به نام خداوند علم ودانش

ولی گرانمایه  ،دانش آموز عزیز :
با سالم موسسه فرهنگی آموزشی دانش پیش ثبت نام واحدهای آموزشی خود را آغاز نموده است .واحد هایی که در
سال تحصیلی  96-97اقدام به پذیرش می کنند به قرار زیر است :

الف  :دبیرستان دوره دوم پسرانه دانش منظریه (ورودی از پایه نهم )
برای شرکت در آزمون سال اول دبیرستان  ،پیش ثبت نام به عمل می آید .رشته تحصیلی دبیرستان دانش در رشته
ریاضی و رشته علوم تجربی می باشد  .متقاضیان پایه دهم باید دارای شرایط ذیل باشند:
حداقل معدل کل نوبت اول 99 :
حداقل نمره ریاضی نوبت اول 99 :

لینک پیش ثبت نام پایه دهم

نمره انضباط نوبت اول02 :
زمان آزمون کتبی از طریق ایمیل و یا پیامک به اطالع متقاضیان خواهد رسید  .سواالت این آزمون فقط از درس ریاضی خواهد بود.

ب  :دبیرستان های دوره اول دانش قلهک و دانش هدایت ( راهنمائی سابق ) ورودی از ششم دبستان:
آزمون سال هفتم دو واحد ،یکسان و همزمان است و با توجه به عملکرد آموزشی و تربیتی مشترک دو واحد قلهک و هدایت
توصیه می شود اولویت را بر اساس محدوده منزل انتخاب نمایید.
متقاضیان باید دارای شرایط ذیل باشند:
معدل کل نوبت اول  :خیلی خوب
نمره ریاضی نوبت اول  :خیلی خوب
نمره انضباط نوبت اول :خیلی خوب
زمان آزمون ورودی کتبی پایه هفتم از طریق ایمیل وپیامک به اطالع متقاضیان خواهد رسید .سواالت این آزمون فقط از
درس ریاضی و هوش خواهد بود.
برای پیش ثبت نام در کالس هفتم اینجا را کلیک کنید

پیش ثبت نام پایه هفتم

ج  :دبستان پسرانه دانش :
پذیرش برای سال اول و پیش دبستان از طریق مصاحبه خواهد بود  .برای پیش ثبت نام در دبستان اینجا را کلیک کنید.

پیش ثبت نام اول دبستان و پیش دبستان
تذکرات مهم :
 -9زمان و مکان توزیع کارت و آزمون ورودی دبیرستانها بعدا اعالم خواهد شد .
 – 0متقاضیان دبستان و پیش دبستان از طریق تلفن برای مصاحبه دعوت خواهند شد.
 -0تا زمان انجام آزمون از طریق ایمیل با شما در تماس خواهیم بود و برای آشنا شدن با سطح آزمونها نمونه سواالتی را
برای شما ارسال خواهیم کرد .

