
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 با عرض سالم خدمت اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز و تشکر از حسن اعتماد شما نسبت

 به شرح زیر اعالم می گردد  پذیرفته شدگانبه این مرکز آموزشی  لیست 

 

 قابل توجه والدین گرامی و دانش آموزان عزیز:

 اعالم شده است. کدرهگیری ثبت ناملیست پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره بر اساس 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

 فتوکپی شناسنامه)یک عدد( -1

 قطعه( ششجدید ) 3*4عکس  -2

 پوشه)یک عدد( -3

 همراه داشتن دسته چک -4

 حضرت جواداالئمه)ع( دوره دوم دخترانهدبیرستان  محل ثبت نام:

صورتیکه دانش آموزی در یکی از مدارس  پس از قبولی قطعی)بعد از مصاحبه( و ثبت نام در-

سراسر استان پذیرفته شود ،کل وجوه دریافتی، عودت داده خواهد  دولتی تیزهوشان یا نمونه

 شد.

 به منزله انصراف خواهد بود. در موعد مقرر ثبت نام اولیه برای  عدم حضور -

 حضور دانش آموز به همراه والدین در موقع ثبت نام الزامی است. -

تماس  36264833و  36268232جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های  -

 حاصل فرمایید.

 

 

 

 



 

 دوره دوم حضرت جواداالئمه)ع( دخترانهپذیرفته شدگان اصلی آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان 

 ازبین کلیه مدارس استان()

 38-39سال تحصیلی  

 کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                     0 

                                                     1 

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                 
 

 دوره دوم حضرت جواداالئمه)ع( دخترانهپذیرفته شدگان اصلی آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان 

 دانش آموزان دبیرستان دخترانه حضرت جواداالئمه)ع( دوره اولازبین 

 38-39سال تحصیلی  

 کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

 

 



 

 زمان ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان اصلی

 ساعت مراجعه تاریخ مراجعه حرف      تا     حرف
 صبح12تا3 29/3/38شنبه  الف 

 صبح11تا12 29/3/38شنبه  ب   تا   پ

 صبح12تا11 29/3/38شنبه  ت    تا    ح

 صبح12تا3 26/3/38یکشنبه خ

 صبح11تا12 26/3/38یکشنبه د

 صبح12تا11 26/3/38یکشنبه ذ    تا    ز

 صبح12تا3 23/3/38دوشنبه  س

 صبح11تا12 23/3/38دوشنبه  ش    تا    ص

 صبح12تا11 23/3/38دوشنبه  ض   تا    ف

 صبح12تا3 32/3/38سه شنبه  تا    ل   ق 

 صبح11تا12 32/3/38سه شنبه  م

 صبح12تا11 32/3/38سه شنبه  ن    تا    ی
 

 حضرت جواداالئمه)ع( دخترانهپذیرفته شدگان ذخیره آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان 

 38-39سال تحصیلی  

 کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری  کدرهگیری

477001  477000  477041  477001 

477101  477170  477004  477070 

477011  477101  477000  477007 

477100  477004  477071  477100 

477100  477117  477107  477177 
 

 نحوه ثبت نام  پذیرفته شدگان ذخیره متعاقبا اعالم خواهد شد


