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 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

 معاونت آموزش متوسطه

 اداره سنجش

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر چه راهنمای ثبت نام

 و شرکت در آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان نمونه دولتی

 متوسطه نظری

 

1399 – 1400سال تحصیلی   

وطلب گرامی مراجعه به سایت به منزله ثبت نام نمی باشد.دا  

ز واریز وجه ثبت نام و اخذ پرینت تقاضا نامه کامل شده و اخذ کد پیگیری، ثبت بلکه پس ا

 نام قطعی می گردد.

.کد پیگیری خود را تا پایان اعالم نتایج نگهداری نمایید  

 

azmoon.kbedu.ir 
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 باسمه تعالی

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

 شااورای لالی ومو و وجلساا   چهل و هفتمینهشااتصااد و مصااو  ، مدارس نمون  دولتی اساااساا ام مفاد ی اجرادر         

ساااا   برای ها( رساااتان یدبمدارس نمون  دولتی دوره دوم متوسااا)      پای  دهم    و مون ورودی، 1/6/1390، مورخ پرورو

و رلایت مفاد م درج در بخش ام  های شماره   م)ابق با شرایط و ضوابط م درج در این دستورالعمل     1399-1400تحصیلی 

 درخصااود دسااتورالعمل بری اری و مون های   24/02/1399مورخ  141/510و شااماره  23/02/1399مورخ  136/510

 .یرددمی بری ارتراکمی دانش ومو ان در شرایط فاصل  یذاری اجتمالی( 

 آزمون ورودی  درنام ( ضوابط و شرایط ثبتالف

 ؛ایرانیداشتن تابعیت  (1

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

در و مون ورودی  مجا  ب  ثبت نام، 1398-99مشغو  ب  تحصیل در پای  نهم سا  تحصیلی تمامی دانش ومو ان  (2

  د.هستمدارس نمون  دولتی 

در ار شیابی  «17»  کتبی پای  دهم مدارس نمون  دولتی، کسب حداقل معد  مالك شرکت در و مون ورودی تبصره:

 د. می باش پای  نهمبرای فارغ التحصیالن  (بدون الما  نمرات تکوی ی خردادماهمعد  نمرات نوبت دوم  یانی پا

 بود.همان م )ق  خواهد  ومو ان دانش نیب در یدولت نمون  یها رستانیدبرقابت للمی در و مون ورودی  (3

ی، للوم تجرب  ا  شاخ  نظری تحصیلی رشت  یكثبت نام،  تقاضای نمون برگدر  دتوانمیهر داوطلب صرفاً  (4

 انتخا  نماید. را (ادبیات و للوم انسانی ،فی یك ریاضی

 

استان مجا  ب  ثبت نام و شرکت در و مون  در هر م )ق  ای در س)ح، بودن رو کوچی ب  دلیل لشایرومو ان دانش (5

 می باش د.

، ست دهنمون  دولتی  مدارسدانش ومو ان مشغو  ب  تحصیل در مدارس خارج ا کشور ک  متقاضی ادام  تحصیل در  (6

)ابق ر، مضروری است در مولد مقرّ ،نمی شود بری ار  ب  این ک  و مون مج ا برای این قبیل ا  دانش ومو ان با توجّ

 اقدام نمای د. استان مورد تقاضا درنسبت ب  ثبت نام خود  ،ودی مدارس نمون  دولتیدستورالعمل و مون وربا 

مسئولیت اطالع رسانی ب  دانش ومو ان مدارس خارج ا  کشور در خصود ثبت نام و شرکت در و مون، بر   :1 تبصره

 لهده مرک  امور بین الملل و مدارس خارج ا  کشور می باشد. 

 نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمونمهلت ثبت( ب

در اختیار داوطلبان  azmoon.kbedu.ir سامان  ثبت نامشرکت در و مون ورودی، ا  طریق  نام وراه مای ثبت  دفترچ (7

 . ییردمیقرار

ک  دانش ومو ان می توان د در و مون استان  نمون  دولتی مدارسهر رشت  در رو ت پذیصات و ظرفیّمشخّ :تبصره

 قابل مشاهده خواهد بود. برای داوطلبان نامه گام ثبتورودی ون شرکت نمای د، 
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 29/03/1399مورخ  شنبهپنج  تا رو  19/03/1399 مورخ شنبهدورو  ا   ،نمون  دولتی مدارسداوطلبان و مون ورودی  نامثبت (8

 .شدخواهد انجام  azmoon.kbedu.ir نامثبت  سامانا  طریق 

 در سامان  امکان پذیر می باشد. 99/ 04/ 03ش ب  تاریخ س  لغایت رو   99/ 03/  31ش ب  : ویرایش اطاللات ا  رو   1تبصره 

ن  اا  طریق سام، خ ونپاسدریافت  درخواست تجدید نظر و ،و مون ایجنتالالم  ،نامتمامی مراحل ثبت : 2 هتبصر

azmoon.kbedu.ir  شدخواهد انجام. 

ولویت ا ،رشت  مورد تقاضا، مدرس  محل تحصیل، داوطلب لکس، مشخصات فردیشامل:  و مون  کارت ورود ب  جلس (9

بت ا  طریق سامان  ث، سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمونحداقل ، امتحانی هو نشانی دقیق حو نمون  دولتی مدارس انتخا  

 .فتیرخواهد  در اختیار داوطلبان قرارنام 

 مم وع است. ،بدون ارائ  کارت ورود ب  جلس  ،جلس  و مون درداوطلبان  شرکت : تبصره

 مان صورت هم در سراسر کشور ب  20/04/1399مورخ   جمعهصبح روز  9 ساعتس أر، مدارس نمون  دولتیو مون ورودی  (10

 .خواهد شدبری ار 

  جاه پو  دویست  ریال 250000نام  مبلغ ثبت، 1380 مصو  ،بخشی ا  مقررات مالی دولت قانون ت ظیم 14 است اد مادهب   (11

 .می باشد ه ار ریا (

 دریافت هریون  وج  تحت هر ل وان مم وع است. ب  ج  این مبلغ، مبلغ فوق ثابت بوده و :هتبصر

 مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون:( ب

ی داوطلبان باید ضمن ورود ب  سامان  ثبت نام ، با ورود کد مل( تکمیل نمون برگ ای ترنی تقاضانام  ثبت نام در و مون : 12  

 .خود نمون برگ تقاضانام  ثبت نام را تکمیل نمای د

صیل داوطلبان در        1توجه  شد و مدارس محل تح سط داوطلبان انجام خواهد  صورت ای ترنتی تو : تمامی فرای د ثبت نام ب  

 ئولیتی نخواه د داشت.ساین خصود م

(( با  می   سااافید مربوه ب  ساااا  Jpgپیکسااال در قالب    300*  400ی فایل لکس داوطلب با ابعاد حداکثر ( باریذار 13

 جاری دانش ومو 

شد ک  هم مان با     250000( پرداخت وج  ثبت نام : مبلغ  14 ست و پ جاه ه ار ریا  ( می با صرفا   دریافت کارتریا   دوی

حساااا  درومد اختصااااصااای اداره کل ومو و و پرورو اساااتان کهگیلوی  و   ا  طریق دریاه ای ترنتی ساااامان  ثبت نام ب 

 بویراحمد واری  می یردد.

 باید جهت پرداخت وج  ثبت نام ا  طریق کارت های بانکی لضو شتا  استفاده نمای د.( داوطلبان یرامی 

کید می یردد ت نمی باشااد لذا تابا توج  ب  ای ک  پس ا  ثبت نام و واری  وج  ب  دریاه ای ترنتی ، وج  قابل بریشاا توجه :

طلبان قبل ا  ثبت نام نهایی و واری  وج  ا  واجد شرایط بودن خود اطمی ان حاصل نمای د  یرا امکان بریشت وج  وجود داو

 ندارد.
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است داوطلبان باید پس ا  طی مراحل فوق، شماره پیگیری را حتماً دریافت نمای د و    ( دریافت شماره پیگیری : ضروری   15

 ون را جهت استفاده های بعدی ن د خود نگهداری ک  د.

