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ثبت نام نهایی دانش آموزان در این دبیرستان : نکته مهمیش ثبت نام را بخوانید )قبل از ثبت نام شرایط پ -

تنها بر اساس امتیاز کسب شده در فرایند. یاد شده انجام خواهد شد، لذا اولیای محترم دانش آموزان الزم 

است عالوه بر اقدام برای پیش ثبت نام در این دبیرستان، نسبت به ثبت نام فرزندان خود در سایر مدارس 

اقدام نمایند تا در صورت عدم کسب حد نصاب الزم برای ورود به دبیرستان نمونه عادی مورد نظر خود نیز 

  (.دولتی، از ثبت نام در سایر مدارس باز نمانند

 



وارد صفحه ایجاد حساب کاربری که شدین شماره ملی و شماره موبایل رو باید وارد کنید. دقت کنید شماره 

برای شما  کدفعالسازیتما در دسترس شما باشد بدلیل اینکه بعد از ثبت نام یک موبایلی که وارد میکنید باید ح

 پیامک می شود.

 

در صورتی که قبال این فرم رو پر نموده اید و میخواهید برای ویرایش یا چاپ وارد سامانه بشوید 

 .کلیک نمایید "ورود به سایت"برروی لینک 

 



 بعد از وارد کردن شماره ملی یک کدفعاسازی برای شماره موبایل شما در سامانه ارسال میشه.

 

 

 و با وارد کردن کدفعالسازی وارد سامانه می شوید.

 

 

 



 . وارد فرم پیش ثبت نام شوید .بعد از ورود به سایت داشبورد دانش آموز رو مشاهده میکنید

 

 

 اطالعات فردی بخش  –فرم پیش ثبت نام 

 

 

. بعد از انتخاب فایل عکس بصورت خودکار فایل برروی سرور بارگزاری می شودآپلود عکس(: بارگزاری ) بخش -ثبت نام  فرم پیش 

(کار خاصی نیاز نیست بعد از انتخاب عکس انجام بدهید)  



 

 

)دقت کنید اطالعات بعد از ثبت نهایی قابل  در سمت چپ صفحه و پایین یک دکمه هست برای ثبت نهایی فرمبعد از تکمیل اطالعات 

ید(ویرایش نیست و اگر حتما نیاز به ویرایش داشتید باید با مسئول ثبت نام تماس بگیر  

 

 



 ولی اگر اطالعات کامل بود بعد از ثبت نهایی فرم به فرم پرینت ثبت نام هدایت می شوید

 

 

 

 

 

 



 و تغییرات داشبورد دانش آموز بعد از  ثبت نهایی فرم پیش ثبت نام

 

 

 

ثبت نام نهایی دانش آموزان در این دبیرستان تنها بر اساس امتیاز کسب شده در فرایند. : نکته مهم

یاد شده انجام خواهد شد، لذا اولیای محترم دانش آموزان الزم است عالوه بر اقدام برای پیش 

ثبت نام در این دبیرستان، نسبت به ثبت نام فرزندان خود در سایر مدارس عادی مورد نظر خود 

اقدام نمایند تا در صورت عدم کسب حد نصاب الزم برای ورود به دبیرستان نمونه دولتی، از نیز 

 ثبت نام در سایر مدارس باز نمانند


