِ ػلت ووجَد والس دسپبيِ ّبي ثبالتش ،ظشفيت وبفي ثشاي اداهِ تحػيل داًص آهَصاى ٍاجذ ضجشايظ ٍججَد ًجذاسد،
داًصآهَصاى هجذداً ثش اسبس اهتيبصات جذٍ ثٌذ 4-1اهتيبصثٌذي ضذُ ٍ ثِ تشتيت اهتيبصات هىتسجِ ،ثجت ًبم خَاٌّذ ضذ.
 -4نحوه امتياز بندي داوطلبان ثبت نام :
 -4-1داًص آهَصاى غيشضبّذ دسغَست داسا ثَدى ضشايظ ػوَهي ثشحست ٍضؼيت ّبي هٌذسج دسجذٍ ريل ،اهتيبص ثٌذي ضجذُ ٍ اص آًجبى
ثجت ًبم هَلت ثؼول هي آيذ .ثجت ًبم لغؼي هٌَط ثِ وست اهتيبص الصم ٍ احشاص سبيش ضشايظ هٌذسج دس ايي ضيَُ ًبهِ هي ثبضذ .دلت وبهجل
دس هحبسجِ ٍ اػوب اهتيبصات هَسد تبويذ ثَدُ ٍ هسئَليت آى ثِ ػْذُ هذيشآهَصضگبُ است.
سديف

ٍضؼيت داًص آهَص

هيضاى اهتيبص

داًص آهَص خبًببص
*1
*2

3

اٍلَيت ايثبسگشی

4

فشصًذ خبًببص 25تب 49دسصذ

( 3000اهتيبص)

فشصًذ خبًببص تب  25دسصذ

( 2000اهتيبص )

خَاّش ٍ بشادسضْيذٍخبًببص  ٍ %70ببالتش

 500اهتيبص

ًَُ ضْيذ ٍ ًَُ خبًببص  ٍ %70ببالتش

ّشهَسد  500اهتيبص  -حذاكثش  1000اهتيبص

فشصًذ خْبدگش ٍ سصهٌذُ بسيدي

ثبت كذ ايثبسگشی دس سبهبًِ سدب تَسط هتمبضي

 -هؼشفي ًبهِ يبكبست ضٌبسبيي هؼتبش اصبٌيبد ضْيذٍ اهَس يثبسگشاى

خذهت داٍطلببًِ دس خبِْ دس  8سبل دفبع همذس (ضْشيَس  59تب ضْشيَس

 -گَاّي هؼتبشاصًيشٍی همبٍهت بسيح يبخْبد سبصًذگي هطببك

 – 67حذاكثش  96هبُ):

حضَسدسخبِْ ٍ هٌبطك خٌگي دس8سبل دفبع همذس (ضْشيَس 59تب

5

فشصًذ سصهٌذُ ًظبهي يب ٍظيفِ

6

ًَُ آصادُ ٍ خبًببص 50تب  69دسصذ

ّشهَسد  100اهتيبص

ًَُ خبًببص تب 49دسصذ (2هَسد)،

ّشهَسد  50اهتيبص

ضْشيَس –67حذاكثش  96هبُ)ّ(:شهبُ  10اهتيبص )

ساللِ (ًتيدِ ) ضْيذ( 2هَسد)

هؼتبش)
گَاّي هؼتبش اص هشا خغ هزكَس دس ( بٌذ )4-2
بب ليذ هذت حضَس دس خبِْ يب هٌطمِ خٌگي
 -هؼشفي ًبهِ يبكبست ضٌبسبيي هؼتبش اص بٌيبد ضْيذٍاهَس يثبسگشاى

 -هؼشفي ًبهِ يبكبست ضٌبسبيي هؼتبش اص بٌيبد ضْيذٍاهَس يثبسگشاى

 ،خَاّشصادُ يب بشادسصادُ ضْيذٍخبًببص %70بِ ببال(حذاكثش  5هَسد)
فشصًذ ّوسش(ضْيذ،خبًببص %50بِ ببالٍ آصادُ )

سبيش

اٍلَيت ّب

8

ثبت كذ ايثبسگشی دس سبهبًِ سدب تَسط هتمبضي

بٌذ( 6- 2بب ليذهذت حضَسداٍطلببًِ دسخبِْ يب هٌطمِ خٌگي هطببك بب گَاّي

(ّش هبُ  30اهتيبص)

