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 تعالي باسمه
 .باشد قرآنی تربیت باید تربیت

 (ره) خمینی امام
 براي پرورش استعدادها بایستی تدبیر بیاندیشیم در این تردیدي نیست، اما مالك باید استعدادها باشد و الغیر، عدالت این است. 

 العالی(مقام معظم رهبري )مدظله

 :مقدمه

ی، نه دولتبا حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، در راستاي  اجراي مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی)دبیرستان نمو

، وفق  يك آزمون ورودي مشتركدر قالب  1399 -1400اي ( سال تحصیلی هاي فنی و حرفهفرهنگ و هنرستان

 گردد. ي راهنما برگزار میمفاد این دفترچه

 به نسبت كامل، العاطّ با و كرده مطالعه تدقّ با را دفترچه این مطالب شیود مي توصیيه  گرامي داوطلبان به

  .نمایند اقدام آزمون در شركت و نام ثبت

 آزمون، انجام ثبت نام دقيق است.( لين قدم براي موفقيّت دراوّ)

 آزمون : در داوطلبان نام ثبت شرایط و طضوابالف( 

 داشتن تابعیت ایرانی  ی1

 انجام می شود. 03/04/1398 -1/124405/2500، براساس بخشنامه شماره ثبت نام اتباع غیرایرانی تبصره:

در آزمون ورودي  مجاز به ثبت نام، 1398-99ی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی تمام ییی2

 مدارس نمونه دولتی هستند. 

در ارزشیابی  " 17 "، تسب حداقل معدل تتبی دهم مدارس نمونه دولتیتبصرره  مالك شرتت در آزمون ورودي پایه  

 هم می باشد.نبراي فارغ التحصیالن پایه  اعمال نمرات تکوینی(دون پایانی نوبت دوم ) معدل نمرات خردادماه ب

رقابت علمی در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی )دبیرسررتان ها و هنرسررتان ها( در بین دانش آموزان اسررتان    -3
 خواهد بود.

ی یا هنرستان هاي فن تذتر  دانش آموزانی ته در آزمون یک مدرسه پذیرفته شده اند) دبیرستان نمونه دولتی، فرهنگ

و حرفه اي( مجاز به ثبت نام در دیگر مدارس نمونه ) دبیرسررتان نمونه دولتی، فرهنگ یا هنرسررتان هاي نمونه دولتی( 

 نخواهند بود. لذا در  انتخاب واحد آموزشی مورد نظر تمال دقت صورت گیرد.

 دیگر امکان پذیر نمی باشد.تبصره  جابه جایی دانش آموزان از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی 
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، هر داوطلب صررررفا می تواند در نمون بر  15-3، 15-2، 15-1برا عنرایت به فرم تقانرررانامه ثبت نام، بندهاي    -4

تقانانامه ثبت نام، یک رشته تحصیلی از دبیرستان نمونه دولتی) علوم تجربی، ریانی و فیزیک، ادبیات و علوم انسانی( 

 رهنگ و یک رشته تحصیلی از هنرستان هاي فنی و حرفه اي را انتخاب نماید.یک انتخاب از دبیرستان ف

هر داوطلب صررفا می تواند با توجه به رشرته انتخابی در نمون بر  تقاناي ثبت نام، یک دبیرستان نمونه دولتی،    -5

  انتخاب( 3اي را انتخاب نماید. )  یک دبیرستان فرهنگ و یک هنرستان از شاخه فنی و حرفه

، حتی در صورت تسب نمره قبولی، در فهرست 15-3، 15-2، 15-1در صرورت عدم تکمیل هریک از بندهاي   بصره:ت

 قبول شدگان واحد آموزشی ته آن را انتخاب نکرده است، اعالم نخواهد شد.

رد نیاز، ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از تشررور با ارا ه گواهی اشررتغال به تحصرریل و سررایر مدارك مو  -6

 توسط وتیل آن ها بالمانع است.

 مدارك مورد نياز براي ثبت نام داوطلبان در آزمون:ب( 

 ي داوطلباصل و تپی صفحه اوّل شناسنامه يارا ه -1

 و تکمیل اطالعات   http://qom.natije.irمراجعه به سامانه  -2

 ریال)بیست وپنج هزارتومان(  از طریق درگاه اینترنتی 250000م به مبلغ پرداخت هزینه ثبت نا -3

به جز صررورت گرفته و  05/04/1399لغایت  01/04/1399و ویرایش اطالعات از تاریخ  هزینه ثبت نامپرداخت  :تذكر

 مبلغ فوق الذتر، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است. 

