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 باسمه تعالی
 

 1044 -1041 یلیتحص سالپایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  یدستورالعمل آزمون ورود
 

 شیورای ایالی ومیوو  و   جلسیه   چهی  و هفتمی    هشتصید و  مصیو   ، مدارس نمونه دولتیی  اساسنامهمفاد ی اجرادر 

 وهیا  رسیتان  دبمتوسیهه   ومیوو   میدارس نمونیه دولتیی دورو دو     پایه دهی    وومون ورودی، 1/6/1931، مورخ پرور 

و مفاد شرایط و ضوابط مندرج در ای  دستورالعم   مهابق با 1411-1411سال تحص لی برای (ایحرفه و های فنیهنرستان

 درخصییو   34/13/1933مییورخ  141/011و شییمارو  39/13/1933مییورخ  196/011منییدرج در بنشیینامه هییای شییمارو 

 .می شود برگزارفاصله گذاری اجتماای( دستورالعم  برگزاری وومون های تراکمی دانش ومووان در شرایط 
 

 آزمون ورودی  درنام ( ضوابط و شرایط ثبتب

 ؛داشت  تابع ت ایرانی (1

 انجا  می شود. 33/10/1933مورخ   44/341/941 وشمار هامشنبن اساسبر  ایرانی، نا  اتباع غ ر ثبت :تبصره

 ند.هستنمونه دولتی ، مجاو به ثبت نا  در وومون ورودی مدارس پایه نه دانش ومووان  (2

در اروشی ابی   «11»کتبیی  مالك شرکت در وومون ورودی پایه ده  مدارس نمونه دولتی، کسب حیدال  معیدل   :تبصره

 می باشد.  پایه نه  (بدون اامال نمرات تکوینی خردادماومعدل نمرات نوبت دو   یانی پا

کتبی نوبت دوم خود را در سامانه ثبت نام درج نموده تا  داوطلبان می بایست قبل از دریافت کارت ورود به جلسه معدلتوجه: 

 مجاز به دریافت کارت ورود به آزمون باشند . هر گونه اشتباه در درج معدل به عهده داوطلب می باشد .

 همان منهقه خواهد بود. ومووان دانش   ب در یدولت نمونه یها رستان دبرلابت المی در وومون ورودی  (3

الیو  تجربیی،    او شیاخه نریری   تحصی لی  رشیته  یی  توانید  صیرفا  میی  ثبت نا ،  تقاضای مون برگندر داوطلب   (  0

 .انتنا  نماید را (ادب ات و الو  انسانی ،ف زی  ریاضی

مجاو به ثبت نا  و شرکت در وومون  ،استان در هر منهقه ای در سهح، بودن رو کوچی به دل   اشایرومووان دانش( 5

 .هستند

نمونیه دولتیی    میدارس ن مشغول به تحص   در مدارس خارج اوکشور کیه متقاضیی ادامیه تحصی   در     دانش ومووا (6

ر، ضروری است در مواد مقرّ ،نمی شود برگزاره به ای  که وومون مجزا برای ای  لب   او دانش ومووان ، با توجّهستند

 الدا  نمایند. ،استان مورد تقاضا درود نسبت به ثبت نا  خ ،ودی مدارس نمونه دولتیبا دستورالعم  وومون ورمهابق 

مسئول ت اطالع رسانی به دانش ومووان مدارس خارج او کشور در خصو  ثبت نا  و شرکت در وومون، بر   :1 تبصره

 اهدو مرکز امور ب   المل  و مدارس خارج او کشور می باشد. 
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 کارت و تاریخ برگزاری آزمون توزیعنام، زمان ( مهلت ثبتج

 sanjesh.giledu.irاینترنتیی   سامانه ثبت نیا  شرکت در وومون ورودی، او طریق  نا  وراهنمای ثبت هدفترچ (7
 . گ ردمی در اخت ار داوطلبان لرار

، بیرای داوطلبیان شیرکت در وومیون     ،اسیتان  نمونه دولتیی  مدارسهر رشته در ر  ت پذیو ظرف ّ صاتمشنّ :تبصره

 لاب  مشاهدو خواهد بود.، نا هنگا  ثبت

سهه   روو لغاییت   21/41/1044 مورخ  ،شنبهاو روو  ،نمونه دولتیی  مدارسوومون ورودی شرکت در داوطلبان  نا ثبت (8

