باسمه تعالی

شیوه نامهی ثبت نام
دبیرستان غیردولتی هاتف
سال تحصیلی 98-99

به لطف خداوند متعال دبیرستتتاغ ریردولتی تاتف اس ستتال  1731فعالیت خود را آراس نموده و تر
ساله با توجه به ظرفیت محدود خود ،پذیرای تعدادی اس دانشآموساغ عزیز میباشد .ثبت نام دانشآموساغ
در پایهی تفتم -بنابر مقررات جدید -اس طریق بررستتی ستتوابق تح تتیلی و جلاتتات معارفه و در پایه دتم
این دبیرستاغ اس طریق آسموغ ورودی میباشد که تر ساله در انتهای سال تح یلی برگزار میگردد.
توجه به نکاتی در روند اجرایی ثبت نام دبیرستتتتاغ تاتف خالی اس لطف نمیباشتتتد؛ لذا مطالعهی
دقیق این موارد توسط اولیای محترم و دانشآموساغ عزیز ،توصیه میگردد.
در پایاغ برای تمهی عزیزاغ در تمامی مراحل سندگی آرسوی توفیق و سالمتی داریم.

ستاد ثبت نام دبیرستاغ ریردولتی تاتف

مراحل ثبت نام پایه «هفتم» دبیرستان هاتف
با توجه به ت تتمیم وسارت آموسو و پرورو مبنی بر عدم برگزاری آسموغ ورودی به صتتورت کتبی و حذ
آسموغتای ت اتی در ورودی پایهی تفتم ،دبیر ستاغ تاتف طرح ویژهای را برای پذیرو متقا ضیاغ ورود
به پایهی تفتم در نظر گرفته است.
مراحل اجرایی این طرح به شرح سیر است:
 ثبت نام اینترنتی اس طریق وب ستتتایت دبیرستتتتاغ به ن تتتانی  www.hatefschool.irو ورود بهصفحهی ثبت نام و پر کردغ فرم مربوطه اس اوایل بهمن ماه
 اس طر دبیرستاغ با شما تماس حاصل خواتد شد تا سماغ حضور شما در دبیرستاغ اطالعرسانیشود.
 در تاریخ م تت ش شتتده ،دانشآموساغ با حضتتور در برنامهتای متنوع دبیرستتتاغ ،امتیاستایی راکاب مینمایند.
 پس اس جمع بندی امتیاسات ،به ترتیب بیشترین امتیاس برای شرکت در معارفهی خ وصی اس شمادعوت به عمل خواتد آمد.
 در نهایت اس پذیرفته شتتدگاغ طی تماس تلفنی برای ثبت نام نهایی در دبیرستتتاغ تاتف ،دعوت بهعمل خواتد آمد.
امتیاسات این طرح نیز عبارتند اس:
 کاتش جدی سطح اضطراب دانشآموساغ عزیز برای شرکت در آسموغ ورودی فرصت کافی و عملی برای ن اغ دادغ سطح توانایی و استعداد توجه به جنبهتای م تلف رشد فردی دانشآموستذکر :با توجه به حجم متقاضتتتیاغ ،این برنامه در ند نوبت انجام میپذیرد که تر دانشآموس تنها یکبار
فرصت حضور در این برنامه را دارد.

مراحل ثبت نام پایه «دهم» دبیرستان هاتف

• اس اول بهمن ماه تا روس قبل اس آسموغ

• دریافت کارت ورود به جلاه آسموغ ،آشنایی اولیه با دبیرستاغ

• آسموغ ورودی پایه دتم  :پنج شنبه  16اسفند  -هارشنبه  11اردیبه ت

• اعالم نتایج اولیهی آسموغ ورودی پایه دتم

• دعوت به جلاه معارفه خ وصی دانش آموس و خانواده

• تماس تلفنی جهت دعوت به ثبت نام نهایی

ثبت نام اینترنتی

معارفه عمومی

آسموغ ورودی

اعالم نتایج

جلاه معارفه

دعوت به ثبت نام

گام اول:

ثبت نام اینترنتی
 امکاغ ثبت نام اینترنتی برای داوطلباغ ورود به پایهی تفتم و دتم اس اول بهمن ماه فراتم
گردیده است.
 داوطلبان ورود به پایه هفتم ،پس از ثبت نام اینترنتی منتظر اطالع رساااانی
دبیرستان جهت انجام مراحل بعدی باشند.
 شرایط پیش ثبت نام اینترنتی پایهی تفتم دبیرستاغ تاتف ،داشتن معدل توصیفی «خیلی
خوب» و در پایهی دتم جهت شتتترکت در آسموغ ورودی ،معدل باالی  11در امتحانات
پایاغ نیمسال اول میباشد.
 داوطلباغ میتوانند با مراجعه به قامت ثبت نام آنالین سایت دبیرستاغ ،به سادگی جهت
ثبت نام اقدام نمایند (پس اس ثبت نام اولیه کد پیگیری را دریافت نمایید.).
 ثبت نام در آسموغ ورودی دبیرستاغ تاتف رایگاغ میباشد.
 اطالع رسانی ثبت نام اس طریق پیام کوتاه و نیز کانال تلگرام انجام میشود.
آدرس سایت دبیرستاغhttp://www.hatefschool.ir :
آدرس کانال تلگرامhttp://telegram.me/Hatefschool :
تلفن روابط عمومی33133177-73 :

گام دوم:

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ،آشنایی اولیه با دبیرستان
 کارت ورود به جلاتتته آسموغ پایه دتم و آشتتتنایی اولیه با دبیرستتتتاغ در این مرحله انجام
میگیرد .السم به ذکر است که کارت ورود به جلاه به صورت حضوری تقدیم میشود.

