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 باسمه تعالی 

 . تربیت باید تربیت قرآنی باشد

  امام خمینی )ره(                                                                                                                   

 1044-1041 یلیتحص سالپایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  دستورالعمل آزمون ورودی

  الف( مقدمه :        

هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و  هی مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوباجرادر 

-ها و هنرستانرستانیدبپایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه ) یآزمون ورود، 1/6/1391پرورش، مورخ 

همچنین و  دفترچهمطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این  1399-1411سال تحصیلیای( برای های فنی و حرفه

له در شرایط فاصبرگزاری آزمون های تراکمی دانش آموزان دقیق دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با رعایت 

وزارت متبوع و نامه  24/12/1399مورخ  141/511و  23/12/1399مورخ  136/511)نامه های شماره  اجتماعیگذاری 

 .گردد می برگزار ( این اداره کل 24/12/1399مورخ  82/5174شماره

و با اطالع کامل مطالب این دفترچه را با دقت مطالعه کرده  دگردمی  دموکّ توصیهبه داوطلبان گرامی                  

 ه دراشتباخطا و ست مسئولیت هرگونه سهل انگاری و . بدیهی اام و شرکت در آزمون اقدام نمایندنسبت به ثبت ن

در این  را این اداره کل هیچ گونه مسئولیتی... متوجّه داوطلب بوده و روند ثبت نام و شرکت در آزمون و

 .نمی پذیرد خصوص

 

 : وطلبان ضوابط و شرایط ثبت نام داب( 

 تابعیت ایرانیداشتن  -1

          امور  مرکز 22/15/1399مورخ  44/241/341 شماره بخشنامهتابع ، ثبت نام اتباع غیر ایرانی تبصره:

 اداره کل 28/15/1399مورخ  1/12472نامه شماره می باشد که طی  بین الملل و مدارس خارج از کشور

 است. غ شده ابالبه مناطق تابعه آموزش و پرورش استان 

سایر شرایط مندرج که دارای  1399-1411تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی  -2

 ثبت نام در این آزمون را دارند. ی باشند، حقدر این دفترچه م

در « 17»مالک شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل معدل  تبصره:

 فار غ التحصیالن معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی( برایفقط یانی نوبت دوم )پاارزشیابی 

 «(6»)مطابق تصویر مندرج در صفحه . پایه نهم می باشد

از شاخه  یک رشته تحصیلیمجاز به انتخاب  فقطدولتی نمونه  دبیرستان هایپایه دهم ورود به  انمتقاضی -3

 دبیرستاندر از بین رشته های موجود تجربی(  ی، ریاضی و فیزیک، علومسان)اعم از ادبیات و علوم ان نظری

در  «3»ول شماره جدمندرج در ستون مناطق تحت پوشش  که بر اساس هستند دبیرستان هایییا و 
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دبیرستان یا آن نام در  شرایط ثبت ،و توضیحات مربوطه همین دفترچه «13»و « 12» شماره صفحات

بدیهی  .عمل آورنددقت الزم را به  خودالزم است داوطلبان در انتخاب که  دنمی باشرا دارا  دبیرستان ها

، مسئولیت آن متوجه داوطلب بوده و مدرسه و یا رشته/محل مورد تقاضا یت انتخاب اشتباهاست در صور

، قبولی ایشان کان لم شگاهی که شرایط آن را نداشته استحتی در صورت پذیرفته شدن داوطلب در آموز

هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت، بایستی پاسخگوی  حقضمن اینکه ایشان تلقی گردیده و ( )باطلیکن 

 ق احتمالی سایرین نیز باشد.قوتضییع ح

 «4»ذیل ردیف « 3» شماره ، به تبصرهدولتیی نمونه در هنرستان هامحل  در مورد انتخاب رشته/ توجه :

 .همین بند توجه گردد

و ین دفترچه ا« 3»ول شماره جدپوشش مندرج در ساس ستون مناطق تحت بر ا -ه ک آموزشیدر مناطق  -4

بیش از یک در  انامکان ثبت نام داوطلب -« 14»و « 13»تذکرات ذیل جدول مذکور در صفحات همچنین 

دبیرستان و  )حداکثر دوواحد آموزشی  سهحداکثر  دنمی توان ان، داوطلبوجود داردنمونه دولتی  دبیرستان

ابتدا ، های خود انتخاب روند الزم است داوطلبان درد. نرا به ترتیب اولویت انتخاب نمای( نرستانهیک 

ا ب) در انتخاب های خودبایستی به عبارت دیگر رشته تحصیلی و سپس آموزشگاه ها را اولویت بندی نمایند. 

         رد نظر خود را های مو محل کد رشته/ ،(نمونه دولتی مورد تقاضا مدارس توجه به رشته تحصیلی

 .یت بندی نماینداولو

 ،هنرستان های نمونه دولتیها و رشته مورد تقاضا در دبیرستان پایه دهم داوطلبان جهت ورود به  : 1 تبصره

بر اساس تحصیلی مورد نظر  / شاخه و زمینهورود به رشته ، شرایطمون مذکوربایستی عالوه بر قبولی در آز

وزارت متبوع که طی نامه  18/12/1395مورخ  226266 )موضوع نامه شماره لیشیوه نامه هدایت تحصی

 . کسب نمایند 1044خردادماه در (را این اداره کل به مناطق تابعه ابال غ شده 19/11/1396مورخ  5/229 شماره

 .پوشش اعالم شده الزامی است ق تحتمناطوجنسیت انتخاب اولویت ها رعایت دربدیهی است که :2رهتبص

