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 باسمه تعالی

 استان گلستان -1399-1400 یليتحص سالپايه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  آزمون ورودی ثبت نام نامهه شيو

 آزمون ورودی  درنام ( ضوابط و شرايط ثبت لفا

 ؛داشتن تابعیت ایرانی (1

 انجام می شود. 25/03/1398مورخ  46655 هشمار هامشنبخ بر اساس نام اتباع غیرایرانی، ثبت تبصره:

در آزمون ورودي مدارس  مجاز به ثبت نام، 3981-99مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی می دانش آموزان تما (2

 ند.هستنمونه دولتی 

یانی پاابی در ارزشی «17»  كتبی پایه دهم مدارس نمونه دولتی، كسب حداقل معدل مالك شركت در آزمون ورودي تبصره:

  می باشد. پایه نهمبراي فارغ التحصیالن  (ن اعمال نمرات تکوینیبدو خردادماهمعدل نمرات نوبت دوم )

 د.همان منطقه خواهد بو آموزان دانش نیب در یدولت نمونه يها رستانیدبرقابت علمی در آزمون ورودي  (3

تجربی،  علوم) از شاخه نظري تحصیلی رشته یكثبت نام،  تقاضاي نمون برگدر  دتوانمیهر داوطلب صرفاً  (4

 انتخاب نماید. را (ادبیات و علوم انسانی ،یكفیز ریاضی

 را انتخاب نماید. فه ايیك هنرستان از شاخه فنی و حرتقاضاي ثبت نام،  نمون برگتواند در هر داوطلب صرفاً می (5

رستان، بدون لحاظ آموزان شهر و شهانشدولتی، در بین د هاي نمونحرفههاي فنی و می براي ورود به هنرستانرقابت عل  (6

 ناحیه خواهد بود.ودن منطقه یا نم

استان مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون می  در هر منطقه اي در سطح، بودن رو كوچي به دلیل عشایرآموزان دانش (7

 باشند.

، با هستندنمونه دولتی  مدارسدانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج ازكشور كه متقاضی ادامه تحصیل در  (8

با ر، مطابق ضروري است در موعد مقرّ  ،نمی شود برگزاره آزمون مجزا براي این قبیل از دانش آموزان ه به این كتوجّ

 اقدام نمایند. استان مورد تقاضا درنسبت به ثبت نام خود  ،ودي مدارس نمونه دولتیدستورالعمل آزمون ور

 نام، زمان توزيع کارت و تاريخ برگزاری آزمونهلت ثبتم ب(

از  27/03/1399مورخ  شنبهسه  تا روز 17/03/1399 مورخ شنبهروز از  ،نمونه دولتی مدارسداوطلبان آزمون ورودي  نامبتث (9

ورود به سامانه كدملي  و براي  .شدخواهد انجام  http://nemooneh.goledu.ir به آدرس   نامثبت هسامانطریق 

 .اسنامه دانش آموز نياز استسريال شن
انه ثبت نام و اعالم از طریق سام، خ آنپاسدریافت  درخواست تجدید نظر و ،آزمون ایجنتاعالم  ،نامتمامی مراحل ثبت :ه بصرت

 .شدخواهد انجام  نتایج استان

اولویت  ،رشته مورد تقاضا، مدرسه محل تحصیل، داوطلب عکس، مشخصات فرديشامل:  آزمون هكارت ورود به جلس (10

در از طریق سامانه ثبت نام ، سه روز قبل از تاريخ برگزاری آزمونحداقل ، امتحانی هو نشانی دقیق حوزنمونه دولتی مدارس انتخاب 

 يلعآموزشگاه فمهر داوطلبان الزم است پس از چاپ كارت، آنرا ممهور به.فتگرخواهد  اختیار داوطلبان قرار

 .خود نمايند

 ممنوع است. ،بدون ارائه كارت ورود به جلسه ،جلسه آزمون درداوطلبان  شركت : تبصره

http://nemooneh.goledu.ir/
http://nemooneh.goledu.ir/
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زمان صورت هم سر كشور بهدر سرا 20/04/1399مورخ   جمعهصبح روز  9 ساعتس أر، مدارس نمونه دولتیآزمون ورودي  (11

