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 بسمه تعالی

مدارس نمونه دولتی دورة تحصیل در  مهآموزان مستعد جهت ادا به منظور شناسایی و جذب دانش       

پرورش، آزمون ورودي مدارس دورة دوم و در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالی آموزش و  دوم متوسطه

به داوطلبان . وفق مفاد این دفترچه برگزار میشود 1400-1401سال تحصیلی متوسطه نمونه دولتی براي 

ع کامل، نسبت به ثبت نام و شرکت با دقّت مطالعه کرده و با اطّال گرامی توصیه میشود مطالب این دفترچه 

  .در آزمون مذکور اقدام نمایند

 

 :بط و شرایط ثبت نام در آزمون وروديضوا

 99-400اشتغال به تحصیل در پایه نهم در سال تحصیلی  .1

حداقل معدل کتبی مالك شرکت در آزمون ورودي پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب : تذکر

براي فارغ ) معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی( در ارزشیابی پایانی نوبت دوم "17"

 .صیالن پایه نهم می باشدالتح

 

 محل  همان منطقه محدودهدر صرفا در آزمون ورودي دبیرستان هاي نمونه دولتی  ثبت نام

جابجایی دانش آموزان در دبیرستان هاي نمونه دولتی در محدوده و  خواهد بود تحصیل پایه نهم

)  پایه دهم(اول  در سال) حتی در صورت داشتن نمره آخرین فرد قبولی مدرسه مقصد( هر منطقه 

 .پذیرش ممنوع است

که داراي دبیرستان نمونه دولتی نمی  13و  11،  3دانش آموزان پسر پایه نهم مناطق : تبصره 

 :باشند به منظور انتخاب دبیرستان نمونه دولتی به شرح ذیل اقدام نمایند 

 طقه یکانتخاب دبیرستان نمونه دولتی امام موسی صدر من 3دانش آموزان پسر منطقه 

 6انتخاب دبیرستان نمونه دولتی جاویدان منطقه  11دانش آموزان پسر منطقه 

 8منطقه  انشمندانتخاب دبیرستان نمونه دولتی د 13دانش آموزان پسر منطقه 

 

( از شاخه نظري یک رشته تحصیلیهر داوطلب صرفاٌ می تواند در نمون برگ تقاضاي ثبت نام،  .1

 .را انتخاب نماید) ادبیات و علوم انسانی علوم تجربی، ریاضی فیزیک ،

مدرسه را انتخاب می  یکدر مناطقی که در یک جنس و رشته دو مدرسه دارند، داوطلب : تبصره 

 .کند



هنرستان از شاخه فنی و حرفه اي  یک هر داوطلب صرفاٌ می تواند در نمون برگ تقاضاي ثبت نام ، .2

 .را انتخاب نماید

نمونه دولتی در بین دانش آموزان شهر  هنرستان هاي فنی و حرفه ايرقابت علمی براي ورود به  .3

 .خواهد بود بدون لحاظ کردن منطقهتهران 

 – 44/241/340بر اساس بخشنامه معتبر  مدرك معتبر اقامتی ارائهبا ثبت نام اتباع غیر ایرانی،  .4

 .انجام می شود 22/5/99

ر که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج از کشو .5

نمونه دولتی هستند، با توجه به این که آزمون مجزا براي این قبیل از دانش آموزان برگزار نمی 

شود، ضروري است در موعد مقرر، مطابق با دستورالعمل آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی، نسبت 

رکز امور بین الملل به اداره متوسطه نظري اداره با ارائه مدارك و معرفی نامه از م ، به ثبت نام خود 

 .کل شهر تهران واقع در خیابان شهید سرپرست مراجعه نمایند

 :، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاري آزمونمهلت ثبت نام   

 

