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  باسمه تعالي
اجرا آموزش و پرورش،  عا یجلســه شــورا مصــوب هشــتصــد و چهل و هفتم ،مفاد اســاســنامه مدارس نمونه دول یدر 

سطه (دب دهم مدارس نمونه دول هیپا ی، آزمون ورود١/٦/١٣٩٠مورخ  ستان هاستاندوره دوم آموزش متو و  ف یهاو ه
ا طیمطابق با شرا ١٤٠٠-١٤٠١یسال تحص ی) برایاحرفه  یهادستورالعمل و مفاد مندرج در بخشنامه نیو ضوابط مندرج در 

ره  ــ ره  ٢٣/٠٢/١٣٩٩مورخ  ١٣٦/٥١٠ش ــ ــوص ٢٤/٠٢/١٣٩٩مورخ  ١٤١/٥١٠و ش ــتورالعمل برگزار (درخص کم یآزمون ها ی دس  یترا
ع ی فاصله گذار طیدانش آموزان در شرا   شود.) برگزار یاجت

  

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

،ثبت : تبصره ایرا ره  هامشنبخ براساس نام اتباع غ   شود. انجام ٢٢/٠٥/١٣٩٩مورخ   ٤٤/٢٤١/٣٤٠بخشنامه ش
صآموزان دانش ت. ٢ پایمشغول به تح صیل در  سال تح م  صورت داش سا، ١٣٩٩-١٤٠٠ یه  مجاز به ثبت  ط،یشرا  ریدر 

 هستند. مدارس نمونه دول ینام در آزمون ورود
ارزشیا  »١٧« کت حداقل معدل، کسب ه دهم مدارس نمونه دولیپا یمالك شرکت در آزمون ورود : تبصره نوبت یا پادر 
ل نمرات  خردادماهکت معدل نمرات دوم ( میپاالن یالتحصفارغ  یبرا )تکویبدون اع   باشد.  ه 

ن منطقه خواهد بود. آموزاندانش ب  در دولنمونه یهاستاندبرقابت علمی در آزمون ورودی . ٣    ه
تواند در در راستای سیاسِت محوری وزارت آموزش و پرورش در خصوص کاهش تمرکز، کارگروه استا آزمون ورودی  : تبصره

شرایط ثبت نام در محدوده جغرافیا منطقه ضوابط و  سبت به تعی  صمیمناحیه ،موارد خاص ن ستان ت ر ید.،  ی ن  گ
ره ( چه راهن وستی کیمطابق جدول ش   )دف

ن نامثبتســامانه در   دتوانداوطلب صــرفاً   هر. ٤ شــاخه نظری  تحصــی رشــته كی، این ا(از  ، ر ک  علوم تجر  ،ف
 د.یانتخاب ن را )ادبیات و علوم انسا

 است . دهیمشخص گرد وستیدر جدول  ،نمونه دول یها ستاندب انتخا یها تیتعداد اولو. ٥
آزمون استان مجاز به ثبت ای در سطحدر هر منطقه، بودن رو کوچی به دلیل عشایرآموزان دانش. ٦  باشند.نام و شرکت در 
که متقا  ل در مدارس خارج ازیآموزان مشــغول به تحصــدانش. ٧ ، با هســتند نمونه دول مدارسل در یادامه تحصــ کشــور 

با دستورالعمل ر، مطابق است در موعد مقرّ  ی ضرور ،شودنمی  برگزارآموزان ل از دانشین قبیا ین که آزمون مجزا برایه به اتوجّ 
 ند.یاقدام ن استان مورد تقاضا  درنام خود نسبت به ثبت ،مدارس نمونه دول یودآزمون ور 

 

   



 

٣ 

 

  نام، زمان توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون) مهلت ثبتب
روز ،نمونه دول مدارسداوطلبان آزمون ورودی  نامثبت. ١ ق ا ٣١/٠١/١٤٠٠شنبه سه تا روز ٢١/٠١/١٤٠٠شنبه مورخ  از   هسامانز طر