7

تَضيحبت ٍ هذاسن هَسد ًيبص

حبفظ لشآى كشين

 50اهتيبص

 -هؼشفي ًبهِ يبكبست ضٌبسبيي هؼتبشاص بٌيبد ضْيذٍ اهَس يثبسگشاى

ّش خض  15اهتيبص

گَاّي هؼتبش اص اٍلبف ٍسبصهبى تبليغبت اسالهي يب تبييذ ٍاحذ هشتبط دس اداسُآهَصش ٍپشٍسش هٌطمِ بب تبييذ ستبد اخشايي ضبّذ هٌطمِ

9

حبئض ستبِ اٍل تبسَم دس هسببمبت سبالًِحفظ ،هفبّين ٍلشائت

هسببمبت دس سطح هٌطمِ  10اهتيبص

لشآى ٍ ًْح البالغِ آهَصش ٍ پشٍسش دسسطح هٌطمِ ،استبى ٍ

هسببمبت دس سطح استبى  30اهتيبص

كطَس

هسببمبت دس سطح كطَس  50اهتيبص

 گَاّي هؼتبش اص ٍاحذ هشتبط دس اداسُ آهَصش ٍپشٍسش هٌطمِ  ،استبى ،كطَس ببتبييذ ستبد اخشايي ضبّذ هٌطمِ

تزكش :اص داًص آهَصحذاكثشدٍ گَاّي `پزيشفتِ هي ضَد.
10

حبئض ستبِ اٍل تبسَم دسهسببمبت هطبلؼِ ٍ تحميك
طشح ّبی ضبّذ ٍ ايثبسگشاى ٍ هسببمبت فشٌّگي ٌّ ،شی ٍ ٍسصضي ،
ػلوي داًص آهَصاى هٌطمِ ٍ استبى

هسببمبت دس سطح هٌطمِ  10اهتيبص
هسببمبت دس سطح استبى  30اهتيبص
هسببمبت دس سطح كطَس  50اهتيبص
تزكش :اصداًص آهَصحذاكثشدٍگَاّي پزيشفتِ هي ضَد.

 گَاّي هؼتبش اص ٍاحذ هشتبط دس اداسُ آهَصش ٍپشٍسش هٌطمِ  ،استبى  ،كطَسببتبييذ ستبد اخشايي ضبّذ هٌطمِ
-هسببمبت ػلوي ضبهل الوپيبدّبی ػلوي ٍ خطٌَاسُ خَاسصهي

اضتغبل فؼلي دس طشح ضبّذ(:)94-95
11

-1ػَاهل آهَصضي بِ اصای ّش  6سبػت دسّفتِ  20اهتيبص
-2ػَاهل اداسی بِ اصای ّش  6سبػت دس ّفتِ  15اهتيبص

 -آخشيي حكن استخذاهي يب ابالؽ سسوي هبٌي بش اضتغبل هَظف دس طشح

فشصًذ كبسهٌذ سسوي ٍ پيوبًي آهَصش ٍ پشٍسش ٍ بٌيبد ضْيذ

-3سببمِ سٌَات گزضتِ خذهت (آهَصضي ) تبپبيبى  ، 94-95بِ ًسبت

ضبّذ دس سبل تحصيلي خبسی

ضبغل دس طشح ضبّذ

 24سبػت دسطشح ضبّذ ّشسبل  8اهتيبص-سببمِ سٌَات گزضتِ(اداسی)دس

 -گَاّي سَابك خذهت دسطشح ضبّذ اص هشاخغ ريشبط

طشح ضبّذّش سبل  10اهتيبص
حذاكثش اهتيبص ايي بٌذ بشای صٍج كبسهٌذ ٍ فشٌّگي
(ضبغل دس طشح ضبّذ)  300اهتيبص است .
داًص آهَصاى هتمبضي ثبت ًبم دس هذسسِ ضبّذ هحل تدذسي
ٍالذيي

بِ اصای ّش  6سبػت  25اهتيبص ،بب حذالل  12سبػت (ابالؽ سبل
تحصيلي  - ) 95 - 96حذاكثش 100

بِ تبييذ ستبد اخشايي ضبّذ هٌطمِ

اضتغبلفؼلي دس هذاسس ايثبسگشاى(: )94-95
12

13

-1ػَاهل آهَصضي بِ اصای ّش  6سبػت هَظف دس ّفتِ 8اهتيبص

 -آخشيي حكن استخذاهي يب ابالؽ سسوي اضتغبل هَظف دس هذسسِ ايثبسگشاى دس

فشصًذاى كبسكٌبى سسوي آهَصش ٍپشٍسش ضبغل دس هذسسِ

-2ػَاهل اداسی بِ اصای ّش 8سبػت هَظف دس ّفتِ  8اهتيبص

سبل تحصيلي خبسی()94-95

ايثبسگشاى

سببمِ خذهت توبم ٍلت هَظف دس هذاسس ايثبسگشاى ّش سبل  4اهتيبص

فشصًذاى فشٌّكيبى ضبغل بِ تذسي

دس هذاسس هٌبطك اهٌيتي (درگير و غير درگير)

