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رس نموهن دولتی ورودی پاهی   دهمدفترهچ راهنمای ثبت انم رد آزمون ورودی مدا

 

تحصیلی 
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 فهرست مندرجات دفترچه

 

 صفحه ــــــــــــــــوانـعن ردیف

 2 ــــهرست ـــــــــــــــــــف 1

 3 انتخاب، میزان)درصد( محتوای آزمونسامانه ثبت نام، سهمیه ها، تعداد اولویت  2

 4 وطلبان در آزمون امقدمه ، ضوابط و شرایط ثبت نام از د 3

4 
  زمان برگزاری آزمون،  ن توزیع کارت ورود به جلسه آزمونمهلت ثبت نام ، زما

 
5 

5 

 االت آزمون ؤتعداد و ضریب س مواد درسی،

 
6-5 

 6-7 ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز 6

 7-8 موارد خاص هنرستان های فنی و حرفه ای 7

 8 ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی 8

 8-9 اعالم نتیجه و ثبت نام از پذیرفته شدگان در آزمون 9

 21-22-22 مناطق تحت پوشش ، ظرفیت و جدول دبیرستان های نمونه دولتی  11



 

 

 سامانه ثبت نام، سهمیه ها، تعداد اولویت انتخاب، میزان)درصد( محتوای آزمونالف( 

 ثبت نام نمایند.    sanjesh.kermanedu.irاز طریق سامانه  99خرداد  27خرداد تا  17داوطلبان می توانند از تاریخ  -1

تحت  یک اولویت از هنرستان های نمونه دولتیهر داوطلب می تواند حداکثر یک رشته/اولویت از دبیرستان های نمونه دولتی و  -2

 مناطق تحت پوشش آن ها در انتهای دفترچه موجود است.()جدول مراکز و انتخاب نماید. پوشش شهر خود را 

 است. داوطلب پایه نهم دبیرستان محل تحصیل  روستایی و ...( ، محل استقرار )شهریمالک سهمیه ی  -3

 انواع سهمیه های محل استقرار

 شهری: مخصوص داوطلبان مشغول به تحصیل در مدارس شهری که مرکز نمونه دولتی در شهر آن ها وجود دارد. -الف

 روستایی: مخصوص داوطلبان مشغول به تحصیل در مدارس روستایی -ب

آن ها شهری تحت پوشش: مخصوص داوطلبانی که در مدارس شهری مشغول به تحصیل هستند و مرکز نمونه دولتی در شهر  -ج

 وجود ندارد.

 عشایری: مخصوص داوطلبانی که در مدارس عشایری مشغول به تحصیل هستند. -د

 . طرح خواهد شددرصد محتوای کتاب های پایه نهم دانش آموزان  81سؤاالت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از  -4

 باسمه تعالی

 1398- 99سال تحصیلی  نهمپایه  درصدی محتوای کتب درسی 81جدول عناوین دروس وتفکیک محدوده 

 درصد( 81محدوده صفحات ) نام درس ردیف

 )پایان درس دهم(118تا صفحه ی  قرآنآموزش  1

 )پایان درس نهم( 116تا صفحه ی  پیام های آسمان 2

 111تا پایان صفحه ی  فارسی 3

 91تا پایان صفحه ی  عربی 4

 132تا پایان صفحه ی  مطالعات اجتماعی 5

 student book))83کتاب دانش آموز تا پایان صفحه ی  زبان انگلیسی 6

 (work book) 65کتاب کار تا پایان صفحه ی 

 (12)پایان فصل  132تا پایان صفحه ی  علوم تجربی 7

 112تا پایان صفحه ی  ریاضی 8
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 ردیف

 

شهر/منطقه آموزشی 

 محل استقرار

ظرفیت  جنسیت پذیرش رشته تحصیلی نام مدرسه

 پذیرش

 تحت پوشش شهرهای

 ماهان 1

 کوثر

 

-شهداد-گلباف-راین-ماهان 72 دخترانه تجربی علوم

 عشایری

-شهداد-گلباف-راین-ماهان 72 دخترانه انسانیعلوم 

 عشایری

 شهید مهدوی

 

