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کار گ ف بعثت  ایپمبزان ایه است هک  یکی اس اهذا »  «ساسنذنج اهی پنهانی عقل اه  را آش

 امام  علی علیو السالم        
 



 

 

 

 مقذهم

داهی نهفتو و  و هم سىیی کامل روسه اس تعلیم و رتبیت می شىد ایه سخه ارسنذه با تعاریفی هک ام   رهنمىدی است ربای آانن هک طالب رپورش استعذا

شتو انذ و کمر همت هب خذمت ایه مهم بستو انذ.  فراوان ایه مرس و بىم انذ و رد ایه راه دلسىساهن قذم صذا

مجتمع آمىسشی فرهنگی امام رضا )ع(مذرییت 
تحصیلی  

ن مستعذ ایه کشىرربای رپورش و آمىسش گروهی ره  93-98افتخار دارد اس سال   چنذ انذک اس فرسنذا

د اه و تىاانیی خىد رپداختو و رد ارتقاء سطح علمی شزایطی فراهم آورد ات  مجتمع هب ضکىافیی استعذا
کاانت مطلىب ایه  ، آمىسشی و فرهنگی بتىاننذ با آرامص خاطر با استفاده  اس ام

 خىد و کشىر خىیص کىضا باشنذ.

 

کارگیزی جذیذرتیه رنم افزاراهی اطالعاتی علمی فرهنگی،هک آمىسش ITپیشزفتو رتیه شیىه اهی رایاهن ای  مبتنی رب ): استفاده اس فناوری و آمىسش ( و ب

گاه خاظ و منحصز هب فرد قرار می دهذ.  را رد جای

 

 مجرب و کار آسمىده  . و مطاوریه  دبیزان معاونیه ، : استفاده اس  کارد آمىسشی

 

رک دیذه می شىد. سیارتی :ربانهم اردویی، ورسشی و   عالوه رب مىارد یاد شذه ربانهم اهی  تفریحی، ورسشی، سیارتی رد سطح شهر و کشىر ره ساهل تذا

  

تحصیلی فعالیت اهی مطاوره ای رد سطح  ربانهم مطاوره :
صع و مجرب.  متخ

 و راهنمایی با بهره گیزی اس افراد 

ونذ و عنایت ائ   مو اطهار )ع( مىقعیتی مطلىب فراهم آوریم هک رد خىر و ضایستو آینذه ساسان میهه اسالمی  باشذ .رد پایان امیذ است  هب یاری خذا

 



 

 

 ایط ثبت انم شز

 

الف( شزایط داًش آهَساًی که هتقاضی ٍرٍد به دبیزستاى اهام رضا)ع( 

 هستٌذ: پایه دهن

 

 شیعِ اثٌی عشزی ٍ تاتعیت ایزاًی داشتِ تاشٌد. .1

 در کارًاهِ  20ًوزُ اًضثاط  .2

 التشام تِ رعایت هقزرات هجتوع .3

 تاشد. 19هعدل پایاًی اٍل آًْا تاالتز اس  .4

ریاضی، علَم ، پیام های آسواًی ٍ  در آسهَى چْار گشیٌِ ای اس درٍس .5

دختزاًِ صثح در دتیزستاى 9ساعت  31/03/97 پٌجشٌثِکِ در تاریخ  ادبیات

تزگشار هی اًتْای ّوت جٌَتی جٌة ادارُ ثثت احَال اهام رضا)ع( ٍاقع در 

 شَد شزکت ًواید.

 کسة حد ًصاب قثَلی در آسهَى ٍرٍدی .6

 ٍ پذیزفتِ شدى در ایي هزحلِهصاحثِ  شزکت در .7

رٍسّای شٌثِ تا  25/03/97تا  15/01/97اس  سهاى ثثت ًام تزای آسهَى ٍرٍدی .8

اصل خَاّد تَد ٍ هتقاضیاى تا در دست داشتي  14الی  8اس ساعت چْارشٌثِ 

داًش آهَس تِ اهَر اداری دتیزستاى هزاجعِ  پایِ ًْنکارًاهِ ًیوسال اٍل 

 ًوایٌد.

 

 
 



 

 

 هَاد ٍ سهاى کل آسهَى :

 

 

 ضزیب هَاد آسهَى

 20 ریاضی

 سَال

4 

 20 علَم

 سَال

3 

پیام 

 آسواًی

20 

 سَال

2 

 20 ادبیات

 سَال

2 

 125سهاى کل: 

 دقیقه

 سَال 80

 

 

 

  



 

 

 دهم: نقشه راه ثبت نام دانش آموزان متقاضی ورود به کالس

  

 هزاجعه اٍلیاء به اهَر اداری دبیزستاى غیزدٍلتی اهام رضا)ع(-1

 8-14اس ساعت  شٌبه تا چهارشٌبه رٍسهای

 ٍ باالتز 19کارًاهه با هعذل اصل ارائه -2

 دریافت کذ رهگیزی-3

 ( www.emamrezaschool.com) هزاجعه به سایت هجتوع اهام رضا)ع(-4

 پذیزفتي شزایط-5

 پزکزدى فزم هشخصات-6

 دریافت کارت آسهَى ٍرٍدی -7

 

عضَیت در سایت )پزٍفایل شخصی( ٍ هوچٌیي کاًال -8

جهت ارسال اطالعات به اٍلیاء اس طزیق  (m emamreza@)تلگزام

 ساهاًه پیاهکی 

 صبح9ساعت  31/03/97در تاریخ  بزگشاری آسهَى ٍرٍدی-9

 9ساعت  03/04/97اعالم ًتیجه اس طزیق پزٍفایل شخصی در تاریخ -10

 صبح

 دریافت ًَبت هصاحبه اس طزیق سایت-11

 

هصاحبه ها در سهیٌه پژٍهشی ، آهَسشی ، فزهٌگی ٍ اًضباطی -12

 خَاهذ

 15/01/97اس 

 25/03/97تا 

 27/03/97اس 

 25/03/97تا 

 04/04/97اس 

 07/04/97تا 



 

 

 بَد. 

 

ٍ دریافت ًَبت ثبت ًام  20/04/97در تاریخ اعالم ًتیجه هصاحبه -13

 قطعی

اس  پزداخت شهزیهاًجام ثبت ًام قطعی ٍ هزاجعه به هذرسه ٍ -14

 28/04/97الی  23/04/97

 01/07/97شٌبه یکحضَر در کالس های درس در تاریخ -15

 09/04/97اس 

 17/04/97تا 


