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 اداره کل آموزش و رپورش استان خراسان شمالی

 

 

 

 

 

 

 هب داوطلبان گرامی توصیه می شود

م نمایند.مطالب این دفترهچ را با دقت مطالعه کرده و با اطالع کامل نسبت هب ث  بت انم رد آزمون اقدا  

 

ودیآزمون ور رد شرکت و انم ثبت راهنمای دفترهچ  
  ظری و فنی و حرهف این  دوره دوم متوسطه رس نموهن دولتی پاهی دهم مدا 

0911-0011سال تحصیلی   



 

 

 فهرست مندرجات دفترچه

 صفحه عنوان

 مقدمه

 

1 

  دیورو آزمون در نامثبت شرایط و ضوابط

 

1 

  آزمون برگزاری تاریخ و کارت توزیع زمان نام،ثبت مهلت

 

2 

   سؤاالت بیضر و تعداد آزمون، منابع

 

3 

 آموزدانش رشیپذ طیشرا و ضوابط ت،یظرف

 

4 

 يدولت نمونه ای حرفه و فني یها هنرستان خاص موارد

 

7 

 یورود آزمون در شده رفتهیپذ آموزاندانش انتقال و نقل نحوه و ضوابط

 

7 

 آزمون در شدگانرفتهیپذ از نام ثبت و جهینت اعالم

 

8 

 متوسطه دوم دوره دولتي نمونه دبیرستانهای میاني های پایه ظرفیت تكمیل آزمون
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 سایر موارد 
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 حرفه و فني های هنرستان و نظری متوسطه دوم دوره های دبیرستان ورودی آزمون نمونه کارنامه

 1399-1411تحصیلي سال  دولتي نمونه ای

11 
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 مقدمه 

ی مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و اجرادر         

-ها و هنرستانرستانیدبپایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه ) آزمون ورودی، 1/6/1931پرورش، مورخ 

مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل و رعایت  1933-1011سال تحصیلیی ای( براهای فنی و حرفه

 30/13/1933مااورخ  101/011و شااماره  39/13/1933مااورخ  196/011مفاااد مناادرج در بمشاانامه هااای شااماره    

 ر)درخصوص دستورالعمل برگزاری آزمون های تراکمی دانش آموزان در شرایط فاصله گذاری اجتمااعی( برگازا  

 .گرددمی

 آزمون ورودی در نام ( ضوابط و شرایط ثبت الف   

؛داشتن تابعیت ایرانی (1

 انجام می شود. 30/19/1931مورخ  06600ه شمار هامشنبم بر اساس نام اتباع غیرایرانی، ثبت تبصره:

مون ورودی در آز مجاز به ثبت نام، 1931-33تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی  (2

مدارس نمونه دولتی هستند.

در « 11» پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل معدل کتبی  مالك شرکت در آزمون ورودی تبصره:

یانی نوبت دوم )معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی( برای فارغ التحصیالن پایه نهم می پاارزشیابی 

 باشد. 

 همان منطقه خواهد بود. آموزان دانش نیب در یدولت نمونه یها رستانیدبودی رقابت علمی در آزمون ور (3

در راستای سیاستِ محوری وزارت آموزش و پرورش در خصوص کاهش تمرکز، کارگروه استانی آزمون  تبصره:

ه، ورودی می تواند در موارد خاص نسبت به تعیین ضوابط و شرایط ثبت نام در محدوده جغرافیایی منطقه، ناحی

 گیری نماید.شهرستان تصمیم

علوم تجربی، ) یك رشته تحصیلی از شاخه نظریتواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام، هر داوطلب صرفاً می (4

( را انتماب نماید.ادبیات و علوم انسانی ،فیزیك ریاضی

را انتماب  ه اییك هنرستان از شاخه فنی و حرفتواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام، هر داوطلب صرفاً می (5

نماید.

آموزان شهر و شهرستان، ای نمونه دولتی، در بین دانشهای فنی و حرفهرقابت علمی برای ورود به هنرستان  (6

بدون لحاظ نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود.
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 رو بودن، در هر منطقه ای در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آموزان عشایری به دلیل کوچدانش (7

آزمون می باشند.

دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج ازکشور که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی  (8

، ضروری است در موعد برگزار نمی شودهستند، با توجّه به این که آزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان 

 استان مورد تقاضانه دولتی، نسبت به ثبت نام خود در مقرّر، مطابق با دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمو

 اقدام نمایند.

مسئولیت اطالع رسانی به دانش آموزان مدارس خارج از کشور در خصوص ثبت نام و شرکت در   :1تبصره 

  آزمون، بر عهده مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور می باشد.

 اریخ برگزاری آزموننام، زمان توزیع کارت و ت( مهلت ثبتب

ی به اینترنت سامانه ثبت نامشرکت در آزمون ورودی، از طریق  نام وراهنمای ثبته دفترچ (9

 نخراسااداره کل آموزش و پرورش استان  و لینك ثبت نام در پورتال اطالع رسانی   Azmoon.nkhedu.irینشان

. ردگیمیدر اختیار داوطلبان قرار     khn.medu.irشمالی به نشانی 

 27/13/1399سه شنبه مورخ  تا روز 17/13/1399 مورخ شنبهاز روز  ،مدارس نمونه دولتیداوطلبان آزمون ورودی  نامثبت (11

 .خواهد شدانجام مذکور سامانه از طریق 
را کامل نمایند. : به متقاضیان توصیه می گردد در بازه زمانی ثبت نام به سامانه مراجعه و ثبت نام خود 1ه تبصر

 کارگروه استانی بازه زمانی ثبت نام تمدید خواهد شد. ا درصورت مجوزضمن

از طریق سامانه ، خ آنپاسدریافت  درخواست تجدید نظر و ،آزمون ایجنتاعالم  ،نامتمامی مراحل ثبت : 2تبصره

 .ثبت نام و اعالم نتایج استان انجام خواهد شد

 ، مدرسه محل تحصیل، رشته مورد تقاضا،اوطلبد عکسمشمصات فردی، شامل: کارت ورود به جلسه آزمون  (11

، از طریق حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، امتحانی هو نشانی دقیق حوزنمونه دولتی مدارس اولویت انتماب 

 سامانه ثبت نام در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

 د به جلسه، ممنوع است.بدون ارائه کارت ورو ،شرکت داوطلبان در جلسه آزمون تبصره :

صورت  در سراسر کشور به 21/14/1399جمعه مورخ  صبح روز  9 ساعترأس ، مدارس نمونه دولتیآزمون ورودی  (12

.خواهد شدزمان برگزار هم

 نجاه پدویست و ) ریال 251111نام  مبلغ ثبت، 1911بمشی از مقررات مالی دولت، مصوب  قانون تنظیم 10به استناد ماده  (13

 (اینترنتي سامانه ثبت نام امكان پذیر مي باشد از طریق درگاه  صرفا ) پرداخت مبلغ ثبت نام .می باشد ریال(هزار 

 دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.به جز این مبلغ،  مبلغ فوق ثابت بوده و :هتبصر
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  ، تعداد و ضریب سؤاالت منابع آزمون( ج

 ت و مدّت زمان پاسمگویی، به شرح جدول زیر است: منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاال (14

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویي ضریب تعداد سؤال منابع آزمون ردیف

 2 11 قرآن و پيام هاي آسمان آموزش 1

 دقيقه 121

 کتب درسی 

پايه نهم سال 

  1991-99تحصيلی 

 2 11 فارسی 2

 1 1 عربی 9

 1 11 خ ، مدنی ()جغرافيا، تاريمطالعات اجتماعی  4

 1 7 زبان انگليسی 1

 2 21 علوم تجربی 6

 9 21 رياضی 7

  111 جمع کل

 آزمون، به دلیل عدم دسترسی دانش آموزان به آموزش های حضوری و بر اساس تصمیم کارگروه استانی تبصره:

 درصد   01 حدود از 1311-1011ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 

  :طراحی سوال خواهد شد پایه نهم به شرح جدول زیر  محتوای کتب درسی

 تا صفحه منبع آزمون ردیف

1 
 111 آموزش قرآن

 111 پیام ها ی آسمانی

 112 فارسی 3

 11 عربی 9

 101 مطالعات اجتماعی )جغرافیا، تاریخ ، مدنی ( 0

 13 زبان انگلیسی 0

 132 علوم تجربی 6

 112 ریاضی 1
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طرح خواهد  ای )فقط با یك پاسخ صحیح(رگزینهسؤاالت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، به شیوه چها (15

شد.

