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 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش

 کرمانشاه پرورش استان  اداره کل آموزش و
 معاونت آموزش متوسطه

 چه راهنمای ثبت نام دفتر

 
 اپهی دهم آزمون ورودی 

 متوسطه نظریاهی دوره دوم  دبیرستان
 نموهن دولتی ای و رحهف اهی فنی و هنرستان

 0911 - 0011سال تحصیلی   
 

 پایش کیفیت آموزشیاداره سنجش و :تدوین 

 با همکاری معاونت محترم متوسطه 
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 باسمه تعالی

 تربیت باید تربیت قرآنی باشد.

 امام خمینی )ره(

 

 آزمون ورودیدفترچه راهنمای ثبت نام 

 دولتیه نمون ای فنی وحرفه های هنرستان و نظری دوم متوسطهدوره  های دبيرستان

 0311-0011سال تحصيلی 

 

 ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون

 ؛داشتن تابعیت ایرانی -1

 شود.انجام می 14/30/1018مورخ  56644شماره  ثبت نام اتباع غیر ایرانی،تابع بخشنامه :تبصره       

 ورودی آزمیون  در نیام  ثبیت  بیه  مجیاز  1018-11 تحصیییی  سال نهم پایه در تحصیل به مشغول آموزان دانش تمامی -2

 .هستند دولتی نمونه مدارس

 پایانی ارزشیابی در 1۱ کتبی معدل حداقل کسب ،دولتی نمونه مدارس دهم پایه ورودی آزمون در شرکت مالک تبصره:         

 .باشد می نهم پایه التحصیالن فارغ برای (تکوینی نمرات اعمال بدون ماه خرداد نمرات معدل) دوم نوبت

 را (انسیانی  عییوم  و ادبییات  ،فیزیی   ریاضی ،تجربی عیوم) نظری شاخه از تحصیلی رشته یک تواندمی صرفاً داوطیب هر -3

 .نماید انتخاب

ز شیاخه فنیی و   ایک هنرستان  از شاخه نظیری و  دبیرستان یک تواند می صرفاً 5و4جداول شمارهبه با توجه  داوطیب هر -4

 نماید. انتخاب را پسران()ویژه  ایحرفه

 طبق آن پوشش تحت مناطق و مدرسه آموزاندانش بین در ،دولتی نمونه هایدبیرستان ورودی آزمون در عیمی رقابت -5

 .بود خواهد 5شماره جدول

آمیوزان شیهر و شهرسیتان، بیدون      دولتی، در بین دانیش  ای نمونه های فنی و حرفه هنرستان رقابت عیمی برای ورود به -6

 .خواهد بود 4شماره جدول طبقلحاظ نمودن منطقه یا ناحیه 

 با ،هستند دولتی نمونه مدارس در تحصیل ادامه متقاضی که کشور از خارج مدارس در تحصیل به مشغول آموزان دانش -۱

 بیا  مطیابق  ،مقیرر  موعید  در اسیت  ضروری ،شودنمی برگزار آموزان دانش از قبیل این برای مجزا آزمون که این به توجه

 .نمایند اقدام تقاضا مورد استان در خود نام ثبت به نسبت دولتی نمونه مدارس ورودی آزمون دستورالعمل
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 نام داوطلبان در آزمون    مدارک مورد نیاز برای ثبت

( جهت درج در سامانه اینترنتی و  143kbپیکسل و با حداکثر حجم 113×163تهیه فایل عکس داوطیب ) با کیفیت  -1

عکس باید واضح ، مربوط به سال جاری و مناسیب بیرای کیارت ورود بیه      صدور کارت ورود به جیسه آزمون )توجه : 

 جیسه آزمون باشد .(

 www.azmoonkedu.ir  ) تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام در آزمون از طریق مراجعه به سامانه اینترنتی -2

 ثبت نام اولیه .منظور ه ، ب   (  

و از طریق به صورت اینترنتی تمامی مراحل ثبت نام، اعالم نتایج آزمون، درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن  :تذکر    

نیام و صیحت اطالعیات درج شیده در     ثبیت   مسئولیت رعایت شرایط لذا شود، انجام میسامانه اینترنتی توسط داوطیب 

  اثر خواهد بود. و در صورت عدم احراز شرایط، قبولی داوطیب در آزمون لغو و بی بودهسامانه بر عهده داوطیب 

 سامانه ثبت نام.از طریق  صورت اینترنتیبه ریال  ( هزارپنجاه و  دویست) 000/250/-پرداخت مبیغ  -3

دریافت هرگونیه وجیه تحیت هیر عنیوان ممنیوع         ،پرداخت خواهد شدی تبه صورت اینترنبه جز مبیغ فوق که  : 1تذکر   

 باشد. می

     

                       ه نشییانی اینترنتییی یبیی امینیی ثبییت سییامانه طریییق از ورودی آزمییون در شییرکت و امینیی ثبییت راهنمییای دفترچییه -4

(  www.azmoonkedu.ir   )   گیردمی قرار داوطیبان اختیار در.  

