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 :زاًص آهَظ ػعيع 

 قثل اظ ثثت ًام زفتطچِ ضاٌّوا ضا تا زقت هغالؼِ ًوائيس-1

 پس اظ ثثت ًام کس ضّگيطي ضا اظ سايت گطفتِ ٍآى ضا ًعز ذَز ًگِ زاضيس-2

 

 



 تاسوِ تؼالي

 هقسهِ

  زاٍعلثاى گطاهي 

تا سالم ٍآضظٍي تَفيق ذسهت هتقاضياى هحتطم ثثت ًام زض آظهَى ٍضٍزي زتيطستاًْاي زٍضُ اٍل هدتوغ 

 .يعز (ع)آهَظضي حضطت خَازاالئوِ 

          تسياض ذطسٌسين کِ ايي هدوَػِ آهَظضي ضا خْت ازاهِ تحػيل فطظًس ذَز اًتراب ًوَزُ ايس ايي 

 آهَظضگاُ اظ پيص زتستاًي تا پيص زاًطگاّي  13 فؼاليت ذَز ضا آغاظ ٍ ّن اکٌَى تا 1373هدتوغ اظسال 

تا زاضتي فضاّاي هغلَب آهَظضي، پطٍضضي، آظهايطگاّي، کاضگاّي ٍ سالي ّاي  (زذتطاًِ ،پسطاًِ )

ٍضظضي تا تْطُ گيطي اظ ضٍضْاي ًَيي ياززّي ٍ يازگيطي تا استفازُ اظ کازض تَاًوٌس ٍ هاّط ظهيٌِ ضضس ٍ 

تالٌسگي فطظًساى ايي ضْط ضا فطاّن ًوَزُ است ٍ ّوَاضُ ايي سياست ضا زًثال هي ًوايس کِ زاًص آهَظاى 

تا ضضس ّوِ خاًثِ زض اتؼاز هرتلف آهَظضي، پطٍضضي، هْاضتي، ذالقيتي ٍ ًرثگي هي تَاًٌس آيٌسُ ساظ 

 .تاضٌس

 96-97چگًَگي ثثت ًام آظهَى ٍضٍزي سال تحػيلي : الف 

 اسفٌس هاُ تا 5زاٍعلثاى ثثت ًام زض آظهَى ٍضٍزي پايِ ّفتن زتيطستاًْاي زٍضُ اٍل هي تَاًٌس اظ تاضيد 

ٍ فؼال ًوَزى ليٌک هسضسِ هَضز  ( www.cjcf.org )هطاخؼِ تِ ٍب سايت هَسسِ تِ آزضس 

 .هقسهات ثثت ًام ضا فطاّن ًوائيس ( 96-97قسوت ثثت ًام آظهَى ٍضٍزي سال تحػيلي )ًظط

درسایت هَسسِ دقت ًوائيذ ليٌک هذرسِ را از ًظردتيرستاى دٍرُ اٍل یا دٍم ٍ پسراًِ یا )

 (دختراًِ تَدى صحيح اًتخاب ًوائيذ

 ضطايظ ثثت ًام زضآظهَى ٍضٍزي: ب 

 تاتؼيت خوَْضي اسالهي ايطاى- 1

  95-96اضتغال تِ تحػيل زض پايِ ضطن اتتسايي زض سال تحػيلي - 2



 ضيال اظ عطيق زضگاُ ايٌتطًتي 000/180تکويل فطم ثثت ًام زض سايت آهَظضگاُ تاپطزاذت هثلغ -3

 ٍزضيافت کس ضّگيطي

 :ظهاى ضطٍع ثثت ًام: ج

 آغاظ هي ضَز 95 هاُ  اسفٌس5پٌح ضٌثِ  ثثت ًام آظهَى اظ 

 ظهاى تَظيغ کاضت آظهَى ٍضٍزي :ز

 تا هطاخؼِ تِ آزضس هسضسِ 13 الي 8 اظ ساػت 21/3/96 لغايت 3/96/ 18کليِ ي زاٍعلثاى تايس اظ تاضيد 