  .شدخواهد انجام  ilam.natije.irبه نشا  نامثبت
ـــر ـــات و ظرف :ه تبص ـــّخص ـــته در مدارس نمونه دول رشیپذ تیّ مش رش ـــتان، برا هر  آزمون، هنگام  یاس ـــرکت در  داوطلبان ش

 نام، قابل مشاهده خواهد بود.ثبت
ـــورت اثبت ندیفرا ت :ه تبصـــر نینام به ص ـــط دانش ن ـــد(اطالعتوس انجام خواهد ش ـــاآموز  ـــط مدارس انجام  رس توس

  شود).
صیل، داوطلب عکس، مشخصات فردی:  شامل آزمون هکارت ورود به جلس. ٢ اولویت  ،رشته مورد تقاضا، مدرسه محل تح

خ برگزاری آزمونحداقل ، امتحا هو نشــــا دقیق حوز نمونه دولمدارس انتخاب  تار ق ســــامانه ، ســــه روز قبل از  از طر
  .فتگرخواهد   در اختیار داوطلبان قرارنام ثبت

  ممنوع است. ،بدون ارائه کارت ورود به جلسه،جلسه آزمون  درداوطلبان  شرکت : تبصره
ــور به ١٨/٠٤/١٤٠٠مورخ   جمعهصــبح روز  ٩ســاعتس أر، مدارس نمونه دولآزمون ورودی . ٤ ــر کش ــراس زمان صــورت همدر س

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

سامانه ثبت : هتبصـر ن موجود در  ق درگاه این ستفاده از کارتمبلغ فوق از طر شتاب و با در اختیار نام و با ا ضو  های بان ع
  گردد. پرداخت داش رمز دوم پویا 

   



 

٤ 

 

  مراحل ثبت نام در آزمون) ج
  مرحله اول -
صدلایر ( ۰۰۰/۳۰۰ به مبلغ مپرداخت وجه ثبت نا. ۱ کارت های  سی ستفاده از  سامانه ثبت نام با ا ن  ق درگاه این هزار لایر) از طر

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

داد نخواهد بود.شود و وجه نمی زی قابل اس   وار
  .ثبت نامجهت ورود با کد دوازده رقمی . ۲
ک ۳ وط به ســال جاری    jpgیکســل در قالب  ۳۰۰×۴۰۰. بارگذاری فایل عکس با ابعاد حدا (ابتدا با  دکمه   با زمینه ســفید ، مر
صو«سپس با دکمه  مورد را انتخاب و لیفا »انتخاب پرونده« سال ت عکس  تیپس از رو عکس نموده و ی م به بارگذاراقدا » ریار
  ).دین کیکل » یگام بعد و دیتا«دکمه  یبر رو آن، دیدر صورت تا و

از دانش آموز شرکت کننده در آزمون، ضمن محرومیت داوطلب از شرکت تذکر : استفاده از تصاویر قدیمی یا تصویر فردی غ 
  اثر خواهد شد.نام وی 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
س با داوطلب۶   . ثبت اطالعات ت
افت . ۷ ی ثبتکد رهدر م فرایند ثبتگ ات   های بعدی توسط داوطلب. نام و نگهداری آن جهت استفادهنام پس از 

ـــه و افتدر ثبت معدل، بوده و مراحل آزمون الزا انیتا پا ی کد رهگ ی نگهدار :  تذکر اعالم  همچن کارت ورود به جلس
  .) رفتیصورت خواهد پذ »ی کد رهگ« هم لهیآزمون به وس جینتا

  
  مرحله دوم  -

  رسا خواهد شد.زمان این مرحله متعاقباً اطالع .جهت ثبت معدل کد م و ی با کد رهگ تیمراجعه به سا

   



 

