جمهوری اسالمی ایران

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان
معاونت آموزش متوسطه

دفترچه راهنمای ثبت نام
آزمون ورودي
دبيرستان اهي دوره اهي اول و دوم متوسطه
نم
لت
و هنرستاناهي فني و رحهف اي وهن دو ي
سال تحصیلی 5991-96

shafaghedu.com

باسمه تعالی
تربیت باید تربیت قرآنی باشد.
امام خمینی (ره)

دستورالعمل آزمون ورودي
دبيرستان هاي دوره هاي اول ودوم متوسطه و هنرستانهاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی
سال تحصيلی 5991-96
در اجرررام مفرراد اساسررنامۀ مرردارو نمدنررۀ دآزمرری آزمررد دبیرسررما يررام دآره يررام اآل آدآم ممدس ر
ينرسما يام فنی آحرف ام نمدن دآزمی سال تحصیلی  3195- 96آفق این دسمدرازعمل برگزار میگردد.

آ

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون
5ـ داشمن تابعیت ایرانی
تبصره :ثبت نام اتباع غیر ایرانی تابع بخشنام  113/31231مردر  3191/35/32مركرز امردر برین ازملرل آ
مدارو خارج از كشدر است.
2ـ مالك ثبت نام دانش آمدزا پای ششم ابمدایی در آزمد آرآدم دبیرسما يرام نمدنر دآزمری دآره اآل
ممدس كسب مقیاو خیلی خدب درتمام درآو آ یا مقیاو خدب در یك درو آ خیلی خدب در سایر
درآو در ندبت اآل درسال تحصیلی 3191- 95می باشد.
9ـ مالك ثبت نام دانش آمدزا پایر نمرم در آزمرد آرآدم دبیرسرما يرا م دآره دآم ممدسر

نيررم آ

ينرسما يام فنی آ حرف ام نمدنۀ دآزمری كسرب حرداقل معردل  31در ندبرت اآل در سرال تحصریلی
3191- 95می باشد.
 4ـ در مناطق یا شمرسما يایی ك امکا ثبت نرام در دآ آاحرد آمدزشری(آاحديام آمدزشری نمدنر دآزمری
دآره يام اآل آ دآم ممدس ) آجدد داشم باشد دانشآمدزا میتدانند در فرم تقاضانامۀ ثبت نام ير یك
از دآ اآزدیت (اآل آ دآم) را انمخاب نمایند.
1ـ رقابت علمی برام آرآد ب ينرسما يرام فنری آ حرفر ام نمدنرۀ دآزمری در برین دانرشآمردزا شرمر آ
شمرسما بدآ زحاظ نمدد من ق یا ناحی خدايد بدد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون
 -5پرداخت مبلغ  ( 335/333یکصد آپنج يزار ) ریال ب مدیر آمدزشگاه محل تحصیل جمت آاریز ب شرماره
حسابی ك از سدم اداره آمدزش آ پرآرش من ق محل ثبت نام اعالم خدايد شد .
تذکر  :ب جز مبلغ فدق ك ينگام تأیید صح ت اطالعات آ ثبت نام نمایی پرداخرت خدايرد شرد دریافرت
يرگدن آج تحت ير عندا ممندع میباشد .
صفحۀ  2از 31
shafaghedu.com

 -2تمی فایل عکس داآطلب ( با كیفیت 323×363پیکسل آ با حداكثر حجم  ) 353kbجمت درج در سامان
اینمرنمی آ صدآر كارت آرآد ب جلس آزمد (تدج  :عکس باید آاضح مربدط ب سال جرارم آ مناسرب
برام كارت آرآد ب جلس آزمد باشد ).
-9

تکمیرررل فررررم اینمرنمررری تقاضرررانام ثبرررت نرررام در آزمرررد از طریرررق مراجعررر بررر سرررامان
اینمرنمی(.)http://sabtenam.zanjanedu.ir

