
 

 

 دانش آموز گرامی و اولیای محترم

     با سالم ٍ ادب ٍآرزٍی قبَلی طاعات ٍعبادات شوا درهاُ ًسٍل قرآى ٍ تبریک بِ هٌاسبت عید سعید فطر ٍ ّوچٌیي 
خیرهقدم جْت ٍرٍد بِ هقطع جدید تحصیلی، بدیي ٍسیلِ فرایٌد ثبت ًام در پایِ ی دّن دبیرستاى در  عرض تبریک ٍ

 .ایي هرکس بِ شرح زیر حضَرتاى اعالم هی گردد

 :مدارک مورد نیاز  و نحوه ثبت نام

 هزاجعِ بِ ٍب سایت دبیزستاى بِ آدرسhttp://www.beheshtikasch.ir    ٍتکویل فزم ّای ثبت
جهت ثبت نام متعاقبا نام کاربری و کلمه عبور از طریق پیامک به اطالع شما )ًام ایٌتزًتی ٍ اًضباطی ٍ دریافت کذ رّگیزی 

 (.خواهد رسید ؛ امکانات جهت ثبت نام  اینترنتی در  مدرسه وجود ندارد
 (جْت عکس دار ًوَدى شٌاسٌاهِ با اخذ هعزفیٌاهِ اسدبیزستاى سیٌاییاى)اصل شٌاسٌاهِ عکس دارٍجذیذ 

 2 بزگ تصَیز صفحِ ی اٍل شٌاسٌاهِ جذیذ ٍ در صَرت داشتي تَضیحات ، تصَیز صفحِ آخز  

 کپی صفحِ اٍل ٍدٍم شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی پذر ٍ هادر 

  (تحَیل اس دبیزستاى سیٌاییاى)اصل تَصیِ ًاهِ تحصیلی 

  (عکس دار)اصل کارًاهِ قبَلی پایِ ًْن 

  (تحَیل اس دبیزستاى سیٌاییاى)اصل گَاّیٌاهِ قبَلی پایِ ًْن 

 ّوزاُ داشتي فزم تعییي اًتخاب رشتِ اس دبیزستاى سیٌائیاى 

 6ُقطعِ عکس رًگی سادُ ٍ جذیذ پشت ًَیسی شذ    

 هبلغ شْزیِ تحصیلی ٍکالسْای تابستاًی هتعاقبا اعالم هی گزدد . 

 سهاى بزگشاری کالس ّای تابستاًی ّوشهاى با ثبت ًام اعالم خَاّذ شذ. 

 در صَرت فزٌّگی بَدى ٍلی داًش آهَس ، تصَیز آخزیي حکن کارگشیٌی الشاهی است. 

 کپی کارت ایثارگزی پذر بزای فزسًذاى هعشس جاًباساى 

 دریافت فزم آگاّی اس سالهت ٍ تکویل آى تَسط پششک ٍ تحَیل آى ٌّگام ثبت ًام. 

  ، در دبیزستاى بزگشار  هی گزدد صبح9 تیر ماه ساعت 24شنبه جلسِ تَجیْی اٍلیای داًش آهَساى پایِ دّن . 

  هی باشذ یکی از اولیای محترم السامیحضَر داًش آهَس ّوزاُ با. 

  ٍ با تَجِ بِ حجن کاری عَاهل دبیزستاى اس هزاجعِ حضَری خَدداری ًوَدُ ٍ در صَرت داشتي ّزگًَِ سَال
 .تواس حاصل فزهاییذ(معاون آموزشی )آقای برزوزاده    2 داخلی 55571060یا ابْام هی تَاًیذ با شوارُ تلفي
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