، تلَاض ضْيساى اضطف، تلَاض تَستاى، خٌة آپاضتواًْاي فطٍضزيي (اعلسي)ٍاقغ زض غفائيِ، هيساى خاًثاظ

خْت زضيافت کاضت ٍضٍز تِ تػَيط کاضًاهِ ًَتت اٍل پايِ ضطن ٍ زاضتي کس ضّگيطيهطاخؼِ ٍ تا تِ ّوطاُ 

 .خلسِ آظهَى اقسام ًوايٌس

 تاضيد تطگعاضي آظهَى: ُ

 زض هحلي کِ پطت کاضت  غثح 10ساػت  ضاس 1396   ذطزاز ها22ُزٍضٌثِ هَضخ  آظهَى ٍضٍزي  ضٍظ 

 .ٍضٍزي هطرع ضسُ است تطگعاض ذَاّس ضس

 :هَاز زضسي ، تؼساز ٍضطية سَاالت آظهَى 

هٌاتغ ،هَاززضسي ،تؼساز ٍضطية سَاالت آظهَى ٍضٍزي ٍهست پاسرگَيي تِ آًْا تِ ضطح خسٍل شيل -1

 .هي تاضس 

 هادُ درسي ردیف
تعذاد 

 سَال
 ضریة

زهاى 

 پاسخگَیي
 هٌاتع طرح سَال

صفحات  درصذ100 10 1 10 آهَزش قرآى ٍّذیِ ّاي آسواًي 1

کتاب ّاي درسي 

پایِ ششن اتتذایي 

 سال تحصيلي

96-95 

 15 2 15 (هْارت ّاي خَاًذى ًٍَشتي )فارسي  2

 30 2 20 علَم تجرتي 3

 40 3 25 ریاضي 4

  دقيق90ِ 70 جوع کل 5

  



،زض سغح هحتَاي کتاب زضسي  (فقظ تا يک پاسد زضست )سَاالت آظهَى تِ ضيَُ ي چْاض گعيٌِ اي -2

 .،تا تاکيس تطسغَح  تاالي ضٌاذتي ٍ ضٍيکطز استؼسازسٌدي عطاحي هي ضَز

زاٍعلثاى اقليت ظضتطتي تِ خاي پاسد تِ سَاالت آهَظش قطآى ٍّسيِ ّاي آسواًي تِ سَاالت زضس -3

 .زيٌي هرػَظ تِ ذَز پاسد ذَاٌّس زاز

 هحسَب ذَاّس ضس اهتياظ هٌفي 1 اهتياظ هثثت ٍتِ اظاي ّط پاسد غلظ 3تِ اظاي ّط پاسد غحيح ،- 4

 اهتياظ هٌفي تطاي ٍي زض 1چٌاًچِ زاٍعلة زض ّط سَال تيص اظ يک گعيٌِ ضا ػالهت ظزُ تاضس : تصکط 

 .ًظط گطفتِ هي ضَز

 :تَغيِ ّاي الظم 

 .تاضگصاضي ضَز(KB 75 ٍتا حدن حساکثط jpg ٍتا فطهت 3*4تا اتؼاز )ػکس هتقاضياى -1

تا تِ ّوطاُ زاضتي کس ضّگيطي 21/3/96 لغايت 18/3/96خْت زضيافت کاضت ٍضٍز تِ خلسِ اظ تاضيد -2

 .ٍتػَيط کاضًاهِ ًَتت اٍل پايِ ضطن  تِ آزضس هسضسِ هَضز ًظط هطاخؼِ فطهائيس

 .هحل حَظُ آظهَى تِ ٌّگام زضيافت کاضت تا زضج زضکاضت  ٍضٍز تِ خلسِ اػالم هي گطزز-3

زضيافت کس ضّگيطي تِ هٌعلِ هَفقيت زضهطاحل  ثثت ًام هي تاضس کِ الظم است زض ًگِ زاضي آى زقت -4