 

 

  ، تعداد و ضریب سؤاالت منابع آزمون( ج

  است:، ب  شرح جدو   یر گوییت  مان پاسخ، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّ ابع و مونم (16

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب  محتوا آزمون تعداد سؤال آزمونمنابع  ردیف

1 
 قرآن و پيام هاي آسمان آموزش

10 
 9تا پایان درس 

2 

 دقيقه 120

 کتب درسی 

پایه نهم سال 

      تحصيلی

99-1398  

 9تا پایان درس  پيام هاي آسمان

 2 14تا پایان درس  15 فارسی 2

 1 8درس تا پایان  8 عربی 3

 1 19تا پایان درس  10 )جغرافيا، تاریخ ، مدنی (مطالعات اجتماعی  4

 1 5تا پایان درس  7 زبان انگليسی 5

 2 12تا پایان فصل  25 علوم تجربی 6

 3 6تا پایان فصل  25 ریاضی 7

  100 جمع کل

 نهم و طبق جدو  فوق تعین می یردد.درصد کتا  های درسی پای   80تبصره : محتوای م ابع و مون ا  

تب درسی کمحتوای  ا (، صحیحای  فقط با یك پاسخ چهاری ی   ه، ب  شیونمون  دولتی مدارسسؤاالت و مون ورودی  (17

 .ح خواهد شدطر 1398-99سال تحصیلی   پایه نهم

 اما ؛طراحی می شودا  محتوای مشترك داوطلبان اهل تشیع و تس ن « ومو و قرون و پیام های وسمان»سؤاالت درس (18

دی ی بر  مشترك اقلیت های  مسیحیان، کلیمیان و  رتشتیان(، ب  سؤاالت رسمی کشور  دی ی یهاتیّاقل داوطلبان

 خواه د داد.پاسخ  1398چاپ سا   920الهی و اخالق ویژه اقلیت های دی ی با کد ادیان تعلیمات اساس محتوای کتا 

شود. م فی برای داوطلب در نظر یرفت  می نمره یكمثبت و ب  ا ای هر پاسخ غلط،  نمره 3ب  ا ای هر پاسخ صحیح،  (19

 ی در نظر یرفت  نخواهد شد.ا نمرهبرای سؤاالت بدون پاسخ، 

 هد شد.خوا م ظورم فی برای او  نمره یكسؤا  بیش ا  یك ی ی   را لالمت  ده باشد،  هر چ انچ  داوطلب در تبصره:
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 آموز( ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانشد

( 2و  1ظرفیت پذیرو هر رشت  در هر یك ا  دبیرستان های نمون  دولتی استان و م اطق تحت پوشش در جداو  شماره  ( 20

 . در پایان این دفترچ  قابل مشاهده می باشد

پذیرو نهایی دانش ومو  در مدارس نمون  دولتی، برای رشت  های تحصیلی ادبیات و للوم انسانی، للوم تجربی  (21

 226266وریاضی فی یك، م وه ب  کسب شرایط احرا  رشت ، م)ابق شیوه نام  اجرایی هدایت تحصیلی شماره 

 است. خرداد ماه( در  1395/  12/  18مورخ 

شرایط ثبت نام در رشت  تحصیلی مورد تقاضای دانش ومو ، م)ابق ضوابط هدایت  تبصره : در صورت لدم احرا 

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

 10/10/1390مورخ  227195ب  شماره  ،ا  دستورالعمل اجرایی مدارس نمون  دولتی «11» م)ابق تبصره یك ماده (22

دوم  نوبتپایانی ارزشیابی کتبی  معدلو  آزمون ورودی نمره کلمیانگین  ومو ان در و مون ورودی، بر اساسدانش پذیرو

 خواهد بود.ی نوبت دوم(انیپامعدل کتبی ارزشیابی  %50نمره آزمون ورودی و  %50)  ؛به نسبت مساوی پایه نهم

 

 کتبیمعدل  حداقل، داشتن نمون  دولتی مدارس، برای پذیرو دانش ومو ان در کتبیمعد   %50شره محاسب  تبصره :

 .است 1398-99در سال تحصیلی (  معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی) دوم نوبت یانیپاارزشیابی « 17»

 

ران متوسطه اعالم نتایج آزمون، مدیتذکر: با توجه به تاثیر معدل کتبی پایانی نوبت دوم دانش آموزان پایه نهم در 

نسبت به ثبت معدل دانش اموز در سامانه و بروز رسانی اقدام  1399/  04/  10دوره اول می بایست حداکثر تا تاریخ 

