
 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  



 

٢ 

 

  باسمه تعالي
، آمـوزش وپـرورش عـا یشـوراجلسـه  چهـل و هفتمـهشتصـد و مصوب ، مدارس نمونه دول اساسنامهمفاد اجرای در  

ستاننمونه دول دوره دوم متوسطه (مدارس پایه دهم  آزمون ورودی، ١/٦/١٣٩٠مورخ  ستانوها دب  )ایحرفهوهای فه

این دستورالعمل ١٤٠٠ – ١٤٠١ سال تحصی برای های و رعایت مفاد منـدرج در بخشـنامهمطابق با شرایط و ضوابط مندرج در 
ره    .گردد  برگزار ٢٤/١٢/١٣٩٩مورخ  ٥١٧/٤٠٠ش

  

  آزمون ورودي درنام ) ضوابط و شرايط ثبتالف
 ؛داش تابعیت ایرا. ١

،ثبت : تبصـره ایـرا ر هامشـنبخ براسـاس نام اتبـاع غ  ٢٥/٠٣/١٣٩٨مـورخ  ٤٦٦٥٥ و  ٠٢/٠٤/١٣٩٨مـورخ  ٣٤/٧٩١٠/٩٨/١٥٠٠هشـ
  انجام  شود.

پایمشغول به تحصآموزان دانش ت. ٢ م سال تحصـیل در  بـه ثبت، ٩١٣٩-١٤٠٠ یه  آزمـون ورود نـاممجـاز  مـدارس  یدر 
یـدای ثبتمنطقه رستان یا  در تواندآموز فقط دانش ند.هست نمونه دول آن    در را تحصـی خـود  کـه سـال آخـر نـام ن

 منطقه گذرانده باشد. رستان یا
ارزشـیا  »١٧« کتـ حـداقل معـدل، کسـب ه دهـم مـدارس نمونـه دولـیـپا یمالك شرکت در آزمون ورود : تبصره یـا پادر 

ل نمرات مستمر خردادماهکت معدل نمرات نوبت دوم ( میپاالن یالتحصفارغ  یبرا )بدون اع   باشد.  ه 
ن منطقـه خواهـد بـود. آمـوزاندانش ب  در دولنمونه یهاستاندبرقابت علمی در آزمون ورودی . ٣ آمـوزان دانش هـ

رستان خرم  ری ناحیه یک  ـری ناحیـه یـک   دانـش آمـوزان دخـ ،مدرسـه نـواب صـفوی توانند درفقط  ،آبادپسر 
شت آ رسـتان خـرم آبـاد،دانش ،پروین اعتصا و رستان خرم آباد،  مدرسه  ـری ناحیـه دو  مدرسـه  آموزان پسر 

ستان خرمرستان ری ناحیه دو   آموزان دخدانش و امام جعفرصادق(ع) یند.ار ثبتآباد  دب   نام ن
تواند در در راستای سیاسِت محوری وزارت آموزش و پرورش در خصوص کاهش تمرکز، کارگروه استا آزمون ورودی  : تبصره

رستان تصمیمناحیه ،موارد خاص نسبت به تعی ضوابط و شرایط ثبت نام در محدوده جغرافیا منطقه یـد.،  ی ن  گـ
ره یک    یوست )(مطابق جدول ش

ن نامثبتسامانه در   دتوانداوطلب صرفاً   هر. ٤ ـا(از شـاخه نظری  تحصـی رشـته كی، این ، ر ـک علـوم تجـر  ،ف
 د.یانتخاب ن را )ادبیات و علوم انسا

ستانهای انتخا اولویت تعداد. ٥ نـام نامه ثبتشـیوهآزمون ورودی تعیـ و در   توسط کارگروه استا ،نمونه دول هایدب
 رسا خواهد شد.اطالع

ستان از شاخه ف و حرفهنام، ثبتسامانه تواند در  هر داوطلب صرفاً . ٦  د.یرا انتخاب ن اییک ه
ستانرقابت عل. ٧ ب دانش های نمونحرفههای ف و می برای ورود به ه ، در  و دول ـر  رسـتان، بـدون لحـاظ آموزان 

ستان ناحیه خواهد بود.نمودن منطقه یا  ز دارای نمونه دول (ه رستان الیگودر  خوابگاه  باشد) فن آوران 
آزمون استان مجاز به ثبت ای در سطحدر هر منطقه، بودن رو کوچی به دلیل عشایرآموزان دانش. ٨  باشند.نام و شرکت در 
، بـا هسـتند نمونه دولـ مدارسل در یادامه تحص کشور که متقا  ل در مدارس خارج ازیتحص آموزان مشغول بهدانش. ٩

