
 

بعد از ظهر 15صبح الی  8از ساعت   

 حروف الفبا تاریخ روز ردیف

7/4/93 شنبه 1 خ -الف    

8/4/93 یکشنبه 2 ض -د    

9/4/93 دوشنبه 3 ل –ط    

10/4/93 سه شنبه 4 ي -م    

11/4/93 چهارشنبه 5  متاخرین ثبت نام 

 

 مدارك الزم جهت ثبت نام پایه ي هفتم

دانش آموزاصل شناسنامه والدین و  -1  
یک برگ کپی شناسنامه دانش آموز -2  
جدید 3×4قطعه عکس  6 -3  
اصل کارنامه سال ششم ابتدایی و تمبر شده و ممهور به مهر مدرسه-4  
دفترچه سالمت دانش آموز -5  
تکمیل فرمها و پوشه ( دریافتی از مسئولین ثبت نام ) -6  

 7- در صورتیکه هریک از والدین همکاران فرهنگی شاغل می باشند ارائه ي کپی حکم کار گزینی الزامی است.
.انجام مراحل ثبت نام مالی در واحد حسابداري( آمادگی الزم جهت ثبت نام مالی به لحاظ پرداخت وجه ثبت نام) -8  
. حضور دانش آموز هنگام ثبت نام الزامی است -9  

 

هفتممراحل ثبت نام دانش آموزان پایه   

هفتم و توجیه کالس هاي تابستانی.مراجعه به مسئول پایه -1  
.مراجعه به معاونت و دریافت فرمها و پوشه ي ثبت نام -2  
.تکمیل فرمها و پوشه و مدارك الزم جهت ثبت نام -3  
.مراجعه به واحد حسابداري و انجام امور مالی -4  
.مراجعه به مدیریت مدرسه -5  
.نام در سامانه الکترونیکیمراجعه به معاونت اجرایی جهت تحویل مدارك و ثبت  -6  

 



پایه هفتم مراحل ثبت نام کالسهاي تابستانی  

.انجام امور مالی در واحد حسابداري جهت کالسهاي درسی و پژوهشی تابستان -الف  

.امراجعه به معاونت آموزشی و ثبت نام کالسهاي درسی و پژوهشی تابستان و دریافت برنامه کالسها و زمان شروع وساعات کالسه -ب  

ثبت نام سرویس دانش آموزي مختص رفت و بر گشت در ایام تابستان و مراجعه به مسئول مربوط -ج  

 

 

 *خواهشمند است در تمامی مراحل ثبت نام پرسنل این واحد آموزشی را با حفظ نظم وآرامش یاري دهید*
 

 

هفته )8(  سه شنبه _روزهاي یکشنبه   4/6/93 سه شنبهلغایت  15/4/93مورخ  یکشنبه  روز شروع کالسهاي تابستان  از  

 

 

 15/6/93روزهاي شنبه فاصله صرفاً در  93-94(ثبت نام سرویس دانش آموزي جهت طول سال تحصیلی 

انجام خواهد پذیرفت) 9-12ساعت  19/6/93لغایت چهار شنبه   

 

 