نمایند.) فرایند ثبت معدل دانش اموزان متعاقبا از طریق کارشناسی سنجش ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و 

 خواهد شد. مناطق اطالع رسانی

 

نمون  دولتی،  مدارسپذیرو ظرفیت ا   (%10)درصدده ، 29/03/1390مورخ  61884/220ب  است اد بخش ام  شماره  (23

، ب  ترتیب اولویت ومو ان با شرایط  یرد. دانشییرمیق ومو ان شاهد تعلدر صورت وجود داوطلب، ب  دانش

 استفاده ک  د: «شاهدسهمی  »توان د ا  می

 فر ندان شاهد؛ الف( اولویت او  

 اسارت؛ سا  سابق  3و و ادیان با بیش ا   ب  باال % 50فر ندان جانبا    ( اولویت دوم 

 اسارت؛ ماه سابق  6و و ادیان با بیش ا   % 49تا  % 25فر ندان جانبا   ج( اولویت سوم 

 ؛اسارت ماه سابق  6کمتر ا  ادیان با و و  % 25فر ندان جانبا   یر  د( اولویت چهارم 

ولویت ا ،ثبت نام در نمون برگ دبای ،نمون  دولتیمدارس و مون ورودی سهمی  شاهد دراستفاده ا  متقاضی  :1تبصره

 خود را مشخص نماید.
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 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،و ویرایش اطاللاتثبت نام مهلت  ب  مدارك ارائ  شده پس ا : 2تبصره

کل وخرین فرد نمره  % 70حداقلب  شره کسب  ،ت های فوق  ب  اولویّشاهد با توجّدانش ومو ان سهمی   :3بصرهت

 پذیرو می شوند. ،پذیرفت  شده مدرس  مورد تقاضای خود

، قبولی م)ابق ضوابط ،ومو دانشمورد تقاضای تحصیلی   در رشت سهمی  شاهددر صورت لدم احرا   :4بصرهت

 .شداثر خواهد بی داوطلب در و مون لغو و

        روستاییدانش ومو ان  ن سهمی  پیش بی ی شده برای پذیرواستا بری اری و مون دربر اساس تصمیم ستاد ( 24

. می باشد  دیان هر واحد ومو شی نمون  دولتیپذیرفت  ش)سی درصد( %  30  

فرد پذیرفت  شده مدرس  مورد  نمره کل وخرین % 80حداقل، ب  شره کسب  روستادانش ومو ان سهمی  تبصره : 

 تقاضای خود، پذیرو می شوند.

)  دبیرستان دوره او  متوسپای  هشتم و نهم مالك تعیین سهمی  روستایی در و مون ورودی، محل استقرار  :1تبصره 

  پای  هشتم و نهم باید در مدارس روستایی مشغو  ب  تحصیل باشد(داوطلب می باشد.

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

در کلی  مدارس استان مم وع می باشد و  1399 – 1400پذیرو دانش ومو  انتقالی در پای  دهم سا  تحصیلی  – (25

 هیچ دانش ومو  انتقالی پذیرو نمی شود.

وخرین  هنمر شتن حتی در صورت دا یك شهرستانمحدوده  در ،دولتی نمون دبیرستان های  جابجایی دانش ومو ان در (26

  .در سال اول پذیرش، ممنوع استمقصد(   قبولی مدرس فرد

 در آزمون شدگان از پذیرفته( اعالم نتیجه و ثبت نام ح

ثبت سایت   ا  طریقبعد ا  بری اری و مون  دو هفتهظرف مدت  حداکثر نتیج  و مون : نتایج پذیرفت  شدیان اصلی (27

 الالم خواهد شد. azmoon.kbedu.irنام 

 حداکثر مهلت ثبت نام ا  پذیرفت  شدیان اصلی در  مان الالم نتایج اطالع رسانی خواهد شد. (28

 شد.خواهد صادر و مون برای داوطلبانی ک  در و مون ورودی شرکت کرده اند، کارنام   (29

پس ا  اتمام مهلت ثبت نام پذیرفت  شدیان اصلی، در صورت لدم تکمیل کالس ها، فهرست ذخیره توسط اداره کل  (30

 الالم خواهد شد. azmoon.kbedu.irومو و و پرورو استان در سامان  ثبت نام 

رورو استان  و و پتبصره : فهرست پذیرفت  شدیان اصلی و ذخیره الالم شده ب  مدارس ، باید ب  تائید اداره کل ومو

 برسد و حداقل ب  مدت س  سا  در مدرس ، م )ق  و استان نگهداری شود.



