
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 
1 

 

 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاري

 اداره سنجش  و پایش کیفیت آموزشی

 

 

 

 
 

 دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون مدارس نمونه دولتی
 1399-1400سال تحصیلی 

 
 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 آزمون ورودي  درنام  ضوابط و شرایط ثبت)  الف

 ؛داشتن تابعیت ایرانی )1

 .انجام می شود 25/03/1398مورخ  46655 هشمار هامشنبخ بر اساس نام اتباع غیرایرانی،  ثبت :تبصره
در آزمون ورودي  مجاز به ثبت نام، 1398-99مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی تمامی دانش آموزان  )2

 .ندهستمدارس نمونه دولتی 

در  »17«  کتبی لتی، کسب حداقل معدلپایه دهم مدارس نمونه دو مالك شرکت در آزمون ورودي :تبصره
می  پایه نهمبراي فارغ التحصیالن  )بدون اعمال نمرات تکوینی خردادماهمعدل نمرات (نوبت دوم یانی پاارزشیابی 

 . باشد
علوم تجربی، ( از شاخه نظري تحصیلی رشته یکثبت نام،  تقاضاي نمون برگدر  دتوان میهر داوطلب صرفاً  )3

 .انتخاب نماید را )ت و علوم انسانیادبیا ،فیزیک	ریاضی

می  زیر) 1شماره(بر اساس جدول  ،و مناطق تحت پوشش  نمونه دولتی دبیرستان هاياولویت هاي انتخابی  تعداد )4
 . باشد 

  1399-1400مناطق تحت پوشش  مدارس نمونه دولتی متوسطه نظري استان  سال تحصیلی  جدول ظرفیت پذیرش دانش آموز و

 جنسیت  اهنام آموزشگ 
 منطقه تحت پوشش / ناحیه / شهرستان    ظرفیت

 کل  انسانی   ریاضی تجربی

       بلداجی گندمان بروجن 81 27 27 27 پسر   )ره(امام خمینی 

       بلداجی گندمان بروجن 81 27 27 27 دختر مجتهده امین

 2ناحیه   )مرکزي(کیار  الران سامان بن 1ناحیه 108 27 27 54 دختر نمونه پژوهش

 1ناحیه )مرکزي(کیار  الران سامان بن 2ناحیه   108 27 27 54 پسر عالمه طباطبایی

     )لردگان(عشایر  خانمیرزا فالرد لردگان 81 27 0 54 پسر دین و دانش لردگان

     )لردگان(عشایر  خانمیرزا فالرد لردگان 81 27 0 54 دختر عترت

   )بخش ناغان( کیار  )کیار(عشایر  میانکوه کوهرنک فارسان 81 27 27 27 دختر دکتر سلطانی فارسان

 اردل )بخش ناغان( کیار  )کیار(عشایر  میانکوه کوهرنک فارسان 81 27 27 27 پسر ترابی مقدم

 1ناحیه )مرکزي(کیار  الران سامان بن 2ناحیه   108 27 27 54 دختر )س(حضرت معصومه 

 2ناحیه   )مرکزي(کیار  الران سامان بن 1ناحیه 108 27 27 54 پسر آریو مصلی نژاد

   اردل 54 27 0 27 دختر فروغ دانش

داوطلبان نواحی یک و دو شهرکرد ، شهرستان هاي بن ،سامان ، بخش مرکزي کیار و منطقه الران می تواند  : تبصره
و دو بر اساس جنسیت و صرفا در یک همزمان دو آموزشگاه مستقر در نواحی یک و دو شهرکرد را با اولویت یک 

 . رشته تحصیلی انتخاب نمایند
نمونه دولتی  مدارسدانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج ازکشور که متقاضی ادامه تحصیل در  )5

ضروري است در موعد  ،نمی شود برگزاره به این که آزمون مجزا براي این قبیل از دانش آموزان ، با توجهستند
اقدام  استان مورد تقاضا درنسبت به ثبت نام خود  ،ودي مدارس نمونه دولتیبا دستورالعمل آزمون ور، مطابق رمقرّ

 .نمایند



 

 
3 

 

مسئولیت اطالع رسانی به دانش آموزان مدارس خارج از کشور در خصوص ثبت نام و شرکت در آزمون، بر   :1 تبصره
 . باشدعهده مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور می 

