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  وزارت آموزش و پرورش 

  مركزي اداره كل آموزش و پرورش استان 

  

  

  

  

  

  

  

  دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي 

  مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه  

  ( دبيرستان هاي نظري و هنرستان هاي فني و حرفه اي) 

  ١٣٩٩-١٤٠٠سال تحصيلي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معاونت آموزش متوسطه                                                                                           اداره سنجش
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  باسمه تعالی

 یشـوراجلسـه  چهل و هفتمـینهشتصد و مصوب ، مدارس نمونه دولتی اساسنامهمفاد اجرای در         

مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه پایه دهم  آزمون ورودی، ١/٦/١٣٩٠، مورخ پرورش آموزش و یعال

مطـابق بـا شـرایط و ضـوابط  ١٣٩٩-١٤٠٠سال تحصیلی برای )ایحرفه و های فنیهنرستان وها دبیرستان( 

و  ٢٣/٠٢/١٣٩٩مـورخ  ١٣٦/٥١٠و رعایت مفاد مندرج در بخشنامه های شـماره مندرج در این دستورالعمل 

(درخصوص دستورالعمل برگزاری آزمون های تراکمی دانـش آمـوزان در  ٢٤/٠٢/١٣٩٩مورخ  ١٤١/٥١٠ه شمار

  .گرددمی برگزارشرایط فاصله گذاری اجتماعی) 

  

  آزمون ورودی  درنام ) ضوابط و شرایط ثبتالف 

 ؛داشتن تابعیت ایرانی. ١

  شود.انجام می ٢٥/٠٣/١٣٩٨مورخ  ٤٦٦٥٥ هشمار هامشنبخ  اساس بر  نام اتباع غیرایرانی، ثبت تبصره:

در  مجـاز بـه ثبـت نـام، ١٣٩٨-٩٩ یلیه نهم سال تحـص یل در پایمشغول به تحصدانش آموزان  یتمام. ٢

 ند.هست یمدارس نمونه دولت یآزمون ورود

در  »١٧«  کتبی ، كسب حداقل معدل یه دهم مدارس نمونه دولتیپا یمالك شركت در آزمون ورود تبصره:

ــانی پاارزشــیابی  ــت دوم ( ی ــرات نوب ــی معــدل نم ــاهکتب ــرات مســتمر خردادم ــال نم ــدون اعم ــرا )ب  یب

  باشد. یم ه نهمیپاالن یالتحصفارغ

همان منطقه خواهـد  آموزان دانش نیب در یدولت نمونه یها رستانیدبرقابت علمی در آزمون ورودی . ٣

  بود.

در راستای سیاسِت محوری وزارت آموزش و پرورش در خصوص کاهش تمرکـز، کـارگروه اسـتانی  تبصره:

ن ضوابط و شرایط ثبت نام در محدوده جغرافیایی  آزمون ورودی می تواند در موارد خاص نسبت به تع

  )جدول شماره یک پیوست دفترچه راهنما(مطابق گیری نماید.، شهرستان تصمیمناحیه ،منطقه

علـوم ( از شـاخه نظـری تحصیلی رشته كیثبت نام،  تقاضای نمون برگدر  دتوانمیهر داوطلب صرفًا . ٤

 د.یانتخاب نما را )ادبیات و علوم انسانی ،فیزیک تجربی، ریاضی

ن و  توسط کارگروه استانی ،نمونه دولتی هایدبیرستانهای انتخابی اولویت تعداد. ٥ آزمون ورودی تعـ

 نام اطالع رسانی خواهد شد.ثبتنامه در شیوه

را  یک هنرستان از شـاخه فنـی و حرفـه ایتقاضای ثبت نام،  نمون برگتواند در هر داوطلب صرفًا می. ٦

 د.یانتخاب نما

آمـوزان شـهر و دولتـی، در بـین دانش های نموـن حرفههای فنی و می برای ورود به هنرستانرقابت عل. ٧ 

های نمونـه دولتـی فاقـد خوابگـاه هنرسـتان( ناحیه خواهـد بود.رستان، بدون لحاظ نمودن منطقه یا شه

 )باشندمی

اسـتان مجـاز بـه ثبـت نـام و  در هر منطقه ای در سطح، بودن رو کوچی به دلیل عشایرآموزان دانش. ٨

 شرکت در آزمون می باشند.

