باسمه تعالي

در اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣدارس نمونﻪ دول  ،ﻣﺼوب ﻫﺸﺘﺼـد و چهـل و ﻫﻔﺘمـ ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـورای عـﺎ آﻣـوزش وﭘـﺮورش،
ﻣورخ  ،١٣٩٠/٦/١آزﻣون ورودی ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ ﻣدارس نمونﻪ دول دوره دوم ﻣﺘوﺳطﻪ )دب ﺳﺘﺎنﻫﺎ وﻫ ﺳﺘﺎنﻫﺎی ف وﺣﺮفﻪای(
بﺮای ﺳﺎل تحﺼی ١٤٠٠ – ١٤٠١ﻣطﺎبﻖ بﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿوابﻂ ﻣﻨدرج در اﯾﻦ دﺳﺘورالﻌمل و رعﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻨـدرج در بﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺷ ره  ٤٠٠/٥١٧ﻣورخ  ١٣٩٩/١٢/٢٤بﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.
الف( ضوابط و شرايط ثبتنام درآزمون ورودي

 .١داﺷ تﺎبﻌیﺖ اﯾﺮا ؛
ﺗﺒﺼـﺮه  :ﺛﺒﺖنﺎم اتﺒـﺎع غ اﯾـﺮا  ،بﺮاﺳـﺎس بﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـ ره ١٥٠٠/٩٨/٧٩١٠/٣٤ﻣـورخ  ١٣٩٨/٠٤/٠٢و  ٤٦٦٥٥ﻣـورخ ١٣٩٨/٠٣/٢٥
انجﺎم ﺷود.
دانﺶآﻣوزان ﻣﺸﻐول بﻪ تحﺼیل در ﭘﺎﯾﻪ ﻢ ﺳﺎل تحﺼـی  ،١٣٩٩-١٤٠٠ﻣجـﺎز بـﻪ ﺛﺒﺖنـﺎم در آزﻣـون ورودی ﻣـدارس
 .٢ت
نمونﻪ دول ﻫﺴﺘﻨد .دانﺶآﻣوز فقﻂ تواند در ﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﻨطقﻪای ﺛﺒﺖنـﺎم ن ﯾـد ﮐـﻪ ﺳـﺎل آﺧـﺮ تحﺼـی ﺧـود را در آن
ﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﻨطقﻪ ﮔﺬرانده بﺎﺷد.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﻣﻼك ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣون ورودی ﭘﺎﯾـﻪ دﻫـﻢ ﻣـدارس نمونـﻪ دولـ  ،ﮐﺴـﺐ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻌـﺪل کتـ » «١٧در ارزﺷـیﺎ ﭘﺎﯾـﺎ
نوبﺖ دوم )ﻣﻌﺪل ﻧﻤﺮات کت ﺧﺮدادﻣﺎه بﺪون اع ل ﻧﻤﺮات ﻣستﻤﺮ( بﺮای فﺎرغالﺘحﺼیﻼن ﭘﺎﯾﻪ ﻢ بﺎﺷد.
 .٣رﻗﺎبﺖ عﻠمﯽ در آزﻣون ورودی دب ﺳﺘﺎنﻫﺎی نمونﻪدول در ب دانﺶآﻣـوزان ﻫـ ن ﻣﻨطقـﻪ ﺧواﻫـد بـود .دانﺶآﻣـوزان
ـﺮی نﺎﺣیـﻪ ﯾـک
ﭘﺴﺮ ﺮی نﺎﺣیﻪ ﯾک ﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮم آبﺎد ،فقﻂ توانﻨد در ﻣدرﺳـﻪ نـواب ﺻـﻔوی ،دانـﺶ آﻣـوزان دﺧـ
ﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮم آبﺎد ،ﻣدرﺳﻪ ﺸﺖ آ و ﭘﺮوﯾﻦ اعﺘﺼﺎ  ،دانﺶآﻣوزان ﭘﺴﺮ ـﺮی نﺎﺣیـﻪ دو ﺮﺳـﺘﺎن ﺧـﺮم آبـﺎد ،ﻣدرﺳـﻪ
ﺮی نﺎﺣیﻪ دو ﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮمآبﺎد دب ﺳﺘﺎن ﺎر ﺛﺒﺖنﺎم ن ﯾﻨد.
اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮﺻﺎدق)ع( و دانﺶآﻣوزان دﺧ
ﺳیﺎﺳﺖ ﻣحوری وزارت آﻣوزش و ﭘﺮورش در ﺧﺼوص ﮐﺎﻫﺶ تمﺮﮐﺰ ،ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎ آزﻣون ورودی تواند در
ِ
ﺗﺒﺼﺮه  :در راﺳﺘﺎی
ﻣوارد ﺧﺎص نﺴﺒﺖ بﻪ تﻌی ﺿوابﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ نﺎم در ﻣحدوده ﺟﻐﺮافیﺎ ﻣﻨطقﻪ ،نﺎﺣیﻪ ،ﺮﺳﺘﺎن تﺼمیﻢﮔـ ی ن ﯾـد.
)ﻣطﺎبﻖ ﺟدول ﺷ ره ﯾک یوﺳﺖ (
 .٤ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺻﺮفﺎً تواند در ﺳﺎﻣﺎنﻪ ﺛﺒﺖنﺎم اﯾﻨ ن  ،ﯾﻚ رﺷـﺘﻪ تحﺼـی از ﺷـﺎﺧﻪ نﻈﺮی)عﻠـوم تجـﺮ  ،ر ـﺎ ف ـک،
ادبیﺎت و عﻠوم انﺴﺎ ( را انﺘﺨﺎب ن ﯾد.
 .٥تﻌداد اولوﯾﺖﻫﺎی انﺘﺨﺎ دب ﺳﺘﺎنﻫﺎی نمونﻪ دول  ،توﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه اﺳﺘﺎ آزﻣون ورودی تﻌیـ و در ﺷـیوهنﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖنـﺎم
اﻃﻼعرﺳﺎ ﺧواﻫد ﺷد.
 .٦ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺻﺮفﺎً تواند در ﺳﺎﻣﺎنﻪ ﺛﺒﺖنﺎم ،ﯾک ﻫ ﺳﺘﺎن از ﺷﺎﺧﻪ ف و ﺣﺮفﻪای را انﺘﺨﺎب ن ﯾد.
 .٧رﻗﺎبﺖ عﻠمﯽ بﺮای ورود بﻪ ﻫ ﺳﺘﺎنﻫﺎی ف و ﺣﺮفﻪای نمونﻪ دول  ،در ب دانﺶآﻣوزان ـﺮ و ﺮﺳـﺘﺎن ،بـدون لحـﺎظ
نمودن ﻣﻨطقﻪ ﯾﺎ نﺎﺣیﻪ ﺧواﻫد بود).ه ستﺎن ﻧﻤوﻧه دول فن آوران ﺮستﺎن الیگودرز دارای ﺧوابگﺎه بﺎشﺪ(
 .٨دانﺶآﻣوزان عﺸﺎﯾﺮی بﻪ دلیل ﮐوچ رو بودن ،در ﻫﺮ ﻣﻨطقﻪای در ﺳطﺢ اﺳﺘﺎن ﻣجﺎز بﻪ ﺛﺒﺖنﺎم و ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣون بﺎﺷﻨد.
 .٩دانﺶآﻣوزان ﻣﺸﻐول بﻪ تحﺼیل در ﻣدارس ﺧﺎرج از ﮐﺸور ﮐﻪ ﻣﺘقﺎ اداﻣﻪ تحﺼیل در ﻣدارس نمونﻪ دولـ ﻫﺴـﺘﻨد ،بـﺎ
توﺟّ ـﻪ بــﻪ اﯾ ـﻦ ﮐــﻪ آزﻣــون ﻣجــﺰا بــﺮای اﯾ ـﻦ ﻗﺒی ـل از دانﺶآﻣــوزان بﺮﮔــﺰار نمﯽﺷــود ،ﺿــﺮوری اﺳــﺖ در ﻣوعــد ﻣق ـﺮّر ،ﻣطــﺎبﻖ بــﺎ
دﺳﺘورالﻌمل آزﻣون ور ودی ﻣدارس نمونﻪ دول  ،نﺴﺒﺖ بﻪ ﺛﺒﺖنﺎم ﺧود در اﺳﺘﺎن ﻣورد تقﺎﺿﺎ اﻗدام ن ﯾﻨد.
 .١٠درﺧﺼوص اع ل میﻪﻫﺎ ،ابﺘدا نمﺮه عﻠمﯽ ﮐﺴﺐ ﺷده توﺳﻂ داوﻃﻠﺐ ﻣحﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺲ از آن میﻪ داوﻃﻠـﺐ ﻣﻨﻈـور
ﺧواﻫد ﺷد.
 .١١دانﺶآﻣوزان ﻣدارس روﺳﺘﺎ دﺧ ﻣﺘقﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣکﺎنﺎت ﺧوابگﺎ  ،فقﻂ توانﻨد دب ﺳﺘﺎن نمونﻪ ﺸﺖآ و
دانﺶآﻣوزان ﻣدارس روﺳﺘﺎ ﭘﺴﺮ ،دب ﺳﺘﺎن نمونﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮﺻﺎدق)ع( را انﺘﺨﺎب ن ﯾﻨد.
٢