ــ ــه اتوّج ــه ب ــرای ــزا ب ــون مج ــه آزم ــا ین ک ــن قبی ــوزان ل از دانشی ــزارآم ــودنمی  برگ ــرّ  ی ضــرور ،ش ــد مق ــت در موع ــابق اس ــا ر، مط ب
 ند.یاقدام ن استان مورد تقاضا  درنام خود نسبت به ثبت ،مدارس نمونه دول یوددستورالعمل آزمون ور 

میه. ١٠ ل  میه داوطلـب منظـور  پس از ابتدا نمره علمی کسب شده توسط داوطلب محاسبه و ،هادرخصوص اع   آن 
 خواهد شد.

،  آموزان مدارس روستا دخ متقا استفاده ازدانش. ١١ شتفقط  امکانات خوابگا ستان نمونه   و آتوانند دب
ستان  نمونه امام جعفرصادق(ع) آموزان مدارس روستا پسر،دانش یند. را دب  انتخاب ن



 

٣ 

 

  نام، زمان توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون) مهلت ثبتب
چ ی ثبته دف ـق راهن آزمون ورودی، از طر نـ نـامسـامانه ثبتنام وشرکت در  و سـایت   lorestan.natije.irبـه نشـا  این

ددر اختیار داوطلبان قرارlorestan.medu.ir به نشا  لرستان کل آموزش و پرورش استانه ادار  . گ
که دانش آموزان  توانند در آزمون ورودی آن استان  نمونه دول مدارسهر رشته در رش ت پذیصات و ظرفیّ مشخّ  : تبصره

یند،    قابل مشاهده خواهد بود. برای داوطلبان نامهنگام ثبتشرکت ن
روز ،نمونــه دولــ مــدارسداوطلبــان آزمــون ورودی  نــامثبت. ١ ــق ا ٣١/٠١/١٤٠٠شــنبه سه تــا روز ٢١/٠١/١٤٠٠شــنبه مــورخ  از  ز طر

  .شدخواهد انجام  lorestan.natije.irبه نشا  نامثبت هسامان
افت درخواست تجدید نظر و ،آزمون ایجنتاعالم ،نامت مراحل ثبت :ه تبصر ق سام، خ آنپاسدر انه ثبت نام و اعالم از طر

  .شدخواهد انجام نتایج 
: ایـن ت فرایند ثبت تذکر  ن توسط داوطلب انجام خواهد شـد و مـدارس محـل تحصـیل داوطلـب در  نام به صورت این

  د داشت. نخواهنخصوص مسئولی 
ــرایش و. ٢ ــوان وی ــت عن ــه دوم تح ــ مرحل ــ  وثب ــدل داوطلب ــدگان از ت مع ــام ازثبت  جامان خ  ن ــار ــ ٢٩/٠٣/١٤٠٠ت  ٠٤/٠٤/١٤٠٠ ات

خ قابل تمدید نبوده و خ صورت  نا پس ازهیچ ثبت باشد.این تار د.نمی این تار  گ
اولویت  ،رشته مورد تقاضا، مدرسه محل تحصیل، داوطلب عکس، مشخصات فردی:  شامل آزمون هکارت ورود به جلس. ٣

خ برگـزاری آزمـونحـداقل ، امتحـا هو نشـا دقیـق حـوز نمونه دولـمدارس انتخاب  تـار ـق سـامانه ، سـه روز قبـل از  از طر
  .فتگرخواهد   در اختیار داوطلبان قرارنام ثبت

  ممنوع است. ،بدون ارائه کارت ورود به جلسه،جلسه آزمون  درداوطلبان  شرکت : تبصره
زمـان صـورت همدر سراسـر کشـور به ١٨/٠٤/١٤٠٠مـورخ   جمعـهصـبح روز  ٩سـاعتس أر، نمونه دول مدارسآزمون ورودی . ٤

 .خواهد شدبرگزار  
  .باشد هزار لایر)سیصد( لایر٣٠٠٠٠٠نام مبلغ ثبت ،از مقررات ما دولت بخ قانون تنظیم ١٤ استناد مادهبه . ٥

ن موجود  : هتبصر ق درگاه این سامانه ثبتمبلغ فوق از طر های بان عضو شتاب و بـا در اختیـار  نام و با استفاده از کارتدر 
  گردد. پرداخت داش رمز دوم پویا 

   



 

٤ 

 

  مراحل ثبت نام در آزمون) ج
ن سامانه ثبت نام با استفاده از کارت هـای  سیصدلایر ( ۰۰۰/۳۰۰ به مبلغ مپرداخت وجه ثبت نا. ۱ ق درگاه این لایر) از طر هزار 