 

 
7 

 

شامل:  یك مدارس ب  تفکباید  نمون  دولتی، ثبت نام در مدارس فروی دنجام   م ظور ابفهرست  اسامی پذیرفت  شدیان  (31

وره د، نام مدرس  محل تحصیل متوس) دوره او  نام مدرس  ، کد ملیداوطلبی،  شمارهنام و نام خانوادیی، نام پدر، 

و  ، نمره و مون و نمره ترا  شده کلکتبی ار شیابی پایانی نوبت دومی مورد تقاضا، معد  دولت نمون  متوس) دوم 

ات ادارب  جهت ارائ  ب  مدیران مدارس،  ،تهی  و پس ا  تأیید اداره کل ومو و و پرورو استانومو ان( دانش سهمی 

 یردد.می تحویل ناحی  یا   )قم  و پرورو شهرستان،ومو و 

 نمون  مدارسدر و مون ورودی در صورت شرکت ( ، هم ج س یا غیر هم ج سبیشتر دو قلو یا  هم  ادومو ان دانش (32

ترا  شده و مون وخرین فرد پذیرفت   نمره % 80  شره کسب حداقل های دیگر بو پذیرو یکی ا  ونان، قل دولتی

 ثبت نام نمای د. ،شده تعیینمازاد بر ظرفیت  توان د، میمورد تقاضای خوددر رشت  درس  شده م

 ( سایر مواردی

 هادهایش ب  همراه نظرات و پی ،در خصود اجرای و مون ورودی شهرستانی ارو لملکرد است  مقتضی (33

دفاتر ب   1399شهریور ماه پایان های وتی، حداکثر تا جهت ارتقای س)ح کیفی بری اری و مون در سا  ،کارش اسی

 ارسا  شود. استان یومو ش تیفیک شیپاو مرک  س جش و  ربط معاونت ومو و متوس) ذی

 موارد خاص نمونه دولتی( و

.دبیرستان های نمون  متوس)  دوم   ن  دی بویراحمد ، شهید بهشتی باشت امام حسین  ع( بهمئی فاقد خوابگاه می باش د - 1  

2 - انتقا  دانش ومو ان پذیرو شده در دبیرستان نمون  دولتی لالم  امی ی سی سخت  در طو  دوران تحصیل ا  

.بویراحمد ب  دلیل همجواری مم وع می باشد شهرستان دنا ب  مدارس نمون  دولتی شهرستان   

3 - انتقا  دانش ومو ان پذیرو شده دردبیرستان نمون  دولتی ال هرا  ع( بویراحمد ب  نمون  دولتی   ن   دی 

 بویراحمد  متوس)  دوم( و  بالعکس در تمام طو  دوران تحصیل مم وع می باشد .

4 - انتقا  دانش ومو ان پذیرو شده در دبیرستان نمون  دولتی شهید بهشتی باشت ب  نمون  دولتی  لالم  طباطبایی 

 یچساران  در تمام طو  دوران تحصیل مم وع می باشد .

قبولی در و مون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوس)  نمون  دولتی ، اختصاد ب  م )ق  بری اری و مون  -5

ثبت نام در دیگر مدارس نمون  دولتی   بك مدرس  پذیرفت  شده اند مجا  داشت  و دانش ومو انی ک  در و مون ی

  نخواه د بود.

6 - مب ای پذیرو دانش ومو ان سایر شهرستان ها و م اطق ک  تحت پوشش مدارس نمون   دولتی هست د صرفا نمره 

فضلی می باشد و هیچ یون  سهمی  ای مختص ب  شهرستان ویا م )ق  خاد پیش بی ی نمی یردد لذا ضرورت دارد 

محترم و دانش ومو ان ل ی  رسانده شود . یاین موضوع ب  صورت ویژه ب  اطالع اولیا  
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در کلی  مدارس استان مم وع می باشد و  1399 – 1400مو  انتقالی در پای  دهم سا  تحصیلی پذیرو دانش و – 7

 هیچ دانش ومو  انتقالی پذیرو نمی شود.
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: 1جدو    

