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 وزارت آموزش و رپورش

 اداره کل آموزش و رپورش خراسان جنوبی

 معاونت آموزش متوسطه/اداره سنجش آموزش و رپورش

 نموهن دولتیو هنرستان   وشر کت ردآزمون ورودی پاهی دهم دبیرستان  انم ثبت دفترچه راهنمای

 متوسطهدوره دوم 

 1399 - 1 400تحصیلی : سال
 . نیست ثبت نام به منزله و خرید کد ثبت نام  گرامی مر اجعه به سایت د اوطلب

  . تا اعالم نتایج نگهداری نماییدکد پیگیری خود را . گردد می قطعی نام کدپیگیری ،ثبتدریافت   کامل شد ه و تقاضانامه پرینت واخذ خرید کد ثبت نام بلکه پس از 
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 باسمه تعالی

 1399-1400 یلیتحص سالپایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  دستورالعمل آزمون ورودی

، پورور  مووش  وشورای عالی آجلسه  چهل و هفتمینهشتصد و مصوب ، مدارس نمونه دولتی اساسنامهمفاد ی اجرادر         

 (ایحرفوه و ای فنیههنرستان وها رستانیدبمدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه )پایه دهم  آشمون ورودی، 1/6/1390مورخ 

بخشونامه هوای  و رعایت مفاد منودرج درمطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل  1399-1400سال تحصیلی برای

ن هوای )درخصوص دستورالعمل برگزاری آشموو 24/02/1399مورخ  141/510و شماره  23/02/1399مورخ  136/510شماره 

 .گرددمی برگزارتراکمی دانش آموشان در شرایط فاصله گذاری اجتماعی( 

 آزمون ورودی درنام وابط و شرایط ثبتض

 ؛تابعیت ایرانیداشتن  (1

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

دی در آشمون ورو مجاش به ثبت نام، 1398-99سال تحصیلی  مشغول به تحصیل در پایه نهمتمامی دانش آموشان  (2

 ند.هستمدارس نمونه دولتی 

ی در ارششیاب «17»  کتبی کسب حداقل معدل،  پایه دهم مدارس نمونه دولتی مالك شركت در آزمون ورودي تبصره:

 شد. می با  پایه نهمبرای فارغ التحصیالن  (بدون اعمال نمرات تکوینی خردادماهمعدل نمرات )نوبت دوم یانی پا

 علوم تجربی،) شاخه نظریاز  تحصیلی رشته یك،  ثبت نام تقاضای نمون برگدر  دتوانمیهر داوطلب صرفاً  (3

 انتخاب نماید. را (ادبیات و علوم انسانی ،فیزیك ریاضی

 اب نماید.را انتخ یك هنرستان از شاخه فنی و حرفه ای،  تقاضای ثبت نام نمون برگتواند در هر داوطلب صرفاً می (4

تان های نمونه به صورتی استانی بوده و هنرس،  دولتی های نمونحرفههای فنی و برای ورود به هنرستان جذب هنرجو   (5

 دولتی شبانه روشی می باشد.

شمون می مجاش به ثبت نام وشرکت در آ،استان در هرمنطقه ای درسطح،بودن رو کوچی به دلیل عشایرآموشان دانش (6

 باشند.

، با هستند نمونه دولتی مدارسدانش آموشان مشغول به تحصیل در مدارس خارج اشکشور که متقاضی ادامه تحصیل در  (7

ا بر، مطابق قرّمضروری است در موعد  ،نمی شود برگزاره به این که آشمون مجزا برای این قبیل اش دانش آموشان توجّ

 یند.اقدام نما استان مورد تقاضا درنسبت به ثبت نام خود  ،ودی مدارس نمونه دولتیدستورالعمل آشمون ور

 ، بر عهده مسئولیت اطالع رسانی به دانش آموشان مدارس خارج اش کشور در خصوص ثبت نام و شرکت در آشمون  :1 تبصره

 مرکز امور بین الملل و مدارس خارج اش کشور می باشد.  ی

 



 

 

 

3 

 

 