تذکر  :با تدج ب این ك مراحل ثبت نام ب صدرت اینمرنمی انجام می شردد مسرلدزیت رعایرت شررای
ثبت نام آ صحت اطالعات درج شده در سامان بر عمده داآطلب است آ در صردرت عردم احرراز شررای
قبدزی داآطلب در آزمد زغد آ بیاثر خدايد بدد .
مهلت و نحوه ثبت نام  ،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون
 - 3ثبت نام داآطلبا آزمد آرآدم دبیرسما يام نمدن دآزمی دآره يام اآل آدآم ممدس آ ينرسما يرام
فنی آحرف ام از رآز شنب  95/3/28تا رآز چمار شنب  95/2/35از طریق سرامان ثبرت نرام بر نشرانی
اینمرنمی ( )http://sabtenam.zanjanedu.irانجام خدايد شد .
 - 2داآطلبا جمت جلدگیرم از برآز اشمباه در ثبت اطالعات آ كامل نشد مراحل ثبت نرام از مراجعر بر
كافی نتيا جمت ثبت نام خدددارم نمایند .
 - 1داآطلبا پس از اتمام مراحل ثبت نام آ كامل نمدد اطالعات مندرج در فرم تقاضانام دآ نسخ از فررم
تکمیل شده را ك در آ كد ريگیرم درج شده است ب عندا رسید ثبت نام چاپ نمایند (.عدم دریافرت
كد ريگیرم ب منزز كامل نشد مراحل ثبت نام میباشد).
 - 1بررسی آیرایش تأیید صحت اطالعات آ ثبت نام نمایی داآطلبرا آزمرد از رآز شرنب  95/2/38ترا رآز
چمار شنب  95/2/22در پایگاه اینمرنمی مذكدر تدس داآطلبا آ مدیرا محمرم مدارو بر شررذ لیرل
خدايد بدد .
ازف) داآطلبا باید پس از كنمرل نمایی آ تأیید بخش مربدط ب داآطلب در صدرتی ك تغییرم در اطالعرات
فرد ایجاد شده باشد مجدداً دآ نسخ چاپ شده از فرم تکمیل شده را ب يمراه آج ثبرت نرام آ مردارك
مربدط ب سممی شايد ب مدیر مدرس محل تحصیل خدد تحدیل نمایند .
ب) مدیرا محمرم مدارو باید پس از دریافت آ بررسی فرم مذكدر مدارك مربدط ب سممی شايد عکرس
داآطلب (آضدذ آ مناسب بدد جمت كارت آرآد ب جلس ) انمخاب صحیح مدارو مدرد تقاضرا آ سرایر
مدارد تأثیرگذار در نمیج آزمد آ دریافت آج ثبت نام ير دآ نسخ چاپ شده را تأیید آ یك نسخ از آ
را ب عندا رسید ب داآطلب تحدیل نمایند .
ج) مدیرا مدارو با مراجع ب سامان در بخش مربدط ب مدیرا اقدام ب تأیید نمایی ثبت نام داآطلبرا بر
صدرت فردم نمایند .
 - 5كارت آرآد ب جلسر آزمرد از  1رآز قبرل از آزمرد از طریرق مراجعر بر سرامان ثبرت نرام اینمرنمری
( )http://sabtenam.zanjanedu.irتدس داآطلبا قابل چاپ خدايد بدد .
صفحۀ  1از 31
shafaghedu.com

تذکر :شركت داآطلبا در جلس آزمد آرآدم بدآ ارائ كارت آرآد ب جلس اكیداً ممندع میباشد .
 - 6آزمد آرآدم دبیرسما يام نمدن دآزمی دآره يام اآل آ دآم ممدس آ ينرسما يام فنی آ حرفر ام
نمدنۀ دآزمی رأو ساعت  9صبح رآز جمع مدر  3195/31/28در سراسر كشردر بر صردرت يرمزمرا
برگزار خدايد شد.
تذکر :بررسی مدارك بردیهه مردارد تأثیرگرذار در نمرایج آزمرد (ماننرد معردل سرممیۀ شرايد نام مردارو
نمدنۀ دآزمی مد نير آ )...ب عمدۀ مدارو محل تحصیل فعلی دانش آمدزا میباشد.
كسرب مقیراو
تبصره  :5شرط شركت در آزمد آرآدم دبیرسما يام نمدن دآزمی دآره اآل ممدسر
خیلی خدب درتمام درآو آ یا كسب مقیاو خدب در یك درو آ خیلی خدب در سایر درآو در ندبت يام
اآل آ دآم در سال تحصیلی 3191- 95می باشد.
تبصره :2شرط شركت در آزمد آرآدم دبیرسما يام نمدن دآزمی دآره دآم ممدس

كسب معدل كرل

حداقل  31در سال تحصیلی  3191- 95می باشد.
تبصره :9شركت داآطلبا در جلسۀ آزمد آرآدم بدآ ارایر م كرارت آرآد بر جلسر اكیرداً ممنردع
میباشد.
تذکرمهم :در صدرت عدم احراز شرای تبصره يام 3آ 2قبدزی داآطلب در آزمد كن زم یکن تلقی خدايد
شد.
مواد درسی ،تعداد و ضریب سؤاالت آزمون ورودی دوره اول متوسطه
5ـ مداد درسی تعداد آ ضریب سؤاالت آزمد آرآدم ب دبیرسما يام نمدنۀ دآزمی دآره اآل ممدسر
زما پاسخگدیی ب آنما ب شرذ جدآل لیل میباشد.
ردیف

مادۀ درسی

تعداد

ضریب

سؤال

پاسخگویی

5

آمدزش قرآ آ يدی يام آسما

51

2

2

فارسی(ممارت يام خداند آ ندشمن)

21

2

9

م ازعات اجمماعی

51

5

4

علدم تجربی

21

2

1

ریاضی

21

9

جمع كل

زمان

 333دقیق

آ مردت

منابع طرح سؤال

كمابيام پای ششم ابمدایی سال تحصیلی
3191-95

01

2ـ سؤاالت آزمد آرآدم پایۀ يفمم ب شیدۀ چمارگزین ام (فق با یك پاسرخ درسرت) در سر ح محمردام
كمابيام درسی پای ششم طراحی میشدند.
9ـ ب ازام ير پاسخ صحیح  1اممیاز مثبت آ ب ازام ير پاسخ غل  3اممیاز منفی برام داآطلب در نير گرفم
می شدد .برام سؤاالت بدآ پاسخ اممیازم در نير گرفم نخدايد شد.
تبصره :چنانچ داآطلب در ير سؤال بیش از یك گزین را عالمت زده باشد  3اممیاز منفری بررام اآ در
نير گرفم خدايد شد.
صفحۀ  1از 31
shafaghedu.com

