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اﻃﻼ ﻋﯿﻪی ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی  ١و٢
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﺧـﺮد
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿـﻠﯽ ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ

از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﺧﺮد ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﯿﺪن و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻏﺎز ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻮﺳـــﻄﻪی  ١و  ،٢ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ  ٩٨/١١/٦ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آدرس https://kheradedu.ir :ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از آﻏﺎز ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،در ﺻﻔﺤﻪی اول ﺳﺎﻳﺖ ،ﻋﺒﺎرت »ﻓﺮم ﭘﻴﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم« ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• روی آن ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ
• ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ و ﺷﻤﺎرهﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی داﻧﺶآﻣﻮز و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪون درج
آنﻫﺎ ،ارﺳﺎل ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪارک زﯾﺮ ﺑﺎرﮔﺬاری )آﭘﻠﻮد( ﺷﻮﻧﺪ:
• ﺻﻔﺤﻪی اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
• ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺗﺮم اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری
• ﻋﮑﺲ  ٤×٣ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز
درﺧﻮاﺳـــﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ واﺣﺪ ارزﺷـــﯿﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ آدرس
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸـــﮑﻞ ،ﺳـــﺆال ﯾﺎ
ِ
 assess@kheradedu.irارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻌﺬورﯾﻢ.

• ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺪارس ِﺧﺮد ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی :۱
• ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻢ:

ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﺟﻮد دارد ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه و
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺗﺮم ا ّول را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را اﻧﺠﺎم داده ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،در ﻗﺴﻤﺖ رﻫﮕﯿﺮی،
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل
داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮم ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺪارد؛ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﮔﺮاﻣﯽ ﻓﺮم ﭘﯿﺶﺛﺒﺖﻧﺎم را ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮم را ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮ
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻢ:
در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ﻧﺪارد.
• ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻬﻢ:
در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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• ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﺪارس ِﺧﺮد ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی :۲
در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪی  ٢ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ و ﻧﻤﺮهی ﻻزم در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول )آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ( ،دﻋﻮت ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم )ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺶآﻣﻮز( ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
• ﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻫﻢ:
اﻣﮑﺎن ﺷـــﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان در رﺷـــﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮﺳـــﺘﺎن ﺧﺮد در رﺷﺘﻪی ﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
• دﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ:
اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان در رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻی  ١٩در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم اول ﺳﺎل دﻫﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
• ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ دوازدﻫﻢ:
اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان در رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ در رﺷﺘﻪی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﺷﺘﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻی  ١٩در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم اول ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ
اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
از ﭘﺎﯾﻪی ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ دوازدﻫﻢ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

• دوازدﻫﻢ ﺑﺪون ﮐﻨﮑﻮر:
ﺑﺮای دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۹ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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