می مناطق ، از تماپذیرش دانش آموز جهت ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی : 3بصره ت

د بدون توجه به محدوده ورود به این هنرستان ها می توانن بوده و لذا کلیه متقاضیانممکن استان 

را ستان مورد نظر هنر، محل تحصیل پایه نهم خود و یا محل سکونت (ناحیهجغرافیایی )منطقه/ شهرستان/ 

یرش ایشان در هنرستان مورد رشته تحصیلی داوطلبان ورود به این هنرستان ها، پس از پذ نمایند.انتخاب 

تعیین خواهد شد. )رشته های تحصیلی موجود، در جدول شماره  داوطلب بر اساس تراز نمره مکتسبهتقاضا، 

 این دفترچه درج شده است(« 3»

« 4»)مندرج در جدول شماره  عشایریغول به تحصیل در پایه نهم مدارس آموزان مش دانش : 0تبصره 

در هر منطقه ای در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون  -با رعایت سایر شرایط  -، دفترچه(

 می باشند.
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غول به آموزان مش دانشبا توجّه به این که در سال تحصیلی جاری این آزمون به صورت مجزا برای  : 5تبصره 

متقاضی دانش آموزان در صورتی که  اینکشور برگزار نمی شود، لذا الزم است  تحصیل در مدارس خارج از

، با ورود به مطابق با مفاد این دفترچه هستند، در موعد مقرّر استان ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی

 .نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند سامانه

و همچنین انتقال و جابجایی دانش آموز از مدرسه نمونه دولتی پذیرفته (در پایه دهمه )تغییر رشت : 6تبصره 

  .ی باشدبوده و به هیچ وجه امکان پذیرنمممنوع  پایه دهمدر استان شده به سایر مدارس نمونه دولتی

 دبیرستانهایه های نمونه دولتی ب هنرستان، از در طول دوره تحصیل آموزانتقال و جابجایی دانش  : 7 تبصره

 .ممنوع می باشد نمونه دولتی

، در برخی از در مدارس مورد پذیرش چنانچه بعد از اعالم نتایج و ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی : 8تبصره 

اسامی ذخیره برای رشته/ محل مذکور اعالم رشته/ محل ها ظرفیت مورد نظر تکمیل نگردد، لیست حاوی 

در  بان در زمان انتخاب اولویت های خود به این نکته توجه داشته باشند کهالزم است داوطل می گردد، لیکن

به هیچ وجه )حتی در  ،کدام از مراحل اعالم نتایج هرصورت پذیرش در یکی از اولویت های انتخابی خود در 

 قرار نخواهند گرفت.ها  رشته/ محلسایر  های ذخیرهپذیرش صورت کسب نمره تراز مورد نظر(، در لیست 

 

به داوطلبان  ،«4»ذیل ردیف تبصره های فوق و همچنین  «4»و  «3»ردیف های به  با عنایت :مجدد تاکید 

 بدیهی است .را معطوف دارندت حساسیّمی گردد در انتخاب اولویت های خود نهایت دقّت و  توصیه موکد

 .ودنخواهد باین زمینه  هیچگونه اعتراض و یا درخواستی دراین اداره کل پاسخگوی 

 

 :داوطلبانی از وظایف و برخمدارک مورد نیاز برای ثبت نام ج( 

اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش در پایگاه  ی موجودسامانه ثبت نام، به جهت ثبت ناملبان اوطداست الزم  -1

ه ثبت نام مدارس نمونبه نموده و از طریق لینک مربوط مراجعه   www.yazdedu.irنشانیاستان یزد به 

 :مراحل ذیل را انجام دهند  ،یدولت

 ) همین دفترچه (مذکور  پایگاهدریافت شده از دقیق دفترچه مطالعه  -الف 

 اقدام به ثبت نام                         مطالعه دقیق دفترچه راهنما                         از پایگاه دریافت دفترچه راهنما

جهت از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی )( ریال هزار سیصد) 111/311غ به مبلکد ثبت نام اینترنتی خرید  - ب

 (شتاب و رمز دوم آن در دسترس باشدکارت بانکی عضو شبکه  خرید مذکور الزم است

و با رعایت  مربوط به سال جاری، زمینه روشن با ،عکس تمام رخ)فایل عکس جدید داوطلب  آماده بودن -ج

 (jpgو با پسوند  kb 71حد اکثر)ام هنگام ثبت ن( شئونات اسالمی

 کد ملی داوطلبرمز خریداری شده و نه ثبت نام با درج ورود به ساما -د
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داوطلب بر روی سامانه قابل رویت بوده که الزم است این اطالعات توسط  یمشخصات فرد، ورودپس از  - هـ

، سایر ثبت آنپس از گرفته و و همچنین اصالحات احتمالی صورت  داوطلب بررسی و فیلدهای خالی تکمیل

 .ادامه یابدسیستم  از رقمی 17 تا آخرین مرحله و دریافت تاییدیه ثبت نام و کد رهگیریثبت نام  مراحل

سال تحصیلی  بعد از شروعبنا به دالیلی از جمله انتقال است اطالعات بعضی از داوطلبان ) ممکن توضیح اینکه :

نشده و قابل  ( در سیستم بارگذاریو....صیل در مدارس خارج از کشور ، تحاز سایر استان ها به استان یزد

( را لبان تمامی اطالعات خواسته شده )فیلدهای خالیرویت نباشد که در این صورت الزم است اینگونه داوط

 .رقمی ادامه دهند 17و کد رهگیری  دریافت تاییدیه ثبت نامتکمیل و مراحل ثبت نام را تا 

 که در آن کد رهگیری و رمز ورود درج شده است.ثبت نام ید نهایی ایچاپ فرم ت - و

از  رقمی 17 کد رهگیریزمانی کامل می گردد که فرآیند ثبت نام ، داوطلبان عزیز توجه داشته باشند  : 1تبصره 

  .نمی باشدکامل  در غیر این صورت ثبت نام ایشان طریق سیستم به آنها اعالم گردد.