 مـدارسل در یادامـه تحـص  یكشـور كـه متقاـض  زل در مدارس خارج ایآموزان مشغول به تحصدانش. ٩

 ،شـودنمی برگـزارل از دانـش آمـوزان ـی ن قبـی ا ین كه آزمون مجزا بـرایه به ا، با توجّ هستند یدولتنمونه

نـام نسبت به ثبت ،یمدارس نمونه دولت یودبا دستورالعمل آزمون ورر، مطابق است در موعد مقرّ  یضرور

  ند.یاقدام نما استان مورد تقاضا درخود 

   



 

 

 

٣ 

 

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

 بـه نشـانی  اینترنتـی سـامانه ثبـت نـامشرکت در آزمون ورودی، از طریق  نام وراهنمای ثبته دفترچ. ١

.natije.irhamedan   به نشانی  همدان پرورش استانه کل آموزش و ادارو سایت.medu.irhamedan  در

 .گیردمی اختیار داوطلبان قرار

که دانش آموزان می توانند استان  ینمونه دولت مدارسهر رشته در رش ت پذیصات و ظرفیّ مشخّ  :تبصره

  قابل مشاهده خواهد بود. برای داوطلبان نامهنگام ثبتدر آزمون ورودی آن شرکت نمایند، 

 شـنبه روز تـا ٢١/٠٣/١٣٩٩ مورخ شنبهچهار زاز رو ،ینمونه دولت مدارسداوطلبان آزمون ورودی  نامثبت. ٢

  .شدخواهد انجام   natije.irhamedan.به نشانی  نامثبت هساماناز طریق  ٣١/٠٣/٩١٣٩مورخ 

از طریـق ، خ آنپاـس دریافت  درخواست تجدید نظر و ،آزمون ایجنتاعالم  ،نامتمامی مراحل ثبت: ه تبصر

  .شدخواهد انجام انه ثبت نام و اعالم نتایج سام

تذکر : تمامی فرایند ثبت نام به صورت اینترنتی توسـط داوطلـب انجـام خواهـد شـد و مـدارس محـل 

  د داشت . نخواهنتحصیل داوطلب در این خصوص مسئولیتی 

رشـته ، مدرسـه محـل تحصـیل، داوطلـب عکس، مشخصات فردیشامل:  آزمون هكارت ورود به جلس . ٣

سـه روز قبـل از حـداقل ، امتحانی هو نشانی دقیق حوز یدولتنمونه مدارس اولویت انتخاب  ،مورد تقاضا

  .فتگر خواهد  در اختیار داوطلبان قراراز طریق سامانه ثبت نام ، تاریخ برگزاری آزمون

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

در سراسر کشـور  ٢٠/٠٤/١٣٩٩مورخ   جمعهصبح روز  ٩ ساعتس أر، مدارس نمونه دولتیآزمون ورودی . ٤

 .خواهد شدزمان برگزار صورت هم به

ریال  ٢٥٠٠٠٠نام مبلغ ثبت، ١٣٨٠ مصوب ،بخشی از مقررات مالی دولت قانون تنظیم ١٤ استناد مادهبه . ٥

  .باشدمی هزار ریال) نجاه پو  ستیدو( 

نام، و در زمانی که برای ویرایش اطالعات درنظر گرفته خواهـد ، پس از پایان مهلت ثبتمبلغ فوق :هتبصر

های بانکی عضو شتاب و با در نام و با استفاده از کارتاز طریق درگاه اینترنتی موجود در سامانه ثبتشد، 

  گردد.  پرداخت میاختیار داشتن رمز دوم پویا 

گـردد کـه در زمـان مقـرر، اموزانی ارائه میورود به جلسه» صرفًا به دانشتذکر مهم : بدیهی است «کارت 

نـام اولیـه، جهـت شـرکت در آزمـون کفایـت نام نموده باشـند و صـرف ثبتاقدام به پرداخت مبلغ ثبت

  نخواهد کرد.