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

  
اســـاس برنامه در طرا : ١مهم نکته   »قرمز  تیضـــعو« ١٩ دیکوو روسیو طیدوره اول متوســـطه در شـــرا ســـواالت آزمون بر 

  باشد.
م جهــت آزمون ورودی مــدراس بخش : ٢مهم نکتــه  ر، از محتوای کتــب در پــایــه  ـــخص شــــده در جــدول ز هــای مش
، حذف شدهنمونه   اند : دول

  حذفیات محتوای پایه نهم   نام درس
  ٣درس   های آسمانیپیام

  انس با قرآن در خانه         مباحث شناخت          قواعد وتلفظ حروف           حفظ پیام آیات منتخب   قرآن

  متن درس (مهارت های شفاهی خواندن ،گفتن وشنیدن به همراه ترجمه )  عربی
  البحث العلمی (پژوهش )         برای مطالعه           کنزالحکمه/نورالسما                ساختار زبان (قواعد)

  تصویر نویسی/حکایت نگاری /مثل نویسی               روان خوانی /شعر خوانی        حکایت/کار گروهی   فارسی ونگارش

  ٢٤،٢٣،٢١،١٩،١٧،١٤دروس   مطالعات

  )١٢تا  ١فصل اول کتاب (صفحه   ریاضی

  یون ها در بدن  : ٢فصل   علوم تجربی
  ماندگار تا آخر فصلهایپالستیک خام ونفتهایترکیب خام تا سر از نفت کربن،چرخه فصل تا سر از ابتدای : ٣فصل 
  از اصطکاک تا اخر فصل  : ٥فصل 
  تا آخر فصل٨٠از صفحه  : ٧فصل 
  تا آخر فصل   ٩٢از صفحه  : ٨فصل 
  از سطح شیب دار تا آخر فصل  : ٩فصل 
  از شهاب سنگ تا آخر فصل  : ١٠فصل 
  از گیاهانی که آوند ندارند تا آخر فصل  : ١٢فصل 
  کرم های پهن ،کرم های لوله ای وکرم های حلقوی   : ١٣فصل 
  ماهی ها تا سر دوزیستان  : ١٤فصل 
  از اهمیت تنوع زیستی تا آخر فصل  : ١٥فصل 

 Review-role play  زبان خارجه
  

شیونمونه دول مدارسؤاالت آزمون ورودی س. ٢ نه ه، به  سخ چهارگز ه یکتب در پامحتوای  از)، صحیحای (فقط با یک پا
 .ح خواهد شدطر ١٣٩٩-١٤٠٠سال تحصی  م

ـــؤاالت درس. ٣ ن یهاامیآموزش قرآن و «س ـــ ـــ » آس ـــیع و تس ک داوطلبان اهل تش ـــ ـــودطرا از محتوای مش  اما؛ ش
ک اقلیت (مســیحیان، کلیمیان و زرتشــتیان)، به ســؤاالت رســمی کشــور   ید یهاتیّ اقل داوطلبان اســاس مشــ های دی بر 

ت محتوای کتاب  خواهند داد.پاسخ ١٣٩٩چاپ سال  ٩٢٠ های دی با کدالهی و اخالق ویژه اقلیت ادیان تعلی



 

٦ 

 

شــود. برای منفی برای داوطلب در نظر گرفته  نمره یکمثبت و به ازای هر پاســخ غلط،  نمره ٣به ازای هر پاســخ صــحیح، . 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

   



 

٧ 

 

  آموزظرفيت، ضوابط و شرايط پذيرش دانش) ه
عدادکالس، ظرف. ١ ناو رشیپذ تیت ها نیو ع ته  ـــ ـــ یرش نه دول یتحص بت ،مدارس نمو گام ث نینام ادر هن  قاز طر ،ن