فشصًذكبسهٌذسسوي آهَصش ٍ پشٍسش ٍ بٌيبد ضْيذ (ضبغل يب

14

ببصًطستِ )(هبهَس يب اًتمبلي بِ اداسات ديگش)

بِ تطخيص ستبد ضبّذ هٌطمِ

 100اهتيبص
ّشسبل سببمِ خذهت سسوي  4 ( :اهتيبص )
حذاكثشاهتيبصسببمِ خذهت صٍج كبسهٌذ  240 :اهتيبص

آخشيي حكن استخذاهي صبدسُ دسسبل خبسی(بشای ضبغليي)– آخشيي حكن ببصًطستگي (بشای ببصًطستگبى) ٍ گَاّي سَابك خذهت دس
آهَصش ٍ پشٍسش (بشای هبهَسيي ٍ اًتمبلي ّب)

فشصًذ يب ًَُ خيشهذسسِ سبص بِ

حذاكثش  100اهتيبص (بب اٍلَيت احذاث هذسسِ ضبّذ)

 -گَاّي هؼتبشاص اداسُ كل ًَسبصی هذاسس استبى ٍتأييذ كتبي ستبد اخشايي ضبّذ

15

ضشح بٌذ 4-3

 -بِ تطخيص ستبدضبّذ استبىهطببك بٌذ 4-3

استبى(سبل خبسی)

16

اهتيبص ػلوي داًص آهَص

الف – داًص آهَصاى هيبى پبيِ ابتذايي ; هطببك بٌذ 3
ة – داًص آهَصاى پبيِ ّفتن

; هطببك بٌذ 3

 -كبسًبهِ تحصيلي سبل آخش داًص آهَص

ج – داًص آهَصاى ٍسٍدی پبيِ دّن ٍ هيبى پبيِ هتَسطِ
دٍسُ اٍل ٍ دٍم ; هؼذل ] بِ ضشح خذٍل 10 × [ 3-1

الف  -اػضبي ستبد اجشايي ضبّذ استبى ،ضْشستبى ٍ هٌبعك ،وبسوٌبى هذاسس ضبّذ ٍ ػَاهل عشح پشاوٌذُ ،وبسوٌبى اداسُ ول اهَس ضبّذ
ٍ ايثبسگشاى ،اػضبي ضَساي هطبٍسُ ضبّذ استبى ٍ هٌبعك ،وبسضٌبسبى اهَس ضبّذ ٍ ايثبسگشاى استبًْب ،ضْشستبًْب ٍهٌبعك.
ة –وبسوٌبى اداسُ ول آهَصش ٍوبسضٌبسبى اهَسآهَصضي ،فشٌّگي ٍهطبٍسُ استبى ،ضْشستبى ٍهٌبعك ثٌيبد ضْيذ ٍ اهَس ايثبسگشاى.
 -4-2هشاجغ لبًًَي غبدس وٌٌذُ گَاّي حضَس دسججِْ (ثشاي ًيشٍّبي ًظبهي  ،اًتظبهي ،ثسيجي ٍ جْبدي) ثش اسجبس ججذٍ ريجل هجي
ثبضذ.
سديف

ًبم سبصهبى

حَصُ صذٍس گَاّي

هشخغ صذٍس گَاّي

1

ستبد كل ًيشٍّبی هسلح

دسسطح هشكض

هشكض ػوليبت ٍ خذهبت ًيشٍی اًسبًي

2

آخب

دسسطح هشكض

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي

3

سپبُ

دسسطح هشكض

الف :فشهبًذّي پطتيببًي ٍ اخشاييبت حَصُ هشكضی

4

ٍصاست دفبع ٍ پطتيببًي ى.م.

دسسطح هشكض

هؼبًٍت اداسی ٍ ًيشٍی اًسبًي

5

ًيشٍی اًتظبهي ج.ا.ا.

