باسمه تعالي

در اﺟﺮای مفاد اســاســنامه مدارس نمونه دول  ،مﺼــوب ﻫﺸــﺘﺼــد و ﭼﻬﻞ و ﻫفﺘم ﺟﻠﺴــه ﺷــورای عا آموزش و ﭘﺮورش،
مورخ  ،١٣٩٠/٦/١آزمون ورودی ﭘاﯾه دﻫم مدارس نمونه دول دوره دوم آموزش مﺘو سﻄه )دﺑ سﺘانﻫا و ﻫ سﺘانﻫای ف و
ﺣﺮفهای( ﺑﺮای سال ﺗﺤﺼﯿ  ١٤٠٠-١٤٠١مﻄاﺑﻖ ﺑا ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿواﺑﻂ مندرج در اﯾﻦ دسﺘورالﻌمﻞ و مفاد مندرج در ﺑﺨﺸنامهﻫای
ﺷ ـ ره  ٥١٠/١٣٦مورخ  ١٣٩٩/٠٢/٢٣و ﺷ ـ ره  ٥١٠/١٤١مورخ ) ١٣٩٩/٠٢/٢٤درﺧﺼــوص دســﺘورالﻌمﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزمون ﻫای ﺗﺮاﮐمﯽ
دانﺶ آموزان در ﺷﺮاﯾﻂ فاﺻﻠه ﮔﺬاری اﺟﺘ عﯽ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷود.
الف( ضوابط و شرايط ثبتنام درآزمون ورودي

 .١داﺷ ﺗاﺑﻌﯿت اﯾﺮا ؛
ﺗﺒﺼﺮه  :ﺛﺒتنام اﺗﺒاع غ اﯾﺮا  ،ﺑﺮاساس ﺑﺨﺸنامه ﺑﺨﺸنامه ﺷ ره  ٣٤٠/٢٤١/٤٤مورخ  ١٣٩٩/٠٥/٢٢انﺠام ﺷود.
دانﺶآموزان مﺸﻐول ﺑه ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﭘاﯾه م سال ﺗﺤﺼﯿ  ،١٣٩٩-١٤٠٠در ﺻورت داﺷ ساﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ،مﺠاز ﺑه ﺛﺒت
 .٢ﺗ
نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دول ﻫﺴﺘند.
ﺗﺒﺼﺮه  :مﻼك ﺷﺮﮐت در آزمون ورودی ﭘاﯾه دﻫم مدارس نمونه دول  ،ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل کت » «١٧در ارزﺷﯿا ﭘاﯾا نوﺑت
دوم )ﻣﻌﺪل ﻧﻤﺮات کت ﺧﺮدادﻣﺎه بﺪون اع ل ﻧﻤﺮات ﺗکوی ( ﺑﺮای فارغالﺘﺤﺼﯿﻼن ﭘاﯾه م ﺑاﺷد.
 .٣رﻗاﺑت عﻠمﯽ در آزمون ورودی دﺑ سﺘانﻫای نمونهدول در ﺑ دانﺶآموزان ﻫ ن منﻄقه ﺧواﻫد ﺑود.
ت مﺤوری وزارت آموزش و ﭘﺮورش در ﺧﺼوص ﮐاﻫﺶ ﺗمﺮﮐﺰ ،ﮐارﮔﺮوه اسﺘا آزمون ورودی ﺗواند در
ﺗﺒﺼﺮه  :در راسﺘای سﯿاس ِ
موارد ﺧاص ن ﺴﺒت ﺑه ﺗﻌﯿ ﺿواﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒت نام در مﺤدوده ﺟﻐﺮافﯿا منﻄقه ،ناﺣﯿه ،ﺮ سﺘان ﺗ ﺼمﯿمﮔ ی ن ﯾد.
)مﻄاﺑﻖ ﺟدول ﺷ ره ﯾﮏ ﯿوست دف ﭼه راﻫن (
 .٤ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺻــﺮفاً ﺗواند در ســامانه ﺛﺒتنام اﯾن ن  ،ﯾﻚ رﺷــﺘه ﺗﺤﺼــﯿ از ﺷــاﺧه نﻈﺮی)عﻠوم ﺗﺠﺮ  ،ر ا ف ﮏ،
ادﺑﯿات و عﻠوم انﺴا ( را انﺘﺨاب ن ﯾد.
ﺗﺒﺼــﺮه  :ﺗﻐﯿ اولوﯾت و ﺗﻐﯿ رﺷــﺘه ﭘس از ﺛﺒتنام ﻗﻄ اﻣکﺎنﭘﺬیﺮ ﻧﯿﺴــﺖ ،لﺬا دﻗت ﻻزم در انﺘﺨاب رﺷــﺘه و اولوﯾت داﺷــﺘه
ﺑاﺷﯿد.
 .٥ﺗﻌداد اولوﯾت ﻫای انﺘﺨا دﺑ سﺘان ﻫای نمونه دول  ،در ﺟدول ﯿوست مﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾده است .
 .٦دانﺶآموزان عﺸاﯾﺮی ﺑه دلﯿﻞ ﮐوچ رو ﺑودن ،در ﻫﺮ منﻄقهای در سﻄﺢ اسﺘان مﺠاز ﺑه ﺛﺒتنام و ﺷﺮﮐت در آزمون ﺑاﺷند.
 .٧دانﺶآموزان مﺸــﻐول ﺑه ﺗﺤﺼـﯿﻞ در مدارس ﺧارج از ﮐﺸــور ﮐه مﺘقا ادامه ﺗﺤﺼـﯿﻞ در مدارس نمونه دول ﻫﺴــﺘند ،ﺑا
ﺗوﺟّه ﺑه اﯾﻦ ﮐه آزمون مﺠﺰا ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از دانﺶآموزان ﺑﺮﮔﺰار نمﯽﺷود ،ﺿﺮوری است در موعد مقﺮّر ،مﻄاﺑﻖ ﺑا دسﺘورالﻌمﻞ
آزمون ور ودی مدارس نمونه دول  ،نﺴﺒت ﺑه ﺛﺒتنام ﺧود در اسﺘان مورد ﺗقاﺿا اﻗدام ن ﯾند.