 300پیکسل عرض و  200و اندازه حداقل  JPGپرسرنلی دانش آموز با پسروند   بارگذاري فایل اسرکن شرده عک     -4

قدام به ا "ارسال تصویر  "فایل مورد نظر را انتخاب و سرپ  با دتمه   "انتخاب پرونده  "پیکسرل ارتفاع ) ابتدا با دتمه 

 (تلیک نمایید. "بعدي تایید و گام  "بارگذاري عک  نموده و پ  از رویت عک  و در صورت تایید آن، بر روي دتمه 

استفاده از تصاویر قدیمی یا تصویر فردي غیر از دانش آموز شرتت تننده در آزمون، نمن محرومیت داوطلب از  تذكر:

 شرتت در آزمون، ثبت نام وي لغو و بی اثر خواهد شد.

 ي ثبت نام اینترنتی در آزمون تکمیل فرم پیش نوی  تقانانامه -5

 ي شاهد براي استفاده از سهمیه 1399جع ذیصالح در سال گواهی صادره از مرا -6

 نام در آزمون )اسکن نمودن عک  داوطلب(ي ثبتبر  تقانانامهتکمیل نمون -7

http://qom.natije.ir/
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ي شاهد، نام مدارس نمونه دولتی مدنظر و ...( بررسری مدارك، به ویهه موارد تثثیرگذار در نتایج آزمون )سهمیه  تذكر:

 باشد.آموزان میي دانشبه عهده

با توجه به این ته مراحل ثبت نام به صرورت اینترنتی انجام می شود و امکان بررسی مدارك داوطلبان پیش از   تذكر:

برگزاري آزمون فراهم نیسررت، مسررتولیت رعایت شرررایط فوق برعهده داوطلب اسررت ودر صررورت عدم احراز شرررایط   

 اثر خواهد شد.الذتر، شرتت و حتی قبولی داوطلب در آزمون لغو و بیفوق

 :آزمون برگزاري تاریخ ،كارت توزیع زمان نام، ثبت مهلتج( 

، از طریق سرررایت  29/03/1399شرررنبه  پنجتا روز  19/03/1399 دوشرررنبهاز روز  آزمون، داوطلبان نام ثبت یییی1

http://qom.natije.ir  .انجام خواهد شد 

ل ثبت نام، اعالم نتایج آزمون، درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن، از طریق سامانه ثبت نام و تبصره  تمامی مراح

 اعالم نتایج استان انجام خواهد شد.

از طریق  05/04/1399لغایت پنج شررنبه  01/04/1399پرداخت هزینه ثبت نام و ویرایش اطالعات از روز یکشررنبه  -2

 درگاه اینترنتی سامانه ثبت نام

ي آزمون شرامل مشرخصرات فردي، عک  داوطلب، مدرسه محل تحصیل، رشته مورد تقانا،    تارت ورود به جلسره  -3

انتخاب مدارس نمونه دولتی و نشانی دقیق حوزه امتحانی، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاري آزمون از طریق سامانه 

 وطلبان قرار خواهد گرفت. ( در اختیار دا 19/04/99لغایت  16/04/99ثبت نام ) از تاریخ 

تارت ورود "بدیهی استي تارت ورود به جلسه، ممنوع است. ي آزمون، بدون ارا ه  شرتت داوطلبان در جلسه 1تذتر 

ارا ه می گردد ته در زمان مقررّ، اقدام به ثبت نام نموده باشند و صرف ثبت نام اولیه،  صرفا به دانش آموزانی "به جلسه

 ن تفایت نخواهد ترد.جهت شرتت در آزمو

 باشد.  حضور داوطلبان یک ساعت قبل از شروع، در محل آزمون الزامی می 2تذتر 

در سراسر تشور به صورت  20/04/1399صبح روز جمعه مورخ  9آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی راس سراعت   -4

 زمان برگزار خواهد شد. هم
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 ارت و تاریخ برگزاري آزمونتوزیع ك بندي ثبت نام وبرنامه زمان جدول