افت کد دوازده رقمی ثبت نام    بان عضو شبکه شتاب و در
ز وجه ثبتجتو ق مراجعه به بانک و یا دستگاهه :  در صورت وار نام انجام های خودپرداز، ثبتنام به صورت مستقیم، از طر

داد نخواهد بود.شود و وجه وارنمی   زی قابل اس
  .ثبت نامجهت ورود با کد دوازده رقمی . ۲
ک ۳ وط به سال جاری    jpgیکسل در قالب  ۳۰۰×۴۰۰. بارگذاری فایل عکس با ابعاد حدا   با زمینه سفید ، مر

از دانش : اسـتفاده از تصـاویر قـدیمی یـا تصـویر فـردی غـ  محرومیـت داوطلـب از  آمـوز شـرکت کننـده در آزمـون، ضـمن تذکر 
  اثر خواهد شد.نام وی شرکت در آزمون، ثبت

ید و اطالعات هوی و تحصی ، درج کد م. ۴   .آنتا
ی ثبت. ۵ ستان مورد تقاضا (متناسب با مواد بند الف راهن   نام) انتخاب رشته و دب
افت . ۶ ی ثبتکد رهدر م فرایند ثبتگ ات   های بعدی توسط داوطلب. ن جهت استفادهنام و نگهداری آنام پس از 

   



 

٥ 

 

  ، تعداد و ضريب سؤاالت منابع آزمون) د
ب سؤاالت و مّدنابع آزمونم. ١ ر  گوت زمان پاسخ، تعداد و ضر   است:، به شرح جدول ز

  منابع طرح سؤال  زمان پاسخگویی  ضریب  تعداد سؤال  منابع آزمون  ردیف

  ٢  ١٠  قرآن و پیام های آسمان آموزش  ١

  دقیقه ١٢٠

  محتوای کل 
  کتب درسی 

  پایه نهم 
  سال تحصیلی

١٣٩٩-١٤٠٠  

  ٢  ١٥  فارسی  ٢

  ١  ٨  عربی  ٣

  ١  ١٠  (جغرافیا، تاریخ،مدنی )مطالعات اجتماعی   ٤

  ١  ٧  زبان انگلیسی  ٥

  ٢  ٢٥  علوم تجربی  ٦

  ٣  ٢٥  ریاضی  ٧

        ١٠٠  جمع کل

  
نه هبه شیو، نمونه دول مدارسؤاالت آزمون ورودی س. ٢ ه یـکتب در پامحتوای  از)، صحیحای (فقط با یک پاسخ چهارگز

 .ح خواهد شدطر ١٣٩٩-١٤٠٠سال تحصی  م
ن یهــاامیآمــوزش قــرآن و «ســؤاالت درس. ٣ ک داوطلبــان اهــل تشــیع و تســ » آســ  امــا؛ شــودطــرا از محتــوای مشــ

ک اقلیت (مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان)، به سـؤاالت رسمی کشور   ید یهاتیّ اقل داوطلبان هـای دیـ بـر اسـاس مشـ
ت محتوای کتاب  خواهند داد.پاسخ ١٣٩٩چاپ سال  ٩٢٠ های دی با کدالهی و اخالق ویژه اقلیت ادیان تعلی

شـود. بـرای منفی برای داوطلب در نظر گرفته  نمره یکمثبت و به ازای هر پاسخ غلط،  نمره ٣به ازای هر پاسخ صحیح، . ٤
 ی در نظر گرفته نخواهد شد.انمرهسؤاالت بدون پاسخ، 

نه را عالمت زده باشد، چنانچه داوطلب درهر : تبصره   خواهد شد.  منظورمنفی برای او  نمره یکسؤال بیش از یک گز

   



 

٦ 

 

  آموزظرفيت، ضوابط و شرايط پذيرش دانش) ه
ره یک استان  مناطق تحت پوشش مدارس نمونه دول و های تحصیتهعناوین رشظرفیت پذیرش و . ١ مطابق جدول ش

 گردد. یوست دف چه راهن اعالم 
ستاناستان باید نسبت به لغو مجوز رشته اداره کل آموزش و پرورش. ٢ های نمونه دول که متناظر  های تحصی دایر در دب

ستان های عاد ید.آن در دب  ی دول منطقه تحت پوشش وجود ندارد، اقدام ن
ا دانش. ٣ ، ، انسـا ادبیـات و علـوم : های تحصـی، بـرای رشـتهمدارس نمونه دولـآموز در پذیرش   ـارعلـوم تجـر