٢

ب( مﻬﻠت ثبتنام ،زمان توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون

 .١ﺛﺒتنام داوﻃﻠﺒان آزمون ورودی مدارس نمونه دول  ،از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣورخ  ١٤٠٠/٠١/٢١ﺗا روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ١٤٠٠/٠١/٣١از ﻃﺮ ﻖ سامانه
ﺛﺒتنام ﺑه نﺸا  hamedan.natije.irانﺠام ﺧواﻫد ﺷد.
ﺗﺒﺼـــﺮه  :مﺸـــﺨّﺼـــات و ﻇﺮفﯿّت ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ رﺷـــﺘه در مدارس نمونه دول اســـﺘان ،ﺑﺮای داوﻃﻠﺒان ﺷـــﺮﮐت در آزمون ،ﻫنﮕام
ﺛﺒتنام ،ﻗاﺑﻞ مﺸاﻫده ﺧواﻫد ﺑود.
فﺮاﯾند ﺛﺒتنام ﺑه ﺻـــورت اﯾن ن ﺗوســـﻂ دانﺶآموز انﺠام ﺧواﻫد ﺷـــد)اﻃﻼعرســـا ﺗوســـﻂ مدارس انﺠام
ﺗﺒﺼـــﺮه  :ﺗ
ﺷود(.
 .٢ﮐارت ورود ﺑه ﺟﻠﺴه آزمون ﺷامﻞ  :مﺸﺨﺼات فﺮدی ،عﮑس داوﻃﻠﺐ ،مدرسه مﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،رﺷﺘه مورد ﺗقاﺿا ،اولوﯾت
انﺘﺨاب مدارس نمونه دول و نﺸــــا دﻗﯿﻖ ﺣوزه امﺘﺤا  ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳــــﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎر خ بﺮگزاری آزﻣون ،از ﻃﺮ ﻖ ســــامانه
ﺛﺒتنام در اﺧﺘﯿار داوﻃﻠﺒان ﻗﺮار ﺧواﻫد ﮔﺮفت.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﺷﺮﮐت داوﻃﻠﺒان در ﺟﻠﺴه آزمون،ﺑدون اراﺋه ﮐارت ورود ﺑه ﺟﻠﺴه ،ممنوع است.
 .٤آزمون ورودی مدارس نمونه دول  ،رأس ﺳــﺎعﺖ٩ﺻــﺒﺢ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣورخ  ١٤٠٠/٠٤/١٨در ســﺮاســﺮ ﮐﺸــور ﺑهﺻــورت ﻫمزمان
ﺑﺮﮔﺰار ﺧواﻫد ﺷد.
 .٥ﺑه اسﺘناد ماده  ١٤ﻗانون ﺗنﻈﯿم ﺑﺨ از مقﺮرات ما دولت ،مﺒﻠﻎ ﺛﺒتنام ٣٠٠٠٠٠﷼ )سﯿﺼدﻫﺰار ﷼( ﺑاﺷد.
ﺗﺒﺼـﺮه  :مﺒﻠﻎ فوق از ﻃﺮ ﻖ درﮔاه اﯾن ن موﺟود در سامانه ﺛﺒتنام و ﺑا ا سﺘفاده از ﮐارتﻫای ﺑان ع ضو ﺷﺘاب و ﺑا در اﺧﺘﯿار
داﺷ رمﺰ دوم ﭘوﯾا ﭘﺮداﺧت ﮔﺮدد.

٣

ج( مراحل ثبت نام در آزمون

 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول .۱ﭘﺮداﺧت وﺟه ﺛﺒت نام ﺑه مﺒﻠﻎ  ۳۰۰/۰۰۰﷼ ) سﯿ ﺼد ﻫﺰار ﷼( از ﻃﺮ ﻖ درﮔاه اﯾن ن سامانه ﺛﺒت نام ﺑا ا سﺘفاده از ﮐارت ﻫای
ﺑان عضو ﺷﺒﮑه ﺷﺘاب و در افت ﮐد دوازده رﻗمﯽ ﺛﺒت نام
ﺗوﺟﻪ  :در ﺻورت وار ز وﺟﻪ ثﺒﺖﻧﺎم بﻪ ﺻورت ﻣﺴتقﯿم ،از طﺮ ق ﻣﺮاﺟﻌﻪ بﻪ بﺎﻧک و یﺎ دﺳتگﺎهﻫﺎی ﺧودﭘﺮداز ،ثﺒﺖﻧﺎم اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽﺷود و وﺟﻪ وار زی ﻗﺎبﻞ اﺳ داد ﻧخواﻫﺪ بود.
 .۲ورود ﺑا ﮐد دوازده رﻗمﯽ ﺟﻬت ﺛﺒت نام.
 .۳ﺑارﮔﺬاری فاﯾﻞ عﮑس ﺑا اﺑﻌاد ﺣداﮐ  ۳۰۰×۴۰۰ﯿﮑﺴــﻞ در ﻗالﺐ  jpgﺑا زمﯿنه ســفﯿد  ،مﺮ وط ﺑه ســال ﺟاری )اﺑﺘدا ﺑا دﮐمه
»انﺘﺨاب ﭘﺮونده« فاﯾﻞ مورد را انﺘﺨاب و سﭙس ﺑا دﮐمه »ار سال ﺗ ﺼوﯾﺮ « اﻗدام ﺑه ﺑارﮔﺬاری عﮑس نموده و ﭘس از روﯾت عﮑس
و در ﺻورت ﺗا ﯿد آن ،ﺑﺮ روی دﮐمه »ﺗا ﯿد و ﮔام ﺑﻌدی« ﮐﻠﯿﮏ ن ﯿد(.
ﺗﺬکﺮ  :اﺳتفﺎده از ﺗﺼﺎویﺮ ﻗﺪیﻤﯽ یﺎ ﺗﺼویﺮ فﺮدی غ از داﻧشآﻣوز ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪه در آزﻣون ،ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ داوطﻠﺐ از ﺷﺮکﺖ
در آزﻣون ،ثﺒﺖﻧﺎم وی اثﺮ ﺧواﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۴درج ﮐد م  ،اﻃﻼعات ﻫوﯾ و ﺗﺤﺼﯿ و ﺗا ﯿد آن.
 .۵انﺘﺨاب رﺷﺘه و دﺑ سﺘان مورد ﺗقاﺿا )مﺘناسﺐ ﺑا مواد ﺑند الف راﻫن ی ﺛﺒتنام(
 .۶ﺛﺒت اﻃﻼعات ﺗ س ﺑا داوﻃﻠﺐ
 .۷در افت ﮐد رﻫﮕ ی ﺛﺒتنام ﭘس از اﺗ م فﺮاﯾند ﺛﺒتنام و نﮕﻬداری آن ﺟﻬت اسﺘفادهﻫای ﺑﻌدی ﺗوسﻂ داوﻃﻠﺐ.
ﺗﺬکﺮ  :نﮕﻬداری ﮐد رﻫﮕ ی ﺗا ﭘاﯾان مﺮاﺣﻞ آزمون الﺰا ﺑوده و ﺛﺒت مﻌدل ،در افت ﮐارت ورود ﺑه ﺟﻠﺴـــه و ﻫمﭽن اعﻼم
نﺘاﯾﺞ آزمون ﺑه وسﯿﻠه ﻫم »ﮐد رﻫﮕ ی« ﺻورت ﺧواﻫد ﭘﺬﯾﺮفت (.
 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوممﺮاﺟﻌه ﺑه ساﯾت ﺑا ﮐد رﻫﮕ ی و ﮐد م ﺟﻬت ﺛﺒت مﻌدل .زمان اﯾﻦ مﺮﺣﻠه مﺘﻌاﻗﺒاً اﻃﻼعرسا ﺧواﻫد ﺷد.

