جمهوری اسالمي اریان
وزارت آموزش و رپورش
اداره کل آموزش و رپورش استان چهارمحال وبختیاری
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الف ) ضوابط و شرايط ثبت نام داوطلبان در آزمون

 -1داشتن تابعيت ايرانی
2ـ مالک ثبت نام دانش آموزان پايه ششم ابتدائی در آزمون ورودی دبيرستانهای نمونه دولتـی متوسـ ه دور ی
اول  ،کسب مقياس خيلی خوب در تمام دروس و يا مقياس خوب در يك درس و خيلی خوب در ساير دروس نوبـت
اول در سال تحصيلی  95-96می باشد.
3ـ مالک ثبت نام دانش آموزان پايه نهم در آزمون ورودی دبيرستانهای دور ی دوم متوس ه نظری نمونه دولتی ،
کسب حداقل معدل  11در نوبت اول در سال تحصيلی  1395-96میباشد .
 4ـ در مناطق يا شهرستانهايی که امكان ثبت نام در دو واحد آموزشی ( واحد های آموزشی نمونه دولتی دور های
اول و دوم متوس ه ) وجود داشته باشد  .دانش آموزان میتوانند در فرم تقاضا نامة ثبت نام  ،هريك از دو اولويت (
اول و دوم ) را انتخاب نمايند .
 5ـ ثبت نام دانش آموزان مدارس ايرانی خارج از کشور با ارائه گواهی اشتغال به تحصيل و ساير مدارک مورد نياز ،
می تواند توسط وکيل آن ها در استان محل سكونت متقاضيان انجام پذيرد و در اين خصوص ضروری است  ،ادارات
آموزش و پرورش مناطق و نواحی همكاری و مساعدت الزم با دانش آموزان مدارس ايرانی خارج از کشور را معمول
دراند .
 6ـ رؤسای محترم ادارات آموزش و پرورش و مديران مدارس موظفاند دانش آموزان و اولياء آنان را درجريان اين
موضوع بسيارمهم قراردهند تا دانش آموزان مستعد از پذيرش دراين مدارس محروم نشوند.
ب ) مدارك مورد نياز ثبت نام داوطلبان در آزمون

 -1ثبت نام بصورت اينترنتی در سايت ادار سنجش  www.chbsanjesh.irتوسط دانش آموز انجـام

مـی

شود .
تذکر :الزم است دانش آموزان قبل از ثبت نام بصورت اينترنتی  ،فرم پيش نويس تقاضا نامه ثبت نام را تكميل و
سپس بر اساس آن ثبت نام اينترنتی انجام دهند .
 -2دانش آموزان نسبت به خريد کد ثبت نام از طريق درگا بانك ملی در منوی اول سـايت ثبـت نـام بـا پرداخـت
مبلغ ( 110000يكصدو د هزار ) ريال وجه ثبت نام از طريق کارت هـای عوـو شـبكه شـتاب بـا در اختيـار
داشتن رمز دوم کارت اقدام نمايند .
تذکر  :مبلغ فوق ثابت بود و به جز اين مبلغ دريافت هر گونه وجه تحت هر عنوان ممنوع می باشد .
 -3آماد نمودن فايل عكس دانش آموز ( عكس اسكن شد ) جهت ثبت نام اينترنتی) فايل عكس( )3×4با زمينـة
سفيد ،مربوط به سالجاری دانشآموز مورد نياز است .حجم اين فايل نبايد از  051کيلوبايت بيشتر و بـا فرمـت
های ( ) png/jpg/gif/bmp/jpegباشد  .در صورت استفاد از تصاوير قديمی يا تصوير فردی غير از دانـش-
آموز شرکتکنند  ،ضمن محروميّت از شرکت در آزمون ،پيگردهای قانونی اعمال و ثبتنام آنـان بالاثـر خواهـد
شد .ضمناً عكس دختران بايد با حجاب اسالمی بود و صورت کامل آنان مشخّص باشد(.

 -4دانش آموزان پس از خريد کد رمز نسبت به ثبت نام در ( منوی دوم سايت ثبت نام در آزمون ) اقدام و پس از
کامل نمودن مراحل ثبت نام نسبت به دريافت و نگهداری کد رهگيری اقدام نمايند .
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تذکر :1بررسی مدارک به ويژ مدارک تأثير گذار در نتايج آزمون ( سهميه شاهد و  ) ...به عهد مدارس نمونـه
پذيرفته شد است و اين مدارک در پروند دانش آموزان نگهداری می شود.
تذکر  : 2در صورتی که مستندات و مدارک مربوط به ارزشيابی تحصيلی ( کارنامه )  ،سهميه شاهد ،
معدل ،سهميه شهری و روستايی داوطلبان با اطالعات ثبت نام مغايرت داشته باشد قبوویی دانو
آموز در آزمون منتفی و کان یم يکن تلقی می گردد.
ج ) مهلت ثبت نام  ،زمان توزيع کارت و تاريخ برگزاري آزمون

 -1ثبت نام داوطلبان آزمون  ،از روز يکشنبه  6فروردين ماه 0316تا روزپنج شنبه  44فروردين ماه 0316
بصورت اينترنتی توسط دانش آموزان در سامانه ادار سنجش www.chbsanjesh.ir

