راهنمای ثبت نام در نهمـین مراسم تقدیر از دانش آموزان موفق خوری و محصل در مدارس خور
هدف از برگزاری جشن تقدیر:

این مراسم ویژه دانش آموزان
خوری که در هر جایی مشغول به
تحصیل می باشند و همچنین
دانش آموزان غیر خوری که در
یکی از مدارس سطح شهر خور
درس می خوانند می باشد.

شناسایی و تشویق دانش آموزان تالشگر و مستعد ،با هدف ایجاد
انگیزه برای رفتن به سمت آینده ای روشن تر.
شرکت در این مراسم اختیاری است.

مهلت ثبت نام:

و فقط از طریق ثبت نام الکترونیکی

از یکشنبه  20بهمن ماه تا دوشنبه

در موعد تعیین شده امکان پذیر

 27بهمن ماه 1398

است.

(تمدید نخواهد شد).

در هنگام ثبت نام الکترونیکی

بعد از ثبت نام الکترونیکی،

در صورتی که به سواالت اجباری

ارائه مدارک مورد نیاز به دفتر کمیته

پاسخ ندهید ،سیستم در هنگام

دانش پژوهان در مهلت مقرر الزامی

بازبینی و ثبت ،شما را به آن سوال

است .در غیر این صورت ثبت نام

بر می گرداند.

شما تکمیل نمی شود.

www.dpkhour.ir

آدرس وبسایت کمیته دانش پژوهان:

این جشن شامل چه قسمت هایی می شود:
توضیح

عنوان

دانش آموزان مدرسه شاهد شامل نمی شوند.
تنها در صورتی که در سال تحصیلی  97-98وارد این مدارس شده اید ،می توانید به این سوال

 .1قبولی در مدارس
خاص (نمونه و
تیزهوشان)

پاسخ دهید.
دانش آموزانی که در سال تحصیلی ( 98-99مهرماه امسال) به مدارس خاص وارد شده اند ،در مراسم
سال بعد ثبت نام نمایند.
(مدارک کتبی مورد نیاز :کپی کارنامه قبولی سال گذشته یا گواهی اشتغال به تحصیل در مدرسه ای
که در حال تحصیل هستید)

 .2کسب رتبه اول تا

در صورتی که مدرسه سال گذشته شما دارای دو کالس در یک پایه بوده است ،مالک این جشنواره

پنجم پایه تحصیلی

رتبه کل در بین همه ی دانش آموزان پایه است.

در مدارس تیزهوشان
و نمونه دولتی

لطفا تاییدیه کتبی رتبه توسط آموزشگاه را همراه با مدارک در مهلت مقرر به دفتر کمیته تحویل
دهید.
درصورتی که مدرسه ی سال گذشته شما دارای دو کالس در یک پایه بوده است ،مالک این جشنواره

 .3کسب رتبه اول تا
سوم پایه تحصیلی
(ویژه  6ساله دوم)

رتبه کل در بین همه ی دانش آموزان پایه است.
لطفا تاییدیه کتبی رتبه توسط آموزشگاه را همراه با مدارک در مهلت مقرر به دفتر کمیته تحویل
دهید.
(در صورتی که از طرف آموزشگاه لیست رتبه ها به کمیته اعالم شود نیاز به تاییدیه مجدد نیست و
مالک فرم ارسالی مدارس به شرط ثبت نام دانش آموز در سایت است).

 .4دانش آموزان
دبستانی

دانش آموزان دبستانی که ارزشیابی آنها بر اساس نمرات توصیفی می باشد ،شامل رتبه های اول تا
سوم پایه که در اطالعیه آمده است نمی باشند .و با توجه به نبود مالک تفکیکی مناسب ،از تقدیر
کردن این عزیزان معذوریم.

این گزینه ویژه ی دانش آموزان تالشگری است که سال گذشته تحصیلی در جمع رتبه های اول تا

 .5پیشرفت تحصیلی
در معدل نهایی

سوم قرار نگرفته اند ولی توانسته اند با تالش خود معدل نیم سال دوم را به نسبت نیم سال اول به
میزان حداقل یک و نیم نمره افزایش دهند.
مدرک مورد نیاز :کپی کارنامه نیم سال دوم سال گذشته تحصیلی
فقط کسب "مقام اول" مورد تایید است.