/ منطقه / دانش آموزان مدارس خارج از کشور با همراه داشتن مدارك الزم به کارشناس سنجش شهرستان   :2تبصره 
 . ناحیه مورد تقاضا مراجعه نمایند 

 مدارك الزم براي ثبت نام ) ب

 شناسنامه : ب -1
 .یر اسکن نماید ثبت نام الزم  داوطلب یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زبراي  : ب -2
 kb150و حجم فایل نباید از  pngیا jpgبا فرمت  پیکسل 100پیکسل ، کیفیت تصویر  120*160سایز عکس باید -

 .بیشتر باشد 

 .تصویر داوطلب باید تمام رخ ،کامال واضح و بدون اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد -
 .نه سفید باشد عکس مربوط به سال جاري و بهتر است رنگی با پس زمی-
 .عکس داوطلبان دختر با حجاب کامل و صورت آنها کامال مشخص باشد  -
 .در صورت استفاده از عکس غیر معتبر ، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق آزمون از وي سلب می گردد  -
 
 اقدام به ثبت نام ) پ

کرده اید اکنون می  هشما مربوط می شود مطالعهمه مدارك الزم را در دسترس دارید و مقرراتی را که به در صورتی که 
را ) 1فرم شماره (توصیه می شود پیش از ورود به صفحه ثبت نام فرم پیش نویس تقاضانامه ثبت نام . توانید ثبت نام کنید 

تکمیل نمایید این فرم دقیقا مشابه فرم ثبت نام بوده و به شما کمک می کند مراحل ثبت نام را با آرامش ، سرعت و دقت 
 .نجام دهید بیشتري ا

 .مسوولیت درستی و صحت اطالعات وارد شده در فرم ثبت نام به عهده داوطلب می باشد :  1تبصره
چنانچه در صورتی که در هر مرحله مشخص شود که داوطلبی با اطالعات نادرست با رعایت نکردن شرایط و :   2تبصره

 . وم یا قبولی وي کان لم یکن تلقی می گردد ضوابط ثبت نام نموده یا قبول شده است ، از ادامه آزمون محر
اگر براي ثبت نام به کافی نت مراجعه می نمایید ، قبل از تایید نهایی ، اطالعات و بخصوص عکس خود را :  3تبصره 

 .  دقیقا کنترل نموده و یک پرینت از فرم ثبت نام نهایی نزد خود نگهدارید 
 یخ برگزاري آزموننام، زمان توزیع کارت و تار مهلت ثبت) ت

در  ،) sanjesh.chbedu.ir( اینترنتی سامانه ثبت نامشرکت در آزمون ورودي، از طریق  نام و راهنماي ثبته دفترچ )6
 . گیرد میاختیار داوطلبان قرار

که دانش آموزان می توانند در آزمون استان  نمونه دولتی مدارسهر رشته در رش ت پذیصات و ظرفیمشخّ :تبصره
 .قابل مشاهده خواهد بود براي داوطلبان نام هنگام ثبتن شرکت نمایند، ورودي آ
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 27/03/1399مورخ  شنبهسه  تا روز 17/03/1399 مورخ شنبهروز از  ،نمونه دولتی مدارسداوطلبان آزمون ورودي  نام ثبت )7

 .شدخواهد انجام )  sanjesh.chbedu.ir(نام ثبت هساماناز طریق 
 .خواهد شد اطالع رسانیزمان ثبت نام از طریق سامانه فوق  پایانبعد از ثبت نام العات زمان ویرایش اط:  1تبصره 

انه از طریق سام، خ آنپاسدریافت  درخواست تجدید نظر و ،آزمون ایجنتاعالم  ،نام تمامی مراحل ثبت : 2 هتبصر
 .شدخواهد انجام  )sanjesh.chbedu.ir( به نشانی اینترنتی   ثبت نام و اعالم نتایج

 ،رشته مورد تقاضا، مدرسه محل تحصیل، داوطلب عکس، مشخصات فردي: شامل آزمون هکارت ورود به جلس )8
از طریق ، روز قبل از تاریخ برگزاري آزمون چهارحداقل ، امتحانی هو نشانی دقیق حوزنمونه دولتی مدارس اولویت انتخاب 

 .فتگرخواهد  در اختیار داوطلبان قرارسامانه ثبت نام 
آزمون اقدام نموده و  پرداخت هزینهداوطلبان گرامی نسبت به ، الزم است در زمان ویرایش اطالعات :  1صره تب