انجامخواهدشد.
می

تبصره  :زمان ويرايش اطالعات داوطلبان از روز سه شنبه مورخ 96/1/29لغايت پنج شنبه 96/1/31
باشد .
 -2دانش آموزان از ساعت  8صبح روز شنبه  1396/4/3لغايت سـاعت 11صـبح روز چهارشـنبه  1396/4/1کـارت
ورود به جلسه آزمون ( به همرا نشانی و آدرس دقيق حوز امتحانی) را از سايت ادار سنجش دريافت و جهت
تأييد عكس به مهر مدرسه به آموزشگا محل تحصيل فعلی مراجعه نمايند( .مديران محترم مدارس کارت ورود
به جلسه دانش آموزان را که عكس داوطلب روی آن اسكن شد اسـت را پـس از م ابقـت بـا اصـل شناسـنامه
داوطلب مهر نمود و در صورت اسكن نشدن عكس دانش آموز را الصاق و تأييد نمايند).
تبصره  :0شرط شرکت در آزمون ورودی دبيرستان های نمونه دولتی دور ی اول متوسـ ه  ،کسـب مقيـاس خيلـی
خوب در تمام دروس و يا کسب مقياس خوب در يك درس و خيلی خوب در سـاير دروس در نوبـت هـای اول
ودوم در سال تحصيلی  1395 -96می باشد .
تبصره  : 4شرط شرکت در آزمون ورودی دبيرستان های نمونه دولتی دور ی دوم متوس ه ،کسب معدل کل حداقل
 11در سال تحصيلی 1395-96می باشد .

تذکر مهم  :دان

آموزان دقت نمايند شرايط تبصره های فوق را با توجه بوه مودارک تحصويلی ووود (

کارنامه ) کنترل و در آزمون شرکت نمايند چنانچه در اطالعوات آنهوا مغوايرتی مشواهده شوود قبوویی
دان

آموز در آزمون منتفی و کان یم يکن تلقی می گردد.

3ـ آزمون ورودی دبيرستان های نمونه دولتی دور های اول و دوم متوس ه رأس

ساعت  9صبب روزمعهبم مبور

 1196/4/9در سراسر کشور بصورت همزمان برگزار خواهد شد.
تذکر  : 1شرکت داوطلبان در جلسه آزمون ورودی بدون ارائه کارت ورود به جلسه و همچنين کـارت فاقـد عكـس و
مهر و امواء مدير مدرسه اکيداً ممنوع می باشد.
تذکر :2حوور داوطلبان يك ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوز اجرايی آزمون الزامی می باشد.
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د) فرايند طراحی مواد درسی  ،تهداد و ضريب سواالت آزمون ورودي
-1

مسؤوليت برنامه ريزی و نظارت بر فرايند طراحی سواالت و برگزاری آزمون دبيرستان هـای نمونـه دولتـی
دور های اول و دوم متوس ه به عهد ادار کل آموزش و پرورش استان می باشد .

-2

مواد درسی  ،تعداد و ضريب سواالت آزمون ورودی پايه هفتم دبيرسـتان هـای نمونـه دولتـی دور ی اول
متوس ه و مدت زمان پاسخگويی به آنها به شرح جدول ذيل می باشد .

رديف

ماده درسی

تعداد سواالت

ضريب

0

آموزش قرآن و هديه های آسمانی

01

4

4

فارسی ( مهارت های وواندن و نوشتن )

41

4

3

مطایعات اجتماعی

01

0

4

علوم تجربی

41

4

5

رياضيات

41

3

جمع کل

01
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زمان پاسخگويی

منابع طرح سواالت

کتاب های پايه

 011دقيقه

ششم ابتدايی
سال تحصيلی 15-16

سواالت آزمون ورودی پايه هفتم متوس ه اول  ،به شيو چهار گزينه ای ( فقط با يك پاسخ درست ) در
س ح محتوای کتاب های درسی پايه ششم طراحی می شوند .

-4

سواالت درس قرآن و هديه های آسمانی  ،از محتوی مشترک تدريس به گونه ای طراحی می شود که تمامی
داوطلبان اهل تشيع و تسنن قادر به پاسخ گويی آن باشند .

-5

داوطلبان اقليت های دينی (مسيحيان ،کليميان و زرتشتيان) به جای پاسخ به سئواالت درس قـرآن و هديـه
های آسمانی  ،به سئواالت محتوای کتاب هديه های آسمانی پايه ششم ابتدايی (با کد  )34/1ويژ اقليت های
دينی پاسخ خواهند داد .

هب) مواد درسی  ،تهداد و ضريب سواالت آزمون ورودي بم دورهي دوم متوسطم

 -1مواد درسی  ،تعداد و ضريب سواالت آزمون ورودی دور ی دوم متوس ه دبيرستان هاینمونه دولتی و مـدت
زمان پاسخگويی به آنها به شرح جدول ذيل می باشد.
رديف

ماده درسی

تعداد سواالت

ضريب

0

پيام های آسمان

01

4

4

فارسی

05

4

3

عربی

0

0

4

مطایعات اجتماعی ( تاريخ  ،جغرافيا  ،اجتماعی )

01

0

5

انگليسی

7

0

6

علوم تجربی

45

4

7

رياضی

45

3

0

جمع کل

011
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زمان پاسخگويی

منابع طرح سواالت

011%سؤاالت ازکتاب

 041دقيقه

های پايه نهم سال
تحصيلی 15-16

1ـ سواالت آزمون ورودی به دور ی دوم متوس ه نظری نمونه دولتی  ،به شيو چهار گزينهای ( فقط با يك پاسـخ
درست ) در س ح محتوای کتاب های درسی پايه نهم طراحی می شوند .
2ـ سواالت درس پيام های آسمان  ،از محتوی مشترک تدريس به گونه ای طراحی می شـود کـه تمـامی داوطلبـان
اهل تشيع و تسنن قادر به پاسخ گويی آن باشند .
3ـ داوطلبان اقليت های دينی (مسيحيان ،کليميان و زرتشتيان) به جای پاسخ به سئواالت درس پيام های آسـمان ،
به سئواالت دينی (با کد  )135/2ويژ اديان خود پاسخ خواهند داد.

