
مشخص شد. دانش آموزانی که در زمان برگزاری آزمون  نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز زمان اعالم و نحوه مشاهده

مراجعه کرده و با وارد  azmoon.tehranedu.ir اند، می توانند هم اکنون به سایتورودی این دبیرستان شرکت کرده

کردن کد ملی و کلمه عبور خود، برای دریافت کارنامه اقدام نمایند. برای رفاه حال متقاضیان گرامی، در این مقاله راهنمای 

 .آزمون دبیرستان ماندگار البرز را ارائه خواهیم دادتصویری دریافت نتایج و زمان اعالم نتایج 

در ادامه بهتر است ذکر کنیم که در این مقاله مواردی همچون بازیابی رمز عبور، مندرجات کارنامه آزمون دبیرستان 

ت پس از ماندگار البرز، ظرفیت و سهمیه های پذیرش را مورد بررسی قرار خواهیم داد. از سوی دیگر اقداماتی که الزم اس

 .قبولی در آزمون انجام دهید هم بررسی ذکر خواهیم کرد

مند شوید، اگر قصد دارید اطالعات کاملی نسبت به موارد ذکر شده به دست بیاورید و از مراحل تصویری دریافت نتایج بهره

 .پیشنهاد می کنیم تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه باشید

  

  

 یهاطالع

شوید  azmoon.tehranedu.ir تنها کافی است وارد وب سایت 1401برای دریافت نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز 

 .و با استفاده از کد ملی و رمز عبور نتایج را دریافت کنید

  

  

 زمان اعالم نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز

مدرسه ماندگار البرز که یکی از مدارس پر قدمت و بسیار معتبر در تهران می باشد، دارای شرایط بسیار خوب علمی بوده 

انه مدرسه البرز در حقیقت یک دبیرستان پسر  .و بسیاری از دانش آموزان عالقه مند به تحصیل در این مدرسه می باشد

بوده و به دلیل ظرفیت محدودی که دارد، هر ساله یک آزمون ورودی را برای ورود دانش آموزان به پایه دهم برگزار می 

دانش آموزانی که در این آزمون شرکت کرده اند، در صورت کسب نمره حد نصاب می توانند برای نام نویسی اقدام  .کند

در سال جاری نیز، آزمون ورودی   .یک ماه بعد برگزاری آن منتشر می گردد نمایند. نتایج این آزمون به طور معول حدود

خرداد برگزار گردید. به همین دلیل، شرکت کنندگان آن مایل به اطالع از تاریخ اعالم نتایج این  20مدرسه آزمون در 

 .آزمون می باشد

ه هم اکنون کارنامه دانش آموزان بر روی سایت این در مورد زمان اعالم نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز باید بگویم ک

چنانچه در در هنگام اخذ  .مدرسه قرار دارند و دانش آموزان می توانند با مراجعه به آن برای دریافت نتیجه خود اقدام کنند

مایی های الزم نتیجه خود با مشکلی مواجه شدید می توانید از طریق تماس با کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن راهن

 .را دریافت کنید نمایید

  

https://irantahsil.org/نتایج-آزمون-دبیرستان-ماندگار-البرز/
https://irantahsil.org/نتایج-آزمون-دبیرستان-ماندگار-البرز/
https://azmoon.tehranedu.ir/
https://azmoon.tehranedu.ir/


 
 البرززمان اعالم نتایج آزمون دبیرستان ماندگار 

  

  

 .مطلع شوید، وارد لینک مربوطه شوید شهریه دبیرستان ماندگار البرز اگر می خواهید از میزان

  

 نحوه مشاهده نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز

برای نحوه مشاهده نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز هیچ نیازی به مراجعه حضوری نبوده و خوشبختانه دانش آموزان 

هر زمان که تصمیم گرفتید این کار را انجام دهید میتوانید در  .ود را دریافت نمایندمی توانند از طریق اینترنتی کارنامه خ

می  azmoon.tehranedu.ir زمان های مقرر با ورود به سایت اعالم نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز که آدرس آن

  .باشد برای دریافت کارنامه اقدام نمایید

ند که جهت ورود به صفحه کاربری خود، الزم است که کد ملی و رمز عبور را وارد دانش آموزان گرامی توجه داشته باش