از محتوای مشترك داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می « آموزش قرآن و پیام های آسمان»سؤاالت درس (16

کلیمیان و زرتشتیان(، به سؤاالت  مشترك اقلیت رسمی کشور )مسیحیان،  دینی یهاتیّاقل داوطلبانشود؛ اما 

 1931چاپ سال  331های دینی بر اساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی با کد

پاسخ خواهند داد.

نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، یك نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته  9به ازای هر پاسخ صحیح،  (17

شود. برای سؤاالت بدون پاسخ، نمره ای در نظر گرفته نمواهد شد.می

چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد، یك نمره منفی برای او منظور خواهد  تبصره:

 شد.

 آموز( ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانشـد 

در شهرستان ها  دارس نمونه دولتیتعدادکالس، ظرفیت پذیرش و عناوین رشته های تحصیلی م (18

ظرفیت پذیرش هنرستان های نمونه دولتی
 تعداد دانش آموز  کالس رشته  کد هنرستان هنرستان شهرستان ردیف

1 
بجنورد ) 

2111) 

نمونه امام 
خمینی )ره( ) 

 پسرانه(
84464069 

 04 1 الکتروتکنیک

 04 1 تاسیسات مکانیکی

 04 1 تربیت بدنی

 04 1 ساختمان

 04 1 صنایع چوب و مبلمان

 04 1 صنایع شیمیایی

2 
بجنورد ) 

2111) 
 60400641 رشد ) دخترانه(

 04 1 شبکه و نرم افزار

 64 0 طراحی دوخت

 04 1 صنایع شیمیایی

 04 1 فتو گرافیک

 04 1 حسابداری
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روستايیشهريروستايیشهريروستايیشهريدخترانهپسرانه

161113141314*بجنورد )2101(51541203نمونه نرجسبجنورد1

*بجنورد )2101(96071693نمونه مصلی نژاد بجنورد2

161127271314*بجنورد )2101(51540901نمونه شهيد بهشتی بجنورد3

*بجنورد )2101(95063434نمونه نه دي بجنورد4

161113141314*شيروان )2161(53751301امام خمينی )ره(شيروان5

00*شيروان )2161(95062451مالک اشترشيروان6

0013141314*شيروان )2161(53740809فاطمه الزهرا )س(شيروان7

00*شيروان )2161(95062688معراجشيروان8

207207..*گرمه ) 2123( و جاجرم  )2122(95061147شهيد آوينیگرمه9

00207207*گرمه ) 2123( و جاجرم  )2122(95063566حضرت زينب )س(جاجرم 10

161113141314*مانه و سملقان )2126(57711802صدرامانه وسملقان  11

161113141314*مانه و سملقان )2126(57711707رضوانمانه وسملقان  12

00131400*راز و جرگالن )2124(95063707کرامتراز و جرگالن14

0013141314*راز و جرگالن )2124(95063708شهداي جهاد علمیراز و جرگالن15

0011161116*فاروج )2187(95062580شهيد نيک پیفاروج16

0011161116*فاروج )2187(95062581شهيد فراهیفاروج17

51448804دکتر حسابیاسفراين18
اسفراين ) 2118( و بام و صفی 

آباد ) 2128(
*161113141314

51437901بعثتاسفراين19
اسفراين ) 2118( و بام و صفی 

آباد ) 2128(
*161113141314

2727

2727

275427

275427

 ظرفيت پذيرش مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه 1399-1400

علوم تجربیرياضی فيزيک

 تعداد  پذيرش دانش آموزان پايه دهم در سال تحصيلی  

1400-99

علوم انسانی ف
دي

ر

نام  

شهرستان 

/منطقه اداره 

آموزش و 

نام دبيرستان 

نمونه دولتی

جنسيت کد مناطق تحت پوشش و 

محل استقرار
کدمدرسه

علوم تجربی، ، انسانی ادبیات و علوم: های تحصیلی، برای رشتهدولتیمدارس نمونه آموز در پذیرش نهایی دانش (19