 شیرکت  آن ورودی آزمیون  در تواننید میی  آموزان دانش که استان دولتی نمونه مدارس پذیرش ظرفیت و مشخصات -5

 .بود خواهد مشاهده قابلنیز  نام ثبت بوده و هنگام 4و  5شماره طبق جداول  ،نمایند

 مهلت و نحوه ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون

سیامانه ثبیت نیام بیه      از طریق 31/03/1311 شنبهتا روز  21/03/1311شنبه چهارروز داوطیبان آزمون از اولیه ثبت نام  -1

 انجام خواهد شد.    (   www.azmoonkedu.ir  )نشانی اینترنتی 

حل ثبیت  کامل نشدن مرا احتمال جهت جیوگیری از بروز اشتباه در ثبت اطالعات وگردد  به داوطیبان توصیه می تذکر:   

 . شخصاً اقدام به ثبت نام نمایندنموده و ها خودداری  تن  کافیاز مراجعه به ترجیحاً ، نام

الزم است داوطیب گردد که  میارائه  کد رهگیریبه داوطیبان ، نام اینترنتی وجه ثبتواریز و  اولیهپایان ثبت نام پس از  -2

 آن را یادداشت و تا اعالم نتایج نزد خود نگهداری نماید.

 باشد.(   می اولیه ) عدم دریافت کد رهگیری به منزله کامل نشدن ثبت نام: مهم تذکر   

تیرم  میدیران مح توسیط   و عکس داوطیبان تأیید اطالعاتو توسط داوطیبان  اطالعاتنهایی تأیید  وویرایش، کنترل  -3

  :د شدهانجام خوامدارس به شرح ذیل 

 آنو تأیید اطالعات کنترل نهایی و نسبت به ویرایش  03/04/11 شنبهسه  تا روز  01/04/11  شنبهیک روز از داوطیبان   الف(

 . نگهداری نمایندنزد خود چاپ و فرم تکمیل شده را  اقدام و
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باشد، باید اصل و کپیی میدارک مربیوط را بیه میدیر      در صورتی که داوطیب متقاضی استفاده از سهمیه شاهد می تبصره:

 مدرسه ارائه نماید.

تیا   04/04/11شنبه  چهاراز روز ی و رمز ویژه از واحد سنجش مناطق، پس از دریافت نام کاربرب( مدیران محترم مدارس 

)در مدارک مربیوط بیه سیهمیه شیاهد     کنترل ، در سامانهثبت شده اطالعات کنترل  به نسبت 10/04/11شنبه سه روز 

از  ) در سیامانه  عکس داوطیبکنترل ، کپی آن از داوطیبصورت استفاده کردن داوطیب از سهمیه شاهد( و دریافت 

را داوطیبیان  نهایی ثبت نام و وجه ثبت نام پرداخت   و(  کارت ورود به جیسهبرای و مناسب بودن عکس وضوح نظر 

 گردد. تا پایان شهریور ماه در مدرسه نگهداری  تصویر مدارک استفاده از سهمیه شاهدالزم است  نمایند.تأیید 

 د.نماینمدیران محترم از تأیید داوطیبان به صورت گروهی و بدون کنترل موارد ذکر شده خودداری  : 1تذکر

 داوطیبان پس از واریز وجه و تأیید مدیر مدرسه قطعی خواهد شد.ثبت نام  : 2تذکر

داوطیبیان شیرکت   ( تکیوینی  نمیرات  اعمیال  بدون ماه خرداد نمرات معدل) کتبی نوبت دومباتوجه به این که معدل  -4

، میدیران  گذار خواهد بیود ریدر نتیجه آزمون تأث %50به میزان  آزمون ورودی پایه دهم دوره دوم متوسطهکننده در 

کننده در سامانه داوطیبان شرکت  معدل کتبی نوبت دوم درج  نسبت به 16/04/11لغایت  11/04/11مدارس از تاریخ 

 اقدام خواهند نمود.