در ادامه برای رفاه حال همه  .نمایند. انجام این کار بسیار آسان بوده و تنها با طی کردن چند مرحله امکان پذیر خواهد بود

 .البرز را ارائه می دهیمدانش آموزان عزیز راهنمای تصویری دریافت نتایج آزمون دبیرستان ماندگار 

  

 .در سال جاری، وارد لینک قرمز شوید البرزهزینه ثبت نام دبیرستان  به منظور آگاهی از

https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2/
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 راهنمای تصویری دریافت نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز

در این قسمت خواهیم دید نحوه مشاهده نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز در هنگام مراجعه به سامانه ثبت نام مدرسه 

بل از اقدام برای دریافت نتیجه فیلتر شکن خود را خاموش کنید تا در ماندگار البرز به چه نحوی است. توصیه می شود که ق

 .بارگذاری سایت دچار مشکل نشوید

  

را در موتور جستجوگر خود وارد کنید. بعد از انجام این کار به  azmoon.tehranedu.ir در گام اول باید آدرس اینترنتی

ت بدانید در صفحه اصلی بر روی گزینه "مشاهده نتایج" کلیک صورت اتوماتیک وارد وب سایت می شوید. الزم به ذکر اس

 .نمایید تا بتوانید وارد مرحله بعد شوید

  

 
 راهنمای تصویری دریافت نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز

  

حال باید اطالعاتی همچون کد ملی، کلمه عبور و کد امنیتی را در محل های مربوطه وارد کنید. دقت داشته باشید که کلمه 

صفحه بعد می  .درستی وارد کنیدعبور نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد. بنابراین حتماً رمز خود را به 

 .نمایید توان با انتخاب گزینه دریافت نتیجه آزمون، کارنامه خود را دریافت

  



 
 فراموشی کلمه عبور سایت دریافت نتایج مدرسه البرز ماندگار

  

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید مدارس ماندگار البرز نمونه سواالت آزمون جهت دریافت

  

 فراموشی کلمه عبور سایت دریافت نتایج مدرسه البرز ماندگار

همانطور که اشاره شد وارد کردن کلمه عبور در زمان اعالم نتایج آزمون ورودی مدرسه ماندگار البرز الزامیست اما ممکن 

این رمز را فراموش کرده و یا به درستی به خاطر نیاورد. همین امر ممکن آموز به دالیل مختلفی است در مواردی دانش

خوشبختانه در چنین مواقعی بدون اینکه نیازی به مراجعه حضوری به  .است است برای فرد ایجاد استرس و اضطراب کند

  .مدرسه باشد، می توان آن به صورت اینترنتی رمز خود را بازیابی کرد

که داوطلب در سایت مدرسه بر روی گزینه "کلمه عبور را فراموش کرده ام" که در منوی سمت بدین منظور الزم است 

در صفحه بعد ابتدا کد ملی و سپس شماره تلفن همراهی  .راست پایین عبارت "مشاهده نتیجه آزمون" قرار دارد کلیک نمایید

   .رج نماییداید را دکه در هنگام نام نویسی برای آزمون پرداخت هزینه وارد کرده

همچنین، الزم است که کد امنیتی نمایش داده شده در پایین آن را بازنویسی کنید. پس از انجام همه این مراحل با لمس منوی 

 ."درخواست کلمه عبور"، یک رمز جدید برای شماره موبایل شما ارسال خواهد شد که می توانید از آن استفاده کنید

https://irantahsil.org/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8/
https://irantahsil.org/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8/


  

 .وارد لینک مربوطه شوید ان البرزنمونه سواالت آزمون ورودی دبیرست جهت دریافت 

  

 مندرجات کارنامه آزمون دبیرستان ماندگار البرز

پس از اینکه با نحوه مشاهده نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز آشنا شدید، احتماالً کنجکاو باشید که در کارنامه شما چه 

 .مواردی در شده است

های صحیح به همراه نمره اخذ شده افت نتیجه می توانند از تعداد پاسخمتقاضیانی که در آزمون شرکت کردند پس از دری

 .برای هر کدام از دروس مطلع شود

عالوه بر این، برای هر دانش آموز مشخص شده است که نمره تراز شده آخرین فرد پذیرفته شده در مدرسه چند است. بر 