اجرایی  هنامشیوه مطابق / زمینه، احراز رشته منوط به کسب شرایط و شاخه فنی و حرفه ای،فیزیك یاضیر

. است  خرداد ماه( در 11/13/1930مورخ  336366)موضوع بمشنامه  شماره  هدایت تحصیلی

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

 .دش خواهد اثر یب و لغو آزمون در داوطلب یقبول ،یلیتحص

 11/11/1931مورخ  331130از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی، به شماره « 11»مطابق تبصره یك ماده  (21

معدل کتبي ارزشیابي پایاني و  میانگین نمره کل آزمون ورودی رودی، بر اساسآموزان در آزمون وپذیرش دانش
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خواهد  ي نوبت دوم(انیپامعدل کتبي ارزشیابي  %51نمره آزمون ورودی و  %51) به نسبت مساوی؛  نوبت دوم پایه نهم

بود.

معدل کتبي  حداقلداشتن  معدل کتبی، برای پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، %01شرط محاسبه تبصره :

 است. 1398-99در سال تحصیلي (  معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تكویني) دوم نوبت يانیپاارزشیابي « 17»

 

از ظرفیت پذیرش مدارس نمونه  (%11) ده درصد، 33/19/1931مورخ  61110/331به استناد بمشنامه شماره  (21

آموزان با شرایط زیر، به ترتیب گیرد. دانشآموزان شاهد تعلق میبه دانش دولتی، در صورت وجود داوطلب،

 استفاده کنند: «سهمیه شاهد»توانند از اولویت می

 فرزندان شاهد؛ الف( اولویت اول 

 سال سابقه اسارت؛ 9به باال و آزادگان با بیش از  % 01فرزندان جانباز  ب( اولویت دوم 

 ماه سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با بیش از  % 03تا  % 30جانباز فرزندان  ج( اولویت سوم 

 ماه سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با کمتر از  % 30فرزندان جانباز زیر  د( اولویت چهارم 

متقاضی استفاده از سهمیه شاهد درآزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، باید در نمون  :1تبصره

 نماید.برگ ثبت نام، اولویت خود را مشخص 

: به مدارک ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات، ترتیب اثر داده نخواهد 2تبصره

 شد.

نمره  % 01حداقلدانش آموزان سهمیه شاهد با توجّه به اولویّت های فوق، به شرط کسب  :3تبصره

 کل آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود، پذیرش می شوند.

مطابق ضوابط، قبولی  آموز،مورد تقاضای دانشتحصیلی  هدر رشت سهمیه شاهدصورت عدم احراز  در :0تبصره

 .شداثر خواهد داوطلب در آزمون لغو و بی

به استناد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش،  (22

مورخ  331130عمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به شماره دستورال 13و همچنین ماده  1/6/1931مورخ 

، اداره کل آموزش و پرورش استان می تواند نسبت به اعمال سهمیه روستایی، اقدام نماید.11/11/1931
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محل استقرار دبیرستان دوره اول مالك تعیین سهمیه شهری و روستایی در آزمون ورودی،  :1تبصره 

 می باشد. ) صرفا پایه نهم( متوسطه داوطلب

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

 توجه به تعداد دانش آموزان متقاضی در سهمیه مذکور و در اختیار کارگروه استانی می باشد.

 .تعیین گردیده است(  11جدول ظرفیت پذیرش) مندرج در بند: میزان اختصاص سهمیه روستایی در  9تبصره 

 های فني و حرفه ای نمونه دولتي موارد خاص هنرستان( ه 

ای نمونه های فنی و حرفههای موجود در هنرستانداوطلبان با توجه به عالقه خود و با در نظر گرفتن اولویت رشته (23

دولتی، نسبت به انتماب هنرستان اقدام نمایند.

نامه تنظیم شده با دفترآموزش های فنی، ای نمونه دولتی بر مبنای موافقتهای فنی و حرفهذیرش در هنرستانپ (24

ها و رشته های دارای مجوز، صورت ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش، با توجه به ظرفیت کالسحرفه

گیرد.