 ایام هفته تاریخ اقدام مونوع ردیف

 شنبهپنج شنبه تا دو 29/03/99تا    19/03/99 و ویرایش اطالعات ثبت نام 1

 یکشنبه تا پنج شنبه 05/04/99تا  01/04/99 پرداخت هزینه ثبت نام و ویرایش اطالعات 2

 شنبهدوشنبه تا پنج 19/04/99تا  16/04/99 توزیع تارت آزمون ورودي 3

4 

هاي  رودي دبیرستانتاریخ برگزاري آزمون و

هاي فنی و فرهنگ و هنرستاننمونه دولتی،

 اي نمونه دولتیحرفه

 صبح جمعه 9ساعت  21/14/99

 

 

   سؤاالت و محتواي ضریب، تعداد ، آزمون منابعد( 

 .باشدمی ذیل جدول شرح به ، گوییسخپا زمان تمدّ و سؤاالتو محتواي  نریب و تعداد منابع آزمون، ی1

 درسيي ماده ردیف
 تعداد

 سؤال
 محتواي آزمون ضریب

 زمانمدت 

 خگویيسپا
 سؤال طرح منابع

1 
آموزش قرآن و پيییام هییاي 

 آسمان 
11 2 

پيام هاي آسماني  111قرآن تاصفحه

 116تاصفحه

 دقيقه 121

درصد سؤاالت از  111

نهم سال  هاي پایهكتاب

 تحصيلي

 99- 1398  

درصد 81) با توجه به 

 محتواي كتب درسي (

 123تا صفحه  2 15 فارسي 2

 91تا صفحه  1 8 عربي 3

4 
)تاریخ،  اجتمیاعي  مطیالعیات  

 جغرافي، مدني(
11 1 

 132تا صفحه 

 79تا صفحه  1 7 انگليسي زبان 5

 132تا صفحه  2 25 تجربي علوم 6

 112تا صفحه  3 25 ریاضي 7

  ییی 111 كل جمع
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هاي درسی پایه نهم محتواي تتاب 80اي )فقط با یک پاسخ درست( ، از %ي چهار گزینهبه شیوه آزمون سرؤاالت  ییی2

 طراحی خواهد شد.   1398-99سال تحصیلی 

، از محتواي مشترك داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود "هاي آسمانیآموزش قرآن وپیام "سواالت درس ی3

ینی ت هاي دالت مشترك اقلیّیحیان، تلیمیان و زرتشتیان( به ستوات هاي دینی رسرمی تشرور) مس  داوطلبان اقلیّ اما

 پاسخ خواهند داد. 1398چاپ سال  920تتاب تعلیمات ادیان الهی  و اخالق ویهه اقلیت هاي دینی با تد 

شود. مره منفی براي داوطلب در نظر گرفته مین 1نمره مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3به ازاي هر پاسخ صحیح ،  -4

 واالت بدون پاسخ نمره اي در نظر گرفته نخواهد شد.تبراي س

نمره منفی براي او در نظر گرفته  1ال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشررد ، توتبصررره  چنان ه داوطلب در هر سرر 

 خواهد شد. 

 

 ت ، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموزظرفيّو(

هاي دایر، تعداد واحدهاي آموزشی دبیرستان نمونه دولتی،فرهنگ و ت پذیرش، مکان رشتهظرفیّ عداد تالس،ت ی1

 این دفترچه می باشد.  13و12،  مندرج در صفحه  3،  2 ،1اي نمونه دولتی مطابق جداول هاي فنی و حرفههنرستان

اي تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی، پذیرش نهایی دانش آموز در مدارس نمونه دولتی براي رشته ه -2

ریانی فیزیک و شاخه فنی و حرفه اي ، منوط به تسب شرایط احراز رشته/زمینه، مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت 

 ( در خردادماه است.25/12/1395مورخ  430/84479/2500تحصیلی) مونوع بخشنامه 

رشته تحصیلی مورد تقاناي دانش آموز مطابق نوابط هدایت  تبصره  در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در

 تحصیلی، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.