 .خواهد شدبرگزار 

 نجاه پو  دویست) ريال 250000نام  مبلغ ثبت، 1380 مصوب ،بخشی از مقررات مالی دولت قانون تنظیم 14 استناد مادهبه  (12

 كه نحوه پرداخت آن در زمان دریافت كارت ورود به جلسه، متعاقبا اعالم خواهد شد. .می باشد هزار ریال(

 دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است. به جز این مبلغ، لغ فوق ثابت بوده ومب :هتبصر

  ، تعداد و ضريب سؤاالت منابع آزمون( ج

  است:، به شرح جدول زیر گوییت زمان پاسخ، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّنابع آزمونم (13

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگويی ضريب تعداد سؤال منابع آزمون رديف

 2 10 قرآن و پيام هاي آسمان آموزش 1

 دقيقه 120

 کتب درسی 

 پايه نهم سال تحصيلی

99-1398  

 2 15 فارسی 2

 1 8 عربی 3

 1 10 ( مدنی ، تاريخ ،جغرافيا)مطالعات اجتماعی  4

 1 7 زبان انگليسی 5

 2 25 علوم تجربی 6

 3 25 رياضی 7

  100 جمع کل

 

 . از کل کتب درسی پايه نهم )جدول فوق( خواهد بودآزمون ابع منتبصره: محتوای 
 

کتب درسی محتواي  از(، صحیحاي )فقط با یك پاسخ چهارگزینه ه، به شیونمونه دولتی مدارسسؤاالت آزمون ورودي  (14

 .ح خواهد شدطر 1398-99سال تحصيلی   پايه نهم

 اما؛ طراحی می شودك داوطلبان اهل تشیع و تسنن از محتواي مشتر« آموزش قرآن و پیام هاي آسمان»سؤاالت درس (15

مشترك اقلیت هاي دینی بر اساس  )مسیحیان، كلیمیان و زرتشتیان(، به سؤاالت رسمی كشور  دینی يهاتیّاقل داوطلبان

 خواهند داد.پاسخ  1398چاپ سال  920الهی و اخالق ویژه اقلیت هاي دینی با كد ادیان تعلیمات محتواي كتاب

شود. براي منفی براي داوطلب در نظر گرفته می نمره یكمثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  نمره 3هر پاسخ صحیح،  به ازاي (16

 ي در نظر گرفته نخواهد شد.ا نمرهسؤاالت بدون پاسخ، 

 خواهد شد. منظورمنفی براي او  نمره یكسؤال بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد،  هر چنانچه داوطلب در تبصره:

 آموز( ظرفيت، ضوابط و شرايط پذيرش دانشد

در پایان همین شیوه نامه آورده شده تعدادكالس، ظرفیت پذیرش و عناوین رشته هاي تحصیلی مدارس نمونه دولتی،  (17

 است.
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علوم تجربی، ، انسانی ادبیات و علوم :هاي تحصیلی، براي رشتهمدارس نمونه دولتیآموز در پذیرش نهایی دانش (18

 هدایت تحصیلیاجرایی  هنامشیوه مطابق ، زمینه /احراز رشته منوط به كسب شرایط ،حرفه ايو فنی شاخه  و كفیزی یاضیر

 . است  خرداد ماهدر ( 18/12/1395مورخ  226266)موضوع بخشنامه  شماره 

 ،یلیتحص تیاهد ضوابط مطابق آموز،دانش يتقاضا مورد یلیتحص رشته در نامثبت طیشرا احراز عدم صورت در تبصره :

 .دش خواهد اثر یب و لغو آزمون در داوطلب یقبول

 پذیرش 10/10/1390مورخ  227195به شماره  ،از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی «11» مطابق تبصره یك ماده (19

به نسبت  پايه نهمت دوم نوبپايانی ارزشيابی کتبی  معدلو  آزمون ورودی نمره کلميانگين  آموزان در آزمون ورودي، بر اساسدانش

