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 وزارت آموزش و پرورش
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 پذیرش آزمون ورودی  ی ثبت نام وراهنما

 نمونه دولتی دوره دوم متوسطه دبیرستان های 
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 1399-1400 یلیتحص سالپایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  آزمون ورودی

 شااورای لالی ومو و وجلساا   چهل و هفتمینهشااتصااد و مصااو  ، مدارس نمون  دولتی اساااساا ام مفاد ی اجرادر         

های ه رسااتان وها رسااتانیدبنمون  دولتی دوره دوم متوساا    مدارس پای  دهم  و مون ورودی، 1/6/1390، مورخ پرورو

و رلایت مفاد م ابق با شاارایو و اااوابو م در  در این دسااتورال مل   1399-1400سااات صیصاایلی  برای (ایحرف  و ف ی

 درخصاااو   24/02/1399مورخ  141/510و شاااماره  23/02/1399مورخ  136/510م در  در بخشااا ام  های شاااماره 

 .گرددمی برگزاردستورال مل برگزاری و مون های صراکمی دانش ومو ان در شرایو فاصل  گذاری اجتمالی( 

 آزمون ورودی  درنام ( ضوابط و شرایط ثبت الف

 ؛ایرانیداشتن صاب یت  (1

 انجام می شود. 25/03/1398مورخ  46655 هشمار  امش بخ بر اساس نام اصباع غیرایرانی، ثبت : تبصره

در و مون ورودی  مجا  ب  ثبت نام، 1398-99مشغوت ب  صیصیل در پای  نهم سات صیصیلی صمامی دانش ومو ان  (2

  د.هستمدارس نمون  دولتی 

در  «17»  کتبی پای  دهم مدارس نمون  دولتی، کسب حداقل م دت مالك شرکت در و مون ورودی : 1 تبصره

می    نهمپایبرای فارغ التیصیالن  (بدون المات نمرات صکوی ی خردادماهم دت نمرات نوبت دوم  یانی پاار شیابی 

 باشد. 

معدل کتبی نوبت دوم را در سامانه داوطلبان می بایست قبل از دریافت کارت ورود به جلسه توجه: 

ثبت نام درج نموده تا مجاز به دریافت کارت ورود به آزمون باشند.  هر گونه اشتباه در درج معدل 

 به عهده  داوطلب می باشد.

 
 همان م  ق  خواهد بود. ومو ان دانش نیب در یدولت نمون  یها رستانیدبرقابت للمی در و مون ورودی  (3

 صیصیلی شت ر دبیرستان نمون  دولتی و یک  اولويت يك، ثبت نام صقااای نمون برگدر  دصوانمیهر داوطلب صرفاً  (4

 انتخا  نماید. را (ادبیات و للوم انسانی ،فیزیک للوم صجربی، ریاای  ا  شاخ  نظری

 

استان مجا  ب  ثبت نام و شرکت در و مون  در هر م  ق  ای در س ح، بودن رو کوچی ب  دلیل لشایرومو ان دانش (5

 می باش د.

، ست دهنمون  دولتی  مدارسدانش ومو ان مشغوت ب  صیصیل در مدارس خار  ا کشور ک  متقاای ادام  صیصیل در  (6

 ابق ر، ماروری است در مولد مقرّ ،نمی شود برگزار  ب  این ک  و مون مجزا برای این قبیل ا  دانش ومو ان با صوجّ

 اقدام نمای د. استان مورد صقااا درنسبت ب  ثبت نام خود  ،ودی مدارس نمون  دولتیبا دستورال مل و مون ور
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 نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون( مهلت ثبتج

 قابل دریافت می باشد. sanjesh.giledu.irسامان  شرکت در و مون ورودی، ا  طریق  نام وراه مای ثبت  دفترچ (7

ک  دانش ومو ان می صوان د در و مون استان  نمون  دولتی مدارسهر رشت  در رو ت پذیصات و ظرفیّمشخّ :تبصره

 قابل مشاهده خواهد بود. برای داوطلبان نامه گام ثبتورودی ون شرکت نمای د، 

 27/03/1399مورخ  شنبهسه  صا رو  17/03/1399 مورخ شنبهرو  ا   ،نمون  دولتی مدارسداوطلبان و مون ورودی  نامثبت (8

 می پذیرد. انجام (sanjesh.giledu.ir  نامثبت  سامانا  طریق 

ن  ثبت اا  طریق سام، خ ونپاسدریافت  درخواست صجدید نظر و ،و مون ایجنتالالم  ،نامصمامی مراحل ثبت :ه تبصر