  

   



 

 

 

٤ 

 

  مراحل ثبت نام در آزمون) ج

  مرحله اول -

نام موقـت به صورت اولیه دریافت شده و ثبت اموزاننام، اطالعات و مشخصات دانشدر مرحله اول ثبت

  پذیرد.ایشان انجام می

  نام»نام و کلیک بر روی دکمه «شروع فرآیند ثبت. ورود به سایت ثبت۱

د آن. ثبت کد ملی دانش۲   آموز و تا

 عـرض کسلیپ ۲۰۰ حداقل اندازه و JPG پسوندآموز با . بارگذاری فایل اسکن شده عکس پرسنلی دانش۳

ابتدا با دکمه «انتخاب پرونده» فایل مـورد را انتخـاب و سـپس بـا دکمـه «ارسـال ( ارتفاع کسلیپ ۳۰۰ و

ـد  تصویر» اقدام به بارگذاری عکس نموده و پس از رویت عکس و در صورت د آن، بر روی دکمه «تا تا

د)   و گام بعدی» کلیک نما

کننده در آزمـون، ضـمن آمـوز شـرکتاز دانشتذکر : استفاده از تصـاویر قـدیمی یـا تصـویر فـردی غیـر 

  اثر خواهد شد.نام وی بیمحرومیت داوطلب از شرکت در آزمون، ثبت

  . ثبت اطالعات فردی ۴

  نهم پایه . انتخاب دبیرستان دوره اول محل تحصیل۵

  . انتخاب سهمیه۶

  . انتخاب رشته تحصیلی مورد تقاضا۷

  تی مورد تقاضا. انتخاب دبیرستان نمونه دول۸

  . ثبت اطالعات تماس با داوطلب۹

د و نهایی کردن مرحله اول ثبت۱۰   نام. دریافت کد رهگیری و تا

نگهداری کد رهگیری تا پایان مراحل آزمون الزامی بوده و ویرایش اطالعات، دریافت کارت ورود به تذکر : 

  » صورت خواهد پذیرفت.جلسه و همچنین اعالم نتایج آزمون به وسیله همین «کد رهگیری

  

  مرحله دوم -

نام و ویرایش اطالعات بوده، و تنها در صورتی که این مرحله نام جهت پرداخت مبلغ ثبتمرحله دوم ثبت

  اموز نهایی تلقی شده و امکان دریافت کارت ورود به جلسه را خواهد داشت.نام دانشانجام گیرد، ثبت

  نام و ویرایش اطالعاتجهت پرداخت مبلغ ثبتبا کد رهگیری و کدملی . مراجعه مجدد به سایت ۱

ریال(دویسـت و پنجـاه هـزار ریـال) از طریـق درگـاه اینترنتـی  ۰۰۰/۲۵۰ به مبلغ مناپرداخت وجه ثبت. ۲

بـا اسـتفاده از  همـداننام و به حساب درآمد اختصاصی اداره کل آموزش و پـرورش اسـتان سامانه ثبت

  های بانکی عضو شبکه شتاب کارت

های دسـتگاه نام به صورت مسـتقیم، از طریـق مراجعـه بـه بانـک و یـاتوجه : در صورت واریز وجه ثبت

  شود و وجه واریزی قابل استرداد نخواهد بود.نام انجام نمیخودپرداز، ثبت
     

   



 

 

 

٥ 

 

   ، تعداد و ضریب سؤاالت منابع آزمون) د

    است:، به شرح جدول زیر گوییت زمان پاسخ ، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّ نابع آزمونم. ١

  منابع آزمون   ردیف
تعداد  

  سؤال 
  ضریب   ی آزمون محتوا 

زمان  

  پاسخگویی 
  منابع طرح سؤال 

  ١٠  آسمان   ی ام ها ی قرآن و پ   آموزش   ١
   ٨، پایان درس  ٨٧قرآن تا صفحه 

  ٩، پایان درس  ١٠٦پیام های آسمان تا صفحه 
٢  

  دقیقه   ١٢٠

درصد محتوای کتب    ٨٠  
  درسی  

  ه نهم  ی پا 

  سال تحصیلی 
  ١٣٩٨- ٩٩    

  ٢  ١٣، پایان درس  ١١٠تا صفحه   ١٥  ی فارس   ٢

  ١  ٨، پایان درس  ٩٠تا صفحه   ٨  عربی   ٣

  ١  ١٠، پایان فصل  ١٣٢تا صفحه   ١٠  )   ی (جغرافیا، تاریخ ، مدن مطالعات اجتماعی   ٤