ظرفیت پذیرو رشت  ای دبیرستان های استان   

 

 کد مدرس  نام مدرس  شهرستان
ج سیت 

 مدرس 
 رشت 

ظرفیت سا  تحصیلی  

400-1399                    
جمع 

 کل
)   محل استقرار نفر 27هر کالس  ) 

ظرفیت 

 شهری

ظرفیت 

 روستایی

 یاسوج 27 8 19 ریاضی فی یك دختران  85130108 ال هراء یاسوج

 یاسوج 54 16 38 للوم تجربی دختران  85130108 ال هراء یاسوج

 یاسوج 27 8 19 ادبیات و للوم انسانی دختران  85130108 ال هراء یاسوج

 یاسوج 27 8 19 ریاضی فی یك پسران  85193408 نمون  دولتی یادیارامام یاسوج

 یاسوج 54 16 38 للوم تجربی پسران  85193408 نمون  دولتی یادیارامام یاسوج

 یاسوج 54 0 54 للوم تجربی دختران  95065866 دی9دبیرستان  یاسوج

 یاسوج 27 8 19 ادبیات و للوم انسانی دختران  95065866 دی9دبیرستان  یاسوج

 دنا 27 8 19 ریاضی فی یك پسران  85253005 دبیرستان نمون  لالم  امی ی دنا 

 دنا 27 8 19 للوم تجربی پسران  85253005 دبیرستان نمون  لالم  امی ی دنا 

 کهگیلوی  27 8 19 ریاضی فی یك پسران  85347307 ثانیدبیرستان نمون  شهید  کهگیلوی  

 کهگیلوی  54 16 38 للوم تجربی پسران  85347307 دبیرستان نمون  شهید ثانی کهگیلوی  

 کهگیلوی  27 8 19 ریاضی فی یك دختران  85374607 نمون  مائده  کهگیلوی  

 کهگیلوی  54 16 38 للوم تجربی دختران  85374607 نمون  مائده  کهگیلوی  

 بهمئی 27 8 19 للوم تجربی پسران  95063464 نمون  امام حسین  ع( بهمئی

 یچساران 27 8 19 ریاضی فی یك پسران  85717306 لالم  طباطبایی یچساران

 یچساران 54 16 38 للوم تجربی پسران  85717306 لالم  طباطبایی یچساران

 یچساران 27 8 19 ادبیات و للوم انسانی پسران  85717306 لالم  طباطبایی یچساران

 یچساران 27 8 19 ریاضی فی یك دختران  85730803 للم الهدی یچساران

 یچساران 54 16 38 للوم تجربی دختران  85730803 للم الهدی یچساران

 یچساران 27 8 19 ادبیات و للوم انسانی دختران  85730803 للم الهدی یچساران

 باشت 27 8 19 للوم تجربی پسران  95062678 شهید بهشتی نمون  باشت
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:  2جدول   

مناطق تحت پوشش    
 

 ردیف کد دبیرستان نام دبیرستان وضعیت ج سیت م اطق تحت پوشش

 1 85717306 طباطبایی عالمه دولتی نمونه روزی شبانه پسرانه گچساران،عشایر
 2 85730803 الهدی علم دولتی نمونه روزی شبانه دخترانه وعشایر ،باشت ،بهمئی گچساران

 3 85347307 ثانی شهید دولتی نمونه روزی شبانه پسرانه عشایر دهدشت،لنده،چاروسا،دیشموک، چرام،
 4 85374607 مائده دولتی نمونه روزی شبانه دخترانه عشایر دهدشت،لنده،چاروسا،دیشموک، چرام،

 5 85253005 امینی عالمه دولتی نمونه روزی شبانه پسرانه عشایر و ،مارگون ،لوداب دنا
 6 85193408 یادگارامام دولتی نمونه روزی شبانه پسرانه ،عشایر بویراحمد

 7 85130108 (س) الزهرا دولتی نمونه روزی شبانه دخترانه وعشایر ،دنا ،،لوداب ،مارگون بویراحمد
 8 95065866 دی نه دولتی نمونه روزانه دخترانه بویراحمد
 9 95063464 حسین امام دولتی نمونه روزانه پسرانه بهمئی
 10 95062678 بهشتی شهید دولتی نمونه روزانه پسرانه باشت
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