باسمه تعالي

در اﺟﺮای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دول  ،مﺼوب ﻫﺸﺘﺼد و ﭼﻬﻞ و ﻫفﺘم ﺟﻠﺴـه ﺷـوراي ﻋـالﻲ آمـوزش و ﭘـﺮورش،
مــورخ  ،١٣٩٠/٦/١آزمــون ورودی ﭘاﯾ ـه دﻫــم مــدارس نمونــه دول ـ دوره دوم مﺘوســﻄه )دﺑ ســﺘانﻫــا و ﻫ ســﺘانﻫای ف ـ و
ﺣﺮفهای( ﺑﺮای سال  ١٤٠٠-١٤٠١مﻄاﺑﻖ ﺑا ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿواﺑﻂ مندرج در اﯾﻦ دسﺘورالﻌمﻞ و رﻋاﯾﺖ مفاد مندرج در ﺑﺨﺸنامه ﻫای
ﺷ ره  ٥١٠/١٣٦مورخ  ١٣٩٩/٠٢/٢٣و ﺷ ره  ٥١٠/١٤١مورخ ) ١٣٩٩/٠٢/٢٤درﺧﺼوص دسﺘورالﻌمﻞ ﺑﺮﮔـﺰاری آزمـون ﻫـای ﺗﺮاﮐمـﯽ
دانﺶ آموزان در ﺷﺮاﯾﻂ فاﺻﻠه ﮔﺬاری اﺟﺘ ﻋﯽ( ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.
الف( ضوابط و شرايط ثبتنام درآزمون ورودي

 .١داﺷ ﺗاﺑﻌیﺖ اﯾﺮا ؛
ﺗﺒﺼـــﺮه  :ﺛﺒـــﺖ نـــام اﺗﺒـــاع ﻏ اﯾـــﺮا  ،ﺑﺮاســـاس ﺑﺨﺸـــنامه ﺷـــ ره  ١٥٠٠/٩٩/١٢٠٥١/٣٤مـــورخ  ١٣٩٩/٠٥/٢٧و  ٣٤٠/٢٤١/٤٤مـــورخ
 ١٣٩٩/٠٥/٢٢انجام ﺷود.
دانﺶآموزان مﺸﻐول ﺑه ﺗﺤﺼیﻞ در ﭘاﯾه م سال ﺗﺤﺼـی  ،١٣٩٩-١٤٠٠مجـاز ﺑـه ﺛﺒﺖنـام در آزمـون ورودی مـدارس
 .٢ﺗ
نمونه دول ﻫﺴﺘند.
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 دانﺶآموزان ﻫ ن منﻄقه ﺧواﻫد ﺑود.
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  ،مﻄاﺑﻖ ﺟدول ﺷ ره ﯾک یوسﺖ در ﺷیوهنامه ﺛﺒﺖنام ﺑاﺷد .
 .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 ستﺎنهﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪدول فﺎﻗﺪ ﺧﻮابگﺎه بﺎﺷﻨﺪ(
 .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.

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  markazi.natije.irو سـاﯾﺖ
اداره ﮐﻞ آموزش و ﭘﺮورش اسﺘان مﺮﮐﺰی ﺑه نﺸا  markazi.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).جﺪول ﺷ ره یک یﻮست(
 .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  markazi.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.
 .٢ﮐارت 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.
 .٣آزمون ورودی مدارس نمونه دول  ،رأس سﺎعت٩ﺻـﺒﺢ روز جﻤﻌـﻪ ﻣـﻮرخ  ١٤٠٠/٠٤/١٨در سﺮاسـﺮ ﮐﺸـور ﺑهﺻـورت ﻫمزمـان
ﺑﺮﮔﺰار ﺧواﻫد ﺷد.
 .٤ﺑه 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

ﻧﮑتﻪ ﻣﻬم  : ١م ان)درﺻد( مﺤﺘوای مناﺑﻊ آزمون ﺑا ﺗﺼوﯾﺐ ﮐـارﮔﺮوه اسـﺘا  ،مﺤﺘـوای دروس ﭘاﯾـه ـم مﺘناسـﺐ ﺑـا وﺿـﻌیﺖ
ﻗﺮمﺰ ﮐﺮونا ﺗﻌی ﮔﺮدﯾد.
ﻧﮑتــﻪ ﻣﻬــم  : ٢ﺑﺨﺶﻫــای مﺸــﺨص ﺷــده در ﺟــدول ز ــﺮ ،از مﺤﺘــوای ﮐﺘــﺐ در ﭘاﯾــه ــم ﺟﻬــﺖ آزمــون ورودی مــدراس
نمونهدول  ،ﺣﺬف ﺷدهاند :
حذفیات محتوای پایه ﻧﻬﻢ

ﻧام درس
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

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.
٥

 .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.