  ١  ٥، پایان درس  ٩٣تا صفحه   ٧  زبان انگلیسی   ٥

  ٢  ١٢، پایان فصل  ١٣٢تا صفحه   ٢٥  علوم تجربی   ٦

  ٣  ٦، پایان فصل  ١٢٢تا صفحه   ٢٥  ریاضی   ٧

    ١٠٠  جمع کل 

  

( هشتاد ) درصـد دروس پایـه ٨٠، کارگروه استانی آزمون با تصویب منابع میزان(درصد) محتوای  تبصره:

ن گردید.      نهم تع

محتوای  از)، صحیحای (فقط با یک پاسخ چهارگزینه ه، به شیونمونه دولتی مدارسؤاالت آزمون ورودی س

 .خواهد شد حطر ١٣٩٨-٩٩سال تحصیلی   ه نهمیکتب درسی پا

از محتوای مشـترک داوطلبـان اهـل تشـیع و تسـنن » آسمان یهاامیآموزش قرآن و پ« سؤاالت درس. ٢

 (مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان)، به سؤاالت رسمی کشور  ینید یهاتیّ اقل داوطلبان اما؛ شودطراحی می

های دینـی بـا الهی و اخالق ویژه اقلیت ادیان تعلیمات کتابهای دینی بر اساس محتوای مشترک اقلیت

 خواهند داد.پاسخ  ١٣٩٨چاپ سال  ٩٢٠کد

منفی برای داوطلب در نظـر  نمره یکمثبت و به ازای هر پاسخ غلط،  نمره ٣به ازای هر پاسخ صحیح، . ٣

 ی در نظر گرفته نخواهد شد.ا نمرهشود. برای سؤاالت بدون پاسخ، گرفته می

 منظورمنفی برای او  نمره یکسؤال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد،  هر  چنانچه داوطلب در ه:تبصر

  خواهد شد.

   



 

 

 

٦ 

 

  آموز) ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانشه

مطابق جدول شـماره تعدادکالس، ظرفیت پذیرش و عناوین رشته های تحصیلی مدارس نمونه دولتی، . ١

 گردد. یک پیوست دفترچه راهنما اعالم می

، انسـانی ادبیـات و علـوم :های تحصـیلی، برای رشتهیمدارس نمونه دولتآموز در پذیرش نهایی دانش. ٢

مطـابق ، زمینـه /احـراز رشـته منوط به کسب شرایط ،یاحرفهو  یفنشاخه  و فیزیکیاضیرعلوم تجربی، 

  در خردادمـاه) ١٨/١٢/١٣٩٥مـورخ  ٢٢٦٢٦٦(موضوع بخشنامه  شـماره  هدایت تحصیلیاجرایی  هنامشیوه

 . است

(در فـرم هـدایت آمـوزدانش یتقاضا مورد یلیتحص رشته در نامثبت طیشرا احراز عدم صورت در تبصره :

 اثـر  یـب  و لغـو آزمون در داوطلب یقبول ،یلیتحص تیهدا ضوابط مطابق ،خورده باشد)تحصیلی هاشور 

   .دش خواهد

مـورخ  ٢٢٧١٩٥بـه شـماره  ،یمـدارس نمونـه دولـت  ییاز دستورالعمل اجرا »١١« ك مادهیمطابق تبصره . ٣

 آزمـون ورودی و معـدل  نمـره کـلمیـانگین  آموزان در آزمون ورودی، بر اساسدانش پذیرش ١٠/١٠/١٣٩٠

 درصـد  ٥٠نمـره آزمـون ورودی و  درصـد ٥٠(به نسبت مساویه نهم یپانوبت دوم پایانی ارزشیابی  یكتب

 خواهد بود. ی نوبت دوم)انیپامعدل کتبی ارزشیابی 

، داشـتن ینمونه دولت مدارسآموزان در رش دانشیپذ ی، براکتبیمعدل  درصد ٥٠ تبصره : شرط محاسبه

خردادماه پایه نهـم بـدون اعمـال کتبی معدل نمرات ( دوم نوبت یانیپاارزشیابی » ١٧« یكتبمعدل  حداقل