ک (موضوع تحصیهدایت اجرا  هنامشیوه مطابق ، زمینه /احراز رشته منوط به کسب شرایط ،یحرفه او  فشاخه  و ف
ره   . است خرداد ماهدر  ) ١٨/١٢/١٣٩٥مورخ  ٢٢٦٢٦٦بخشنامه  ش

خورده آموزدانش یتقاضا مورد یتحص رشته  در نامثبت طیشرا  احراز عدم درصورت تبصره : (در فرم هدایت تحصی هاشور 
  .دش اثرخواهد و لغو آزمون  در داوطلب قبو ،یتحص تیهدا ضوابط ،مطابقباشد)

ره ،مــدارس نمونــه دول از دســتورالعمل اجــرا »١١« ك مــادهیــمطــابق تبصــره . ٤  پــذیرش ١٠/١٠/١٣٩٠مــورخ  ٢٢٧١٩٥بــه شــ
آزمون ورودی، بر اساسدانش ـمیـپانوبـت دوم پایـا ارزشـیا  کت آزمون ورودی و معدل نمره کلمیانگ  آموزان در  بـه  ه 

زشیا درصد  ٥٠نمره آزمون ورودی و  درصد ٥٠( ؛نسبت مساوی  خواهد بود.  نوبت دوم)ایپامعدل کت ار
 کتـمعـدل  حداقل، داش نمونه دول مدارسآموزان در رش دانشیپذ ی، براکتمعدل  درصد ٥٠ شرط محاسبه تبصره :

زشــیا » ١٧« ل نمــرات کتــ معــدل نمــرات ( دوم نوبــت ایــپاار ــم بــدون اعــ   یدر ســال تحصــ)   مســتمرخردادمــاه پایــه 
  .است ١٣٩٩-١٤٠٠

ره . ٥ ، در  نمونــه دولــ مــدارسپــذیرش ظرفیــت از   )%١٠(درصــدده ، ٢٩/٠٣/١٣٩٠مــورخ  ٦١٨٨٤/٢٢٠بــه اســتناد بخشــنامه شــ
ــرد. دانشگــق آمــوزان شــاهد تعلــصـورت وجــود داوطلــب، بــه دانش تواننــد از  ترتیــب اولویــت بــه، آمــوزان بــا شــرایط ز

  استفاده کنند:»شاهدمیه «
  فرزندان شاهد؛ الف) اولویت اول 

  اسارت؛ سال سابقه ٣و آزادگان با بیش از  به باال % ٥٠فرزندان جانباز ب) اولویت دوم 

  اسارت؛ ماه سابقه ٦و آزادگان با بیش از  % ٤٩تا  % ٢٥فرزندان جانباز ج) اولویت سوم 

ر یت چهارم د) اولو ز از و آز % ٢٥فرزندان جانباز    ؛اسارت ماه سابقه ٦ادگان با کم 
ت خود را یاولو ،ثبت نام در نمون برگ دیبا ،نمونه دولمدارس آزمون ورودی ه شاهد دریماستفاده از   متقا : ١ تبصره

  د.یمشخص ن
  ترتیب اثر داده نخواهد شد.،اطالعاتو ویرایش ثبت نام مهلت  به مدارک ارائه شده پس از : ٢ تبصره

مدانش : ٣ بصرهت ن فـرد نمـره  درصـد ٧٠حـداقلبـه شـرط کسـب ،فوق یت هـایه به اولوشاهد با توجّ ه یآموزان  کـل آخـر
  شوند. رش یپذ ،خود یپذیرفته شده مدرسه مورد تقاضا

رشت ه شاهدیمدر صورت عدم احراز   : ٤ بصرهت ، قبـو داوطلـب در  مطابق ضوابط ،آموزدانشمورد تقاضای تحصی  هدر 
  .شداثر خواهد آزمون لغو و 

، اساسنامه مدارس نمونه به استناد. ٦  مورخ  ،شورای عا آموزش و پرورش هشتصد و چهل و هفتم جلسه مصوب دول
رهدول  دستورالعمل اجرا مدارس نمونه ١٢همچن مادهو ١/٦/١٣٩٠ کل آمـوزش و اداره ، ١٠/١٠/١٣٩٠مورخ  ٢٢٧١٩٥ به ش

م تواند نسبت به پرورش استان  ل   .دیاقدام ن ،ه روستایاع
ری در آزمون ورودی،  : ١تبصره  میه  ستان محل استقرار  دانش آموز در مالک تعی  م دب پایه میه روستا  و پایه 

  باشد. م هشتم و



 

٧ 

 