 .نمایند نهاییثبت نام خود را 
 .ممنوع است ،بدون ارائه کارت ورود به جلسه ،جلسه آزمون درداوطلبان  شرکت : 2تبصره

رت به تایید مدیر آموزشگاه محل تحصیل دانش آموز بعد از دریافت کارت ورود به جلسه ، باید کا: 3تبصره 
 .رسانده شود

صورت   در سراسر کشور به 20/04/1399مورخ   جمعهصبح روز  9 ساعتس أر، مدارس نمونه دولتیآزمون ورودي  )9
 .خواهد شدزمان برگزار  هم

 نجاه پو  دویست( ریال 250000ام ن مبلغ ثبت، 1380 مصوب ،بخشی از مقررات مالی دولت قانون تنظیم 14 استناد مادهبه  )10
 sanjesh.chbedu.irاز طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه ثبت نام به آدرسکه صرفا  می باشد )هزار ریال

 ).زمان آن متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد(.می باشد  پرداختقابل 
 .حت هر عنوان ممنوع استدریافت هرگونه وجه ت به جز این مبلغ، مبلغ فوق ثابت بوده و :1هتبصر

بانک  جدا خودداري شود مسوولیت دریافت وجه صرفا اینترنتی بوده و از پرداخت دستی یا مراجعه به عابر : 2تبصره
 .در این خصوص به عهده داوطلب می باشد 

  ، تعداد و ضریب سؤاالت منابع آزمون) ث

  :است، به شرح جدول زیر گوییت زمان پاسخ، تعداد و ضریب سؤاالت و مدنابع آزمونم )11
 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال منابع آزمون ردیف

 2 10 قرآن و پیام هاي آسمان آموزش 1

 دقیقه 120
 کتب درسی 

پایه نهم سال 
  1398-99 تحصیلی

 2 15 فارسی 2
 1 8 عربی 3
 1 10 ) مدنی ، تاریخجغرافیا، (مطالعات اجتماعی  4
 1 7 بان انگلیسیز 5
 2 25 علوم تجربی 6
 3 25 ریاضی 7

  100 جمع کل
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 .درصد محتواي کتب درسی طرح خواهند شد  100سواالت از  :تبصره
 درصد 100از، )صحیحفقط با یک پاسخ (اي  چهارگزینه ه، به شیونمونه دولتی مدارسسؤاالت آزمون ورودي  

 .ح خواهد شدطر 1398-99یلی سال تحص  کتب درسی پایه نهممحتواي 

؛ طراحی می شوداز محتواي مشترك داوطلبان اهل تشیع و تسنن » آموزش قرآن و پیام هاي آسمان«سؤاالت درس )12
مشترك اقلیت هاي دینی بر  ، به سؤاالت )مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان(رسمی کشور  دینی يها تیاقل داوطلبان اما

خواهند پاسخ  1398چاپ سال  920الهی و اخالق ویژه اقلیت هاي دینی با کد ادیان تعلیمات اساس محتواي کتاب
 .داد

. شود منفی براي داوطلب در نظر گرفته می نمره یکمثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  نمره 3به ازاي هر پاسخ صحیح،  )13
 .ي در نظر گرفته نخواهد شدا نمرهبراي سؤاالت بدون پاسخ، 

 .خواهد شد منظورمنفی براي او  نمره یکسؤال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد،  ره چنانچه داوطلب در :تبصره

 آموز ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش) ج

از طریق اینترنتی، نام  در هنگام ثبتتعدادکالس، ظرفیت پذیرش و عناوین رشته هاي تحصیلی مدارس نمونه دولتی،  )14
 .خواهد رسید، به اطالع داوطلبان ) sanjesh.chbedu.ir( ثبت نام هسامان

علوم تجربی، ، انسانی ادبیات و علوم :هاي تحصیلی ، براي رشتهمدارس نمونه دولتیآموز در  پذیرش نهایی دانش )15
هدایت اجرایی  هنامشیوه مطابق ، زمینه/ احراز رشته منوط به کسب شرایط ،حرفه ايو فنی شاخه  و فیزیک یاضیر

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

 مطابق ،)در خرداد ماه (  آموز دانش يتقاضا مورد یلیتحص رشته در نام ثبت طیشرا احراز عدم صورت در : 1تبصره
 .دش خواهد اثر  یب و لغو آزمون در داوطلب یقبول ،یلیتحص تیهدا ضوابط
اي که در نمون برگ ثبت نام انتخاب نموده و قبول شده است و همچنین  پذیرش دانش آموز صرفا در رشته:  2تبصره 