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

دف چﻪ راﻫﻨ ی ﺛﺒﺖنﺎم وﺷﺮﮐﺖ در آزﻣون ورودی ،از ﻃﺮ ـﻖ ﺳـﺎﻣﺎنﻪ ﺛﺒﺖنـﺎم اﯾﻨ نـ بـﻪ نﺸـﺎ  lorestan.natije.irو ﺳـﺎﯾﺖ
اداره ﮐل آﻣوزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن لﺮﺳﺘﺎن بﻪ نﺸﺎ  lorestan.medu.irدر اﺧﺘیﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار ﮔ د.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﻣﺸﺨّﺼﺎت و ﻇﺮفیّﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ رﺷﺘﻪ در ﻣدارس نمونﻪ دول اﺳﺘﺎن ﮐﻪ دانﺶ آﻣوزان توانﻨد در آزﻣون ورودی آن
ﺷﺮﮐﺖ ن ﯾﻨد ،ﻫﻨگﺎم ﺛﺒﺖنﺎم بﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺎبل ﻣﺸﺎﻫده ﺧواﻫد بود.
 .١ﺛﺒﺖنــﺎم داوﻃﻠﺒــﺎن آزﻣــون ورودی ﻣــدارس نمونــﻪ دول ـ  ،از روز شــﻨﺒه ﻣــورخ  ١٤٠٠/٠١/٢١تــﺎ روز سهشــﻨﺒه  ١٤٠٠/٠١/٣١از ﻃﺮ ــﻖ
ﺳﺎﻣﺎنﻪ ﺛﺒﺖنﺎم بﻪ نﺸﺎ  lorestan.natije.irانجﺎم ﺧواﻫد ﺷد.
ﻣﺮاﺣل ﺛﺒﺖنﺎم،اعﻼم نﺘﺎﯾﺞ آزﻣون ،درﺧواﺳﺖ تجدﯾد نﻈﺮ ودر ﺎفﺖ ﭘﺎﺳﺦ آن ،از ﻃﺮ ﻖ ﺳﺎﻣﺎنﻪ ﺛﺒﺖ نﺎم و اعﻼم
ﺗﺒﺼﺮه  :ت
نﺘﺎﯾﺞ انجﺎم ﺧواﻫد ﺷد.
فﺮاﯾﻨد ﺛﺒﺖنﺎم بﻪ ﺻورت اﯾﻨ ن توﺳﻂ داوﻃﻠﺐ انجﺎم ﺧواﻫد ﺷـد و ﻣـدارس ﻣحـل تحﺼـیل داوﻃﻠـﺐ در اﯾـﻦ
تﺬﮐﺮ  :ت
ﺧﺼوص ﻣﺴئولی نﺨواﻫﻨد داﺷﺖ.
 .٢ﻣﺮﺣﻠــﻪ دوم تحــﺖ عﻨــوان وﯾــﺮاﯾﺶ و ﺛﺒ ـﺖ ﻣﻌــدل داوﻃﻠﺒ ـ و ﺟﺎﻣﺎنــدﮔﺎن از ﺛﺒﺖنــﺎم از ﺗــﺎر خ  ١٤٠٠/٠٣/٢٩ﺗ ـﺎ ١٤٠٠/٠٤/٠٤
بﺎﺷد.اﯾﻦ تﺎر ﺦ ﻗﺎبل تمدﯾد نﺒوده و ﻫیﭻ ﺛﺒﺖنﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ تﺎر ﺦ ﺻورت نمﯽﮔ د.
 .٣ﮐﺎرت ورود بﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣون ﺷﺎﻣل  :ﻣﺸﺨﺼﺎت فﺮدی ،عکﺲ داوﻃﻠﺐ ،ﻣدرﺳﻪ ﻣحل تحﺼیل ،رﺷﺘﻪ ﻣورد تقﺎﺿﺎ ،اولوﯾﺖ
انﺘﺨﺎب ﻣدارس نمونﻪ دولـ و نﺸـﺎ دﻗیـﻖ ﺣـوزه اﻣﺘحـﺎ  ،ﺣـﺪاﻗﻞ سـه روز ﻗﺒـﻞ از ﺗـﺎر خ بﺮگـزاری آزﻣـون ،از ﻃﺮ ـﻖ ﺳـﺎﻣﺎنﻪ
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 سـﺎعﺖ٩ﺻـﺒﺢ روز ﺟﻤﻌـه ﻣـورخ  ١٤٠٠/٠٤/١٨در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـور بﻪﺻـورت ﻫﻢزﻣـﺎن
بﺮﮔﺰار ﺧواﻫد ﺷد.
 .٥بﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ١٤ﻗﺎنون تﻨﻈیﻢ بﺨ از ﻣقﺮرات ﻣﺎ دولﺖ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺒﺖنﺎم ٣٠٠٠٠٠﷼ )ﺳیﺼدﻫﺰار ﷼( بﺎﺷد.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﻣﺒﻠﻎ فوق از ﻃﺮ ﻖ درﮔﺎه اﯾﻨ ن ﻣوﺟود در ﺳﺎﻣﺎنﻪ ﺛﺒﺖنﺎم و بﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی بﺎن عضو ﺷﺘﺎب و بـﺎ در اﺧﺘیـﺎر
داﺷ رﻣﺰ دوم ﭘوﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.

٣

ج( مراحل ثبت نام در آزمون

 .۱ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺛﺒﺖ نﺎم بﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰۰/۰۰۰﷼ )ﺳیﺼد ﻫﺰار ﷼( از ﻃﺮ ﻖ درﮔﺎه اﯾﻨ ن ﺳﺎﻣﺎنﻪ ﺛﺒﺖ نﺎم بﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫـﺎی
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  ۳۰۰×۴۰۰یکﺴل در ﻗﺎلﺐ  jpgبﺎ زﻣیﻨﻪ ﺳﻔید  ،ﻣﺮ وط بﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺗذکﺮ  :اسـتفﺎده از ﺗﺼـﺎویﺮ ﻗـﺪیﻤﯽ یـﺎ ﺗﺼـویﺮ فـﺮدی غـ از داﻧشآﻣـوز شـﺮکﺖ کﻨﻨـﺪه در آزﻣـون ،ﺿـﻤن ﻣﺤﺮوﻣیـﺖ داوطﻠـﺐ 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(
 .۶در ﺎفﺖ ﮐد رﻫگ ی ﺛﺒﺖنﺎم ﭘﺲ از ات م فﺮاﯾﻨد ﺛﺒﺖنﺎم و نگهداری آن ﺟهﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی بﻌدی توﺳﻂ داوﻃﻠﺐ.