 تاریخ اقدام موضوع ردیف

 31/1/1400تا  21/1/1400از  ثبت نام آزمون ورودي دبیرستان هاي نمونه دولتی 1

 2/4/1400تا  29/3/1400از  ویرایش اطالعات 2

 14/4/1400از تاریخ  دریافت کارت آزمون  ورودي دبیرستان هاي نمونه دولتی 3

 برگزاري آزمون 4
 18/04/1400جمعه مورخ 

 صبح 9ساعت 

 

  ir.medu.tehran.www و   ir.raneduteh.azmoon.www   سامانه ثبت نام به نشانی :  1تذکر 

تمامی مراحل ثبت نام، اعالم نتایج آزمون، درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن از طریق د و خواهد بو

 .سامانه ثبت نام و اعالم نتایج انجام خواهد شد

 .است ممنوعبدون ارائه کارت ورود به جلسه  شرکت داوطلبان در جلسه آزمون،: 2تذکر 

می باشد که از طریق درگاه ) هزار ریال سیصد( ریال 300000مبلغ ثبت نام : 3 تذکر

   ir.tehranedu.azmoon.www   و ir.medu.tehran.www  الزم به ذکر . بل واریز می باشداق

 .است ممنوعمبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هر گونه وجه تحت هر عنوان است 

http://www.azmoon.tehranedu.ir/
http://www.tehran.medu.ir/
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http://www.tehran.medu.ir/


ضروري است داوطلبان در زمان ثبت نام نسبت به ثبت و نگهداري کد رهگیري تا پایان آزمون و اعالم : 4 تذکر

 .نتیجه، اهتمام الزم را مبذول نمایند

 ع آزمون، تعداد و ضریب سواالتمناب    

محتواي کتب درسی پایه نهم سال از منابع آزمون، تعداد و ضریب سواالت و مدت زمان پاسخگویی،  

 :به شرح جدول زیر استطرح خواهد شد که  1399-400تحصیلی 

 منابع آزمون ردیف
تعداد 

 سوال
 ضریب

زمان 

 پاسخگویی
 طرح سوال منابع

1 
آموزش قرآن و پیام هاي 

 آسمان
10 2 

 دقیقه 120
 کتب درسی پایه نهم

 1399-1400سال تحصیلی 

 2 15 فارسی 2

 1 8 عربی 3

4 
جغرافیا، ( مطالعات اجتماعی

 )تاریخ، مدنی
10 1 

 1 7 زبان انگلیسی 5

 2 25 علوم تجربی 6

 3 25 ریاضی 7

  100 جمع کل

 

از محتواي مشترك داوطلبان اهل تشیع و   "ي آسمانآموزش قرآن و پیام ها "سواالت درس : 1تذکر 

به ) مسیحیان، کلیمیان و زرتشیان( تسنن طراحی می شود؛ اما داوطلبان اقلیت هاي دینی رسمی کشور 

سواالت مشترك اقلیت هاي دینی بر اساس محتواي کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت هاي 

 .سخ خواهند دادپا 1399چاپ سال  920دینی با کد 

براي داوطلب  یک نمره منفیو به ازاي هر پاسخ غلط  نمره مثبت سهبه ازاي  هر پاسخ صحیح : 2تذکر 

چنانچه داوطلب در نمره اي در نظر گرفته نخواهد شد و  براي سواالت بدون پاسخ. در نظر گرفته می شود

 .اي او منظور خواهد شدهر سوال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد، یک نمره منفی بر

  



 :ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز

ارس نمونه دولتی، به شرح تعداد کالس، ظرفیت پذیرش و عناوین رشته هاي تحصیلی مد .1

 :جدول ذیل است

 