لذا این گروه از دانش . با رعایت شیوه نامه هدایت تحصیلی مجاز به انتخاب آن رشته می باشد امکان پذیر است 
 .آموزان نمی توانند در رشته دیگري در مدارس نمونه دولتی ثبت نام نمایند

 10/10/1390مورخ  227195به شماره  ،از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی »11« مطابق تبصره یک ماده )16
پایه نوبت دوم پایانی ارزشیابی کتبی  معدلو  آزمون ورودي نمره کلمیانگین  آموزان در آزمون ورودي، بر اساس دانش پذیرش

 .خواهد بود)ی نوبت دومانیپامعدل کتبی ارزشیابی  %50نمره آزمون ورودي و % 50(  ؛به نسبت مساوي نهم

کتبی معدل  حداقل، داشتن نمونه دولتی مدارس، براي پذیرش دانش آموزان در کتبیمعدل % 50شرط محاسبه :تبصره 
 .است 1398-99در سال تحصیلی )  معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی( دوم نوبت یانیپاارزشیابی » 17«
نمونه دولتی،  مدارسپذیرش ظرفیت از  %)10(درصدده ، 29/03/1390مورخ  61884/220شماره به استناد بخشنامه  )17

، به ترتیب اولویت آموزان با شرایط زیر دانش. دگیرمیق آموزان شاهد تعل در صورت وجود داوطلب، به دانش
 :استفاده کنند »شاهدسهمیه «توانند از  می

اولویت اول ) الف

 فرزندان شاهد؛ 
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یت دوم اولو) ب
  اسارت؛ سال سابقه 3و آزادگان با بیش از  به باال % 50فرزندان جانباز 

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

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

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

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

کل آخرین فرد نمره  % 70حداقلبه شرط کسب  ،ت هاي فوقه به اولویشاهد با توجدانش آموزان سهمیه  :3بصرهت
 .پذیرش می شوند ،پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضاي خود

، قبولی مطابق ضوابط ،آموز دانشمورد تقاضاي تحصیلی  هدر رشت سهمیه شاهددر صورت عدم احراز  :4بصرهت
 .شداثر خواهد  داوطلب در آزمون لغو و بی

 ،شوراي عالی آموزش و پرورش هشتصد و چهل و هفتمین جلسه مصوب لتی،دو اساسنامه مدارس نمونه به استناد )18
مورخ  227195 به شمارهدولتی  دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه 12 همچنین ماده و 1/6/1390 مورخ

 .گردداقدام  مطابق تبصره هاي  زیر  اعمال سهمیه روستایی، 10/10/1390

) نوبت اول و دوم ( تحصیل  پایه نهممحل ستایی استفاده نمایند که ور دانش آموزانی می توانند از سهمیه :1تبصره 
 . آنها  در مدارس دوره ي اول متوسطه روستایی باشد

دانش آموزانی که با سهمیه روستایی در مدارس نمونه دولتی دوره ي اول متوسطه مشغول به تحصیل می  : 2تبصره 
 . وان دانش آموز روستایی شناخته می شوند باشند و محل سکونت آن ها روستا می باشد به عن

 ان پذیرفته شده در آزمون وروديآموز نقل و انتقال دانش هضوابط و نحو) چ

 ،هستندمتقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر  استان ها آزمون ورودي، قبولی درکه پس از  دانش آموزانی )19
با کسب ،  شهرستان مقصد همدرسدر خالی وجود ظرفیت  و ) تان مبدأدر شهرس (خود رسه مورد تقاضايمدقبولی در در صورت 

) استان دیگر(نمونه دولتی  نام در مدارس مجاز به انتقال و ثبت مقصد،  کل آموزش و پرورش استان هموافقت ادار
 .خواهند بود

( و مقصد) کل داوطلب  مرهناعالم قبولی با ذکر ( هاي مبدأ  استان کل آموزش و پرورشه ادارهاي  هنامتصویر  :تبصره

 .بایگانی شود ،منتقل شده آموز دانش پروندهدر باید  )معرفی نامه به دبیرستان مقصد
 شتنحتی در صورت دا(یک شهرستان  و  استان محدوده در ،دولتی نمونهدبیرستان هاي  جابجایی دانش آموزان در )20