تذكر مهم :
 به ازای هر پاسخ صحيح  3امتياز مثبت و برای هر پاسخ غلط  ،يك امتياز منفی برای داوطلب در نظر گرفته می
شود  .برای سئواالت بدون پاسخ  ،امتيازی در نظر گرفته نخواهد شد.
 چنانچه داوطلب در هر سوال بيش از يك گزينه را عالمت زد باشد يك امتياز منفی بـرای او در نظـر گرفتـه
خواهد شد.
چنانچه بنا به مالحظات فنّی و کارشناسی ،سؤال يا سؤاالتی در کليد آزمون کنار گذاشته شود ،محاسبة نمرۀ
آزمون برای تمامی داوطلبان (اعمّ از آنکه به آن سؤال پاسخ درست يا نادرست داد باشند يا اصالً پاسخ نداد
باشند) بدون در نظر گرفتن نمرۀ آن سؤال يا سؤاالت ،به صورت يكسان انجام خواهد شد.
و ) ضوابط و شرايط پذيرش مدارس در دبيرستان هاي دورهي اول و دوم متوسطه نمونه دولتي

 -1بر اساس قسمت ب ماد  01دستورالعمل اجرايی مدارس نمونه دولتی دانش آموز در دور ی در حال تحصيل
نبايد مردودی يا ترک تحصيل داشته باشد .
 -2م ابق تبصر يك ماد  11از دستورالعمل اجرائی مدارس نمونه دولتی گزينش دانش آموز در آزمون ورودی
پايه هفتم دبيرستان های نمونه دولتی دور اول متوس ه  ،بر اساس نمر آزمون ورودی و در آزمون ورودی
دبيرستانهای دور ی دوم متوس ه در رشتههای نظری  ،بر اساس ميانگين نمرۀ آزمون ورودی و معدل کل پايه
نهم (  50%نمر آزمون ورودی و  50%معدل کل پايه نهم ) خواهد بود.
-3

 % 10از پذيرش دبيرستان های نمونه دولتی دور های اول و دوم متوس ه در صورت وجود داوطلب  ،به
دانش آموزان شاهد تعلق دارد.
دانش آموزان با شرايط زير  ،به ترتيب اولويت می توانند از سهميه شاهد استفاد کنند.
الف_ اولويت اول ← فرزندان شاهد
ب -اولويت دوم ← فرزندان جانباز  50درصد به باال و آزادگان با بيش از  3سال سابقه اسارت .
ج -اولويت سوم ← فرزندان جانباز  25درصد تا  49درصد و آزادگان با بيش از  6ما سابقه اسارت
د -اولويت چهارم ← فرزندان جانباز زير  25درصد و آزادگان کمتراز  6ما سابقه اسارت
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تذکر : 0بررسی مدارک ثبت نام دانش آموزان ذينفع در سهميه شاهد  ،در هنگام ثبت نام در مدارس نمونه
دولتی انجام می گيرد و در صورت پذيرفته شدن در آزمون  ،اصل اين مدارک در پروند دانش آموزان نگهداری
میشود.
تذکر : 4دانش آموزان سهميه شاهد با توجه به اولويت های فوق به شرط کسب حداقل هفتاد درصد نمر تراز
شد آزمون آخرين فرد پذيرفته شد در ليست اوليه ( اصلی ) قبولشدگان مدرسه مورد تقاضای خود پذيرش
شوند  .الزم به ذکر است در دور دوم متوس ه نظری رعايت امتياز داوطلب بر اساس رشته مدرسه در ليست
اوليه ( اصلی ) قبولشدگان مورد تقاضا الزامی می باشد .
4ـ به استناد به بند 12صورتجلسه شمار يك مورخ 1395/12/21کميته استانی پذيرش در مدارس نمونه دولتی
جهت دانش آموزان روستايی و شهری به نسبت درصد دانش آموزان موجود سال پايه ششم ابتدايی و نهم دور ی
اول متوس ه مناطق محل استقرار و تحت پوشش با لحاظ ضريب  1/5افزايش برای سهميه روستايی انجام می
گردد ( .به استثنای مدارس تابعه شهرستان لردگان که ضريب  1تعلق می گيرد )
ز ) اعالم نتايج و ثبت نام قبول شدگان در دبيرستانهاي نمونه دولتي دورهي اول متوسطه