ثبیت نیام   از سیامانه   ( 11/04/11لغاییت   1۱/04/11)  آزمیون برگیزاری  قبیل از   روز سهکارت ورود به جیسه آزمون  -5

 .قابل چاپ خواهد بود  (   www.azmoonkedu.ir  ) اینترنتی

 باشد . شرکت داوطیبان در جیسه آزمون ورودی بدون ارائه کارت ورود به جیسه اکیداً ممنوع می تذکر:     

دولتی،  ای نمونه های فنی و حرفه هنرستاندبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه و پایه دهم آزمون ورودی  -6

 سراسر کشور برگزار خواهد شد. همزمان با 20/04/1311مورخ  جمعهروز  صبح 1ساعت رأس 

در پایه نهم سال تحصییی  1۱حداقل  کتبی نوبت دوممعدل ، کسب مدارس نمونه دولتیورودی  شرط شرکت در آزمون :تذکر

 باشد. می 11-1311

ریییس  چاپ گواهی سالمت و ارائه آن بیه   salamat.gov.irثبت نام در سامانه غربالگری و کنترل کرونا به آدرس  -7

 آزمون.حوزه در روز 

 ، توزیع کارت و برگزاری آزمون، ویرایش و تأیید اطالعات، واریز وجهزمانبندی ثبت نام :  1شماره جدول

 پایان شروع موضوع ردیف

 31/03/11 21/03/11 و واریز وجه آزمون توسط داوطیبانثبت نام اولیه  1

 03/04/11 01/03/11 ویرایش و تأیید نهایی توسط داوطیبان 1

 10/04/11 04/04/11 تأیید اطالعات توسط مدیران مدارسکنترل و  0

 16/04/11 11/04/11 داوطیبان توسط مدیران مدارس کتبی نوبت دومثبت معدل  5

 11/04/11 1۱/04/11 از سامانه ثبت نام ورود به جیسه آزموندریافت کارت  4

 20/04/11جمعه روز  صبح 1رأس ساعت  برگزاری آزمون  6
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  مواد درسی، تعداد و ضریب سؤاالت آزمون

و میدت زمیان    دولتیی  نمونیه  میدارس  بیه  تعداد و ضریب سؤاالت آزمیون ورودی  محدوده طراحی سواالت، مواد درسی، -1

 باشد. ها، به شرح جدول ذیل می گویی به آن پاسخ

  آزمونمواد درسی ، تعداد و ضریب سواالت  :  2شماره جدول

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال محدوده طراحی سواالت مادۀ درسی ردیف

0 
 آموزش قرآن و 

 های آسمان پيام

 کتاب 13 تا 1 صفحه
10 2 

 دقيقه 120

 پايهکتب درسی 

 نهم

 سال تحصيلی

 11-1311 

 کتاب 106 تا 1 صفحه

 2 15 کتاب 110 تا 1 صفحه فارسی 2

 1 1 کتاب 10 تا 1 صفحه عربی 3

 1 10 کتاب 125 تا 1 صفحه مطالعات اجتماعی 0

 1 ۱ کتاب 12 تا 1 صفحه زبان انگليسی 5

 2 25 کتاب 122 تا 1 صفحه علوم تجربی 6

 3 25 کتاب 14 تا 1 صفحه رياضی 7

  100 لـــع کـــجم

خواهید   حطیر پایه نهم های درسی  کتاب محتوایاز ی  پاسخ درست(، با )فقط  ای گزینهسؤاالت آزمون به شیوۀ چهار -3

 .شد

شود. برای  برای داوطیب در نظر گرفته می منفی نمره 1، هر پاسخ غیطمثبت و به ازای  نمره 0، هر پاسخ صحیحبه ازای  -4

 سؤاالت بدون پاسخ، امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.

امتیاز منفی بیرای او در نظیر گرفتیه     1چنانچه داوطیب در هر سؤال بیش از ی  گزینه را عالمت زده باشد،  تبصره:

 خواهد شد.

