باسمه تعالي

شيوه نامه اجرايي پذيرش دانش آموز در پايه دهم دوره دوم متوسطه
دبيرستان امام رضا

عليه السالم

واحد 4
سال تحصيلي 1400-1401

** توانمند شدن برای زيست مومنانه و انقالبي در دنيای معاصر **
با گذشت  ۳0سال از تأسيس دبيرستان امام رضا عليهالسالم واحد  ،4با نگاهي به عملکرد
مديران گرامي و همکاران محترم اجرايي و آموزشي دبيرستان طي اين چند سال ،شاهد
کسب موفقيتهای بينظير در عرصههای مختلف تربيتي ،علمي ،فرهنگي ،هنری ،ورزشي و
 ...بودهايم و به تربيت چنين نسل موفقي به خود ميباليم .بديهي است اين امر وظيفه ما را
در قبال ارائه خدمترساني مطلوب ,صد چندان بيشتر و حساستر مينمايد .لذا بر آنيم تا در
سالهای پيش رو با ارائه برنامههای مختلف جديد و بروز آموزشي و تربيتي در رشد و تعالي
فرزندان اين مرزوبوم ،نقش پررنگتری داشته باشيم .اين امر قطعاً با مشارکت ،همدلي و
همراهي اوليا محترم و دانش آموزان گرامي ميسر خواهد گرديد .وجود و احساس اين
حساسيتها ما را بر آن ميدارد تا در اولين گام( ،گزينش دانش آموزان) دقيقتر و با
آگاهي بيشتری عمل کنيم تا شاهد مجموعهای همگن و مطلوب بوده و در رسيدن به هدف
مشترکمان که رشد و بالندگي فرزندان و تربيت نسلي پويا و توانمند است موفقتر باشيم.
شيوه نامه ارائه شده زير ،مجموعه مواردی است که عزيزان متقاضي تحصيل در دبيرستان
پسرانه متوسطه دوره دوم امام رضا عليه السالم-واحد  4الزم است مطالعه فرمايند وتوجه
ويژه شما عزيزان در مطالعه دقيق همهی ضوابط ،مورد نظر و امتنان ماست.
الزم به ذکر است با توجه به همه گيری بيماری کرونا ،برنامه ريزی مجموعه به گونهای است
که قابليت اجرا در دو شيوهی حضوری و غير حضوری را دارا است و از اين حيث قطعاً
نگرانيهای اوليا گرامي دانش آموزان ديده شده و سعي در رفع تمام موارد گرديده است.
باشد که با عنايت ايزد منان و در سايه کرامات ولي نعمتمان؛ آقا علي ابن موسيالرضا عليه
آالف التحيه و الثنا ،بتوانيم در اين امر خطير موفق بوده و رضايتمندی پروردگار متعال،
رسول ختمي مرتبت (ص)  ،ائمه اطهار عليهمالسالم و شما همراهان عزيز و گرامي را جلب
نماييم.

-1ظرفيت پذيرش پايه دهم
 5کالس ،با ميانگين حداقل  29نفر( -سه کالس رياضي ،دو کالس تجربي)

 -2مدارس امام رضا (ع) از حيث انتساب به ساحت قدسي حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) دارای شأن و
جايگاه ويژه بوده و بديهي است خانواده هايي که عالقمند هستند فرزندانشان در اين مدارس تحصيل نمايند
بايد عامل به ارزش های ديني و اخالقي بوده و از جهت فکری و عملي ،همسو با اهداف تربيتي بنياد فرهنگي
رضوی ودبيرستان با رعايت شرايط زير باشند:
 -1-2تابعيت نظام مقدس جمهوری اسالمي ايران
 -2-2تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به اصل واليت فقيه
 -۳-2رعايت شعائر وشئونات ديني توسط پدر و مادر ودانش آموز داوطلب:
* پدر :رعايت ظواهر و شعائراسالمي مطابق با شئونات مدارس امام رضا (ع) .
** مادر :ترجيحاً دارای حجاب اسالمي برتر(چادر) و يا حجاب اسالمي کامل (مانتو شلوار پوشيده) و عدم استفاده از لباس
های خالف شئونات مدارس امام رضا (ع).
 -4-2تأييد گروه پذيرش (پس از سنجش)