 

درسه ثبت نام در م زمان)آخرین مرحله تا  تایید نهایی ثبت نام چاپ شده فرمگهداری نحفظ و  : 2 تبصره

 .الزامی می باشد (پذیرفته شده

اطالع رسانی ها از طریق پیامک و ارتباطات و  بعضیممکن است با توجه به اینکه در برخی از موارد  :3تبصره 

صحت شماره تلفن  از حتما ردد در زمان ثبت نام،به داوطلبان تاکید می گ یا تماس تلفنی صورت گیرد، لذا

 اطمینان حاصل نمایند. ثابت و همراه ارایه شده

به مراکز ناشناس و یا  بایددر صورتی که داوطلبان عزیز در منزل امکان ثبت نام را نداشته و باالجبار : توصیه

به ، جه به تجربیات سنوات گذشتهبا تو واهمیت موضوع حساسیت و به جهت  کافی نت ها و... مراجعه نمایند،

فاتر پیشخوان دولت و مراکز به د ،نت ها و...و کافی ناشناس به جای مراجعه به مراکز ی گردد مایشان توصیه 

 .کنندمراجعه جهت انجام امر ثبت نام شناخته شده و مطمئن 

در نتایج آزمون )از ذار تاثیرگمدارک کلیه مستندات و مدارک الزم به ویژه ارائه ، شدنورت پذیرفته در ص -2

مورد  در آموزشگاهِ قطعی در هنگام ثبت نامِ( ...و ، سهمیه روستاییجمله معدل، سهمیه شاهد و ایثارگران

لم  قبولی ایشان کان، ارائه هرکدام از مدارک مورد نظر بوده و در صورت عدمالزامی داوطلب  از سوی، پذیرش

ن حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت، بایستی پاسخگوی یکن )باطل( تلقی گردیده و ضمن اینکه ایشا

 یع حقوق احتمالی سایرین نیز باشد.تضی

 

 :زمونو تاریخ برگزاری آ، شرط شرکت در آزمون زمان توزیع کارت ویرایش اطالعات ، مهلت ثبت نام ، د( 

 سامانهطریق  از 11/12/1411مورخ  جمعهروز آغاز و تا  31/11/1411شنبه مورخ سه روز  از داوطلبانثبت نام  -1

 :ه نشانیبیزد  اداره کل آموزش و پرورش استان اینترنتی

 www.yazdedu.ir   خواهد شد ادامه.  
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 توصیه : به داوطلبان توصیه می گردد ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول ننمایند.

جهت ( 11/12/1411)ان ثبت نام تا پایان زممی توانند نام پس از ثبت ( )درصورت ضرورت و نیازداوطلبان  -2

وضعیت  پیگیریو از طریق گزینه  مراجعه مذکوراینترنتی  پایگاهبه خود و ویرایش اطالعات ، اصالح مشاهده

 . ویرایش الزم را اعمال نمایند  ثبت نام

 16/14/1411 شنبه مورخچهارروز  لغایت 11/14/1411مورخ  شنبهپنج از روز ی آزمون ورود به جلسه  کارت  -3

ارزشیابی بتدا معدل ، ابا مراجعه به سامانهداوطلبان  قابل دریافت بوده که الزم است ثبت نام سامانهطریق  از

 .نمایند ورود به جلسه آزمونکارت چاپ و سپس اقدام به را وارد )خردادماه( پایه نهم خود نوبت دوم 

 «17»معدل کسب حداقل ، ه دولتیدهم مدارس نمون شرط شرکت در آزمون ورودی پایه الزم به ذکر است :

تحصیلی  پایه نهم در سالارزشیابی نوبت دوم )فقط معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی( در 

  می باشد. 1411-1399
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گزاری ه جلسه اقدام به درج امضاء و در روز برداوطلب در محل مخصوص، بر روی کارت ورود بالزم است  -4

 کارت مذکور را جهت ورود به جلسه به  همراه  داشته باشد.آزمون 

 .د به جلسه ایشان درج می گرددحوزه امتحانی داوطلب در کارت ورو (آدرس )نشانی :1تبصره

دانش آموز  یامضاکه ورود به جلسه  عکس دارِکارت اصل بدون ارائه ، آزمونحوزه  به داوطلبورود  :2تبصره

  .ممنوع است اکیداً ود باشدبر روی آن موج

ایشان به امضای همچنین گردیده و  الصاقعکس داوطلب نیز بر روی آن کارت ورود به جلسه که  :3تبصره

روی کارت با چهره داوطلب و بررسی  حین برگزاری آزمون )در هنگام تطبیق عکس رسیده است، در نیز

ب اخذ و به عنوان یکی از مدارک ثبت نامی مشخصات داوطلب توسط ناظرین اداره کل(، از داوطلسایر 

 تحصیلی بایگانی خواهد شد. پر واضح است هرگونه مغایرت در پرونده ،ایشان در آموزشگاه مورد پذیرش

)چه در مورد تصویر الصاقی بر روی کارت و یا سایر مشخصات داوطلب با چهره و مشخصات واقعی ایشان( 

 تاکید می گردد:لذا به داوطلبان  لتی خواهد شد.مانع پذیرش داوطلب در مدارس نمونه دو

 ند.به عمل آوررابت نام دقت الزم ی ثدرسامانه خودتصویربارگذاری وهمچنین درج ثبت مشخصات ودر اوالً(