 خواهد بود.ی نوبت دوم(انيپامعدل کتبی ارزشيابی  %50نمره آزمون ورودی و  %50)  ؛مساوی

« 17»کتبی معدل  حداقل، داشتن نمونه دولتی مدارس، براي پذیرش دانش آموزان در كتبیمعدل  %50شرط محاسبه تبصره :

 .است 1398-99در سال تحصيلی (  پايه نهم بدون اعمال نمرات تکوينیمعدل نمرات خردادماه ) دوم نوبت یانيپاارزشيابی 

نمونه دولتی، در  مدارسپذیرش ظرفیت از  (%10)درصدده ، 29/03/1390مورخ  61884/220به استناد بخشنامه شماره  (20

توانند از می ، به ترتیب اولویتآموزان با شرایط زیرد. دانشگیرمیق آموزان شاهد تعلصورت وجود داوطلب، به دانش

 استفاده كنند: «شاهدسهمیه »

 فرزندان شاهد؛ الف( اولویت اول 

 اسارت؛ سال سابقه 3و آزادگان با بیش از  به باال % 50فرزندان جانباز  ب( اولویت دوم 

 اسارت؛ ماه سابقه 6و آزادگان با بیش از  % 49تا  % 25فرزندان جانباز  ج( اولویت سوم 

 ؛اسارت ماه سابقه 6ادگان با كمتر از و آز % 25فرزندان جانباز زیر  د( اولویت چهارم 

اولویت خود را  ،ثبت نام در نمون برگ دبای ،نمونه دولتیمدارس آزمون ورودي سهمیه شاهد دراستفاده از متقاضی  :1تبصره

 مشخص نماید.

 اثر داده نخواهد شد. ترتیب ،و ویرایش اطالعاتثبت نام مهلت  به مدارك ارائه شده پس از: 2تبصره

كل آخرین فرد پذیرفته نمره  % 70حداقلبه شرط كسب  ،ت هاي فوقه به اولویّشاهد با توجّدانش آموزان سهمیه  :3بصرهت

 پذیرش می شوند. ،شده مدرسه مورد تقاضاي خود

، قبولی داوطلب در مطابق ضوابط ،آموزدانشمورد تقاضاي تحصیلی  هدر رشت سهمیه شاهددر صورت عدم احراز  :4بصرهت

 .شداثر خواهد آزمون لغو و بی

 مورخ ،شوراي عالی آموزش و پرورش هشتصد و چهل و هفتمین جلسه مصوب دولتی، اساسنامه مدارس نمونه به استناد (21

كل اداره ، 10/10/1390مورخ  227195 به شمارهدولتی  دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه 12 همچنین ماده و 1/6/1390

 .اقدام نماید ،اعمال سهمیه روستایی و پرورش استان می تواند نسبت به آموزش
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مالك تعیین سهمیه شهري و روستایی در آزمون ورودي، محل استقرار دبیرستان دوره اول متوسطه داوطلب می  :1تبصره 

 باشد.

با توجه به  ،دبیرستان یا هنرستان اعم از ؛تعیین درصد سهمیه پذیرش دانش آموزان روستایی در مدارس نمونه دولتی :2تبصره 

كارگروه ، در اختیار مدارس و مناطق تحت پوششتعداد دانش آموزان متقاضی در سهمیه مذكور و موقعیت جغرافیایی 

 .استانی می باشد

 دولتی حرفه ای نمونه های فنی و هنرستان موارد خاص( ه

اي نمونه دولتی، هاي فنی و حرفههاي موجود در هنرستانرشته اولویتخود و با در نظر گرفتن  هبا توجه به عالق انداوطلب (22

 نمایند.اقدام انتخاب هنرستان نسبت به 

مجاز به ثبت  ،ندمی شویك هنرستان پذیرفته هاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی در آزمون ورودي هنرستان داوطلبانی كه (23

 هنرستان ها نخواهند بود. سایرنام در 

منوط به ، ثبت نام پذیرفته شدگان از یك هنرستان فنی وحرفه اي نمونه دولتی در هنرستان دیگر ،موارد خاص در تبصره:

 و مقصد خواهد بود. مبدأناحیه  شهرستان، منطقه یاپرورش  آموزش وادارات موافقت 

براي اولیاء و دانش شوراي مدرسه قبل از ثبت نام پذیرفته شدگان، برنامه درسی هر رشته را  همکاريها با مدیران هنرستان (24

 آموزان تشریح نمایند. 