  .است ٨١٣٩-٩٩ یلیدر سال تحص)  مستمر نمرات 

 مـدارسپـذیرش ظرفیـت از  )٪١٠(درصدده ، ٢٩/٠٣/١٣٩٠مورخ  ٦١٨٨٤/٢٢٠به استناد بخشنامه شماره . ٤

، آموزان با شرایط زیـر د. دانشگیر میق آموزان شاهد تعل، در صورت وجود داوطلب، به دانشینمونه دولت

  استفاده کنند: »شاهدسهمیه «توانند از می به ترتیب اولویت
  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 

  ؛اسارت ماه سابقه ٦ر از ادگان با کمتو آز % ٢٥فرزندان جانباز زیر  د) اولویت چهارم 

 در نمـون بـرگ دـی با ،ینمونـه دولـت مـدارس آزمون ورودی  ه شاهد دریسهماستفاده از  یمتقاض :١تبصره

  د.یت خود را مشخص نمایاولو ،نامثبت

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

نمـره  درصد ٧٠حداقلبه شرط کسب  ،فوق یت هایه به اولوشاهد با توجّ ه یآموزان سهمدانش : ٣بصرهت

  شوند. یرش میپذ ،خود یكل آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضا

، مطـابق ضـوابط ،آموزدانشمورد تقاضای تحصیلی  هدر رشت ه شاهدیسهمدر صورت عدم احراز  :٤بصرهت

دانش آموزانی می توانند از این امتیاز استفاده کنند کـه  .شداثر خواهد و بیقبولی داوطلب در آزمون لغو 

  اطالعات ایشان در سامانه ایثار (پایگاه اطالع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران ) ثبت شده باشد.

شـورای عـالی  تمـین جلسـههشتصـد و چهـل و هف مصوب دولتی، اساسنامه مدارس نمونه به استناد. ٥

 به شـمارهدولتی  دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه ١٢ همچنین ماده و ١/٦/١٣٩٠ مورخ ،آموزش و پرورش

 ،ییه روسـتایاعمال سـهم تواند نسبت به یكل آموزش و پرورش استان ماداره ، ١٠/١٠/١٣٩٠مورخ  ٢٢٧١٩٥

   .دیاقدام نما

ن سهمیه شهری و روستایی در آزمون ورودی،  : ١تبصره  تحصیل پایـه محل دوره اول دبیرستان مالک تع

  باشد.میآموز دانشنهم 



 

 

 

٧ 

 

ا یرستان یاعم از دب ؛یدولتدر مدارس نمونه ییآموزان روستارش دانشیه پذین درصد سهمتع : ٢تبصره 

مـدارس و  ییاـی ت جغرافـی مـذكور و موقعه یدر سـهم یآموزان متقاضبا توجه به تعداد دانش ،هنرستان

  گردد. پس از قطعی شدن ثبت نام ، اعالم می، مناطق تحت پوشش

   



 

 

 

٨ 

 

  ان پذیرفته شده در آزمون ورودیآموزنقل و انتقال دانش ه ضوابط و نحو) و

متقاضـی ثبـت نـام در مـدارس نمونـه دولتـی سـایر آزمون ورودی، قبولی درکه پس از  دانش آموزانی. ١

 و ) در شهرسـتان مبـدأ( خـود یرسه مورد تقاضامدقبولی در در صورت  ،هستندها ها و یا استانشهرستان

 کـل آمـوزش و پـرورش اسـتان هموافقـت اداربا کسب  شهرستان مقصد، همدرسدر خالی وجود ظرفیت 

  خواهند بود.شهرستان یا استان دیگر) (  ینمونه دولت نام در مدارسمجاز به انتقال و ثبت مقصد،
كل داوطلـب)  نمرهبا ذكر  ی(اعالم قبولهای مبدأ استان کل آموزش و پرورشه ادارهای هنامتصویر تبصره: 

  بایگانی شود. ،منتقل شده آموزدانش پروندهدر باید رستان مقصد) ینامه به دب ی(معرفو مقصد

(حتـی در صـورت  یک شهرسـتانمحدوده  در ،یدولت نمونهدبیرستان های  جابجایی دانش آموزان در. ٢