 .شدخواهد انجام  نام و الالم نتایج استان

ولویت ا ،رشت  مورد صقااا، مدرس  میل صیصیل، داوطلب لکس، مشخصات فردیشامل:  و مون  کارت ورود ب  جلس (9

بت ا  طریق سامان  ث، سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمونحداقل ، امتیانی هو نشانی دقیق حو نمون  دولتی مدارس انتخا  

 .فتگرخواهد  در اختیار داوطلبان قرارنام 

 جهت دریافت کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. کتبی ارزشیابی نوبت دوم معدلدرج  یادآوری:

 مم وع است. ،بدون ارائ  کارت ورود ب  جلس  ،جلس  و مون درداوطلبان  شرکت : تبصره

 مان صورت هم در سراسر کشور ب  20/04/1399مورخ   جمعهصبح روز  9 ساعتس أر، مدارس نمون  دولتیو مون ورودی  (10

 .خواهد شدبرگزار 

  جاه پو  دویست  ریال 250000نام  مبلغ ثبت، 1380 مصو  ،بخشی ا  مقررات مالی دولت قانون ص ظیم 14 مادهاست اد ب   (11

 .می باشد هزار ریات(

 دریافت هرگون  وج  صیت هر ل وان مم وع است. ب  جز این مبلغ، مبلغ فوق ثابت بوده و :هتبصر

  ، تعداد و ضریب سؤاالت منابع آزمون( د

  است:، ب  شرح جدوت  یر گوییت  مان پاسخص داد و اریب سؤاالت و مدّ،  ابع و مونم (12

 میزان محتوا منابع آزمون ردیف
تعداد 

 سؤال
 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب

1 
قرآن و پيام  آموزش

 هاي آسمان

 93آموزش قران تا صفحه

 108پيام هاي آسمان تا صفحه
10 2 

 دقيقه 120

 کتب درسی 

پايه نهم سال 

 تحصيلی

99-1398  

 2 15 110صفحه  تا  فارسی 2

 1 8 90صفحه  تا عربی 3

4 
مطالعات اجتماعی 

 تاريخ ، مدنی ( ،)جغرافيا
 1 10 139صفحه  تا 

 1 7 89صفحه  تا زبان انگليسی 5

 2 25 132صفحه  تا علوم تجربی 6

 3 25 112صفحه  تا رياضی 7

  100  جمع کل
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تب درسی کمیتوای  ا (، صییحای  فقو با یک پاسخ چهارگزی   ه، ب  شیونمون  دولتی مدارسسؤاالت و مون ورودی  (13

 .ح خواهد شدطر 1398-99سال تحصیلی   پایه نهم

 اما ؛طراحی می شودا  میتوای مشترك داوطلبان اهل صشیع و صس ن « ومو و قرون و پیام های وسمان»سؤاالت درس (14

دی ی بر  مشترك اقلیت های  مسیییان، کلیمیان و  رصشتیان(، ب  سؤاالت رسمی کشور  دی ی یهاتیّاقل داوطلبان

 خواه د داد.پاسخ  1398چاپ سات  920الهی و اخالق ویژه اقلیت های دی ی با کد ادیان ص لیمات اساس میتوای کتا 

شود. م فی برای داوطلب در نظر گرفت  می نمره یکمثبت و ب  ا ای هر پاسخ غلو،  نمره 3ب  ا ای هر پاسخ صییح،  (15

 ی در نظر گرفت  نخواهد شد.ا نمرهبرای سؤاالت بدون پاسخ، 

 واهد شد.خ م ظوربرای او  منفی نمره یکسؤات بیش ا  یک گزی   را لالمت  ده باشد،  هر چ انچ  داوطلب در تبصره:

 آموز( ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانشهـ

ت ذیل می م ابق جدو، استان گیالن پذیرو و ل اوین رشت  های صیصیلی مدارس نمون  دولتیص دادکالس، ظرفیت  (16

 باشد.

 ( استان گيالن1399-1400اعالم ظرفيت مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصيلی) 

 رديف
 شهرستان/ناحيه کد مدرسه جنسيت مدارس

کد 

 شهرستان/ناحيه

 تعداد پذيرش پايه دهم

 انسانی تجربی رياضی

1 
 30 30 30 3701 1ناحيه 95061815 دخترانه هجرت

2 
 30 60 60 3702 2ناحيه 95107638 دخترانه اردشيري

3 
 30 30 30 3702 2ناحيه 95060946 پسرانه دکتر معين

4 
 30 30 --- 3719 الهيجان 9561582 دخترانه عالمه طباطبايی

6 
 30 30 30 3756 لنگرود 95062238 دخترانه امام علی)ع(

7 
 30 30 ---- 3725 رودسر 95060720 دخترانه توحيد

8 
 30 30 30 3716 انزلی 95061199 پسرانه شهدا

9 
 30 30 30 3716 انزلی 95094655 دخترانه شرف

10 
 30 30 30 3764 آستارا 95060764 پسرانه مرحبا

 30 30 30 3764 آستارا 95107555 دخترانه فراندخت 11

 30 30 30 3740 فومن 21623901 پسرانه امام صادق)ع( 12

 30 30 30 3745 صومعه سرا 21847107 دخترانه فاطمه الزهرا 13

 360 390 330         جمع  
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بی، للوم صجر، انسانی ادبیات و للوم :های صیصیلی، برای رشت مدارس نمون  دولتیومو  در پذیرو نهایی دانش (17