 جنسیت کد مدرسه نام مدرسه منطقه
 تعداد کالس

 علوم انسانی علوم تجربی ریاضی فیزیک

1 
 0 1 2 مرد 95047638 امام موسی صدر

 0 1 2 زن 95047639 فراست

2 
 0 2 1 زن 96105408 شایستگان

 0 1 3 مرد 96019204 شهید دکتر علیمحمدي

  0 2 2 زن 95056032 فدك 3

4 
 1 2 2 مرد 95043960 ابوعلی سینا

 0 2 2 زن 95043959 )ع(امام محمد باقر

5 
 0 1 2 مرد 95041827 )عج(امام مهدي

 0 2 1 زن 95044685 عفاف

6 
  0 1 1 مرد 95059820 جاویدان

  0 2 2 زن 96044485 )س(حضرت زهرا

7 
 1 1 2 مرد 95061487 شهید احمدي روشن

 0 2 1 زن 95062762 یاس نبی

8 
 0 2 2 زن 95053423 الهام

 1 2 4 مرد 95053441 دانشمند

9 

 0 1 2 مرد 10910612 )ع (امام صادق 

 0 1 2 زن 95040545 زهرا نظام مافی

 0 1 2 مرد 95040544 شهید فرجی

 0 2 1 زن 95045563 عترت

10 
  0 2 1 مرد 95065291 شهید چمران

  0 2 1 زن 95065290 مکتب االحرار

 0 2 1 زن 95040890 شهید بهرامی 11

12 
 1 1 1 زن 95061740 سلمان

 1 1 2 مرد 95061741 شهید نواب صفوي

 0 2 1 زن 95060856 عالمه حلی 13

14 
  0 1 2 مرد 95047521 دکتر حسابی

  0 2 1 زن 95041772 مطهره



 جنسیت کد مدرسه نام مدرسه منطقه
 تعداد کالس

 علوم انسانی علوم تجربی ریاضی فیزیک

15 

 1 1 2 مرد 11557108 شهریور17

 1 2 1 زن 11561907 سلمان فارسی

 0 2 1 زن 11538701 شهیدباهنر

 1 1 2 مرد 11538403 صنیعی فر

16 
 0 1 2 مرد 11610918 رشدپسران

 0 2 2 زن 11611719 رشددختران

17 
 1 2 1 زن 11709415 الزهرا

 1 2 2 مرد 95096602 شهید دکتر احمدي روشن

18 

 1 2 2 مرد 11824001 )ع (امام حسین 

 2 0 2 زن 11837109 )س (فاطمه الزهراء

 0 2 2 زن 11824308 فدك

19 

 2 1 1 زن 11915701 بشري 

 1 1 0 مرد 11937600 ژان پال اوحدي

 0 0 3 مرد 11915308 شهید همت 

 

ادبیات و علوم : پذیرش نهایی دانش آموز در مدارس نمونه دولتی، براي رشته هاي تحصیلی .2

راز انسانی، ریاضی فیزیک و علوم تجربی و شاخه فنی و حرفه اي، منوط به کسب شرایط اح

 .زمینه، مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی در خرداد ماه است/ رشته

در رشته تحصیلی مورد تقاضاي دانش آموز، مطابق  احراز شرایط ثبت نامدر صورت عدم  : تذکر

 .ضوابط هدایت تحصیلی، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی اثر خواهد شد

 227195اجرایی مدارس نمونه دولتی به شماره  از دستور العمل 11مطابق تبصره یک ماده  .3

میانگین نمره کل پذیرش دانش آموزان در آزمون ورودي بر اساس  10/10/1395مورخ 

نمره % 50( آزمون ورودي و معدل کتبی ارزشیابی نوبت دوم پایه نهم به نسبت مساوي 

 .خواهد بود )معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم% 50آزمون ورودي و 

معدل کتبی، براي پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، داشتن % 50شرط محاسبه  : تذکر

معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون (  ارزشیابی پایانی نوبت دوم 17حداقل معدل کتبی 

 .است 1399-400در سال تحصیلی  )اعمال نمرات تکوینی



از ظرفیت %)  10(ده درصد  29/03/1390مورخ  61884/220به  استناد بخشنامه شماره  .4

تعلق می  شاهدپذیرش مدارس نمونه دولتی ، در صورت وجود داوطلب ، به دانش آموزان 

 .دانش آموزان با شرایط زیر به ترتیب اولویت می توانند از سهمیه شاهد استفاده کنند. گیرد

