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 باسمه تعالی

 تربیت باید تربیت قرآنی باشد.    امام خمینی)ره(

 دولتی دوره ی دوم متوسطه نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای استان فارسشیوه نامه آزمون ورودی دبیرستان های نمونه 

 1044-1041سال تحصیلی 

 مقدمه:

با عـنوان  5ذیل برنامه شماره  "برگــزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی "با عنوان  8-03فعالیت  4در راستای اجرای بند         

از  " براساس استانداردهای ملی ) طراحی و اجرای نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نتیجه محور در سطح ملی(ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان  "

 3و همچنین به منظور اجرای بند  13/11/0399مورخ  006/041موضوع بخشنامه  0399برنامه ابالغی سال  "برنامه درسی"زیر نظام 

صوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ فصل سوم از اساسنامه مدارس نمونه دولتی م 7ماده 

) دبیرستان ها و هنرستان های فنی و حرفه ای( دستورالعمل آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  "به پیوست  10/16/0391

 جهت اجرا ابالغ می گردد. " 1044-1041سال تحصیلی 

 

 ط ثبت نام داوطلبان در آزمونضوابط و شرای -الف

 (داشتن تابعیت ایرانی0

 انجام می شود. 11/15/0399مورخ  44/140/341نام اتباع غیرایرانی، بر اساس بخشنامه شماره ثبت  :تبصره

 در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هستند. مجاز به ثبت نامتمامی دانش آموزان پایه نهم ، ( 1

در ارزشیابی پایانی نوبت دوم « 07» پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل معدل  شرکت در آزمون ورودی مالک :تبصره           

 )معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی( پایه نهم می باشد. 

 منطقه خواهد بود.و  ناحیه ، شهرستاندر بین دانش آموزان همان  رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی (3

دانش آموزان دختر متقاضی رشته علوم انسانی در نواحی یک،سه و چهار شیراز می توانند دبیرستان نمونه دولتی ناحیه خود و  :1تبصره 

 را انتخاب نمایند. انتخاب این دبیرستان برای دانش آموزان هر چهار ناحیه آزاد می باشد. 2یا دبیرستان مسیح محیط زاده ناحیه 

ق و شهرستان هایی که مدارس نمونه دولتی ندارند و فاقد سهمیه روستایی می باشند در انتخاب مدرسه دانش آموزان مناط: 2تبصره 

نمی  قخوابگاه تعلورت پذیرش در مدارس نمونه دولتی ـته از دانش آموزان در صــنمونه دولتی در سطح استان آزاد می باشند، به این دس

 گیرد.

فیزیك، ادبیات  ) علوم تجربی، ریاضییك رشته تحصیلی از شاخه نظری صرفا می تواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام،داوطلب  (4

 و علوم انسانی( را انتخاب نماید.

 هر داوطلب تنها مجاز به انتخاب یك دبیرستان در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی می باشد. (5

 را انتخاب نماید. هنرستان از شاخه فنی و حرفه اییك  صرفا می تواند هر داوطلب در نمون برگ تقاضای ثبت نام، (6

ن ظر گرفتشهرستان بدون در ن شهر و( رقابت علمی برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی، در بین دانش آموزان 7

 خواهد بود.  ناحیه، شهرستان و منطقه

 ای در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون می باشند.رو بودن، در هر منطقه  آموزان عشایری به دلیل کوچدانش( 8

د، هستن استان فارس دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج ازکشور که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی( 9

، ضروری است در موعد مقرّر، مطابق با دستورالعمل برگزار نمی شوداز دانش آموزان گروه با توجّه به این که آزمون مجزا برای این 

این دسته از دانش آموزان هنگام  ثبت نام به  داقدام نماین استاناین آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، نسبت به ثبت نام خود در 

زان باید در آزمون ورودی ( انتخاب نمایند. الزم به ذکر است این گونه دانش آمو011199999جای کد مدرسه فعلی می بایست کد )

  فارس، حضور یابند.استان مدارس نمونه دولتی 
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 مدارك مورد نیازبرای ثبت نام داوطلبان در آزمون (ب

با یکی از کارت های بانکی sanjesh.farsedu.ir ) سیصد هزار ریال( از طریق درگاه الکترونیکی به نشانی  033333واریز  مبلغ  -1

 کشورمتصل به شبکه شتاب 

 فایل عکس اسکن شده :  -2

خود را با مشخصات ذیل اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبت نام  6×4یا  0×4داوطلب باید یک قطعه عکس 

 اینترنتی آماده نماید. 

 مشخصات عکس : 

 ذخیره شده باشد.  jpgفایل حاوی عکس داوطلب باید درقالب)فرمت( -

 کیلوبایت باشد. 133ارسالی بایدکمتر از حجم عکس  -

 عکس داوطلب الزم است تمام رخ بوده و در سال جاری گرفته شده باشد.  -

 عکس باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه اضافی باشد.  -

می  مخدوش و یا نامشخص بودن چهره داوطلبعکس باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر، منگنه و سایر مواردی که منجر به  -

 شود، در آن وجود نداشته باشد. 

 عکس خواهران باید با حجاب اسالمی بوده و چهره داوطلب به طور کامل در عکس مشخص باشد.  -

 عکس با عینک، در صورتی که نور و یاسایه عینک روی صورت مانع وضوح عکس نباشد، قابل قبول است. -

 م، زمان توزیع كارت،تاریخ برگزاری آزمون و شرایط شركت در آزمونمهلت ثبت نا ج(

، در پایگاه اینترنتی 30/10/0411تا روز سه شنبه  21/31/1433ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از روز شنبه مورخ  -1

 انجام می شود.  sanjesh.farsedu.irبه نشانی : 

 د.انجام خواهد شن ازطریق پایگاه اینترنتی مذکورودریافت پاسخ آم نتایج آزمون،درخواست تجدید نظر،اعالنامتمام مراحل ثبت :1تبصره

از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی :  06/14/0411تا چهارشنبه مورخ   03/14/0411مورخ    شنبه یککارت ورود به جلسه آزمون از روز   -2

sanjesh.farsedu.ir  ).قابل دریافت می باشد. )محل برگزاری آزمون در کارت ذکر شده است 

تذكر: دانش آموزانی كه شرایط شركت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی را ندارند، درصورت شركت كردن و قبول شدن، قبولی 

 آن ها لغو می گردد.