 -1اسامی پذيرفته شدگان هر واحد آموزشی با در نظر گرفتن سهميه های تعيين شد برای هر واحد ،حتی
االمكان دو هفته پس از برگزاری آزمون توسط ادار کل آموزش و پرورش استان از طريق سامانه ادار
سنجش  www.chbsanjesh.irاعالم می گردد که دانش آموزان موظف اند نتيجه آزمون را ازطريق
سامانه فوق دريافت نمايند .
تبصره  :1در فهرست های اعالم شد اطالعات هر دانش آموز ب ور کامل (شامل شمار داوطلبی  ،نام و نام
خانوادگی ،شمار شناسنامه  ،نام پدر  ،استان و شهر محل سكونت  ،نام مدرسه ابتدايی يا متوس ه اول فعلی ،و
نام مدرسه مورد تقاضا  ،نمرات خام هر ماد درسی به تفكيك  ،معدل کل  ،نمر آزمون و نمر تراز شد کل و
سهميه پذيرش دانش آموز شاهد) درج می گردد.
تبصره  :2فهرست های اصلی و ذخير اعالم شد به مدارس ،مورد تاييد مديرکل آموزش و پرورش استان قرار
گرفته و به مدت سه سال در مدرسه  ،من قه و استان نگهداری می شود.
 -2بنا به ضرورت عالو بر فهرست اصلی قبول شدگان  ،فهرست ذخير توسط ادار کل آموزش وپرورش
تهيه و اعالم می گردد .
 -3قبولی درآزمون ورودی دبيرستانهای دور های اول و دوم متوس ه نمونه دولتی  ،اختصاص به من قه
برگزاری آزمون داشته و دانش آموزانی که در آزمون يك مدرسه و رشته پذيرفته شد اند در مدارس نمونه
دولتی ديگر  ،در همان رشته يا ساير رشتهها ،مجاز به ثبت نام نخواهند بود  .
 -4برای کليه داوطلبانی که در آزمون پذيرفته نشد اند کارنامه عدم قبولی شامل تعـداد پاسـخهای صـحيح و
غلط  ،نمر مكتسبه هر ماد درسی  ،نمر تراز شد آن داوطلب و نمر تراز شد آخرين فرد پذيرفته شد
در مدارس مورد تقاضای او  ،صادر شد و در دسترس ايشان قرار می گيرد .
تا يك هفته پس از اعالم نتيجه از طريق
 -5اعتراضات داوطلبان شرکت کنند
سايت www.chbsanjesh.irقابل رسيدگی و پاسخگويی می باشد .
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 -6دانش آموزان عشايری به دليل کوچ رو بودن با توجه به جداول پيوست در مناطق اعالم شد مجاز به
ثبت نام و شرکت در آزمون هستند.
 -1در صورت شرکت دانش آموزان هم زاد (دو قلو يا بيش تر ) درآزمون ورودی دبيرستانهای دور های اول
ودوم متوس ه نمونه دولتی و پذيرش يكی از آنان  ،قلهای ديگر به شرط کسب حداقل هشتاد درصد نمر
تراز شد آخرين فرد پذيرفته شد در ليست اصلی (اوليه ) مدرسه مورد تقاضای خود میتوانند در
مدرسه دور اول متوس ه مورد تقاضا يا آخرين فرد پذيرفته شد در ليست اصلی ( اوليه ) رشته  ،مدرسه
دور ی دوم متوس ه مورد تقاضا مازاد بر ظرفيت پيش بينی شد ثبت نام نمايند.
تذکر  :در آزمون پايه دهم جهت استفاد از سهميه دانش آموزان هم زاد (دو قلو يا بيش تر ) بايستی
رشته ها را يكسان انتخاب نمايند هم چنين دانش آموزان هم جنس( دو قلو يا بيش تر) رشته و مدرسه را
يكسان انتخاب نمايند .
نكات کلی :
 -0در سال تحصيلی  0316-17توسعه مدارس نمونه دویتی ( حتی به صورت افزاي

کالس درس ) به هوي

عنوان مجاز نمی باشد  .
 -4ایف ) دبيرستان های نمونه دویتی دوره های اول و دوم متوسطه که در مراکز استانها قراردارند  .در سوال
تحصيلی  0316-17با رعايت مفاد آيين نامه توسعه مشارکت های مردمی بوه شويوه موديريت هيو ت
امنايی در مدارس مصوبه جلسه  700شورای عایی آموزش و پرورش موور  0300/4/0و ناموه شوماره
 041/54471مور  0313/6/0شورای عایی آموزش و پرورش  ،چنانچوه مجووز آنوان وفوا اساسونامه
مدارس نمونه دویتی صادر نشده باشد به دبيرستان های هي ت امنايی تبديل شوند بديهی اسوت دانو
آموزانی که در اين مدارس به صورت نمونه دویتی جذب شده اند و در حال حاضر در اين مدارس مشغول
به تحصيل هستند  .تا زمان فارغ ایتحصيل شدن آنها  ،اين قبيل دان

آموزان به عنوان دان

آمووزان

نمونه دویتی وواهند بود  .
ب ) دبيرستانهای نمونه دویتی دوره های اول و دوم متوسطه که در منواطا پور جمعيوت و بروووردار
استانها قرار دارند مشمول بند ایف می باشند .
ج ) دبيرستانهای نمونه دویتی دوره های اول و دوم متوسطه با تراکم پايين نسبت به تجميع به تفکيو
جنسيت و دوره اقدام نمايند .
 -3مدارس نمونه دویتی دورهی دوم متوسطه به شرطی مجاز به ثبت نوام دانو

آمووزان بورای شورکت در

آزمون ورودی آن مدرسه در سال تحصيلی  0316 – 17می باشند که طبوا ررفيوت اعوالم شوده  ،آن
واحد آموزشی حداقل دارای  4برابر ررفيت  ،متقاضی برای ثبت نام داشته باشوند  .بوه عنووان ملوال :
جهت پذيرش دو کالس ( باتراکم هر کالس  31نفر ) حداقل  441دان

آموز متقاضی برای آزمون ورودی

نمونه دویتی داشته باشند  .
 -4در دوره اول متوسطه مدارس نمونه دویتی مجاز به ثبت نام دان

آموزان برای شرکت در آزموون ورودی

آن مدرسه در سال تحصيلی  0316 -17می باشند که طبا ررفيت اعوالم شوده  ،آن واحود آموزشوی
حداقل دارای  6برابر ررفيت متقاضی برای ثبت نام در مناطا شهری و  5برابر ررفيت متقاضوی بورای
ثبت نام در مناطا روستايی داشته باشند و امکان تشکيل حداقل دو کالس با تراکم هر کالس  33نفور
فراهم شود  .
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 -5با عنايت به بند چهارده نمون برگ ثبت نام در آزمون ورودی دبيرستانهای دوره دوم متوسوطه نمونوه
دویتی در سال تحصيلی  ، 0316 -17هر دان
برگ شماره ي

