بسمه تعالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشگاه سیستان و بلوچستان
اطالعیه آزمون ورودی دبیرستان های پسرانه و دخترانه (دوره دوم) وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 1400-1401
دبیرستان های دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان و خاش) از دانش آموزان پایه نهم دبیرستان های دوره اول سراسر استان در سال تحصیلی  1400-1401برای پایه
دهم در رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی از طریق آزمون وردی سازمان سنجش آموزش کشور دانش آموز پسر و دختر می پذیرد.

)1

نحوه پذیرش دبیرستانها:

الف :دبیرستان های زاهدان -دانش آموز پسر و دختر مناطق :زاهدان ،میرجاوه و نصرت آباد پذیرش می شود.
ب :دبیرستان های خاش -دانش آموز پسر و دختر مناطق :خاش و نوک آباد پذیرش می شوند.
)2

مدارک الزم جهت ثبت نام:

 -2-1کارنامه تایید شده پایه هشتم دوره اول متوسطه و ترم اول پایه نهم.
 -2-2یک برگ فتوکپی از شناسنامه خوانا (صفحه اول بهمراه سریال شناسنامه)
 -2-3یک قطعه عکس 3*4
 -2-4درج دقیق آدرس محل سکونت و شماره تلفن که بتوان با آن در مواقع ضروری تماس گرفت (ترجیحاً تلفن همراه) در سایت ثبت نام آزمون.
 -2-5پرداخت مبلغ  450/000ریال (چهارصد و پنجاه هزار ریال) از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی در طی مراحل اینترنتی ثبت نام.
)3

شرایط ثبت نام:

الف -شاغل به تحصیل در پایه نهم دوره اول متوسطه

کارنامه تأیید شده ترم اول پایه نهم دوره اول متوسطه.

ب -داشتن حداقل معدل  18به باال در پایه هشتم دوره اول متوسطه
)4

کارنامه تایید شده پایه هشتم دوره اول متوسطه.

نحوه ثبت نام:

ثبت نام اینترنتی :از طریق مراجعه به سایت  http://azmoon.usb.ac.irانجام می پذیرد.
 )5مهلت ثبت نام :از روز شنبه مورخ  1400/01/07لغایت روز شنبه مورخ 1400/01/27
 )6تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه :متعاقباً در سایت ثبت نام آزمون اعالم می گردد.
 )7تاریخ برگزاری آزمون :متعاقباً در سایت ثبت نام آزمون اعالم می گردد.
 )8مواد امتحانی:
ادبیات فارسی تعداد  20سوال ،پیام های آسمانی :تعداد  20سوال ،علوم تجربی :تعداد  20سوال ،ریاضی :تعداد  20سوال ،زبان انگلیسی :تعداد  20سوال.
 )9محل برگزاری آزمون
 حوزه زاهدان شامل – شهر زاهدان (ناحیه 1و ،)2میرجاوه و نصرت آباد در محل  :دبیرستان های دانشگاه زاهدان حوزه خاش شامل – شهر خاش و مناطق نوک آباد در محل :دبیرستان های دانشگاه خاشضمناً عطف به نامه شماره  120/15757مورخ  88/02/30دبیرخانه شواری محترم آموزش و پرورش هزینه های تشکیل کالس های تکمیلی و تقویتی (فوق برنامه)
از متقاضیان در طول سال تحصیلی اخذ خواهد شد.
*** الزم به ذکر است دواطلبان محترم باید اسکن تمامی مدارک الزم جهت ثبت نام اینترنتی را با حجم خواسته شده در آدرس اینترنتی ثبت نام ،در مراحل
مختلف ثبت نام اینترنتی آپلود نموده ،دریافت کد رهگیری به منزله اتمام فرآیند ثبت نام می باشد.