صبح روز جمعه  9آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه  نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی، رآس ساعت  -0

 در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.  11/40/1044مورخ  

 ممنوع می باشد. شرکت داوطلبان در جلسه آزمون ورودی بدون ارائه کارت ورود به جلسه، اکیداً  :تذکر

 ( منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاالت  د           

 منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّت زمان پاسخگویی، به شرح جدول زیر است:  (0

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی كتاب درسیمحتوای  ضریب تعداد سؤال منابع آزمون ردیف

 2 14 آموزش قرآن و پیام های آسمان 0

بر اساس بارم بندی 

دروس دوره اول 

متوسطه در وضعیت 

 قرمز

 دقیقه 124

 پایه ب درسیكت

نهم سال تحصیلی 

1044-1999 

 2 11 فارسی 1

 1 1 عربی 3

 1 14 مطالعات اجتماعی )جغرافیا، تاریخ ، مدنی ( 4

 1 7 زبان انگلیسی 5

 2 21 علوم تجربی 6

 9 21 ریاضی 7

  144 کلجمع 
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محتوای کتب درسی پایه نهم سال  از ای )فقط با یك پاسخ صحیح(،سؤاالت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، به شیوه چهارگزینه -1

 خواهد شد. مطابق جدول فوق طراحی 0399-0411تحصیلی 

تشیع و تسنن طراحی می شود؛ اما داوطلبان از محتوای مشترک داوطلبان اهل « آموزش قرآن و پیام های آسمان»سؤاالت درس -3

مشترک اقلیت های دینی بر اساس محتوای کتاب تعلیمات  کلیمیان و زرتشتیان(، به سؤاالت های دینی رسمی کشور )مسیحیان،اقلیّت

 پاسخ خواهند داد. 0399چاپ سال 911 ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی با کد

شود. برای سؤاالت نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، یك نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته می 3، به ازای هر پاسخ صحیح -4

 بدون پاسخ، نمره ای در نظر گرفته نخواهد شد.

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

ظرفیت،ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز در دبیرستان های دوره  دوم متوسطه نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه هـ( 

 دولتی

ل مطابق جداو)) ظرفیت پذیرش دانش آموز دردبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی،  -1

 می باشد. (( این دفترچه یک و دو شماره 

فیزیك  و های تحصیلی: ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضیآموز در مدارس نمونه دولتی، برای رشتهپذیرش نهایی دانش -1

و شاخه فنی و حرفه ای، منوط به کسب شرایط احراز رشته/ زمینه، مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی )موضوع بخشنامه  

 .خواهد بود خرداد ماه( در 08/01/0395مورخ  166116شماره وزارتی 

 اثر خواهد شد.در آزمون لغو و بی  وی، قبولی وطلبنام در رشته تحصیلی مورد تقاضای دادر صورت عدم احراز شرایط ثبت بصره :ت               

پذیرش  01/01/0391مورخ  117095 وزارتی از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی، به شماره« 00»مطابق تبصره یك ماده  -3

میانگین نمره کل آزمون ورودی و معدل ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت  آموزان در آزمون ورودی، بر اساسدانش

 معدل ارزشیابی پایانی نوبت دوم(خواهد بود. %51نمره آزمون ورودی و  %51مساوی؛ ) 

، برای پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، داشتن حداقل پایانی نوبت دوم ارزشیابیمعدل  درصد51محاسبهشرط  صره :تب            

وینی ( در سال تحصیلی ـــرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکــارزشیابی پایانی نوبت دوم )معدل نمدر  « 07»معدل 

 است. 0411-0399

( از ظرفیت پذیرش مدارس نمونه دولتی، در %01، ده درصد)19/13/0391مورخ  60884/111شماره وزارتی به استناد بخشنامه  -4 

 گیرد. آموزان شاهد تعلق می، به دانشبا اولویت های زیر صورت وجود داوطلب

 فرزندان شاهد؛ :الف( اولویت اول 

 سال سابقه اسارت؛ 3 به باال و آزادگان با بیش از % 51فرزندان جانباز  : ب( اولویت دوم 

 ماه سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با بیش از  % 49تا  % 15فرزندان جانباز : ج( اولویت سوم 

 ماه سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با کمتر از  % 15فرزندان جانباز زیر : د( اولویت چهارم 

در نمون برگ ثبت نام،اولویت خود را مشخص بایدن ورودی مدارس نمونه دولتی، سهمیه شاهد درآزمومتقاضی استفاده از :1تبصره

 نماید.

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

کل آخرین فرد پذیرفته شده  نمره % 71حداقلدانش آموزان سهمیه شاهد با توجّه به اولویّت های فوق، به شرط کسب  :9تبصره

 مورد تقاضای خود، پذیرش می شوند. مدرسه

آموز، مطابق ضوابط، قبولی داوطلب در آزمون در صورت عدم احراز سهمیه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش :0تبصره

 اثر خواهد شد.لغو و بی
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 0/6/0391پرورش، مورخ  به استناد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و -5

در  ، سهمیه روستایی01/01/0391مورخ  117095 وزارتی دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به شماره 01و همچنین ماده 

 .اعمال می گردد، پذیرش مدارس نمونه دولتی

 می باشد. دبیرستان دوره اول متوسطه داوطلبمالک تعیین سهمیه شهری و روستایی در آزمون ورودی، محل استقرار  :1تبصره             

را در مدارس  نهم هشتم وباید پایه های و یا مناطق شهری کمتر برخوردار دانش آموزان استفاده کننده از سهمیه روستایی  :2تبصره              

روزی به صورت خوابگاهی تحصیل کرده  یا این دوپایه را در مدارس شبانه  تحصیل نموده باشند وو یا شهری کمتربرخوردار روستایی 

 خانواده آن ها در روستا زندگی نمایند. و

 درصورت حائز شرایط بودن می توانند یکی از مدارس –دانش آموزان روستایی چنانچه متقاضی استفاده از سهمیه روستایی باشند  -6  

 نمونه دولتی مندرج در جدول شماره سه را انتخاب نمایند.