4ـ سؤاالت درو قرآ آ يدی يام آسمانی از محمدام مشمرك تدریس ب گدن ام طراحی می گردد ك كلیۀ
داآطلبا ايل تشیع آ ايل تسنن قادر ب پاسخگدیی سداالت باشند.
مواد درسی ،تعداد و ضریب سؤاالت آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه
 3ر مداد درسی تعداد آ ضریب سؤاالت آزمد آرآدم ب دآره دآم ممدس ( دبیرسما يا آ ينرسما يام فنی
آ حرف ام نمدن دآزمی) آ مدت زما پاسخ گدیی ب آنما ب شرذ جدآل زیر میباشد.
ردیف

مادۀ درسی

تعداد سؤال

ضریب

3

پیام يام آسما

51

2

2

فارسی

51

2

1

عربی

0

5

1

م ازعات اجمماعی (تاریخ جغرافیا مدنی)

51

5

5

انگلیسی

7

5

6

علدم تجربی

21

2

1

ریاضی

21

9

جمع كل

زمان
پاسخگویی

 323دقیق

منابع طرح سؤال

 333درصد سؤاالت از كمابيام
پای نمم سال تحصیلی 3191-95

511

 2ر سؤاالت آزمد آرآدم ب دآره دآم ممدس نيرم آ ينرسما يام فنی آ حرف ام نمدن دآزمی ب شریدۀ
چمارگزین ام (فق با یك پاسخ درست) در س ح محمدام كمابيام درسی پای نمم طراحی میشدند.
 1ر سؤاالت درو تعلیمات دینی آ قرآ از محمدام مشمرك تدریس ب گدن ام طراحی می گرردد كر تمرامی
داآطلبا ايل تشیع آ ايل تسنن قادر ب پاسخگدیی سداالت باشند.
1ر ب ازام ير پاسخ صحیح  1اممیاز مثبت آ ب ازام ير پاسخ غل  3اممیاز منفی برام داآطلب در نير گرفم
می شدد .برام سؤاالت بدآ پاسخ اممیازم در نير گرفم نخدايد شد.
تبصره :چنانچ داآطلب در ير سؤال بیش از یك گزین را عالمت زده باشد  3اممیراز منفری بررام اآ در نيرر
گرفم خدايد شد.
ضوابط و شرایط پذیرش دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستانهای فنی و حرفه ای نمونه دولتی

 - 3ظرفیت پذیرش آ مناطق تحت پدشش دبیرسما يام نمدنر دآزمری بر تفکیرك دآره تحصریلی جنسریت
دبیرسما یا ينرسما در جدآل يام شماره 2 1آ 1این دفمرچ تعیین شده است.
2ر م ابق با تبصره یك ماده  33از دسمدرازعمل اجرایی مدارو نمدن دآزمی گزینش دانرشآمردزا در آزمرد
آرآدم پایۀ يفمم دبیرسرما يرام نمدنر دآزمری برر اسراو نمررۀ آزمرد آرآدم آ در آزمرد آرآدم
دبیرسما يام دآره دآم ممدس در رشم يام نيرم آیا ينرسما يرام فنری آ حرفر ام برر اسراو
میانگین نمرۀ آزمد آرآدم آ معدل كل پای نمم ( %53نمرۀ آزمد آرآدم آ %53معدل كرل پایرۀ نمرم)
خدايد بدد.
صفحۀ  5از 31
shafaghedu.com

1ر  % 33از پذیرش دبیرسما يام نمدن دآزمی دآره يام اآل آ دآم ممدس

آ ينرسما يام فنی آ حرفر ام

نمدنۀ دآزمی در صدرت آجدد داآطلب ب دانشآموزان شاهد تعلق دارد .دانش آمدزا با شرای زیر ب
ترتیب اآزدیت میتدانند از این سممی اسمفاده كنند:
ازف) اآزدیت اآل  فرزندا شايد؛
ب) اآزدیت دآم  فرزندا جانباز  53درصد ب باال آ آزادگا با بیش از  1سال سابقۀ اسارت؛
ج) اآزدیت سدم  فرزندا جانباز  25درصد تا  19درصد آ آزادگا با بیش از  6ماه سابقۀ اسارت؛
د) اآزدیت چمارم  فرزندا جانباز زیر  25درصد آ آزادگا با كممر از  6ماه سابقۀ اسارت.
تذكر :بررسی مدارك ثبت نام دانش آمدزا لمنفع در سممیۀ شايد در ينگرام تأییرد آثبرت نرام نمرایی انجرام
می گیرد آ در صدرت پذیرفم شد در آزمد اصل این مدارك در زما ثبت نام در مدرس محل قبردزی
دریافت آدر پرآندۀ دانشآمدزا نگمدارم میشدد .بدیمی است در صدرت عدم ارائ مدارك مذكدر قبدزی
داآطلب زغد خدايد شد .
1ر پذیرش در مدارو نمدن دآزمی شبان رآزم %93روستایی و  %03شهری خدايد بدد .
اعالم نتیجه و ثبت نام قبولشدگان در دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستانهای فنی و حرفه ای نمونه دولتی