 داشتن کارت مذکور اهتمام ورزند. ثانیاً( در تمیز نگه

 

     18/40/1044 جمعه مورخ صبح روز  9راس ساعت  دوم متوسطه دورهنمونه دولتی  مدارسآزمون ورودی  -5

آزمون در  حضور داوطلبان یک ساعت قبل از برگزاریالبته ، برگزار خواهد شد. هم زمان با سراسر کشور

 .است مورد انتظار حوزه امتحانی

 

 :ریب سؤاالت آزمون ورودی پایه دهممنابع ، مواد درسی ، تعداد و ض -«1»جدول شماره 

به یب سؤاالت آزمون ورودی پایه دهم و همچنین مدت زمان پاسخ گویی ، تعداد و ضرمنابع ، مواد درسی -1

 آنها به شرح جدول ذیل می باشد:

 منابع طرح سؤالمحتوا و  زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال منابع آزمون ردیف

 2 11 قرآن و پیام های آسمان آموزش 1

 دقیقه 121

 کتب درسیکل محتوای 

 پایه نهم سال تحصیلی

1411-1399 

 2 15 فارسی 2

 1 8 عربی 3

 1 11 مطالعات اجتماعی )جغرافیا، تاریخ، مدنی( 4

 1 7 زبان انگلیسی 5

 2 25 علوم تجربی 6

 3 25 ریاضی 7

 **** 111 جمع کل
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، نهم یهپا بمحتوای کتکل ( در سطح یک پاسخ صحیحفقط با سواالت آزمون به شیوه چهار گزینه ای )  -2

 .می شوندفوق طراحی مندرج در جدول  اطالعاتطبق 

در نظر  برای داوطلبامتیاز منفی  «1»، تیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلطام« 3»، به ازای هر پاسخ صحیح -3

 . امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد . برای سواالت بدون پاسخگرفته می شود

امتیاز منفی « 1»در آن صورت ، یک گزینه را عالمت زده باشد ش از: چنانچه داوطلب در هر سوال بیتبصره

 .گرفته خواهد شدبرای او در نظر 

قرآن و  آموزش ( به جای پاسخ به سؤاالت درس)مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان دینیداوطلبان اقلیت های  -4

دیان الهی و اخالق کتاب تعلیمات ا اساس محتوایدینی بر مشترک اقلیت های ، به سؤاالت پیام های آسمان

 . داد خواهند پاسخ 1399چاپ سال  921 ویژه اقلیت های دینی با کد

 

 : و شرایط پذیرش  ضوابط( ـه

ول جدبا  همچنین مناطق تحت پوشش این مدارس مطابق و استاننمونه دولتی مدارس کلیه ظرفیت پذیرش  -1

 .شدمی با همین دفترچه «13»و « 12»صفحات شماره مندرج در  «3»شماره 

دانش آموز در و نقل و انتقال جابجایی، تغییر رشته ، همانگونه که بیان شدان گرامی توجه داشته باشند داوطلب -2

ممنوع بوده و همچنین پذیرفته شدگان اصلی در هرکدام از رشته/ محل استان کلیه مدارس نمونه دولتی  دهم پایه

د می گردد در موکّ لذا توصیه قرار نمی گیرند. ها، به هیچ عنوان در لیست پذیرش ذخیره رشته/ محل دیگر

 . را مبذول دارنددقت الزم  خود، نهایت محل های انتخابیو رشته/ انتخاب مدرسه 

آموزان در آزمون  از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی، پذیرش دانش« 11»ماده « یک»مطابق تبصره  -3

معدل ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت ورودی، بر اساس میانگین نمره کل آزمون ورودی و 

 بود. خواهد دوم پایه نهم (ی نوبت انیپادرصد معدل ارزشیابی  54درصد نمره آزمون ورودی و  54) مساوی؛ 

 حداقل، داشتن درصد معدل، برای پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی 51شرط محاسبه تبصره :

در  (معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی) دوم نوبت یانیپادر ارزشیابی « 17»معدل 

 می باشد. 1399-1411سال تحصیلی 

 

 ذیرش :سهمیه های پو( 

) مصوبه هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و مدارس نمونه دولتی توجه به اساسنامه با  -1

 227195دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به شماره  «12»و همچنین ماده  1/6/91مورخ پرورش 

ماری حجم آلفه هایی از جمله موعنایت به  باو  29/13/1391مورخ  61884/221نامه شماره و  11/11/91مورخ 

که توسط فرمانداری ها  «شهر/ روستا» ساس تقسیمات کشوریِبر ادانش آموزان شهری و روستایی )
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جهت ورود به پایه دهم مدارس نمونه دولتی استان در سال  پذیرش دانش آموزان، (مشخص می شود

 د:یرگمی صورت ذیل توجه به درصد های رویکرد با  پیش روتحصیلی 

 دانش آموزان حوزه شهری ازپذیرش درصد  07( لفا

 دانش آموزان حوزه روستایییرش از پذدرصد  07( ب

 دانش آموزان سهمیه شاهد و ایثارگرانپذیرش از درصد  07( ج

در هر یک از  رشته/ محل هاپذیرش هر کدام از ظرفیت ، مصوباتپس از اعمال در صورتی که  : 1تبصره 

بند « 4»ردیف « 8»)ضمن رعایت سایر موارد از جمله تبصره مانده رفیت باقی ، ظتکمیل نگردد ها سهمیه

 متقاضیان ورود به همان مدرسه در سایر سهمیه ها بین از آزمون کل بر اساس تراز نمره ،(این دفترچه «ب»

 .د شدتکمیل خواه

دبیرستان دوره هم پایه نمالک تعیین سهمیه شهری و روستایی در آزمون ورودی، محل استقرار  :2تبصره 

 اول متوسطه داوطلب می باشد.

