
 بسمه تعالی

 آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کاردانش بهیاری

شهریور دشتستان برای  71واجد شرایط زیر جهت تحصیل درهنرستان بهیاری   داوطلبان پسردانشگاه علوم پزشکی بوشهراز میان 

ز می وپس از برگزاری امتحان کتبی و مصاحبه حضوری و انجام سایر مراحل بر اساس اولویت دانش  آم 39-39سال تحصیلی 

 پذیرد.

                                                                       شرایط:                                                                  الف(

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران -7

دارا بودن مدرک سال اول دبیرستان ، یا گواهی اشتغال به تحصیل در همان مقطع مشروط بر آنکه در موقع ثبت نام  )پس از  -2

 ( گواهی قبولی ارائه گردد.پذیرش نهایی

 دارندگان مدرک باالتر از اول دبیرستان حق ثبت نام و شرکت ندارند. –تبصره 

 به بعد( 67/61/19)متولدین  97/60/39سال تمام تا تاریخ  73حداکثر سن ورود به دبیرستان  -9

 دارا بودن سالمت جسمی و روانی-5

  دارا بودن صالحیت اخالقی و حسن خلق و شایستگی حرفه ای -0

 امتحان  ورودی )کتبی و مصاحبه (قبولی در  -1

 افراد بومی استان حق تقدم خواهند داشت.  -8

 طول دوره تحصیل بر اساس ضوابط آموزش و پرورش می باشد )حداقل دو سال کامل و یک ترم تابستانی ( -3

 تعهدی نخواهد داشت.وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی و خوابگاه هیچگونه  -76

داشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از حداکثر ظرف مدت تعهد خدمت معادل دو برابر مدت آموزش )در صورتیکه وزارت به -77

 ماه نسبت به جذب فارغ التحصیالن اقدام ننمایند ، تعهدنامه کان یکن تلقی خواهد شد(. 0

وس عمومی ، الزامی و تخصصی از سوی وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان در صورت موفقیت در آزمونهای در (72

 دیپلم کاردانش در رشته بهیاری داده خواهد شد.

 ب( مدارک الزم جهت ثبت نام :

 میل شده ثبت نامیک برگ فرم درخواست تک -7

 یک برگ فتوکپی کارنامه سال اول دبیرستان  -2

 حات دیگر شناسنامه درج شده باشد یک برگ از صفحه توضیحات (یک برگ فتوکپی شناسنامه )چنانچه توضیحاتی در صف -9

تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد حق  2719973675666لایر به حساب سیبا بانک ملی به شماره  5666مبلغ اصل فیش بانکی به  -9

 ثبت نام امتحانات ورودی بهیاران ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی (

تحت عنوان درامد شبکه بهداشت  2718687755666لایر به حساب سینا بانک ملی به شماره  756666غ مبلاصل فیش بانکی به -5

 و درمان شهرستان دشتستان ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی (



 تمام رخ 9*9قطعه عکس 2 -0

 کپی فرم شماره یک هدایت تحصیلی -1

 تقاضا نفرمایید(توجه: )مدارک ارسالی عودت داده نمی شود لطفا   *

 ج( تاریخ و محل ثبت نام :

 79/69/39داوطلبان واجد شرایط می توانند فرم درخواست زیر را تکمیل و همراه با سایر مدارک الزم اعالم شده از تاریخ شنبه 

 به آدرس زیر شخصا"مراجعه یا توسط پست سفارشی ارسال دارند. 97/69/39لغایت سه شنبه 

 شهریور 71هنرستان بهیاری  –خیابان بهداشت ، جنب مرکز بهداشتی درمانی امام حسین )ع(  -بلوار جمهوری اسالمی-برازجان

شهریور برازجان توزیع و محل برگزاری  71در محل هنرستان بهیاری  79/65/39کارت ورود به جلسه آزمون در تاریخ سه شنبه -

 لبان عزیز خواهد رسید.نیز در روز توزیع کارت به اطالع داوط

 صبح 3396ساعت  75/65/39تاریخ برگزاری آزمون کتبی : روز چهارشنبه  -

 د( شرایط برگزاری آزمون :

 نوع سوال فقط تستی ) چهار جوابی ( -7

سوال و 26سواالت هوش ،ریاضی،ادبیات فارسی،زبان انگلیسی،علوم زیستی)زیست شناسی(و بینش دینی از هر درس  -2

 سوال در سطح دروس سال اول دبیرستان766جمعا"

 امتیاز خواهد بود. 56نمره آزمون کتبی  766حداقل امتیاز کسب شده از -9

امتیاز( را کسب کرده باشند جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت بعمل  56پس از امتحان کتبی از افرادی که حداقل نمره قبولی ) -9

 می آید.

         .......................................................................................................................................... 

 فرم درخواست ثبت نام برای هنرستان کاردانش _رشته بهیاری

 

 

 

 نام خانوادگی:    نام: 

 شماره شناسنامه:   نام پدر:

 تاریخ تولد :      روز           ماه          سال

 محل تولد:

 محل اخذ مدرک سود راهنمایی:

 محل اخذ مدرک اول دبیرستان:

 آدرس دقیق محل سکونت:

 

 تاریخ و امضاء داوطلب