ون برگ هدایت تحصیلی پذیرفته ها می توانند بر اساس ظرفیت هر رشته، اولویت هاي تعیین شده در نممدیران هنرستان (25

 گان و همچنین عالقمندي آنان نسبت به ثبت نام دانش آموزان هر رشته اقدام نمایند. شد

 ان پذيرفته شده در آزمون ورودیآموزنقل و انتقال دانش هضوابط و نحو( و

به شرط تغییر محل سکونت و با توجه به اسناد ، ورودي بت نام  و قبل از شركت در آزمونثكه پس از  دانش آموزانی (26

 نتقال رااشهرستان هاي دیگر استان می باشند، الزم است در هنگام دریافت كارت ورود به جلسه فرم انتقال به متقاضی مثبته، 

 .مایندنخود تحویل  هرستانشبه اداره سنجش  پس از امضاي ولی دانش آموزدر سامانه تکمیل نموده و 

متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا استان آزمون ورودي، در قبولیكه پس از  انش آموزانید (27

با كسب ، رستان مقصدشه همدرسدر خالی وجود ظرفيت  و ( در شهرستان مبدأ )خود رسه مورد تقاضایمدقبولی در در صورت  ،هستندها 

شهرستان یا استان دیگر( )نمونه دولتی  نام در مدارسمجاز به انتقال و ثبت مقصد، كل آموزش و پرورش استان هموافقت ادار

 خواهند بود.

نامه به ) معرفی و مقصدکل داوطلب (  نمره) اعالم قبولی با ذکر هاي مبدأ استان كل آموزش و پرورشه ادارهاي  هنامتصویر  تبصره:

 بایگانی شود. ،منتقل شده آموزدانش پروندهدر باید  دبيرستان مقصد(

آخرین  نمره شتنیك شهرستان )حتی در صورت دامحدوده  در ،دولتی نمونهدبیرستان هاي  جابجایی دانش آموزان در (28

  .در سال اول پذيرش، ممنوع استمقصد(  هقبولی مدرس فرد
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وجود ظرفيت خالی در در صورت ، در موارد خاصنمونه دولتی مدارس در پذیرفته شده ان جابجایی دانش آموز مسئولیت تبصره:

 .است پرورش استانمدیر كل آموزش و  بر عهدهمدرسه مقصد 

 در آزمون شدگان از پذيرفته( اعالم نتيجه و ثبت نام ز

پذیرفته  نسبت به اعالم نتایجمون بعد از برگزاري آز دو هفتهظرف مدت  حداكثر دبای استان پرورش و آموزشكل اداره (29

 .اقدام نماید ،شدگان اصلی

 زمان اعالم نتایج، به نحو مقتضیكارگروه استانی تعیین و در  از سويحداكثر مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان اصلی  (30

 د.خواهد شاطالع رسانی 

 شد.د خواهصادر آزمون براي داوطلبانی كه در آزمون ورودي شركت كرده اند، كارنامه  (31

شامل: )به تفکیك مدارس باید  نمونه دولتی، ثبت نام در مدارس فرآیندنجام ه منظور ابفهرست  اسامی پذیرفته شدگان  (32

دوره دوم ، نام مدرسه محل تحصیل متوسطهدوره اول نام مدرسه ، كد ملیداوطلبی،  شمارهنام و نام خانوادگی، نام پدر، 

، نمره آزمون و نمره تراز كتبی ارزشیابی پایانی نوبت دومی مورد تقاضا، معدل دولت هیا هنرستان فنی و حرفه اي نمون متوسطه

به جهت ارائه به مدیران مدارس،  ،تهیه و پس از تأیید اداره كل آموزش و پرورش استانآموزان( دانش شده كل و سهمیه