به اصی اعم از شهری، روستایی و شاهد، عالوه بر توجه به سهمیه های اختصالزم است داوطلبان  :3تبصره 

مناطق تحت پوشش هر مدرسه نمونه دولتی نیز توجه داشته و فقط مدرسه یا مدارسی را محل استقرار و 

استان و نمونه دولتی  مدارس. لیست پوشش آن می باشندخاب آن بوده و تحت تخاب نمایند که مجاز به انتان

که  گردیده این دفترچه درج« 13»و « 12»صفحات شماره در  «3»ل شماره در جدومناطق تحت پوشش آنها 

 .ن آن در هنگام ثبت نام ضروری و مورد تاکید استمد نظر قرار داد

مدارس نمونه  %( از ظرفیت پذیرش11، ده درصد )29/13/1391 مورخ 61884/221با استناد به نامه شماره  -2

آموزان با شرایط ذیل، به ترتیب  گیرد. دانشآموزان شاهد تعلق می دولتی، در صورت وجود داوطلب، به دانش

 استفاده کنند:« سهمیه شاهد»توانند از  اولویت می

 فرزندان شاهد؛ sالف( اولویت اول 

 سال سابقه اسارت؛ 3% به باال و آزادگان با بیش از  07نباز فرزندان جا sب( اولویت دوم 

 ماه سابقه اسارت؛ 6% و آزادگان با بیش از  94% تا  00فرزندان جانباز  sج( اولویت سوم 

 ماه سابقه اسارت؛ 6% و آزادگان با کمتر از  00فرزندان جانباز زیر  sد( اولویت چهارم 

درآزمون ورودی مدارس نمونه  ، در زمان ثبت ناماز سهمیه شاهدمتقاضی استفاده الزم است  : 1تبصره 

 اولویت خود را مشخص نماید. دولتی،

نمره کل %(  74)هفتاد درصد  به شرط کسب حداقلدانش آموزان سهمیه شاهد با توجّه به اولویّت های فوق،  : 2تبصره 

البته الزم به ذکر است جهت ورود به مدارس  .پذیرش می شوند مدرسه مورد تقاضای خود،در آخرین فرد پذیرفته شده 

رشته مورد تقاضا نیز شاخه/ نمونه دولتی رعایت سایر شرایط و کسب امتیاز هدایت تحصیلی جهت ورود به 

 الزامی است.
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اصل مدارک دانش آموز ذی نفع در سهمیه شاهد، درصورت پذیرفته شدن، هنگام ثبت نام در  : 3تبصره 

یافت و در پرونده تحصیلی ایشان نگهداری می شود و در صورت عدم ارائه مدرک مدرسه پذیرفته شده در

قبولی ایشان کان لم یکن )باطل( تلقی گردیده و ضمن اینکه ایشان حق هیچگونه اعتراضی را معتبر، 

 حقوق سایرین نیز باشد.احتمالی نخواهد داشت، بایستی پاسخگوی تضییع 

 

  :دولتی نمونه شدگان در مدارس پذیرفتهثبت نام همچنین و ضات ، ثبت اعتراآزمون  اعالم نتیجهز( 

 پایگاهاز طریق  ،(پذیرفته نشده پذیرفته شده وافراد از )اعم  داوطلبان شرکت کننده در آزمونبرای کلیه  -1

و در دسترس داوطلب قرار می گیرد. این کارنامه حاوی اطالعات معدل، مدرسه مورد کارنامه صادر  ،اینترنتی

تعداد پاسخ های ش و اعالم نتیجه آزمون جهت پذیرفته شدگان و همچنین حاوی اطالعاتی از قبیل پذیر

نمره تراز  ونمره تراز شده داوطلب، معدل، ، هر ماده درسی در ، نمره مکتسبه)سفید( نزده غلط صحیح و

اوطلبان پذیرفته جهت د، تقاضا و... مدرسه مورد رشته / در  در آن سهمیه فرد پذیرفته شدهشده آخرین 

 کارنامه افراد پذیرفته شده با افراد پذیرفته نشده متفاوت خواهد بود(جداول و اطالعات ) خواهد بود.نشده 

 در صورت عدم تکمیل ظرفیت مدارس در هر رشته/ محل پس از ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، لیست -2

و...  رفیت تکمیل نشده در هر سهمیهذخیره ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت ظ

 خراج و به مدارس ابال غ خواهد شد.است

اعالم اطالعات ذخیره ها از طریق کارنامه اینترنتی داوطلب امکان پذیر نبوده و در صورت پذیرش  :1هتبصر

 فرد در لیست ذخیره ها، از سوی آموزشگاه مورد پذیرش با ایشان تماس خواهند گرفت.

که بیان شد، افرادی که در زمان اعالم نتایج، در یکی از اولویت های انتخابیشان پذیرفته  همانگونه :2تبصره

به هیچ وجه )حتی در صورت کسب نمره تراز مورد نظر(، در لیست ذخیره رشته/ محل دیگر  شده باشند،

  قرار نخواهند گرفت.

