
 به نام خدا، 

 سالم

ازی داوطلبان شرکت در دومین سدبیرستان عالمه حلی تهران قصد دارد، به منظور آماده ی"رده ب"

 فروردین 62یا  و 62( را در تاریخ فقط تشریحی، آزمونی آزمایشی )59آزمون المپیاد شیمی سال  مرحلة

 برگزار نماید.حضوری به صورت غیر به انتخاب شرکت کننده()

 ت نام، باید مراحل زیر انجام شودجهت ثب

 آزمون به حساب دبیرستان عالمه حلی تهران ةواریز هزین  1

 ارسال تصویر رسید پرداخت وجه   2

 :اطالعات مربوط به هر فرد شاملارسال 

 نام و نام خانوادگی -1

 نام مدرسه -2

 پایه  -3

 شماره تلفن همراه  -4

 شناسهکد شش رقمی در صورت نیاز،  -5

  radebhelli@gmail.comبه آدرس پست الکترونیک 

 باشد ت نام در آزمون شیمی رده بثبلطفا موضوع ایمیل،  

 دهید، فایل اکسل اطالعات را ارسال نماییددر صورتی که ثبت نام را به صورت گروهی انجام می 

توانند نمرة بقیه را ببینند! امّا اگر شود. به این معنا که همه میها به صورت کلی اعالم مینمره 

قمی کد شش رتواند در هنگام ثبت نام، یک کسی مایل نیست که نامش در لیست دیده شود، می

 م!دهی شامل حروف و اعداد انگلیسی را به ما ارسال نماید تا به جای نام او؛ کد را نمایش شناسه

  (IR33TX)مثال 

 شود، نام )یا کد(، اسم مدرسه و نمره خواهد بود.اطالعاتی که نمایش داده می 

 شودهای رسیده ارسال میبه ایمیلفروردین  69شب  ،آزمون

mailto:radebhelli@gmail.com


 پس از دریافت آزمون

 ت معین شده در آزمون شرکت نماییددر وق 1

به فروردین  22دقیقه روز شنبه  23:52حداکثر تا پایان ساعت خود را )عکس یا اسکن(  نامةتصویر پاسخ 2

 نامه شما تصحیح نخواهد شد.در غیر اینصورت پاسخارسال نمایید.  radebhelli@gmail.comآدرس 

 باشدآزمون شیمی رده ب نامة پاسخ لطفا موضوع ایمیل،  

 .خود بمانید و رتبة نمره ایمیلمنتظر  3

 

 است. هزار تومان 59شرکت در آزمون  ةهزین

 پرداخت نماییدمبلغ مذکور را طریق  3توانید از می ،ثبت نام برای

 ب بانک ملی و دریافت رسید پرداختواریز وجه از درون شع 1

 1591561211112   -شماره حساب   

و دریافت رسید  کارت به حساب ⇐ انتقال وجهواریز وجه از طریق خودپردازهای بانک ملی، در بخش  2

 خودپرداز

 شماره شبا و دریافت شناسه واریز واریز وجه از طریق اینترنت با استفاده از 3

 IR540170000004150124740007  -شماره شبا  

 رید.ها قرار بگینامیرسید پرداخت را حتما به ایمیل رده ب ارسال نمایید تا در لیست ثبت 
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