دسسطح هشكض

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي

دسسطح هٌبطك ٍ ًَاحي اًتظبهي

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي هٌطمِ يب ًبحيِ اًتظبهي

6

ًيشٍی صهيٌي استص ج.ا.ا

دسسطح هشكض

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي

دس سطح لطكش ّب  ،تيپْب ٍ هشاكض هستمل

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي لطكش ،تيپ يب هشص هستمل

7

لشاس گبُ پذافٌذ َّايي آخب

دسسطح هشكض

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي هٌبطك

ة :هذيشيت هٌببغ اًسبًي ٍيژُ هسئَليي

دسسطح هٌبطك َّايي
8

ًيشٍی صهيٌي سپبُ

9

سبصهبى بسيح هستضؼفيي

10

ًيشٍی َّايي ٍ دسيبيي استص ج.ا.ا

11

ًيشٍی َّايي ٍ دسيبيي سپبُ

دسسطح هشكض

هشكض ػوليبت ٍ خذهبت ًيشٍی اًسبًي

دسسطح لطكش ّب  ،تيپْب ٍ هشاكض هستمل

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي لطكش ،تيپ يب هشص هستمل

دسسطح هشكض

هشكض ػوليبت ٍ خذهبت ًيشٍی اًسبًي

دسسطح هٌبطك ٍ ًَاحي همبٍهت

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي هٌطمِ يب ًبحيِ يبهمبٍهت

دسسطح هشكض

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي

پبيگبُ ّبی َّايي ٍ دسيبيي

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي پبيگبُ

دسسطح هشكض

هشكض ػوليبت ٍ خذهبت ًيشٍی اًسبًي

دسسطح پبيگبُ ّبی َّايي ٍ دسيبيي

هؼبًٍت ًيشٍی اًسبًي پبيگبُ

 هشخغ صذٍس گَاّي بشای ًيشٍّبی اػضاهي اص خْبد سبصًذگي ٍ ،صاست خْبد كطبٍسصی هي ببضذ (حضَس دس ّطت سبل دفبع همذس ضوبل غشة ٍ خٌَة ضشق اص تبسيخ  1358/5/20لغبيت تب سبل.)1371
 هشخغ صذٍس گَاّي بشای كبسكٌبى صذاٍ سيوب ٍ يب ٍصاست بْذاضت ٍ دسهبى دس طَل ّطت سبل دفبع همذس اص  1359 / 6/ 31تب ضْشيَس  1367حذاكثش بِ هذت  96هبُ تَسط هؼبًٍت ّبی اداسی سبصهبى ّبیهزكَس صَست هي پزيشد.

تزوش : 1گَاّي ّبي غبدسُ اص حضَس دس هٌبعك اهٌيتي دس گيش (ضوب غشة ايشاى)اص سب  58/1/1لغبيت ( 59/6/31ثِ هذت  18هبُ) ّش
هبُ  10اهتيبص هحبسجِ گشدد.
تزوش : 2گَاّي ّبي غبدسُ اص هٌغمِ اهٌيتي دسگيش اص تبسيخ 1367/7/1ثِ ثؼذ ،ثِ اصاي ّشهبُ حضَس دسهٌغمِ اهٌيتي دسگيش( )1/5اهتيبص
(حذاوثش  60هبُ) ٍ هٌغمِ اهٌيتي غيش دسگيش ٍ ػوليبتي( ) 1اهتيبص (حذاوثش  50هبُ ) هحبسجِ گشدد.
 -4-3خيش هذسسِ سبص ثِ فشد خيشي اعالق هي ضَد وِ هغبثك ثب گَاّي غبدسُ اص اداسُ ول ًَسبصي هذاسس استبى دس احذاث ،تجْيض يب
تىويل فضبّبي آهَصضي ٍ پشٍسضي (ثب اٍلَيت هذاسس ضبّذ) هطبسوت داضتِ است ،وِ اهتيبص آى ثِ تشتيت ريل اػالم هي گشدد(.جْت ثْشهٌذي اص
اهتيبص ايي ثٌذ ثب اسائِ هذاسن ثِ وبسضٌبسي ضبّذ ضْشستبى ٍ هٌبعك هشاجؼِ ضَد)
الف-احذاث ٍسبخت هذسسِ( 100اهتيبص )
ة-اّذاء صهيي( 70اهتيبص)
ج-تجْيضهذسسِ ثِ ًسجت ّضيٌِ وشد(حذاوثش 40اهتيبص)
تزوش  :3فشصًذاى فشٌّگيبى ضبغل ثِ تذسيس دس هذاسس هٌبعك اهٌيتي (دسگيش ٍ غيش دسگيش) (.جْت ثْشهٌذي اص اهتيبص ايي ثٌذ ثب اسائِ
هذاسن ثِ وبسضٌبسي ضبّذ ضْشستبى ٍ هٌبعك هشاجؼِ ضَد)
تزوش  :4داًص آهَصاى هتمبضي ثجت ًبم دس هذسسِ ضبّذ هحل تذسيس ٍالذيي(.جْت ثْشهٌذي اص اهتيبص ايي ثٌذ ثب اسائِ هذاسن ثِ
وبسضٌبسي ضبّذ ضْشستبى ٍ هٌبعك هشاجؼِ ضَد)
 - 5صهبى بٌذی ٍ هشاحل ثبت ًبم داًص آهَصاى ضبّذ ٍ غيش ضبّذ:

 -5-1ثجت ًبم ٍ پزيشش داًصآهَصاى ضبّذ ٍ غيشضبّذ دسپبيِ ّبي ٍسٍدي دٍسُ ّبي اثتذايي ٍ هتَسغِ اٍ ٍ دٍم غشفبً اص عشيك سبهبًِ سدب اًجبم
هيضَد.
تجػشُ : 1ثجت ًبم ٍ پزيشش داًص آهَصاى دس پبيِ ّبي ٍسٍدي هذاسس فٌي ٍ حشفِ اي اص اٍل تيرهبُ ثِ هذت دٍّفمِ تَسظ ستبد ثجت ًبم هذسسِ
اًجبم خَاّذ ضذ (خبسج اص سبهبًِ سجب).
 -5-2صهبى ثجت ًبم هَلت پبيِ اٍ اثتذايي اٍل خردادهبُ ،پبيِ ّفتن ٍ دّن هتَسغِ دٍسُ اٍ ٍدٍم اٍل تيرهبُ ثِ هذت دٍّفمِ هيثبضذ.
 -5-3ثجت ًبم داًص آهَصاى ضبّذ ثِ غَست قطعي ٍ ثجت ًبم داًصآهَصاى غيش ضبّذ دس دٍ هرحلِ ( ثجت ًبم هَلت ٍ ثجت ًبم لغؼي ) ثِ ضيَُ اهتيبصثٌذي اص
عشيك سبهبًِ سجب ( ،)saja.medu.irاًجبم هي ضَد .اٍليبء داًص آهَصاى غيش ضبّذ دس هَػذ همشس جْت ثجت ًبم هَلت ثِ سبهبًِ سجب هشاجؼِ ًوَدُ ٍ دس
غَست داساثَدى ضشايظ اٍليِ ثجت ًبم" ًوَى ثرگ ثجت ًبم هَقت" سا تىويل ًوبيٌذ.
 -5-4حضَس حذالل يىي اص ٍالذيي ٍ اسائِ اغل هذاسن پزيشفتِ ضذگبى دس سبهبًِ سجب ٌّگبم ثجت ًبم لغؼي،الضاهي است.