آزمون  درجنس یا غیر هم جنس( هم زاد )دو قلو یا بیشتر، هم آموزان در صورت ثبت نام و شرکت دانش  -3

شرایط الزم از جمله  تحققدیگر به شرط  قل یا قل هایورودی مدارس نمونه دولتی و پذیرش یکی از آنان ، 

مورد مدرسه رشته/ و سهمیه در آخرین فرد پذیرفته شده  آزمون کل نمره%(  84حداقل هشتاد درصد )کسب 

برگزاری آزمون در  کارگروهیا  اداره کل آموزش و پرورش وبر اساس مصوبات شورای آموزشی ) تقاضای خود،

دوم متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اداره آموزش دوره مجوز کتبی از  پس از اخذ دنی توانم.... و (استان

 . م نمایندشده ثبت نا، مازاد بر ظرفیت تعیین استان

همین دفترچه و همچنین « ب»بند « 4»شرایط مندرج در ردیف حتماً  صورتبدیهی است در این  ه:تبصر

 تبصره های ذیل آن، مد نظر قرار خواهد گرفت.
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نتیجه آزمون و همچنین ثبت نام پذیرفته شدگان در مدارس نمونه دولتی مورد پذیرش جدول زمانی اعالم  -4

 می باشد :« 2»به شرح  جدول شماره 
 

 ام در مدارس پذیرش شدهفرآیند اعالم نتیجه ، اعتراضات ، ثبت ن – «2»جدول شماره 

 زمان انجام اقدامات ردیف

 مردادماه اول نیمه اعالم نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی  0

 ثبت و بررسی اعتراضات و پیشنهادات )از طریق سامانه اینترنتی 0

 اعالم نتایج(  

از زمان اعالم نتایج به 

 روز 0مدت 

در زمان اعالم نتایج  مونه دولتیمهلت ثبت نام پذیرفته شدگان مدارس ن 3

 اطالع رسانی خواهد شد

اعالم ذخیره و مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان ذخیره مدارس نمونه دولتی  9

 )درصورت عدم تکمیل ظرفیت توسط پذیرفته شدگان اصلی(

در زمان اعالم نتایج 

 اطالع رسانی خواهد شد

 

 
 

 :  دو تذکر مهمح( 

خردادماه در ر اساس شیوه نامه هدایت تحصیلی ( رشته تحصیلی مورد نظر ) بشاخه/ ه الف ( رعایت شرایط ورود ب

 .الزامی است  1044

رسیدن آمار متقاضیان  حد نصاب به مشروط( 3های جدول شماره )محل ب( تشکیل کالس در هرکدام از رشته/ 

ماندهی( می باشد، در غیر اینصورت ساماندهی و ساز مورد نیاز )بر اساس قوانیننرم کالسی رابر پذیرفته شده، ب

 تصمیم گیری خواهد نمود.این خصوص  درکارگروه استانی و  مورد نظر تشکیل نمی گرددکالس 
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 1044-1041استان یزد جهت سال تحصیلی  نمونه دولتی دوره دوم متوسطهظرفیت پذیرش مدارس   - «3»جدول شماره 
ف

ردی
 

 نام مدرسه منطقه
جنسیت 

 مدرسه

 مناطق

 استقرار/ 

 تحت پوشش
 رشته تحصیلی تلفن آموزشگاه آدرس آموزشگاه

ظرفیت 

 پذیرش
 توضیحات محل/ کد رشته

 امام علی )ع ( ابرکوه 1
  

 32826373 بلوار امام رضا -ابرکوه  ابرکوه پسرانه
   990313110 27 ریاضی فیزیک

 990313111 27 علوم تجربی  

 ابرکوه دخترانه دق)ع(امام صا ابرکوه 2
کوچه  -نظامیه  -ابرکوه 

 جنب پارکینگ شهرداری
32830517-
   990313113 27 علوم تجربی 32830518

 

 اردکان 3
 آیت اهلل خامنه ای

* 
 پسرانه

اردکان/ 

 میبد

** 

خیابان شهید  -اردکان 

دبیرستان نمونه  -باهنر

 آیت اهلل خامنه ای

32224227 
32229340 

 990313114 27 ریاضی فیزیک
فاقد 

 990313115 27 علوم تجربی خوابگاه

 

 اشکذر 4
 معلم

* 
 دخترانه

اشکذر/ 

 زارچ
 32765388 عزآباد رستاق -اشکذر 

ادبیات و علوم 

فاقد  990313116 27 انسانی

 خوابگاه
 990313117 27 علوم تجربی

 

 

 بافق/ بهاباد پسرانه امام رضا )ع( بافق 5

بان وحشی خیا -بافق 

کوچه  - 4فرعی  -بافقی 

کوچه  -شهید اکرمی 

جنب  -کلوپ ورزشی 

 دبستان شهید چمران

32422880-
32423880 

 

 ریاضی فیزیک

 

27 990313118 
  
  

 990313119 27 علوم تجربی

 

 بافق 6
 حضرت 

 معصومه )س (
 بافق/ بهاباد دخترانه

 -روستای مبارکه  -بافق 

 -بلوار یادگار امام 

 روبروی پارک نطقی

32452155-
32451560 

 990313120 27 ریاضی فیزیک
  
 990313121 27 علوم تجربی  

   990313123 27 علوم تجربی 32632330 شهرک قدس -تفت  تفت/ نیر پسرانه شمسایی تفت 7
8 

 تفت/ نیر دخترانه کوکبیه تفت
 -پل کوکبیه  -تفت 

   990313125 27 جربیعلوم ت 32623550 جنب اداره برق

 

 خاتم 9
 امام حسین)ع(

* 
 پسرانه

خاتم/ 

 مروست

*** 

بلوار خلیج  -هرات 

 32573108 جاده کمربندی -فارس 

ادبیات و علوم 

فاقد  990313126 27 انسانی

 خوابگاه
 990313127 27 علوم تجربی

 