-شهداد-گلباف-راین-ماهان 72 پسرانه علوم تجربی

 عشایری

-شهداد-گلباف-راین-ماهان 72 پسرانه علوم انسانی

 عشایری

7 
 زرند

 

 والیت

 

 عشایری-زرند 72 دخترانه ریاضی فیزیک

 عشایری-زرند 72 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-کوهبنان-زرند 72 دخترانه علوم انسانی

 استاد جعفری

 عشایری-کوهبنان-زرند 72 پسرانه ریاضی فیزیک

 عشایری-کوهبنان-زرند 72 پسرانه علوم تجربی

 عشایری-کوهبنان-زرند 72 پسرانه علوم انسانی

 سیرجان 3

 اندیشه

 عشایری-سیرجان 72 دخترانه ریاضی فیزیک

 عشایری-سیرجان 72 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-سیرجان 72 دخترانه علوم انسانی

 مصطفی خمینی

 

 عشایری-سیرجان 72 پسرانه ریاضی فیزیک

 عشایری-سیرجان 72 پسرانه علوم تجربی

 عشایری-سیرجان 72 پسرانه علوم انسانی

4 
 شهربابک

 

 اندیشه

 

 عشایری-شهربابک 72 پسرانه ریاضی فیزیک

 عشایری-شهربابک 72 پسرانه علوم تجربی

 عشایری-شهربابک 72 پسرانه علوم انسانی

 شهید اسالمی

 عشایری-شهربابک 72 دخترانه ریاضی فیزیک

 عشایری-شهربابک 72 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-شهربابک 72 دخترانه علوم انسانی

 رفسنجان 5

علی ابن ابی 

 طالب)ع(

-کشکوئیه-نوق-رفسنجان 72 پسرانه ریاضی فیزیک

 عشایری

-کشکوئیه-نوق-رفسنجان 72 پسرانه علوم تجربی

 عشایری

-کشکوئیه-نوق-رفسنجان 72 پسرانه علوم انسانی

 عشایری

 شهید سجادی

-کشکوئیه-نوق-رفسنجان 72 دخترانه ریاضی فیزیک

 عشایری

-کشکوئیه-نوق-رفسنجان 72 دخترانه علوم تجربی

 عشایری

-کشکوئیه-نوق-رفسنجان 72 دخترانه علوم انسانی

 عشایری

 



 

 

 ردیف

 

شهر/منطقه آموزشی 

 محل استقرار

ظرفیت  جنسیت پذیرش رشته تحصیلی نام مدرسه

 پذیرش

 تحت پوشش شهرهای

 جیرفت 6

 شهید رجایی

 

 عشایری-جیرفت 72 پسرانه ریاضی فیزیک

 عشایری-جیرفت 54 پسرانه علوم تجربی

 عشایری-جیرفت 72 پسرانه علوم انسانی

 ابرار
 عشایری-جیرفت 54 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-جیرفت 72 دخترانه علوم انسانی

2 

 بم
 محدثه

 عشایری-فهرج-بم 72 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-فهرج-بم 72 دخترانه علوم انسانی

 فردوسی

-ریگان-فهرج-نرماشیر-بم 72 پسرانه ریاضی فیزیک

 عشایری

-ریگان-فهرج-نرماشیر-بم 72 پسرانه علوم تجربی

 عشایری

-ریگان-فهرج-نرماشیر-بم 72 پسرانه علوم انسانی

 عشایری

 بردسیر 8

 حضرت فاطمه)س(

 عشایری-بردسیر 72 دخترانه ریاضی فیزیک

 عشایری-بردسیر 72 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-بردسیر 72 دخترانه علوم انسانی

 امام علی )ع(
 عشایری-بردسیر 72 پسرانه ریاضی فیزیک

 عشایری-بردسیر 72 پسرانه علوم تجربی

 بافت 9

 شریعت

    

 عشایری-ارزوئیه-بافت 72 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-ارزوئیه-بافت 72 دخترانه علوم انسانی

 عالمه طباطبایی

    