(چنانچه متقاضی استفاده از خوابگاه باشند می توانند با توجه 5دانش آموزان شهری مناطق کمتر برخوردار )مطابق جدول شماره  -7

 مدرسه نمونه دولتی تحت پوشش خودرا انتخاب نمایند.   0به جدول شماره 

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

بت ای نمونه دولتی، نسهای فنی و حرفههای موجود در هنرستانعالقه خود و با در نظر گرفتن اولویت رشته داوطلبان با توجه به  (1

 به انتخاب هنرستان اقدام نمایند.

ای و هحرفو  آموزش های فنی ترنامه تنظیم شده با دفای نمونه دولتی، بر مبنای موافقتهای فنی و حرفهپذیرش در هنرستان (2

 ها و رشته های دارای مجوز، صورت می گیرد.آموزش و پرورش، با توجه به ظرفیت کالس کاردانش وزارت

های فنی و حرفه ای نمونه دولتی یک هنرستان پذیرفته می شوند، مجاز به ثبت نام در داوطلبانی که در آزمون ورودی هنرستان (3

 سایر هنرستان ها نخواهند بود.

شدگان از یک هنرستان فنی وحرفه ای نمونه دولتی در هنرستان دیگر، منوط به موافقت  در موارد خاص، ثبت نام پذیرفته تبصره:

 ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه مبدأ و مقصد خواهد بود.

طلبان وتواند، از بین داای نمونه دولتی میهای فنی و حرفهکل آموزش و پرورش استان در صورت عدم تکمیل ظرفیت هنرستاناداره (4

ها که در آزمون  نمونه دولتی اعم از دبیرستان یا هنرستان شرکت نموده اند، بر اساس نمره متقاضی ادامه تحصیل در این هنرستان

 فضلی، ثبت نام و نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام نماید.

ن هر رشته را برای اولیا و دانش آموزاها با همکاری شورای مدرسه قبل از ثبت نام پذیرفته شدگان، برنامه درسی مدیران هنرستان (5

 تشریح نمایند. 

ها می توانند نسبت به ثبت نام پذیرفته شدگان بر اساس ظرفیت هر رشته؛ اولویت های تعیین شده در نمون مدیران هنرستان (6

 برگ هدایت تحصیلی و میزان عالقمندی آنان در هر رشته اقدام نمایند. 

 ه دوم متوسطه نظری شهید بهشتی عشایریز( شرایط پذیرش در دبیرستان دور

دانش آموزان متقاضی دبیرستان نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری عشایری شهید بهشتی در صورت داشتن شرایط ذیل، حق 

 انتخاب این مدرسه را در نمون برگ ثبت نام دارا می باشند:

متوسطه اداره آموزش و پرورش عشایری فارس گذرانده باشند)با  دوره سه ساله متوسطه اول خود را در یکی از مدارس دوره اول -1

 ارائه دفترچه عشایر سیار کوچ رو(

دانش آموزان روستایی که دوره  سه ساله متوسطه اول خود را در یکی از مدارس متوسطه اول عشایری گذرانده اند، مجاز تبصره :  *

 به انتخاب این دبیرستان می باشند.

ایری که دوره سه ساله متوسطه اول خود را در یکی از مدارس متوسطه اول شبانه روزی سایر شهرستان ها و دانش آموزان عش -2

 مناطق تابع آموزش و پرورش استان فارس گذرانده اند) با ارائه دفترچه عشایر سیار کوچ رو( 
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اهای میمند/ روست کمتربرخوردارادی مناطق دانش آموزان عشایری که دوره سه ساله تحصیلی را در یکی از مدارس متوسطه اول ع -0

فراشبند/ روستاهای خشت و کمارج / روستاهای جره و باالده / روستاهای رستم / ماهورمیالتی / حسن آباد اقلید/ روستاهای سده 

 وز/ تاهای ارچهان /روستاهای کوار/ ششده و قره بالغ/ نوبندگان/ شیبکوه / سیمکان جهرم/ روستاهای خفر/ کردیان جهرم/روسس/

 ( روستاهای خنج / روستاهای جویم گذرانده باشند، )با ارائه دفترچه عشایر سیار کوچ رو

دانش آموزان عشایری که دوره ابتدایی خود را در یکی از مدارس  اداره عشایری فارس و دوره متوسطه اول خود را با معرفی  -4

 سایر اداره های استان گذرانده باشند ) با ارائه دفترچه عشایر کوچ رو( عشایری در یکی از دبیرستان های دوره اول متوسطه اداره

که به دلیل کوچ رو بودن به طور موقت در حوزه استحفاظی استان های بوشهر مشغول به تحصیل        عشایری فارسدانش آموزان  -5

 ایری استان فارس مجازند دبیرستان شهید بهشتی را انتخاب نمایند.می باشند با تأیید اداره عش

 ح( موارد خاص دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری
قبولی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی ، اختصاص به منطقه پذیرفته شده در آزمون داشته و دانش آموزانی که در -1

 از به ثبت نام در دیگر مدارس نمونه دولتی نیستند.آزمون یک مدرسه پذیرفته شده اند، مج

لوم ع فیزیک و داوطلبان دوره دوم متوسطه نظری می توانند با توجه به عالقه خود یکی  از رشته های علوم انسانی،ریاضی و-2

 تجربی موجود در دبیرستان نمونه دولتی مورد تقاضای خود انتخاب نمایند. 

براساس رشته انتخابی انجام می پذیرد و جابجایی رشته پس از ثبت نام واعالم نتیجه امکان پذیر   اعالم نتیجه داوطلبان تبصره:

 .نمی باشد

 ط( زمان اعالم نتیجه و ثبت نام از پذیرفته شدگان در آزمون

اسامی پذیرفته شدگان اصلی هر واحدآموزشی، با لحاظ کردن سهمیه های تعیین شده، حتی االمکان تا دو هفته پس از برگزاری  -1

 آزمون توسط اداره کل آموزش و پرورش استان اعالم می گردد. 

ل ن ذخیره ، توسط اداره کدرصورت نیاز و پس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، فهرست اسامی پذیرفته شدگا -2

 آموزش و پرورش تهیه و اعالم می گردد. 

