
  

  

  

  

 

  باسمه تعالي

  رئيس اداره استعدادهاي درخشان شهر تهران

  با سالم واحترام 

  پايه نهم ......................... ولي دانش آموز ............................ اينجانب  

به اطالع مي رسانم مسئولين مدرسه در خصوص آزمون جانمايي و ورود به مدارس غير متناظر دبيرستان هاي دوره دوم 

الم مي دارم كه در صورت قبول نشدن فرزندم در آزمون توضيحات الزم را ارائه نموده اند و با اطالع كافي از شرايط آزمون اع

  . جانمايي مدارس غير متناظر نسبت به انتقال ايشان هيچ گونه اعتراضي نداشته باشم 

  )  تقاضاي انتقال به مدرسه ديگر را دارم(تقاضاي شركت در آزمون جانمايي را دارم 

  )  تقاضاي عدم انتقال(تقاضاي شركت در آزمون جانمايي را ندارم 

  تعيين رشته جدول

  هنرستان مهارتي  رشته انساني  رشته تجربي  رشته رياضي

        

شبكه شبكه شبكه شبكه     7777الكترونيك، عالمه حلي الكترونيك، عالمه حلي الكترونيك، عالمه حلي الكترونيك، عالمه حلي     2222فتوگرافيك، عالمه حلي فتوگرافيك، عالمه حلي فتوگرافيك، عالمه حلي فتوگرافيك، عالمه حلي     1111فرزانگانفرزانگانفرزانگانفرزانگان((((    هنرستان مهارتيهنرستان مهارتيهنرستان مهارتيهنرستان مهارتيرشته هاي رشته هاي رشته هاي رشته هاي الزم به يادآوري است كه الزم به يادآوري است كه الزم به يادآوري است كه الزم به يادآوري است كه 

و در صورت تقاضا، از طرف اداره استعدادهاي درخشان ، معرفي نامه به دبيرستان و در صورت تقاضا، از طرف اداره استعدادهاي درخشان ، معرفي نامه به دبيرستان و در صورت تقاضا، از طرف اداره استعدادهاي درخشان ، معرفي نامه به دبيرستان و در صورت تقاضا، از طرف اداره استعدادهاي درخشان ، معرفي نامه به دبيرستان     نداردنداردنداردنداردنياز به آزمون جانمايي نياز به آزمون جانمايي نياز به آزمون جانمايي نياز به آزمون جانمايي     ))))و نرم افزارو نرم افزارو نرم افزارو نرم افزار

  . . . . مورد نظر صادر مي گرددمورد نظر صادر مي گرددمورد نظر صادر مي گرددمورد نظر صادر مي گردد

   .مي باشد  جهت شركت در آزمون جانمايي مدارس غير متناظر به ترتيب زيراولويت هاي انتخابي مدارس 

1 -    ................................2-   .................................3 -.......................... 

  

    ام و نام خانوادگي دانش آموزن                                                   نام و نام خانوادگي ولي دانش آموز 

  و اثر انگشت تاريخ و امضاء                                                          واثر انگشت ريخ و امضاءتا            

 

 

به دبيرستان هاي غير متناظر دوره دوم استعدادهاي درخشان  انتقاالت دانش آموزان آزمون فرم اعالم آگاهي و رضايت از شركت در

 1400-1401شهر تهران سال تحصيلي 

 فرم شماره يك