دولتی یك هنرستان پذیرفته می شوند، مجاز  های فنی و حرفه ای نمونهداوطلبانی که در آزمون ورودی هنرستان (25

به ثبت نام در سایر هنرستان ها نمواهند بود.

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

 اهد بود.منوط به موافقت ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه مبدأ و مقصد خو

از بین داوطلبان متقاضی  ای نمونه دولتی، پذیرشهای فنی و حرفهدر صورت عدم تکمیل ظرفیت هنرستان (26

، بر شرکت نموده اندها که در آزمون  نمونه دولتی اعم از دبیرستان یا هنرستان ادامه تحصیل در این هنرستان

اساس نمره فضلی خواهد بود.

شورای مدرسه قبل از ثبت نام پذیرفته شدگان، برنامه درسی هر رشته را برای ها با همکاری مدیران هنرستان (27

 اولیاء و دانش آموزان تشریح نمایند. 

ها می توانند بر اساس ظرفیت هر رشته، اولویت های تعیین شده در نمون برگ هدایت مدیران هنرستان (28

دانش آموزان هر رشته اقدام نمایند. تحصیلی پذیرفته شدگان و همچنین عالقمندی آنان نسبت به ثبت نام 

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

متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و آزمون ورودی، قبولی درکه پس از دانش آموزانی  (29

شهرستان  همدرسوجود ظرفیت خالي در و  ( در شهرستان مبدأ )ودخ رسه مورد تقاضایدر صورت قبولي در مد یا استان ها هستند،
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نمونه  نام در مدارسمجاز به انتقال و ثبت مقصد، کل آموزش و پرورش استان هبا کسب موافقت ادار، مقصد

 )شهرستان یا استان دیگر( خواهند بود.دولتی 

) و مقصداعالم قبولي با ذکر نمره کل داوطلب (  )های مبدأ استان کل آموزش و پرورشه ادارهای  هنامتصویر  تبصره:

 منتقل شده، بایگانی شود. آموزدانش پروندهدر باید  معرفي نامه به دبیرستان مقصد(

 نمره شتنیك شهرستان )حتی در صورت دامحدوده  دردبیرستان های نمونه دولتی،  جابجایی دانش آموزان در (31

  .پذیرش، ممنوع استدر سال اول مقصد(  هقبولی مدرس آخرین فرد

در صورت وجود ظرفیت ، در موارد خاصجابجایی دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس نمونه دولتی  مسئولیت تبصره:

 بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان است.خالي در مدرسه مقصد 

 شدگان در آزمون ( اعالم نتیجه و ثبت نام از پذیرفتهز

اعالم خواهد شد. بعد از برگزاری آزمون دو هفتهظرف مدت   ه شدگان اصلی،نتایج پذیرفت حتی االمکان (31

پس از تعیین کارگروه استانی از طریق بمشنامه به شهرستانها اعالم خواهد  ،پذیرفته شدگان اصلیمهلت ثبت نام   (32

.شد

یوست( صادر پبرای داوطلبانی که در آزمون ورودی شرکت کرده اند، کارنامه آزمون )مطابق کارنامه های  (33

خواهد شد.

فهرست  اسامی پذیرفته شدگان به منظور انجام فرآیند ثبت نام در مدارس نمونه دولتی، به تفکیك مدارس  (34

)شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره داوطلبی، کد ملی، نام مدرسه دوره اول متوسطه محل تحصیل، نام 

فه ای نمونه دولتی مورد تقاضا، معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت مدرسه دوره دوم متوسطه یا هنرستان فنی و حر

آموزان( تهیه و پس از تأیید اداره کل آموزش و پرورش دوم، نمره آزمون و نمره تراز شده کل و سهمیه دانش

استان، جهت ارائه به مدیران مدارس، به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه تحویل می گردد.

پس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، در صورت عدم تکمیل کالس ها، فهرست ذخیره توسط اداره  (35

کل آموزش و پرورش استان تهیه و اعالم خواهد شد.

پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره اعالم شده به مدارس، پس از تأیید اداره کل آموزش و پرورش استان فهرست تبصره:

 ه سال در مدرسه، منطقه و استان، نگهداری شود.حداقل به مدت س
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آموزان هم زاد )دو قلو یا بیشتر، هم جنس یا غیر هم جنس( در صورت شرکت در آزمون ورودی مدارس دانش (36

نمره تراز شده آزمون آخرین  % 01های دیگر به شرط کسب حداقل نمونه دولتی و پذیرش یکی از آنان، قل

ثبت نام نمایند. ،مازاد بر ظرفیت تعیین شدهتوانند ، میشته مورد تقاضای خوددر رفرد پذیرفته شده مدرسه 

آزمون، ه ، پیش از اعالم نتیجزاد)دوقلو یا بیشتر(همآموزان به منظور بررسی و اعمال تسهیالت پذیرش دانش ه:تبصر

شده، در تعیینمازاد بر ظرفیت الزم، نام ایشان نیز  شرایطبررسی و در صورت دارا بودن  ،زادآموزان همنمره دانش

 .شودشدگان اعالم فهرست پذیرفته

 

 متوسطه دوم دوره دولتي نمونه دبیرستانهای میاني های پایه ظرفیت تكمیل آزمون( ح

 

 وپرورش آموزش محترم مدیریت به دولتی نمونه های دبیرستان میانی های پایه ظرفیت تکمیل آزمون برگزاری

 به نیاز صورت در"صرفا دولتی نمونه های دبیرستان میانی های پایه برای است الزم و ددگر می تفویض ها شهرستان

 کل اداره هماهنگی و اطالع با... ( و تحصیل ادامه شرایط احراز عدم یا و تحصیل ترك دلیل به) ظرفیت تکمیل

       :گردد برگزار میانی پایه برای ذیل نکات رعایت با جایگزینی آزمون اللزوم عندو گیرد صورت

 

 جایگزینی آزمون نام ثبت بمشنامه که طوری به گیرد، انجام متقاضی افراد هب دقیق رسانی اطالع -1

 اطالع جهت تا گردد ارسال روستا و شهر متوسطه دوم دوره دبیرستانهای کلیه به دولتی نمونه دبیرستانهای

             .         گردد الصاق اعالنات درتابلو شرایط واجد آموزان دانش

 داشته را دولتی نمونه دبیرستانهای در تحصیل ادامه شرایط باید جایگزینی آزمون در شرکت متقاضیان -3

 .           باشند

 01 ارزش به جایگزینی آزمون نمره و %01 ارزش به (خردادماه) دوم نوبت معدل براساس آزمون کل نمره -9

.      باشد %

 اداره هماهنگی با بوده، نفر31 از کمتر آنان تحصیلی های رشته از کالسی نرم که دولتی نمونه دبیرستانهای   -0

.      نمایند اقدام ضوابط برابر نفر 31 سقف تا آموزان دانش پذیرش به نسبت ( دوم متوسطه آموزش اداره)کل

 با ومجرب مطمئن همکاران از سوال طراحی برای شهرستانها نظری متوسطه محترم کارشناسی است الزم -0

 برعهده داوطلبین به پاسمگویی صورت هر در. نگردد ایجاد مشکلی تا نمایند استفاده حراست هماهنگی

 . باشد می وپرورش آموزش محترم مدیریت
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 دهد می رشته تغییر که دولتی نمونه آموز دانش باشد؛ ظرفیت تکمیل به احتیاج ای رشته در چنانچه  -6

 . باشد می یتاولو در آزمون بدون جذب در معدل براساس

 تاریخ تا حداکثر آزمون نمره و معدل ذکر با شدگان قبول اسامی آزمون برگزاری از پس است شایسته -1

 .   گردد ارسال کل اداره دوم دوره متوسطه  اداره به 33/16/30

زمان برگزاری آزمون پس از هماهنگی با شهرستان ها ) پیش بینی شرایط برگزاری( متعاقبا اعالم خواهد  -1

 .شد

 به ریاضی از رشته تغییر دلیل به دولتی نمونه های دبیرستان در یازدهم پایه در تجربی رشته و کالس توسعه -3

  آموزان دانش با اولویت باشد خالی تجربی رشته در دونفر یا یك ظرفیت چنانچه و بوده ممنوع تجربی

.است  رشته تغییر متقاضی دولتی نمونه دبیرستان

زینی و تکمیل ظرفیت پایه های میانی در هنرستان های نمونه دولتی، ممصوص هنر برگزاری آزمون جایگ   -11

 جویانی است که  رشته متناظر با هنرستان های نمونه دولتی را گذرانده  باشند.