3ر اسامی پذیرفم شدگا ير آاحد آمدزشی با در نير گررفمن سرممی يرام تعیرین شرده بررام يرر آاحرد
حمیاالمکا  35رآز پس از برگزارم آزمد از سدم اداره كل آمدزش آ پرآرش اعالم میگردد آ داآطلبا
می تدانند با مراجع ب سامان اینمرنمی ( )http://sabtenam.zanjanedu.irاز نمیج آزمد م لع
گردند .
 2ر درصدرت ضرآرت عالآه بر فمرست اصلی قبدل شدگا
اسما تمی آ اعالم می گردد.

فمرست لخیره تدس اداره كل آمردزش آ پررآرش

1ر قبدزی در آزمد آرآدم دبیرسما يام دآره يام اآل آ دآم ممدس آ ينرسما يام فنی آ حرف ام نمدنۀ
دآزمی اخمصاص ب من قۀ برگزارم آزمد داشم آ دانش آمدزانی كر در آزمرد یرك مدرسر پذیرفمر
شدهاند مجاز ب ثبت نام در دیگر مدارو نمدنۀ دآزمی نخدايند بدد.
تبصره :جابجایی دانش آمدزا نمدن دآزمی در مدارد خاص در داخل اسما با مسلدزیت مردیر كرل آمردزش آ
پرآرش اسما می باشد.
1ر برام كلی داآطلبانی ك در آزمد پذیرفم نشده اند كارنام عدم قبدزی شامل تعداد پاسخ يرام صرحیح آ
غل نمره مکمسب ير ماده درسی نمره تراز شده داآطلب آ نمره تراز شده آخرین فرد پذیرفم شده در
مدارو مدرد تقاضام اآ صادر آ از طریق سامان اینمرنمی در اخمیار داآطلب قرار خدايد گرفت  .يمچنین
زما آ نحده رسیدگی ب اعمراضات در زما اعالم نمایج از طریرق سرامان اینمرنمری بر اطرالع داآطلبرا
خدايد رسید .
صفحۀ  6از 31
shafaghedu.com

 - 5در صدرت شركت دانش آمدزا يم زاد (دآ قلد یا بیش تر) در آزمد آرآدم دبیرسما يام دآره يام اآل آ
دآم ممدس آ ينرسما يام فنی آ حرف ام نمدنۀ دآزمی آ پذیرش یکی از آنا قل يام دیگر ب شرط
كسب حداقل يشماد درصد نمرۀ تراز شده آزمد آخرین فرد پذیرفم شده مدرسر مردرد تقاضرام خردد
دآره دآم ممدس یرا ينرسرما نمدنرۀ دآزمری مرازاد برر
می تدانند در يما مدرسۀ دآره اآل ممدس
ظرفیت پیشبینی شده ثبت نام نمایند.
 - 6آخرین مهلت ثبت نام پذیرفم شدگا اصلی و ذخیره مدارو نمدن دآزمی تا پانزدهم مررداد مراه 5991
خدايد بدد .

موارد خاص هنرستان های فنی و حرفه ای نمونۀ دولتی
3ر تدج ب مدارد زیر در مدرد داآطلبا آرآد ب ينرسما يام فنی آ حرف ام نمدنۀ دآزمی ضرآرم میباشد.
3ر 3ر داآطلبا با تدج ب عالقۀ خدد آ با در نير گرفمن ندع رشم يام مدجدد در ينرسما يام فنی آ حرف ام
نمدن دآزمی اقدام ب انمخاب ينرسما نمایند.
2ر3ر پذیرش در ينرسما يام فنی آ حرف ام نمدنرۀ دآزمری برر مبنرام مدافقرتنامرۀ تنيریم شرده برا دفمرر
آمدزش يام فنی آ حرف ام آزارت آ میزا ظرفیت كامل كالويا آ رشم يام دارام مجدز صدرت گیرد.
1ر 3ر انمخاب رشم تحصیلی درينرسما يام فنی آ حرف ام نمدن دآزمی پس از اعالم نمایج آزمد آرآدم برا
تدج ب درخداست داآطلب آ با در نيرگرفمن رشم يام دایر درآ ينرسرما ظرفیرت پرذیرش آنمرره
آزمد آرآدم تعیین می شدد.
1ر3ر ادارات كل می تدانند در صدرت عدم تکمیل ظرفیت ينرسما يام فنی آ حرفر ام نمدنرۀ دآزمری از برین
داآطلبا خدايا ادامۀ تحصیل در این ينرسما يا ك در آزمد نمدنۀ دآزمی اعم ازدبیرسما یا ينرسما
شركت نمدده آزی پذیرفم نشده اند بر اساو نمرۀ فضلی ثبت نام آ نسبت ب تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.

