راهنمای ثبت نام پایه دهم
دبیرستان نمونه دولتی آریو مصلی نژاد
جهت ثبت نام پایه دهم در گام اول باید مدارک مورد نیاز را فراهم نمایید (.لیست مدارک
مورد نیاز در سایت و کانالهای دبیرستان موجود است) .مدارکی که از دبیرستان دوره اول
دریافت نموده اید به همراه پرینت فرمهای مورد نیاز این دبیرستان (در سایت موجود است)
به اضافه فرم ثبت نام اینترنتی که باید روی سایت تکمیل شود و سپس پرینت آنرا گرفته و در
تاریخهایی که در فرم زمانبندی ( موجود در سایت و کانالهای دبیرستان) آمده است به
دبیرستان مراجعه نمایید (.توضیحات تکمیلی در ادامه آمده)
آدرس سایت دبیرستان (  – ) ariom1.irکانال دبیرستان ( ) ario.M.M

ابتدا سایت دبیرستان را جستجو و باز نمایید
 – 1تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی درسایت دبیرستان( :نمایشگر مستطیل آبی که روی آن نوشته فرم ثبت نام
دانش آموزان باالی نمایشگر ورود کاربران) را بدقت و کامل پر نمایید(اسکن عکس پرسنلی فرزندتان به
ابعاد حدود  066الی  056پیکسل در  556الی  066پیکسل باشد) (.کد رهگیری که سیستم در پایان به شما
میدهد را حتما یادداشت نمایید .و موقع ثبت نام به معاون فن آوری دبیرستان ارائه نمایید) .پس از تکمیل از
این فرم پرینت بگیرید(پرینترتان را طوری تنظ یم کنید تا در یک صفحه پرینت گرفته شود)
 – 2در نمایشگر ثبت نام (در سایت) ابتدا فرم اینترنتی مشخصات فردی را به دقت پرنمایید .پس از تکمیل
از این فرم نیز پرینت بگیرید.
 - 3فرمهای انضباطی و پرورشی و سالمت پزشکی را پرینت گرفته و با خودکار آبی تکمیل نمایید (توجه
داشته باشید که فرم سالمت پزشکی – ورزشی حتما باید توسط پزشک مهر و امضاء گردد ضمنا یک قطعه عکس روی
این فرم باید نصب و مهر پزشک روی آن نیز زده شود).

– 3با به همراه داشتن فرمهای فوق و مدارک الزم جهت ثبت نام (لیست مدارک الزم برای ثبت نام درکانال
و سایت موجود است) درروزها و تاریخهای قید شده به دبیرستان آریو مصلی نژاد (آدرس :بلوار وکیل آباد
– بلوار هنرستان – نبش  )3مراجعه نمایید.
 – 0پس از حضور در دبیرستان ابتدا به اطاق معاونت فن آوری (غروی) مراجعه و مدارک خود را ارائه
میدهید  .در ادامه به اطاقهای دیگر راهنمایی خواهید شد.
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