 برگزاری آزموننام، زمان توزیع کارت و تاریخ مهلت ثبت

مورخ  شنبهسه  تا روش 17/03/1399 مورخ شنبهروش اش  ،نمونه دولتی مدارسآشمون ورودی  داوطلبان نامثبت (8

 .شدخواهد انجام   http://azmoon.skedu.irبه  ادرس  نامثبت هساماناش طریق  27/03/1399

سامانه اش طریق  31/03/1399شنبه مورخ  تا روش 17/03/1399 مورخ شنبهاش روش  ، تبصره: ویرایش اطالعات

 .خواهد شدانجام   مذکور

 درخواست تجدید نظر و ، آزمون ایجنتاعالم دریافت  کارت ورود به جلسه ، ، نامثبتتمامی مراحل  :ه تبصر

 .شدخواهد انجام  انه ثبت نام و اعالم نتایج استانساماش طریق ،  خ آنپاسدریافت 

به آدرس  اینترنتی سامانه ثبت ناماش طریق  شرکت در آشمون ورودی، نام وراهنمای ثبته دفترچ (9

http://azmoon.skedu.ir ،قابل دریافت می باشد . 

 

ویت اول ،رشته مورد تقاضا، مدرسه محل تحصیل، داوطلب عکس، مشخصات فردیشامل:  آشمون هکارت ورود به جلس (10

سامانه ثبت  اش طریق، سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمونحداقل ، امتحانی هو نشانی دقیق حوشنمونه دولتی مدارس انتخاب 

 .فتگرخواهد  در اختیار داوطلبان قرارنام 

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

شمان صورت هم سراسر کشور بهدر  20/04/1399مورخ   جمعهصبح روز  9 ساعتس أر، مدارس نمونه دولتیآشمون ورودی  (11

 .خواهد شدبرگزار 

بیست و پنج ) ریال 250000نام  مبلغ ثبت، 1380 مصوب ،قانون تنظیم بخشی اش مقررات مالی دولت 14 استناد مادهبه  (12

 .می باشد (هزار تومان 

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

 

 

 نام داوطلبان درآزمون مراحل ثبت

)خرید مو خرید کد ثبت نا   http://azmoon.skedu.ir: ورود به سامانه ثبت نام به آدرس  خرید کد ثبت نام (13

 .(ادامه دهیدرا وارد گزینه ثبت نام شده و مراحل بعدی ، کد ثبت نام به منزله ثبت نام نیست.پس از خرید کد 

 

ده سوووتفاا داوطلبووان گرامووی بایووود جهووت پرداخوووت وجووه ثبوووت نووام اش کوووارت هووای بوووانکی ع ووو شوووبکه شووتاب 

 نمایند. 
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گردد ذا تأکید می لنمی باشد  برگشت قابل  پرداخت شده  ه،وج اینترنتی  درگاه  اش طریق  هوجیز وار به با توجه  تذکر:

  .نمایندحاصل  اطمینانبودن خود  شرایط واجد اش  و واریز وجه  ثبت نام  اشداوطلبان قبل 

ملی رود کدونام، با  ثبت هسامان هد ضمن ورود بیداوطلبان با ن:آزمونام در ثبت هترنتی تقاضاناماینبرگ  میل نمونتک (14

 .دیننام را تکمیل نما ثبته نامخود نمون برگ تقاضا

  ل داوطلبان،ترنتی توسط داوطلبان انجام خواهد شد و مدارس محل تحصیینصورت ا هثبت نام ب آیندتمامی فر :1تبصره

 .د داشتمسئولیتی نخواهنص خصو این در 

 اشد.ب دانش آموش جاری لسا همربوط ب  Jpg در قالبو  با شمینه  سفید کس داوطلب عل یفا بارگذاری :2تبصره

تماً پیگیری را ح هطی مراحل فوق، شمار اشضروری است داوطلبان پس  پیگیری:شماره   رسید ثبت نام و  دریافت

 .کنندد خود نگهداری زهای بعدی ن جهت استفادهآن را و  نمایند دریافت 

 

 ، تعداد و ضریب سؤاالتمنابع آزمون

  است:، به شرح جدول شیر گوییت شمان پاسخ، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّنابع آشمونم (15