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

 صحافی شود. 1433-1431دفتر آمار سال تحصیلی 

شرکت کرده اند، کارنامه صادر خواهد شد که شامل اطالعات مربوط به  تعداد پاسخ برای تمام داوطلبانی که در آزمون ورودی  -0

ه تهای صحیح و غلط ، بدون پاسخ ، نمره مکتسبه هر ماده درسی و نمره تراز شده آن داوطلب و نمره تراز شده آخرین فرد پذیرف

 قرار می گیرد. در دسترس وی sanjesh.farsedu.ir بوده و از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی: شده در مدارس مورد تقاضای او

آموزان هم زاد )دو قلو یا بیشتر، هم جنس یا غیر هم جنس( در صورت شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و دانش -4

نمره تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه در رشته  درصد 03های دیگر به شرط کسب حداقل  پذیرش یکی از آنان، قل

 ثبت نام نمایند. توانند مازاد بر ظرفیت تعیین شده،مورد تقاضای خود، می

ن خواهد اولیای آنا به اطالع داوطلبان و به شیوه مناسبن استان تعیین و آزمومهلت رسیدگی به اعتراضات،توسط ستادمرجع و -5

 رسید.

تماس حاصل  دارس یا اداره آموزش و پرورش ناحیه/شهرستان و یا منطقه خودابهام،با مدیران موجودهرگونه سؤال یادرصورت -6 

 نمایید.

 آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی( ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانشی           

مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا استان ها دانش آموزانی که پس از قبولی درآزمون ورودی، متقاضی ثبت نام در -0

با  در صورت قبولی در مدرسه مورد تقاضای خود) در شهرستان مبدأ(  و وجود ظرفیت خالی در مدرسه شهرستان مقصد، هستند،

ر( ان یا استان دیگنام در مدارس نمونه دولتی )شهرستمقصد، مجاز به انتقال و ثبت کسب موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان

 خواهند بود.
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های مبدأ ) اعالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب ( و مقصد)معرفی نامه به تصویر نامه های اداره کل آموزش و پرورش استان :تبصره

 آموز منتقل شده، بایگانی شود.دبیرستان مقصد( باید در پرونده دانش

آخرین  باالتر از دولتی، در محدوده یك شهرستان )حتی در صورت داشتن نمره جابجایی دانش آموزان در دبیرستان های نمونه-1

  .در سال اول پذیرش، ممنوع استفرد قبولی مدرسه مقصد( 

راهنمای تکمیل تقاضانامه ثبت نام در آزمون ورودی پایه )) دهم ((دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری و 

 1044-1041در سال تحصیلی  استان فارسفنی و حرفه ای هنرستان های 

  .داوطلب باید فایل عکس اسکن شده خود را در محل پیش بینی شده بارگذاری نماید 

  داوطلب باید نام خانوادگی و نام خود را مطابق شناسنامه و به طور کامل وارد کند. 2و 1در ردیف های : 

   سپس برای تابعیت ایرانی شماره شناسنامه )کدملی( و  ویا غیر ایرانی خود را مشخص نماید : داوطلب باید تابعیت ایرانی  0در ردیف

 مندرج در مدارک هویتی خود را وارد نماید. برای تابعیت غیرایرانی شناسه اختصاصی) شناسه فراگیر(

   رد نماید.: داوطلب باید تاریخ تولد خود را به روز ، ماه و سال  در محل مشخص شده وا 4در ردیف 

 مانند نمونه ذیل  در محل تعیین شده درج می شود .    1/0/05تولد   مثال : تاریخ
 

1 0 3 0 5 8 
 

  داوطلب باید جنسیت خود را در جای مربوط عالمت گذاری نماید.5در ردیف : 

 داوطلب باید نام پدر خود را مطابق شناسنامه و به طور کامل در محل مشخص شده وارد نماید.                                      6درردیف :   

   داوطلب باید شماره تلفن همراه خود یا ولی را در محل مربوط درج نماید7در ردیف: 

  خود را مطابق شناسنامه و به طور کامل در محل مشخص شده وارد نماید. : داوطلب باید شماره شناسنامه پدر0در ردیف 

   داوطلب باید محل استقرار دبیرستان دوره اول متوسطه فعلی خود را مشخص نماید.9در ردیف: 

 کند. انتخابپایه های هشتم یا نهم خود را در مدارس شهری تحصیل کرده باشد گزینه شهری را چنانچه دانش آموزی یک سال از:تبصره

  زرتشتی( در محل مربوط عالمت گذاری نماید.،: داوطلب باید دین خود را ) اسالم ،مسیحی،کلیمی13در ردیف 

  دوم  هکه متقاضی استفاده از سهمیه روستایی دبیرستان های دوریا شهری مناطق کمتر برخوردار :دانش آموزان روستایی و 11در ردیف

 نمونه دولتی هستند، باید محل مشخص شده را عالمت گذاری نمایند. متوسطه نظری و هنرستان های

و  مناطق روستایی دبیرستان های خود را درتم و نهم پایه های هش زینه بلی را انتخاب کند کهگوطلب در صورتی می تواند داتبصره:

 گذرانده باشد.(  5)مطابق جدول شماره  کمتربرخوردار

 این دفترچه،  5وآزادگان( باید با توجه به توضیحات صفحه  ان،جانباز)فرزندان عزیز شهدا سهمیه شاهد :داوطلب استفاده از12در ردیف

 محل  اولویت را عالمت گذاری نماید. )تذکر : این سهمیه فقط مربوط به پذیرش دانش آموز در دبیرستان نمونه دولتی است.(

یافت را از بنیاد شهید در یا آزادگان سرافراز می باشد و فرزندان عزیز شهدا ،جانبازانبه که مربوط  به رو باید کد ایثارگری درمستطیل رو

 واند از سهمیه شاهد استفاده نمایند.بنویسد. در غیر این صورت نمی تقسمت در آن  و

  در صورتی که نماید. دبیرستان دوره اول متوسطه محل تحصیل خود را در محل مشخص شده واردنام  و : داوطلب باید کد 10در ردیف( 

 (در محل مربوط ظاهر می شوددبیرستان به شیوه اتوماتیک نام صحیح کد دبیرستان محل تحصیل صحیح وارد شود. 

داوطلب می تواند کد دبیرستان دوره اول متوسطه محل تحصیل خود را از مدرسه دریافت نماید. این کد بر روی کارنامه  دانش آموز نیز  تذكر :

خارج از کشور متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی استان فارس می بایست مدارس دانش آموزان مشغول به تحصیل در  درج شده است.

