آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش بهیاری
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از میان داوطلبان دختر واجد شرایط زیر جهت تحصیل در هنرستان بهیاری الزهرا (س) گناوه
برای سال تحصیلی  96-97پس از برگزاری امتحان کتبی و مصاحبه حضوری و انجام سایر مراحل براساس اولویت دانش آموز
می پذیرد.
الف) شرایط:

 -1تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران
 -2متدين به دين مبين اسالم يا يکي از اديان رسمي کشور و التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي
 -3دارا بودن مدرک تحصیلی پایه نهم ،
 -4حداکثر سن ورود به دبيرستان  91سال تمام تا تاريخ ( 16/6/19متولدین  77/7/9به بعد)
 -5دارا بودن سالمت جسمي و رواني
 -6دارا بودن صالحيت اخالقي و حسن خلق و شايستگي حرفه اي
 -7قبولي در امتحان ورودي (کتبي و مصاحبه)
 -8افراد بومي استان حق تقدم خواهند داشت.
 -9طول دوره تحصيل بر اساس ضوابط آموزش و پرورش مي باشد (حداقل سه سال کامل تحصیلی)
 -11وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي نسبت به پرداخت کمک هزينه تحصيلي و خوابگاه هيچگونه
تعهدي نخواهد داشت.
 -11تعهد خدمت معادل دو برابر مدت آموزش (در صورتيکه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي پس از
فارغ التحصيلي و پس از معرفي حداکثر ظرف مدت  6ماه نسبت به جذب فارغ التحصيالن اقدام ننمايد ،تعهد نامه
کان لم يکن تلقي خواهد شد).
 -12به دانش آموزان در صورت موفقيت در آزمونهاي دورس عمومي ،الزامي و تخصصي از سوي وزارت آموزش
و پرورش ديپلم کاردانش در رشته بهياري داده خواهد شد.
ب) مدارک الزم جهت ثبت نام:

 -1يک برگ فرم درخواست تکميل شده ثبت نام
 -2يک برگ فتوکپي مدرک تحصيلي پايه نهم يا گواهي اشتغال به تحصيل در همين مقطع
 -3يک برگ فتوکپي شناسنامه (چنانچه توضيحاتي در صفحات ديگر شناسنامه درج شده باشد يک برگ از صفحه توضيحات)

 -4اصل فيش واريز بانکي به مبلغ پنج هزار ريال ( 0555ریال) به حساب سیبا بانک ملی به شماره
 0971191590555تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد حق ثبت نام امتحانات ورودي بهياران (قابل پرداخت در
کليه شعب بانک ملي)
 4 -6قطعه عکس  3*4تمام رخ
 -7کپي فرم شماره يک هدايت تحصيلي
* توجه( :مدارک ارسالي عودت داده نمي شود)

ج) تاریخ ثبت نام و نحوه ارسال مدارک:

داوطلبان واجد شرايط مي توانند فرم درخواست زير را تکميل و همراه با ساير مدارک الزم درخواست شده از تاريخ
شنبه  16/1/07لغايت پنجشنبه 16/4/90فقط توسط پست سفارشي به

آدرس:گناوه – خیابان آزادی روبروی بازار روز

– نبش ایران گاز – هنرستان بهیاری الزهرا(س) -کد پستی  7473137357ارسال و از مراجعه حضوري به هنرستان
بهياري خودداري نمايند.
» کارت ورود به جلسه آزمون در روز چهار شنبه  16/4/02در محل هنرستان بهياري الزهرا (س) گناوه توزيع
و محل برگزاري آزمون نيز در روز توزيع کارت به اطالع داوطلبان عزيز خواهد رسيد.

» تاريخ برگزاري آزمون کتبي :روز پنج شنبه  16/4/01ساعت  95صبح
د) شرایط برگزاری آزمون:

 -1نوع سؤال فقط تستي (چهار جوابي)
 -2سئواالت هوش و رياضي -ادبيات فارسي  -زبان انگليسي -علوم و بينش ديني از هر درس  21سئوال و جمعاً
 111سوال در سطح دروس پايه تحصيلي نهم
 -3پس از امتحان کتبي از افرادي که حدنصاب الزم نمره قبولي از صد نمره آزمون را با توجه به ظرفبت پذيرش
(يک و نيم برابر تعداد پذيرش نهايي )کسب کرده باشند جهت انجام مصاحبه حضوري دعوت بعمل مي آيد.
* توجه  " :داوطلبان گرامي در صورت داشتن هرگونه سئوال و يا درخواست راهنمايي ضروري با شماره تلفن
 11901211دفتر مديريت هنرستان بهياري الزهرا(س)گناوه تماس حاصل نمايند" .
ا

فرم درخواست ثبت نام براي هنرستان کاردانش_ رشته بهیاري
نام و نام خانوادگي:
تاريخ تولد (روز

نام پدر:
ماه

سال

)

شماره شناسنامه:

محل تولد:

محل اخذ مدرک تحصیلی پايه نهم :
آدرس دقیق محل سکونت:

شماره تماس منزل :

شماره تلفن همراه :
تاريخ و امضاء داوطلب