صفحۀ  1از 31
shafaghedu.com

راهنمای تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون ورودی پایه هفتم
دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه سال تحصیلی 5991-96

* جمت صرف جدیی در زما ثبت نام اینمرنمی داآطلب باید قبل از آرآد ب سامان ثبت نام ()http://sabtenam.zanjanedu.ir
نسبت ب تمی فایل عکس در كیفیت  323× 363پیکسل با حداكثر حجم  353kbدر فرمت يام مندرج در سامان ثبت نام ( با آضدذ
كافی مربدط ب سال جارم آ مناسب برام كارت آرآد ب جلس ) آ تکمیل فرم مربدط ب عندا پیش ندیس اقدام نماید .
* در ردیف يام  5و  2داآطلب باید نام خاندادگی آ نام خدد را م ابق شناسنام آ ب طدر كامل آ حرف ب حرف ( از راست ب چپ )
در محل مشخص شده آارد نماید .
* در ردیف  9داآطلب باید عدد  33رقمی شماره شناسنام ( كدملی ) خدد را ( از چپ ب راست ) در محل مشخص شده آارد نماید .
* در ردیف  4داآطلب باید تاریخ تدزد خدد را ب رآز ماه آ سال ( از چپ ب راست ) در محل مشخص شده آارد نماید  ( .ب عندا مثال :
تاریخ تدزد  81/8/35ب صدرت  31813835درج میگردد ) .
* در ردیف  1داآطلب باید جنسیت خدد را در محل مربدط مشخص نماید .
* در ردیف  6داآطلب باید نام پدر خدد را م ابق شناسنام ب طدر كامل آ حرف ب حرف ( از راست ب چپ ) در محل مشخص شده آارد
نماید .
* در ردیف  7داآطلب باید شماره شناسنام پدر خدد را ( از چپ ب راست ) در محل مشخص شده آارد نماید .
* در ردیف  0داآطلب باید ندع مدرس فعلی خدد ( از نير شمرم یا رآسمایی ) را مشخص نماید .
* در ردیف  9داآطلب باید دین خدد را ( اسالم مسیحی كلیمی زرتشمی ) با عالمت زد در محل مربدط مشخص نماید .
* در ردیف  51داآطلب مدارو رآسمایی باید اسمفراده یا عدم اسمفراده از سممی رآسمایی را با عنایت ب میزا سممی رآسمایی لكر شده
در صفح شماره  6دفمرچ با عالمت زد در قسمت مربدط مشخص نماید .
* در ردیف 55

داآطلب در صدرت اسمفراده از سممی شايد

صفحرر شماره 6دفمرچ

با عنایت ب شرای

اسمفراده از سممی شايرد

لكر شرده در

باید ندع اسمفاده از سممی شايد را با عالمت زد در قسمت مربدط مشخص نماید .

* در ردیف  32داآطلب باید كد مدرسر محل تحصیل فعلری خدد را در محرل مخصردص ب ترتیب از چرپ ب راسرت آارد نمردده آ نام
مدرس محل تحصیل را در قسمت مربدط ب آ بندیسید .
* در ردیف  31داآطلب باید كد من ق محل تحصیرل خدد را با اسمفراده از جدآل شماره  3صفح شماره 32دفمرچر در محل مخصدص
از چپ ب راست آارد نمدده آ نام من ق محل تحصیل را در قسمت مربدط ب آ بندیسد .
* در ردیف  31داآطلب باید نام آ كد آمدزشگاه انمخابی دبیرسم ا نمدنر دآزمری دآره اآل ممدس ر مدرد تقاضا را با اسمفراده از
جدآل شماره  2صفح شماره 32دفمرچر در س ر آ محل مخصدص آارد نماید .

صفحۀ  8از 31
shafaghedu.com

نمرونبرگ ثبت نام آزمرون ورودی دبیرستان های نمونهی دولتی دوره اول متوسطه
سال تحصیلی 5991-96
*** يرگدن ایراد ناشی از اطالعات غل در تکمیل این تقاضانام ممدج شخص داآطلب میباشد ***

5ـ نام خانوادگی............................................................................. :

محل ازصاق عکس

محل درج حرآف نام خاندادگی از راست ب چپ با حرآف بزرگ

2ـ نام............................................................................. :
محل درج حرآف نام از راست ب چپ با حرآف بزرگ

9ـ شمارۀ شناسنامه (کد ملی):
محل درج شمارۀ شناسنام (كد ملی) از چپ ب راست

4ـ تاریخ تولد:
رآز

1ـ جنسيت:
سال

ماه

پسر

دخمر

6ـ نام پدر............................................................................. :
محل درج حرآف نام از راست ب چپ با حرآف بزرگ

7ـ شمارۀ شناسنامه پدر:
محل درج شمارۀ شناسنام از چپ ب راست

0ـ محل مدرسه ابتدایی فعلی  :شمرم
مسیحی

9ـ دین :اسالم

رآسمایی
كلیمی

زرتشمی

 -51متقاضی استفاده از سهميۀ روستایی دبيرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه هستم:
خیر
بلی
 -55متقاضی استفاده از سهميۀ شاهد دبيرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه هستم:
اآزدیت اآل

اآزدیت دآم

اآزدیت سدم

اآزدیت چمارم

 -52کد مدرسه ابتدایی محل تحصيل:
محل درج كد مدرس ابمدایی محل تحصیل از چپ ب راست

 -59کد منطقۀ محل تحصيل:

نام مدرسه ابتدایی محل تحصيل:

.....................................................................

