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  :   شماره سريال شناسنامه. 3      :نام خانوادگي. 2        :نام.1

  :محل صدور.6      :شماره شناسنامه. 5      :نام پدر. 4

  :شهرستان     : استان: محل تولد. 8    روز       ماه       سال          : تاريخ تولد. 7

  خير      بلي: چپ دست.12        داراي معلوليت جسمي    سالم: وضعيت جسماني. 11    :تابعيت.10      :دين. 9

  :مشخصات خانوادگي

  :تلفن          :محل كار پدر.3    :شغل پدر. 2      :تحصيالت پدر.1

  :تلفن          :محل كار مادر. 6    :شغل مادر.5      :تحصيالت مادر.4

  :تلفن                        :آدرس منزل. 7

  :تلفن براي تماس هاي ضروري  ماني       سايرزاجاره       شخصي       سا: وضعيت مسكن خانواده. 8

  ساير بستگان    مادر و پدر خوانده      پدر      مادر             واندهدر خانواده با چه كساني زندگي مي كند؟ پدر و مادر     پدر و مادر خ.9

 آيا اتاق مستقل براي مطالعه داريد؟ بلي      خير   .13    :تعداد افراد خانواده.11      :   چندمين فرزند خانواده.10

 وضعيت تحصيلي 

  :يكي از موارد زير را عالمت بزنيد

 . راهنمائي تحصيل مي كردمسال گذشته در پايه سوم .1

  .سال گذشته در هيچ واحد آموزشي تحصيل نكرده ام.2

  .           سال گذشته در پايه اول متوسطه قبول شده ام.3

  .سال گذشته در پايه دوم تحصيل كرده ام.4

درصورتي كه فاصله تحصيلي از دوره   :معدل كل سوم راهنمايي

است راهنمايي تا اول متوسطه بيش از يكسال 

  .براي هريك از سنوات توضيح داده شود

  :دوم دبيرستان/ معدل اول 

  :مدرسه محل تحصيل سوم راهنمائي

  

  :دبيرستان يا هنرستان محل تحصيل سال قبل

  

  قسمت ويژه دانش آموزان شاهد و ايثارگر

  به باال% 70فرزند جانباز      فرزند مفقوداالثر  فرزند شهيد

  قسمت ويژه دانش آموزان استثنايي يا داراي معلوليت 

  نابينا      نيمه بينا      معلول جسمي حركتي  نيمه شنوا            ناشنوا:نوع معلوليت

  .براي دانش آموزان داراي معلوليت كه در مدارس عادي تحصيل مي كنند، ارائه معرفي نامه از اداره يا مديريت استثنايي استان ضروري است

  

  :تاريخ تنظيم      صحت موارد فوق مورد تائيد است

  :دانش آموز امضاء      :نام و نام خانوادگي ولي دانش آموز

 :امضاء ولي دانش آموز

  مالحظات

  

  

 

  اطالعات به طور كامل در رايانه ثبت شد    .مدارك كنترل شده و شرايط ثبت نام را دارد    .مدارك كنترل شده و شرايط ثبت نام را دارد

  مسئول ثبت اطالعات        مسئول امور دفتري         مسئول ثبت نام

  تاريخ و امضاء        تاريخ و امضاء        تاريخ و امضاء

  دريافت و كنترل مدارك

  كنترل  دريافت  مدارك مورد نياز

      برگ ثبت نام تكميل شده

      )عكس دار(تصوير شناسنامه 

      گواهينامه سوم راهنمايي

      كارنامه سوم راهنمايي

      توصيه نامه راهنمايي

      جديد 3×4عكس 

      حق بيمه

      كارت واكسيناسيون

      ساير مدارك در صورت لزوم

      كارنامه هاي متوسطه

      مدارك شاهد، ايثارگر يا استثنايي

      گواهي انتقال

      فرم هدايت تحصيلي

      پرونده مشاوره

      برگه انتخاب واحد

      فرم هاي تعهد ساليانه

      

 

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت آموزش و پرورش

  برگه ثبت نام ورود به مدارس متوسطه
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