  ،آموزان در آزمون ورودياز دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی پذیرش دانش 11مطابق با تبصره یک ماده  ییی3

نمره  50زشریابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت مساوي )% بر اسراس میانگین نمره آزمون ورودي و معدل تتبی ار 

 معدل تتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم( خواهد بود.  50آزمون و %

معدل تتبی براي پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، داشتن حداقل معدل تتبی  50تبصره  شرط محاسبه %

-99رات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی( در سال تحصیلی ارزشیابی پایانی نوبت دوم ) معدل نم " 17 "

 است. 1398
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آموزان آموزان شاهد تعلق می گیرد. دانشاز پذیرش مدارس نمونه دولتی، در صرورت وجود داوطلب، به دانش  %10 -4

 توانند سهمیه شاهد استفاده تنند  با شرایط زیر، به ترتیب اولویت می

 .شاهد فرزندان  لاو اولویت( الف

 .اسارت يهسابق سال 3 از بیش با آزادگان و باال به درصد 50 جانباز فرزندان  دوم اولویت( ب

 . اسارت يسابقه ماه 6 از بیش با آزادگان و درصد 49 تا درصد 25 جانباز فرزندان  سوم اولویت( ج

 .اسارت يهسابق ماه 6 از تمتر با آزادگان و درصد 25 زیر جانباز فرزندان  چهارم اولویت( د

ثبت نام، اولویت خود را متقانری استفاده از سهمیه شاهد در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی باید در نمون بر   : 1تبصره

 د.مشخص نمای

 العات، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  به مدارك ارا ه شده پ  از مهلت ثبت نام و ویرایش اطّ: 2تبصره

نمره تل آخرین فرد  حداقل هفتاد درصدآموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت هاي فوق ، به شرط تسب   دانش 3تبصره

 پذیرفته شده مدرسه مورد تقاناي خود، پذیرش می شوند.

دانش آموز، مطابق نوابط، قبولی داوطلب در در صورت عدم احراز سهمیه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاناي  :4تبصیره 

 آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.         

به اسرتناد اسراسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل وهفتمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش مورخ     -5

 %11، 10/10/1390مورخ  227195دسررتورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به شررماره  12و هم نین ماده  01/06/1390

تري به امکانات آموزشی و پرورشی آموزان مسرتعد ته دسرترسی  تم  دولتی، به دانشهاي نمونهاز ظرفیت پذیرش دبیرسرتان 

آباد، خلجستان ، تهک و روستاهاي نواحی چهارگانه شامل گیرد. ته این مدارس شرامل مناطق جعفر مناسرب دارند تعلق می 

آباد، حسرین آباد و جمکران(ناحیه دو)سرلف گان و جنداب( ناحیه سه)قمرود( ناحیه چهار )طایقان و    ناحیه یک)قنوات، جنت

 قلعه چم( می شود.
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 پذیرفته شدگان در آزموناعالم نتيجه و ثبت نام ز( 

  باشد نام هر واحد آموزشی به شرح جدول ذیل میاعالم اسامی پذیرفته شدگان و شروع ثبت ی1

 نزما اقدامات ردیف

 (04/05/99روز پ  از برگزاري آزمون ) 15 اعالم نتایج  1

  09/05/99تا  05/05/99از تاریخ  مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی  2

 11/05/99روز چهارشنبه  اعالم فهرست ذخیره  3

 16/05/99تا  12/05/99از تاریخ  مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان ذخیره  4

 

 هاي صحیح و غلط ،ي عدم قبولی شرامل تعداد پاسخ ، تارنامهاندپذیرفته نشرده نی ته در آزمون براي تلیه داوطلبا -2

 گیرد. نمره آزمون و نمره آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاناي او، صادر شده و در دسترس ایشان قرار می

 پاسخ داده نخواهد شد.  هیچ اعترانیداز آن به روز پ  از اعالم نتایج خواهد بود و بع 5تذتر  آخرین مهلت اعترانات 

 ايهاي فنی و حرفهاند )نمونه دولتی یا فرهنگ یا هنرسررتانآموزانی ته در آزمون یک مدرسرره پذیرفته شرردهدانش -3

( اي نمونه دولتیهاي فنی و حرفهنمونه دولتی(  مجاز به ثبت نام در دیگر مدارس )نمونه دولتی یا فرهنگ یا هنرستان

 گیرد.نخواهند بود لذا قبل از انتخاب واحد آموزشی مورد نظر تمال دقت صورت 

جابجایی دانش آموزان در دبیرسررتان هاي نمونه دولتی )حتی در صررورت داشررتن نمره آخرین فرد قبولی مدرسرره   -4

 مقصد( در سال اول پذیرش، ممنوع است.

