
 باسمه تعالی

 دانش آموزان بندی نحوه امتیاز                                                               2نمون برگ شماره 

 توضیحات و مدارک مورد نیاز امتیاز وضعیت دانش آموز ردیف مالک

عملکرد 

 تحصیلی

1 

 

کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس نوبت دوم پایه پنجم 

                99– 99و  99-1011تحصیلیو ششم ابتدایی سال 

 011حداکثر

 امتیاز

 امتیاز( 201)پنجمهای کارنامه نوبت دوم پایه 

 امتیاز(201)و ششم

 

 

 

 

عملکرد 

پرورشی 

 ،

پژوهشی 

و تربیت 

 بدنی 

کسب رتبه در مسابقات قرآن ) قرائت ، حفظ و مفاهیم (  2

 (نماز  نهج البالغه ، صحیفه سجادیه ، مداحی )عترت 

، احکام و انشای نماز ( در سطح منطقه ، استان و  ) اذان 

 (تأییدیه از کارشناسی مربوطه درمناطق و نواحیکشور )

 

حداکثر تا 

 امتیاز 06

 سوم دوم اول سطح

 23 22 03 منطقه

 02 53 52 استان

 23 22 03 کشور

کسب رتبه در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح منطقه  3

 )تأییدیه از کارشناسی مربوطه درمناطق و نواحی(

حداکثر تا 

 امتیاز 06

 سوم دوم اول سطح

 23 02 23 منطقه

کسب رتبه منتخب منطقه ای ، استانی و کشوری در  0

ابن حیان   ) امتیاز باالترین سطح مورد جشنواره جابر 

)تأییدیه از کارشناسی مربوطه درمناطق و  مالک است (

 نواحی(

 

حداکثر تا 

 امتیاز 06

 رتبه سطح

 23 منطقه

 02 استان

 23 کشور

0 

کسب رتبه منطقه ای ، استانی و کشوری در مسابقات و 

تربیت بدنی کارشناسی المپیاد های ورزشی تأییدیه از 

 مناطق و نواحی

 

حداکثر تا 

 امتیاز 06

 سطح
 

 اول

 

 دوم

 

 سوم

 23 22 03 منطقه

 02 53 52 استان

 23 22 03 کشور

تألیف و ثبت اختراع ) اصل کتاب یا شناسنامه آن ،   6

 گواهی ثبت اختراع و ... (

حداکثر تا 

 امتیاز 06
 امتیاز 31هر مورد ) تألیف / اختراع ( 

7 
 کارت و حکم عضویت در شورای دانش آموزری امتیاز06 عضویت در شورای دانش آموزی

9 
 معرفی نامه از  پژوهش سراهای دانش آموزی امتیاز06 عضویت در پژوهش سراهای دانش آموزی

عضویت در تشکل های دانش آموزی ) پیشتازان و  9

 (و انجمن های ورزشی و سفیران سالمت فرزانگان 
 یا نامه رسمیکارت عضویت  امتیاز 06

 

 

 سایر

 سکونت در محدوده جغرافیایی مدرسه 11

 ر اساس تعریف ستاد ثبت نام منطقه()ب

 

 امتیاز066
مدارک قانونی و معتبر جهت احراز سکونت در 

 محدوده مدرسه

امتیاز اگر  71فرزندان فرهنگیان )پدر و مادر فرهنگی  11

 امتیاز( 01یکی از اولیاء فرهنگی باشد فقط 
 حکم کارگزینی اولیاء فرهنگی دانش آموز امتیاز 06

12 
 امتیاز 06 ایثارگران و جانبازان شهدا ، فرزندان

 ارائه مدارک ایثارگری و جانبازی اولیا ء دانش آموز

 وگواهی از بنیاد شهید

 بسیجکارت عضویت  امتیاز 06 عضویت در بسیج 13

  امتیاز 1066 جمع کل امتیاز 

 