 عشایری-رابر-ارزوئیه-بافت 72 پسرانه علوم تجربی

 عشایری-رابر-ارزوئیه-بافت 72 پسرانه علوم انسانی

11 

 کرمان 7ناحیه 

 شهید ایرانمنش

 عشایری-چترود-7ناحیه  54 دخترانه ریاضی فیزیک

 عشایری-چترود-7ناحیه  54 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-چترود-7ناحیه  72 دخترانه علوم انسانی

سید کمال الدین 

 موسوی

 عشایری-چترود-7ناحیه  54 پسرانه ریاضی فیزیک

 عشایری-چترود-7ناحیه  54 پسرانه علوم تجربی

-چترود-1ناحیه  -7ناحیه 72 پسرانه علوم انسانی

 عشایری

 کل استان  پسرانه فنی و حرفه ای آیت اهلل خامنه ای

 کل استان  دخترانه فنی و حرفه ای شهید مدرس

 

 

 

 

 

 



 

 

 ردیف

 

شهر/منطقه آموزشی 

 محل استقرار

ظرفیت  جنسیت پذیرش رشته تحصیلی نام مدرسه

 پذیرش

 تحت پوشش شهرهای

 کرمان 1ناحیه  11

 نرجس خاتون

 عشایری-1ناحیه  72 دخترانه ریاضی فیزیک

 عشایری-1ناحیه  54 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-1ناحیه  72 دخترانه علوم انسانی

شهید احمدی 

 روشن

 عشایری -1ناحیه  54 پسرانه ریاضی فیزیک

 عشایری -1ناحیه  72 پسرانه علوم تجربی

 

 عنبرآباد 17

 عشایری-عنبرآباد 72 پسرانه علوم تجربی باقرالعلوم )ع(

 عشایری-عنبرآباد 72 پسرانه علوم انسانی

 عشایری-عنبرآباد 72 دخترانه علوم تجربی علم و فن آوری

 عشایری-عنبرآباد 72 دخترانه علوم انسانی

 عشایری-رابر 72 دخترانه علوم تجربی رضوان رابر 13

 ریگان 14
 عشایری-ریگان 72 دخترانه علوم تجربی معصومیه

 عشایری-ریگان 72 دخترانه علوم انسانی

 انار 15

 عشایری-انار 72 دخترانه علوم تجربی حضرت زینب )س(

 عشایری-انار 72 دخترانه علوم انسانی

 عشایری-انار 72 پسرانه ریاضی فیزیک امام حسین )ع(

 عشایری-انار 72 پسرانه علوم تجربی

 رودبار 16

 عشایری-رودبار 72 پسرانه علوم تجربی صاحب الزمان)عج(

 عشایری-رودبار 72 پسرانه علوم انسانی

 عشایری-رودبار 72 دخترانه علوم تجربی فرهیختگان

 عشایری-رودبار 72 دخترانه علوم انسانی

 عشایری 72 پسرانه علوم انسانی شهدای عشایر عشایری 12

 منوجان 18

 عشایری-منوجان 72 دخترانه علوم تجربی ریحانه

 عشایری-منوجان 72 دخترانه علوم انسانی

 عشایری-منوجان 72 پسرانه علوم تجربی امام رضا)ع(

 عشایری-منوجان 72 پسرانه علوم انسانی

 قلعه گنج 19
 عشایری-قلعه گنج 72 دخترانه علوم تجربی حکمتیه

 عشایری-قلعه گنج 72 دخترانه علوم انسانی

 کهنوج 71

     فرهیختگان

 عشایری-فاریاب-کهنوج 72 دخترانه علوم تجربی

 عشایری-فاریاب -کهنوج 72 دخترانه علوم انسانی

     امام خمینی )ره(

-فاریاب-گنجقلعه -کهنوج 72 پسرانه علوم تجربی

 عشایری

-فاریاب-قلعه گنج-کهنوج 72 پسرانه انسانیعلوم 

 عشایری

71 
 نرماشیر

 عشایری-فهرج-نرماشیر 72 دخترانه علوم تجربی پروین اعتصامی

 عشایری-فهرج-نرماشیر 72 دخترانه علوم انسانی 
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