گام سوم :آزمون ورودی ویژهی پایه دهم
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 آسموغ ورودی پایه دتم دبیرستاغ تاتف در دو تاریخ فوق برگزار میگردد.
تذکر :به منظور کاتش نگرانی اس داوطل باغ عزیز ،افرادی که در آسموغ استتتف ند ماه
دبیر ستاغ پذیرفته نمی شوند ،امکاغ شرکت مجدد در آسموغ اردیبه ت ماه را نیز دارند و
آسموغ اسفندماه به منزلهی آسموغ آسمای ی محاوب خواتد شد.
نکاتی درباره آزمون:
 جهت شرکت در آسموغ ورودی ،تمراه دا شتن کارت ورود به جل اه 3 ،عدد مداد م کی
نرم ،پاکن الزامی میباشد.
 استفاده اس ماشین حااب در آسموغ مجاس نمی باشد.
 آسموغ به صورت تاتی و ت ریحی برگزار می گردد.
 آسموغ تاتی نمره منفی دارد (به اسای تر سه پاسخ نادرست ،یک پا سخ درست نیز حذ
میگردد).

گام چهارم :اعالم نتایج اولیهی آزمون ورودی پایه دهم
 با توجه به تاتتتی و ت تتریحی بودغ آسموغ ورودی دبیرستتتاغ تاتف ،اعالم نتیجهی اولیه
مربوط به ک اب حد ن اب السم در آسموغ ت اتی ا ست .بدیهی ا ست جمعبندی مربوط به
نتایج آسموغ ت ریحی ماتلزم صر سماغ بیشتر میباشد .نتایج اولیه اس ساعت  33تماغ
شب ،در سایت دبیرستاغ قابل م اتده خواتد بود.
 لیاتتتت ذخیره دبیرستتتتاغ پس اس ت تتتحیح آسموغ ت تتتریحی و محاستتتبهی امتیاس نهایی،
م

ش خواتد شد .در صورت قرار گرفتن در لی ات ذخیره حداکثر تا یک تفته پس اس

روس آسموغ با شما تماس گرفته خواتد شد.
 در صتتتورت نیاس به باسنگری و اعتراه به نتیجه آسموغ ،فقط اس طریق ایمیل دبیرستتتتاغ
اقدام نموده و منتظر نتیجه درخوا ست خود با شید .خوات مند ا ست به منظور ت اریع در
رستتیدگی ،عنواغ نامه الکترونیکی را به طور مثال به صتتورت سیر مرقوم فرموده و ستت س
توضیحات احتمالی را در متن نامه بیاورید.
نتیجه آزمون محمد محمدی با کد داوطلبی 28382
 بررسی دوباره فقط برای داوطلبینی امکاغ پذیر ا ست که نامه الکترونیکی آغ تا در ایمیل
دبیرستتتتاغ به آدرس info@hatefschool.ir :به ثبت رستتتیده باشتتتد و روابط عمومی
دبیرستتتاغ در سمینه آسموغ ورودی ،پاستت گو ن واتد بود .خوات تتمند استتت اس تماس با
دبیرستاغ جهت دریافت نتیجه آسموغ جدا خودداری فرمایید.
گام پنجم :دعوت به جلسه معارفه خصوصی دانش آموز و خانواده
 در صورت کاب حد ن اب در آسموغ تاتی ،سماغ جلاهی معارفهی خ وصی در سایت
دبیرستاغ م

ش و مدت سماغ این جلاه برای تر خانواده ،حدود یک ساعت است.

 خوات مند است راس ساعت مقرر در محل دبیرستاغ حضور به تم رسانید.
 حضتتتور والدین-پدر و مادر -گرامی به تمراه دانشآموس در این جلاتتته الزامی استتتت .در
صورت وجود تر گونه م کل در اولین فر صت با روابط عمومی دبیرستاغ تماس حا صل
فرمایید.

گام ششم :دعوت به ثبت نام نهایی
 پس اس جمع بندی امتیاستای ک اب شده در مراحل آسموغ ورودی ،اس نفرات برتر اس طریق
تماس تلفنی جهت ثبت نام در دبیرستاغ ریردولتی تاتف ،دعوت به عمل خواتد آمد.
 اعالم نتایج نهایی تا حداکثر  11روس پس اس آسموغ ورودی خواتد بود.
 عدم حضتتور در سماغ مقرر جهت ثبت نام ،به منزلهی ان تترا میباشتتد؛ لذا خوات تتمند
است در تنظیم سماغ ثبت نام دقت کافی را مبذول فرمایید.
 با توجه به محدود بودغ ظرفیت دبیرستتتتاغ ،قبال اس عدم پذیرو دانشآموساغ عزیزی که
نتواناتند در آسموغ کاب امتیاس السم را داشته باشند ،عذرخواتی نموده و اس اینکه در این
مراحل دبیرستاغ تاتف را تمراتی نمودهاند ،کمال ت کر و امتناغ را داریم.
با آرزوی موفقیت
ستاد ثبت نام دبیرستان هاتف