 فرزندان شاهد؛ :اولویت اول) الف

 سال سابقه اسارت؛ 3به باال و آزادگان با بیش از  %50فرزندان جانباز  :اولویت دوم) ب

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

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

ورودي مدارس نمونه دولتی باید در نمون برگ ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه شاهد در آزمون : 1 تذکر

  .اولویت خود را مشخص نمایند

 .به مدارك ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات ترتیب اثر داده نخواهد شد: 2 تذکر

 نمره کل% 70حداقل دانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت هاي فوق به شرط کسب : 3تذکر 

 .ن فرد پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضاي خود، پذیرش می شوندآخری

پذیرفته شدن داوطلب، هنگام ثبت  در صورتاصل مدارك دانش آموزان ذي نفع در سهمیه شاهد، : 4 تذکر

در صورت عدم ارائه ي مدارك . نام در مدرسه محل قبولی دریافت و در پرونده دانش آموز نگهداري می شود

 .بط قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی اثر خواهد شدمطابق ضوا مذکور،

 .نمی توانند از مفاد این سهمیه استفاده نمایند) حضور در جبهه(کارت ایثاردارندگان : 5تذکر 

 موارد خاص هنرستان هاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی

  در نظر گرفتن اولویت رشته هاي موجود در هنرستان هاي فنی داوطلبان با توجه به عالقه خود و با

 .حرفه اي نمونه دولتی نسبت به انتخاب هنرستان اقدام نمایند

  داوطلبانی که در آزمون ورودي هنرستان هاي فنی حرفه اي نمونه دولتی یک هنرستان پذیرفته می

 .شوند، مجاز به ثبت نام در سایر هنرستان ها نخواهند بود

  



 بط و نحوه نقل و انتقال دانش آموزان پذیرفته شده در  آزمون ورودي  از استانضوا

  دانش آموزانی که پس از قبولی در آزمون ورودي متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر

و وجود ظرفیت ) در استان مبدا( استان ها هستند در صورت قبولی در مدرسه مورد تقاضاي خود 

ستان مقصد با کسب موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد ، مجاز به خالی در مدرسه ا

 .انتقال و ثبت نام در مدارس نمونه دولتی استان دیگر خواهند بود

  قبولی در آزمون ورودي دبیرستانهاي نمونه دولتی دوره دوم متوسطه، اختصاص به منطقه برگزاري

آزمون  و دانش آموزانی که در)  13و  11،  3مناطق به استثناي دانش آموزان پسر ( آزمون داشته 

جابجایی  .مجاز به ثبت نام در دیگر مدارس نمونه دولتی نخواهند بود یک مدرسه پذیرفته شده اند،

)  پایه دهم(در سال اول  ان هاي نمونه دولتی بین مناطق شهر تهراندانش آموزان در دبیرست

 .است ممنوعپذیرش 

 

 ام از پذیرفته شدگان در آزموناعالم نتیجه و ثبت ن

اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی، در دهه اول مرداد ماه از سوي اداره کل آموزش و پرورش  .1

پس از اتمام مهلت و . اعالم می شود ir.tehranedu.azmoon.wwwشهر تهران در سایت 

ن اصلی ،در صورت عدم تکمیل کالس ها ،فهرست ذخیره توسط اداره کل ثبت نام پذیرفته شدگا

 .اعالم خواهدشدبه مناطق  تهیه و

براي کلیه داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده اند، کارنامه اي شامل تعداد پاسخ هاي صحیح و  .2

فرد پذیرفته  غلط، نمره مکتسبه هر ماده درسی، نمره تراز شده آن داوطلب و نمره تراز شده آخرین

قرار    ir.tehranedu.azmoon.wwwشده در مدرسه مورد تقاضاي او، در سایت به نشانی 

 .خواهد گرفت

درصورت شرکت درآزمون ورودي ) دوقلو یا بیشتر، هم جنس یا غیرهم جنس(دانش آموزان هم زاد .3

نمره  ٪  80کی ازآنان ،قل هاي دیگربه شرط کسب حداقل مدارس نمونه دولتی و پذیرش ی

ترازشده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه دررشته مورد تقاضاي خود، می توانند مازاد 