داوطیبان اهل تشییع و تسینن طراحیی    ، از محتوای مشترک « های آسمان پیامآموزش قرآن و » سؤاالت درس الف(  -5  

 شود.می

آمیوزش قیرآن و   ، کییمیان و زرتشتیان ( ، به جای پاسخ به سیواالت درس   مسیحیان )  های دینی اوطیبان اقییتب( د     

با کد بر اساس محتوای کتاب تعییمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقییت های دینی ، به سواالت دینی  های آسمان پیام

 پاسخ خواهند داد. 1018چاپ سال  113

 

  آموزدانش ضوابط و شرایط پذیرش ،ظرفیت  
 

در جدول هیای   نمونه دولتیمدارس و مناطق تحت پوشش  های تحصییی، عناوین رشتهظرفیت پذیرشتعداد کالس،  -1

 این دفترچه تعیین شده و در زمان ثبت نام و انتخاب مدرسه نیز قابل مشاهده خواهد بود.ضمیمه  4 و 5شماره 

ثبت نام شده در تعداد دانش آموزان ، آزمونبعد از اعالم نتایج در صورتی که ، تذکر: با توجه به مصوبه کارگروه استان 

 اهد بود نسبت به حذف آن کالس اقدام نماید . وه حد نصاب نرسد این اداره کل مجاز خبدرس رشته ای کالس 
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 ،تجربیی  عییوم  ،انسیانی  عییوم  و ادبییات  :تحصیییی  های رشته برای ،دولتی نمونه مدارس در آموزدانش نهایی پذیرش -2

 هددایت  اجرایی نامه شیوه مطابق ،زمینه/  رشته احراز شرایط کسب به منوط ای حرفه و فنی شاخه و فیزی  ریاضی

 است. ماه خرداددر  18/11/1014مورخ  116166 شماره بخشنامه موضوع) تحصیلی

 تحصدیلی،  هددایت  ضوابط مطابق آموز،دانش تقاضای مورد تحصیلی رشته در نام ثبت شرایط احراز عدم صورت در مهم:تذکر

 شد. خواهد اثر بی و لغو آزمون در داوطلب قبولی

 13/13/1013مورخ  117114، به شماره اجرایی مدارس نمونه دولتی از دستورالعمل« 11ماده » مطابق با تبصره ی   -3

نوبدت دوم   کتبی ارزشیابی پایانیآزمون ورودی و معدل کل میانگین نمرۀ بر اساس آزمون ورودی  آموزان در دانشپذیرش 

 خواهد بود. کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم(معدل  %50% نمرۀ آزمون ورودی و 50)به نسبت مساوی پایه نهم پایه 

 1۱ کتبدی  معدل حداقل داشتن ،دولتی نمونه مدارس در آموزاندانش پذیرش برای کتبی معدل% 50 محاسبه شرط مهم:تذکر

 1311 -11 تحصدیلی  سال در (تکوینی نمرات اعمال بدون نهم پایه ماه خرداد نمرات معدل) دوم نوبت پایان ارزشیابی در

 .است

 

نمونیه   میدارس  پیذیرش ظرفییت  از  %(10) ده درصدد  ، 11/30/1013میورخ   61885/113به استناد بخشنامه شماره  -3

آموزان با شرایط زیر، به ترتیب اولوییت   . دانشگیردمیتعیق آموزان شاهد  دانشدر صورت وجود داوطیب، به  ،دولتی

 استفاده کنند: «شاهد سهمیه»توانند از  می

 فرزندان شاهد؛  الف( اولویت اول 

 سال سابقۀ اسارت؛ 0به باال و آزادگان با بیش از  %43فرزندان جانباز   ب( اولویت دوم 

 ماه سابقۀ اسارت؛ 6و آزادگان با بیش از  %51% تا 14فرزندان جانباز   ج( اولویت سوم  

 ماه سابقۀ اسارت. 6و آزادگان با کمتر از  %14فرزندان جانباز زیر   د( اولویت چهارم  

انجیام  در آزمیون ورودی  نفیع در سیهمیۀ شیاهد، در هنگیام ثبیت نیام        آموزان ذی بررسی مدارک ثبت نام دانش : 1تذکر  

 در زمان ثبت نام در مدرسه محل قبیولی دریافیت و  گیرد و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، اصل این مدارک  می

بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک مذکور ، قبولی داوطیب لغو خواهد  .شود آموزان نگهداری می دانشدر پروندۀ 

 شد .