 .شدخواهد انجا   sanjesh.giledu.ir  نا ثبت هساماناو طریق  31/41/1044مورخ  شنبه

انه ثبت نا  او طریق سام، خ ونسپادریافت  درخواست تجدید نرر و ،وومون ایجنتااال   ،نا تمامی مراح  ثبت :هتبصر

 .شدخواهد انجا   ،و ااال  نتایج استان

 ،رشته میورد تقاضیا  ، مدرسه مح  تحص  ، داوطلب اکس، مشنصات فردیشام :  وومون هکارت ورود به جلس (9

او ، سه روز قبل از تهاریخ برگهزاری آزمهون   حداقل ، امتحیانی  وو نشانی دل ق حوونمونه دولتی مدارس اولویت انتنا  

 .فتگرخواهد  در اخت ار داوطلبان لرارطریق سامانه ثبت نا  

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

 جهت دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است . درج معدل کتبی ارزشیابی نوبت دومیادآوری : 

 

در سراسیر  ومان صورت ه  به 18/40/1044مورخ   جمعه رووصبح  9 ساعتس أر، مدارس نمونه دولتیوومون ورودی  (14

 .خواهد شدبرگزار کشور 

 س صید   الریه  444/344نیا    مبلغ ثبیت ، 1931مصو  ،بنشی او مقررات مالی دولت لانون تنر   14 استناد مادوبه  (11

 .می باشد هزار ریال(

 ت هر انوان ممنوع است.تح ،دریافت هرگونه وجه به جز ای  مبلغ، مبلغ فوق ثابت بودو و  :هتبصر

  ، تعداد و ضریب سؤاالت منابع آزمون( د

  است:، به شرح جدول ویر گوییت ومان پاسن، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّنابع وومونم (12

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال منابع آزمون ردیف

 2 11 قرآن و پيام هاي آسمان آموزش 1

 دقيقه 121

 کتب درسی 

ايه نهم سال پ

  1311-1011 تحصيلی

 2 11 فارسی 2

 1 8 عربی 3

 1 11 ( مدنی  ، تاريخجغرافيا، )مطالعات اجتماعی  0

 1 7 زبان انگليسی 1

 2 21 علوم تجربی 6

 3 21 رياضی 7

  111 جمع کل
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کتب محتیوای   او(، صح ح  پاسخ ای  فقط با یچهارگزینه و، به ش ونمونه دولتی مدارسسؤاالت وومون ورودی  (13

 .خواهد شد طراحی 1399-1044سال تحصیلی   درسی پایه نهم

 امیا ؛ طراحی می شوداو محتوای مشترك داوطلبان اه  تش ع و تسن   «آموزش قرآن و پیام های آسمان»سؤاالت درس (10

مشترك الل ت های دینی بیر    مس ح ان، کل م ان و ورتشت ان(، به سؤاالت رسمی کشور  دینی یهات ّالل داوطلبان

پاسیخ   1933چیا  سیال    331الهی و اخالق وییهو الل یت هیای دینیی بیا کید       ادیان تعل مات اساس محتوای کتا 

 خواهند داد.

شود. برای داوطلب در نرر گرفته می منفی نمره یکمثبت و به اوای هر پاسخ غلط،  نمرو 9به اوای هر پاسخ صح ح،  (15

 ی در نرر گرفته ننواهد شد.ا ونمربرای سؤاالت بدون پاسخ، 

 منریور منفیی بیرای او    نمیرو  یی  سؤال ب ش او ی  گزینیه را االمیت ودو باشید،     هر چنانچه داوطلب در :تبصره

 خواهد شد.

 آموز( ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانشهه

ابق جیدول وییر   تحص لی مدارس نمونه دولتی استان گ الن مهتعداد کالس ، ظرف ت پذیر  و اناوی  رشته های  (16

 می باشد :
 
 

 استان گيالن 1011-1011اعالم ظرفيت مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصيلی 