٤

د( منابع آزمون ،تعداد و ضريب سؤاﻻت

 .١مناﺑﻊ آزمون ،ﺗﻌداد و ﺿﺮ ﺐ سؤاﻻت و مدّت زمان ﭘاسﺨﮕو  ،ﺑه ﺷﺮح ﺟدول ز ﺮ است:
ردیف

منابع آزمون

تعداد سؤال ﺿﺮیﺐ زمان پاسخگویی

١

آموزش قﺮآن و پیام های آسمان

١٠

٢

٢

فارسی

١٥

٢

٣

ﻋﺮبی

٨

١

٤

مطالعات اجتماﻋی )جغﺮافیا ،تاریخ،مدﻧی (

١٠

١

٥

زبان اﻧگلیسی

٧

١

٦

ﻋلوم تجﺮبی

٢٥

٢

٧

ریاﺿی

٢٥

٣

جمع ﮐﻞ

منابع طﺮح سؤال

ﮐﻞ محتوای
ﮐتﺐ درسی
 ١٢٠دقیقه

پایه ﻧﻬﻢ
سال تحصیلی
١٣٩٩-١٤٠٠

١٠٠

دوره اول مﺘوســـﻄه در ﺷـــﺮاﯾﻂ وﯾﺮوس ﮐووﯾد » ١٩وﺿـــﻌﯿت ﻗﺮمﺰ «

ﻧکتﻪ ﻣﻬم  : ١ﻃﺮا ســـواﻻت آزمون ﺑﺮ اســـاس ﺑﺮنامه در
ﺑاﺷد.
ﻧکتــﻪ ﻣﻬم  : ٢ﺑﺨﺶﻫــای مﺸـــﺨﺺ ﺷــــده در ﺟــدول ز ﺮ ،از مﺤﺘوای ﮐﺘــﺐ در
نمونهدول  ،ﺣﺬف ﺷدهاند :
ﻧام درس

ﭘــاﯾــه م ﺟﻬــت آزمون ورودی مــدراس

حذفیات محتوای پایه ﻧﻬﻢ

پیامهای آسماﻧی درس ٣

قﺮآن

حفظ پیام آیات منتخﺐ

ﻋﺮبی

متن درس )مﻬارت های ﺷفاهی ﺧواﻧدن ،گفتن وﺷنیدن به همﺮاه تﺮجمه (
ساﺧتار زبان )قواﻋد(

فارسی وﻧگارش حکایﺖ/ﮐار گﺮوهی

مطالعات
ریاﺿی
ﻋلوم تجﺮبی

قواﻋد وتلفظ حﺮوف
ﮐنزالحکمه/ﻧورالسما
روان ﺧواﻧی /ﺷعﺮ ﺧواﻧی

مﺒاحﺚ ﺷناﺧﺖ
بﺮای مطالعه

اﻧس با قﺮآن در ﺧاﻧه
الﺒحﺚ العلمی )پژوهش (

تصویﺮ ﻧویسی/حکایﺖ ﻧگاری /مثﻞ ﻧویسی

دروس ٢٤،٢٣،٢١،١٩،١٧،١٤
فصﻞ اول ﮐتاب )صفحه  ١تا (١٢
فصﻞ  : ٢یون ها در بدن

فصﻞ  : ٣از ابتدایفصﻞ تا سﺮ ﭼﺮﺧهﮐﺮبن ،از ﻧفﺖﺧام تا سﺮ تﺮﮐیﺐهایﻧفﺖﺧام و پﻼستیﮏهایماﻧدگار تا آﺧﺮ فصﻞ
فصﻞ  : ٥از اصطکاک تا اﺧﺮ فصﻞ

فصﻞ  : ٧از صفحه ٨٠تا آﺧﺮ فصﻞ

فصﻞ  : ٨از صفحه  ٩٢تا آﺧﺮ فصﻞ
فصﻞ  : ٩از سطح ﺷیﺐ دار تا آﺧﺮ فصﻞ
فصﻞ  : ١٠از ﺷﻬاب سنگ تا آﺧﺮ فصﻞ

فصﻞ  : ١٢از گیاهاﻧی ﮐه آوﻧد ﻧدارﻧد تا آﺧﺮ فصﻞ

فصﻞ  : ١٣ﮐﺮم های پﻬن ،ﮐﺮم های لوله ای وﮐﺮم های حلقوی
فصﻞ  : ١٤ماهی ها تا سﺮ دوزیستان

فصﻞ  : ١٥از اهمیﺖ تنوع زیستی تا آﺧﺮ فصﻞ

زبان ﺧارجه

Review-role play

ﭘﺎیﻪ

 .٢سؤاﻻت آزمون ورودی مدارس نمونه دول  ،ﺑه ﺷﯿوه ﭼﻬارﮔﺰ نهای )فقﻂ ﺑا ﯾﮏ ﭘا سﺦ ﺻﺤﯿﺢ( ،از مﺤﺘوای کتﺐ در
م ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿ  ١٣٩٩-١٤٠٠ﻃﺮح ﺧواﻫد ﺷد.
ﺷـــود؛ اما
 .٣ســـؤاﻻت درس»آموزش ﻗﺮآن و ﯿامﻫای آســـ ن« از مﺤﺘوای مﺸـــ ک داوﻃﻠﺒان اﻫﻞ ﺗﺸـــﯿﻊ و ﺗﺴـــ ﻃﺮا
داوﻃﻠﺒان اﻗﻠﯿّتﻫای دﯾ رســمﯽ ﮐﺸــور )مﺴــﯿﺤﯿان ،ﮐﻠﯿمﯿان و زرﺗﺸــﺘﯿان( ،ﺑه ســؤاﻻت مﺸـ ک اﻗﻠﯿتﻫای دﯾ ﺑﺮ اســاس
مﺤﺘوای ﮐﺘاب ﺗﻌﻠﯿ ت ادﯾان الﻬﯽ و اﺧﻼق وﯾﮋه اﻗﻠﯿتﻫای دﯾ ﺑا ﮐد  ٩٢٠ﭼاپ سال ١٣٩٩ﭘاسﺦ ﺧواﻫند داد.
٥