 را وارد نمایند.(  133399999کد )

  درج  دفترچه در محل مشخص شده، 4: داوطلب باید کد اداره آموزش و پرورش محل تحصیل فعلی را برابر جدول شماره  14در ردیف

 .در محل مربوط ظاهرمی شود( ادارهبه شیوه اتوماتیک نام صحیح اداره محل تحصیل صحیح وارد شود،)در صورتی که کد  کند

  وطلب درصورت داشتن خواهر یا برادر )دوقلو یا بیش تر(محل مشخص شده را عالمت گذاری نماید.: دا 15در ردیف 

   داوطلب باید  شماره شناسنامه )شماره ملی( قل یا قل های دیگر را در محل مشخص شده بنویسد. 16در ردیف : 

  محل مربوط را عالمت گذاری نماید.: دانش آموزان  عشایر سیار کوچ رو در صورت دارا بودن شرایط  17در ردیف ، 
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   در محل مشخص شده درج 2های فنی وحرفه ای مورد تقاضای خود را برابر جدول شماره كد رشته محلداوطلب باید : 10در ردیف

 نماید.

  درج نماید. )در صورتی که کد دبیرستان 1: داوطلب بایدکد دبیرستان های نمونه دولتی مورد تقاضای خود را برابر جدول شماره19در ردیف

 نمونه دولتی مورد تقاضا صحیح وارد شود،به شیوه اتوماتیک نام صحیح دبیرستان نمونه دولتی در محل مربوط ظاهر می شود(.

( نمونه دولتی است در مربع های)سمت چپ هنرستان یا دبیرستانطلب باید براساس اینکه ترتیب اولویت انتخاب وی داو (:بسیار مهم)1تذكر

 عدد یک یا دو ، مشخص نماید. با درج اولویت انتخابذیل عنوان  
 بالعکس ودر دبیرستان قبول شود  نمی تواندهنرستان قبول شود دیگر  اگر دانش آموزی اولویت اول را هنرستان انتخاب نماید و

 .فیزیک و علوم تجربی( مورد تقاضارا ضربدر بزنند : داوطلبان ورود به رشته های شاخه نظری فقط یک رشته )علوم انسانی،ریاضی و 2تذكر
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    ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای  پیش نویس نمون برگ

 1044-1041سال تحصیلی    استان فارس در نمونه دولتی
 متوجه شخص داوطلب  می باشد.****** هر گونه ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه،

 ................................نام خانوادگی :  -1
 محل درج حروف نام خانوادگی از راست به چپ با حروف بزرگ    

                     

  

 نام : .............................. -2
 محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ  

                     
 : دانش آموزان ایرانی) کد ملی ( شماره شناسنامه  غیر ایرانی تابعیت: ایرانی -0

 )  از چپ به راست ( شماره شناسه اختصاصی یا فراگیر دانش آموزان غیرایرانی 
          

           

 تاریخ تولد :  -4
 روز           ماه        سال    

       

    جنسیت :  -5

 پسر      دختر

                                     .........           ........نام پدر : ........................ -6
 محل درج حروف نام پدر از راست به چپ با حروف بزرگ                                                                              

    

  دانش آموز یا ولی شماره تلفن همراه  -7 

          

            

 شماره شناسنامه پدر : -0
 محل درج  شماره شناسنامه پدر از  چپ  به راست  

          
 

 دبیرستان دوره اول متوسطه :    دو سال آخرمحل استقرار  -9

 روستایی      شهری                          

 

 دین :  -13
 زرتشتی    کلیمی    مسیحی     اسالم    

یا روستایی دبیرستان دوره دوم متوسطه   متقاضی استفاده از سهمیه مناطق کمتر برخوردار -11

 خیر            بلی  نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی هستم.    

 متقاضی استفاده از سهمیه شاهد دبیرستان دوره دوم متوسطه نظری وهنرستان های نمونه دولتی هستم.-12

 کد ایثار گری دریافتی از بنیادشهید                     اولویت چهارم      اولویت سوم    اولویت دوم     اولویت اول

 کد دبیرستان دوره اول محل تحصیل: -10
 تحصیل از چپ به راست  محلمتوسطه  دبیرستان دوره اول محل درج  کد  

         
 

 متوسطه محل تحصیل :نام دبیرستان دوره اول 
 

 

 محل تحصیل : آموزشی کد منطقه -14
 محل درج  کد منطقه از چپ به راست

    
 

 محل تحصیل :  آموزشی  نام منطقه 
 

 

 

 کدملی قل دیگر   -16               خیر           .  بلیخواهر یا برادر )دو قلو یا چند قلو( دار م-15

 

 خیر    موز عشایر سیار کوچ رو هستم.  بلیدانش آ -17 

          

و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی ، بایستی نوع واحد آموزشی مورد نظر نظری * تذکر مهم : داوطلبان ورود به دبیرستان های دوره دوم متوسطه 

 در مربع مربوط مشخص نمایند.  2یا  1با نوشتن اعداد اولویت  19و  10خود را در ردیف

 

اولویت انتخاب  

هنرستان یا 

 دبیرستان

 : هنرستان نمونه دولتی مورد تقاضا فنی و حرفه ای رشته هایکد  -10
              نام هنرستان                            2برابر جدول شماره نمونه دولتی محل نام رشته                                  از چپ به راست ل هنرستان نمونه دولتی محل درج  کد رشته مح  

 

        
 

 

 :1برابر جدول شماره نمونه دولتی متوسطه نظری مورد تقاضا کد دبیرستان -19
 نمونه دولتی  دبیرستاننام                                   رستان نمونه دولتی از چپ به راستدبی  محل درج  کد   

 

         
                                    

 

 

 علوم تجربی      اضی و فیزیک                        ری مشخص نمایید.                      علوم انسانی                  رشته انتخابی را

 

                                                            

 

 

محل نمایش 

 عکس
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 باسمه تعالی

   1044-1041سال تحصیلی (( دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری استان فارس در  دهم ظرفیت پذیرش دانش آموزان پایه))

 

