
1397سراسري سال نام و شركت در آزمون  دفترچه راهنماي ثبت  

  43صفحه 

  تعالي  بسمه
  براي  دانشگاهي پيش  اخذ مدرك  و سال  يا هنرستان  دبيرستان  خر دورهآ  دو سال  تحصيلي  رشته  عنوان مربوط به  گواهي

  1397  سال  سراسري  در آزمون  شركت  براي  متوسطه  جديد آموزش  نظام  آموزان دانشيا  و  التحصيالن فارغ
  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  قبل  سنوات  هاي ديپلمه براي متوسطه  دوره آخر  سال  سه  همچنين و

  
  كشور  آموزش  سنجش  سازمان

 

        - 2          - 1          : اينجانب
       

  :فرزند - 5       : سال متولد - 4             : شماره  شناسنامه  داراي - 3
 .است            : بخش - 8         : شهرستان - 7   : استان:  تولدم  محل  كه - 6
  : تحصيلي  رشته در - 9
  

  اشتغال  13        -          :تحصيلي  سال -11                                  -10
  

 .ام شده  التحصيل و يا فارغ  دارم  تحصيل به        
  بـه   بـا توجـه   ) قـديم   نظـام   داوطلبـان   براي(  متوسطه  آخر دوره  در سال  تحصيلم  محل ،)جديد  نظام  داوطلبان  براي(  دانشگاهي پيش  هدوردر   تحصيلم  محل -12

  : است  ذيل  شرح  راهنما به  در دفترچه 7شماره   جدول
  نام بخش بخش كد    نام شهرستان    نام استان  

      :بخش    :شهرستان    :استان
 سـال (  ديـپلم   ماقبل  در سال  تحصيلم  ، محل)جديد  نظام  داوطلبان  براييا هنرستان   دبيرستان  سوم  سال(  دانشگاهي پيش  هدور  ماقبل  در سال  تحصيلم  محل -13

 :زير است  شرح  راهنما به  در دفترچه 7شماره   جدول  به  با توجه)  قديم  نظام  داوطلبان  براي  متوسطه  سوم 
  نام بخش بخش كد    نام شهرستان    نام استان  

      :بخش    :شهرستان    :استان
  ديـپلم   ماقبـل   در دو سال  تحصيلم  ، محل)جديد  نظام  داوطلبان  براييا هنرستان   دبيرستان  دوم  سال(  دانشگاهي پيش  هدور  ماقبل  در دو سال  تحصيلم  محل -14

  : زير است  شرح  راهنما به  در دفترچه 7شماره   جدول  به  با توجه)  قديم  نظام  داوطلبان  براي  متوسطه  دوم  سال(
  نام بخش بخش كد    نام شهرستان    نام استان  

      :بخش    :شهرستان    :استان
  

                 معدل كتبي امتحانات نهايي سال سوم متوسطه نظام جديد 
  )ديپلم نظام جديد(                          

  .اند ديپلم نظام جديد دريافت نموده 1396ا ت 1384معدل كتبي امتحانات نهايي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه براي داوطلباني كه در سال : توضيح
  

  مدرك اخذ  از محل  است  عبارت  متوسطه  آموزش جديد  نظام  آموزان  و دانش  التحصيالن فارغ  آخر براي  سال  سه  تحصيل  منظور از محل -1: مهم  خيلي  تذكرات
  .اسـت   و يـا هنرسـتان    دبيرسـتان )  دوم  سـال (  ديـپلم   ماقبل  سال  تحصيل  و محل)  ستانيا هنر  دبيرستان  سوم  سال(جديد   نظام  اخذ ديپلم  ، محل دانشگاهي پيش

  ، محل) چهارم  سال(  اخذ ديپلم  از محل  است  عبارت  ترتيب  به  متوسطه  آموزش  قديم  نظام  قبل  سنوات  هاي ديپلمه  براي  متوسطه  آخر دوره  سال  منظور از سه -2
  .است  هنرستان و يا  دبيرستان)  دوم  سال(  ديپلم  ماقبل  سال دو  تحصيل  و محل)  سوم  سال(  ديپلم  ماقبل  سال  تحصيل

  

  آزمـون   راهنمـاي   در دفترچـه   منـدرج   هـاي  دسـتورالعمل   به  توجه را با  فوق  مندرجات  كليه              اينجانب
كشور   آموزش  سنجش  سازمان ، است  واقع  خالف  فوق  اطالعات  شود كه  مشخص  زمان هر  چنانچه و  نمايم ييد ميأت را آن  و صحت  تكميل 1397 سال  سراسري

  .رفتار نمايد  اينجانب با  مربوطه  مقررات  مطابق تواند مي
  امضاء  محل          : داوطلب  خانوادگي  نام و  نام

  
 

  

 :خانوادگي  نام و  نام      .گرديد  تطبيق دقيقاً ، شده ارائه/ موجود  مدارك استناد  به  فوق  مراتب
   وپرورش آموزش  و يا اداره  يا آموزشگاه  يا هنرستان  و يا دبيرستان  دانشگاهي پيش  مركز آموزش  رئيسي امضا و مهر  محل

  
  .دندار  ديگري  ارزش  گونه هيچ و  گرديده صادر 1397  سال  سراسري  آزمون در  نام ثبت  براي صرفاً  گواهي  اين

   

  ذيربط، نزد خود نگهداري نمايند وپرورش آموزشتأييد آن توسط ادارات  پس ازو نموده داوطلبان الزم است اين فرم را تكميل 

  
  

 نام طبق شناسنامه  نام خانوادگي طبق شناسنامه 

) قديم  نظام  داوطلبان  براي(  ديپلم  و عنوان) جديد  نظام  داوطلبان  براي(  دانشگاهي پيش  مدرك  گواهينامه  عنوان   
)جديد  نظام  داوطلبان  براي(  دانشگاهي پيش  مركز آموزش  
) قديم  نظام  داوطلبان  براي(  و يا هنرستان  دبيرستان  

 
2  شماره  فرم  

 صحيح اعشار
    