 .٤ﺑه ازای ﻫﺮ ﭘاســﺦ ﺻــﺤﯿﺢ ٣ ،نمﺮه مﺜﺒت و ﺑه ازای ﻫﺮ ﭘاســﺦ غﻠﻂ ،ﯾﮏ نمﺮه منفﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ در نﻈﺮ ﮔﺮفﺘه ﺷــود .ﺑﺮای
سؤاﻻت ﺑدون ﭘاسﺦ ،نمﺮهای در نﻈﺮ ﮔﺮفﺘه نﺨواﻫد ﺷد.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﭼنانﭽه داوﻃﻠﺐ درﻫﺮسؤال ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮔﺰ نه را عﻼمت زده ﺑاﺷد ،ﯾﮏ نمﺮه منفﯽ ﺑﺮای او منﻈور ﺧواﻫد ﺷد.

٦

ﻫ( ظرفيت ،ضوابط و شرايط پذيرش دانشآموز

 .١ﺗﻌدادﮐﻼس ،ﻇﺮف ﯿت ﭘﺬﯾﺮش و عناوﯾﻦ رﺷـــﺘه ﻫای ﺗﺤﺼـــﯿ مدارس نمونه دول  ،در ﻫنﮕام ﺛﺒت نام اﯾن ن  ،از ﻃﺮ ﻖ
سامانه ﺛﺒت نام اسﺘان ،ﺑه اﻃﻼع داوﻃﻠﺒان ﺧواﻫد رسﯿد.
 .٢ﭘﺬﯾﺮش ا دانﺶآموز در مدارس نمونه دول  ،ﺑﺮای رﺷـــﺘه ﻫای ﺗﺤﺼـــﯿ  :ادﺑﯿات و عﻠوم انﺴــــا  ،عﻠوم ﺗﺠﺮ  ،ر ا
ف ﮏ و ﺷاﺧه ف و ﺣﺮفه ای ،منوط ﺑه ﮐﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز رﺷﺘه /زمﯿنه ،مﻄاﺑﻖ ﺷﯿوه نامه اﺟﺮا ﻫﺪایﺖ ﺗﺤﺼﯿ )موﺿوع
ﺑﺨﺸنامه ﺷ ره  ٢٢٦٢٦٦مورخ  (١٣٩٥/١٢/١٨در ﺧﺮداد ماه است.
ﺗﺒﺼﺮه  :درﺻورت عدم اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒتنام در رﺷﺘه ﺗﺤﺼﯿ مورد ﺗقاﺿای دانﺶآموز)در فﺮم ﻫداﯾت ﺗﺤﺼﯿ ﻫاﺷور ﺧورده
ﺑاﺷد(،مﻄاﺑﻖ ﺿواﺑﻂ ﻫداﯾت ﺗﺤﺼﯿ  ،ﻗﺒو داوﻃﻠﺐ در آزمون لﻐو و اﺛﺮﺧواﻫد ﺷد.
 .٣مﻄاﺑﻖ ﺗﺒﺼـــﺮه ﯾﻚ ماده » «١١از دســـﺘورالﻌمﻞ اﺟﺮا مدارس نمونه دول  ،ﺑه ﺷـــ ره  ٢٢٧١٩٥مورخ  ١٣٩٠/١٠/١٠ﭘﺬﯾﺮش
دانﺶآموزان در آزمون ورودی ،ﺑﺮ اســـاس ﻣﯿﺎﻧگ ﻧﻤﺮه کﻞ آزﻣون ورودی و ﻣﻌﺪل کت ارزﺷـــﯿﺎ ﭘﺎیﺎ ﻧوبﺖ دوم ﭘﺎیﻪ م بﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی؛)  ٥٠درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آزﻣون ورودی و  ٥٠درﺻﺪ ﻣﻌﺪل کت ارزﺷﯿﺎ ﭘﺎیﺎ ﻧوبﺖ دوم( ﺧواﻫد ﺑود.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﺷﺮط مﺤاسﺒه  ٥٠درﺻد مﻌدل ﮐﺘ  ،ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش دانﺶآموزان در مدارس نمونه دول  ،داﺷ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل کت
» «١٧ارزﺷـــﯿﺎ ﭘﺎ یﺎ ﻧوبﺖ دوم )مﻌدل نمﺮات ﮐﺘ ﺧﺮدادماه ﭘاﯾه م ﺑدون اع ل نمﺮات مﺴـــﺘمﺮ ( در ســــال ﺗﺤﺼـــﯿ
 ١٣٩٩-١٤٠٠است.
 .٤ﺑه اســـﺘناد ﺑﺨﺸـــنامه ﺷـــ ره  ٢٢٠/٦١٨٨٤مورخ  ،١٣٩٠/٠٣/٢٩ده درﺻــــﺪ) (%١٠از ﻇﺮفﯿت ﭘﺬﯾﺮش مدارس نمونه دول  ،در
ﺻـــورت وﺟود داوﻃﻠﺐ ،ﺑه دانﺶآموزان ﺷــــاﻫد ﺗﻌﻠﻖ ﮔ د .دانﺶآموزان ﺑا ﺷـــﺮاﯾﻂ ز ﺮ ،بﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟویﺖ ﺗوانند از
» مﯿه ﺷاﻫد«اسﺘفاده ﮐنند:
الف( اولوﯾت اول  فﺮزندان ﺷاﻫد؛
ب( اولوﯾت دوم فﺮزندان ﺟانﺒاز  % ٥٠ﺑه ﺑاﻻ و آزادﮔان ﺑا ﺑﯿﺶ از  ٣سال ساﺑقه اسارت؛
ج( اولوﯾت سوم فﺮزندان ﺟانﺒاز  % ٢٥ﺗا  % ٤٩و آزادﮔان ﺑا ﺑﯿﺶ از  ٦ماه ساﺑقه اسارت؛
د( اولوﯾت ﭼﻬارم فﺮزندان ﺟانﺒاز ز ﺮ  % ٢٥و آزادﮔان ﺑا ﮐم از  ٦ماه ساﺑقه اسارت؛
ﺗﺒﺼﺮه  : ١مﺘقا اسﺘفاده از مﯿه ﺷاﻫد درآزمون ورودی مدارس نمونه دول  ،ﺑاﯾد در نمون ﺑﺮگ ﺛﺒت نام ،اولوﯾت ﺧود را
مﺸﺨﺺ ن ﯾد.
ﺗﺒﺼﺮه  : ٢ﺑه مدارک اراﺋه ﺷده ﭘس از مﻬﻠت ﺛﺒت نام و وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼعات،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده نﺨواﻫد ﺷد.
ﺟه ﺑه اولوﯾت ﻫای فوق،ﺑه ﺷـــﺮط ﮐﺴـــﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ٧٠درﺻـــﺪ نمﺮه ﮐﻞ آﺧﺮ ﻦ فﺮد
ﺗﺒﺼـــﺮه  : ٣دانﺶآموزان مﯿه ﺷـــاﻫد ﺑا ﺗو ّ
عادی ﭘﺬﯾﺮفﺘه ﺷده مدرسه مورد ﺗقاﺿای ﺧود ،ﭘﺬﯾﺮش ﺷوند.
ﺗﺒﺼﺮه  : ٤در ﺻورت عدم اﺣﺮاز مﯿه ﺷاﻫد در رﺷﺘه ﺗﺤﺼﯿ مورد ﺗقاﺿای دانﺶآموز ،مﻄاﺑﻖ ﺿواﺑﻂ ،ﻗﺒو داوﻃﻠﺐ در
آزمون لﻐو و اﺛﺮ ﺧواﻫد ﺷد.
 .٥ﺑه اسﺘناد اساسنامه مدارس نمونه دول  ،مﺼوب ﻫﺸﺘﺼد و ﭼﻬﻞ و ﻫفﺘم ﺟﻠﺴه ﺷورای عا آموزش و ﭘﺮورش ،مورخ
 ١٣٩٠/٦/١وﻫمﭽن ماده ١٢دســﺘورالﻌمﻞ اﺟﺮا مدارس نمونه دول ﺑه ﺷــ ره  ٢٢٧١٩٥مورخ  ،١٣٩٠/١٠/١٠اداره ﮐﻞ آموزش و
ﭘﺮورش اسﺘان ﺗواند نﺴﺒت ﺑه اع ل مﯿه روسﺘا  ،اﻗدام ن ﯾد.
مﯿه ﺮی و روسﺘا در آزمون ورودی ،دﺑ سﺘان مﺤﻞ اسﺘقﺮار دانﺶ آموز در ﭘﺎیﻪ م ﺑاﺷد.
ﺗﺒﺼﺮه  : ١مﻼک ﺗﻌﯿ