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

ﭘﺎیـه

 .٢ﺳؤاﻻت آزﻣون ورودی ﻣدارس نمونﻪ دول  ،بﻪ ﺷیوه چهﺎرﮔﺰ ﻨﻪای )فقﻂ بﺎ ﯾک ﭘﺎﺳﺦ ﺻحیﺢ( ،از ﻣحﺘوای کتﺐ در
م سﺎل ﺗﺤﺼی  ١٣٩٩-١٤٠٠ﻃﺮح ﺧواﻫد ﺷد.
ﺷــود؛ اﻣــﺎ
 .٣ﺳــؤاﻻت درس»آﻣــوزش ﻗــﺮآن و یﺎمﻫــﺎی آﺳـ ن« از ﻣحﺘــوای ﻣﺸـ ک داوﻃﻠﺒــﺎن اﻫــل تﺸــیﻊ و تﺴـ ﻃــﺮا
داوﻃﻠﺒﺎن اﻗﻠیّﺖﻫﺎی دﯾ رﺳمﯽ ﮐﺸور )ﻣﺴیحیﺎن ،ﮐﻠیمیﺎن و زرتﺸﺘیﺎن( ،بﻪ ﺳـؤاﻻت ﻣﺸـ ک اﻗﻠیﺖﻫـﺎی دﯾـ بـﺮ اﺳـﺎس
ﻣحﺘوای ﮐﺘﺎب تﻌﻠی ت ادﯾﺎن الهﯽ و اﺧﻼق وﯾﮋه اﻗﻠیﺖﻫﺎی دﯾ بﺎ ﮐد  ٩٢٠چﺎپ ﺳﺎل ١٣٩٩ﭘﺎﺳﺦ ﺧواﻫﻨد داد.
 .٤بﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻحیﺢ ٣ ،نمﺮه ﻣﺜﺒﺖ و بﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ غﻠﻂ ،ﯾک نمﺮه ﻣﻨﻔﯽ بﺮای داوﻃﻠﺐ در نﻈﺮ ﮔﺮفﺘﻪ ﺷـود .بـﺮای
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.

٥

ﻫ( ظرفيت ،ضوابط و شرايط پذيرش دانشآموز

 .١ﻇﺮفیﺖ ﭘﺬﯾﺮش و عﻨﺎوﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی تحﺼی و ﻣﻨﺎﻃﻖ تحﺖ ﭘوﺷﺶ ﻣدارس نمونﻪ دول اﺳﺘﺎن ﻣطﺎبﻖ ﺟدول ﺷ ره ﯾک
یوﺳﺖ دف چﻪ راﻫﻨ اعﻼم ﮔﺮدد.
 .٢اداره ﮐل آﻣوزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن بﺎﯾد نﺴﺒﺖ بﻪ لﻐو ﻣجوز رﺷﺘﻪﻫﺎی تحﺼی داﯾﺮ در دب ﺳﺘﺎنﻫﺎی نمونﻪ دول ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
آن در دب ﺳﺘﺎن ﻫﺎی عﺎدی دول ﻣﻨطقﻪ تحﺖ ﭘوﺷﺶ وﺟود ندارد ،اﻗدام ن ﯾد.
 .٣ﭘﺬﯾﺮش ﺎ دانﺶآﻣوز در ﻣدارس نمونﻪ دولـ  ،بـﺮای رﺷـﺘﻪﻫﺎی تحﺼـی  :ادبیـﺎت و عﻠـوم انﺴـﺎ  ،عﻠـوم تجـﺮ  ،ر ـﺎ
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.
 .٤ﻣطــﺎبﻖ تﺒﺼــﺮه ﯾ ـﻚ ﻣــﺎده » «١١از دﺳــﺘورالﻌمل اﺟــﺮا ﻣــدارس نمونــﻪ دول ،بــﻪ ﺷ ـ ره  ٢٢٧١٩٥ﻣــورخ  ١٣٩٠/١٠/١٠ﭘــﺬﯾﺮش
دانﺶآﻣوزان در آزﻣون ورودی ،بﺮ اﺳﺎس ﻣیﺎﻧگ ﻧﻤﺮه کﻞ آزﻣون ورودی و ﻣﻌﺪل کت ارزشـیﺎ ﭘﺎیـﺎ ﻧوبـﺖ دوم ﭘﺎیـه ـم بـه
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 ﻣﻌـﺪل کتـ
» «١٧ارزشــیﺎ ﭘﺎی ـﺎ ﻧوبــﺖ دوم )ﻣﻌــدل نمــﺮات ﮐﺘـ ﺧﺮدادﻣــﺎه ﭘﺎﯾــﻪ ــﻢ بــدون اعـ ل نمــﺮات ﻣﺴــﺘمﺮ ( در ﺳــﺎل تحﺼـی
 ١٣٩٩-١٤٠٠اﺳﺖ.
 .٥بــﻪ اﺳــﺘﻨﺎد بﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷـ ره  ٢٢٠/٦١٨٨٤ﻣــورخ  ،١٣٩٠/٠٣/٢٩ده درﺻــﺪ) (%١٠از ﻇﺮفیــﺖ ﭘــﺬﯾﺮش ﻣــدارس نمونــﻪ دولـ  ،در
ﺻـورت وﺟــود داوﻃﻠــﺐ ،بــﻪ دانﺶآﻣــوزان ﺷــﺎﻫد تﻌﻠـﻖ ﮔـ د .دانﺶآﻣــوزان بــﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ز ــﺮ ،بــه ﺗﺮﺗیــﺐ اولویــﺖ توانﻨــد 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.
ﺗﺒﺼﺮه  : ٣دانﺶآﻣوزان میﻪ ﺷﺎﻫد بﺎ توﺟّﻪ بﻪ اولوﯾﺖ ﻫـﺎی فوق،بـﻪ ﺷـﺮط ﮐﺴـﺐ ﺣـﺪاﻗﻞ ٧٠درﺻـﺪ نمـﺮه ﮐـل آﺧـﺮ ﻦ فـﺮد
ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪ ﺷده ﻣدرﺳﻪ ﻣورد تقﺎﺿﺎی ﺧود ،ﭘﺬﯾﺮش ﺷوند.
ﺗﺒﺼﺮه  : ٤در ﺻورت عدم اﺣﺮاز میﻪ ﺷﺎﻫد در رﺷﺘﻪ تحﺼی ﻣورد تقﺎﺿﺎی دانﺶآﻣوز ،ﻣطﺎبﻖ ﺿوابﻂ ،ﻗﺒـو داوﻃﻠـﺐ در
آزﻣون لﻐو و اﺛﺮ ﺧواﻫد ﺷد.
 .٦بﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣدارس نمونﻪ دول  ،ﻣﺼوب ﻫﺸﺘﺼد و چهل و ﻫﻔﺘم ﺟﻠﺴﻪ ﺷورای عﺎ آﻣوزش و ﭘﺮورش ،ﻣورخ
 ١٣٩٠/٦/١وﻫمﭽﻨ ﻣﺎده ١٢دﺳﺘورالﻌمل اﺟﺮا ﻣدارس نمونﻪ دول بﻪ ﺷ ره  ٢٢٧١٩٥ﻣورخ  ،١٣٩٠/١٠/١٠اداره ﮐل آﻣـوزش و
ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن تواند نﺴﺒﺖ بﻪ اع ل میﻪ روﺳﺘﺎ  ،اﻗدام ن ﯾد.
میﻪ ﺮی در آزﻣون ورودی ،دب ﺳﺘﺎن ﻣحل اﺳﺘقﺮار دانﺶ آﻣوز در ﭘﺎیه م و میﻪ روﺳﺘﺎ ﭘﺎیه
ﺗﺒﺼﺮه  : ١ﻣﻼک تﻌی
هﺸتم و م بﺎﺷد.