 

 ( سایر مواردط

به  رسیده است، داوطلبانه آزمون که به امضای سؤاالت و کارت ورود به جلس هدفترچ، پس از برگزاری آزمون (37

ی هاها و کارتشد. دفترچهخواهدارسال  کل آموزش و پرورش استان هبه ادار های داوطلبانبرگپاسخهمراه 

.است قابل امحاء، مطابق ضوابط و مقررات، برگزاری آزمون از یک سالجمع آوری شده پس از گذشت 

تر ذی ربط معاونت ی و دفاآموزشایش کیفیت پو در روز برگزاری آزمون، ناظرانی از سوی مرکز سنجش  (38

حضور یافته و بر فرایند اجرای آزمون نظارت خواهند کرد. استان آموزش متوسطه در
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 باسمه تعالي

کارنامه آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان های فني و حرفه ای نمونه دولتي 

1399-1411سال تحصیلي

 داوطلب گرامی با سالم؛

ولتی وفقیت در تمامی مراحل زندگی، بدین وسیله کارنامه شما در آزمون ورودی مدارس نمونه دضمن آرزوی م

 به شرح زیر تقدیم می گردد:
 

 محل الصاق عکس

  مشخصات داوطلب

 جنسیت کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام شماره داوطلبی

      

نامهاعالم عالقه مندی بر اساس فرم تقاضا   

ونه دولتيدبیرستان نم  هنرستان نمونه دولتي 

 رشته تحصیلی نام دبیرستان
 

  

این کارنامه صرفاً جهت اطالع از عملکرد شما در آزمون صادر شده و ارزش دیگری ندارد. -
 

حصحی هایتعداد پاسخ عناوین دروس امتحاني های غلطپاسختعداد   ه آزموننمرخپاس سؤاالت بدون تعداد   

 آموزش قرآن و پیام های آسمان

 فارسی

 عربی

) تاریخ، جغرافیا، مدنی(مطالعات اجتماعی  

 زبان انگلیسی

 علوم تجربی

 ریاضی

 هنرستان نمونه دولتي دبیرستان نمونه دولتي
 نمره آزمون نتیجه آزمون نمره آزمون نتیجه آزمون

  عدم پذیرش  عدم پذیرش

بی کتبی ارزشیا معدلسهمیه  نمره کل آخرین فرد قبولی  نمره کل داوطلب با احتساب معدل

  (نوبت دوم)خردادماه

 
 هنرستان دبیرستان 
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 باسمه تعالي

کارنامه آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان های فني و حرفه ای نمونه دولتي 

1399-1411سال تحصیلي   

 داوطلب گرامی

 ا سالم؛  ب

ضمن عرض تبریك و آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی، بدین وسیله کارنامه شما در آزمون ورودی 

 مدارس نمونه دولتی به شرح زیر تقدیم می گردد:
 

 محل الصاق عکس

  مشخصات داوطلب

 جنسیت کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام شماره داوطلبی

      

اساس فرم تقاضانامه اعالم عالقه مندی بر   

 هنرستان نمونه دولتي دبیرستان نمونه دولتي

 رشته تحصیلی نام دبیرستان
 

  

 هنرستان نمونه دولتي دبیرستان نمونه دولتي

 نمره آزمون نتیجه آزمون نمره آزمون نتیجه آزمون

  قبول  قبول

بیکتبی ارزشیا معدلسهمیه  نمره کل آخرین فرد قبولی  نمره کل داوطلب با احتساب معدل  

نوبت دوم)خردادماه(   

 
 هنرستان دبیرستان 

  
  

این کارنامه صرفاً جهت اطالع از عملکرد شما در آزمون صادر شده و ارزش دیگری ندارد. -
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