 اولویت ،نامثبت برگ نمون در باید ،دولتی نمونه مدارس ورودی آزمون در شاهد سهمیه از استفاده متقاضی :1تبصره

 .نماید مشخص را خود

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب ،اطالعات ویرایش و نام ثبت مهیت پایان از پس شده ارائه مدارک به :2تبصره

 فیرد  آخیرین  کیل  نمیره  %۱0 حداقل کسب شیرط  به فوق های اولویت به توجه با شاهد سهمیه موزانآدانش :3تبصره

 .شوند می پذیرش خود تقاضای مورد مدرسه شده پذیرفته

 قبیولی  ضیوابط،  مطیابق  آمیوز دانیش  تقاضیای  میورد  تحصییی رشته در شاهد سهمیه احراز عدم صورت در :4تبصره

 .شد خواهد اثربی ولغو  آزمون در داوطیب

 حدداقل ه ک یشرط می باشد بهدرصد  13 مدارس فاقد امکانات شبانه روزی  میزان سهمیه پذیرش داوطییان روستایی -4

 را کسب نماید .  خود تقاضای مورد مدرسه شده پذیرفته فرد آخرین کل نمره ۱0%
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شدهری   و درصد  40  شهرستان های ذیل الذکر شبانه روزی نمونه دولتی مدارس  روستایی داوطیبان پذیرش سهمیه میزانتبصره : 

  بود. خواهد درصد  60

 نوع مدرسه نام مدرسه شهرستان  ردیف

 شبانه روزی خوارزمی سنقروکليايی  0

 شبانه روزی عفاف سنقرو کليايی 2

 شبانه روزی اورامان  پاوه  3

 شبانه روزی زينبيه جوانرود  0

 شبانه روزی گلچين  اسالم آباد غرب 5

 شبانه روزی ريزه وندی  اسالم آباد غرب 6

 داوطییب  متوسیطه  اول دوره دبیرسیتان  اسیتقرار  محل ورودی آزمون در روستایی و شهری سهمیه تعیین مالک : 1تذکر  

 باشد.می

بوده   روزانه به صورتخوابگاه  بدون نمونه دولتی های دقت نمایند که دبیرستان سهمیه روستاییداوطیبان متقاضی  : 2تذکر   

امکان تغییر و اعالم نتایج به هیچ عنوان و پس از تأیید نهایی ثبت نام  باشند میروزی  شبانه  و فاقد امکانات خوابگاهی و

 ود نهایت دقت را داشته باشند.ود نخواهد داشت، لذا در انتخاب خمدرسه وج

 آزمونشدگان در  اعالم نتیجه و ثبت نام قبول

 دو هفتهاالمکان  های تعیین شده برای هر واحد، حتی ، با در نظر گرفتن سهمیهوزشیاسامی پذیرفته شدگان هر واحد آم -1

توانند با مراجعه به سیامانه   گردد و داوطیبان می پس از برگزاری آزمون از سوی اداره کل آموزش و پرورش اعالم می

 آزمون مطیع گردند.از نتیجه    (   www.azmoonkedu.ir  )اینترنتی 

توسیط   ذخییره  فهرسیت  هیا، ظرفیت کالس تکمیل عدم صورت در اصیی، شدگان پذیرفته نام ثبت مهیت اتمام از پس -2

  .خواهد شدتهیه و اعالم  استان کل آموزش و پرورش هادار

، نمیره  شامل تعداد پاسخ های صحیح و غییط  اند، کارنامه عدم قبولی برای کییه داوطیبانی که در آزمون پذیرفته نشده -3

مورد تقاضیای   هسده آخرین فرد پذیرفته شده در مدرداوطیب و نمره تراز شمکتسبه هر ماده درسی، نمره تراز شده 

 هفته به مدت یکاعالم نتیایج  بالفاصیه پس از زمان  اعتراضاتثبت او از طریق سامانه اینترنتی صادر خواهد شد. زمان 

 .شدانجام خواهد طریق سامانه اینترنتی ها صرفاً از  ثبت اعتراض و پاسخگویی به آنباشد.  می

 دفتر آمار سیال  انتهای در استان پرورش و آموزش کل اداره تایید پس از باید ذخیره و اصیی شدگان پذیرفته فهرست -4

 گردد.می مدرسه نگهداری 1011- 1533 تحصییی

مونیه  میدارس ن در آزمیون ورودی  در صورت شیرکت  جنس( جنس یا غیرهم، همتر دو قیو یا بیش) آموزان همزاد دانش -5

نمرۀ تراز شده آزمون آخیرین فیرد پذیرفتیه     %10 حداقلهای دیگر به شرط کسب  دولتی و پذیرش یکی از آنان، قل