 .دیسامانه ثبت نام استان، به اطالع داوطلبان خواهد رس
ا دانش. ٢ ـــتهمدارس نمونه دولآموز در پذیرش  ـــی، برای رش ، ، انســــا ادبیات و علوم : های تحص  ارعلوم تجر

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

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

ـــره . ٣ طابق تبص مادهیم مل اجرا »١١« ك  ـــتورالع نه دول از دس ره ،مدارس نمو ـــ  پذیرش ١٠/١٠/١٣٩٠مورخ  ٢٢٧١٩٥به ش
آزمون ورودی، بر اســـاسدانش زشـــیا  کت آزمون ورودی و معدل نمره کلمیانگ  آموزان در  میپانوبت دوم پایا ار به  ه 

زشیا درصد  ٥٠نمره آزمون ورودی و  درصد ٥٠( ؛نسبت مساوی  خواهد بود.  نوبت دوم)ایپامعدل کت ار
صره : سبه تب صد ٥٠ شرط محا ش نمونه دول مدارسآموزان در رش دانشیپذ ی، براکتمعدل  در  کتمعدل  حداقل، دا

یا » ١٧« ـــ زش بت ایپاار عدل نمرات ( دوم نو ل نمرات کت م بدون اع م  یه  پا ماه  ـــتمرخرداد ـــ)   مس ســــال تحص   یدر 
  .است ١٣٩٩-١٤٠٠

ره . ٤ ـــ ـــنامه ش ـــتناد بخش ، در نمونه دول مدارسپذیرش ظرفیت از   )%١٠(درصــــدده ، ٢٩/٠٣/١٣٩٠مورخ  ٦١٨٨٤/٢٢٠به اس
به  لب،  ـــورت وجود داوط هد تعلدانشص رد. دانشگق آموزان شــــا ـــرایط ز با ش یت، آموزان  یب اولو ند از  به ترت توان

  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 د) اولویت چهارم  ز از و آز % ٢٥فرزندان جانباز    ؛اسارت ماه سابقه ٦ادگان با کم 
صره ستفاده از   متقا : ١ تب شاهد دریما ت خود را یاولو ،ثبت نام در نمون برگ دیبا ،نمونه دولمدارس آزمون ورودی ه 

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

مدانش : ٣ بصـــرهت ـــد ٧٠حداقلبه شـــرط کســـب ،فوق یت هایه به اولوشـــاهد با توجّ ه یآموزان  ن فرد نمره  درص کل آخر
  شوند. رش یپذ ،خود یپذیرفته شده مدرسه مورد تقاضا

صرهت صورت عدم احراز   : ٤ ب شاهدیمدر  شت ه  صی  هدر ر ضای تح ضوابط ،آموزدانشمورد تقا ، قبو داوطلب در مطابق 
  .شداثر خواهد آزمون لغو و 

ساسنامه مدارس نمونه به استناد. ٥ ، ا صوب دول  مورخ  ،شورای عا آموزش و پرورش هشتصد و چهل و هفتم جلسه م
رهدول  دســتورالعمل اجرا مدارس نمونه ١٢همچن مادهو ١/٦/١٣٩٠ کل آموزش و اداره ، ١٠/١٠/١٣٩٠مورخ  ٢٢٧١٩٥ به شــ

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

   



 

٨ 

 

  ان پذيرفته شده در آزمون وروديآموزنقل و انتقال دانش هضوابط و نحو) و
ـــتانآزمون ورودی،   قبو درکه پس از   دانش آموزا. ۱ رس ـــایر  ـــتانمتقا ثبت نام در مدارس نمونه دول س ها ها و یا اس

رســـتان مبدأ (خود یرســـه مورد تقاضـــامدقبو در در صـــورت  ،هســـتند رســـتان  همدرســـدر خا وجود ظرفیت  و) در 
با کســــب مقصــــد قت ادار،  تان همواف ـــ بت مقصــــد، کل آموزش و پرورش اس قال و ث به انت جاز  مدارسم نه دول نام در   نمو