 .6کسب مقام اول
شهرستان

دریافت تقدیرنامه ،لوح یادبود ،گواهی شرکت ،یا لوح "مقام برتر" یا لوح یادگاری مقام اول که به
همه شرکت کنندگان دارای حد نصاب یک برنامه ،تعلق گرفته است ،شامل این مراسم نمی شود.
در صورتی که این مورد شامل شما می شود کپی مدارک (به تعداد مدارک کسب شده) را در مهلت
مقرر به دفتر کمیته تحویل دهید.
فقط کسب "مقام" مورد تایید است.

 .7کسب مقام اول تا

دریافت تقدیرنامه ،لوح یادبود ،گواهی شرکت ،یا لوح "مقام برتر" که به همه تعلق گرفته است،
شامل این مراسم نمی شود.

سوم استانی و

در صورتی که این مورد شامل شما می شود کپی مدارک (به تعداد مدارک کسب شده) را در مهلت

کشوری

مقرر به دفتر کمیته تحویل دهید.
این گزینه شامل دانش آموزانی می شود که از دارالتحفیظ قرآن کریم خور تاییدیه کتبی ارائه نمایند.
پیش دبستانی (حافظ حداقل یک جزء)  -اول تا سوم دبستان (حافظ حداقل  3جزء)

 .8دانش آموزان

چهارم تا ششم دبستان (حافظ حداقل  5جزء)  -سه ساله اول متوسطه (حافظ حداقل  8جزء)
سه ساله دوم متوسطه (حافظ حداقل  13جزء)  -حافظ بیش از  20جزء قرآن کریم

حافظ قرآن

در صورتی که در جشن تقدیر سال گذشته به عنوان حافظ تقدیر شده اید ،شرط شرکت در مراسم
امسال این است که حداقل یک جزء بیشتر حفظ کرده باشید.
مربوط به رشته های ریاضی فیزیک ،تجربی ،علوم انسانی ،زبان و هنر

 .9کسب رتبه در

مدرک مورد نیاز :تحویل کپی کارنامه به دفتر کمیته در مهلت مقرر

کنکور سراسری

کسب رتبه زیر  1500کشوری در کنکور سراسری (بشرط تحصیل در دانشگاه روزانه)
کسب رتبه  3رقمی کشوری در کنکور سراسری (بشرط تحصیل در دانشگاه روزانه)

 .10کسب رتبه در
کنکور کاردانی
پیوسته نظام جدید

این مورد شامل دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش می باشد.
مدرک مورد نیاز :تحویل کپی کارنامه به دفتر کمیته در مهلت مقرر
کسب رتبه زیر  100کشوری (بشرط تحصیل در دانشگاه روزانه)
کسب رتبه زیر  200کشوری (بشرط تحصیل در دانشگاه روزانه)
در سال گذشته یا امسال به دانشگاه فرهنگیان وارد شده اید.

 .11پذیرش در دوره

امسال یا سال گذشته از طریق آزمون به استخدام آموزش و پرورش در آمده باشید.
پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه فرهنگیان سال گذشته یا امسال به استخدام آموزش و پرورش

تربیت معلم

درآمده باشید.

 .12سایر رتبه ها
(ویژه دانش آموزان)

در صورتی که در یک سمینار یا همایش استانی ،کشوری یا بین المللی به ارائه طرح یا مقاله و ...
پرداخته اید یا رتبه ای را کسب نموه اید که در موارد قبلی نبوده است.
مرحله شهرستان شامل این قسمت نمی شود.

 توضیح :در صورتی که دانش آموزان گرامی در یک مسابقه تیمی و گروهی به موفقیتی دست یافته اند ،هر کدام ازاعضای تیم و گروه که در مهلت مقرر ثبت نام کنند شامل برنامه خواهند شد.
(کارت ورود به جلسه فقط برای اعضای ثبت نام شده ی تیم یا گروه صادر خواهد شد).

جهت ورود به صفحه ثبت نام اینجا کلیک کنید
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