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال منابع آزمون ردیف

 2 10 قرآن و پيام هاي آسمان آموزش 1

 دقيقه 120

 کتب درسی 

پايه نهم سال 

  1398-99 تحصيلی

 2 15 فارسی 2

 1 8 عربی 3

 1 10 ( مدنی ، تاريخ ،جغرافيا)مطالعات اجتماعی  4

 1 7 زبان انگليسی 5

 2 25 علوم تجربی 6

 3 25 رياضی 7

  100 جمع کل

 .می باشدبه شرح جدول  % کتاب های پایه نهم 80از  محتوای منابع  آزمون   تبصره:
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 جدول منابع آزمون

 رديف منابع آزمون از صفحه  تا صفحه

 آموزش قرآن  16 100
1 

 پيام هاي آسمان 11 116

 2 فارسی 1 102

 3 عربی 2 90

اجتماعی)تاريخ ،جغرافی،مدنی(مطالعات  1 140  4 

 5 زبان انگليسی 1 93

 6 علوم تجربی 1 132

 7 رياضی 1 112

 

کتب وای محت %80 اش(، صحیحای )فقط با یک پاسخ چهارگزینه ه، به شیونمونه دولتی مدارسسؤاالت آشمون ورودی  (16

 .ح خواهد شدطر 1398-99سال تحصیلی   درسی پایه نهم

 اما؛ ودطراحی می شاش محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن « قرآن و پیام های آسمانآموش  »سؤاالت درس (17

 ی دینی بر اساسمشترک اقلیت ها )مسیحیان، کلیمیان و شرتشتیان(، به سؤاالت رسمی کشور  دینی یهاتیّاقل داوطلبان

 داد. خواهندپاسخ  1398چاپ سال  920الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی با کد ادیان تعلیمات محتوای کتاب

شود. برای رفته میمنفی برای داوطلب در نظر گ نمره یکمثبت و به اشای هر پاسخ غلط،  نمره 3به اشای هر پاسخ صحیح،  (18

 ی در نظر گرفته نخواهد شد.ا نمرهسؤاالت بدون پاسخ، 

 واهد شد.خ منظورمنفی برای او  نمره یکسؤال بیش اش یک گزینه را عالمت شده باشد،  هر چنانچه داوطلب در تبصره:

 آموزظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش

در ، و مناطق تحت پوشش تعدادکالس، ظرفیت پذیرش و عناوین رشته های تحصیلی مدارس نمونه دولتی (19

 این دفترچه موجود می باشد. پیوست  جداول

-یاضیرجربی، تعلوم ، انسانی ادبیات و علوم :های تحصیلیرشته، برای مدارس نمونه دولتیآموش در پذیر  نهایی دانش (20

 هدایتاجرایی  هنامشیوه مطابق ، زمینه /احراز رشته منوط به کسب شرایط ،حرفه ایو فنی شاخه  و فیزیک 

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

 تیهدا ضوابط مطابق آموش،دانش یتقاضا مورد یلیتحص رشته در نامثبت طیشرا احراز عدم صورت در تبصره :

 .دش خواهد اثر یب و لغو آشمون در داوطلب یقبول ،یلیتحص

 پذیر  10/10/1390مورخ  227195به شماره  ،اش دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی «11» مطابق تبصره یک ماده (21

نوبت پایانی ارزشیابی کتبی  معدلو  آزمون ورودی نمره کلمیانگین  آموشان در آشمون ورودی، بر اساسدانش
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ی نوبت انیپامعدل کتبی ارزشیابی  %50نمره آزمون ورودی و  %50)  ؛به نسبت مساویپایه نهم دوم 

 خواهد بود.دوم(

« 17»کتبی دل مع حداقل، داشتن نمونه دولتی مدارس، برای پذیر  دانش آموشان در کتبیمعدل  %50شرط محاسبه تبصره :

 .است 1398-1399در سال تحصیلی (  معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی) دوم نوبت یانیپاارزشیابی 

 

  :تذکر

 با توجه به تأثیر معدل کتبی پایانی نوبت دوم دانش آموزان پایه نهم در اعالم نتایج آزمون ،مدیران مدارس

نسبت به ثبت معدل دانش آموزان در سامانه  10/4/1399دوره اول متوسطه می بایست حداکثر تا تاریخ 

http://azmoon.skedu.ir  تعاقبا از طریق کارشناسی اقدام نمایند. فرآیند ثبت معدل دانش آموزان م

 سنجش ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها  ومناطق اطالع رسانی خواهد شد.
 