مواوع بخش ام     هدایت صیصیلیاجرایی   نامشیوه م ابق ، /  می  احرا  رشت  م وط ب  کسب شرایو ، فیزیک یاایر

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

 اوابو م ابق ومو ،دانش یصقااا مورد یلیصیص رشت  در پذیرو  , نامثبت ویشرا احرا  لدم صورت در تبصره :

 .دش خواهد اثر یب و لغو و مون در داوطلب یقبول ،یلیصیص تیهدا

 10/10/1390مورخ  227195ب  شماره  ،ا  دستورال مل اجرایی مدارس نمون  دولتی «11» م ابق صبصره یک ماده (18

ایه پنوبت دوم پایانی ارزشیابی کتبی  معدلو  آزمون ورودی نمره کلمیانگین  ومو ان در و مون ورودی، بر اساسدانش پذیرو

 خواهد بود.ی نوبت دوم(انیپامعدل کتبی ارزشیابی  %50نمره آزمون ورودی و  %50)  ؛به نسبت مساوی نهم

 کتبیمعدل  حداقل، داشتن نمون  دولتی مدارس، برای پذیرو دانش ومو ان در کتبیم دت  %50شرط میاسب  تبصره :

 .است 1398-99در سال تحصیلی (  بدون اعمال نمرات تکوینیمعدل نمرات خردادماه پایه نهم ) دوم نوبت یانیپاارزشیابی « 17»

نمون  دولتی،  مدارسپذیرو ظرفیت ا   (%10)درصدده ، 29/03/1390مورخ  61884/220ب  است اد بخش ام  شماره  (19

، ب  صرصیب اولویت ومو ان با شرایو  یرد. دانشگیرمیق ومو ان شاهد ص لدر صورت وجود داوطلب، ب  دانش

 استفاده ک  د: «شاهدسهمی  »صوان د ا  می

 فر ندان شاهد؛ الف( اولویت اوت 

 اسارت؛ سات سابق  3و و ادگان با بیش ا   ب  باال % 50فر ندان جانبا    ( اولویت دوم 

 اسارت؛ ماه سابق  6و و ادگان با بیش ا   % 49صا  % 25فر ندان جانبا    ( اولویت سوم 

 ؛اسارت ماه سابق  6ادگان با کمتر ا  و و  % 25فر ندان جانبا   یر  د( اولویت چهارم 

ولویت ا ،ثبت نام در نمون برگ دبای ،نمون  دولتیمدارس و مون ورودی سهمی  شاهد دراستفاده ا  متقاای  :1تبصره

 خود را مشخص نماید.

 صرصیب اثر داده نخواهد شد. ،ویرایش اطاللاتو ثبت نام مهلت  ب  مدارك ارائ  شده پس ا : 2تبصره

کل وخرین فرد نمره  % 70حداقلب  شرط کسب  ،ت های فوق  ب  اولویّشاهد با صوجّدانش ومو ان سهمی   :3بصرهت

 پذیرو می شوند. ،پذیرفت  شده مدرس  مورد صقااای خود

، قبولی م ابق اوابو ،ومو دانشمورد صقااای صیصیلی   در رشت سهمی  شاهددر صورت لدم احرا   :4بصرهت

 .شداثر خواهد داوطلب در و مون لغو و بی

 ،شورای لالی ومو و و پرورو هشتصد و چهل و هفتمین جلس  مصو  دولتی، اساس ام  مدارس نمون  ب  است اد (20

، 10/10/1390مورخ  227195 ب  شمارهدولتی  دستورال مل اجرایی مدارس نمون  12 همچ ین ماده و 1/6/1390 مورخ

 .اقدام نماید ،المات سهمی  روستایی کل ومو و و پرورو استان می صواند نسبت ب اداره 
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دبیرستان نمون  دولتی شبان  رو ی امام  2استفاده ا  سهمی  روستایی فقو برای  1399-1400صوج  : در سات صیصیلی 

شهری المات  %40روستایی و  %60ستان صوم   سرا ب  میزان ج فر صادق ع( شهرستان فومن و فاطم  الزهرا س( شهر

 می گردد.

