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 باسمه تعالی

 1399-1400دستورالعمل آزمون ورودي پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 

در اجراي مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شوراي عالی آموزش و         
هاي ها و هنرستاندبیرستان(لتی دوره دوم متوسطه ، آزمون ورودي پایه دهم مدارس نمونه دو1/6/1390پرورش، مورخ 

مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل و رعایت مفاد  1399-1400براي سال تحصیلی) ايفنی و حرفه
درخصوص ( 24/02/1399مورخ  141/510و شماره  23/02/1399مورخ  136/510مندرج در بخشنامه هاي شماره 

 .گردد برگزار می) آزمون هاي تراکمی دانش آموزان در شرایط فاصله گذاري اجتماعی دستورالعمل برگزاري

 نام در آزمون ورودي  ضوابط و شرایط ثبت)  الف

 داشتن تابعیت ایرانی؛ )1

 .انجام می شود 25/03/1398مورخ  46655نام اتباع غیرایرانی، بر اساس بخشنامه شماره  ثبت  :تبصره

در آزمون ورودي  مجاز به ثبت نام، 1398-99به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی تمامی دانش آموزان مشغول  )2
 .مدارس نمونه دولتی هستند

در » 17« پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل معدل کتبی  مالك شرکت در آزمون ورودي :تبصره
براي فارغ التحصیالن  )معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی(ارزشیابی پایانی نوبت دوم 

 . پایه نهم می باشد

 .خواهد بود ناحیه/در بین دانش آموزان همان منطقه رقابت علمی در آزمون ورودي دبیرستان هاي نمونه دولتی )3

علوم تجربی، ( یک رشته تحصیلی از شاخه نظريتواند در نمون برگ تقاضاي ثبت نام،  هر داوطلب صرفاً می )4
 .را انتخاب نماید) وم انسانیفیزیک، ادبیات و عل	ریاضی

تعداد اولویت هاي انتخابی دبیرستان هاي نمونه دولتی، توسط کارگروه استانی آزمون ورودي تعیین و در شیوه نامه  )5
 .ثبت نام اطالع رسانی خواهد شد

 .ب نمایدرا انتخا یک هنرستان از شاخه فنی و حرفه ايتواند در نمون برگ تقاضاي ثبت نام،  هر داوطلب صرفاً می )6

آموزان شهر و شهرستان، بدون  اي نمونه دولتی، در بین دانش هاي فنی و حرفه رقابت علمی براي ورود به هنرستان  )7
 .لحاظ نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود

رو بودن، در هر منطقه اي در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون   آموزان عشایري به دلیل کوچ دانش )8
 .ندمی باش

دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج ازکشور که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی  )9
، ضروري است در موعد برگزار نمی شودهستند، با توجه به این که آزمون مجزا براي این قبیل از دانش آموزان 

اقدام  استان مورد تقاضات به ثبت نام خود در مقرّر، مطابق با دستورالعمل آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی، نسب
 .نمایند



 

 

2 

 

 نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاري آزمون مهلت ثبت) ب

استان که دانش آموزان می توانند در آزمون ورودي آن  مشخّصات و ظرفیت پذیرش هر رشته در مدارس نمونه دولتی )10
 .هده خواهد بودنام براي داوطلبان قابل مشا شرکت نمایند، هنگام ثبت

 30/03/1399مورخ  جمعهتا روز  20/03/1399شنبه مورخ سهنام داوطلبان آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی، از روز ثبت )11

 .انجام خواهد شد) www.azmoon.eamedu.ir( نام از طریق سامانه ثبت

پاسخ آن، از طریق سامانه ثبت  نام، اعالم نتایج آزمون، درخواست تجدید نظر و دریافت تمامی مراحل ثبت :تبصره 
 .نام و اعالم نتایج استان انجام خواهد شد

مشخصات فردي، عکس داوطلب، مدرسه محل تحصیل، رشته مورد تقاضا، : کارت ورود به جلسه آزمون شامل )12
، از طریق حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاري آزموناولویت انتخاب مدارس نمونه دولتی و نشانی دقیق حوزه امتحانی، 

 .سامانه ثبت نام در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت

 .شرکت داوطلبان در جلسه آزمون، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، ممنوع است :تبصره 

صورت   در سراسر کشور به 20/04/1399صبح روز جمعه مورخ   9ساعت آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی، رأس  )13
 .دزمان برگزار خواهد ش هم

دویست و پنجاه  ( ریال 250000نام  ، مبلغ ثبت1380بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب  قانون تنظیم 14به استناد ماده  )14
 .می باشد) هزار ریال

 .مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است :تبصره

 منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاالت  ) د

 : منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاالت و مدت زمان پاسخگویی، به شرح جدول زیر است )15

 زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال منابع آزمون ردیف
درصد 80محتواي (منابع طرح سوال

  )98- 99کتب پایه نهم سالتحصیلی 

 2 10 آموزش قرآن و پیام هاي آسمان 1

 دقیقه 120

صفحه (قرآن تا آخردرس هشتم 
پیامهاي آسمان تا آخر درس - )93

  )107صفحه (نهم 
 )102صفحه ( 13تا آخر درس  2 15 فارسی 2

 )80صفحه ( 7تا آخر درس  1 8 عربی 3

 ) 126صفحه( 18تا آخر درس  1 10 )جغرافیا، تاریخ ، مدنی (مطالعات اجتماعی  4

 )79صفحه ( 4تا آخر درس  1 7 زبان انگلیسی 5

 )112صفحه ( 10تا آخر فصل  2 25 علوم تجربی 6

 )112صفحه ( 6تا آخرفصل  3 25 ریاضی 7

   100 جمع کل
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کتب ، از محتواي )فقط با یک پاسخ صحیح(اي  سؤاالت آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی، به شیوه چهارگزینه )16

 .طرح خواهد شد 1398- 99درسی پایه نهم  سال تحصیلی 

از محتواي مشترك داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود؛ » ي آسمانآموزش قرآن و پیام ها«سؤاالت درس )17
، به سؤاالت  مشترك اقلیت هاي دینی بر )مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان(هاي دینی رسمی کشور  اما داوطلبان اقلیت

اسخ خواهند پ 1398چاپ سال  920اساس محتواي کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت هاي دینی با کد
 .داد

. شود نمره مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط، یک نمره منفی براي داوطلب در نظر گرفته می 3به ازاي هر پاسخ صحیح،  )18
 .براي سؤاالت بدون پاسخ، نمره اي در نظر گرفته نخواهد شد

 .اي او منظور خواهد شدچنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد، یک نمره منفی بر :تبصره

 آموز ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش) د

ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی، : هاي تحصیلی ، براي رشتهمدارس نمونه دولتیآموز در  پذیرش نهایی دانش )19
نامه اجرایی هدایت زمینه، مطابق شیوه / فیزیک و شاخه فنی و حرفه اي، منوط به کسب شرایط احراز رشته  ریاضی

 . است  خرداد ماهدر ) 18/12/1395مورخ  226266موضوع بخشنامه  شماره (تحصیلی 

ط هدایت آموز، مطابق ضواب نام در رشته تحصیلی مورد تقاضاي دانش در صورت عدم احراز شرایط ثبت :تبصره 
 .خواهد شد اثر لغو و بی تحصیلی، قبولی داوطلب در آزمون 

 10/10/1390مورخ  227195از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی، به شماره » 11«مطابق تبصره یک ماده  )20
نوبت دوم پایه  معدل کتبی ارزشیابی پایانیو  میانگین نمره کل آزمون ورودي آموزان در آزمون ورودي، بر اساس پذیرش دانش

 .خواهد بود)معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم% 50نمره آزمون ورودي و % 50( به نسبت مساوي؛  نهم

معدل کتبی معدل کتبی، براي پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، داشتن حداقل % 50شرط محاسبه :تبصره 
 .است 1398-99در سال تحصیلی ) ماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی معدل نمرات خرداد(ارزشیابی پایانی نوبت دوم » 17«

از ظرفیت پذیرش مدارس نمونه دولتی،  %)10(ده درصد، 29/03/1390مورخ  61884/220به استناد بخشنامه شماره  )21
لویت آموزان با شرایط زیر، به ترتیب او دانش. گیردآموزان شاهد تعلق می در صورت وجود داوطلب، به دانش

 :استفاده کنند» سهمیه شاهد«توانند از  می

اولویت اول ) الف


 فرزندان شاهد؛ 

اولویت دوم ) ب
  سال سابقه اسارت؛ 3به باال و آزادگان با بیش از %  50فرزندان جانباز 

اولویت سوم ) ج
  ماه سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با بیش از %  49تا %  25فرزندان جانباز 

رم اولویت چها) د
  ماه سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با کمتر از %  25فرزندان جانباز زیر 
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متقاضی استفاده از سهمیه شاهد درآزمون ورودي مدارس نمونه دولتی، باید در نمون برگ ثبت نام،  :1تبصره
 .اولویت خود را مشخص نماید

 .رتیب اثر داده نخواهد شدبه مدارك ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات، ت: 2تبصره

نمره کل آخرین فرد  % 70حداقلدانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت هاي فوق، به شرط کسب  :3تبصره
 .پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضاي خود، پذیرش می شوند

وابط، قبولی آموز، مطابق ض در صورت عدم احراز سهمیه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاضاي دانش :4تبصره
 .اثر خواهد شد داوطلب در آزمون لغو و بی