 .مون آگاه شوندتوانند از جزئیات عملکرد خود در آزاین اساس، داوطلبان می

  

 
 مندرجات کارنامه آزمون دبیرستان ماندگار البرز

  

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8/


 . روی عبارت کلیک نمایید نه سواالت آزمون ورودی دبیرستان معارفنمو برای دانلود

  

 ظرفیت و سهمیه های پذیرش مدرسه البرز ماندگار

با توجه به آنکه دبیرستان البرز ماندگار دارای جایگاه بسیار خوبی است، در پذیرش دانش آموزان ورودی خود معیارهای 

ی از ظرفیت پذیرش، به دانش آموزانی که دارای سهمیه شاهد و یا فرزندان در این میان درصد  .خاصی را تنظیم کرده است

 .همکاران فرهنگی هستند اختصاص داده شده است

درصد محسوب  ۵۰برای مثال، ده درصد از کل ظرفیت پذیرش دانش آموزانی که فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باالی 

درصد نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده را کسب کرده  ۸۰رد بتواند حداقل شوند،در نظر گرفته شده است. البته اگر فمی

درصد نمره تراز آخرین پذیرفته شده،  ۹۰به عالوه، اگر متقاضی فرزند همکار فرهنگی بوده و موفقیت کسب حداقل  .باشد

 .قبول محسوب می شود

ایستی مستندات استفاده از سهمیه را همچون راهنمای الزم به ذکر است که اگر قصد استفاده از این سهمیه ها را دارید ب

 .تصویری دریافت نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز از طریق سایت دبیرستان و در زمان مقرر انجام دهید

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک کنید سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی البرز به منظور آشنایی با

  

 اقدامات الزم پس از قبولی آزمون دبیرستان ماندگار البرز

دانش آموزانی که در زمان اعالم نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز جزء پذیرفته شدگان به شمار می روند، در مرحله بعد 

بر اساس جدیدترین اطالعیه های منتشر شده، دانش آموزان و اولیاء گرامی  .باید برای ثبت نام قطعی در مدرسه اقدام کنند

مطابق با زمانبندی های در نظر گرفته شده، با در دست داشتن مدارک به دبیرستان  18 مرداد الی 5الزم است که از تاریخ 

 .البرز مراجعه فرمایند

گفتنی است که این مدرسه معموال قبل از نام نویسی قطعی، جلسات توجیهی را برای پذیرفته شدگان تشکیل می دهد. در سال 

 29، مقرر شده است تا رشته های مختلف در ساعت های مختلف روز جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم ایجاد تجمع

 .تیرماه در مدرسه حضور یابند
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 مندرجات کارنامه آزمون دبیرستان ماندگار البرز

 

 .بر لینک قرمز یک بار کلیک فرمایید مشاوره قبولی در آزمون نمونه دولتی جهت دریافت

  

  

  

 ون دبیرستان ماندگار البرزاخبار پیرامون نتایج آزم

قبول نشدید اصال نگران نباشید زیرا می توانید  اگر از آن دسته از داوطلبانی هستید که در آزمون دبیرستان ماندگار البرز

 مدارس دیگه ای همچون سمپاد، تیزهوشان و یا انرژی اتمی ثبت نام کنید برای آزمون

 .شودگذاری آزمون اعالم میروز بعد از بر 40الی  30اعالم نتایج آزمون 

  

  

  

 اطالعیه

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/


نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز را باید به صورت اینترنتی دریافت کنید و برای این کار باید وارد وب سایت دبیرستان 

 ماندگار البرز تهران شوید

  

 خالصه مطالب

اعالم نتایج آزمون دبیرستان ماندگار البرز را در  در این مقاله تالش کردیم تا همه اطالعات الزم در خصوص زمان و نحوه

آن دسته از دانش آموزان که در  .اختیار دانش آموزان عزیز قرار دهیم و توضیحات الزم جهت ثبت نام قطعی را ارائه کنیم

ماندگار البرز به  توانند با مطالعه این مقاله از روند و زمان اعالم نتایج آزمون دبیرستاناند، میاین آزمون پذیرفته شده

 .سادگی مطلع شوند. زیرا با اعالم نتایج این محتوا به روز رسانی می شود

  

  

 