 تحویل گردد.ناحیه یا  هطقمن ادارات آموزش و پرورش شهرستان،

كل  هتوسط ادار فهرست ذخیره، عدم تکمیل كالس هاصورت  درهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، پس از اتمام م (33

 د.خواهد شاعالم  آموزش و پرورش استان تهیه و

 نمونه مدارسدر آزمون ورودي در صورت شركت ( ، هم جنس یا غیر هم جنسبیشتر)دو قلو یا  هم زادآموزان دانش (34

تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده  نمره % 80ه شرط كسب حداقل هاي دیگر بو پذیرش یکی از آنان، قل دولتی

 ثبت نام نمایند. ،شده تعيينمازاد بر ظرفيت  توانند، میمورد تقاضاي خوددر رشته درسه م

 نمرهآزمون،  ه، پیش از اعالم نتیج(بیشتریا  قلودوزاد)همآموزان به منظور بررسی و اعمال تسهیالت پذیرش دانش ه:تبصر

هرست شده، در فتعیینالزم، نام ایشان نیز مازاد بر ظرفیت  شرایطبررسی و در صورت دارا بودن  ،زادآموزان همدانش

 .شودشدگان اعالم پذیرفته
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«  باشد.صحت مندرجات تقاضانامه ثبت نام مورد تأييد می»  
      

آموز             مهر و امضاي مدير مدرسهآموز            نام و نام خانوادگی و امضاي ولی دانشنام و نام خانوادگی و امضاي دانش  

 دوم متوسطه دبيرستان های دوره برگ  ثبت نام آزمـون ورودی نمـون

 و هنرستان های فنی و حرفه ای

 1399-00لتی سال تحصيلی دو نمونه  

 محل الصاق عکس
 باشد ****** هرگونه ايراد ناشی از اطالعات غلط در تکميل اين تقاضانامه، متوجه شخص داوطلب می

 .............................................................................ـ نام خانوادگی: 1
  است به چپ با حروف بزرگمحل درج حروف نام خانوادگی از ر 

                  

 
 .............................................................................ـ نام: 2

  محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 

               
 

 ـ شماره شناسنامه )کد ملی(:3
  لی( از چپ به راستمحل درج شماره شناسنامه )کد م 

          
 

 ـ تاريخ تولد:4
 سال ماه روز

      
 

 ـ جنسيت:5
  پسر  دختر

 .............................................................................: ـ نام پدر6
  محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 

               
 

 شناسنامه پدر: ـ شماره7
 محل درج شماره شناسنامه از چپ به راست

        

 

 خواهر يا برادر دوقلو يا چند قلو دارم : -8
 بلی                       خير

  روستایی     شهری فعلی :محل دبيرستان دوره اول  - 9

  .دوم متوسطه نظري و هنرستان هاي نمونه دولتی هستممتقاضی استفاده از سهميه روستايی دبيرستان نمونه دولتی دوره  -10
 بلی                       خير

  زرتشتی     کلیمی     مسیحی     اسالم دين :- -11
 ..................................................       شماره منزل:........................................... ـ شماره تماس داوطلب:21

 نمونه دولتی هستم:   دوم و هنرستان هاي فنی و حرفه ايـ متقاضی استفاده از سهميه شاهد دبيرستان متوسطه دوره 31
    اولویت اول)فرزندشهید(

   سال سابقه ی اسارت3به باال و آزادگان با بیش از  %50اولویت دوم)فرزندجانباز
 سال سابقه ی اسارت(  3ماه و کمتر از 6یا آزادگان با بیش از  %49تا  25اولویت سوم )فرزندجانباز 

 ماه سابقه ی اسارت( 6یا آزادگان با کمتر از  %25اولویت چهارم )فرزندجانباز زیر 

 محل تحصيل: دبيرستان دوره اول ـ کد 14
 محل درج کد مدرسه ابتدایی محل تحصیل از چپ به راست

          

 

محل ول دبيرستان دوره انام 
    تحصيل:

................................................................
 