٦

ﺗﺒﺼﺮه  : ٢تﻌی درﺻد میﻪ ﭘﺬﯾﺮش دانﺶ آﻣوزان روﺳﺘﺎ در ﻣدارس نمونﻪ دول ؛ اعﻢ از دب ﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻫ ﺳـﺘﺎن ،بـﺎ توﺟـﻪ
بﻪ تﻌداد دانﺶ آﻣوزان ﻣﺘقﺎ در میﻪ ﻣﺬﮐور و ﻣوﻗﻌیﺖ ﺟﻐﺮافیﺎ ﻣـدارس و ﻣﻨـﺎﻃﻖ تحـﺖ ﭘوﺷـﺶ ،در اﺧﺘیـﺎر ﮐـﺎرﮔﺮوه
بﺎﺷد.
اﺳﺘﺎ

٧

و( موارد خاص ﻫنرستان ﻫاي فني وحرفه اي نمونه دولتي

 .١داوﻃﻠﺒﺎن بﺎ توﺟﻪ بﻪ عﻼﻗﻪ ﺧود و بﺎ در نﻈﺮ ﮔﺮف اولوﯾﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣوﺟود در ﻫ ﺳﺘﺎنﻫﺎی ف و ﺣﺮفﻪای نمونﻪ دول ،
نﺴﺒﺖ بﻪ انﺘﺨﺎب ﻫ ﺳﺘﺎن اﻗدام ن ﯾﻨد.
 .٢ﭘﺬﯾﺮش در ﻫ ﺳﺘﺎنﻫﺎی ف و ﺣﺮفﻪای نمونﻪ دول بﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣوافقﺖنﺎﻣﻪ تﻨﻈیﻢ ﺷده بﺎ دف آﻣوزشﻫﺎی ف  ،ﺣﺮفـﻪای
و ﮐﺎر دانﺶ وزارت آﻣوزش و ﭘﺮورش ،بﺎ توﺟﻪ بﻪ ﻇﺮفیﺖ ﮐﻼسﻫﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎی دارای ﻣجوز ،ﺻورت ﮔ د.
 .٣داوﻃﻠﺒﺎ ﮐﻪ در آزﻣون ورودی ﻫ ﺳﺘﺎنﻫﺎی ف و ﺣﺮفﻪای نمونﻪ دول ﯾﻚ ﻫ ﺳﺘﺎن ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪ ﺷوند ،ﻣجﺎز بﻪ ﺛﺒﺖنﺎم
در ﺳﺎﯾﺮ ﻫ ﺳﺘﺎنﻫﺎ نﺨواﻫﻨد بود.
ﺗﺒﺼﺮه  :درﻣوارد ﺧﺎص ،ﺛﺒﺖنﺎم ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪ ﺷـدﮔﺎن از ﯾـﻚ ﻫ ﺳـﺘﺎن فـ وﺣﺮفـﻪای نمونـﻪ دولـ در ﻫ ﺳـﺘﺎن دﯾگـﺮ ،ﻣﻨـوط بـﻪ
ﻣوافقﺖ ادارات آﻣوزش و ﭘﺮورش ﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻨطقﻪ ﯾﺎ نﺎﺣیﻪ ﻣﺒدأ و ﻣقﺼد ﺧواﻫد بود.
تواند ،از بـ
 .٤اداره ﮐل آﻣوزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن در ﺻورت عدم تکمیل ﻇﺮفیﺖ ﻫ ﺳﺘﺎنﻫﺎی ف و ﺣﺮفﻪای نمونﻪ دول
داوﻃﻠﺒــﺎن ﻣﺘقــﺎ اداﻣــﻪ تحﺼــیل در اﯾــﻦ ﻫ ﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﮐــﻪ در آزﻣــون نمونــﻪ دول ـ اعــﻢ از دب ﺳــﺘﺎن ﯾ ـﺎ ﻫ ﺳــﺘﺎن ﺷــﺮﮐﺖ
نمودهاند ،بﺮ اﺳﺎس نمﺮه فض  ،ﺛﺒﺖنﺎم و نﺴﺒﺖ بﻪ تکمیل ﻇﺮفیﺖ اﻗدام ن ﯾد.
 .٥ﻣــدﯾﺮان ﻫ ﺳــﺘﺎنﻫــﺎ بــﺎ ﻫمکــﺎری ﺷــورای ﻣدرﺳــﻪ ﻗﺒــل از ﺛﺒﺖنــﺎم ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪﺷــدﮔﺎن ،بﺮنﺎﻣــﻪ در ﻫــﺮ رﺷــﺘﻪ را بــﺮای اولیـﺎء و
دانﺶآﻣوزان تﺸﺮ ﺢ ن ﯾﻨد.
 .٦ﻣــدﯾﺮان ﻫ ﺳــﺘﺎنﻫــﺎ توانﻨــد بــﺮ اﺳــﺎس ﻇﺮفیـﺖ ﻫــﺮ رﺷــﺘﻪ ،اولوﯾﺖﻫــﺎی تﻌیـ ﺷــده در نمـون بــﺮگ ﻫــداﯾﺖ تحﺼـی
ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪﺷدﮔﺎن و ﻫمﭽﻨ عﻼﻗمﻨدی آنﺎن نﺴﺒﺖ بﻪ ﺛﺒﺖنﺎم دانﺶآﻣوزان ﻫﺮ رﺷﺘﻪ اﻗدام ن ﯾﻨد.