ولتی، در نمونه د مدارسپذیر  ظرفیت اش  (10%)درصدده ، 29/03/1390مورخ  61884/220به استناد بخشنامه شماره  (22

توانند اش ت می، به ترتیب اولویبا شرایط شیر آموشاند. دانشگیرمیق آموشان شاهد تعلصورت وجود داوطلب، به دانش

 استفاده کنند: «شاهدسهمیه »

 فرزندان شاهد؛ الف( اولویت اول 

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

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

 ؛اسارت ماه سابقه 6ادگان با کمتر از و آز % 25فرزندان جانباز زیر  د( اولویت چهارم 

اولویت  ،امثبت ن در نمون برگ دبای ،نمونه دولتیمدارس آشمون ورودی سهمیه شاهد دراستفاده اش متقاضی  :1تبصره

 خود را مشخص نماید.

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،و ویرایش اطالعاتثبت نام مهلت  مدارک ارائه شده پس اشبه : 2تبصره

فرد  آخرینکل نمره  % 70حداقلبه شرط کسب  ،ت های فوقه به اولویّشاهد با توجّدانش آموشان سهمیه  :3بصرهت

 پذیر  می شوند. ،مدرسه مورد تقاضای خود پذیرفته شده

، قبولی مطابق ضوابط ،آموزدانشمورد تقاضای تحصیلی  هدر رشت سهمیه شاهددر صورت عدم احراز  :4بصرهت

 .شداثر خواهد داوطلب در آشمون لغو و بی

 مورخ ،شورای عالی آموش  و پرور  هشتصد و چهل و هفتمین جلسه مصوب دولتی، اساسنامه مدارس نمونه به استناد (23

و مصوبه ، 10/10/1390مورخ  227195 به شمارهدولتی  نمونه دستورالعمل اجرایی مدارس 12 همچنین ماده و 1/6/1390
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تعداد دانش آموز سهمیه شهری درصد پذیر   کل آموزش و پرورش استانره کارگروه استانی آزمون نمونه ادا

 خواهد شد . اعالم نتیجه اعمالدر شمان  ،و روستایی 

 د.می باش اوطلبد اول  محل استقرار دبیرستان دوره متوسطهمالک تعیین سهمیه شهری و روستایی در آشمون ورودی،  :1تبصره 

جه به با تو ،رستاناعم اش دبیرستان یا هن ؛تعیین درصد سهمیه پذیر  دانش آموشان روستایی در مدارس نمونه دولتی :2تبصره 

ی رگروه استانکایار ، در اختمدارس و مناطق تحت پوششتعداد دانش آموشان متقاضی در سهمیه مذکور و موقعیت جغرافیایی 

 .می باشد

 دولتی حرفه ای نمونه های فنی و هنرستان موارد خاص

ای نمونه دولتی، های فنی و حرفههای موجود در هنرستانرشتهاولویت خود و با در نظر گرفتن  هبا توجه به عالق انداوطلب (24

وجود در مثبت نام با عنایت به رشته های )رشته مورد عالقه در هنگام .نماینداقدام  هنرستانیك انتخاب نسبت به 

 دفترچه  توسط داوطلب مشخص خواهد شد(.