صورت عدم تکمیل تالس ها، فهرست ذخیره تهیه و اعالم ، در مهلت ثبت نام پذیرفته شردگان اصرلی  پ  از اتمام  -5

 خواهد شد

دانش آموزان هم زاد ) دوقلو یا بیشررتر، هم جن  یا غیر هم جن  ( در صررورت شرررتت در آزمون ورودي مدارس  -6

ته نمره تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرف 80نمونه دولتی و پذیرش یکی از آنان، قل هاي دیگر به شرط تسب حداقل %

 شده مدرسه در رشته مورد تقاناي خود، می توانند مازاد بر ظرفیت تعیین شده، ثبت نام نمایند.

 ايهاي فنی و حرفههاي دوره دوم متوسطه نمونه دولتی، فرهنگ و هنرستانرقابت علمی براي ورود به دبیرسرتان  -7

 نطقه خواهد بود.  آموزان استان بدون لحاظ نمودن ناحیه / منمونه دولتی، در بین دانش
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اي از ثبت نام و اعالم نتیجه مشرررخص گردد ته داوطلب فاقد شررررایط الزم در هر یک از چنران ره در هر مرحلره    -8

 گردد. تلقی می یکنلمتانباشد ثبت نام وي می هادبیرستان

اي نمونه دولتی را نی و حرفههاي فهاي نمونه دولتی، فرهنگ و هنرستانآموزانی، حق ورود به دبیرستانصرفاً دانش -9

 خواهند داشت ته در آزمون ورودي ثبت نام و شرتت ترده و نمره قبولی احراز نموده باشند. 

اي نمونه دولتی، نروري است با هاي فنی و حرفههاي نمونه دولتی، فرهنگ و هنرستانداوطلبان ورود به دبیرستان -11

 هاي موجود ، اقدام  به انتخاب واحدهاي آموزشی نمایند.نوع رشتهي خود و با در نظر گرفتن توجه به عالقه

ر براي ثبت نام توسرط پذیرفته شردگان، به منزله انصراف از تحصیل در این مدارس می   عدم حضرور در مهلت مقرّ  -11

 باشد.

ا شماره هاي در خصرو  پاسرخگویی به هرگونه سرؤال یا ابهام با تارشرناسان اداره تل آموزش و پرورش استان ب     -12

 تماس حاصل شود.  32938033و 32938035و  32938038
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 مدارس نمونه دولتیورودی  آزمون در نام ثبت یتقاضانامه تکمیل راهنمای

 در( چپ به راست حرف، از به حرف) تامل به طور و شرناسنامه  مطابق را خود نام و خانوادگی نام باید داوطلب ،2 و 1 هايردیف در* 

 .نماید وارد هشد مشخص محل

 .نماید وارد شده مشخص محل در( راست به چپ از) را خود( ملی تد) شناسنامه شماره رقمیده عدد باید داوطلب ،3 ردیف در* 

 گذاري نماید.  داوطلب باید جنسیت خود را در مربع مربوطه عالمت ،4 ردیف در* 

 و سال )از چپ به راست( در محل مشخص شده وارد نماید.  داوطلب باید تاریخ تولد خود را به روز ، ماه ،5 ردیف در* 

 داوطلب باید شماره تلفن منزل و شماره همراه ولی را ثبت نماید.  ،6 ردیف در* 

داوطلب باید نام پدر خود را مطابق شناسنامه و به طور تامل )حرف به حرف ، از راست به چپ( در محل مشخص شده  ،7 ردیف در* 

 وارد نماید. 

 ي پدر خود را از )چپ به راست( در محل مشخص شده وارد نماید. داوطلب باید شماره شناسنامه ،8 ردیف رد* 

داوطلب باید تد دبیرسررتان دوره اوّل محل تحصرریل خود را از چپ به راسررت در محل مشررخص شررده وارد نماید و نام  ،9 ردیف در* 

 دبیرستان دوره اول محل تحصیل را بنویسید.

 داوطلب باید خواهر یا برادر دو قلو )یا چند قلو( بودن خود را در مربع مربوطه عالمت گذاري نماید.  ،11 ردیف در* 

محلّ تحصریل وي در منطقه شهري یا روستایی قرار داشته،   متوسرطه دوره اول  ته مدرسره داوطلب باید بر حسرب این ، 11 ردیف در* 

 گذاري نماید.مربع مربوطه را عالمت

 گذاري نماید. داوطلب باید دین خود را )اسالم، مسیحی، تلیمی و زرتشتی( در مربع عالمت ،12 ردیف در* 

این دفترچه )نوابط و شرایط پذیرش  7ي صفحه 5ي روستایی، با توجه به تونیحات بند داوطلب اسرتفاده از سرهمیه   ،13ردیف *در 