 جنسیت کد مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف
نوع 

 مدرسه

 ظرفیت خوابگاهی ظرفیت پذیرش

 انسانی تجربی ریاضی انسانی تجربی ریاضی

 1 1 1 72 72 72 شبانه روزی پسر 40111154 ترحسابیدک آباده 1

 1 1 1 72 72 72 شبانه روزی دختر 10505012 ظهیر امامی آباده 7

 1 1 1 72 72 72 شبانه روزی پسر 40410155 امام خمینی)ره( استهبان 0

 1 1 5 72 72 5    شبانه روزی دختر 40475450 خاتم االنبیاء استهبان 4

 5 5 5 72 72 72    روزانه دختر 40005051 الزهرا)س( اقلید 0

 1 14 1 72 04 72 شبانه روزی پسر 40071151 شهیدمفتح جهرم 0

 5 5 5 72 04 72 روزانه دختر 10171151 شکیبا جهرم 2

 10 10 10 72 72 72 شبانه روزی پسر 44070052 ولی عصر)عج( خرم بید 4

 10 10 5 72 72 5 شبانه روزی دختر 10502405 حضرت زینب)س( خرم بید 1

 1 14 1 72 04 72 شبانه روزی پسر 10501117 امام حسن)ع( داراب 15

 5 5 5 72 04 5 روزانه دختر 10507047 آیت اله نسابه داراب 11

 5 5 5 5 72 72 روزانه پسر 10500004 امام خمینی)ره( زرقان 17

 5 5 5 72 72 5 روزانه پسر 10114140 شهیدچمران زرین دشت 10

 1 1 5 72 72 5 شبانه روزی دختر 10114141 امام خمینی)ره( زرین دشت 14

 5 5 5 5 72   5 روزانه پسر 10507077 امام محمدباقر)ع( سپیدان 10

 5 5 5 5 72 5 روزانه دختر 10507072 خدیجه کبری)س( سپیدان 10

 5 5 5 72 04 04 روزانه پسر 10144741 غزال 1شیراز.ناحیه  12

 5 5 5 72 04 04 روزانه دختر 10521041 یاس 1شیراز.ناحیه  14

 5 5 5 72 04 04 روزانه پسر 44001055 توحید 7شیراز.ناحیه  11

 5 5 5 5 04 04 روزانه دختر 10501020 آل محمد)ص( 7شیراز.ناحیه  75

 5 5 5 04 5 5 روزانه دختر 44040051 مسیح محیط زاده 7شیراز.ناحیه  71

 5 5 5 72 04 04 روزانه پسر 44074050 اندیشه 0شیراز.ناحیه  77

 5 5 5 72 04 72 روزانه دختر 44021750 الگونه 0شیراز.ناحیه  70

 1 14 14 72 04 04 شبانه روزی پسر 44040754 رازی 4شیراز.ناحیه  74

 5 5 5 72 04 72 روزانه دختر 10507011 عالمه اقبال 4شیراز.ناحیه  70

 72 72 72 72 72 72 شبانه روزی پسر 44014452 شهیدبهشتی عشایری فارس 70

 1 14 1 72 04 72 شبانه روزی پسر 10544415 امام خامنه ای فسا 72

 1 14 1 72 04 72 شبانه روزی دختر 10502120 حافظ فسا 74

 5 5 5 72 72 5 روزانه پسر 10100100 امام رضا)ع( فیروزآباد 71

 5 5 5 72 72 5 روزانه دختر 10507014    آفرینش فیروزآباد 05

 

یکجدول شماره     
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 باسمه تعالی

   1044-1041فارس در سال تحصیلی نظری استان  (( دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه دهم ظرفیت پذیرش دانش آموزان پایه))

 

 جنسیت کد مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف
نوع 

 مدرسه

 ظرفیت خوابگاهی ظرفیت پذیرش

 انسانی تجربی ریاضی انسانی تجربی ریاضی

 5 5 5 72 72 . روزانه پسر 10504105 عالمه اقبال زینقیروکار 01

 5 5 5  72 . روزانه دختر 10150024 پیامبراعظم)ص( قیروکارزین 07

 11 77 11 72 04 72 شبانه روزی پسر 44021550 سعادت کازرون 00

 77 77 5 04 04 5 شبانه روزی دختر 40047751 بانوسالمی کازرون 04

 10 10 10 72 72 72 شبانه روزی دختر 40511454 محدثه کوار 00

 11 11 11 72 72 72 شبانه روزی پسر 42110051 شهیدنصیری الرستان 00

 11 11 11 72 72 72 شبانه روزی دختر 42172455 نرجس خاتون الرستان 02

 11 11 11 72 72 72 شبانه روزی پسر 10521212     امام صادق)ع( المرد 04

 5 5 5 72 72 5 روزانه دختر 10521210    کبری)س(خدیجه  المرد 01

 5 5 5 72 04 72 روزانه پسر 10501001 عالمه امینی مرودشت 45

 5 5 5 72 04 72 روزانه دختر 10502505 رشتگانف مرودشت 41

 5 5 5 72 72 72 روزانه پسر 10500015 دهخدا ممسنی 47

 5 5 5 72 72 5 روزانه دختر 10500011    حضرت مریم ممسنی 40

 5 5 5 72 72 72 روزانه پسر 10501012 امام خمینی)ره( نی ریز 44

 5 5 5 72 72 5 روزانه دختر      10501014   فاطمیه نی ریز 40

 

:داوطلبان ورود به دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری بایستی رشته مورد عالقه خود را در نمون برگ ثبت نام 1تذكر 

 مشخص نمایند.

 :در مدارس شبانه روزی ،آمار اعالم شده برای پذیرش خوابگاهی از ظرفیت پذیرش كسر وسپس اعالم نتیجه می گردد.2تذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

یکادامه جدول شماره   
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 باسمه تعالی

 

 فارس (( هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی دوره دوم متوسطه استان دهمظرفیت پذیرش دانش آموزان پایه)) 

 1044-1041در سال تحصیلی 
 

نوع  کد هنرستان نام هنرستان

 هنرستان

نام اداره  جنسیت

آموزش و 

 پرورش

 رشته های پایه دهم

 