٦

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.
 .٢ﭘﺬﯾﺮش ا دانﺶآموز در مدارس نمونـه 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.
 .٣مﻄــاﺑﻖ ﺗﺒﺼــﺮه ﯾـﻚ مــاده » «١١از دســﺘورالﻌمﻞ اﺟــﺮا مــدارس نمونــه دول ،ﺑــه ﺷـ 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.
 .٤ﺑــه اســﺘناد ﺑﺨﺸــنامه ﺷـ ره  ٢٢٠/٦١٨٨٤مــورخ  ،١٣٩٠/٠٣/٢٩ده درﺻــﺪ) (%١٠از ﻇﺮفیــﺖ ﭘــﺬﯾﺮش مــدارس نمونــه دول ـ  ،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
ﺗوانند از اﯾﻦ امﺘیاز اسﺘفاده ﮐنند ﮐـه اﻃﻼﻋـات اﯾﺸـان در سـامانه اﯾﺜـار )ﭘاﯾﮕـاه
آزمون لﻐو و اﺛﺮ ﺧواﻫد ﺷد .دانﺶآموزا
اﻃﻼع رسا ﺑنیاد ید و امور اﯾﺜارﮔﺮان( ﺛﺒﺖ ﺷده ﺑاﺷد.
 .٥ﺑه 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 و روستﺎ در آزمون ورودی ،دﺑ سﺘان ﻣﺤﻞ استقﺮار داﻧش آﻣﻮز در ﭘﺎیﻪ م ﺑاﺷد.
ﺗﺒﺼﺮه  : ١مﻼک ﺗﻌی
ﺗﺒﺼﺮه  : ٢ﺗﻌی درﺻد میه ﭘﺬﯾﺮش دانﺶآموزان روسﺘا در مدارس نمونه دول ؛ اﻋم از دﺑ سﺘان ﯾا ﻫ سﺘان ،ﺑا ﺗوﺟه ﺑه
ﺗﻌداد دانﺶآموزان مﺘقا در میه مﺬﮐور و موﻗﻌیﺖ ﺟﻐﺮافیـا مـدارس و منـاﻃﻖ ﺗﺤـﺖ ﭘوﺷـﺶ ،ﭘـﺲ از ﻗﻄـ ﺷـدن
ﺛﺒﺖنام ،اﻋﻼم ﮔﺮدد.

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 کـﻞ داوطﻠـﺐ( 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.

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 مدرسـه دوره اول مﺘوسـﻄه مﺤـﻞ ﺗﺤﺼـیﻞ ،نـام مدرسـه و رﺷـﺘه دوره دوم
مﺘوسﻄه نﻈﺮی ﯾا ﻫ سﺘان ف و ﺣﺮفه ای نمونه دول مورد ﺗقاﺿا ،مﻌدل ﮐﺘ ارزﺷیا ﭘاﯾا نوﺑﺖ دوم ،نمﺮه آزمون و نمﺮه
ﺗﺮاز ﺷده ﮐﻞ و میه دانﺶآموزان( یه و ﭘﺲ از ﺗأ ید اداره ﮐﻞ آموزش و ﭘﺮورش اسﺘان ،ﺟﻬﺖ اراﺋـه ﺑـه مـدﯾﺮان مـدارس ،ﺑـه
ادارات آموزش 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

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

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 مركزي 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

ﻣﻨﺎطق ﺗﺤت ﭘﻮﺷش بﺎﺷﺪ کﻪ ﭘﺲ از
گﺮدد.