نام من قۀ محل تحصیل................................................................ :

محل درج كد من ق از چپ ب راست

 -54کد دبيرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه مورد تقاضا:

نام دبیرسما نمدن دآزمی دآره اآل ممدس اآزدیت اآل.............................................. :
نام دبیرسما نمدن دآزمی دآره اآل ممدس اآزدیت دآم.............................................. :
صحت مندرجات تقاضانامۀ ثبت نام مدرد تأیید میباشد.

امضاي دانشآموز

محل درج كد دبیرسما نمدنۀ دآزمی دآره اآل ممدس

از چپ ب راست

محل درج كد دبیرسما نمدنۀ دآزمی دآره اآل ممدس

از چپ ب راست

امضاي ولی دانشآموز

صفحۀ  9از 31
shafaghedu.com

مهر و امضاي مدیر مدرسه

راهنمای تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون ورودی
دبیرستان های دوره دوم متوسطه و هنرستانهای فنی و حرفه ای نمونهی دولتی سال تحصیلی 5991-96

* جمت صرف جدیی در زما ثبت نام اینمرنمی داآطلب باید قبل از آرآد ب سامان ثبت نام ( )http://sabtenam.zanjanedu.irنسبت ب تمی
فایل عکس در كیفیت  323× 363پیکسل با حداكثر حجم  353kbدر فرمت يام مندرج در سامان ثبت نام ( با آضدذ كافی مربدط ب سال
جارم آ مناسب برام كارت آرآد ب جلس ) آ تکمیل فرم مربدط ب عندا پیش ندیس اقدام نماید .
* در ردیف يام  5و  2داآطلب باید نام خاندادگی آ نام خدد را م ابق شناسنام آ ب طدر كامل آ حرف ب حرف ( از راست ب چپ ) در محل مشخص
شده آارد نماید .
* در ردیف  9داآطلب باید عدد  33رقمی شماره شناسنام ( كدملی ) خدد را ( از چپ ب راست ) در محل مشخص شده آارد نماید .
* در ردیف  4داآطلب باید تاریخ تدزد خدد را ب رآز ماه آ سال ( از چپ ب راست ) در محل مشخص شده آارد نماید  ( .ب عندا مثال  :تاریخ تدزد
 81/8/35ب صدرت  31813835درج میگردد ) .
* در ردیف  1داآطلب باید جنسیت خدد را در محل مربدط مشخص نماید .
* در ردیف  6داآطلب باید نام پدر خدد را م ابق شناسنام ب طدر كامل آ حرف ب حرف ( از راست ب چپ ) در محل مشخص شده آارد نماید .
* در ردیف  7داآطلب باید شماره شناسنام پدر خدد را ( از چپ ب راست ) در محل مشخص شده آارد نماید .
* در ردیف  0داآطلب باید ندع مدرس فعلی خدد ( از نير شمرم یا رآسمایی ) را مشخص نماید .
* در ردیف  9داآطلب باید دین خدد را ( اسالم مسیحی كلیمی زرتشمی ) با عالمت زد در محل مربدط مشخص نماید .
* در ردیف 51

داآطلب مدارو رآسمایی باید اسمفراده یا عدم اسمفراده از سممی رآسمایی را با عنایت ب میزا سممی رآسمایی لكر شده در

صفح شماره  6دفمرچ با عالمت زد در قسمت مربدط مشخص نماید .
* در ردیف  55داآطلب در صدرت اسمفراده از سممی شايد با عنایت ب شرای اسمفراده از سممی شايرد لكر شرده در صفحرر شماره  6دفمرچ
باید ندع اسمفاده از سممی شايد را با عالمت زد در قسمت مربدط مشخص نماید .
* در ردیف  32داآطلب باید كد مدرسر محل تحصیل فعلری خدد را در محرل مخصردص ب ترتیب از چرپ ب راسرت آارد نمردده آ نام مدرس محل
تحصیل را در قسمت مربدط ب آ بندیسید .
* در ردیف  31داآطلب باید كد من ق محل تحصیرل خدد را با اسمفراده از جدآل شماره  3صفح شماره 32دفمرچر در محل مخصدص از چپ ب
راست آارد نمدده آ نام من ق محل تحصیل را در قسمت مربدط ب آ بندیسد .
* در ردیف  31داآطلب باید نام آ كد آمدزشگاه انمخابی ينرسما فنی آحرف ام نمدنر دآزمری مدرد تقاضا را با اسمفراده از جدآل شماره 1
صفح شماره 31دفمرچر در س ر آ محل مخصدص آارد نماید  .يمچنین ضرآرم است اآزدیت انمخاب رشم خدد را با اعداد 3آ 2برام رشم يام
ازکمرآنیك آ ازکمرآتکنیك در مربع يام مربدط مشخص نماید.
* در ردیف  35داآطلب باید نام آ كد آمدزشگاه انمخابی دبیرسما نمدنر دآزمری دآره دآم ممدس ر مدرد تقاضا را با اسمفراده از جدآل شماره 1
صفح شماره 31دفمرچر در س ر آ محل مخصدص آارد نماید  .يمچنین ضرآرم است اآزدیت انمخاب رشم خدد را با اعداد 2 3آ 1برام رشم يام
علدم انسانی ریاضی آفیزیك آعلدم تجربی در مربع يام مربدط مشخص نماید.