 .برظرفیت تعیین شده با تایید استان،ثبت نام نمایند

م متوسطه و ثبت نام از پذیرفته شدگان اصلی دبیرستان هاي نمونه دولتی دوره ي دو آخرین مهلت .4

. روز پس از اعالم نتیجه آزمون ورودي خواهد بود 10هنرستان هاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی 

 .بعد از موعد مقرر ثبت نام مجاز نمی باشد

  

http://www.azmoon.tehranedu.ir/
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 :تذکرات مهم 

داوطلبان قبول شده در آزمون ورودي هنرستانهاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی که در آزمون یک  .1

ه اند مجاز به ثبت نام در دیگر هنرستانها و یا دبیرستانهاي نمونه دولتی هنرستان پذیرفته شد

بنابراین تاکید می گردد داوطلبان در هنگام ثبت نام در انتخاب نوع واحد آموزشی . نخواهند بود

اگر دانش آموز قصد ادامه تحصیل در هنرستان را ندارد، هنگام انتخاب ( مورد نظر دقت نمایند

 )تان را انتخاب ننماید اولویتها، هنرس

انتقال دانش آموزان پذیرفته شده ي دبیرستان هاي نمونه دولتی متوسطه دوره ي دوم به هنرستان  .2

 .هاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی بالمانع می باشد

بدیهی است تغییر کف ظرفیت پذیرش نهایی متناسب با تعداد شرکت کنندگان و نصاب امتیاز در  .3

 .واهد بودهر واحد آموزشی خ

  



 400-401سال تحصیلی *  مشخصات دبیرستان هاي نمونه دولتی شهر تهران  

 وب سایت تلفن آدرس جنسیت واحدآموزشی منطقه

 دخترانه فراست 1
سه راه اقدسیه تنگستان چهارم  شمالی پاسداران

 ناز یکبن بست انتهاي 
22831919  

 emsadrhs1.ir 26211557 یولی عصر چهار راه پسیان خ توتون چ پسرانه صدرامام موسی  1

2 
شهید دکتر 

 علیمحمدي
  44282023 7البرز -البرز یابانخ–مرزداران  یابانخ پسرانه

 دخترانه شایستگان 2
روبروي -ك نسترن-خ اطاعتی جنوبی-مرزداران

 ورزشگاه آمنه
88241415  

 Fadakm3.com 22588407 شهید هاشمیان -نیستان سوم -پاسداران دخترانه فدك 3

 پسرانه ابوعلی سینا 4
فرجام خیابان عبادي جنوبی کوچه شهید خیابان 

 رحمتی
77455855 boalisina.ir 

 دخترانه )ع(امام محمد باقر 4
تکاوران شمالی -خیابان هنگام خیابان دالوران 

 متري اول30
77454645 emambaghersch.ir 

 efafedu.ir 44319091 شهر زیبا  میدان الغدیر خ فرهنگ دخترانه عفاف 5

 nemoone5.ir 44632004 ابتداي شهرك آپادانا پسرانه )عج(امام مهدي 5

 hzh.ir 88905650 تقاطع میرزاي شیرازيخیابان مطهري،  دخترانه )س(رت زهرا حض 6

  88100941-2 کوچه یکم ،بخارستخیابان ، خیابان بهشتی پسرانه جاویدان 6

 دخترانه یاس نبی 7
خیابان دکتر شریعتی، خیابان معلم، خیابان 

 مرودشت، جنب مخابرات
88411648 yasnabi7.ir 

7 
شهید احمدي 

 روشن
 پسرانه

ي، خ سلیمان خاطر، نبش کوچه خ استاد مطهر

 89نوبخت، پالك
88831220  

  77902776 خیابان شهید آیت، ایستگاه داروخانه پسرانه دانشمند 8

 elham.sch.ir 77939029 42نارمک، میدان  دخترانه الهام 8

 دخترانه زهرا نظام مافی 9
بعداز میدان فتح مهر آباد جنوبی خیابان امام محمد 

 کوچه قادريباقر خیابان عبداهللا صفري جنب 
66288797 zahramafi.ir 

 دخترانه عترت 9
شهرك فرهنگیان غرب تهران نرسیده به شهرك 

 آزادي روبروي کارخانه شیشه مینا
44540020  

emamsadeghsch 6663552 صفري یابانخ ،پادگان یابانانتهاي خ ،شمشیري خ پسرانه )ع(امام صادق  9
.com 