م یتع : ٢تبصره  سـتانیستان اعم از دب ؛در مدارس نمونه دول رش دانش آموزان روستایه پذیدرصد  بـا توجـه  ،ا ه
م به تعداد دانش آموزان متقا و موقعیدر  کـارگروه ار  یـ، در اختمـدارس و منـاطق تحـت پوشـش ایت جغرافیه مذکور 

  .استا  باشد

   



 

٨ 

 

  دولتي نمونه يوحرفه ا يهاي فن هنرستان موارد خاص) و
ستانرشتهاولویت خود و با در نظر گرف  هبا توجه به عالق انداوطلب. ١ ، ای نمونه دولهای ف و حرفههای موجود در ه

ستان نسبت به  یند.اقدام انتخاب ه  ن
ستانیپذ. ٢  یاحرفـه ،ف یهاآموزش  م شده با دفیظتن هنامموافقت یبر مبنا دول هنمون یاو حرفه ف یهارش در ه

 د.گصورت  ،مجوز یدارا یهاها و رشتهت کالسیظرف با توجه به ،آموزش و پرورشوزارت  دانش  و کار
ستان یدر آزمون ورود داوطلبا که. ٣ ستان پذی نمونه دول یاو حرفه ف یهاه نام مجاز به ثبت ،ندشورفته یك ه

ستان سایردر    بود. ها نخواهنده
سـتان فـیـرفته شـدگان از  ینام پذثبت ،درموارد خاص : تبصره سـتان د نمونـه دولـ یاوحرفـه ك ه منـوط بـه ، گـریدر ه

  و مقصد خواهد بود. مبدأناحیه  رستان، منطقه یاپرورش  آموزش وادارات موافقت 
ستان پرورش استان در صورت عدم تکمیل ظرفیت کل آموزش و اداره. ٤ بـ تواند دول ای نمونههای ف و حرفهه ، از 

ا ادامــه متقــاداوطلبــان  ســتانتحصــیل در  آزمــون  نمونــهیــن ه ــ اعــم از ها کــه در  ســتان یــســتان دب  دول شــرکت ا ه
، ثبت ، بر اساس نمرهاندنموده ینام فض  د.و نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام ن

ســتانیمــد. ٥ رشــته را بــرا شــدگان، برنامــه دررفتهینــام پذمدرســه قبــل از ثبت یشــورا همکــاری هــا بــا ران ه اء و یــاول یهــر 
  ند. یح نآموزان تشردانش

ســتانیمــد. ٦ اســاس ظرفهــا ران ه رشــته، اولویــتواننــد بــر   یت تحصــیون بــرگ هــدا شــده در نمــیــتع یهــاتیت هــر 
رشته اقدام ننام دانشآنان نسبت به ثبت ی عالقمندگان و همچنشدرفتهیپذ  ند. یآموزان هر 

   



 

٩ 

 

  ان پذيرفته شده در آزمون وروديآموزنقل و انتقال دانش هضوابط و نحو) ز
رسـتانآزمون ورودی،   قبو درکه پس از   دانش آموزا. ۱ ها ها و یـا اسـتانمتقا ثبت نام در مدارس نمونـه دولـ سـایر 

رسـتان مبـدأ (خــود یرســه مـورد تقاضـامدقبـو در در صـورت  ،هسـتند رســتان  همدرسـدر خـا وجـود ظرفیــت  و) در 
بــه انتقــال و ثبت مقصــد، کــل آمــوزش و پــرورش اســتان هموافقــت ادار، بــا کســب مقصــد  نمونــه دولــ نــام در مــدارسمجــاز 

  رستان یا استان دیگر) خواهند بود.(
 ( معـر  مقصـدو  کل داوطلب) نمرهبا ذکر   (اعالم قبوهای مبدأ استان آموزش و پرورشکل ه ادارهای  هنامتصویر   : تبصره

  بایگا شود. ،منتقل شده آموزدانش پروندهدر  باید  ستان مقصد)نامه به دب
ستان  جابجا دانش آموزان در. ٢ رستانمحدوده  در،دول نمونههای دب ن  نمره ش(ح در صورت دایک   فـردآخـر

سال اول پذیرش، ممنوع است.مقصد)  هقبو مدرس   در 
وجـود ظرفیـت در صـورت ، در مـوارد خـاص نمونـه دولـمـدارس در پذیرفته شده دانش آموزان  جابجامسئولیت  : تبصره

کل آموزش و یمد بر عهده خا در مدرسه مقصد   .است پرورش استانر 

   



 

١٠ 

 

  در آزمون شدگان از پذيرفته) اعالم نتيجه و ثبت نام ح
کشدگان اص پذیرفته نتایج. ۱ برگزاری آزمون  دو هفتهظرف مدت   حدا ق سامانه، اعالم بعد از   گردد. از طر

