
 د��ر� را��مای ��� �م

 ���ی دوره دوم ��و��ه  پا� د�م    آز�ون ورودی

 د��ر�تان ما�دگار ا��رز

 98-99 سال تحصیلی

 

 

 

 

 شرایط ثبت نام در آزمون ورودي 

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران .1

  97-98 اشتغال به تحصیل در پایه نهم در سال تحصیلی .2

 در امتحانات نوبت اول پایه نهم  18حداقل معدل  .3

 

 مهلت ثبت نام ، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاري آزمون 

، که از طریق مراجعه به می باشد   20/1/98شنبه سه  لغایت   23/11/97شنبه سه از روز  زمان ثبت نام .1

 . امکان پذیر خواهد بود   www.tehranedu.irسامانه 

کشور که متقاضی ادامه تحصیل خارج از مدارس  دانش آموزان مشغول به تحصیل در سایر استان ها و یا

لغایت  23/11/79از  تاریخ  جهت ثبت نام در پایه دهم دبیرستان ماندگار البرز می باشند ضروري است 

 . به محل دبیرستان البرز مراجعه نمایند   20/1/89

 .می باشد   28/1/98شنبه  پنج لغایت   21/1/98 از روز چهارشنبه  زمان ویرایش .2



صرفاً از طریق می باشد  که داوطلبان  می بایست   ریال 000/250هزینه شرکت در آزمون ورودي مبلغ  .3

 .پرداخت نمایند ثبت نام و    www.tehranedu.ir در سامانه به نشانی   درگاه الکترونیکی

  kb  300که حداکثر   jpgبا پس زمینه سفید با فرمت   3*4فایل اسکن شده تصویر داوطلب در ابعاد  .4

 . حجم داشته باشد آماده و هنگام ثبت نام مورد استفاده قرار گیرد 

نام اینترنتی ، متوجه  مسئولیت هرگونه ایراد  ناشی از ثبت اطالعات نادرست در انجام مراحل ثبت :تذکر 

 . شخص داوطلب می باشد 

همراه معتبر  به منظور اطالع رسانی از طریق پیامک تلفن متقاضیان می بایست هنگام ثبت نام  ، شماره  .5

 . در سامانه ثبت نمایند را 

نمایند و  انتخاب هنگام ثبت نام ثبت نام در پایه دهم می بایست رشته مورد درخواست خود را متقاضیان .6

 .ثبت نام و ادامه تحصیل دهند پذیرفته شده درصورت پذیرش در آزمون صرفاً می بایست در همان رشته

 سامانهاز  طریق مراجعه به    9/2/98دوشنبه لغایت    7/2/98شنبه روز آزمون از  کارت ورود به جلسه .7

 . قابل دریافت می باشد    www.tehranedu.ir ثبت نام به نشانی 

در مکان هاي مندرج در کارت ورود به جلسه برگزار   12/2/98صبح روز پنج شنبه  9ساعت رأس  آزمون .8

 . خواهد گردید 

کارنامه آزمون شامل تعداد پاسخ هاي صحیح و نادرست ، نمره مکتسبه هر ماده براي تمامی داوطلبان  .9

 . درسی ، نمره تراز شده داوطلب و نمره تراز شده آخرین فرد پذیرفته شده در مدرسه ؛ صادر خواهد شد 

 

 منابع آزمون ، مواد درسی ، تعداد و ضریب سؤاالت 

  به شرح  نظريمتوسطه دوره دوم پایه دهم سی ، تعداد و ضریب سؤاالت آزمون ورودي درمنابع ، مواد

 .جدول زیر می باشد 
ف

دی
ر

 

  ماده درسی

 رشته ریاضی و تجربی
 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال

 2 15 پیام هاي آسمان 1

 دقیقه 120

درصد سواالت از  100

کتاب هاي پایه نهم 

 سال تحصیلی

98-97 

 2 15 فارسی  2

 1 10 عربی  3

 2 10 زبان انگلیسی 4

 4 25 ریاضی 5

 3 25 علوم  6

 1 10 مطالعات اجتماعی 7

  110 جمع کل

 

 

 



ف
دی

ر
 

 ماده درسی 

 رشته علوم انسانی
 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال

 2 15 پیام هاي آسمان 1

 دقیقه 120

سواالت از  درصد 100

کتاب هاي پایه نهم 

 سال تحصیلی

98-97 

 4 20 فارسی  2

 4 20 عربی  3

 2 15 زبان انگلیسی 4

 3 20 ریاضی 5

 3 20 مطالعات اجتماعی 6

  110 جمع کل

 

  تعلق می گیرد  نمره منفیسواالت به صورت چهارگزینه اي بوده و به پاسخ هاي نادرست. 

  و جانبازان  شامل فرزندان معزز شهدا ، آزادگان(  دانش آموزان شاهدده درصد از ظرفیت پذیرش به

درصد نمره تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده  تعلق  80به شرط کسب حداقل ) درصد  50باالي 

 .گیرد  می

؛ به محل   4/2/98شنبه  چهارلغایت   2/2/98شنبه دوروز ،  از  ارائه مستندات قانونی استفاده از سهمیه

 .دبیرستان الزامی می باشد 

  درصد نمره تراز  90به شرط کسب حداقل  همکاران فرهنگیمعزز فرزندان ده درصد از ظرفیت پذیرش به

 . شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده تعلق می گیرد 

؛ به محل   4/2/98شنبه  چهارلغایت   2/2/98شنبه دوارائه مستندات قانونی استفاده از سهمیه ، از روز 

 .دبیرستان الزامی می باشد 

 جهت ثبت نام در پایه دهم این دبیرستان تمامی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان ماندگار البرز 

درصد نمره تراز شده  80و به شرط کسب حداقل ؛ می بایست در آزمون ورودي پایه دهم شرکت نمایند 

 . پذیرفته شده ؛ مجاز به ثبت نام در پایه دهم دبیرستان البرز خواهند بود  آزمون آخرین فرد

  داوطلبان اقلیت هاي مذهبی رسمی کشور به سؤاالت  مشترك اقلیت هاي مذهبی پاسخ خواهند داد. 

  داوطلبان عزیز می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.tehranedu.ir  

 . تماس حاصل نمایند   66469414و    66469442مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 

 

 ، 66469442: ؛ تلفن  1خیابان انقالب چهارراه کالج کوچه البرز پ : آدرس دبیرستان ماندگار البرز 

66469414  ،66469431  ،66469524  ،66469477  ،66469516  ،66469564 