هسئَليت تطجيق ٍ تبييد ًْبيي هدارك دريبفمي از اٍليبء ثرعْدُ هدير آهَزشگبُ هي ثبشد.
تجصرُ -دسغَست ًمع هذاسنٍ ،لي داًص آهَص هي تَاًذ ظشف يه ّفتِ اص تبسيخ اػالم ًمع ًسجت ثِ سفغ ًمع ٍ اسائِ ٍ تحَيل هذاسن ثِ هسئَ هشثَط الذام ًوبيذ .ثذيْي
است پس اص اًمضبي هْلت هزوَس ّيچ گًَِ هذسن يب ادػبيي پزيشفتِ ًخَاّذ ضذ ٍثجت ًبم هَلت  ،وبى لن يىي تلمي هي ضَد.
 5 - 5اسبهي داٍعلجبى ثجت ًبم دس پبيِ ّبي ٍسٍدي (اٍ اثتذايي ٍ پبيِ ّفتن ٍ دّن) پس اص تغجيك ٍ تبئيذ هذاسن داًص آهَصاى ثب اعالػبت اسسبلي دس سبهبًِ ثجت ًبم سجب تَسظ
هذيشآهَصضگبُ ،جْت تبييذ ًْبيي ثِ ستبد اجشايي ضبّذ هٌغمِ ٍ استبى اسسب هي گشدد .ستبدّبي هزوَس هَظفٌذ حذاوثش ظشف هذت يل ّفمِ اعالػبت فَق سا ثشسسي ٍ تبييذ
ًوبيٌذ.
 -5-6اص ثيي هتمبضيبى ثجت ًبم دس هذاسس ضبّذ ،ثِ هيضاى دٍ ثشاثش ظشفيت (اغلي ٍرخيشُ) اص عشيك سبهبًِ سجب اػالم هي گشدد ٍ هذيشاى هحتشم پس اص دسيبفت اعالػبت اص سبهبًِ سجب
هَظف اًذ اص عشيك سيستن پيبهىي ًسجت ثِ اعالع سسبًي ثِ ٍالذيي الذام ًوبيٌذ.
 -5-7ثجت ًبم هَقت پبيِ ّبي هيبًي از  12هردادهبُ لغبيت 52هرداد (ثب ضيَُ اهتيبص ثٌذي عجك جذٍ  )4-1اًجبم هيپزيشد .هذيش هحتشم آهَصضگبُ پس اص تغجيك هذاسن
داًص آهَصاى ،دسغَست ٍجَد ظشفيت ،اسبهي هتمبضيبى ثجت ًبم سا ثِ تشتيت اهتيبص ،ثِ ستبد اجشايي ضبّذ هٌغمِ اسسب ًوبيذ .ستبد هزوَس هَظف است حذاوثشتب پبيبى هشدادهبُ
هذاسن سا ثشسسي ٍ پس اص تبييذ ًْبيي ثِ آهَصضگبُ ضبّذ اػالم ًوبيذ .اسبهي تبييذ ضذُ ،تَسظ هذيش هحتشم دس سبهبًِ سجب ثجت خَاّذ ضذ.
 -5-8هشجغ سسيذگي ثِ اػتشاضبت هتمبضيبى ثجت ًبم ،ستبد اجشايي ضبّذ ضْشستبى ٍ هٌغمِ است .ستبد هزوَس اػتشاضبت ٍاغلِ سا حذاوثش ظرف يل ّفمِ ثشسسي ًوَدُ ٍ ًظش ًْبيي سا
ثِ ٍلي داًصآهَص اػالم هيًوبيذ.

 -2-5ثجت ًبم داًشآهَزاى غير شبّد خبرج از زهبى ثٌدي تعييي شدُ هدبز ًويثبشد.
ٍ –6خَُ حبصل اص اسائِ خذهبت آهَصضي ٍ پشٍسضي فَق بشًبهِ داًص آهَصاى :

ّضيٌِ فؼبليتْبي فَق ثشًبهِ آهَصضي ٍ پشٍسضي هذاسس ضبّذ اص هحل اػتجبسات عشح ضبّذ ٍ هطبسوت هبلي اٍليبء داًصآهَصاى دس لبلت ووه سشاًِ تبهيي ٍ پشداخت
هي ضَد.

 -7خذاٍل صهبى بٌذی ثبت ًبم ٍسٍدی ٍ هيبى پبيِ
 -7-1خذٍل صهبى بٌذی هشاحل ثبت ًبم ٍسٍدی
اٍل اثمدايي

پبيِ ّفمن

پبيِ دّن

دٍرُ تحصيلي

اٍل تب 12خرداد

اٍل تب  19تير

اٍل تب  19تير

اعالم ًمبيح غير قطعي از طريق سبيت ٍ ارسبل پيبهل

 16خرداد

 12تير

 12تير

ثررسي هدارك داًش آهَزاى ازسَي سمبدثجت ًبم هدرسِ ٍتبييددرسبهبًِ

11تب  56خرداد

15تب 51تير

15تب51تير

1تب  2تير

1تب  2هرداد

1تب  2هرداد

اثمدايي

دٍرُ اٍل همَسطِ

دٍرُ دٍم همَسطِ

زهبى ثجت ًبم هيبى پبيِ

 12تب  52هرداد

 12تب  52هرداد

 12تب  52هرداد

ثررسي هدارك داًش آهَزاى ازسَي سمبدثجت ًبم هدرسِ ٍ تبييد سمبد

 52تب  33هرداد

 52تب  33هرداد

 52تب  33هرداد

31هرداد

31هرداد

31هرداد

هراحل ثجت ًبم
زهبى ثجت ًبم

تَسط هدرسِ
سدب
تبييد هدارك ثجت ًبم از سَي هٌطقِ ٍ اسمبى

 -7-2خذٍل صهبى بٌذی هشاحل ثبت ًبم هيبى پبيِ
دٍرُ تحصيلي
هراحل ثجت ًبم

شبّد هٌطقِ
اعالم ًمبيح قطعي ٍ ثجت در سبهبًِ سدب تَسط هدير