 -۳شرايط علمي و انضباطي دانش آموز :
ضمن دارا بودن شرايط عمومي ورود به پايه مورد نظر طبق قوانين و ضوابط آموزش و پرورش :
 -1-۳دارا بودن معدل حداقل  19در پايه های هفتم و هشتم و نوبت اول پايه نهم ،به شرط اينکه نمره دروس  :ديني و قرآن،
رياضي ،علوم و ادبيات فارسي وعربي حداقل  19باشد .
 -2-۳داشتن نمره انضباط عالي در پايه های هفتم  ،هشتم و نوبت اول پايه نهم .
 -۳-۳موفقيت در سنجش ورودی تعيين رشته .
 -4-۳احراز صالحيت های الزم برابر نظر گروه پذيرش .
 -5-۳ادامه تحصيل در مدارس امام رضا (ع) با رعايت دستورالعمل های مدارس خاص امکان پذير خواهد بود .
 -6-۳چنانچه دانش آموزی فاقد شرايط  ۳-1و ۳-2باشديا در نوبت دوم پايه نهم فاقد شرايط شود  ،ثبت نام منوط به اخذ
مجوز در شورای آموزشي مدرسه مي باشد.

توجه :با توجه به شيوع ويروس کويد 19و تغيير شرايط بحران و متعاقبا دستورالعمل های اعمال محدوديت ها ،نحوه ی
برگزاری سنجش ورودی (با توجه به دستورالعمل هايي که از طرف ستاد کرونا اعالم خواهد شد) بهه يکهي از روش
های زير خواهد بود:

-1حضوری –کتبي  :در صورت داشتن مجوز در روز پنجشنبه  1400/01/26ساعت  9صبح با رعايهت شهيوه
نامه های بهداشتي در پنج حوزه  ،واقع در سه مدرسه از مجموعه مدارس امام رضا عليه السالم (واحهدهای
2و۳و ) 4برگزار خواهد شد.
-2حضوری-مجازی  :در صورت عدم مجوز برگزاری آزمون های کتبي  ،با رعايت شيوه نامه های بهداشتي
در دو کارگاه رايانه و در قالب گروه های پانزده نفری در هر نوبت در روز های پنجشنه و جمعه مهور  26و
 27فروردين ماه طبق برنامه ای که در روز سه شهنبه ( 1400/1/17ازطريهق سهايت دبيرسهتان) اعهالم و
برگزارخواهد شد.
-۳غير حضوری –مجازی  :در صورت مخالفت با برگزاری روش های ذکر شده  ،در قالب طرح سواالت بهه
صورت فردی در روز پنجشنبه  1400/1/26ساعت  9صبح برگزار خواهد شد .الزم به توضهيح اسهت جههت
جلوگيری از تضييع حق عزيزان دانش آموز  ،آزمون راستي آزمايي در هنگام مصاحبه در اين روش برگهزار
خواهد شد.
توجه مهم :نحوه برگزاری آزمون طي اعالميه ای در سايت دبيرستان در روزسه شنبه 1400/1/17اعالم
خواهد شد .
منابع سنجش ورودی و انتخاب رشته:
درس آزمون

ضريب

تعداد سوال زمان پاسخگويي شماره سوال

ديني و قرآن

1

12

 10دقيقه

 1تا 12

دفترچه شماره 1

ادبيات

2

12

 10دقيقه

 1۳تا 24

دروس عمومي

عربي

1

12

 10دقيقه

25-۳6

زبان انگليسي

1

12

 10دقيقه

 ۳7تا 48

رياضي

۳

20

۳0دقيقه

 49تا 68

دفترچه شماره 2

علوم

۳

20

 25دقيقه

 69تا 88

دروس اختصاصي

 88سوال

95دقيقه

جمع

توجه  :توزيع بودجه بندی سواالت هر درس به صورت بيست درصد کل سواالت هر هر درس از پايه هفتم ،
بيست درصداز پايه هشتم وشصت درصد از چهار پنجم کل مطالب پايه نهم خواهد بود.