دبیرستان   مالك ص یین سهمی  روستایی در و مون ورودی، میل استقرار دبیرستان دوره اوت متوس   داوطلب :1تبصره 

 می باشد. روستایی( 

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

 متقاای ثبت نام در مدارس نمون  دولتی سایر استان ها هست د،و مون ورودی، قبولی درک  پس ا  دانش ومو انی  (1

 هبا کسب موافقت ادار، مقصد همدرسوجود ظرفیت خالی در و  ( در شهرستان مبدأ )خود رسه مورد تقاضایدر صورت قبولی در مد

  استان دیگر( خواه د بود.نمون  دولتی  نام در مدارسو ثبتمجا  ب  انتقات  مقصد، کل ومو و و پرورو استان

) معرفی و مقصد) اعالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب ( های مبدأ استان کل ومو و و پروروه ادارهای   نامصصویر  تبصره:

 م تقل شده، بایگانی شود. ومو دانش پروندهدر باید  نامه به دبیرستان مقصد(

وخرین  هنمر شتنیک شهرستان  حتی در صورت دامیدوده  دردبیرستان های نمون  دولتی،   ان درجابجایی دانش ومو (2

  .در سال اول پذیرش، ممنوع استمقصد(   قبولی مدرس فرد

یت در صورت وجود ظرف، در موارد خا جابجایی دانش ومو ان پذیرفت  شده در مدارس نمون  دولتی  مسئولیت تبصره:

 بر لهده مدیر کل ومو و و پرورو استان است.خالی در مدرسه مقصد 

 شدگان در آزمون اعالم نتیجه و ثبت نام از پذیرفته( ز

ب د ا  برگزاری و مون نسبت ب  الالم نتایج  دو هفتهباید حداکثر ظرف مدت  استان پرورو و ومو وکل اداره (1

 پذیرفت  شدگان اصلی، اقدام نماید.

شدگان اصلی ا  سوی کارگروه استانی ص یین و در  مان الالم نتایج، ب  نیو مقتضی حداکثر مهلت ثبت نام ا  پذیرفت   (2

 اطالع رسانی خواهد شد.

 برای داوطلبانی ک  در و مون ورودی شرکت کرده اند، کارنام  و مون صادر خواهد شد. (3

اداره کل  ذخیره صوسوپس ا  اصمام مهلت ثبت نام پذیرفت  شدگان اصلی، در صورت لدم صکمیل کالس ها، فهرست  (4

 ومو و و پرورو استان صهی  و الالم خواهد شد.

پذیرفت  شدگان اصلی و ذخیره الالم شده ب  مدارس، باید ب  صأیید اداره کل ومو و و پرورو استان فهرست تبصره:

 برسد و حداقل ب  مدت س  سات در مدرس ، م  ق  و استان، نگهداری شود.
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در صورت شرکت در و مون ورودی مدارس نمون   و يا بیشتر، هم جنس يا غیر هم جنس()دو قلومو ان هم  اد دانش (5

نمره صرا  شده و مون وخرین فرد پذیرفت   % 80های دیگر ب  شرط کسب حداقل دولتی و پذیرو یکی ا  ونان، قل

 نمای د.ثبت نام  ،مازاد بر ظرفیت تعیین شدهصوان د ، میدر رشت  مورد صقااای خودشده مدرس  

و مون،   ، پیش ا  الالم نتیج اد دوقلو یا بیشتر(همومو ان ب  م ظور بررسی و المات صسهیالت پذیرو دانش ه:تبصر

شده، در ص یینال م، نام ایشان نیز ما اد بر ظرفیت  شرایوبررسی و در صورت دارا بودن  ، ادومو ان همنمره دانش

 .شودشدگان الالم فهرست پذیرفت 

 سایر مواردح(  

ب   رسیده است، داوطلبان  و مون ک  ب  امضای سؤاالت و کارت ورود ب  جلس  دفترچ، پس ا  برگزاری و مون (1

ی هاها و کارتشد. دفترچ خواهدارسات  کل ومو و و پرورو استان هب  ادار های داوطلبانبرگپاسخهمراه 

 .است قابل امحاءبق ضوابط و مقررات، ، مطابرگزاری آزمون از یک سالجمع ووری شده پس ا  گذشت 

ی و دفاصر ذی ربو م اونت ومو و ومو شایش کیفیت پو در رو  برگزاری و مون، ناظرانی ا  سوی مرکز س جش  (2

 حضور یافت  و بر فرای د اجرای و مون نظارت خواه د کرد. استان متوس   در
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