shfarajinemooneh9 44502498 )ص(رسول اهللا  محمد شهرك آزادي بلوار پسرانه شهید فرجی 9

.ir 

 پسرانه شهید چمران 10
متري امیري نرسیده به گلستانی میدان 16خیابان 

 مهناز
55762000  

 maktabolahrar.ir 55141020 خیابان قزوین خیابان پهلوانی دخترانه مکتب االحرار 10



 وب سایت تلفن آدرس جنسیت واحدآموزشی منطقه

 bahramischool.ir 55397031 سرپل امیر بهادر) عج(خیابان ولیعصر دخترانه شهید بهرامی 11

  33129192 180شهریور جنب آتش نشانی پ  17 یابانخ دخترانه انسلم 12

  33559306 6گوته پ یابانخ ،شهریور 17 یابانخ پسرانه شهید نواب صفوي 12

  77170576 دماوند بزر گراه عباس دوران شهرك زینبیه یابانخ دخترانه عالمه حلی 13

 پسرانه دکتر حسابی 14
غربی خ شمشاد  اتوبان محالتی خ نبردجنوبی خ زمزم

 نبش الله
36308291  

 دخترانه مطهره 14
خیابان کیوان جنب آتش -بعدازپل دوم-بلوارابوذر

 نشانی
33072484  

 خیابان شهید آقاجانلو  -خیابان نبرد جنوبی   دخترانه شهید باهنر 15
33736800 

33002131 
bahonarschool15.ir 

 يخیابان شهید محمد  -انتهاي شهرك والفجر   دخترانه سلمان فارسی 15
33822400 

338322090 

Salmanfarsi15.sa

ms.ir 

 خیابان شهید نباتی  -خیابان خاوران   پسرانه صنیعی فر 15
33802494 

33142900 
saniefarnemoone.ir 

 جنب شهرداري  -خیابان خاوران   پسرانه شهریور17 15
33831083 

33143706 
17sch.ir 

  55036300 دکتر شریعتی یابانخیاخچی آباد، میدان باربري،  پسرانه رشد پسران 16

 انهدختر رشددختران 16
روبروي پارك . بعد از میدان بهشت. خ شهید رجایی

 رجایی هیدش
55022800 Roshd.sch.ir 

17 
شهید احمدي 

 روشن
 پسرانه

 یابانخ -خ سجاد جنوبی نرسیده به میدان بهاران 

 شهید کیانی
66201110  

  55822220 جاده ساوه نرسیده به پاسگاه نعمت آباد کوچه جهاد دخترانه الزهرا 17

 دخترانه )س(فاطمه الزهرا  18
مجتمع انقالب بعد از میدان معلم ایستگاه بلوارمعلم 

 اسالمی
66222251  

.fadakhighschool 66216060 روبروي بوستان قائم-بلواریافت آباد دخترانه فدك 18
ir 

 پسرانه )ع(امام حسین  18
مجتمع انقالب بعد از میدان معلم ایستگاه بلوارمعلم 

 اسالمی
66222565 emamhosseins

chool.ir 

  55031300 بان میثاق ایستگاه حسنیخانی آباد نو خیا دخترانه بشري 19

  55002828 بهمن مجتمع هفت تیر 22خانی آباد نو پارك  پسرانه شهید همت 19

 پسرانه ژان پال اوحدي 19
شکوفه خیابان شهید مطهري ضلع غربی پارك 

 شریعتی
55859444  

 