٧

و( ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانشآموزان پذيرفته شده در آزمون ورودي

 .۱دانﺶ آموزا ﮐه ﭘس از ﻗﺒو در آزمون ورودی ،مﺘقا ﺛﺒت نام در مدارس نمونه دول ســـاﯾﺮ ﺮســـﺘانﻫا و ﯾا اســـﺘانﻫا
ﻫﺴـــﺘند ،در ﺻـــورت ﻗﺒو در ﻣﺪرﺳـــﻪ ﻣورد ﺗقﺎﺿـــﺎی ﺧود) در ﺮﺳـــتﺎن ﻣﺒﺪأ( و وﺟود ﻇﺮفﯿﺖ ﺧﺎ در ﻣﺪرﺳـــﻪ ﺮﺳـــتﺎن
ﻣقﺼــــﺪ ،ﺑا ﮐﺴــــﺐ موافقت اداره ﮐﻞ آموزش و ﭘﺮورش اســـﺘان مقﺼــــد ،مﺠاز ﺑه انﺘقال و ﺛﺒت نام در مدارس نمونه دول
) ﺮسﺘان ﯾا اسﺘان دﯾﮕﺮ( ﺧواﻫند ﺑود.
ﺗﺒﺼــﺮه  :ﺗﺼــوﯾﺮ نامه ﻫای اداره ﮐﻞ آموزش و ﭘﺮورش اســﺘانﻫای مﺒدأ )اعﻼم ﻗﺒو بﺎ ذکﺮ ﻧﻤﺮه کﻞ داوطﻠﺐ( و مقﺼــد ) مﻌﺮ
نامه ﺑه دﺑ سﺘان مقﺼد( ﺑاﯾد در ﭘﺮونده دانﺶآموز منﺘقﻞ ﺷده ،ﺑاﯾﮕا ﺷود.
 .٢ﺟاﺑﺠا دانﺶ آموزان در دﺑ ســﺘانﻫای نمونه دول ،در ﻣﺤﺪوده یک ﺮﺳــتﺎن)ﺣ در ﺻــورت داﺷـ نمﺮه آﺧﺮ ﻦ فﺮد
ﻗﺒو مدرسه مقﺼد( در ﺳﺎل اول ﭘﺬیﺮش ،ﻣﻤﻨوع اﺳﺖ.