 د. گذاري نمایهاي نمونه دولتی( مربع مربوطه را عالمتدبیرستان

را « اولویت»این دفترچه ، مربع  7صررفحه 4ي شرراهد، باید با توجه به تونرریحات بند  داوطلب اسررتفاده از سررهمیه  ،14یف در*در  

 گذاري نماید. عالمت

هاي هاي نمونه دولتی ، فرهنگ و هنرسررتان( ،  نام و تد دبیرسررتان3( )2( ، )1داوطلب، باید با توجه جداول شررماره )،  15*در ردیف 

 فنی و حرفه اي مورد تقاناي خود را به ترتیب درج نماید. 

 مسوولیت وجود هر گونه ایراد ناشی از اطالعات نادرست در نمون بر  تقانانامه و ثبت نام اینترنتی متوجه شخص داوطلب خواهد بود. 
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فني و  هايلتي، فرهنگ و  هنرستانهاي دوره دوم نمونه دودبيرستان ورودي در آزمون اینترنتي نام ثبت پيش نویس برگنمون
 1399-1411 تحصيلي سال اي  نمونه دولتيحرفه

 محل الصاق عک 

 *** باشدمی داوطلب شخص متوجه تقانانامه، این تکمیل در غلط اطالعات از ناشی ایراد هرگونه*** 

 .............................................................................: خانوادگي نام ی1
 بزر  حروف با چپ به راست از خانوادگی نام حروف درج محل 

                  
 

 ............................................................................. :نام ی2
  بزر  حروف با چپ به راست از نام حروف درج محل 

               
 

 (:ملي كد) شناسنامه رهشما ی3
  راست به چپ از( ملی تد) شناسنامه هشمار درج محل 

          
 
 

 

 :جنسيت ی4
پسر   دختر 

 

 :تولد تاریخ ی5
 سال ماه روز

      
 
 

   ر شماره تلفن منزل 6
 
  شماره همراه ولی  

 ............................................................................. :پدر نام ی7
  بزر  حروف با چپ به راست از نام حروف درج محل 

               
 

 :پدر شناسنامه شماره ی8
 راست به چپ از شناسنامه هشمار درج محل

         
 

 كد دبيرستان دوره اول محل تحصيل ی9
 .......................  نام دبیرستان دوره اول

 راست به چپ از یرستان محل تحصیلتد دب درج محل

        
 

 خواهر یا برادر دو قلو )یا چندقلو( هستيم. -11
 
 خیر   بلی 

 روستایی       شهري  هاي متوسطه دوره اول  فعلي:محل دبيرستان -11
 ی زرتشت           تلیمی        مسیحی           اسالم :دین -12
 خیر    بلی   اي نمونه دولتي هستم:ي دوم و هنرستان فني و حرفهاز سهميه روستایي دبيرستان متوسطه دورهمتقاضي استفاده  -13
 :هستم دولتي نمونه اي فني و حرفه متوسطه دوره دوم  و هنرستان دبيرستان شاهد سهميه از استفاده متقاضي -14

   اولویت چهارم          سوم اولویت          اولویت دوم           اولویت اول 
 انتخاب اولویت مدارس مورد تقاضا: -15

آموزي در چه دانشدیگر خواهد بود لذا چناناي  نمونه دولتی مسررتقل از یکهاي نمونه دولتی ، فرهنگ و هنرسررتان فنی و حرفهبا عنایت به این ته اعالم نتیجه دبیرسررتان: 1تذكر 
اي  نمونه دولتی را انتخاب ننماید، حتی در صررورت تسررب نمره قبولی، در فهرسررت قبول   هاي  نمونه دولتی ، فرهنگ و هنرسررتان فنی و حرفهتانفرم ثبت نام هر یک از دبیرسرر

جه د. ) با تواي را انتخاب نماینهفرهنگ و هنرستان فنی و حرفتوانند هر یک از مدارس نمونه دولتی، ،شردگان آن واحد آموزشری اعالم نخواهد شد لذا در صورت تمایل  داوطلبان می  
 (   3 ،2، 1به جداول 

 

 

:نمونه دولتي دبيرستان -1-15
 

 

 .........................................  و تد دبیرستان نمونه دولتی نام
 
 

 
 
 

 تد درج محل
 علوم تجربی    ریانی فیزیک    علوم انسانی    

 
 