صفحۀ  33از 31
shafaghedu.com

نمونبرگ ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه و هنرستانهای فنی و حرفه ای
نمونهی دولتی سال تحصیلی 5991-96
*** يرگدن ایراد ناشی از اطالعات غل در تکمیل این تقاضانام ممدج شخص داآطلب میباشد ***

5ـ نام خانوادگی............................................................................. :

محل ازصاق عکس

محل درج حرآف نام خاندادگی از راست ب چپ با حرآف بزرگ

2ـ نام............................................................................. :
محل درج حرآف نام از راست ب چپ با حرآف بزرگ

9ـ شمارۀ شناسنامه (کد ملی):
محل درج شمارۀ شناسنام (كد ملی) از چپ ب راست

4ـ تاریخ تولد:
رآز

1ـ جنسيت:
سال

ماه

پسر

دخمر

6ـ نام پدر............................................................................. :
محل درج حرآف نام از راست ب چپ با حرآف بزرگ

7ـ شمارۀ شناسنامه پدر:
محل درج شمارۀ شناسنام از چپ ب راست

 -0محل دبيرستان دوره اول متوسطه فعلی :شمرم
 -9دین :اسالم

كلیمی

مسیحی

رآسمایی
زرتشمی

 -51متقاضی استفاده از سهميۀ روستایی دبيرستان دوره دوم متوسطه و هنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونۀ دولتی هستم:
خیر
بلی
 -55متقاضی استفاده از سهميۀ شاهد دبيرستان دوره دوم متوسطه و هنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونۀ دولتی هستم:
اآزدیت چمارم
اآزدیت سدم
اآزدیت دآم
اآزدیت اآل
 -52کد دبيرستان دوره اول محل تحصيل:

نام دبيرستان دوره اول متوسطه محل تحصيل:

محل درج كد مدرسۀ راينمایی محل تحصیل از چپ ب راست

.............................................................
 -59کد منطقۀ محل تحصيل:
محل درج كد من ق از چپ ب راست

نام منطقۀ محل تحصيل................................................................ :

تذکر مهم :داآطلبا آرآد ب دبیرسما يام دآره دآم ممدس

آينرسما يام فنی آحرف ام نمدنۀ دآزمی بایسمی ندع آاحدآمدزشی مدرد نير خدد را در ردیف 31آ

 35با ندشمن اعداد اآزدیت 3یا  2در مربع مربدط ب انمخاب اآزدیت مشخص نمایند.يمچنین در ردیف  35باندشمن اعداد  1 2 3اآزدیت عالق مندم خدد را نسبت ب
رشم مدرد نير مشخص نمایند.

اولویت
انتخاب

 -54کد هنرستان فنی وحرفه اي نمونۀ دولتی مورد تقاضا:
نام ينرسما نمدنۀ دآزمی:
..................................................................
اآزدیت انمخاب رشم :
ازکمرآنیك

محل درج كد ينرسما نمدنۀ دآزمی از چپ ب راست

ازکمرآتکنیك

 -51کد دبيرستان نمونۀ دولتی دوره دوم متوسطه مورد تقاضا:
نام دبیرسما نمدنۀ دآزمی دآره دآم ممدس  -اآزدیت اآل.................................................................. :

محل درج كد دبیرسما نمدنۀ دآزمی دآره دآم ممدس

اآزدیت اآل از چپ ب راست

نام دبیرسما نمدنۀ دآزمی دآره دآم ممدس  -اآزدیت دآم.................................................................. :
اآزدیت انمخاب رشم :

محل درج كد دبیرسما نمدنۀ دآزمی دآره دآم ممدس

اآزدیت دآم از چپ ب راست

علدم انسانی

ریاضی فیزیك

علدم تجربی

صحت مندرجات تقاضانامۀ ثبت نام مدرد تأیید می باشد.