 1400-1401سال تحصیلی هاي نمونۀ دولتی شهر تهران جدول هنرستان

 جنس  وزشیواحد آم منطقه
 هاي پایه دهم رشته

 )نفر 30هر رشته یک کالس ( 
 آدرس و تلفن

 دختر آزادگان 1منطقۀ 
-نقاشی -معماري داخلی -گرافیک

 طراحی ودوخت -)پویانمایی(انیمیشن

کوچه  –باالتر از پل صدر  –خیابان شریعتی 

 22233124: کارامیان تلفن

 دختر عالمۀ جعفري 5منطقۀ 
ـ معاري  ـ حسابداري ایانهشبکه و نرم افزار ر

 فتوگرافیک-داخلی 

بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض  -فلکه دوم صادقیه 

  44429494: تلفن – 22خیابان 

 پسر رسالت 6منطقۀ 
  الکترونیک ـ الکتروتکنیک ـ 

 شبکه و نرم افزاررایانه

 -نرسیده به چهارراه طالقانی-خیابان ولی عصر

 66953068: تلفن -جنب دانشگاه شاهد

 پسر آزادي فلسطین 7منطقۀ 
 ـ الکتروتکنیک ـ  الکترونیک

  تأسیسات -ماشین ابزار

 -ابتداي خیابان دماوند -)ع(میدان امام حسین

 77559070: تلفن -مقابل خیابان ایرانمهر

 دختر شهید مطهري 7منطقۀ 
  – شبکه و نرم افزاررایانه  -حسابداري

 فتوگرافیک 

چهارراه  –علم خیابان م -خیابان شریعتی

 88418132: تلفن   – 44پالك-مرودشت

 پسر )ع(امام صادق  12منطقۀ 

ـ  مکانیکی چاپ ـ متالورژي ـ تأیسات

 ساختمان ـ الکترونیک ـ الکتروتکنیک ـ

  ـ مکانیک خودرو ـماشین ابزار 

 مبلمانچوب و  صنایع

روبروي پارك -پایین تر از میدان قیام-خیابان ري

33558535: تلفن  -کوثر  

 دختر آسیه 14منطقۀ 
–حسابداري  – شبکه و نرم افزاررایانه

معماري داخلی -گرافیک  

انتهاي  –چهارصد دستگاه  –خیابان پیروزي 

: جنب پیش دانشگاهی قیام تلفن  –خیابان فارابی 

33309115 

 دختر بتول آقامحمدي 15منطقۀ 
 ـ شبکه و نرم افزاررایانهـ  گرافیک

 داخلیمعماري حسابداري ـ  

-خیابان هنرستان -شهرك والفجر -مسعودیه

 33143637: تلفن  –خیابان شهید محمدي 

 دختر زینبیه 16منطقۀ 
 ـ  گرافیک ـ طراحی ودوخت

 شبکه و نرم افزاررایانهـ حسابداري 

جنب مترو  -بلوارشهید دستواره  -علی آباد جنوبی

 55331794: تلفن  –کوچه مدرسه 

 پسر توحید 17منطقۀ 
 ترونیک ـ الکتروتکنیک ـالک

 مکانیک خودرو 

کوچه وارثان  -سه راه زمزم -خیابان زمزم

 55824000 :تلفن  –) ع(حسین

 دختر )س(حضرت مریم  18منطقۀ 

 -حسابداريـ  شبکه و نرم افزاررایانهـ  گرافیک

 -ودوخت ـ معماري داخلیطراحی 

 )پویانمایی(انیمیشن

: تلفن  –قائم روبروي پارك  -بلوار معلم -یافت آباد

66322082 

 پسر شهید نصیرزاده 19منطقۀ 
معماري  –حسابداريـ  شبکه و نرم افزاررایانه

 داخلی

  

-خیابان مطهري -خیابان شکوفه -عبدل آباد 

 55867770: تلفن  –روبروي پارك شریعتی 

 دختر نیکان 19منطقۀ 
 حسابداري -معماري داخلی-فتوگرافیک

 -خیابان دانش-خیابان بهمنیار-نازي آباد

 55024040: تلفن

 