تذکر  :در هر ي

آموز مجاز به انتخاب فقط ي

رشته (متناسب بوا نموون

هدايت تحصيلی )از رشتههای موجود در مدرسه نمونه دویتی مورد تقاضا میباشد ،

از دبيرستانهای نمونه دویتی پذيرش دان

آموز بي

از ي

کالس در رشوته علووم

تجربی ممنوع می باشد .
 -6دان

آموزان مشغول به تحصيل در مدارس وارج از کشور کوه متقاضوی اداموه تحصويل در واحودهای

آموزشی نمونه دویتی می باشند  ،با توجه به اين که آزمون مجزا برای اين قبيل از دان

آموزان در نظور

گرفته نشده است  ،ضروری است در موعد مقرر  ،مطابا با دستورایعمل آزموون ورودی مودارس نمونوه
دویتی سال تحصيلی 0316-17نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .
 -7جهت استفاده از سهميه روستايی در آزمون ورودی دبيرستان نمونه دویتوی دوره اول و دوم متوسوطه ،
آموزی روستايی شناوته می شود که دو سال کامل پايان تحصيالت وود را در مدارس روستايی

دان

تحصيل نموده باشد (.منظوز از دو سال کامل يعنی دان

آموز ارزشيابی نوبوت هوای اول و دوم هور دو

سال پايانی دور ه ی تحصيلی وود را در روستا گذرانده باشد  ) .همچنين دان

آموزانی که با استفاده

از سهميه روستايی به مدارس نمونه دویتی يا شبانهروزی عادی وارد شده باشند به شرط اينکوه محول
سکونت دان

آموز در دوره اول متوسطه ( سه سال کامل ) در روسوتا باشود ،مویتواننود از سوهميه

روستايی استفاده نمايند.
 -0دان

آموزان جهت انتخاب سهميه شهر و روستا با مدير مدرسه وود هماهنگی نمايند  .

تذکر ويژه مديران مدارس  :با توجه به اهميت موضوع مديران نسبت به تعيين دقيا سوهميه دانو
آموزان اقدام نمايند و در صورت وجود هر گونه ابهوام و اشوکال بوا کارشوناس آمووزش منطقوه ووود
هماهنگی الزم بعمل آورند  .
 -1دان

آموزان پايه ششم بايد بر اساس جدول شماره ي

دان

مدرسه نمونه دورهی اول متوسطه مورد تقاضا  ،و

آموزان پايه نهم بر اساس جدول شماره دو مدرسه نمونه و رشته مورد تقاضای وود را انتخاب و ثبت

نام نمايند .
 -01با توجه به روزانه بودن دبيرستان دوره اول متوسطه نمونه دویتی شهدا هسته ای یردگوان  ،دانو

آمووزان

پسر مناطا آموزشی فالرد  ،وانميرزا ،عشاير و روستا های شهرستان یردگان می توانند به انتخاب ووود در
يکی از مدارس نمونه دویتی روزانه پسرانه شهدا هسته ای یردگان يا دبيرسوتان دوره اول متوسوطه نمونوه
دویتی شبانه روزی انديشه بروجن ثبت نام نمايند.
وو دان
 -00دان

آموزان شهر یردگان مجاز به انتخاب مدرسه پسرانه نمونه انديشه بروجن نمی باشند .
آموزان پسر و دوتر ساکن منطقه الران که در پايه نهم مدارس نمونه دویتی بحرایعلوم و مهين

کريمی شهرستان فارسان مشغول به تحصيل میباشند بايد به ترتيب در جنسيت پسر يکی از رشته
های دبيرستانهای پسرانه عالمه طباطبايی و پسرانه شهيد فاضل و در جنسيت دوتر يکی از رشته
های دبيرستانهای دوترانه پژوه
 -04دان

و حضرت معصومه (س) را انتخاب نمايند.

آموزان پسر ساکن در شهرستان اردل  ،منطقه ميانکوه  ،بخ

ناغان شهرستان کيار و عشاير

کيار که در پايه نهم مدرسه نمونه دویتی فرزانگان شهرستان کيار مشغول به تحصيل میباشند بايد
دبيرستان نمونه دویتی ترابی مقدم فارسان را انتخاب نمايند.
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آموزان پسر ساکن شهرستان یردگان و مناطا فالرد ،وانميرزا و عشاير یردگان که در پايه نهم

 -03دان

مدرسه نمونه دویتی انديشه بروجن مشغول به تحصيل میباشند  ،بايد دبيرستان نمونه دویتی دين و دان
یردگان را انتخاب نمايند .
آموزان پسر و دوتر شهرستان یردگان  ،منطقه فالرد  ،منطقه وانميرزا و عشواير یردگوان در صوورت

 -04دان

تمايل میتوانند رشته علوم انسانی مدارس نمونه شهرستان بروجن را به عنوان اویويت وود انتخاب نمايند .
آموزان پسر پايه نهم مدارس شهرستانهای بن  ،سامان  ،ناحيه ي

-05دان
و بخ
ي

و ناحيه  4شهرکرد  ،منطقه الران

مرکزی شهرستان کيار مجاز به انتخاب يکی از رشتههای دبيرستان نمونه دویتی شهيد فاضل ناحيه
شهرکرد و عالمه طباطبايی ناحيه دو شهرکرد میباشند و میتوانند هر ي