  در سال اول پذیرش، ممنوع است. مقصد)  هقبولی مدرس فردآخرین  نمره شتندا

   



 

 

 

٩ 

 

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

از طریق سـامانه، اعـالم بعد از برگزاری آزمون  دو هفتهظرف مدت  حداكثر پذیرفته شدگان اصلی  نتایج. ١

 گردد. می

 .هفته پس از اعالم نتایج خواهد بود دوشدگان اصلی نام از پذیرفتهت ثبتحداکثر مهل. ٢

 شد.خواهد صادر آزمون كه در آزمون ورودی شرکت کرده اند، كارنامه  یداوطلبانکلیه  یبرا. ٣

بـه تفکیـک  نمونـه دولتـی، ثبت نام در مدارس فرآیندنجام ه منظور ابفهرست اسامی پذیرفته شدگان . ٤

 متوسـطهدوره اول نـام مدرسـه ، کـد ملـیداوطلبی،  شمارهشامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، ( مدارس 

ی مورد تقاضا، معدل دولت نمونه یو حرفه ا ییا هنرستان فن متوسطهدوره دوم ، نام مدرسه محل تحصیل

تهیـه و پـس از آموزان) دانش ه آزمون و نمره تراز شده کل و سهمیه، نمر کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم

د اداره کل آموزش و پرورش استان ادارات آمـوزش و پـرورش بـه جهت ارائـه بـه مـدیران مـدارس،  ،تأ

 گردد.می تحویل ناحیه یا  هطقمن شهرستان،

 فهرسـت ذخیـره، عدم تکمیل کالس هاصورت  درپس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، . ٥

 د.خواهد شاعالم  کل آموزش و پرورش استان تهیه و هتوسط ادار

كـل آمـوزش و اداره د ـ تأباید بـه اعالم شده به مدارس،  رهیو ذخ یاصل پذیرفته شدگانفهرست :تبصره

  شود. ینگهدار ،به مدت سه سال در مدرسه، منطقه و استاناقل حدو  برسدپرورش استان 

در آزمـون ورودی در صورت شرکت ) ، هم جنس یا غیر هم جنسبیشتر ا ی(دو قلو  هم زادآموزان دانش. ٦

تراز شـده  نمره درصد ٨٠ه شرط کسب حداقل دیگر ب یهاو پذیرش یکی از آنان، قل دولتی نمونه مدارس

نمـازاد بـر ظرفیـت  تواننـد، میخود یمورد تقاضادر رشته درسه آزمون آخرین فرد پذیرفته شده م  تعـ

 ثبت نام نمایند. شده،

، پـیش از اعـالم )بیشـتریـا  قلودوزاد( همآموزان به منظور بررسی و اعمال تسهیالت پذیرش دانش :هتبصر 

الزم، نام ایشان نیز مازاد بـر  شرایطبررسی و در صورت دارا بودن  ،زادآموزان همدانش نمرهآزمون،  هنتیج 

نظرفیت    .شودشدگان اعالم هرست پذیرفتهشده، در فتع
  



 

 

 

١٠ 

 

  جدول شماره یک
  همداننمونه دولتی آموزش و پرورش استان  یهامشخصات و ظرفیت دبیرستان

  ١٣٩٩-١٤٠٠سال تحصیلی 
درصد و  ،نامباشد که پس از ثبت روستایی و شاهد در تمامی مناطق تحت پوشش می   موزان شهری،آشامل دانش  ،اعالم شده در هر آموزشگاهظرفیت پذیرش 

ن می    گردد. سهم هر کدام مطابق مفاد دفترچه راهنما تع

  

  رشته   نسیت ج   نام آموزشگاه   نام منطقه 
ظرفیت 

  پذیرش 
  مناطق تحت پوشش 

  اسدآباد   ٢٧ علوم انسانی  پسرانه  خسرو آزرمی اسدآباد شهید  اسدآباد 

  اسدآباد  ٥٤ علوم تجربی  پسرانه  شهید خسرو آزرمی اسدآباد  اسدآباد 

  قلقلرود  - اسدآباد  ٢٧ علوم انسانی  دخترانه  شهید سلیمانیان اسدآباد  اسدآباد 

  قلقلرود  - اسدآباد  ٥٤ علوم تجربی  دخترانه  شهید سلیمانیان اسدآباد  اسدآباد 

  قهاوند   - اللجین    - گل تپه    - بهار   ٢٧ علوم انسانی  پسرانه  امام موسی کاظم(ع) بهار  بهار 