نام منطقه

نام آموزشگاه

ﺟنﺴﯿﺖ

رشته

ظرفﯿﺖ پذیرش

مناﻃﻖ ﺗﺤﺖ پوشﺶ

ناحیه یک اراک

نمونه محمدرضا کاظمی

پسرانه

ریاضی فیزیک

٥٦

ناحیه یک-ناحیه دو-کمیجان-خنداب-آشتیان-تفرش-فراهان-شازند-ﺳرﺑند

ناحیه یک اراک

نمونه محمدرضا کاظمی

پسرانه

علوم تجرﺑی

٨٤

ناحیه یک-ناحیه دو-کمیجان-خنداب-آشتیان-تفرش-فراهان-شازند-ﺳرﺑند

ناحیه یک اراک

دﺑیرﺳتان نمونه رویش *

دخترانه

ریاضی فیزیک

٥٦

ناحیه یک – ناحیه دو

ناحیه یک اراک

دﺑیرﺳتان نمونه رویش *

دخترانه

علوم تجرﺑی

٥٦

ناحیه یک – ناحیه دو

ناحیه دو اراک

نمونه کوﺛر

دخترانه

ریاضی فیزیک

٥٦

ناحیه یک-ناحیه دو-کمیجان-خنداب-آشتیان-تفرش-فراهان

ناحیه دو اراک

نمونه کوﺛر

دخترانه

علوم تجرﺑی

٨٤

ناحیه یک-ناحیه دو-کمیجان-خنداب-آشتیان-تفرش-فراهان

ناحیه دو اراک

نمونه دولتی رﺳتگاران *

پسرانه

ریاضی فیزیک

٥٦

ناحیه یک – ناحیه دو

ناحیه دو اراک

نمونه دولتی رﺳتگاران *

پسرانه

علوم تجرﺑی

٢٨

ناحیه یک – ناحیه دو

ﺳاوه

نمونه علی ﺑن اﺑیطالب)ع(

پسرانه

ریاضی فیزیک

٢٨

ﺳاوه – زرندیه  -نوﺑران

ﺳاوه

نمونه علی ﺑن اﺑیطالب)ع(

پسرانه

علوم تجرﺑی

٢٨

ﺳاوه – زرندیه  -نوﺑران

ﺳاوه

نمونه علی ﺑن اﺑیطالب)ع(

پسرانه

علوم انسانی

٢٨

ﺳاوه – زرندیه  -نوﺑران

ﺳاوه

نمونه آوا

دخترانه

ریاضی فیزیک

٢٨

ﺳاوه – نوﺑران

ﺳاوه

نمونه آوا

دخترانه

علوم تجرﺑی

٢٨

ﺳاوه – نوﺑران

ﺳاوه

نمونه آوا

دخترانه

علوم انسانی

٢٨

ﺳاوه – نوﺑران

زرنديه

پیامبر اکرم )ص( **

دخترانه

علوم تجرﺑی

٢٨

زرندیه

زرنديه

پیامبر اکرم )ص( **

دخترانه

علوم انسانی

٢٨

زرندیه

خمﻴن

نمونه عالمه

دخترانه

ریاضی فیزیک

٢٨

خمین

خمﻴن

نمونه عالمه

دخترانه

علوم تجرﺑی

٢٨

خمین

خمﻴن

نمونه عالمه

دخترانه

علوم انسانی

٢٨

خمین

خمﻴن

نمونه دولتی ﺑاقرالعلوم

پسرانه

ریاضی فیزیک

٢٨

خمین – دلیجان

خمﻴن

نمونه دولتی ﺑاقرالعلوم

پسرانه

علوم تجرﺑی

٢٨

خمین – دلیجان

خمﻴن

نمونه دولتی ﺑاقرالعلوم

پسرانه

علوم انسانی

٢٨

خمین  -دلیجان

محﻼت

نمونه امام خمینی )ره(

پسرانه

ریاضی فیزیک

٢٨

محﻼت

محﻼت

نمونه امام خمینی )ره(

پسرانه

علوم تجرﺑی

٢٨

محﻼت

محﻼت

نمونه ترﺑیﺖ

دخترانه

علوم انسانی

٢٨

محﻼت

محﻼت

نمونه ترﺑیﺖ

دخترانه

علوم تجرﺑی

٢٨

محﻼت

دلﻴجان

نمونه دولتی الزهرا

دخترانه

علوم تجرﺑی

٢٨

دلیجان

دلﻴجان

نمونه دولتی الزهرا

دخترانه

علوم انسانی

٢٨

دلیجان

شازند

نمونه نرﮔﺲ

دخترانه

علوم تجرﺑی

٢٨

شازند – ﺳرﺑند

شازند

نمونه نرﮔﺲ

دخترانه

علوم انسانی

٢٨

شازند  -ﺳرﺑند

ناحیه دو اراک

هنرﺳتان نمونه فکوری

دخترانه

 ٤رشته ***

١١٠

ناحیه یک – ناحیه دو

ﺳاوه

هنرﺳتان نمونه دکتر حساﺑی

پسرانه

 ٤رشته ***

١١٠

ﺳاوه – زرندیه -نوﺑران

* ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ رویش و ﻧﻤﻮﻧﻪ رستگﺎران فﺎﻗﺪ ﺧﻮابگﺎه بﺎﺷﻨﺪ.
ﺮستﺎن زرﻧﺪیﻪ کﻪ در دوره اول ﻣتﻮسطﻪ دب ستﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧ سﺎوه ﺗﺤﺼیﻞ ﻧ یﻨﺪ ﻣﺠﺎز بـﻪ اﻧتخـﺎب دب سـتﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ
** داﻧشآﻣﻮزان بﻮ
یــﺎﻣ اکــﺮم)ص( زرﻧﺪیــﻪ بﺎﺷﻨﺪ).ســﺎیﺮ داﻧشآﻣــﻮزان ﻣشــغﻮل بــﻪ ﺗﺤﺼــیﻞ در ﺮســتﺎن ســﺎوه و ﻧــﻮبﺮان ﻣﺠــﺎز بــﻪ اﻧتخــﺎب ایــﻦ واﺣــﺪ آﻣــﻮز
ﻧﻤﯽبﺎﺷﻨﺪ(
*** رﺷتﻪهﺎی ﻣستقﺮ در ه ستﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ دول فﮑﻮری  :ﺗﺮ یت بﺪ – ﺣسﺎبﺪاری – گﺮافیک – طﺮا و دوﺧت
*** رﺷتﻪهﺎی ﻣستقﺮ در ه ستﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ دک ﺣسﺎ  :ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﺮم افزار – سﺎﺧت ن – الﮑ وﻧیک – الﮑ وﺗﮑﻨیک

١٣