امضاي دانش آموز

صفحۀ  33از 31
shafaghedu.com

امضاي ولی دانش آموز

مهر و امضاي مدیر دبيرستان

جدول شماره  : 5کد مناطق آموزش و پرورش استان زنجان
ردیف

نام منطقه

کد منطقه

ردیف

نام منطقه

کد منطقه

5

ناحیه  1زنجان

1071

8

افشــار

1071

2

ناحیه  7زنجان

1077

9

ایجـرود

1075

9

ابهــر

1011

53

سلطانیـه

1015

4

خرمـدره

1017

55

زنجانرود

1071

1

خدابنده

1077

52

سجاسرود

1050

6

طـارم

1071

59

بزینــهرود

1057

0

ماهنشان

1075

54

انگـــوران

1051

جدول شماره  : 2ظرفیت پذیرش دبیرستانهای دوره اول متوسطه نمونه دولتی استان زنجان در سال تحصیلی 91- 96

محل استقرار

ابهر
خدابنده
ناحیه 1
زنجان
ناحیه 7
زنجان

نام آموزشگاه

کد آموزشگاه

جنسیت

ظرفیت پذیرش

قائم (عج)

41171515

پسر

47

فاطمهالزهرا (س)

41170504

دختر

47

اشراق

41170751

پسر

47

فضیلت

41170145

دختر

47

حضرت زهرا (س)

41115075

دختر

177

عالمه طباطبایی

41175101

پسر

177

سایر مناطق تحت پوشش

سلطانیه  /خرمدره
سجاسرود  /افشار  /بزینهرود
ناحیه  7زنجان  /ماهنشان  /انگوران  /ایجرود /
زنجانرود  /طارم  /سلطانیه
ناحیه  1زنجان  /ماهنشان  /انگوران  /ایجرود /
زنجانرود  /طارم  /سلطانیه

تذکرمهم :
دانش آمدزا پای ششم شمرسما سل انی مجاز ب انمخاب فق

یک اولویت از مدارو نمدن دآزمی ابهر یا نواحی یک و دو

زنجا می باشند.

صفحۀ  32از 31
shafaghedu.com

جدول شماره  : 9ظرفیت پذیرش هنرستانهای نمونه دولتی استان زنجان درسال تحصیلی  91- 96برای پایه اول دبیرستان( دهم)

محل استقرار

نام آموزشگاه

کد آموزشگاه

جنسیت

زنجان ناحیه دو

آیت اله خامنه ای

50747777

پسر

سایر مناطق تحت پوشش

ظرفیت پذیرش

رشته

05

الکترونیک

05

الکتروتکنیک

مناطق  15گانه استان

جدول شماره  : 4ظرفیت پذیرش دبیرستانهای نمونه دولتی دوره دوم متوسطه استان زنجان در سال تحصیلی  91-96برای پایه اوّل دبیرستان(دهم)
ظرفیت پذیرش
محل استقرار

نام آموزشگاه

کد آموزشگاه

جنسیت

علدم
تجربی

ریاضی
فیزیك

علدم
انسانی

ابهر

امام صادق

50017071

پسر

77

77

77

ابهر

بنت الهدی(*)

41701471

دختر

77

77

77

تمام مناطق آموزشی

خدابنده

مهر

55714177

پسر

77

7

77

افشار /بزینه رود  /سجاسرود

خدابنده

رسالت

41777417

دختر

77

7

77

افشار /بزینه رود  /سجاسرود

خرمدره

زینبیه

55414175

دختر

77

77

7

زنجان ناحیه یک

روزبه

50171777

پسر

77

77

77

تمام مناطق آموزشی

زنجان ناحیه یک

شهدا

50171170

دختر

77

77

77

تمام مناطق آموزشی

زنجان ناحیه دو

غدیر (*)

41707057

پسر

77

77

7

تمام مناطق آموزشی

زنجان ناحیه دو

کوثر (*)

41707075

دختر

77

77

7

تمام مناطق آموزشی

سایر مناطق تحت پوشش

خرم دره /سلطانیه /خدابنده
/افشار /بزینه رود /سجاسرود

ابهر /سلطانیه /خدابنده /افشار
/بزینه رود /سجاسرود

داوطلبین گرامی لطفا قبل از تکمیل فرم ثبت نام به تذکرات ذیل توجه فرمایید
فعازیت مدارسی ك با سماره (*) مشخص شده ب صدرت رآزان ( آفاقد امکانات خدابگايی آ آسیل م ایاب آلياب ) می باشد.
زذا دانش آمدزا رآسمائی ك نیاز ب بیمدت دارند باید مدارو شبان رآزم را انمخاب نمایند .
 داآطلبانی ك امکا ایاب آلياب رآزان را دارند شایسم است مدارو نمدن دآزمی رآزان (مدارو سماره دار) را
انمخاب نمایند .
 داآطلبانی ك عالآه بر دبیرسما ينرسما را انمخاب نمایند در صدرت قبدزی در ينرسما از زیست لخیره م
دبیرسما حذف می شدند.
تذکر مهم :طبق بخشنام آزارتی ب شماره  95/3/31 - 133/ 1152ير دبیرسما نمدن دآزمی فق یك كالو در رشم علدم تجربی
پای اآل دبیرسما (ديم)مجدز تشکیل دارد زذا در انمخاب اآزدیت رشم يا آ مدارو این مدضدع مدرد دقت داآطلبا قرار گیرد.
صفحۀ  31از 31
shafaghedu.com