دبيرستان فرهنگ  -3-15
 تد درج محل          

 سانی علوم ان   
 

 ...............................................................  و تد دبیرستان فرهنگ نام
 

 
 
 

 اي نمونه دولتي هنرستان فني و حرفه -4-15

 .......................اي نمونه دولتی اولویت اول  نام و تد هنرستان فنی و حرفه
 

 
 

 رشته                    
 

 

 تد درج محل
   

 

 
   آموزامضاي ولي دانش                    آموزامضاي دانش     باشد.ثبت نام مورد تأیيد ميه امت مندرجات تقاضانصحّ
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 هاي نمونه دولتيدبيرستان پذیرش ظرفيت. 1 شماره جدول

  1399-1411سال تحصيلي  

 نام واحد آموزشي 

يه ناح

آموزشي 

محل 

 استقرار 

كد واحد 

 آموزشي 

 جنسيت 

 پذیرش 
 آدرس  

 ظرفيت پذیرش

علوم 

 انساني

ریاضي و 

 فيزیك

علوم 

 تجربي

 پسر  111 1 نخبگان طاهباز 

خرداد / میدان شهید  15بلوار 
محالتی / بلوار شهید محالتی/ 

 38توچه شماره 

 30 90 رر

 پسر 112 2 حاج محمد ایزدي 
/ میدان نبوت / بلوار نیروگاه 

 شهید مدنی 
30 60 30 

 پسر 113 3 دبیرستان شهید فهمیده 

بلوار شهید خداترم / نرسیده به 
 18ترمینال / روبروي پاسگاه 

 4/توچه شماره 

 30 90 رر

 دختر  114 1 آیت اله بهاءالدینی)ره( 
/ خیابان  2شهرك فرهنگیان / فاز 

 صدف 
 60 30 رر

 30 60 30 میدان سعیدي/پشت فروشگاه رفاه  دختر  115 2 مهدیه 

 دختر 116 3 حضرت معصومه)س(
خیابان امام خمینی) ره( بعداز 
میدان شهید زین الدین /توچه 

 4شماره 
30 30 60 

 

 
 

 

 هاي فرهنگدبيرستان پذیرش ظرفيت. 2 شماره جدول

 1399-1411سال تحصيلي  

نام واحد 

 آموزشي 

ناحيه 

آموزشي 

 محل استقرار 

د واحد ك

 آموزشي 

 جنسيت

 پذیرش 
 رشته  آدرس  ظرفيت پذیرش

 90 پسر 117 1 فرهنگ
بلوار عطاران / توچه 

 25شماره
 خا  رشته ادبیات و علوم انسانی

 60 دختر 118 1 فرهنگ
توچه -خیابان صفا یه

اولین فرعی  – 19شماره
 سمت راست

 خا  رشته ادبیات و علوم انسانی
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 هنرستان نمونه دولتي رشپذی ظرفيت. 4 شماره جدول

 1399-1411سال تحصيلي  

 رشته نام مدرسه منطقه ردیف
ظرفيت به 

 نفر

جنسيت 

 آموزدانش

كد واحد 

 آموزشي

 آدرس

 1قم ناحيه  1
شهید 

 رجایی

شبکه و نرم افزار 

 رایانه
 پسرانه 32

119 

خیابان انقالب چهار راه 

گلزار شهدا، هنرستان 

 شهید رجایی
 انهپسر 32 حسابداري

 پسرانه 32 پویانمایی)انیمیشن(

 3قم ناحيه  2
حضرت 

 زهرا)س(

شبکه و نرم افزار 

 رایانه
 دخترانه 30

120 

 24متري تیوانفر،  30

متري شهید مطهري، جنب 

 پاساژ تندی ، هنرستان
 زهرا )س( حضرت

 دخترانه 30 گرافیک

 دخترانه 30 نقاشی

 دخترانه 30 حسابداري 

 دخترانه 30 معماري داخلی

 1قم ناحيه  3
هنرستان 

 چیگیوه

شبکه و نرم افزار 

 رایانه
 پسرانه 32

121 

بلوار امین، بلوار جمهوري 

هنرستان  2اسالمی توچه 

 چیگیوه
 پسرانه 32 الکترونیک

 پسرانه 32 الکتروتکنیک

 

 


	madares.pdf (p.1)
	daftarche-nemoone-dolati-dahom-99-1400-ghom.pdf (p.2-15)