 کد

 رشته محل

ظرفیت 

 کل

ظرفیت 

 خوابگاهی

 10170501 امام خامنه ای
شبانه 

 روزی
 آباده پسرانه

 05 101705011 الکترونیک

 05 101705017 ساختمان 75

 05 101705010 مکانیک خودرو

 10501210 امام خامنه ای
شبانه 

 روزی
 داراب پسرانه

 05 105012101 الکترونیک

05 
 05 105012107 ساختمان

 05 105012100 مکانیک خودرو

 05 105012104 شبکه و نرم افزار رایانه

 10501204 امام خامنه ای
شبانه 

 روزی
 کازرون پسرانه

 05 105012041 مکا نیکی تاسیسات

05 
 05 105012047 حسابداری

 05 105012040 ساختمان

 05 105012044 صنایع شیمیایی

 10501512 امام خامنه ای
شبانه 

 روزی
 الرستان پسرانه

 05 105015121 الکترونیک
05 

 05 105015127 مکانیکی تاسیسات

 1ناحیه  دخترانه روزانه 10544072 مهر

 05 105440721 حسابداری

 ندارد

 05 105440727 شبکه ونرم افزار رایانه

 05 105440720 فتوگرافیک

 05 105440724 گرافیک

 05 105440720 معماری داخلی

 4ناحیه  پسرانه روزانه 10507012 طالقانی

 05 105070121 الکتروتکنیک

 ندارد
 05 105070127 شبکه ونرم افزار رایانه

 05 105070120 ماشین ابزار

 05 105070124 مکانیک خودرو

  

: داوطلبان با توجه به عالقه خود و با درنظر گرفتن  رشته های موجود در هنرستان های فنی و حرفه ای  نمونه دولتی، اقدام به 1تذكر 

 نمایند.انتخاب رشته محل  

: داوطلبان ورود به هنرستان های نمونه دولتی از نواحی چهارگانه شیراز و شهرستان های استان می توانند بدون محدودیت، داوطلب  2تذكر

 وادامه تحصیل در هر یک از هنرستان های نمونه دولتی سطح استان شوند  لیکن به این نکته توجه نمایند كه هنرستان های نمونه دولتی  مهر

 طالقانی  از نواحی شیراز فاقد امکانات خوابگاهی و شبانه روزی می باشند . 

  

 

 جدول شماره دو
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 باسمه تعالی

 استان فارس  نمونه دولتی شبانه روزی دوره دوم  متوسطه نظریشهرستان ها و مناطق آموزشی زیر پوشش دبیرستان های فهرست 

 1044-1041در سال تحصیلی 

 

 

 ردیف

 ه شبان دبیرستاننام 

 روزی نمونه دولتی
 نام اداره

 جنسیت
 مناطق روستایی تحت پوشش مدارس شبانه روزی نمونه دولتی

 دختر پسر

 –زرقان  –کوار  -ناحیه سه شیراز -ناحیه چهار شیراز –خرامه  –سروستان  –درودزن   * شیراز 0ناحیه  رازی 1

 بیضا  -ناحیه دو شیراز –ناحیه یك شیراز  –سپیدان -کامفیروز -مرودشت

 دكتر حسابی 2
 عشایری-اقلید –سده  –آباده   * آباده

 ظهیر امامی 9
 عشایری-اقلید -سده  –آباده  *  آباده

 امام خمینی 0
 عشایری -زرین دشت –داراب  –فرگ  *  زرین دشت

 خاتم االنبیاء)ص( 1
 عشایری -نی ریز –استهبان  – بختگان *  استهبان

 امام خمینی )ره( 6
 عشایری -نی ریز –استهبان  – بختگان  * استهبان

 شهید نصیری 7
 بیرم-عشایری -اوز -گراش  –جویم  –الرستان    –خنج   * الرستان

 نرجس خاتون 1
 *  الرستان

گله  –اشکنان  –مهر  –المرد  –اوز  –گراش  –جویم  –الرستان  –بیرم  –خنج 

 عشایری -عالمرودشت -دار 

 سعادت 9
  * كازرون

ارژن  -رستم  –فراشبند  -خشت و کمارج –باالده  –کازرون  –ماهور میالتی 

 عشایری-ممسنی -کوهمره نودان -قائمیه -دشمن زیاری  -

 بانو سالمی 14
 *  كازرون

- قائمیه –فراشبند  -خشت و کمارج –باالده  –کازرون  –ماهور میالتی 

 عشایری-رستم –ارژن  –دشمن زیاری  –ممسنی  –کوهمره نودان 

 شهید بهشتی 11
 * عشایری

 
دانش آموزان عشایری که کوچ رو بودن آنها به تایید اداره عشایری فارس 

 رسیده باشد.

 شهید مفتح 12
 * جهرم

 عشایری -فیروز آباد –قیر و کارزین  –خفر  –جهرم  –میمند  

 امام خامنه ای 19
 * فسا

 عشایری -ششده و قره بالغ –فسا  -شیبکوه  

 حافظ 10
  فسا

* 
 عشایری -سروستان-ششده و قره بالغ –فسا  -شیبکوه 

 محدثه 11
  كوار

قیر و  –جهرم  –خفر  –میمند  –فیروزآباد  –کوار  –عشایری فارس  –خرامه  *

 نواحی چهارگانه شیراز –کارزین 

 ولی عصر )عج( 16
 عشایری-سرچهان  –بوانات  –ارسنجان  –پاسارگاد  –مشهد مرغاب  –خرم بید   * خرم بید

 حضرت زینب )س( 17
 *  خرم بید

 –سرچهان  –بوانات  –ارسنجان  –پاسارگاد  –مشهد مرغاب  –خرم بید 

 عشایری-بیضا -سپیدان  –زرقان  –مرودشت  –کامفیروز  –درودزن 

 امام حسن مجتبی )ع( 11
 عشایری -زرین دشت –داراب  –فرگ   * داراب

 امام صادق)ع( 19
 بیرم-عشایری-عالمرودشت -گله دار  –اشکنان  –مهر  –المرد   * المرد

 

 

 

 

سه جدول شماره  
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 فهرست مناطق  آموزشی استان فارس و كد آنها

 