 داوطلب مالك تعیین سهمیه شهري و روستایی در آزمون ورودي، محل استقرار دبیرستان دوره اول متوسطه. )22
 .می باشد )آموزشگاه محل تحصیل پایه نهم دانش آموز(

 هاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی  موارد خاص هنرستان) ه

اي نمونه  هاي فنی و حرفه هاي موجود در هنرستان توجه به عالقه خود و با در نظر گرفتن اولویت رشته داوطلبان با )23
 .دولتی، نسبت به انتخاب هنرستان اقدام نمایند

هاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی یک هنرستان پذیرفته می شوند، مجاز به داوطلبانی که در آزمون ورودي هنرستان )24
 .هنرستان ها نخواهند بودثبت نام در سایر 

در موارد خاص، ثبت نام پذیرفته شدگان از یک هنرستان فنی وحرفه اي نمونه دولتی در هنرستان دیگر، منوط  :تبصره
 .به موافقت ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه مبدأ و مقصد خواهد بود

تواند،  اي نمونه دولتی می هاي فنی و حرفه یت هنرستانکل آموزش و پرورش استان در صورت عدم تکمیل ظرفاداره )25
ها که در آزمون  نمونه دولتی اعم از دبیرستان یا هنرستان  از بین داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در این هنرستان

 .، بر اساس نمره فضلی، ثبت نام و نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام نمایدشرکت نموده اند

مکاري شوراي مدرسه قبل از ثبت نام پذیرفته شدگان، برنامه درسی هر رشته را براي ها با همدیران هنرستان )26
 . اولیاء و دانش آموزان تشریح نمایند

ها می توانند بر اساس ظرفیت هر رشته، اولویت هاي تعیین شده در نمون برگ هدایت مدیران هنرستان )27
 . ت نام دانش آموزان هر رشته اقدام نمایندتحصیلی پذیرفته شدگان و همچنین عالقمندي آنان نسبت به ثب

 آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودي ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش) و

دانش آموزانی که پس از قبولی درآزمون ورودي، متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا  )28
، وجود ظرفیت خالی در مدرسه شهرستان مقصدو  ) در شهرستان مبدأ( ضاي خوددر صورت قبولی در مدرسه مورد تقا استان ها هستند،
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نام در مدارس نمونه دولتی  مقصد، مجاز به انتقال و ثبت  با کسب موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان
 .خواهند بود) شهرستان یا استان دیگر(

( و مقصد) اعالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب ( بدأ هاي م تصویر نامه هاي اداره کل آموزش و پرورش استان :تبصره

 .آموز منتقل شده، بایگانی شود باید در پرونده دانش )معرفی نامه به دبیرستان مقصد

حتی در صورت داشتن نمره (جابجایی دانش آموزان در دبیرستان هاي نمونه دولتی، در محدوده یک شهرستان  )29
  .ع است، ممنو) آخرین فرد قبولی مدرسه مقصد

 شدگان در آزمون  اعالم نتیجه و ثبت نام از پذیرفته) ز

) مطابق کارنامه هاي پیشنهادي پیوست(براي داوطلبانی که در آزمون ورودي شرکت کرده اند، کارنامه آزمون  )30
 .صادر خواهد شد

 .از طریق سامانه ثبت نام اعالم خواهد شداسامی پذیرفته شدگان  )31

پذیرفته شدگان اصلی، در صورت عدم تکمیل کالس ها، فهرست ذخیره توسط اداره پس از اتمام مهلت ثبت نام  )32
 .کل آموزش و پرورش استان تهیه و اعالم خواهد شد

در صورت شرکت در آزمون ورودي مدارس ) دو قلو یا بیشتر، هم جنس یا غیر هم جنس(آموزان هم زاد  دانش )33
نمره تراز شده آزمون آخرین فرد  % 80شرط کسب حداقل  هاي دیگر بهنمونه دولتی و پذیرش یکی از آنان، قل

 .ثبت نام نمایند ،مازاد بر ظرفیت تعیین شدهتوانند  ، میدر رشته مورد تقاضاي خودپذیرفته شده مدرسه 

 امور مالی آزمون) ح

.( هد شدریال  صرفا از طریق درگاه الکترونیکی و در زمان ثبت نام پرداخت خوا250000هزینه ثبت نام به مبلغ  )34
 )پرداخت از طریق سایر روش هاي پرداخت بانکی مقدور نمی باشد

 سایر موارد) ي

پس از برگزاري آزمون، دفترچه سؤاالت و کارت ورود به جلسه آزمون که به امضاي داوطلبان رسیده است، به  )35
 . ارسال خواهدشد  هاي داوطلبان به اداره کل آموزش و پرورش استان برگ همراه پاسخ
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