  .است در سال اول پذیرش، ممنوع) مقصد هقبولی مدرس فردآخرین  نمره
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 در آزمون شدگان  از پذیرفتهاعالم نتیجه و ثبت نام ) ح

  .اعالم خواهدشد ) sanjesh.chbedu.ir(و از طریق وب سایت  1399اسامی پذیرفته شدگان دهه ي دوم  مرداد ماه  )21

صادر از طریق وب سایت فوق الذکر  آزمون براي داوطلبانی که در آزمون ورودي شرکت کرده اند، کارنامه  )22
 .شدواهد خ

، و صالحدید کارگروه استان  عدم تکمیل کالس هاصورت  درپس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی،  )23
 .دخواهد شاعالم  کل آموزش و پرورش استان تهیه و هتوسط ادار فهرست ذخیره

 مدارسورودي در آزمون در صورت شرکت ) ، هم جنس یا غیر هم جنسبیشتردو قلو یا ( هم زادآموزان  دانش )24
تراز شده آزمون آخرین فرد  نمره % 80ه شرط کسب حداقل هاي دیگر بو پذیرش یکی از آنان، قل دولتی نمونه

 .ثبت نام نمایند ،شده تعیینمازاد بر ظرفیت  توانند ، میمورد تقاضاي خوددر رشته درسه پذیرفته شده م

آزمون،  ه، پیش از اعالم نتیج)بیشتریا  قلودو(زادهمزان آمو به منظور بررسی و اعمال تسهیالت پذیرش دانش :هتبصر
شده، در  تعیینالزم، نام ایشان نیز مازاد بر ظرفیت  شرایطبررسی و در صورت دارا بودن  ،زاد آموزان هم دانش نمره

 .شود  می شدگان اعالم هرست پذیرفتهف
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  1399-1400نمونه دولتی  دوره دوم متوسطه  سال تحصیلی نمون برگ تقاضانامه ثبت نام در آزمون ورودي مدارس  -یکفرم شماره 
 
 
 

 محل الصاق عکس
 
 
 

 *** هرگونه ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه ، متوجه شخص داوطلب می باشد*** 
 :نام -1
 
 :گیخانواد نام -2

 ):کد ملی(شماره شناسنامه  -3
 از چپ به راست) کد ملی(محل درج شماره شناسنامه 

           
 : )750203مثال : (تاریخ تولد -4

 روز         ماه           سال    
       

 :        جنسیت -5
 پسر                دختر

 :نام پدر -5
 
 :شماره شناسنامه پدر -6
 
 ):پدر پدر(نام پدربزرگ  -7
 
 روستایی         شهري :          متوسطه اول مدرسه تحصیل محل  -8
 تشتی زر        کلیمی        مسیحی        اسالم :    دین -9

 بلی                        خیر:   دارمشرکت کننده در آزمون ) یا چند قلو(برادر یا خواهر دوقلو - 10
 :  کد ملی برادر یا خواهر چند قلو ) الف 

 
          
 :کد ملی برادر یا خواهر چند قلو) ب 

  
          
 ) د  ج   ب    الف  ( الویت            خیر        بلی :     دبیرستانها و هنرستانهاي نمونه دولتی هستم متقاضی استفاده از سهمیه شاهد -11
 :محل تحصیل متوسطه اول نام مدرسه  -12
 :نوع مدرسه راهنمایی محل تحصیل -13

 وابسته                 هیات امنایی              استعدادهاي درخشان           شاهد          غیردولتی           نمونه دولتی          عادي دولتی 
 :نام منطقه محل تحصیل -14

بـا   17و  16دوره دوم متوسطه ، بایستی نوع واحد آموزشی موردنظر خود را در ردیـف  دبیرستانهاي نمونه دولتی داوطلبان ورود به : تذکر مهم
 .در مربع مربوط به انتخاب اولویت مشخص نمایند 2،  1نوشتن اعداد 

یت اولو
 انتخاب

 :نام رشته تحصیلی مورد تقاضا - 15
  :مورد تقاضا نمونه دولتینام دبیرستان   -16

 
  :نام دبیرستان نمونه دولتی مورد تقاضا -17

 
 خیر            بلی  . ـ دانش آموز چپ دست هستم   18

 :شماره تلفن همراه :                                     شماره تلفن ضروري :                                                                        آدرس محل سکونت  -19
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