 

     

 :ـ کد منطقه محل تحصيل15
 نام منطقه محل تحصیل: ...............................

 از چپ به راست دومنمونه دولتی دوره  هنرستانمحل درج کد 

          
 نمونه دولتی مورد تقاضا :    رفه ايهنرستان فنی و حکد  -61

       

نمونه دولتی مورد تقاضا:............................. هنرستان فنی و حرفه اينام  
 

 متوسطه از چپ به راست دوممحل درج کد دبیرستان نمونه دولتی دوره 

          
 متوسطه مورد تقاضا :   دومکد دبيرستان نمونه دولتی دوره  -17

 

نام دبيرستان نمونه دولتی دوره دوم متوسطه مورد تقاضا:............................. 
 

 هدايت تحصيلی، رشته مورد عالقه خود را انتخاب نماييد)فقط مجاز به انتخاب يک رشته می باشيد( 1توجه: داوطلب گرامی، با گذاشتن عالمت ضربدر و با توجه به نمون برگ شماره 
 :انتخاب رشته
   علوم تجربی     رياضی فيزيک     علوم انسانی 
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1400.1399ظرفيت پذيرش پايه دهم مدارس نمونه دولتی متوسطه نظری استان گلستان.سال تحصيلی  -(1جدول شماره)  

 

 

 

 

 

 

  

 جنسيت کد مدرسه نام دبيرستان نمونه دولتی ن های تحت پوشششهرستا شهرستان رديف

 ظرفيت پذيرش کالس دهم

 علوم انسانی رياضی فيزيک علوم تجربی

1 
 آق قال

 54 0 54 دختر 95060513 کوثر ---

 54 0 54 پسر 95086433 عالمه حلی --- 2

3 
 آزادشهر

 27 27 27 پسر 95061921 امام حسین)ع( ---

 27 0 27 دختر 96067010 ایران انرامی 4

5 
 علی آباد

 27 0 27 دختر 27051705 پروین اعتصامی رامیان

 27 27 27 پسر 95110332 امام خمینی)ره( --- 6

 27 0 54 پسر 95064586 دکترحسابی گمیشان بندرترکمن 7

 27 27 27 پسر 27228200 بشارتی کردکوی بندرگز 8

 27 0 27 پسر 27518906 مالصدرا --- رامیان 9

10 
 کالله

 27 0 54 دختر 95061777 حضرت فاطمه)س( مراوه تپه

 27 0 54 پسر 27818901 باقر)ع( امام محمد ، گالیکشمراوه تپه 11

 27 27 54 دختر 27120307 حضرت زینب)س( بندرگز کردکوی 12

 27 0 27 پسر 95061150 امیرکبیر --- گالیکش 13

14 
 گرگان

 27 27 54 دختر 28295604 ریشهید قندها ---

 27 27 81 پسر 28243609 نمونه امام علی )ع( --- 15

 27 0 27 دختر 95096723 شهید بهشتی بندرترکمن گمیشان 16

17 
 گنبد

 27 27 54 پسر 27353702 بقیه اهلل العظم ---

 27 27 54 دختر 27355103 بصیرت --- 18

19 
 مینودشت

 27 0 27 ردخت 95062541 مطهره گالیکش

 27 0 27 پسر 95062540 امام خمینی)ره( --- 20
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(2جدول شماره)  

 

1399-0140کاردانش استان گلستان سال  ظرفيت پايه دهم مدارس نمونه دولتی فنی وحرفه ای و  
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 27 27 27 27 تعداد

 

 

کد شهرستان های استان گلستان-(3جدول شماره )  

 

 کد شهرستان نام شهرستان 

 2794 آزادشهر 1

 2779 آق قال 2

 2747 بندرترکمن 3

 2757 بندرگز 4

 2761 راميان 5

 2753 علی آباد کتول 6

 2755 کردکوی 7

 2767 کالله 8

 2764 گاليکش 9

 2775 گرگان 10

 2749 گميشان 11

دکاووسگنب 12  2759 

 2765 مراوه تپه 13

 2763 مينودشت 14
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