و  ایهحرف ،فنیی ظیم شده با دفترآموش  هاتن هنامدولتی بر مبنای موافقت های نمونهای فنی و حرفهپذیر  در هنرستان (25

 صورت گیرد. ،ها و رشته های دارای مجوشظرفیت کالس با توجه به ،آموش  و پرور وشارت  کاردانش

بت مجاش به ث ،دنمی شویک هنرستان پذیرفته های فنی و حرفه ای نمونه دولتی در آشمون ورودی هنرستان داوطلبانی که (26

 هنرستان ها نخواهند بود. سایرنام در 

ه منوط ب، یگردثبت نام پذیرفته شدگان اش یک هنرستان فنی وحرفه ای نمونه دولتی در هنرستان  ،موارد خاص در تبصره:

 و مقصد خواهد بود. مبدأناحیه  شهرستان، منطقه یاپرور   آموش  وادارات موافقت 

ته حصیلی پذیرفتون برگ هدایت ها می توانند بر اساس ظرفیت هر رشته، اولویت های تعیین شده در نممدیران هنرستان (27

 مندی آنان نسبت به ثبت نام دانش آموشان هر رشته اقدام نمایند. ه گان و همچنین عالقشد

 ان پذیرفته شده در آزمون ورودیآموزنقل و انتقال دانش هضوابط و نحو

تان ن ها و یا اسمتقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستاآشمون ورودی، قبولی درکه پس اش  دانش آموشانی (28

با کسب ، شهرستان مقصد همدرسدر خالی وجود ظرفیت  و ( در شهرستان مبدأ )خود رسه مورد تقاضایمدقبولی در در صورت  ،هستندها 

ن ستان یا استاشهر)نمونه دولتی  نام در مدارسمجاش به انتقال و ثبت مقصد، کل آموش  و پرور  استان هموافقت ادار

 دیگر( خواهند بود.

) معرفی    و مقصدکل داوطلب (  نمره) اعالم قبولی با ذکر مبدأ های استان کل آموش  و پرور ه ادارهای  هنامتصویر  تبصره:

 بایگانی شود. ،انتقالی آموشدانش پروندهدر باید  نامه به دبیرستان مقصد(
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 در آزمونشدگان از پذیرفتهاعالم نتیجه و ثبت نام 

پذیرفته  جنسبت به اعالم نتایبعد اش برگزاری آشمون  دو هفتهظرف مدت  حداکثر استان پرور  و آموش کل اداره (29

 .خواهد کرداقدام  ،شدگان اصلی

 ت یج، به نحو مقشمان اعالم نتایکارگروه استانی تعیین و در  اش سویحداکثر مهلت ثبت نام اش پذیرفته شدگان اصلی  (30

 د.خواهد شاطالع رسانی 

 شد.خواهد صادر آشمون برای داوطلبانی که در آشمون ورودی شرکت کرده اند، کارنامه  (31

کل  هارتوسط اد فهرست ذخیره، عدم تکمیل کالس هاصورت  درپس اش اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی،  (32

 د.واهد شخاعالم      http://azmoon.skedu.irاش طریق سامانه ثبت نام به آدرس آموش  و پرور  استان تهیه و

 برسدور  استان کل آموش  و پراداره تأیید باید به اعالم شده به مدارس،  اصلی و ذخیره پذیرفته شدگانفهرست :تبصره

 نگهداری شود. ،به مدت سه سال در مدرسه، منطقه و استاناقل حدو 

 مدارسدر آشمون ورودی در صورت شرکت  (، هم جنس یا غیر هم جنسبیشتر)دو قلو یا  زاد همآموشان دانش (33

ین فرد پذیرفته تراش شده آشمون آخر نمره % 80ه شرط کسب حداقل های دیگر بو پذیر  یکی اش آنان، قل دولتی نمونه

 ثبت نام نمایند. ، شده تعیینمازاد بر ظرفیت  توانند، میمورد تقاضای خوددر رشته درسه شده م

 هنمرآشمون،  هتیجن، پیش اش اعالم (بیشتریا  قلودوشاد)همآموشان به منظور بررسی و اعمال تسهیالت پذیر  دانش ه:تبصر

 هرستشده، در فتعیینالشم، نام ایشان نیز ماشاد بر ظرفیت  شرایطبررسی و در صورت دارا بودن  ،شادآموشان همدانش

 .شودشدگان اعالم پذیرفته

و  10/10/1390مورخ  227195شماره العمل اجرایی مدارس نمونه دولتی دستور« 18» به استناد ماده کارگروه استانی  (34