 قهاوند   - اللجین    - گل تپه    - بهار   ٢٧ ریاضی فیزیک  پسرانه   امام موسی کاظم(ع) بهار  بهار 

 قهاوند   - اللجین    - گل تپه    - بهار   ٢٧ علوم تجربی  پسرانه  امام موسی کاظم(ع) بهار  بهار 

  اللجین   - بهار   ٢٧ علوم انسانی  دخترانه  حجاب بهار  بهار 

 اللجین   - بهار   ٢٧ علوم تجربی  دخترانه  حجاب بهار  بهار 

 قلقلرود - تویسرکان   ٢٧ علوم انسانی  دخترانه  پروین اعتصامی تویسرکان  تویسرکان 

  قلقلرود - تویسرکان   ٢٧ علوم تجربی  دخترانه  پروین اعتصامی تویسرکان  تویسرکان 

  قلقلرود - تویسرکان   ٢٧ ریاضی فیزیک  پسرانه  شهید بهشتی تویسرکان  تویسرکان 

  قلقلرود - تویسرکان   ٢٧ علوم انسانی  پسرانه  شهید بهشتی تویسرکان  تویسرکان 

  قلقلرود - تویسرکان   ٢٧ علوم تجربی  پسرانه  شهید بهشتی تویسرکان  تویسرکان 

  فامنین  -درگزین    - سردرود    - رزن   ٢٧ علوم انسانی  پسرانه  نصیرالدین طوسی رزن خواجه  رزن 

  فامنین  -درگزین    - سردرود    - رزن   ٢٧ علوم تجربی  پسرانه  خواجه نصیرالدین طوسی رزن  رزن 

  فامنین  -درگزین    - سردرود    - رزن   ٢٧ علوم انسانی  دخترانه  دارالفنون رزن  رزن 

  فامنین  -درگزین    - سردرود    - رزن   ٢٧ علوم تجربی  دخترانه  دارالفنون رزن  رزن 

  گل تپه   - کبودراهنگ   ٢٧ علوم انسانی  پسرانه  آینده سازان کبودرآهنگ  کبودرآهنگ 

  گل تپه   - کبودراهنگ   ٢٧ علوم تجربی  پسرانه  آینده سازان کبودرآهنگ  کبودرآهنگ 

  گل تپه   - کبودراهنگ   ٢٧ انسانی علوم  دخترانه  ریحانه النبی کبودرآهنگ  کبودرآهنگ 

  گل تپه   - کبودراهنگ   ٢٧ علوم تجربی  دخترانه  ریحانه النبی کبودرآهنگ  کبودرآهنگ 

  گل تپه   - کبودراهنگ   ٢٧ ریاضی فیزیک  دخترانه  ریحانه النبی کبودرآهنگ  کبودرآهنگ 