 ، ثبت نام نمایند.شدهتعیین مازاد بر ظرفیت  توانند ، میمدرسه مورد تقاضای خوددر شده 
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اری آزمون جایگزینی و تکمیل دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی و تبصره آن در خصوص برگز 18مطابق ماده  -6

 های دوره دوم متوسطه نمونه دولتی اقدام خواهد شد. های میانی دبیرستان ظرفیت پایه

 .خواهد بود 1311پایان مرداد ماه  مدارس نمونه دولتی تا  اصلی  و  ذخیرهپذیرفته شدگان   مهلت ثبت نامآخرین  -۱

 ورودی آزمون در شده پذیرفته آموزان دانش انتقال و نقل نحوه و ضوابط

 ییا  و هیا شهرسیتان  سیایر  دولتیی  نمونه مدارس در نام ثبت متقاضی ،ورودی آزمون در قبولی از پس که آموزانی شدان -1

 در) خدالی  ظرفیدت  وجدود  و (مبداء شهرستان در) خود تقاضای مورد مدرسه در قبولی صورت در ،هستند ها استان

 در نیام  ثبیت  و انتقیال  بیه  مجیاز  ،مقصد استان پرورش و آموزش کل اداره موافقت کسب با (مقصد شهرستان مدرسه

 .بود خواهند (دیگر استان یا شهرستان) دولتی نمونه مدارس

 مقصید  و (داوطلدب  کدل  نمدره  ذکر با قبولی اعالم) مبیدا  هایاستان پرورش و آموزش کل اداره ایهنامه تصویر :تبصره 

 .شود بایگانی ،شده منتقل آموزدانش پرونده در باید (مقصد دبیرستان به نامه معرفی)

 نمیره  داشیتن  صیورت  در حتیی ) شهرسیتان  یی   محدوده در ،دولتی نمونه هایدبیرستان در آموزان دانش جابجایی -2 

 .است ممنوع پذیرش اول سال در (مقصد مدرسه قبولی فرد آخرین

 ظرفیدت  وجود صورت در خیاص  موارد در دولتی نمونه مدارس در شده پذیرفته آموزان دانش جابجایی مسئولیت :تبصره 

 .است استان پرورش و آموزش کل مدیر عهده بر مقصدمدرسه  در خالی

آموزانی که در  دولتی، اختصاص به منطقۀ برگزاری آزمون داشته و دانش های نمونه ی در آزمون ورودی دبیرستانقبول -3

 دولتی نخواهند بود. نام در دیگر مدارس نمونهز به ثبت مجااند،  آزمون ی  مدرسه پذیرفته شده

 دولتی ههای فنی و حرفه ای نمون  موارد خاص هنرستان

 باشد. ای نمونۀ دولتی ضروری می های فنی و حرفه توجه به موارد زیر در مورد داوطیبان ورود به هنرستان -

ای نمونه  های فنی و حرفه های موجود در هنرستان رشته اولویتداوطیبان با توجه به عالقۀ خود و با در نظر گرفتن  -1

 نمایند.اقدام انتخاب هنرستان نسبت به  ،دولتی

های فنی و آموزش نامۀ تنظیم شده با دفتر ی موافقتدولتی بر مبنا های نمون های فنی و حرفه پذیرش در هنرستان -2

 گیرد. میصورت  ،های دارای مجوزرشتهو  ها السآموزش و پرورش، با توجه به ظرفیت ک ای وزارت حرفه

 به مجاز ،شوند می پذیرفته رستانهن ی  دولتی نمونه ای حرفه و فنی هایهنرستان ورودی آزمون در که داوطیبانی -3

 .بود نخواهند هاهنرستان سایر در نام ثبت

 منیوط  ،دیگر هنرستان در دولتی نمونه ایحرفه و فنی هنرستان ی  از شدگان پذیرفته نام ثبت ،خاص موارد در :تبصره

 .بود خواهد مقصد و ءمبدا ناحیه یا منطقه ،شهرستان پرورش و آموزش ادارات موافقت به

د توان دولتی، می های نمون های فنی و حرفه در صورت عدم تکمیل ظرفیت هنرستان استان آموزش و پرورشکل  اداراه -4

دبیرستان یا هنرستان  دولتی اعم از هها که در آزمون نمون ادامۀ تحصیل در این هنرستان متقاضیاز بین داوطیبان 

 د.نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام نمای ثبت نام و ،، بر اساس نمرۀ فضییاندشرکت نموده
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 کرمانشاه : کد مناطق آموزش و پرورش استان  3جدول شماره