 زمان ،مراحل و نحوه ی فرآيند پذيرش :رديف

فرآيند

زمان

مسئول

1

اطالع رساني در سايت بنياد؛ دبيرستان و رسانه ها

دهه آخر بهمن99

ستاد ثبت نام بنياد و مدرسه

2

ثبت اطالعات اوليه در سامانه پذيرش در سايت دبيرستان
برگزاری آزمون انتخاب رشته

۳

دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ  1399ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ 1400
طبق جدول زمان بندی فوق الذکر

ستاد ثبت نام مدرسه
ستاد ثبت نام مدرسه

4

تعيين وقت دعوت برای انجام مصاحبه

ازدهه آخر فروردين 1400

ستاد ثبت نام مدرسه

5

اعالم نتايج و ثبت نام قطعي در سامانه شهريه

ازدهه آخر فروردين 1400

ستاد ثبت نام بنياد و مدرسه

توضيحات :
تکميل فرم شماره  1در سامانه پذيرش اوليه الزامي بوده و درصورت وجود نقص يا احراز مغايرت ،دانش
آموز به مرحله سنجش دعوت نخواهد شد .
هر يک از بند های اشاره شده زير دارای امتياز بوده و از مالک های گزينش دانش آموزان خواهد بود: .
 -1فرزندان معظم شهدا
 -2بستگان درجه يک شهدا ( خواهر يا برادر )
 -۳جانبازان ايثارگر ،متناسب با درصد جانبازی
 -4آزادگان سرافراز ،متناسب بامدت آزادگي
 -5رزمندگان معزز ،متناسب با مدت حضور درجبهه
 -6خانواده مدافعين حرم
 -7بسيجي فعال ( پدر يا مادر )
-8کارمندان رسمي آستان قدس رضوی ،بنياد فرهنگي رضوی و آموزش وپرورش شاغل در بنياد و مدارس امام رضا
(پدر يا مادر )
 -9خدمه افتخاری آستان قدس رضوی وکارمندان رسمي آموزش وپرورش
 -10طالب حوزه های علميه واساتيد مراکز آموزش عالي
 -11حفظ قرآن توسط دانش آموز متناسب با تعداد احزاب محفوظه
 -12دانش آموزاني که دوره متوسطه اول و ابتدايي خود را در مدارس امام رضا (ع) گذرانده اند.
-1۳ميزان فعاليت و ارتباط با مساجد توسط اوليای محترم دانش آموزان
-14توان منديهای خاص علمي ،ورزشي ،هنری ،فرهنگي و اجتماعي
-15معرفي از مراکز فرهنگي خاص مانند ادارات آموزش و پرورش ،کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و ...

عليه السالم

 مبلغ شهريه ی دريافتي برابر دستورالعمل ابالغي آموزش وپرورش و بر اساس ضوابط بنياد فرهنگيرضوی مي باشد که متعاقباً ابالغ خواهد شد.
تبصره :دانش آموزان پايه نهم مدارس امام رضا

(ع)

پس از ثبت نام اوليه در سامانه پذيرش و تاييد مشخصات

خود ،الزم است همانند سايردانش آموزان مراحل شرکت در مصاحبه و آزمون تعيين رشته را طي کرده و در
صورت کسب امتيازات الزم  ،مجاز به ثبت نام در پايه دهم خواهند شد.
توجه مهم :
ثبت نام ميان پايه بعد از اعالم نتايج امتحانات خرداد ماه در صورت وجود ظرفيت خالي براساس ثبت نام
موقت با اخذ کپي کارنامه و با نظر تيم پذيرش براساس اولويت مي باشدکه پس از دريافت کارنامه از
دبيرستان مقصد ميسر مي شود.
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