٨

ز( 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 نمونـﻪ دولـ ﺳـﺎﯾﺮ ﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎ و ﯾـﺎ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ
ﻫﺴـﺘﻨد ،در ﺻـورت ﻗﺒـو در ﻣﺪرســه ﻣـورد ﺗقﺎﺿـﺎی ﺧــود) در ﺮسـتﺎن ﻣﺒـﺪأ( و وﺟـود ﻇﺮفیــﺖ ﺧـﺎ در ﻣﺪرسـه ﺮســتﺎن
ﻣقﺼــﺪ ،بــﺎ ﮐﺴــﺐ ﻣوافقــﺖ اداره ﮐــل آﻣــوزش و ﭘــﺮورش اﺳــﺘﺎن ﻣقﺼــد ،ﻣجــﺎز بــﻪ انﺘقــﺎل و ﺛﺒﺖنــﺎم در ﻣــدارس نمونــﻪ دول ـ
) ﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎن دﯾگﺮ( ﺧواﻫﻨد بود.
ﺗﺒﺼﺮه  :تﺼوﯾﺮ نﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداره ﮐل آﻣوزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺒدأ )اعﻼم ﻗﺒو بﺎ ذکﺮ ﻧﻤﺮه کﻞ داوطﻠﺐ( و ﻣقﺼـد ) ﻣﻌـﺮ
نﺎﻣﻪ بﻪ دب ﺳﺘﺎن ﻣقﺼد( بﺎﯾد در ﭘﺮونده دانﺶآﻣوز ﻣﻨﺘقل ﺷده ،بﺎﯾگﺎ ﺷود.
 .٢ﺟﺎبجﺎ دانﺶ آﻣوزان در دب ﺳﺘﺎنﻫﺎی نمونﻪ دول ،در ﻣﺤﺪوده یک ﺮستﺎن)ﺣ در ﺻورت داﺷ نمﺮه آﺧـﺮ ﻦ فـﺮد
ﻗﺒو ﻣدرﺳﻪ ﻣقﺼد( در سﺎل اول ﭘذیﺮش ،ﻣﻤﻨوع اسﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :ﻣﺴئولیﺖ ﺟﺎبجﺎ دانﺶ آﻣوزان ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪ ﺷده در ﻣـدارس نمونـﻪ دولـ در ﻣـوارد ﺧـﺎص ،در ﺻـورت وﺟـود ﻇﺮفیـﺖ
ﺧﺎ در ﻣﺪرسه ﻣقﺼﺪ بﺮ عهده ﻣدﯾﺮ ﮐل آﻣوزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