 شهرستان/ناحيه کد مدرسه جنسيت مدارس رديف
کد 

 شهرستان/ناحيه

 تعداد پذيرش پايه دهم

 انسانی تجربی رياضی

 21 31 31 3711 رشت 1ناحيه  11161811 دخترانه هجرت 1

 31 61 61 3712 رشت 2ناحيه  11117638 دخترانه اردشيري 2

 31 31 31 3712 رشت 2ناحيه  11161106 پسرانه دکتر معين 3

 31 31 1 3711 الهيجان 1161182 دخترانه عالمه طباطبايی 0

 31 31 31 3716 لنگرود 11162238 دخترانه امام علی )ع( 1

 31 31 1 3721 رودسر 11161721 دخترانه توحيد 6

 31 31 31 3716 انزلی 11161111 پسرانه شهدا 7

 31 31 31 3716 انزلی 11110611 دخترانه شرف 8

 31 31 31 3760 آستارا 11161760 پسرانه مرحبا 1

 31 31 31 3760 آستارا 11117111 دخترانه فرندخت 11

 31 31 31 3701 فومن 21623111 پسرانه امام صادق )ع( 11

 31 31 31 3701 صومعه سرا 21807117 دخترانه الزهرا فاطمه 12

 311 311 331         جمع 13
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الیو   « ؛«انسیانی  الیو   ادب یات و » هیای تحصی لی  ، بیرای رشیته  مدارس نمونه دولتیی وموو در پذیر  نهایی دانش (17

 هنامی شی وو  مهابق ،  نه/ وماحراو رشته منوط به کسب شرایط ،«حرفه ایو فنی شاخه » و «ف زی  یاضیر» ؛«تجربی

 . خواهد بود  خرداد ماهدر ( 13/13/1930مورخ  336366 موضوع بنشنامه  شمارو  هدایت تحص لیاجرایی 

 اثیر  یبی  و لغو وومون در وی یلبول ،داوطلب یتقاضا مورد یل تحص رشته در نا ثبت طیشرا احراو اد  صورت در :تبصره

 .دش خواهد

،  11/11/1931میورخ   331130شیمارو   ،ستورالعم  اجراییی میدارس نمونیه دولتیی    د «11» تبصرو ی  مادومهابق  (18

 نوبت دوم پایانی ارزشیابی کتبی  معدلو  آزمون ورودی نمره کلمیانگین  ومووان در وومون ورودی، بر اسیاس دانش پذیر 

 خواهد بود. بت دوم(ی نوانیپامعدل کتبی ارزشیابی  %54نمره آزمون ورودی و  %54)  ؛به نسبت مساوی پایه نهم

       کتبیمعدل  حدال ، داشت  نمونه دولتی مدارس، برای پذیر  دانش ومووان در کتبیمعدل  %01شرط محاسبه :تبصره

 .می باشد  1399-1044سال تحصیلی( معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی) دوم نوبت یانیپاارزشیابی  در   «17 »

نمونه دولتی،  مدارسپذیر  ظرف ت او  (%14)درصدده ، 33/19/1931مورخ  61334/331به استناد بنشنامه شمارو  (19

  می گ رد:ق تعل «آموزان شاهددانش»به با اولویت های ویر ، (در صورت وجود داوطلب 

 فروندان شاهد؛ sاولویت اول  الف(

 اسارت؛ سال سابقه 9ادگان با ب ش او و وو به باال % 01فروندان جانباو  sاولویت دو   ب(

 اسارت؛ ماو سابقه 6و ووادگان با ب ش او  % 43تا  % 30فروندان جانباو  sاولویت سو   ج(

 ؛اسارت ماو سابقه 6ادگان با کمتر او و وو % 30فروندان جانباو ویر  sاولویت چهار   د(

اولویت  ،ثبت نا  در نمون برگ دبای ،نمونه دولتیرس مداوومون ورودی در «سهمیه شاهد»استفادو او متقاضی  :1تبصره

 خود را مشنص نماید.

 ترت ب اثر دادو ننواهد شد. ،و ویرایش اطالااتثبت نا  مهلت  به مدارك ارائه شدو پس او :2تبصره

پذیرفته  کل آخرین فردنمره  % 74حداقلبه شرط کسب  ،ت های فوقه به اولویّشاهد با توجّدانش ومووان سهم ه  :3بصرهت

 پذیر  می شوند. ،شده مدرسه مورد تقاضای خود

 وی، لبولی مهابق ضوابط ،وموودانشمورد تقاضای تحص لی  هدر رشت سهم ه شاهددر صورت اد  احراو  :0بصرهت

 .شداثر خواهد لغو و بی ، در وومون

 ،االی وموو  و پرور  شورای هشتصد و چه  و هفتم   جلسه مصو  دولتی، اساسنامه مدارس نمونه به استناد (24