ک مهل. ٢  .هفته پس از اعالم نتایج خواهد بود  دوشدگان اص نام از پذیرفتهت ثبتحدا
 شد.خواهد صادر  آزمون اند، کارنامه که در آزمون ورودی شرکت کرده داوطلباکلیه  یبرا. ٣
ابشدگان فهرست اسا پذیرفته. ٤ ، ثبت نام در مدارس فرآیندنجام ه منظور  : نـام و  شامل(به تفکیک مدارس نمونه دول

، نام پدر،  رهنام خانواد ،  ش  متوسـطهدوره دوم ، نام مدرسه محل تحصیل متوسطهدوره اول نام مدرسه ، کد مداوطل
، نمره آزمون و نمره تراز شـده کـل و کت ارزشیا پایا نوبت دوم مورد تقاضا، معدل دول نمونه یو حرفه ا ستان فیا ه

ید اداره کل آموزش و پرورش استانآموزان) دانش میه تأ ادارات آمـوزش و به جهت ارائه به مدیران مدارس،  ،یه و پس از 
رستان،من  گردد. تحویل ناحیه یا  هطقپرورش 

م مهلت ثبت. ٥ ات ، نام پذیرفتهپس از  ه، هاعدم تکمیل کالسدرصورت شدگان اص کل آموزش  هتوسط ادار فهرست ذخ
یه و  د.خواهد شاعالم  و پرورش استان 

و  برسـدکـل آمـوزش و پـرورش اسـتان اداره د یتأباید به اعالم شده به مدارس،  هو ذخ اص شدگانپذیرفتهفهرست : تبصره
  شود. ی نگهدار ،به مدت سه سال در مدرسه، منطقه و استاناقل حد

 دول نمونه مدارسدر آزمون ورودی در صورت شرکت ) ، هم جنس یا غ هم جنسبیشا ی(دو قلو  هم زادآموزان دانش. ٦
آنان، قل ب یهاو پذیرش ی از  ن فرد پذیرفته شده م نمره درصد ٨٠حداقل ه شرط کسب دیگر  شده آزمون آخر در  درسه تراز 

یند.ثبت شده، تعیمازاد بر ظرفیت  توانند، خود یمورد تقاضارشته   نام ن
یالت پذیرش دانش : هتبصر ل ت برر و اع ـیش از اعـالم نتیجـ)بیشـیـا قلودوزاد(هـمآموزان به منظور   نمـرهآزمـون،  ه، 

ــمدانش ــوزان ه ــودن  ،زادآم ــورت دارا ب ــرر و در ص ــت  شــرایطب ــر ظرفی ــازاد ب ــ م ــان ن ــام ایش ــده، در فتعیالزم، ن ــت ش هرس
  .شودشدگان اعالم پذیرفته

 



 

١١ 

 

  باسمه تعالي

نمونه دولتي فني و حرفه اي و هنرستان هاي  ي دوره دوم متوسطه نظريكارنامه آزمون ورودي دبيرستان ها

  ١٤٠٠-١٤٠١ يسال تحصيل

  با سالم؛ گراميداوطلب 

ضمن آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، بدين وسيله كارنامه شما در آزمون ورودي مدارس نمونه 

  دولتي به شرح زير تقديم مي گردد:
  

  محل الصاق عكس

    مشخصات داوطلب

  جنسيت  كد ملي  نام پدر  نام خانوادگي  نام  شماره داوطلبي

            

    فرم تقاضانامهاعالم عالقه مندي بر اساس 

  هنرستان نمونه دولتي  دبيرستان نمونه دولتي

  تحصيلي رشته  نام دبيرستان
  

    

ندارد. يگرين كارنامه صرفاً جهت اطالع از عملكرد شما در آزمون صادر شده و ارزش ديا -

اعالم خود را از طريق سايت  درخواست، مشخص شدهتاريخ داوطلب گرامي، در صورت اعتراض به نتيجه آزمون، مي توانيد حداكثر تا  -

ثبت و پيگيري نماييد. ،جينتا

  ه آزموننمرپاسخ سؤاالت بدون تعداد  غلط هايپاسختعداد   صحيحهايتعداد پاسخ  عناوين دروس امتحاني

  آسمان يام هايآموزش قرآن و پ

  فارسي

  يعرب

  )يا، مدنيخ، جغرافي( تارمطالعات اجتماعي

  يسيزبان انگل

  علوم تجربي

  رياضي

  هنرستان نمونه دولتي  دبيرستان نمونه دولتي

  نمره آزمون  نتيجه آزمون  نمره آزمون  نتيجه آزمون
    عدم پذيرش  عدم پذيرش

سهميه   نمره كل آخرين فرد قبولي   نمره كل داوطلب با احتساب معدل
كتبي  معدل

ارزشيابي نوبت 
  دوم(خردادماه)