٨

ز( اعﻼم نتيجه و ثبت نام از پذيرفتهشدگان در آزمون

 .۱نﺘاﯾﺞ ﭘﺬﯾﺮفﺘهﺷدﮔان اﺻ ﺣداﮐ ﻇﺮف مدت دو ﻫفتﻪ ﺑﻌد از ﺑﺮﮔﺰاری آزمون از ﻃﺮ ﻖ سامانه ،اعﻼم ﮔﺮدد.
 .٢ﺣداﮐ ﻣﻬﻠﺖ ثﺒﺖﻧﺎم از ﭘﺬﯾﺮفﺘهﺷدﮔان اﺻ دو ﻫفﺘه ﭘس از اعﻼم نﺘاﯾﺞ ﺧواﻫد ﺑود .
 .٣ﺑﺮای ﮐﻠﯿه داوﻃﻠﺒا ﮐه در آزمون ورودی ﺷﺮﮐت ﮐﺮدهاند ،ﮐارنامه آزمون ﺻادر ﺧواﻫد ﺷد.
 .٤فﻬﺮ ست ا سا ﭘﺬﯾﺮفﺘه ﺷدﮔان ﺑه منﻈور انﺠام فﺮآﯾند ﺛﺒت نام در مدارس نمونه دول  ،ﺑه ﺗفﮑﯿﮏ مدارس) ﺷامﻞ  :نام و
نام ﺧانواد  ،نام ﭘدر ،ﺷ ره داوﻃﻠ  ،ﮐد م  ،نام مدرسه دوره اول مﺘوسﻄه مﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،نام مدرسه دوره دوم مﺘوسﻄه
ﯾا ﻫ ســﺘان ف و ﺣﺮفه ای نمونه دول مورد ﺗقاﺿــا ،مﻌدل ﮐﺘ ارزﺷــﯿا ﭘاﯾا نوﺑت دوم ،نمﺮه آزمون و نمﺮه ﺗﺮاز ﺷــده ﮐﻞ و
مﯿه دانﺶآموزان( ﯿه و ﭘس از ﺗأ ﯿد اداره ﮐﻞ آموزش و ﭘﺮورش اســـﺘان ،ﺟﻬت اراﺋه ﺑه مدﯾﺮان مدارس ،ﺑه ادارات آموزش و
ﭘﺮورش ﺮسﺘان،منﻄقه ﯾا ناﺣﯿه ﺗﺤوﯾﻞ ﮔﺮدد.
 .٥ﭘس از اﺗ م مﻬﻠت ﺛﺒتنام ﭘﺬﯾﺮفﺘه ﺷدﮔان اﺻ  ،درﺻورت عدم ﺗﮑمﯿﻞ ﮐﻼسﻫا ،فﻬﺮست ذﺧ ه ﺗوسﻂ اداره ﮐﻞ آموزش
و ﭘﺮورش اسﺘان ﯿه و اعﻼم ﺧواﻫد ﺷد.
ﺗﺒﺼــﺮه  :فﻬﺮسـتﭘﺬﯾﺮفﺘهﺷـدﮔان اﺻـ و ذﺧ ه اعﻼم ﺷـده ﺑه مدارس ،ﺑاﯾد ﺑه ﺗأ ﯿد اداره ﮐﻞ آموزش و ﭘﺮورش اسـﺘان ﺑﺮسـد و
ﺣداﻗﻞ ﺑه مدت سه سال در مدرسه ،منﻄقه و اسﺘان ،نﮕﻬداری ﺷود.
 .٦دانﺶآموزان ﻫم زاد )دو ﻗﻠو ﯾا ﺑﯿ ﺸ  ،ﻫم ﺟنس ﯾا غ ﻫم ﺟنس( در ﺻورت ﺷﺮﮐت در آزمون ورودی مدارس نمونه دول
و ﭘﺬﯾﺮش ﯾ از آنان ،ﻗﻞﻫای دﯾﮕﺮ ﺑه ﺷـــﺮط ﮐﺴـــﺐ ﺣﺪاﻗﻞ  ٨٠درﺻـــﺪ ﻧﻤﺮه ﺗﺮاز ﺷـــده آزمون آﺧﺮ ﻦ فﺮد عادی ﭘﺬﯾﺮفﺘه ﺷـــده
مدرسه در رﺷﺘه مورد ﺗقاﺿای ﺧود ،ﺗوانند ﻣﺎزاد بﺮ ﻇﺮفﯿﺖ ﺗﻌﯿ ﺷﺪه ،ﺛﺒتنام ن ﯾند.
ﺗﺒﺼـــﺮه  :ﺑه منﻈور ﺑﺮر و اع ل ﺗ ـــﯿﻼت ﭘﺬﯾﺮش دانﺶآموزان ﻫمزاد)دوﻗﻠو ﯾا ﺑﯿﺸـــ ( ،ﯿﺶ از اعﻼم نﺘﯿﺠه آزمون ،نمﺮه
دانﺶآموزان ﻫمزاد ،ﺑﺮر و در ﺻـــورت دارا ﺑودن ﺷـــﺮاﯾﻂ ﻻزم ،نام اﯾﺸــــان ن مازاد ﺑﺮ ﻇﺮفﯿت ﺗﻌﯿ ﺷــــده ،در فﻬﺮســــت
ﭘﺬﯾﺮفﺘهﺷدﮔان اعﻼم ﺷود.

٩

فرم شماره ١

باسمه تعالي

فرم استفاده از سﻬميه شاﻫد در آزمون ورودي دبيرستانﻫاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه نظري سال تحﺼيﻠي ١٤٠٠-١٤٠١
شماره :
تاريﺦ :

بﺪيﻨﻮسيﻠه گﻮاهي ﻣي شﻮد كه دانش آﻣﻮز  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .داراي كﺪ ﻣﻠي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فرزنﺪ شﻬيﺪ گرانقﺪر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فرزنﺪ جانباز گرانقﺪر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فرزنﺪ آزادهي گرانقﺪر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سابقه اسارت داراي كﺪ رايانهاي

ﻣيباشﺪ.

بيش از  ٥٠درصﺪ 

با بيش از  ٣سال 

 ٢٥تا  ٤٩درصﺪ 
با بيش از  ٦ﻣاه 

كمتر از  ٢٥درصﺪ 
كمتر از  ٦ﻣاه 

ايﻦ گﻮاهي صرفاً جﻬت شركت ناﻣبرده در آزﻣﻮن ورودي دبيرستانهاي نمﻮنه دولتي دورهي دوم ﻣتﻮسطهي نﻈري سال تحصيﻠي ١٤٠٠-١٤٠١و
استفاده از سﻬميهي شاهﺪ و ايثارگران طبق دفترچهي ﺛبتنام آزﻣﻮن صادر گرديﺪه و ارزش قانﻮني ديﮕري نﺪارد.

رئيﺲ اداره بﻨياد شﻬيﺪ و اﻣﻮر ايثارگران
ﻣﻬر واﻣضاء

* ايﻦ گﻮاهي به همراه ساير ﻣﺪارك در پرونﺪه ي تحصيﻠي دانش آﻣﻮزان ضبط ونﮕﻬﺪاري ﻣي گردد.

فرم شماره ٢

باسمه تعالي

فرم استفاده از سﻬميه روستايي در آزمون ورودي دبيرستانﻫاي نمونهدولتي دورهي دوم متوسطه نظري سال تحﺼيﻠي ١٤٠٠-١٤٠١

شماره :
تاريﺦ :

بﺪيﻨﻮسيﻠه گﻮاهي ﻣي شﻮد كه دانش آﻣﻮز

)پايههاي هشتم و نﻬم( در آﻣﻮزشﮕاه

فرزنﺪ

با شماره ﻣﻠي

روستاي

به ﻣﺪت دو سال

اشتغال به تحصيﻞ داشته و تعﻠق سﻬميه روستايي به وي

بﻼﻣانع است.
ايﻦ گﻮاهي صرفاً جﻬت شركت ناﻣبرده در آزﻣﻮن ورودي دبيرستان هاي نمﻮنه دولتي دوره دوم ﻣتﻮسطه نﻈري سال  .١٤٠٠-١٤٠١صادر
گرديﺪه است و ارزش قانﻮني ديﮕري نﺪارد .