ادارو ، 11/11/1931مورخ  331130 شمارودولتی  دستورالعم  اجرایی مدارس نمونه 13 مادو و 1/6/1931 مورخ

 .الدا  نماید ، «سهمیه روستایی»اامال  ک  وموو  و پرور  استان می تواند نسبت به

تقرار دب رستان دورو اول متوسهه داوطلب مالك تع    سهم ه شهری و روستایی در وومون ورودی، مح  اس :1تبصره

 می باشد.
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استفادو او سهم ه روستایی فقط برای دو دب رستان نمونه دولتی وشبانه رووی  1411-1411در سال تحص لی  توجه:

درصد  61اما  جعفر صادق  ع( فوم   و دب رستان نمونه دولتی و شبانه رووی فاطمه الزهرا  س( صومعه سرا به م زان 

 درصد شهری اامال می گردد . 41ایی و روست

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

متقاضی ثبت نا  در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و وومون ورودی، لبولی درکه پس او  دانش ومووانی (21

شهرستان  همدرسدر خالی وجود ظرفیت  و ( در شهرستان مبدأ )دخو رسه مورد تقاضایمدقبولی در در صورت  ،هستندیا استان ها 

نمونه دولتی  نا  در مدارسمجاو به انتقال و ثبت مقصد، ک  وموو  و پرور  استان وموافقت اداربا کسب ، مقصد

 .خواهند بودشهرستان یا استان دیگر(  

 و مقصدک  داوطلب(  نمرواال  لبولی با ذکر ا های مبدأ استان ک  وموو  و پرور و ادارهای  هنامتصویر  تبصره:

 بایگانی شود. ،منتق  شدو وموودانش پروندودر باید   معرفی نامه به دب رستان مقصد( 

 نمرو شت ی  شهرستان  حتی در صورت دامحدودو  در ،دولتی نمونهدب رستان های  جابجایی دانش ومووان در (22

  .ممنوع است یر ،مقصد( در سال اول پذ هلبولی مدرس فردوخری  

وجود ظرفیت در صورت نمونه دولتی در موارد خا ، مدارس در پذیرفته شدو جابجایی دانش ومووان  مسئول ت :تبصره

 .است پرور  استانمدیرک  وموو  و  بر اهدو ، خالی در مدرسه مقصد

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

 اعالم نتایجنسبت به بعد او برگزاری وومون  دو هفتهظرف مدت  حداکثر دبای تاناس پرور  و وموو ک  ادارو (23

 .الدا  نماید ،پذیرفته شدگان اصلی

ومان ااال  نتایج، به نحو کارگروو استانی تع    و در  او سویاو پذیرفته شدگان اصلی  مهلت ثبت نامحداکثر  (20

 د.خواهد شاطالع رسانی  مقتضی

 شد.خواهد صادر  آزمونکارنامه ومون ورودی شرکت کردو اند، برای داوطلبانی که در و (25

 وتوسط ادار فهرست ذخیره، اد  تکم   کالس هاصورت  درپس او اتما  مهلت ثبت نا  پذیرفته شدگان اصلی،  (26

 د.خواهد شااال   ک  وموو  و پرور  استان ته ه و

ک  وموو  و پرور  استان ادارو تأی د باید به ااال  شدو به مدارس،  اصلی و ذخ رو پذیرفته شدگانفهرست :تبصره

 نگهداری شود. ،در مدرسه، منهقه و استان سه سال به مدتال  حدو  برسد

 مدارسدر وومون ورودی در صورت شرکت ( ، ه  جنس یا غ ره  جنسب شتر دو للو یا  ه  وادومووان دانش (27

تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته  نمره % 84حداقل ه شرط کسب های دیگر بو پذیر  یکی او ونان، ل  دولتی نمونه

 ثبت نا  نمایند. ،شده تعیینمازاد بر ظرفیت  توانند، میمورد تقاضای خوددر رشته درسه شده م
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 ( سایر مواردی

به  ،رس دو است داوطلبان یامضاکه به وومون  هسؤاالت و کارت ورود به جلس هدفترچ، پس او برگزاری وومون   (28

ی هاها و کارتشد. دفترچهخواهدارسال  ک  وموو  و پرور  استان وبه ادار های داوطلبانبرگ پاسخو همرا