 كد منطقه نام منطقه  كد منطقه نام منطقه  كدمنطقه نام منطقه

 1351 کازرون  1333 داراب  1308 ارژن

 1370 کامفیروز  1376 درودزن  1371 ارسنجان

 1306 کوار  1301 دشمن زیاری  1317 استهبان

 1354 کهمره  1380 رستم  1384 اشکنان

 1364 گراش  1303 زرقان  1315 اقلید

 1358 گله دار  1335 زرین دشت  1366 اوز

 1361 الرستان  1337 سپیدان  1311 آباده

 1368 المرد  1316 سده  1391 بختگان

 1381 ماهور میالتی  1314 سرچهان  1350 باالده

 1371 مرودشت  1304 سروستان  1311 بوانات

 1397 مشهد مرغاب  1341 ششده وقره بالغ  1360 بیرم

 1381 ممسنی  1343 شیب کوه  1339 بیضاء

 1369 مهر  1390 عشایری  1374 پاسارگاد

 1396 میمند  1386 عالمرودشت  1361 جویم

 1310 شیراز1ناحیه   1346 فراشبند  1331 جهرم

 1311 شیراز7ناحیه   1394 فرگ  1300 خرامه

 1313 شیراز0ناحیه   1340 فسا  1310 خرم بید

 1314 شیراز4ناحیه   1345 فیروز آباد  1351 خشت وکمارج

 1391 نی ریز  1356 کوه چنار  1330 خفر

    1348 قیروکارزین  1367 خنج

 

 

 

  0جدول شماره 
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 فهرست مناطق كمتر برخوردار استان فارس

 نام شهر یا دهستان نام کامل ردیف

 رونیز فارس/استهبان/ بخش رونیز/رونیز 0

 ایج فارس/استهبان/ بخش مرکزی/ایج 1

 حسن آباد فارس/اقلید/ بخش حسن آباد/حسن آباد 3

 دژکرد سده/دژکردفارس/اقلید/ بخش  4

 سده فارس/اقلید/ بخش سده/سده 5

 ایزدخواست فارس/آباده/ بخش مرکزی/ایزدخواست 6

 بهمن فارس/آباده/ بخش مرکزی/بهمن 7

 صغاد فارس/آباده/بخش مرکزی/شهر صغاد 8

 کره ای فارس/بوانات/بخش سرچهان/شهر کره ای 9

 بوانات فارس/بوانات/بخش مرکزی/شهر بوانات 01

 قطب آباد فارس/جهرم/ بخش کردیان/قطب آباد 00

 باب انار فارس/جهرم/بخش خفر/شهر باب انار 01

 خاوران فارس/جهرم/بخش خفر/شهر خاوران 03

 دوزه فارس/جهرم/بخش سیمکان/شهر دوزه 04

 دوبرجی فارس/داراب/بخش فورگ/شهر دوبرجی 05

 فدامی فارس/داراب/بخش فورگ/شهر فدامی 06

 جنت شهر فارس/داراب/بخش مرکزی/شهر جنت شهر 07

 مصیری فارس/رستم/بخش مرکزی/شهر مصیری 08

 دبیران فارس/زرین دشت/ بخش مرکزی/دبیران 09

 شهر پیر فارس/زرین دشت/بخش ایزد خواست/شهر شهر پیر 11

 بیضا فارس/سپیدان/ بخش بیضا/بیضا 10

 هماشهر فارس/سپیدان/بخش همایجان/شهر هماشهر 11

 کوهنجان فارس/سروستان/ بخش کوهنجان/کوهنجان 13

 داریون فارس/شیراز/ بخش مرکزی/داریون 14

 خانه زنیان فارس/شیراز/بخش ارژن/شهر خانه زنیان 15

 لپوئی فارس/شیراز/بخش زرقان/شهر لپوئی 16

 دهرم فارس/فراشبند/ بخش دهرم/دهرم 17

 نوجین فارس/فراشبند/ بخش مرکزی/نوجین 18

 ششده فارس/فسا/بخش ششده و قره بالغ/شهر ششده 19

 زاهد شهر فارس/فسا/بخش شیبکوه/شهر زاهد شهر 31

 نوبندگان فارس/فسا/بخش نوبندگان/شهر نوبندگان 30

 میمند فارس/فیروز آباد/بخش میمند/شهر میمند 31

 افزر فارس/قیروکارزین/ بخش افزر/افزر 33

 مبارک آباد بخش مرکزی/مبارک آبادفارس/قیروکارزین/  34

 امام شهر فارس/قیروکارزین/بخش مرکزی/شهر امام شهر 35

 خرامه فارس/شیراز/خرامه 36

  1 جدول شماره
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 مناطق كمتر برخوردار استان فارسفهرست 

 نام شهر یا دهستان نام کامل ردیف

 کنار تخته فارس/کازرون/ بخش کنار تخته و کمارج/کنار تخته 37

 باالده فارس/کازرون/بخش جره و باالده/شهر باالده 38

 خشت فارس/کازرون/بخش خشت/شهر خشت 39

 نودان فارس/کازرون/بخش کوهمره/شهر نودان 41

 بنارویه فارس/الرستان/بخش بنارویه/شهر بنارویه 40

 بیرم بیرم/شهر بیرمفارس/الرستان/بخش  41

 جویم فارس/الرستان/بخش جویم/شهر جویم 43

 عماد ده فارس/الرستان/بخش صحرای باغ/شهر عماد ده 44

 خور فارس/الرستان/بخش مرکزی/شهر خور 45

 لطیفی فارس/الرستان/بخش مرکزی/شهر لطیفی 46

 اشکنان فارس/المرد/ بخش اشکنان/اشکنان 47

 عالمرودشت عالمرودشت/عالمرودشتفارس/المرد/ بخش  48

 اهل فارس/المرد/بخش اشکنان/شهر اهل 49

 رامجرد فارس/مرودشت/بخش درودزن/شهر رامجرد 51

 سیدان فارس/مرودشت/بخش سیدان/شهر سیدان 50

 کامفیروز فارس/مرودشت/بخش کامفیروز/شهر کامفیروز 51

 خومه زار فارس/ممسنی/بخش مرکزی/شهر خومه زار 53

 اسیر فارس/مهر/ بخش اسیر/اسیر 54

 گله دار فارس/مهر/ بخش گله دار/گله دار 55

 مهر فارس/مهر/ بخش مرکزی/مهر 56

 وراوی فارس/مهر/ بخش وراوی/وراوی 57

 بختگان فارس/نی ریز/ بخش آباده طشك/بختگان 58

 مشکان فارس/نی ریز/ بخش پشتکوه/مشکان 59

 قطرویه قطرویه/قطرویهفارس/نی ریز/ بخش  61

 قادرآباد فارس/خرم بید/قادر آباد 60

 1ادامه جدول

 شماره هفت
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 وزارت آموزش و رپورش

 اداره کل آموزش و رپورش استان افرس

متوسطهمعاونت آموزش   

Sanjesh.farsedu.ir 
 