 .ًوائيس

 زضغَضت تطٍظ ّطگًَِ هطکل زض ضًٍس ثثت ًام هي تَاًيس تا ضواضُ تلفي ظيط تواس حاغل فطهائيس-5

 تِ غيط اظ پٌح ضٌثِ ٍ ايام تؼغيل (13غثح الي 8اظ ساػت )

 

 38230072 خاًن آقاتاقري دتيرستاى دختراًِ دٍرُ اٍل
 تلَار تَستاى–تلَار شْيذاى اشرف 

 دتيرستاى دختراًِ دٍرُ اٍل

 

 

 



 فطايٌس ثثت ًام زض آظهَى - ظ

 ٍضٍز تِ پطتال ستاز ثثت ًام اظ عطيق ٍب سايت هؤسسِ تِ آزضس ايٌتطًتي  -1

www.cjcf.org 

 (1ضکل )ضا اًتراب ًوائيس «« زتيطستاى زذتطاًِ زٍضُ اٍل »» زض غفحِ تاظ ضسُ ٍ زض سوت چپ غفحِ گعيٌِ  -2

 

 (1)ضکل

ضا «« کليک کٌيس »»  سايت آهَظضگاُ تاظ ضسُ کِ زض غفحِ اتتسايي سايت سوت چپ گعيٌِ 2تا اًدام هطحلِ  -3

 (2ضکل ). اًتراب ًوائيس

 
 

 (2)ضکل 

http://www.cjcf.org/


تِ غفحِ ثثت ًام هٌتقل ذَاّيس ضس زض ايي غفحِ پس اظ هغالؼِ تَغيِ ««  کليک کٌيس »» تا اًتراب گعيٌِ  -4

 .تِ غفحِ ثثت ًام هٌتقل هي ضَيس (3ضکل )«« ٍضٍز تِ غفحِ ثثت ًام »» ّاي ثثت ًام تط ضٍي گعيٌِ 

 

 (3)ضکل 

کليک کٌيس تا تِ هطحلِ «« تؼسي »» زض غفحِ ثثت ًام فطم هطتَط تِ ثثت ًام ضا تکويل ًوَزُ تط ضٍي زکوِ  -5

 (4ضکل ). تؼسي هٌتقل ضَيس

 
 (4)ضکل 

 زض هطحلِ تؼسي ػکس زاًص آهَظ ضا اًتراب ًوائيس ػکس زاًص آهَظ هي تايست خسيس ٍ حدن کوتط اظ  -6



 (5ضکل ).  کيلَ تايت زاضتِ تاضس75

 

 (5)ضکل 

تا زقت اعالػات . تا اًتراب ػکس زاًص آهَظ تِ غفحِ تؼسي کِ ًوايص اعالػات هي تاضس هٌتقل هي ضَيس -7

ضا «« ثثت ٍ پطزاذت الکتطًٍيکي»» زضج ضسُ ضا هغالؼِ ًوَزُ ٍ زض غَضت غحت اعالػات ٍاضز ضسُ گعيٌِ 

 ( 6ضکل )اًتراب ًوائيس

 
 

 (6)ضکل 

 

 



 تِ زضگاُ پطزاذت الکتطًٍيکي هٌتقل ««  ثثت ٍ پطزاذت الکتطًٍيکي »» پس اظ اًتراب گعيٌِ  -8

هي ضَيس ٍ تِ تطتية ظيط تا زاضتي کاضت تاًکي کِ ضهع زٍم زاضز ثثت ًام هي کٌيس ٍ کس ضّگيطي 

 .ضا زضيافت ٍ ياززاضت هي کٌيس

 
 

 7ضکل 

 

 
 

 8ضکل 
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180000 