از دو دبيرستان را به عنوان

اویويت اول يا اویويت دوم وود انتخاب نمايند .
 -06دان

آموزان دوتر پايه نهم مدارس شهرستانهای بن  ،سامان  ،ناحيه ي

الران و بخ
ناحيه ي

و ناحيه  4شهرکرد  ،منطقه

مرکزی شهرستان کيار مجاز به انتخاب يکی از رشتههای دبيرستان نمونه دویتی پژوه

شهرکرد و حضرت معصومه (س) ناحيه دو شهرکرد میباشند و میتوانند هر ي

از دو دبيرستان

را به عنوان اویويت اول يا اویويت دوم وود انتخاب نمايند .
تذکر  :مدارس نمونه شهيد فاضل و حضرت معصومه (س) فاقد امکانات ووابگاه میباشد .
07و دان

آموزان پايه نهم دوتر ساکن درشهرستان اردل  ،در صورت تمايل می توانند نسبت به انتخاب يکی

از رشته های علوم رياضی و علوم انسانی مدارس دوترانه دکتر سلطانی فارسان و پژوه

ناحيه ي

شهرکرد ورشته علوم رياضی دبيرستان نمونه دویتی حضرت معصومه ناحيه دو شهرکرد را به عنوان
اویويت وود انتخاب نمايند (.در صورت تمايل به انتخاب رشته علوم رياضی در مدارس شهرکرد می تواند
دومدرسه نمونه پژوه
00و کليه دان

وحضرت معصومه را به عنوان اویويت اول يا دوم وود انتخاب نمايد ) .

آموزان پايه نهم بر اساس عالقه وود قادر به انتخاب ي

رشته از رشتههای موجود در مدارس

نمونه دویتی مورد تقاضا ( طبا مناطا تعريف شده در جدول شماره  ) 4بر اساس اویويت انتخابی وود می-
باشند.
تذکر  :با توجه به اينکه بعد از اعالم نتايج امکان تغيير دبيرستان محل پذيرش يا رشته پذيرفته شده وجود
ندارد ،یذا دان

آموزان در انتخاب رشته و اویويت وود نهايت دقت را داشته باشند.
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جدول شماره 1ـ ليست مناطق تحت پوشش دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره اول متوسطه
استان چهار محال و بختياري (سال تحصيلي )1396-97
رديف

1

نام مدارس نمونه دولتي

پسرانه انديشه بروجن *
ظرفيت  60:نفر

اسامي مناطق تحت پوشش مدارس نمونه دولتي دوره راهنمايي استان
لردگان **

بروجن

فالرد

خانميرزا

گندمان

بلداجی

عشاير لردگان

* با توجه به روزانه بودن دبيرستان دور اول متوس ه نمونه دولتی شهدا هسته ای لردگان  ،دانش آموزان پسر منـاطق آموزشـی فـالرد  ،خـانميرزا ،عشـاير و
روستا های شهرستان لردگان می توانند به انتخاب خود در يكی از مدارس نمونه دولتی روزانه پسرانه شهدا هسته ای لردگان يـا دبيرسـتان دور اول متوسـ ه
نمونه دولتی شبانه روزی انديشه بروجن ثبت نام نمايند.
** دانش آموزان شهر لردگان مجاز به انتخاب مدرسه پسرانه نمونه انديشه بروجن نمی باشند
نام مدارس نمونه دولتي

2

دخترانه فرزانگان بروجن

ظرفيت  60:نفر

3
4

دخترانه بشری لردگان
ظرفيت  90:نفر

پسرانه شهدا لردگان *

مناطق تحت پوشش
بروجن

گندمان

بلداجی

ـ

لردگان

فالرد

خانميرزا

عشاير لردگان

لردگان

فالرد

خانميرزا

عشاير لردگان

ظرفيت 90:نفر

* با توجه به روزانه بودن دبيرستان دور اول متوس ه نمونه دولتی شهدا لردگان  ،دانش آموزان پسر مناطق آموزشی فالرد  ،خـانميرزا ،عشـاير و
روستا های شهرستان لردگان می توانند به انتخاب خود در يكی از دبيرستان های دور اول متوس ه نمونه دولتی روزانه پسـرانه شـهدا هسـته ای
لردگان يا دبيرستان دور اول متوس ه نمونه دولتی شبانه روزی انديشه بروجن ثبت نام نمايند.
مناطق تحت پوشش

نام مدارس نمونه دولتي

5

پسرانه بحرالعلوم فارسان

ظرفيت  60 :نفر

6
1

دخترانه مهين کريمی فارسان
ظرفيت  60:نفر

دخترانه بهشت آيين اردل
ظرفيت  30:نفر

8

پسرانه فرزانگان کيار
ظرفيت  60:نفر

9

پسرانه سعدی ناحيه1

10

ظرفيت  60:نفر

دخترانه مير داماد
ظرفيت  90:نفر

کوهرنگ

الران

فارسان

ـ

ـ

کوهرنگ

الران

فارسان

-

-

اردل

ميانكو

عشاير کيار

-

-

کيار

اردل

ميانكو

عشاير کيار

-

ناحيه 1

ناحيه2

بن

سامان

-

ناحيه1

ناحيه2

بن

سامان

کيار

9

darsito.ir

مدول شعاره  - 2ليست مناطق تحت پوشش آموزشگاه هاي نعونم دولتی دوره دوم متوسطم استان چهارمحال و بختياري براي سال
تحصيلی  119699