٩

ح( 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.
 .٤فهﺮﺳﺖ اﺳﺎ ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪﺷدﮔﺎن بﻪ ﻣﻨﻈور انجﺎم فﺮآﯾﻨد ﺛﺒﺖ نﺎم در ﻣدارس نمونﻪ دول  ،بﻪ تﻔکیک ﻣدارس)ﺷﺎﻣل  :نـﺎم و
نﺎم ﺧﺎنواد  ،نﺎم ﭘدر ،ﺷ ره داوﻃﻠ  ،ﮐد ﻣ  ،نﺎم ﻣدرﺳﻪ دوره اول ﻣﺘوﺳطﻪ ﻣحل تحﺼیل ،نﺎم ﻣدرﺳﻪ دوره دوم ﻣﺘوﺳـطﻪ
ﯾﺎ ﻫ ﺳﺘﺎن ف و ﺣﺮفﻪ ای نمونﻪ دول ﻣورد تقﺎﺿﺎ ،ﻣﻌدل ﮐﺘ ارزﺷیﺎ ﭘﺎﯾﺎ نوبﺖ دوم ،نمﺮه آزﻣون و نمﺮه تﺮاز ﺷـده ﮐـل و
میﻪ دانﺶآﻣوزان( یﻪ و ﭘﺲ از تأ ید اداره ﮐل آﻣوزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ،ﺟهﺖ اراﺋﻪ بﻪ ﻣدﯾﺮان ﻣدارس ،بﻪ ادارات آﻣـوزش و
ﭘﺮورش ﺮﺳﺘﺎن،ﻣﻨطقﻪ ﯾﺎ نﺎﺣیﻪ تحوﯾل ﮔﺮدد.
 .٥ﭘﺲ از ات م ﻣهﻠﺖ ﺛﺒﺖنﺎم ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪﺷدﮔﺎن اﺻ  ،درﺻورت عدم تکمیل ﮐﻼسﻫﺎ ،فهﺮﺳﺖ ذﺧ ه توﺳﻂ اداره ﮐل آﻣوزش
و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن یﻪ و اعﻼم ﺧواﻫد ﺷد.
ﺗﺒﺼﺮه  :فهﺮﺳﺖﭘﺬﯾﺮفﺘﻪﺷدﮔﺎن اﺻ و ذﺧ ه اعﻼم ﺷده بﻪ ﻣدارس ،بﺎﯾد بﻪ تأ ید اداره ﮐـل آﻣـوزش و ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺎن بﺮﺳـد و
ﺣداﻗل بﻪ ﻣدت ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻣدرﺳﻪ ،ﻣﻨطقﻪ و اﺳﺘﺎن ،نگهداری ﺷود.
 .٦دانﺶآﻣوزان ﻫﻢ زاد )دو ﻗﻠو ﯾﺎ بیﺸ  ،ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﯾﺎ غ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ( در ﺻورت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣون ورودی ﻣدارس نمونﻪ دول
و ﭘﺬﯾﺮش ﯾ از آنﺎن ،ﻗلﻫﺎی دﯾگﺮ بﻪ ﺷﺮط ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ  ٨٠درﺻﺪ ﻧﻤﺮه تﺮاز ﺷده آزﻣون آﺧﺮ ﻦ فﺮد ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪ ﺷده ﻣدرﺳﻪ در
رﺷﺘﻪ ﻣورد تقﺎﺿﺎی ﺧود ،توانﻨد ﻣﺎزاد بﺮ ﻇﺮفیﺖ ﺗﻌی شﺪه ،ﺛﺒﺖنﺎم ن ﯾﻨد.
ﺗﺒﺼﺮه  :بﻪ ﻣﻨﻈور بﺮر و اع ل ت یﻼت ﭘﺬﯾﺮش دانﺶآﻣوزان ﻫـﻢزاد)دوﻗﻠوﯾـﺎ بیﺸـ ( ،ـیﺶ از اعـﻼم نﺘیجـﻪ آزﻣـون ،نمـﺮه
دانﺶآﻣــوزان ﻫــﻢزاد ،بــﺮر و در ﺻــورت دارا بــودن ﺷــﺮاﯾﻂ ﻻزم ،نــﺎم اﯾﺸــﺎن ن ـ ﻣــﺎزاد بــﺮ ﻇﺮفیــﺖ تﻌی ﺷــده ،در فهﺮﺳــﺖ
ﭘﺬﯾﺮفﺘﻪﺷدﮔﺎن اعﻼم ﺷود.

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

كد ملي

جنسيت

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

كد ملي

جنسيت

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

پذيرش خود مراجعه نماييد.

آموزان ذخيره جايﮕزين شما در آن مدرسه خواهند شد.

١٢

جدول شماره يك
مشخصات و ظرفيت دبيرستانﻫا و ﻫنرستانﻫاي نمونه دولتي آموزش و پرورش استان لرستان سال تحصيﻠي ١٤٠٠-١٤٠١

ﻇﺮفیﺖ ﭘذیﺮش اعﻼم شﺪه در هﺮ آﻣوزشگﺎه ،شﺎﻣﻞ داﻧشآﻣوزان ﺮی ،روستﺎ و شﺎهﺪ در ﺗ
ثﺒﺖﻧﺎم ،درﺻﺪ و م هﺮ کﺪام ﻣطﺎبق ﻣفﺎد دف چه راهﻨ ﺗﻌی
نام منطقه

نام آموزشگاه

ﺟنﺴﯿﺖ

رشته

ﻇﺮﻓﯿﺖ پذیﺮش

ناحیه یک خرم آباد

بهشت آئین

دختر

علوم تجربی

٦٠

ناحیه یک خرم آباد

بهشت آئین

دختر

علوم ریاضی

٣٠

ﻣﻨﺎطق ﺗﺤﺖ ﭘوشش بﺎشﺪ که ﭘﺲ از
گﺮدد.
مناﻃﻖ ﺗﺤﺖ پوشﺶ

ناحیه یک خرم آباد/ناحیه  ٢خرمآباد
/پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/نورآباد/عشایری/معموﻻن/الشتر
ناحیه یک خرم آباد/ناحیه  ٢خرمآباد
/پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/نورآباد/عشایری/معموﻻن/الشتر