 دخترانه برکت خاتم 11
 خاتم

***** 
 32571209 احمدآباد -هرات 

یات و علوم ادب

   990313128 27 انسانی
  

 990313129 27 علوم تجربی
 

 زارچ 11

حضرت علی بن 

 ابیطالب )ع(

* 
 پسرانه

زارچ/ 

 اشکذر

** 

بلوار  -زارچ 

نبش  -شهیدصدوقی 

 میدان فاطمیه

35278620-
35278621 

ادبیات و علوم 

فاقد  990313130 27 انسانی

 خوابگاه
 990313131 27 علوم تجربی

 

 مروست 12
 فدک

* 
 دخترانه

 مروست

***** 

خیابان  -مروست 

کوچه  -شهیدمطهری 

 مهدیه

32584577-
 990313133 27 علوم تجربی 32584587

فاقد 

 خوابگاه

 

 پسرانه کاشانی )ابن سینا( مهریز 13
 مهریز

*** 

بلوار امام  -مهریز 

جنب آتش  -خمینی 

 نشانی

32529060-
   990313135 27 علوم تجربی 32526000

 

 مهریز 14
 بنت الهدی صدر

* 
 دخترانه

 مهریز

**** 

بلوار امام  -مهریز 

شهرک شهید  -خمینی 

 کوچه هشتم -رجایی 
32529947 

ادبیات و علوم 

فاقد  990313136 27 انسانی

 خوابگاه
 990313137 27 علوم تجربی

 

 میبد  15
  

 علی گل محمدی

* 
 دخترانه

میبد/  

 اردکان

**** 

خیابان  -شهدیه  -میبد 

 3کوچه شاهد  -امام 
32330960-
32334030 

ادبیات و علوم 

 انسانی
فاقد  990313138 27

 خوابگاه
 990313139 54 علوم تجربی
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 1044-1041ظرفیت پذیرش مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه استان یزد جهت سال تحصیلی   -« 3»جدول شماره ادامه 
ف

ردی
 

 نام مدرسه منطقه
جنسیت 

 مدرسه

مناطق 

استقرار/  

 تحت پوشش
 رشته تحصیلی تلفن آموزشگاه آدرس آموزشگاه

ظرفیت 

 پذیرش
 توضیحات کد رشته/ محل

 

 

16 

یزد  

 1ناحیۀ 
  

 پسرانه ملک ثابت

ناحیه یک/ 

 ناحیه دو

** 

بلوار هفده شهریور  -یزد 

متری  52روبروی بلوار  -

 امام شهر

37245213-
37250344 

ادبیات و علوم 

 990313140 27 انسانی
  
  
 990313141 54 ریاضی فیزیک  

 990313142 54 علوم تجربی
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یزد  

 1ناحیۀ 
  

 حاج حسن رادمنش

* 
 دخترانه

ناحیه یک/ 

 ناحیه دو
بلوار  -امام شهر  -یزد 

 متری 52
35256590-
35230010 

ادبیات و علوم 

 990313143 27 انسانی
فاقد 

 990313144 54 ریاضی فیزیک خوابگاه

 990313145 54 علوم تجربی
 

 

18 
یزد 

 2ناحیۀ 

 درخشنده صراف

* 

 پسرانه
 
 
 

ناحیه دو/ 

 ناحیه یک

 -قاسم آباد  -یزد 

بلوار  -شهرک دانشگاه 

میدان  -آیت اهلل خاتمی 

جنب مسجد  -مسجد 

 کوچه پیمان -ابوالفضل 

38212044 

یات و علوم ادب

 990313146 27 انسانی
فاقد 

 990313147 54 ریاضی فیزیک خوابگاه

 990313148 54 علوم تجربی

 

 

19 
یزد 

 2ناحیۀ 
 دخترانه )س( حضرت زهرا

ناحیه دو/ 

 ناحیه یک

**** 

میدان شهدای  -یزد 

 15خیابان  -محراب 

 کوچه تربیت -خرداد 
38257272 

ادبیات و علوم 

 990313149 27 انیانس

 990313150 54 ریاضی فیزیک 

 990313151 54 علوم تجربی
 

 

21 
 پسرانه هنرستان خادمی اشکذر

اشکذر/ کل 

 استان

بلوار صاحب  -رضوانشهر 

جنب دانشگاه  -الزمان 

 پیام نور
32736420 

 الکتروتکنیک/

 حسابداری/

شبکه و نرم افزار 

 رایانه

81 990313152  

 

 

21 
یزد  

 1ناحیۀ 
هنرستان 

 میرجلیلی
 دخترانه

ناحیه یک/ 

 کل استان
روبروی  -شاهدیه  -یزد 

 شهرداری
35217550-
35217551 

 حسابداری/

شبکه و نرم افزار 

 رایانه/گرافیک/

نقشه کشی 

 معماری

108 990313153  

 

 : (3) تذکرات مهم در خصوص جدول شماره

. این مدارس شامل دبیرستان های ( فاقد خوابگاه می باشنددول فوقسه در جدر ستون نام مدر* مدارس ستاره دار )

شهرستان اشکذر/ امام حسین )ع( در در معلم / ا... خامنه ای در شهرستان اردکانآیت : دوره دومدولتی  نمونه

ان شهرستدر  صدر بنت الهدی/ در منطقه مروست / فدکمنطقه زارچدر / علی ابن ابیطالب)ع( شهرستان خاتم

 . می باشدیزد ناحیه دو در و درخشنده صراف یزد ناحیه یک در رادمنش / محمدی در شهرستان میبدل گ/ مهریز
 