، اقدام دولتی هنمونهای میانی مدارس پایهدر ت خصوص برگزاری آزمون جایگزینی و تکمیل ظرفیر دتبصره آن 

  .و اطالع رسانی خواهد کرد

ی نر جویانه   مخصوص در هنرستان های نمونه دولتی، جایگزینی و تکمیل ظرفیت پایه های میانیبرگزاری آشمون  :تبصره

 گذرانده  باشند.رشته متناظر با هنرستان های نمونه دولتی را  است که 
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 سایر موارد

 

م ثبت نام  یرجند  در فربثبت نام دبیرستان های نمونه دولتی  به استناد مصوبه کارگروه استانی آشمون نمونه اداره کل ،  -1

  عریفت )وم تجربیبه صورت دو دبیرستان پسرانه و دخترانه  با سه رشته )ادبیات و علوم انسانی ،ریاضی فیزیک و عل

صلی مآرمینه  /تربیت و دخترانه: تقوي  /)پسرانه:آیت اهلل خامنه اي شده است . دبیرستان  محل تحصیل

  د.شبعد اش اعالم نتایج و در هنگام ثبت نام توسط داوطلب براساس رتبه ف لی  انتخاب خواهد  نژاد (

رشمی یرجند و خوابالبرش شهرستان  داوطلبین متقاضی هنرستان های نمونه دولتی در فرم ثبت نام یکی اش دو هنرستان: -2

رج شده رد دلخواه درشته های موم توسط داوطلب بعد اش اعالم نتایج و در هنگام ثبت ناقاین را انتخاب خواهند کرد و 

 در این دفترچه را  بر اساس رتبه ف لی انتخاب خواهند کرد.

اضی فیزیک دانش آموشان متقاضی رشته ریاضی فیزیک در شهرستان هایی که دبیرستان نمونه آن شهرستان رشته ری -3

طابق جدول ممی توانند رشته ریاضی فیزیک شهرستانی دیگر را  )نهبندان،سربیشه،درمیان،شیرکوه،سرایان(ندارند

 پیوست انتخاب کنند.

داره ون نمونه ادر صورتی که تعداد متقاضیان رشته ای در یک شهرستان به حد نصاب الشم نرسد کارگروه استانی آشم -4

 تصمیم خواهد گرفت. مذکوررشته یا حذف آن در دبیرستان فعالیت  نسبت به ادامه کل
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 و ظرفیت پذیرشدوره ی دوم متوسطه  دولتی  نمونه دبیرستان های لیست 
 

 نام مدرسه منطقه
کد واحد 

 سازمانی
 رشته جنسیت

جمع 

دانش 

 آموز 

 هم دپایه 

ناطق تحت م

 پوشش

 54 ادبیات و علوم انسانی پسرانه  22011 پسرانه بیرجند بیرجند
 بیرجند،خوسف ،

 سربیشهفقط پسران 

 54 ریاضی فیزیك پسرانه  22012 پسرانه بیرجند بیرجند
 بیرجند،خوسف 

 ،و درمیانو   نهبندانفقط پسران 

 سربیشه

 108 علوم تجربی پسرانه  22013 پسرانه بیرجند بیرجند
 بیرجند،خوسف ،

 سربیشهفقط پسران 

 بیرجند،خوسف  54 ادبیات و علوم انسانی دخترانه  22014 دخترانه بیرجند بیرجند

 54 ریاضی فیزیك دخترانه  22015 دخترانه بیرجند بیرجند
 بیرجند،خوسف ،

و سربیشه فقط دختران 

 درمیان،نهبندان

 بیرجند،خوسف  108 علوم تجربی دخترانه  22016 دخترانه بیرجند بیرجند

 درمیان 20 ادبیات و علوم انسانی پسرانه 95062855 فرهیختگان درمیان

 درمیان 27 علوم تجربی پسرانه 95062855 فرهیختگان درمیان

 درمیان 20 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 96018569 علیشاه صابری  درمیان

 درمیان 27 علوم تجربی دخترانه 96018569 علیشاه صابری  درمیان

 زیرکوه 20 ادبیات و علوم انسانی پسرانه 95097874 ابن سینا زیرکوه

 کوهرزی 20 علوم تجربی پسرانه 95097874 سیناابن  زیرکوه

 زیرکوه 20 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 95097937 پروین اعتصامی زیرکوه