ناحیه یک خرم آباد

پروین اعتصامی

دختر

علوم تجربی

٦٠

ناحیه یک خرم آباد

ناحیه یک خرم آباد

پروین اعتصامی

دختر

علوم انسانی

٣٠

ناحیه یک خرم آباد

ناحیه یک خرم آباد

نواب صفوی

پسر

علوم تجربی

٣٠

ناحیه یک خرم آباد

ناحیه یک خرم آباد

نواب صفوی

پسر

علوم انسانی

٣٠

ناحیه یک خرم آباد

ناحیه یک خرم آباد

نواب صفوی

پسر

علوم ریاضی

٣٠

ناحیه یک خرم آباد

ناحیه  ٢خرم آباد

بهار

دختر

علوم تجربی

٦٠

ناحیه دوخرم آباد

ناحیه  ٢خرم آباد

بهار

دختر

علوم انسانی

٣٠

ناحیه دو خرم آباد

ناحیه  ٢خرم آباد

بهار

دختر

علوم ریاضی

٣٠

ناحیه دو خرم آباد

ناحیه  ٢خرم آباد

امام جعفرصادق )ع(

پسر

علوم تجربی

٦٠

ناحیه  ٢خرم آباد

امام جعفرصادق )ع(

پسر

علوم انسانی

٣٠

ناحیه  ٢خرم آباد

امام جعفرصادق )ع(

پسر

علوم ریاضی

٣٠

ناحیه دو خرم آباد/ناحیه یک خرمآباد
/پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/عشایری/معموﻻن
ناحیه دو خرم آباد/ناحیه یک خرمآباد
/پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/عشایری/معموﻻن
ناحیه دو خرم آباد/ناحیه یک خرمآباد
/پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/عشایری/معموﻻن

ازنا

خدیجه کبری

دختر

علوم تجربی

٣٠

شهرستان ازنا

ازنا

خدیجه کبری

دختر

علوم انسانی

٣٠

شهرستان ازنا

ازنا

خدیجه کبری

دختر

علوم ریاضی

٣٠

شهرستان ازنا

ازنا

مولوی

پسر

علوم تجربی

٣٠

شهرستان ازنا/دورود/عشایری

ازنا

مولوی

پسر

علوم انسانی

٣٠

شهرستان ازنا/دورود/عشایری

ازنا

مولوی

پسر

علوم ریاضی

٣٠

شهرستان ازنا/دورود/عشایری

الشتر

نور

دختر

علوم تجربی

٣٠

شهرستان الشتر

الشتر

نور

دختر

علوم انسانی

٣٠

شهرستان الشتر

الشتر

نور

دختر

علوم ریاضی

٣٠

شهرستان الشتر

الشتر

عﻼمه ﻃبا ﻃبایی

پسر

علوم تجربی

٣٠

شهرستان الشتر/نورآباد/کاکاوند/عشایری

الشتر

عﻼمه ﻃبا ﻃبایی

پسر

علوم انسانی

٣٠

شهرستان الشتر/نورآباد/کاکاوند/عشایری

الشتر

عﻼمه ﻃبا ﻃبایی

پسر

علوم ریاضی

٣٠

شهرستان الشتر/نورآباد/کاکاوند/عشایری

الیگودرز

عفت الملوک جرجانی

دختر

علوم تجربی

٣٠

شهرستان الیگودرز/ازنا/اشترینان/دورود/سیﻼخور/ززماهرو/بروجرد/عشایری

الیگودرز

عفت الملوک جرجانی

دختر

علوم انسانی

٣٠

شهرستان الیگودرز/ازنا/اشترینان/دورود/سیﻼخور/ززماهرو/بروجرد/عشایری

الیگودرز

عفت الملوک جرجانی

دختر

علوم ریاضی

٣٠

شهرستان الیگودرز/ازنا/اشترینان/دورود/سیﻼخور/ززماهرو/بروجرد/عشایری

الیگودرز

شهیداسکندری

پسر

علوم تجربی

٣٠

شهرستان الیگودرز/دورود/ززماهرو/عشایری

الیگودرز

شهیداسکندری

پسر

علوم انسانی

٣٠

شهرستان الیگودرز/دورود/ززماهرو/عشایری

الیگودرز

شهیداسکندری

پسر

علوم ریاضی

٣٠

شهرستان الیگودرز/ازنا//دورود/ززماهرو/عشایری

بروجرد

باقرالعلوم

پسر

علوم تجربی

٣٠

شهرستان بروجرد/اشترینان/سیﻼخور/عشایری

بروجرد

باقرالعلوم

پسر

علوم انسانی

٣٠

شهرستان بروجرد/اشترینان/سیﻼخور/عشایری

بروجرد

باقرالعلوم

پسر

علوم ریاضی

٣٠

شهرستان بروجرد/اشترینان/سیﻼخور/عشایری

پلدختر

شهیدمهنازکا دی

دختر

علوم تجربی

٦٠

شهرستان پلدختر

پلدختر

شهیدمهنازکا دی

دختر

علوم انسانی

٣٠

شهرستان پلدختر

پلدختر

نمونه دانش

پسر

علوم تجربی

٦٠

پلدختر/کوهدشت/رومشکان/ﻃرهان/کونانی/عشایری

پلدختر

نمونه دانش

پسر

علوم انسانی

٣٠

پلدختر/کوهدشت/رومشکان/ﻃرهان/کونانی/عشایری

کوهدشت

امام علی)ع(

پسر

علوم تجربی

٦٠

کوهدشت

کوهدشت

امام علی)ع(

پسر

علوم انسانی

٣٠

کوهدشت

کوهدشت

پردیس

دختر

علوم تجربی

٦٠

کوهدشت/رومشکان/ﻃرهان/کونانی/پلدختر/عشایری

کوهدشت

پردیس

دختر

علوم انسانی

٣٠

کوهدشت/رومشکان/ﻃرهان/کونانی/پلدختر/عشایری

دورود

حضرت زینب)س(

دختر

علوم تجربی

٣٠

دورود

دورود

حضرت زینب)س(

دختر

علوم انسانی

٣٠

دورود

دورود

خوارزمی

پسر

علوم تجربی

٣٠

دورود

دورود

خوارزمی

پسر

علوم انسانی

٣٠

دورود

دورود

خوارزمی

پسر

علوم ریاضی

٣٠

دورود

الیگودرز

ﻓنآوران

پسر

هنرستان

٨٠

کلیه شهرستانها و مناﻃق استان

١٣