  
  هنرستان  رستان يدب

    
    



 

١٢ 

 

  باسمه تعالي

كارنامه آزمون ورودي دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه نظري و هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي 

  ١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي 

  داوطلب گرامي

  با سالم؛  

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

  مدارس نمونه دولتي به شرح زير تقديم مي گردد:

 

 محل الصاق عكس

  مشخصات داوطلب

 جنسيت كد ملي نام پدر نام خانوادگي نام شماره داوطلبي

      

 اعالم عالقه مندي بر اساس فرم تقاضانامه

 هنرستان نمونه دولتي دبيرستان نمونه دولتي

تحصيلي رشته نام دبيرستان  
 

  

  هنرستان نمونه دولتي  دبيرستان نمونه دولتي

 نمره آزمون نتيجه آزمون نمره آزمون نتيجه آزمون

  قبول  قبول

سهميه  نمره كل آخرين فرد قبولي  نمره كل داوطلب با احتساب معدل

كتبي  معدل
 ارزشيابي

نوبت  
 دوم(خردادماه)

 
رستان يدب  هنرستان 

  
  

ندارد. يگريكارنامه صرفاً جهت اطالع از عملكرد شما در آزمون صادر شده و ارزش دن يا - 

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

پذيرش خود مراجعه نماييد.

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

    آموزان ذخيره جايگزين شما در آن مدرسه خواهند شد. 



 

١٣ 

 

  جدول شماره  يك

  ١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي لرستان هاي نمونه دولتي آموزش و پرورش استان ها و هنرستانمشخصات و ظرفيت دبيرستان
  

ری،آشامل دانش ،ظرفیت پذیرش اعالم شده در هر آموزشگاه باشد که پس از  روستا و شاهد در ت مناطق تحت پوشش  موزان 
چه راهن تعی  ،نامثبت م هر کدام مطابق مفاد دف   گردد.درصد و 

  

  مناطق تحت پوشش  پذیرشظرفیت   رشته  نسیتج  نام آموزشگاه  نام منطقه

  ٦٠  علوم تجربی  دختر  بهشت آئین ناحیه یک خرم آباد
 آبادخرم ٢ناحیه یک خرم آباد/ناحیه 

 پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/نورآباد/عشایری/معموالن/الشتر/

  ٣٠  ریاضیعلوم   دختر  بهشت آئین  ناحیه یک خرم آباد
 آبادخرم ٢ناحیه یک خرم آباد/ناحیه 

 پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/نورآباد/عشایری/معموالن/الشتر/
 ناحیه یک خرم آباد  ٦٠  علوم تجربی  دختر  پروین اعتصامی  ناحیه یک خرم آباد
 ناحیه یک خرم آباد ٣٠  علوم انسانی  دختر  پروین اعتصامی  ناحیه یک خرم آباد
 ناحیه یک خرم آباد ٣٠  علوم تجربی  پسر  نواب صفوی  ناحیه یک خرم آباد
 ناحیه یک خرم آباد ٣٠  علوم انسانی  پسر  نواب صفوی  ناحیه یک خرم آباد
 ناحیه یک خرم آباد ٣٠  علوم ریاضی  پسر  نواب صفوی  ناحیه یک خرم آباد

 ناحیه دوخرم آباد  ٦٠  علوم تجربی  دختر  بهار  خرم آباد ٢ناحیه 
 دو خرم آباد ناحیه ٣٠  علوم انسانی  دختر  بهار  خرم آباد ٢ناحیه 
 ناحیه دو خرم آباد ٣٠  علوم ریاضی  دختر  بهار  خرم آباد ٢ناحیه 

  ٦٠  علوم تجربی  پسر  امام جعفرصادق (ع)  خرم آباد ٢ناحیه 
 آبادناحیه دو خرم آباد/ناحیه یک خرم

 پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/عشایری/معموالن/

 ٣٠  انسانیعلوم   پسر  امام جعفرصادق (ع)  خرم آباد ٢ناحیه 
 آبادناحیه دو خرم آباد/ناحیه یک خرم

 پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/عشایری/معموالن/

 آبادناحیه دو خرم آباد/ناحیه یک خرم ٣٠  علوم ریاضی  پسر  امام جعفرصادق (ع)  خرم آباد ٢ناحیه 
 پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/عشایری/معموالن/

