
 

                                                          (حبوبٌالمَوَهُ)

  شماره :      سازمان آموزش و پرورش استان فارس        

 تاریخ :  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرآنی استهبان 

 پیوست :                 )ع(لوم ـعضویت در پژوهش سرای دانش آموزی باقرالع فرم  

 

 مشخصات زیر را تکمیل فرمایید.  "لطفا )ع(لومدانش آموز عزیز ، باعرض تبریک پذیرش شما در پژوهش سرای باقر الع      

 نام و نام خانوادگی دانش آموز :                                        تاریخ تولد :    

 نام آموزشگاه :                                                            شماره شناسنامه :    

        متوسطه دوم :          متوسطه اول :                    کالس :                         مقطع : ابتدایی     

 پست الکترونیک :                                   معدل :                                        

 عنوان درس :      

 تلفن منزل :                                                               تلفن همراه :      

 نام ونام خانوادگی پدر :                                                  تلفن همراه :      

 نام ونام خانوادگی مادر :                                                 تلفن همراه :      
 

 عالقه مند به فعالیت در کدامیک از انجمن های علمی زیر هستید ؟      

  انجمن ادبیات       انجمن زیست شناسی       انجمن شیمـی       انجمـن ستاره شناسـی        انجمن ریاضی       

  انجمن معارف       انجمن محیط زیسـت       انجمـن  نانــو      انجمن برق والکترونیک        انجمن رباتیک       
 

 اولیاء گرامی و دانش اموزان عزیز به نکات زیر توجه فرمایید .       
 

 مسئولین مربوطه را در جریان قرار دهید.  "غیبت یا تاخیر فرزندان حتمادر هنگام  .1
 دانش آموز در  پژوهشسرا فقط مسئول حضور وغیاب در کالس درس میباشد واین مرکزهیچگونه تعهدی درقبال ورود وخروج .2

 ساعتهای روز از پژوهش سرا را ندارد.      

 با مسئولین اجازه خروج از مرکز را ندارد.دانش آموزان در موقع تشکیل کالس بدون هماهنگی  .3
 مسئولیت ایاب و ذهاب دانش آموزان با اولیاء محترم میباشد. لذا پژوهش سرا بعد از اتمام کالس مسئولیتی در قبال تهیه سرویس .4
 یا نگهداری فرزندان شما ندارد.                

 یا فرم ساده و مناسب محیط آموزشی الزامی است. در غیر اینصورت جهت جلوگیری از مسایل جانبی ، پوشیدن لباس فرم مدرسه  .5
 از پذیرش دانش پژوهانی که با ظاهر نامناسب مراجعه نمایند ، معذوریم.      

 سه جلسه غیبت به منزله انصراف است.  .6
 وجه پرداختی جهت ثبت نام تحت هیچ شرایطی برگشت داده نمی شود . .7

 شهریه برگشت داده میشود .،  فقط در صورت تشکیل نشدن کالس توسط پژوهشسرا » 

 

 

 : دـتعه      
 رعایت نمایم . "متعهد میگردم تمامی قوانین و موارد ذکر شده فوق را دقیقا                  اینجانب                                    

 
 تاریخ :                              امضاء دانش آموز:                                      امضاء ولی دانش آموز:              