ردیف

1

2

0

4

5

6

7

8

9

13
11

نام آموزشگاه

جنسیت

رشته

پذیرش

دبیرستان نمونه دولتی شهید

پسر

علوم ریاضی

03

فاضل ناحیه  1شهرکرد*

پسر

علوم تجربی

03

پسر

علوم ریاضی

03

پسر

علوم تجربی

03

پسر

علوم انسانی

03

دختر

علوم ریاضی

03

دختر

علوم تجربی

03

دختر

علوم انسانی

03

دبیرستان نمونه دولتی حضرت

دختر

علوم ریاضی

03

معصومه(س)ناحیه2شهرکرد*

دبیرستان نمونه دولتی عالمه
طباطبائی ناحیه  2شهرکرد

دبیرستان نمونه دولتی پژوهش
ناحیه  1شهرکرد

دبیرستان نمونه دولتی امام
خمینی (ره)بروجن

دبیرستان نمونه دولتی مجتهده
امین بروجن

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد

سامان

بن

الران

سامان

بن

الران

سامان

بن

الران

سامان

بن

الران

سامان

بن

الران

سامان

بن

الران

سامان

بن

الران

سامان

بن

الران

سامان

بن

الران

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد

ناحیه

ناحیه 2

1شهرکرد

شهرکرد
گندمان

بلداجی
بلداجی

دختر

علوم تجربی

03

پسر

علوم ریاضی

03

بروجن

پسر

علوم تجربی

03

بروجن

گندمان

پسر

علوم انسانی

03

بروجن

گندمان

بلداجی

دختر

علوم ریاضی

03

بروجن

گندمان

بلداجی

دختر

علوم تجربی

03

بروجن

گندمان

بلداجی

دختر

علوم انسانی

03

بروجن

گندمان

بلداجی

دختر

علوم تجربی

03

اردل

دبیرستان نمونه دولتی فروغ

دانش اردل *

مناطق تحت پوشش

سامان

بن

لردگان

لردگان

الران

فالرد

فالرد

پسر

علوم ریاضی

03

فارسان

اردل

کوهرنگ

میانکوه

عشایرکیار

پسر

علوم تجربی

03

فارسان

اردل

کوهرنگ

میانکوه

عشایرکیار

پسر

علوم انسانی

03

فارسان

اردل

کوهرنگ

میانکوه

عشایرکیار

دختر

علوم ریاضی

03

فارسان

کوهرنگ

میانکوه

عشایر کیار

دختر

علوم تجربی

03

فارسان

کوهرنگ

میانکوه

عشایر کیار

دختر

علوم انسانی

03

فارسان

کوهرنگ

میانکوه

عشایر کیار

دبیرستان نمونه دولتی دین و

پسر

علوم ریاضی

03

لردگان

فالرد

خانمیرزا

عشایر لردگان

دانش لردگان

پسر

علوم تجربی

03

لردگان

فالرد

خانمیرزا

عشایر لردگان

دبیرستان نمونه دولتی عترت

دختر

علوم ریاضی

03

لردگان

فالرد

خانمیرزا

عشایر لردگان

لردگان

دختر

علوم تجربی

03

لردگان

فالرد

خانمیرزا

عشایر لردگان

دبیرستان نمونه دولتی
نوروزترابی مقدم جونقان

دبیرستان نمونه دولتی دکتر
سلطانی فارسان

بخش ناغان
شهرستان کیار

کیار (بخش
مرکزی)
کیار (بخش
مرکزی)
کیار (بخش
مرکزی)
کیار (بخش
مرکزی)
کیار (بخش
مرکزی)
کیار (بخش
مرکزی)
کیار (بخش
مرکزی)
کیار (بخش
مرکزی)
کیار (بخش
مرکزی)

خانمیرزا

خانمیرزا

بخش ناغان
شهرستان کیار
بخش ناغان
شهرستان کیار
بخش ناغان
شهرستان کیار
اردل

اردل

تذکر :مدارسی که با عالمت * مشخص شده اند به صورت روزانه می باشند و فاقد هر گونه امکانات خوابگاهی هستند.
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اردل

مرکزی)

بخش ناغان
بخش ناغان

اردل

کیار (بخش

شهرستان کیار
شهرستان کیار

اردل

عشایر لردگان

عشایر لردگان

( فرم شماره يك )

نعون برگ تقاضانامم ثبت نام آزمون ورودي دوره ي اول متوسطم دبيرستان هاي نعونم دولتی سال تحصيلی  96-99
*** هرگونه ايراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل اين تقاضانامه  ،متوجه شخص داوطلب می باشد*** 

 -1نام خانوادگی:
محل درج حروف نام خانوادگی از راست به چپ با حروف بزرگ 






































محل الصاق عکس 



 -2نام:
محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 


































 -3شماره شناسنامه (کد ملی):
محل درج شماره شناسنامه (کد ملی) از چپ به راست 
























 -5جنسیت:

 -4تاريخ تولد:
روز




سال 

ماه








دختر





پسر



 -6نام پدر:
محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 


































 -7شماره شناسنامه پدر:

 -8انتخاب سهیمه شهري ،روستايی  :شهري

محل درج شماره شناسنامه از چپ به راست 




 -9دين:







اسالم







روستايی

( براساس بند  7نکات کلی ذکر شده در دستورا لعمل )


مسیحی


کلیمی

 -11چپ دست هستم  :بلی



زرتشتی


خیر

 -11متقاضی استفاده از سهمیه شاهد دبیرستان نمونه دولتی متوسطه دوره اول هستم:

اولويت اول

اولويت سوم

اولويت دوم



اولويت چهارم

 -12نام مدرسه ابتدايی محل تحصیل:
................................................................
