 شهرستان ازنا ٣٠  تجربیعلوم   دختر  خدیجه کبری  ازنا
 شهرستان ازنا ٣٠  علوم انسانی  دختر  خدیجه کبری  ازنا
 شهرستان ازنا ٣٠  علوم ریاضی  دختر  خدیجه کبری  ازنا
 شهرستان ازنا/دورود/عشایری ٣٠  علوم تجربی  پسر  مولوی  ازنا
 شهرستان ازنا/دورود/عشایری ٣٠  علوم انسانی  پسر  مولوی  ازنا
 شهرستان ازنا/دورود/عشایری ٣٠  ریاضیعلوم   پسر  مولوی  ازنا

 شهرستان الشتر ٣٠  علوم تجربی  دختر  نور  الشتر
 شهرستان الشتر ٣٠  علوم انسانی  دختر  نور  الشتر
 شهرستان الشتر ٣٠  علوم ریاضی  دختر  نور  الشتر
 شهرستان الشتر/نورآباد/کاکاوند/عشایری ٣٠  علوم تجربی  پسر  عالمه طبا طبایی  الشتر
 شهرستان الشتر/نورآباد/کاکاوند/عشایری ٣٠  علوم انسانی  پسر  عالمه طبا طبایی  الشتر
 شهرستان الشتر/نورآباد/کاکاوند/عشایری ٣٠  علوم ریاضی  پسر  عالمه طبا طبایی  الشتر

 الیگودرز/ازنا/اشترینان/دورود/سیالخور/ززماهرو/بروجرد/عشایریشهرستان  ٣٠  علوم تجربی  دختر  عفت الملوک جرجانی  الیگودرز
 شهرستان الیگودرز/ازنا/اشترینان/دورود/سیالخور/ززماهرو/بروجرد/عشایری ٣٠  علوم انسانی  دختر  عفت الملوک جرجانی  الیگودرز
 الیگودرز/ازنا/اشترینان/دورود/سیالخور/ززماهرو/بروجرد/عشایریشهرستان  ٣٠  علوم ریاضی  دختر  عفت الملوک جرجانی  الیگودرز
 شهرستان الیگودرز/دورود/ززماهرو/عشایری ٣٠  علوم تجربی  پسر  شهیداسکندری  الیگودرز
 شهرستان الیگودرز/دورود/ززماهرو/عشایری ٣٠  علوم انسانی  پسر  شهیداسکندری  الیگودرز
 شهرستان الیگودرز/ازنا//دورود/ززماهرو/عشایری ٣٠  علوم ریاضی  پسر  شهیداسکندری الیگودرز
 شهرستان بروجرد/اشترینان/سیالخور/عشایری ٣٠  علوم تجربی  پسر  باقرالعلوم  بروجرد
 شهرستان بروجرد/اشترینان/سیالخور/عشایری ٣٠  علوم انسانی  پسر  باقرالعلوم  بروجرد
 بروجرد/اشترینان/سیالخور/عشایریشهرستان  ٣٠  علوم ریاضی  پسر  باقرالعلوم  بروجرد
دی  پلدختر  شهرستان پلدختر  ٦٠  علوم تجربی  دختر  شهیدمهنازکا
دی  پلدختر  شهرستان پلدختر  ٣٠  علوم انسانی  دختر  شهیدمهنازکا
 پلدختر/کوهدشت/رومشکان/طرهان/کونانی/عشایری  ٦٠  علوم تجربی  پسر  نمونه دانش  پلدختر
 پلدختر/کوهدشت/رومشکان/طرهان/کونانی/عشایری  ٣٠  انسانیعلوم   پسر  نمونه دانش  پلدختر

 کوهدشت  ٦٠  علوم تجربی  پسر  امام علی(ع)  کوهدشت
 کوهدشت  ٣٠  علوم انسانی  پسر  امام علی(ع)  کوهدشت
 کوهدشت/رومشکان/طرهان/کونانی/پلدختر/عشایری  ٦٠  علوم تجربی  دختر  پردیس  کوهدشت
 کوهدشت/رومشکان/طرهان/کونانی/پلدختر/عشایری ٣٠  علوم انسانی  دختر  پردیس  کوهدشت

 دورود ٣٠  علوم تجربی  دختر  حضرت زینب(س)  دورود
 دورود ٣٠  علوم انسانی  دختر  حضرت زینب(س) دورود
 دورود ٣٠  علوم تجربی  پسر  خوارزمی  دورود
 دورود ٣٠  علوم انسانی  پسر  خوارزمی  دورود
 دورود ٣٠  علوم ریاضی  پسر  خوارزمی  دورود

  ها و مناطق استانکلیه شهرستان  ٨٠  هنرستان  پسر  آورانفن  الیگودرز
  