 زیرکوه 20 علوم تجربی دخترانه 95097937 پروین اعتصامی زیرکوه

 سرایان 25 ادبیات و علوم انسانی پسرانه 95046183 )ره(امام خمینی سرایان

 سرایان 25 علوم تجربی پسرانه 95046183 )ره(خمینیامام  سرایان

 سرایان 25 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 95004406 )س(ریحانه النبی سرایان

 سرایان 25 علوم تجربی دخترانه 95004406 )س(ریحانه النبی سرایان

 سربیشه 25 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 23445301 نمونه عفاف سربیشه

 سربیشه 25 علوم تجربی دخترانه 23445301 نمونه عفاف سربیشه

 طبس ،دستگردان 27 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 79425209 پنجم اردیبهشت طبس

 طبس دستگردان 27 علوم تجربی دخترانه 79425209 پنجم اردیبهشت طبس

 ،دستگردانطبس  27 ادبیات و علوم انسانی پسرانه 79423702 رسول اکرم )ص ( طبس



 

 

 

11 

 

 طبس ،دستگردان 27 علوم تجربی پسرانه 79423702 رسول اکرم )ص ( طبس

 فردوس،بشرویه،سرایان 27 ریاضی فیزیك پسرانه 53808802 عالمه طباطبائی فردوس

 بشرویهفردوس، 27 علوم تجربی پسرانه 53808802 عالمه طباطبائی فردوس

 بشرویهفردوس، 27 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 53815803 حضرت فاطمه )س ( فردوس

 بشرویهفردوس، 27 علوم تجربی دخترانه 53815803 حضرت فاطمه )س ( فردوس

 قاین 27 ادبیات و علوم انسانی پسرانه 23494100 خیامی19محمودیه   قائنات

 27 ریاضی فیزیك پسرانه 23494100 خیامی19محمودیه   قائنات
 قاین 

 زیرکوهفقط پسران 

 قاین 27 علوم تجربی پسرانه 23494100 خیامی19محمودیه   قائنات

 قاین 27 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 55039305 فدک قائنات

 27 ریاضی فیزیك دخترانه 55039305 فدک قائنات
 قاین
 زیرکوهفقط دختران 

 قاین 27 علوم تجربی دخترانه 55039305 فدک قائنات

 نهبندان 27 ادبیات و علوم انسانی پسرانه 23465304 جوادیدکتر محمد علی  نهبندان

 نهبندان 27 علوم تجربی پسرانه 23465304 دکتر محمد علی جوادی  نهبندان

 نهبندان 27 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 95060726 فروغ علم نهبندان

 نهبندان 27 علوم تجربی دخترانه 95060726 فروغ علم نهبندان

 

 

 و ظرفیت پذیرش دوره ی دوم متوسطه  دولتی  نمونه هنرستان  های لیست 

 نام مدرسه منطقه
کد واحد 

 سازمانی
 رشته جنسیت

جمع 

دانش 

 آموز 

 دهم پایه 

ناطق تحت م

 پوشش

 پسرانه  23430708 هنرستان البرز بیرجند

تاسیسات مکانیکی 

ساختمان/شبکه و نرم /

 افزار

90 

 کلیه شهرستان ها

 پسرانه  95007097 خوارزمی هنرستان قاین
الکترونیك/شبکه و نرم 

 افزار
60 

 کلیه شهرستان ها 
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 شماره پاسخگویی کارشناسان سنجش شهرستان های استان به شرح ذیل جهت پاسخگویی به سواالت و مشکالت ثبت نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام 

 شهرستان
 شماره تماس 

 32780547 بشرويه 

 32072090 خوسف

 32501221 زيرکوه

 32121193 درميان

 32723353 فردوس

 32624818 نهبندان 

 32394227 بيرجند

 32394226 بيرجند

 32822391 طبس

 32900097 سرايان

 32853274 دستگردان

 32664472 سربيشه 

 32522484 قاينات
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