 -13نام منطقه محل تحصیل ...................................................................:




















 -14دبیرستان نمونه دولتی دوره ي اول متوسطه مورد تقاضا:
نام دبیرستان نمونه دولتی دوره اول متوسطه ..................................................................:





آخرين مهلت ثبت نام  :پنج شنبه 1396/1/24



آدرس سايت ثبت نام www.chbsanjesh.ir :


صحت مندرجات تقاضانامه ثبت نام مورد تایید می باشد .












امضای ولی دانش آموز

امضای دانش آموز
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( فرم شماره دو )

نعون برگ تقاضانامم ثبت نام آزمون ورودي دوره ي دوم متوسطم دبيرستان هاي نعونم دولتی سال تحصيلی  96-99
*** هرگونه ايراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل اين تقاضانامه  ،متوجه شخص داوطلب می باشد*** 
 -1نام خانوادگی:

محل الصاق عکس 

محل درج حروف نام خانوادگی از راست به چپ با حروف بزرگ 




































 -2نام:


محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 




































 -3شماره شناسنامه (کد ملی):
محل درج شماره شناسنامه (کد ملی) از چپ به راست 























 -5جنسیت:

 -4تاريخ تولد:
روز




سال 

ماه











دختر



پسر





 -6نام پدر:
محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 


































 -7شماره شناسنامه پدر:

 -8انتخاب سهیمه شهري ،روستايی  :شهري

محل درج شماره شناسنامه از چپ به راست 

( براساس بند  7نکات کلی ذکر شده در دستورا لعمل ) 







 -9دين:







اسالم







روستايی



مسیحی

کلیمی
خیر

 -11چپ دست هستم  :بلی

زرتشتی





 -11متقاضی استفاده از سهمیه شاهد دبیرستان نمونه دولتی متوسطه دوره دوم هستم :اولويت اول

اولويت دوم

اولويت چهارم

اولويت سوم

 -12نام دبیرستان دوره ي اول متوسطه محل تحصیل:
................................................................


























-13نام منطقه محل تحصیل ...................................................................:


















 -14رشته مورد تقاضا دبیرستان نمونه دولتی دورهي متوسطه دوم:

اولويت 

دبیرستان نمونه مورد تقاضا

فقط يك رشته باتوجه به بند نکات کلی وجدول شماره 2دستور العمل

اول 

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



دوم 

قابل توجه داوطلبان عالقمند به انتخاب مدارس نمونه دولتی در نواحی يك و دو شهرکرد :
با توجه به توضیحات مندرج در دستورالعمل و جدول شماره  2نام دبیرستان (يا دبیرستانهاي ) مورد تقاضا را به ترتیبب اولويبت انتخبابی خبود در

ستون مربوطه بنويسید  .

آخرين مهلت ثبت نام  :پنج شنبه 0316/0/44
صحت مندرجات تقاضانامه ثبت نام مورد تایید می باشد .

آدرس سايت ثبت نام www.chbsanjesh.ir :
امضای ولی دانش آموز

امضای دانش آموز
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راهنعاي ثبت نام آزمون
ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سال تحصيلی  96-91استان چهارمحال و بختياری از طريق سايت  http://chbsanjesh.irاز
تاريخ 1396/01/6لغايت 1396/01/24انجام خواهد پذيرفت  .الزم است دانش آموزان متقاضی برای ورود به سامانه با درج آدرس فوق اقدام
نمود واز ورود به سامانه های مشابه خودداری نمايند.

زمان برگزاري :آزمون راس ساعت  9صب مورخم 1196/4/9بم صورت هعزمان در سراسر کشور برگزار می گردد.
مدارك مورد نياز مهت ثبت نام
)1مشخصات سجلی دانش آموز – فايل اسكن عكس  3*4داوطلب گرامی  :سايز عكس شما بايد px × 160px 120و کيفيت تصوير px 100باشد.حجم فايل نبايد از kb 150بيشتر
باشد .فرمت های قابل قبول  png , jpeg , jpg , gif , bmpمی باشد .مشخص کردن مدرسه نمونه مورد تقاضا و رشته مورد نظر در متوس ه دوم ( .با توجه به
جداول شمار  1و  2دستورالعمل ثبت نام)
مراحل ثبت نام
)1م العه ی کامل دستورالعمل ثبت نام و ورود به سامانه http://chbsanjesh.ir
 )2خريد کد ثبت نام با کارتهای بانكی عوو شتاب دارای رمز دوم بانكی (مبلغ خريد 110000ريال) از کد ثبت نام پرينت گرفته شود .در
خريد کد ثبت نام دقت ش ود برای آزمون مورد نظر کد خريداری شود و همچنين کد ملی و مشخصات دانش آموز متقاضی درج و ثبت گردد.
)3ثبت نام در آزمون  :با ورود مشخصات کد ثبت نام خريداری شد وارد صفحه ی ثبت نام خواهيد شد .در اين مرحله با ورود کد ملی دانش
آموز متقاضی صفحه ی ثبت نام شامل مشخص ات دانش آموز  ،من قه و مدرسه باز خواهد شد دانش آموز متقاضی اقدام به تكميل فيلدهای
مورد نظر بر اساس مدارک خود نمايد.
 )4دانش آموز تمامی فيلدهای مورد نظر را تكميل و کليد ادامه را زد تا ثبت نام شما نهايی شود  .در صورت ق عی شدن ثبت نام سامانه
به شما کد رهگيری خواهد داد( .تذکر  :ثبت نام تا گام  3رسيد ثبت نام بايد ادامه يابد).

اداره سنجش
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