به بخش خضرآباد شهرستان اشکذر )و همچنین میبد  و اردکان های روستاهای شهرستان** دانش آموزان پسر 

مونه دولتی ذیل را در          ن های دبیرستان می توانند( شبانه روزی خوابگاهجهت بعد مسافت و لزوم استفاده از 

 ی خود قرار دهند:انتخاباولویت های 

 ملک ثابت در ناحیه یک یزددولتی نمونه شبانه روزی دبیرستان  -1

شده در ستون  شهرستان های ذکرحت پوشش شهرستان محل تحصیل خود )دبیرستان نمونه دولتی ت -2

  (« 3»تحت پوشش مندرج در جدول شماره  مناطق
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م استفاده به جهت بعد مسافت و لزو)منطقه مروست * دانش آموزان پسر روستاهای شهرستان خاتم و همچنین **

 می توانند دبیرستان های نمونه دولتی ذیل را در اولویت های انتخابی خود قرار دهند:( از خوابگاه شبانه روزی

 در شهرستان مهریزکاشانی نمونه دولتی شبانه روزی دبیرستان  -1

شهرستان های ذکر شده در ستون حت پوشش شهرستان محل تحصیل خود )دبیرستان نمونه دولتی ت -2

 (  «3»ق تحت پوشش مندرج در جدول شماره مناط

 

م استفاده از به جهت بعد مسافت و لزومهریز )میبد و ، ختر روستاهای شهرستان های اردکان* دانش آموزان د***

 یرستان های نمونه دولتی ذیل را در اولویت های انتخابی خود قرار دهند:می توانند دب( خوابگاه شبانه روزی

 نمونه دولتی حضرت زهرا )س( در ناحیه دو یزدشبانه روزی دبیرستان  -1

شده در ستون  شهرستان های ذکرحت پوشش شهرستان محل تحصیل خود )دبیرستان نمونه دولتی ت -2

 (  «3»مناطق تحت پوشش مندرج در جدول شماره 

 

( م استفاده ازخوابگاه شبانه روزیلزومنطقه مروست)به جهت بعد مسافت ودانش آموزان دخترروستاهای *****

 ذیل را در اولویت های انتخابی خود قرار دهند: می توانند دبیرستان های نمونه دولتی

 نمونه دولتی برکت در شهرستان خاتمشبانه روزی دبیرستان  -1

 ه مروستفدک در منطقدبیرستان نمونه دولتی  -2

 

 

 مشخصات مدارس عشایری استان:  -« 0»جدول شماره 

 جنسیت محل مدرسه نوع واحد سازمانی کد مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف

 پسرانه روستایی عشایری 95099539 شهید مرتضی فالحزاده ابرکوه 1
 پسرانه روستایی عشایری 95154626 مهندس حمیدیا خاتم 2
 پسرانه روستایی عشایری 95130329 امام علی )ع( مروست 3
 پسرانه روستایی عشایری 95130328 صاحب الزمان )عج( مروست 4
 دخترانه روستایی عشایری 95099247 حضرت ام السلمه مروست 5

 دخترانه روستایی عشایری 95130555 حضرت رقیه )س( مروست 6

مشغول به تحصیل سال تحصیلی جاری در آموزان  ، دانش«ب»بند « 4»ردیف « 4»تبصره عنایت به با  : یادآوری

در هر منطقه ای در  -با رعایت سایر شرایط  -دفترچه( ، « 4»مدارس عشایری )مندرج در جدول شماره پایه نهم 

 سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون می باشند.
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 ختلف آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی استان یزد مراحل مو جمع بندی کلیه اقدامات پیش بینی شده  - «5»جدول شماره 

 بر اساس زمان بندی  1044-1041لی جهت سال تحصی

 توضیحات اقدامات زمان انجام ردیف

 اینترنتی سامانهاز طریق  ثبت نام جهت شرکت در آزمون 11/12/1411لغایت  31/11/1411 1

 از طریق سامانه اینترنتی ت ضرورت (ویرایش اطالعات )در صور 11/12/1411لغایت  31/11/1411 2

 اینترنتی سامانهاز طریق  ثبت معدل نوبت دوم توسط داوطلبان 16/14/1411لغایت  11/14/1411 3

 از طریق سامانه اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون افتیدر 16/14/1411لغایت  11/14/1411 4

 برگزاری حوزه های برگزاری آزمون صبح( 9)ساعت  18/14/1411 5

 از طریق سامانه اینترنتی اعالم نتایج آزمون نیمه اول مردادماه 6

 از طریق سامانه اینترنتی ثبت و بررسی اعتراضات روز 5از زمان اعالم نتایج به مدت  7

اعالم نتایج اطالع رسانی  هنگام 8

 خواهد شد

ثبت نام پذیرفته شدگان مدارس نمونه 

 دولتی

 دهمدرسه نمونه پذیرفته ش

هنگام اعالم نتایج اطالع رسانی  9

 خواهد شد

 ذخیره اعالم لیست پذیرفته شدگان

 مدارس نمونه دولتی )درصورت نیاز(

توسط مدرسه نمونه 

 پذیرفته شده

 

 

 

با کارشناسی آموزش متوسطه در ساعات اداری ، ابهام و سوالهرگونه در صورت وجود داوطلبان گرامی می توانند 

آموزش و پرورش  اداره کل آموزش متوسطه نظریاداره / ناحیه خود و یا با منطقه ورش شهرستان/آموزش و پراداره 

 .ندتماس حاصل نمای 33144673و  33144671با شماره تلفن  استان یزد
 

 یدموفق باش