 کد منطقه  نام منطقه  ردیف کد منطقه  نام منطقه  ردیف

 3533 روانسر 13 3501 کرمانشاه 1ناحیه  1

 3535 ثالث باباجانی 14 3502 کرمانشاه  2ناحیه  2

 353۱ اسالم آباد  15 3503 کرمانشاه  3ناحیه  3

 3531 ماهیدشت 16 3506 صحنه  4

 3540 کرندغرب 1۱ 3501 هرسین  5

 3545 گیالنغرب 11 3511 کنگاور 6

 3546 باینگان  11 3514 قصرشیرین  ۱

 3541 دینور 20 351۱ سرپل ذهاب  1

 3550 حمیل 21 3520 پاوه  1

 3552 گهواره 22 3524 نوسود 10

 3554 بیستون 23 352۱ سنقرکلیایی 11

 3556 گواور 24 3530 جوانرود  12

 

 1311-1400درسال تحصیلی  کرمانشاه های نمونه دولتی استان  هنرستان مشخصات : 4جدول شماره

 

 

   پااليشگاه نفت روبروی  -بلوار شهيد بهشتی  - کرمانشاه آدرس:    

 

 1311-1400در سال تحصیلی   کرمانشاهاستان  نظری دوره دوم متوسطه های نمونه دولتی دبیرستان مشخصات : 5جدول شماره

 محل

 استقرار 

 نام

 آموزشگاه 

 نوع

 مدرسه 

امکانات 

 خوابگاهی
 جنسیت کد آموزشگاه

تعداد 

 کالس

ظرفیت 

 پذیرش
 رشته

 مناطق 

 تحت پوشش

 3ناحیه 

 کرمانشاه
 پسر 85212359 ندارد روزانه شهدای هسته ای 

 ساختمان  12 2

مناطق 

 گانه استان12

 الکتروتکنیک 12 2

 شبکه و نرم افزار 12 2

 داخلیمعماری  12 2

محل 

 استقرار
 نوع مدرسه نام آموزشگاه

امکانات 

 خوابگاهی
 جنسیت کد آموزشگاه

 ظرفیت پذیرشتعدادکالس و 

 عیوم سایر مناطق تحت پوشش

 تجربی 

ریاضی 

 فیزی 

 عیوم

 انسانی

 2ناحیه 
حضرت مریم 

 مقدس
 دخترانه  ندارد روزانه

1 2 2 
 2ناحیه 

52 12 12 

 2ناحیه 
زنده یاد 

 مصطفی پروینی
 پسرانه 952212958 ندارد روزانه

1 2 2 
 2ناحیه 

52 12 12 

 پسرانه  85599529 ندارد روزانه  1جواداالئمه 1ناحیه 
1 2 2 

 / ماهیدشت  1ناحیه 
52 12 12 
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 دخترانه 85599528 ندارد روزانه نمونه بعثت 1ناحیه 
1 2 2 