  مالیر  ٢٧ علوم انسانی  دخترانه  فرد مالیر ستارگان عشقی  مالیر 

  مالیر  ٢٧ علوم تجربی  دخترانه  فرد مالیر ستارگان عشقی  مالیر 

  مالیر  ٢٧ ریاضی فیزیک  دخترانه  فرد مالیر ستارگان عشقی  مالیر 

  سامن  -جوکار   - مالیر   ٢٧ علوم تجربی  دخترانه  حاج محمد مالیری مالیر  مالیر 

  سامن  -جوکار   - مالیر    ٢٧ علوم انسانی  دخترانه  حاج محمد مالیری مالیر  مالیر 

  سامن  -جوکار   - مالیر    ٢٧ ریاضی فیزیک  دخترانه  حاج محمد مالیری مالیر  مالیر 

  سامن  -جوکار   - مالیر    ٢٧ علوم انسانی  پسرانه  سیفیه مالیر  مالیر 

  سامن  -جوکار   - مالیر    ٢٧ علوم تجربی  پسرانه  سیفیه مالیر  مالیر 

  سامن  -جوکار   - مالیر    ٥٤ ریاضی فیزیک  پسرانه  سیفیه مالیر  مالیر 

  خزل  -نهاوند    ٢٧ ریاضی فیزیک  پسرانه  امام علی علیه السالم نهاوند  نهاوند

  خزل  -نهاوند    ٢٧ علوم انسانی  پسرانه  امام علی علیه السالم نهاوند  نهاوند

  خزل  -نهاوند    ٢٧ علوم تجربی  پسرانه  امام علی علیه السالم نهاوند  نهاوند

  خزل  -نهاوند    ٢٧ انسانی علوم  دخترانه  فاطمیه نهاوند نهاوند

  خزل  -نهاوند    ٢٧ علوم تجربی  دخترانه  فاطمیه نهاوند نهاوند

  خزل  -نهاوند    ٢٧ ریاضی فیزیک  دخترانه  فاطمیه نهاوند نهاوند

  نهاوند  ٢٧ علوم تجربی  دخترانه  نیک اندیشان نهاوند  نهاوند

  نهاوند  ٢٧ علوم انسانی  دخترانه  نیک اندیشان نهاوند  نهاوند

  ناحیه دو همدان  -ناحیه یک همدان    ٢٧ علوم انسانی  پسرانه  امام صادق علیه السالم ناحیه یک همدان ناحیه یک همدان 

  ناحیه دو همدان  -ناحیه یک همدان    ٢٧ ریاضی فیزیک  پسرانه  امام صادق علیه السالم ناحیه یک همدان ناحیه یک همدان 

  ناحیه دو همدان  -ناحیه یک همدان    ٥٤ علوم تجربی  پسرانه  ناحیه یک همدانامام صادق علیه السالم  ناحیه یک همدان 

  ناحیه یک همدان  ٥٤ علوم تجربی  دخترانه  پروین ناحیه یک همدان  ناحیه یک همدان 

  ناحیه یک همدان  ٥٤ علوم انسانی  دخترانه  پروین ناحیه یک همدان  ناحیه یک همدان 

  ناحیه یک همدان  ٢٧ ریاضی فیزیک  دخترانه  همدان پروین ناحیه یک  ناحیه یک همدان 



 

 

 

١١ 

 

  رشته   نسیت ج   نام آموزشگاه   نام منطقه 
ظرفیت 
  پذیرش 

  مناطق تحت پوشش 

  اللجین   - قهاوند    - فامنین    - ناحیه دو همدان   -ناحیه یک همدان    ٥٤ علوم انسانی  دخترانه  حضرت آمنه(س) ناحیه یک همدان  ناحیه یک همدان 

  اللجین   - قهاوند    - فامنین    - ناحیه دو همدان   -ناحیه یک همدان    ٢٧ ریاضی فیزیک  دخترانه  حضرت آمنه(س) ناحیه یک همدان  ناحیه یک همدان 

  اللجین   - قهاوند    - فامنین    - ناحیه دو همدان   -ناحیه یک همدان    ٥٤ علوم تجربی  دخترانه  حضرت آمنه(س) ناحیه یک همدان  ناحیه یک همدان 

  قهاوند  - ناحیه دو همدان    ٢٧ علوم انسانی  دخترانه  شهید حجه فروش ناحیه دو همدان  ناحیه دو همدان 

  قهاوند  - ناحیه دو همدان    ٢٧ ریاضی فیزیک  دخترانه  شهید حجه فروش ناحیه دو همدان  ناحیه دو همدان 

  قهاوند  - ناحیه دو همدان    ٨١ علوم تجربی  دخترانه  شهید حجه فروش ناحیه دو همدان  ناحیه دو همدان 

  قهاوند  - همدان یک  ناحیه    - همدان    دو ناحیه    ٥٤ ریاضی فیزیک  پسرانه  شهید علیرضا حاجی بابائی ناحیه دو همدان  ناحیه دو همدان 

  قهاوند  - ناحیه یک همدان   - ناحیه دو همدان    ٥٤ علوم تجربی  پسرانه  شهید علیرضا حاجی بابائی ناحیه دو همدان  ناحیه دو همدان 

  قهاوند  - ناحیه یک همدان   - ناحیه دو همدان    ٢٧ انسانی علوم  پسرانه  شهید علیرضا حاجی بابائی ناحیه دو همدان  ناحیه دو همدان 
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