 .است قابل امحاءمطابق ضوابط و مقررات،  ،گزاری آزمونبر از پس یک سالجمع ووری شدو 

ط معاونت و دفاتر ذی ربی ومووشایش ک ف ت پو در روو برگزاری وومون، ناظرانی او سوی مرکز سنجش     (29

 کرد.خواهند نرارت اجرای وومون بر فرایند حضور یافته و  استان در ،وموو  متوسهه
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 باسمه تعالی

نمونه دولتی فنی و حرفه ای و هنرستان های  ی دوره دوم متوسطه نظریکارنامه آزمون ورودی دبیرستان ها  
1044-1041سال تحصیلی  

 با سال ؛ داوطلب گرامی

موفق ییت در تمییامی مراحیی  ونییدگی، بییدی  وسیی له کارنامییه شییما در وومییون ورودی مییدارس    ضییم  ورووی 

 :شودنمونه دولتی به شرح ویر تقدی  می 
 

 مح  الصاق اکس

  مشخصات داوطلب

 جنس ت کد ملی نا  پدر نا  خانوادگی نا  شمارو داوطلبی

      
 
 

نامهاعالم عالقه مندی بر اساس فرم تقاضا   

ونه دولتیدبیرستان نم  هنرستان نمونه دولتی 

تحص لی رشته نا  دب رستان  
 

  
 

 

 

 
 

 این کارنامه صرفاً جهت اطالع از عملکرد شما در آزمون صادر شده و ارزش دیگری ندارد. -

ثبت و  ،اعالم نتایجخود را از طریق سایت  درخواست، 1044تاریخ  /   / داوطلب گرامی، در صورت اعتراض به نتیجه آزمون، می توانید حداکثر تا  -

 پیگیری نمایید.

 

 

حصحی هایتعداد پاسخ عناوین دروس امتحانی غلط هایپاسختعداد   خپاس سؤاالت بدون تعداد  ه آزموننمر   

     وموو  لرون و پ ا  های وسمان
    فارسی

 

    اربی
خ،  مدنی(یتارجغراف ا ،   مهالعات اجتماای     

    وبان انگل سی
    الو  تجربی

    ریاضی

 هنرستان نمونه دولتی دبیرستان نمونه دولتی

 نمرو وومون نت جه وومون نمرو وومون نت جه وومون

    

 سهم ه  نمرو ک  وخری  فرد لبولی  نمرو ک  داوطلب با احتسا  معدل
ابی کتبی اروش  معدل

   خردادماو( دو  نوبت

 
 هنرستان دب رستان 
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 لیباسمه تعا

 کارنامه آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی 
  1044-1041سال تحصیلی 

 داوطلب گرامی

 با سال ؛  

ضییم  اییرر تبرییی  و ورووی موفق ییت در تمییامی مراحیی  ونییدگی، بییدی  وسیی له کارنامییه شییما در وومییون          

 رح ویر تقدی  می گردد:ورودی مدارس نمونه دولتی به ش

 مح  الصاق اکس

  مشخصات داوطلب

 جنس ت کد ملی نا  پدر نا  خانوادگی نا  شمارو داوطلبی

      
 
 

  اعالم عالقه مندی بر اساس فرم تقاضانامه

 هنرستان نمونه دولتی دبیرستان نمونه دولتی

تحص لی رشته نا  دب رستان  
 

  
 
 

 تان نمونه دولتیهنرس دبیرستان نمونه دولتی

 نمرو وومون نت جه وومون نمرو وومون نت جه وومون

    

 
 

 سهم ه  نمرو ک  وخری  فرد لبولی  نمرو ک  داوطلب با احتسا  معدل
ابیمعدل کتبی اروش   

نوبت دو  خردادماو(   

 
 هنرستان دب رستان 

  
  

 
 

 در شده و ارزش دیگری ندارد.این کارنامه صرفاً جهت اطالع از عملکرد شما در آزمون صا -

، با همراه داشتن شناسنامه، کارنامۀ قبولی پایه نهم و دیگر مدارک مورد نیاز به مدرسه محل پذیرش خود  1044تاریخ   /   / به منظور ثبت نام، حداکثر تا   -

 مراجعه نمایید.

تلقی شده و مطابق ضوابط، دانش آموزان ذخیره تحصیل در آن مدرسه  انصراف شما ازشده، به معنی عدم مراجعه به مدرسه محل پذیرش در مهلت تعیین -

 جایگزین شما در آن مدرسه خواهند شد. 