 / ماهیدشت 1ناحیه 
52 12 12 

 دخترانه 85558231 ندارد روزانه فاطمیه  3ناحیه 
1 2 2 

  3ناحیه 
52 12 12 

 پسرانه 85219588 ندارد روزانه 3جواداالئمه  3ناحیه 
1 2 2 

 3ناحیه 
52 12 12 

 دخترانه 95539952 ندارد روزانه تالش صحنه
2 5 2 

 کنگاور/ صحنه/ بیستون
12 5 12 

 سرانهپ 85595995 ندارد روزانه امام خمینی)ره( صحنه
1 5 2 

 کنگاور / صحنه / بیستون
52 5 12 

 پسرانه 85592951 ندارد روزانه شهیدمطهری هرسین
2 5 2 

 هرسین / بیستون
12 5 12 

 دخترانه 85592952 ندارد روزانه الزهرا هرسین 
2 5 2 

 هرسین / بیستون
12 5 12 

 پسرانه 85592229 ندارد روزانه ولی عصر)عج( اورکنگ
2 2 2 

 کنگاور
12 12 12 

سرپل 

 ذهاب
 پسرانه 85592222 ندارد روزانه معلم

2 2 5 
 سرپل ذهاب / قصرشیرین

12 12 5 

 اورامان  هپاو
شبانه 

 روزی
 پسرانه 99519359 دارد

ثالث پاوه / جوانرود/ روانسر/  2 5 2

 12 5 12 / باینگاننوسودباباجانی / 

 پاوه
شهیدفاتح 

 نقشبندی
 دخترانه 85591232 ندارد روزانه

2 5 2 
 باینگان / پاوه / نوسود 

12 5 12 

سنقر 

 وکلیایی
 خوارزمی

شبانه 

 روزی
 پسرانه 99155551 دارد

2 2 2 
 دینور / سنقروکلیایی

12 12 12 

سنقر 

 وکلیایی
 عفاف

شبانه 

 روزی
 دخترانه 99159255 دارد

2 5 2 
 دینور / سنقروکلیایی

12 5 12 

 زینبیه  جوانرود
شبانه 

 روزی
 دخترانه 85212959 دارد

جوانرود / روانسر / ثالث  2 5 2

 12 5 12 باباجانی

اسالم 

 آباد
 گلچین

شبانه 

 روزی
 دخترانه 99922352 دارد

/ سرپل ذهاب / اسالم آباد 2 2 2

قصرشیرین / گیالنغرب/ حمیل/ 

 /گهواره /گواورکرند غرب
12 12 12 

اسالم 

 آباد
 شهیدریزه وندی

شبانه 

 روزی 
 پسرانه 99992952 دارد

اسالم آباد/قصرشیرین /  2 2 2

 حمیل / /کرندغربماهیدشت/

 گهواره /گواور
12 12 12 

 پسرانه 99832559 ندارد روزانه  امام صادق )ع( گیالنغرب
2 5 2 

 گیالنغرب
12 5 12 
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 :قبل از تکمیل فرم ثبت نام به تذکرات ذیل توجه فرمایید  داوطلبین گرامی لطفاً

آموزان  . لذا دانشباشند روزانه ،  فاقد امکانات خوابگاهی و اسکان میهای متوسطه نظری  دبیرستانهنرستان نمونه هسته ای و  -1

 روزی دارای خوابگاه را انتخاب نمایند. دولتی شبانهروستایی که نیاز به بیتوته و خوابگاه دارند باید مدارس نمونه 

نمایند در صورت قبولی در  ای دوره دوم متوسطه را انتخاب می های فنی و حرفه داوطیبانی که عالوه بر دبیرستان، هنرستان -1

 حذف خواهند شد.دبیرستان  ذخیره از لیستهنرستان 

خود نمون برگ هدایت تحصیلی  متناسب باشاخه نظری  دریک رشته  وسه یک مدر های نمونه دولتی فقطداوطیبان دبیرستان -0

 توانند انتخاب نمایندمی
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فرم پيش نويس تقاضای ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره 

  0311-0011دوم متوسطه استان کرمانشاه در سال تحصيلی 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه 

 معاونت آموزش متوسطه 

 کیفیت آموزشیادراه سنجش و پایش 

    

 

 

 

 ............................................................    کد :   شهرستان /ناحيه / منطقه  : 

 نام : ........................... -0

 خانوادگی : ................................... نام -2

 نام پدر: ................................. -3

   کد ملی : ............................................ -0

                ماه                         روز  ...........................    : تاريخ تولد  -5                   سال  

 جنسيت :                  پسر              دختر   -6

 دين :   ............................ -7

 خواهر يا برادی دو قلو يا چند قلو دارم :   بلی                  خير  -8

 .......................................نام آموزشگاه محل تحصيل پايه نهم :   -1

 کد آموزشگاه : ................................................. -01

 محل استقرار مدرسه محل تحصيل پايه نهم :              شهری                روستايی  -00

 نظری و هنرستان نمونه دولتی هستم .متقاضی استاده از سهميه روستايی دبيرستان نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  -02

 بلی                                        خير 

 نوع سهميه شاهد:  -03

 فرزندان شاهد          اولويت اول        

 سال سابقه اسارت  3درصد به باال و آزادگان با بيش از 51جانباز فرزندان       اولويت دوم              

 ماه سابقه اسارت  6درصد و آزادگان با بيش از  01درصد تا 25ن جانباز فرزندا           اولويت سوم        

 ماه سابقه اسارت  6درصد و آزادگان با کمتر از  25فرزندان جانباز زير          اولويت چهارم        

 ........................................مدرسه نمونه مورد تقاضا :  .............................................        رشته :  -00

 ورد تقاضا : ...........................................         ـهنرستان نمونه م -05

 ....             شماره همراه : ................................................تلفن منزل :  ................................... -06

 نام و نام خانوادگی دانش آموز                                                                       مهرو امضای مدير 

 امضا                                                                                                                         

 

          

    3 0  
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