  رستان یا استان دیگر) خواهند بود.(
 ( معر  مقصــدو  کل داوطلب) نمرهبا ذکر   (اعالم قبوهای مبدأ اســتان کل آموزش و پرورشه ادارهای  هنامتصــویر   : تبصــره

  بایگا شود. ،منتقل شده آموزدانش پروندهدر  باید  ستان مقصد)نامه به دب
ســتان  جابجا دانش آموزان در. ٢ رســتانمحدوده  در،دول نمونههای دب ن  نمره شــ(ح در صــورت دایک   فردآخر

سال اول پذیرش، ممنوع است.مقصد)  هقبو مدرس   در 

   



 

٩ 

 

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

ک . ٢  .هفته پس از اعالم نتایج خواهد بود  دوشدگان اص از پذیرفته نامت ثبتمهلحدا
 شد.خواهد صادر  آزمون اند، کارنامه که در آزمون ورودی شرکت کرده داوطلباکلیه  یبرا. ٣
سا پذیرفته. ٤ ست ا ابشدگان فهر ، ثبت نام در مدارس فرآیندنجام ه منظور  : نام و  شامل(به تفکیک مدارس نمونه دول

، نام پدر،  رهنام خانواد ،  ش سه ، کد مداوطل سطهدوره اول نام مدر صیل محل متو سه تح سطهدوره دوم ، نام مدر  متو
ســتان ف ، نمره آزمون و نمره تراز شــده کل و کت ارزشــیا پایا نوبت دوم مورد تقاضــا، معدل دول نمونه یو حرفه ا یا ه

ـــتانآموزان) دانش میه ید اداره کل آموزش و پرورش اس تأ آموزش و ادارات 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  ص صورت شدگان ا ه، هاعدم تکمیل کالسدر ست ذخ سط ادار فهر کل آموزش  هتو
یه و  د.خواهد شاعالم  و پرورش استان 

و  برسـدکل آموزش و پرورش اسـتان اداره د یتأباید به اعالم شـده به مدارس،  هو ذخ اصـ شـدگانپذیرفتهفهرسـت : تبصــره
  شود. ی نگهدار ،به مدت سه سال در مدرسه، منطقه و استاناقل حد

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

یند.ثبت شده، تعیمازاد بر ظرفیت  توانند، خود یمورد تقاضارشته   نام ن
ـــیالت پذیرش دانش : هتبصـــر ل ت برر و اع ـــیا قلودوزاد(همآموزان به منظور  یش از اعالم نتیج)بیش  نمرهآزمون،  ه، 
ـــورت دارا بودن  ،زادآموزان همدانش ـــرایطبرر و در ص یت  ش مازاد بر ظرف ــــان ن  نام ایش ــــده، در فتعیالزم،  هرســــت ش

  .شودشدگان اعالم پذیرفته

    



 

١٠ 

 

  جدول شماره  يك

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

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

  
  
  

  مناطق تحت پوشش  ظرفیت پذیرش  رشته  نسیتج  نام آموزشگاه  نام منطقه

٧٢  ریاضی فیزیک  پسر  باقرالعلوم ایالم  کلیه مناطق استان 
٧٢  علوم تجربی  پسر  باقرالعلوم  ایالم  کلیه مناطق استان 

٧٢  علوم انسانی  پسر  باقرالعلوم  ایالم  کلیه مناطق استان 

٧٢  ریاضی فیزیک  دختر  فضیلت  ایالم  کلیه مناطق استان 

٧٢  علوم تجربی  دختر  فضیلت  ایالم  کلیه مناطق استان 

٧٢  علوم انسانی  دختر  فضیلت  ایالم  کلیه مناطق استان 

٥٢  علوم تجربی  پسر  شهید مدرس  دهلران  کلیه مناطق استان 

٥٢  علوم تجربی  پسر  حافظ  ایوان  کلیه مناطق استان 
  