ﻣﺪير آﻣﻮزشﮕاه ﻣحﻞ تحصيﻞ

اداره آﻣﻮزش و پرورش ﻣحﻞ تحصيﻞ

ﻣﻬر و اﻣضا

ﻣﻬر وا ﻣضا

* ايﻦ گﻮاهي به همراه ساير ﻣﺪارك در پرونﺪه ي تحصيﻠي دانش آﻣﻮزان ضبط ونﮕﻬﺪاري ﻣي گردد.

١٠

باسمه تعالي
كارنامه آزمون ورودي دبيرستان ﻫاي دوره دوم متوسطه نظري و ﻫنرستان ﻫاي فني و حرفه اي نمونه دولتي
سال تحﺼيﻠي ١٤٠٠-١٤٠١
داوطلب گرامي با سﻼم؛
ضمن آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي ،بدين وسيله كارنامه شما در آزمون ورودي مدارس نمونه

محل الصاق عكس

دولتي به شرح زير تقديم مي گردد:
مشخﺼات داوطﻠب
نام

شماره داوطلبي

نام پدر

نام خانوادگي

جنسيت

كد ملي

اعﻼم عﻼقه مندي بر اساس فرم تقاضانامه
دبيرستان نمونه دولتي

نام دبيرستان

ﻫنرستان نمونه دولتي

رشته تحصيلي

تعداد پاسخﻫايﺼحيح

عناوين دروس امتحاني

تعداد پاسخﻫاي ﻏﻠط

تعداد سؤاﻻت بدون پاسخ

نمره آزمون

آموزش قرآن و پيام هاي آسمان
فارسي
عربي
مطالعات اجتماعي) تاريخ ،جغرافيا ،مدني(
زبان انﮕليسي
علوم تجربي
رياضي
دبيرستان نمونه دولتي

نتيجه آزمون

ﻫنرستان نمونه دولتي

نتيجه آزمون

نمره آزمون

عدم پذيرش
نمره كل داوطلب با احتساب معدل

نمره آزمون

عدم پذيرش
نمره كل آخرين فرد قبولي
دبيرستان

سهميه

معدل كتبي
ارزشيابي نوبت
دوم)خردادماه(

هنرستان

-

اين كارنامه صرفاً جهت اطﻼع از عملكرد شما در آزمون صادر شده و ارزش ديﮕري ندارد.

-

داوطلب گرامي ،در صورت اعتراض به نتيجه آزمون ،مي توانيد حداكثر تا تاريخ مشخص شده ،درخواست خود را از طريق سايت اعﻼم
نتايﺞ ،ثبت و پيﮕيري نماييد.
١١

باسمه تعالي
كارنامه آزمون ورودي دبيرستان ﻫاي دوره دوم متوسطه نظري و ﻫنرستان ﻫاي فني و حرفه اي نمونه دولتي
سال تحﺼيﻠي ١٤٠٠-١٤٠١
داوطلب گرامي
با سﻼم؛

ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي ،بدين وسيله كارنامه شما در آزمون ورودي

محل الصاق عكس

مدارس نمونه دولتي به شرح زير تقديم مي گردد:
مشخﺼات داوطﻠب
نام

شماره داوطلبي

نام پدر

نام خانوادگي

جنسيت

كد ملي

اعﻼم عﻼقه مندي بر اساس فرم تقاضانامه
دبيرستان نمونه دولتي

نام دبيرستان

ﻫنرستان نمونه دولتي

رشته تحصيلي

دبيرستان نمونه دولتي

نتيجه آزمون

ﻫنرستان نمونه دولتي

نتيجه آزمون

نمره آزمون

قبول

نمره آزمون

قبول
معدل كتبي

نمره كل داوطلب با احتساب معدل

نمره كل آخرين فرد قبولي

سهميه

ارزشيابي
نوبت
دوم)خردادماه(

هنرستان

دبيرستان
-

اين كارنامه صرفاً جهت اطﻼع از عملكرد شما در آزمون صادر شده و ارزش ديﮕري ندارد.

-

به منظور ثبت نام ،حداكثر تا تاريخ مشخص شده ،با همراه داشتن شناسنامه ،كارنامة قبولي پايه نهم و ديﮕر مدارك مورد نياز به مدرسه محل

-

عدم مراجعه به مدرسه محل پذيرش در مهلت تعيينشده ،به معني انصراف شما از تحصيل در آن مدرسه تلقي شده و مطابق ضوابط ،دانش آموزان

پذيرش خود مراجعه نماييد.

ذخيره جايﮕزين شما در آن مدرسه خواهند شد.

١٢

ﺟدول شماره يك
مشخﺼات و ظرفيت دبيرستانﻫا و ﻫنرستانﻫاي نمونه دولتي آموزش و پرورش استان ﻫمدان سال تحﺼيﻠي ١٤٠٠-١٤٠١
ﻇﺮفﯿﺖ ﭘﺬیﺮش اعﻼم ﺷﺪه در ﻫﺮ آﻣوزﺷگﺎه ،ﺷﺎﻣﻞ داﻧشآﻣوزان ﺮی ،روﺳتﺎ و ﺷﺎﻫﺪ در ﺗ
م ﻫﺮ کﺪام ﻣطﺎبق ﻣفﺎد دف چﻪ راﻫﻨ ﺗﻌﯿ

ﻣﻨﺎطق ﺗﺤﺖ ﭘوﺷش بﺎﺷﺪ کﻪ ﭘﺲ از ثﺒﺖﻧﺎم ،درﺻﺪ و
گﺮدد.

