بسمه تعالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشگاه سیستان و بلوچستان
اطالعیه آزمون ورودی دبیرستانهای پسرانه و دخترانه ( دوره دوم) وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان برای سال تحصیلی 1396-97
دبیرستانهای دانشگاه سیستان و بلوچستان برای زاهدان ،خاش و سراوان از دانش آموزان پایه نهم دبیرستانهای دوره اول سراسر استان در سال تحصیلی  96-97برای پایه دهم در
رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی از طریق آزمون ورودی سازمان سنجش آموزش کشور دانش آموز پسر و دختر می پذیرد.
 -)1نحوه پذیرش دبیرستانها:
الف -دبیرستانهای زاهدان – دانش آموز پسر و دختر مناطق :زاهدان  ،میرجاوه و نصرت آباد پذیرش می شود.
ب -دبیرستانهای خاش – دانش آموز پسر و دختر مناطق :خاش و نوک آباد پذیرش می شوند.
ج -دبیرستانهای سراوان – دانش آموز پسر و دختر مناطق  :سراوان  ،سیب سوران ،جالق  ،مهرستان و بم پشت پذیرش می شود.
 -)2مدارک الزم جهت ثبت نام:
 -1-2گواهی عکس دار از مدرسه مربوطه مبنی بر اینکه دانش آموز سه سال دوره اول متوسطه را در استان سیستان و بلوچستان گذرانده است.
 -2-2کارنامه تایید شده پایه هشتم دوره اول متوسطه
 – 3-2یک برگ فتوکپی شناسنامه خوانا( صفحه اول به همراه سریال شناسنامه)
 -4-2یک قطعه عکس 3*4
 -5-2درج دقیق آدرس محل سکونت و شماره تلفن که بتوان با آن در مواقع ضرروی تماس گرفت ( ترجیحاً تلفن همراه) در سایت ثبت نام آزمون.
 -6-2اصل فیش واریزی به مبلغ  165000ریال ( یکصدوشصت وپنج هزار ریال) فقط به حساب سیبای  02177362604004نزد بانک ملی بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه سیستان
و بلوچستان با شناسه پرداخت ( 00102005000000040قید شناسه پرداخت ضروری است).
 -7-2جهت تایید ثبت نام نهایی :چاپ فرم ثبت نام به انضمام فیش واریزی تحویل دفتر معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه (جهت داوطلبان زاهدان) و ادارات آموزش و
پرورش شهرستانها (جهت داوطلبان شهرستانها) شود.
 )3شرایط ثبت نام :
الف -شاغل به تحصیل در پایه نهم دوره اول متوسطه

گواهی اشتغال به تحصیل در پایه نهم دوره اول متوسطه

ب – داشتن حداقل معدل  17به باال در پایه هشتم دوره اول متوسطه

کارنامه تایید شده پایه هشتم دوره اول متوسطه

ج -دانش آموز حداقل سه سال دوره اول متوسطه را در استان سیستان و بلوچستان به تحصیل اشتغال داشته باشند

گواهی عکسدار از مدرسه مربوطه

 )4نحوه ثبت نام :
ثبت نام اینترنتی  :از طریق مراجعه به آدرس  http://azmoon.usb.ac.irانجام می پذیرد.
 )5مهلت ثبت نام  :از تاریخ  96/1/16لغایت 96/1/22
 )6تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه  96/2/19 :لغایت 96/2/21
 )7تاریخ برگزاری آزمون :صبح روز جمعه مورخ 96/2/22
 )8مواد امتحانی و ضریب سواالت آزمون:
تعلیمات دینی ( ،)2ریاضی ( ،)3علوم تجربی ( ،)3زبان و ادبیات فارسی ( ،)2زبان انگلیسی()2
حدود یک سوم سواالت از پایه هشتم و دو سوم سواالت از پایه نهم می باشد.
 )9محل برگزاری آزمون :
 حوزه زاهدان شامل – شهر زاهدان ( ناحیه  1و  ،)2میرجاوه و نصرت آباد ( دبیرستانهای دانشگاه زاهدان) حوزه خاش شامل – شهر خاش و مناطق نوک آباد ( دبیرستانهای دانشگاه خاش) حوزه سراوان شامل -شهر سراوان  ،سیب سوران ،جالق ،مهرستان و بم پشت (دبیرستانهای دانشگاه سراوان)ضمناً عطف به نامه شماره  120/15757مورخ  88/02/30دبیرخانه محترم شورای آموزش و پرورش هزینه های تشکیل کالسهای تکمیلی و تقویتی (فوق برنامه ) از متقاضیان در
طول سال تحصیلی اخذ خواهد شد.
*** الزم به ذکر است که داوطلبان 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 و براساس بند ( )7-2اصل فیش واریزی را به همراه فرم ثبت نام نهایی که در مرحله آخر ثبت نام اینترنتی در اختیارشان قرار می گیرد را به آدرس قید
شده در اطالعیه ،تحویل نمایند.
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان
ستاد برگزاری آزمونهای دانشگاه