نام منطقه

نام آموزشگاه

ﺟنﺴﯿﺖ

رشته

ظرفﯿﺖ پذیرش

مناﻃﻖ ﺗﺤﺖ پوشﺶ

اسدآباد

شهیدخسروآزرمی

ﭘسر

علوم انسانی

٢٧

اسدآباد

اسدآباد

شهیدخسروآزرمی

ﭘسر

علوم تجربی

٥٤

اسدآباد

اسدآباد

شهیدسلیمانیان

دختر

علوم انسانی

٢٧

اسدآباد /قلقلرود

اسدآباد

شهیدسلیمانیان

دختر

علوم تجربی

٥٤

اسدآباد /قلقلرود

بهار

امام موسی کاظم)ع(

ﭘسر

علوم انسانی

٢٧

بهار/گل تپه/ﻻلجین/قهاوند

بهار

امام موسی کاظم)ع(

ﭘسر

علوم تجربی

٢٧

بهار/گل تپه/ﻻلجین/قهاوند

بهار

حجاب

دختر

علوم انسانی

٢٧

بهار/ﻻلجین

بهار

حجاب

دختر

علوم تجربی

٢٧

بهار/ﻻلجین

تویسرکان

ﭘروین اعتصامی

دختر

علوم انسانی

٢٧

تویسرکان/قلقلرود

تویسرکان

ﭘروین اعتصامی

دختر

علوم تجربی

٢٧

تویسرکان/قلقلرود

تویسرکان

شهیدبهﺸتی

ﭘسر

ریاضی فیزیک

٢٧

تویسرکان/قلقلرود

تویسرکان

شهیدبهﺸتی

ﭘسر

علوم انسانی

٢٧

تویسرکان/قلقلرود

تویسرکان

شهیدبهﺸتی

ﭘسر

علوم تجربی

٢٧

تویسرکان/قلقلرود

رزن

خواجه نصیرالدین طوسی

ﭘسر

علوم انسانی

٢٧

رزن/سردرود/قروه درجزین/فامنین

رزن

خواجه نصیرالدین طوسی

ﭘسر

علوم تجربی

٢٧

رزن/سردرود/قروه درجزین/فامنین

رزن

خواجه نصیرالدین طوسی

ﭘسر

ریاضی فیزیک

٢٧

رزن/سردرود/قروه درجزین/فامنین

رزن

دارالفنون

دختر

علوم انسانی

٢٧

رزن/سردرود/قروه درجزین/فامنین

رزن

دارالفنون

دختر

علوم تجربی

٢٧

رزن/سردرود/قروه درجزین/فامنین

رزن

دارالفنون

دختر

ریاضی فیزیک

٢٧

رزن/سردرود/قروه درجزین/فامنین

کبودراهنگ

آینده سازان

ﭘسر

علوم انسانی

٢٧

کبودراهنگ/گل تپه

کبودراهنگ

آینده سازان

ﭘسر

علوم تجربی

٢٧

کبودراهنگ/گل تپه

کبودراهنگ

ریحانه النبی

دختر

علوم انسانی

٢٧

کبودراهنگ/گل تپه

کبودراهنگ

ریحانه النبی

دختر

علوم تجربی

٢٧

کبودراهنگ/گل تپه

مﻼیر

ستارگان عﺸقی فرد

دختر

علوم انسانی

٢٧

مﻼیر

مﻼیر

ستارگان عﺸقی فرد

دختر

علوم تجربی

٢٧

مﻼیر

مﻼیر

ستارگان عﺸقی فرد

دختر

ریاضی فیزیک

٢٧

مﻼیر

مﻼیر

حاج محمد مﻼیری

دختر

علوم تجربی

٢٧

مﻼیر/جوکار/سامن

مﻼیر

حاج محمد مﻼیری

دختر

علوم انسانی

٢٧

مﻼیر/جوکار/سامن

مﻼیر

حاج محمد مﻼیری

دختر

ریاضی فیزیک

٢٧

مﻼیر/جوکار/سامن

مﻼیر

سیفیه

ﭘسر

علوم انسانی

٢٧

مﻼیر/جوکار/سامن

مﻼیر

سیفیه

ﭘسر

علوم تجربی

٢٧

مﻼیر/جوکار/سامن

مﻼیر

سیفیه

ﭘسر

ریاضی فیزیک

٥٤

مﻼیر/جوکار/سامن

نهاوند

امام علی)ع(

ﭘسر

ریاضی فیزیک

٢٧

نهاوند/خزل

نهاوند

امام علی)ع(

ﭘسر

علوم انسانی

٢٧

نهاوند/خزل

نهاوند

امام علی)ع(

ﭘسر

علوم تجربی

٢٧

نهاوند/خزل

نهاوند

فاطمیه

دختر

علوم انسانی

٥٤

نهاوند/خزل

نهاوند

فاطمیه

دختر

علوم تجربی

٢٧

نهاوند/خزل

نهاوند

نیک اندیﺸان

دختر

علوم تجربی

٢٧

نهاوند

نهاوند

نیک اندیﺸان

دختر

علوم انسانی

٢٧

نهاوند

نهاوند

نیک اندیﺸان

دختر

ریاضی فیزیک

٢٧

نهاوند

همدان  -ناحیه ١

امام صادق)ع(

ﭘسر

علوم انسانی

٢٧

ناحیه ١

همدان  -ناحیه ١

امام صادق)ع(

ﭘسر

ریاضی فیزیک

٢٧

ناحیه ١

همدان  -ناحیه ١

امام صادق)ع(

ﭘسر

علوم تجربی

٥٤

ناحیه ١

همدان  -ناحیه ١

ﭘروین

دختر

علوم تجربی

٥٤

ناحیه ١

همدان  -ناحیه ١

ﭘروین

دختر

علوم انسانی

٥٤

ناحیه ١

همدان  -ناحیه ١

ﭘروین

دختر

ریاضی فیزیک

٢٧

ناحیه ١

همدان  -ناحیه ١

حضرت آمنه)س(

دختر

علوم انسانی

٥٤

ناحیه /١ناحیه/٢فامنین/قهاوند/ﻻلجین

همدان  -ناحیه ١

حضرت آمنه)س(

دختر

ریاضی فیزیک

٢٧

ناحیه /١ناحیه/٢فامنین/قهاوند/ﻻلجین

همدان  -ناحیه ١

حضرت آمنه)س(

دختر

علوم تجربی

٥٤

ناحیه /١ناحیه/٢فامنین/قهاوند/ﻻلجین

همدان  -ناحیه ٢

شهید حجه فروش

دختر

علوم انسانی

٢٧

ناحیه/٢قهاوند

همدان  -ناحیه ٢

شهید حجه فروش

دختر

ریاضی فیزیک

٢٧

ناحیه/٢قهاوند

همدان  -ناحیه ٢

شهید حجه فروش

دختر

علوم تجربی

٨١

ناحیه/٢قهاوند

همدان  -ناحیه ٢

شهیدعلیرضاحاجی باباﺋی

ﭘسر

ریاضی فیزیک

٥٤

ناحیه/٢قهاوند

همدان  -ناحیه ٢

شهیدعلیرضاحاجی باباﺋی

ﭘسر

علوم تجربی

٥٤

ناحیه/٢قهاوند

همدان  -ناحیه ٢

شهیدعلیرضاحاجی باباﺋی

ﭘسر

علوم انسانی

٢٧

ناحیه/٢قهاوند

١٣

