جم
هوری اسالمی اریان

وزارت آموزش و رپورش

اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

دفرتچه راهامنی
ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی
دبريستان هاي دوره اول و دوم متوسطه منونه دولیت
)سال تحصیلی ) 1396-97
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فهرست مندرجات دفترچه

عنوان

ردیف
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1
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2

2

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون

3

3

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون

4

4
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5

5
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5

7
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6

8
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7

9
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8
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نمون برگ تقاضا نامه ثبت نام در آزمون ورودی پایۀ هفتم دبیرستانهای دورۀ اول متوسطه مدارس
نمونه دولتی سال تحصیلی 1396-97
نمون برگ تقاضا نامه ثبت نام در آزمون ورودی پایۀ دهم دبیرستانهای دورۀ دوم متوسطه مدارس نمونه
دولتی سال تحصیلی 1396-97

11

جدول ظرفیت پذیرش پایۀ هفتم دبیرستانهای دورۀ اول متوسطه مدارس نمونه دولتی در سال تحصیلی
1396-97
جدول ظرفیت پذیرش پایۀ دهم دبیرستانهای دورۀ دوم متوسطه مدارس نمونه دولتی در سال تحصیلی
1396-97
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9
10
11
12

« بامسه تعایل »

تربیت بایـد تربیت قرآنـی باشـد.
" امام خمینی (ره) "

در راستای اجرای مفاد اساسنامۀ مدارس نمونۀۀ دولتۀی ،آزمۀون ورودی دبیرسۀتان هۀای دورهی اول و دوم
متوسطه نمونه دولتی سال تحصیلی  1396-97وفق مفاد این راهنما برگزار میگردد :
الف) ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون :
1ۀ داشتن تابعیت ایرانی
تبصره  :ثبت نام اتباع غیرایرانی تابع بخشنامه شماره  340/40222مورخ  1395/04/23مرکز امور بین الملل و مدارس خارج
از کشور می باشد .
 2ۀ مالک ثبت نام دانش آموزان پایهی ششم ابتدایی در آزمون ورودی دبیرستانهای نمونۀه دولتۀی دورهی
اول متوسطه  ،كسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا مقیاس خوب در یک درس و خیلی خۀوب
در سایر دروس در نوبت اول در سال تحصیلی  96ۀ  1395می باشد .
 3ۀ مالک ثبت نام دانش آموزان پایۀهی نهۀم در آزمۀون ورودی دبیرسۀتانهای نمونۀه دولتۀی دورهی دوم
متوسطه نظری  ،كسب حداقل معدل  17در نوبت اول در سال تحصیلی  96ۀ  1395می باشد .
 4ۀ در محدوده ه ایی كه امکان ثبت نام در دو واحد آموزشی ( دبیرستانهای نمونه دولتی دوره هۀای اول و
دوم متوسطه ) وجود داشته باشد  ،دانش آموزان می توانند در فرم تقاضانامه ثبت نۀام  ،هریۀک از دو
اولویت ( اول و دوم ) را انتخاب نماید .
توجه :غیر از داوطلبان متقاضی در دبیرستان اردشیری(ناحیه  2رشت) و نیز هجرت(ناحیه  1رشت) سایر
مناطق فقط می توانند یک مدرسه را انتخاب نمایند و مجاز به انتخاب دو مدرسه نمی باشند.
 5ۀ ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از كشور با ارائهی گواهی اشتغال به تحصیل و سایر مۀدارک
مورد نیاز  ،می تواند توسط وكیل آنها در استان محل سکونت متقاضیان انجام پذیرد و در این خصۀو
ضروری است ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی همکۀاری و مسۀاعدت الزم بۀا دانۀش آمۀوزان
مدارس ایرانی خارج از كشور را معمول دارند .
 6ۀ مالک نداشتن سابقه مردودی و یا ترک تحصیل
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ب) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون :
 1ۀ ثبت نام داوطلبان صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی  sanjesh.giledu.irانجام خواهد شد .
یادآوری (  : ) 1با عنایت به اینکه تمامی مراحل  ،اعم از ثبت نام ۀ صدور كارت ورود به جلسه ۀ اعالم نتیجه
آزمون ۀ ثبت اعتراضات و پاسخگویی به آنها به صورت اینترنتی می باشد لذا همۀهی مراحۀل بۀه شۀیوهی
غیرحضوری توسط داوطلبان انجام شده و مدارس محل تحصۀیل داوطلبۀان در ایۀن خصۀو

مسۀتولیتی

ندارند.
یاادآوری (  : ) 2به داوطلبان تأكید می شود قبل از انجام فرآیند ثبت نام  ،مندرجات دفترچه راهنمۀا را بۀا
دقت مطالعه نمایند  .مضافاً اینکه توصیه می گردد تا مدیران ارجمند مدارس با مطالعهی دفترچۀهی فۀو ،
نسبت به راهنمایی داوطلبان اقدام نمایند .
تذکر :بررسی مدارک ،بویژه موارد تاثیر گذار در نتایج آزمون(مانند معدل ،سهمیه شاهد مدارس نمونه دولتی و  )...به
عهده مدارس محل تحصیل فعلی دانش آموز می باشد.

 2ۀ مبلغ ثبت نام  110/000ریال ( یکصد و ده هزار ریال ) است كه صرفاً از طریق درگاه اینترنتی سامانهی
ثبت نام از داوطلبان دریافت خواهد شد .داوطلبان متقاضی می بایست پس از ورود به سامانه ثبت نام ابتدا
وارد منوی « كد ثبت نام » شده و نسبت به پرداخت وجه ثبت نام اقدام نمۀوده و سۀ س كۀد ثبۀت نۀام را
دریافت نمایند و پس از آن از منوی « ثبت نام » با داشتن كد مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام كنند.
توجه  .:الزم به ذكر است داوطلبان باید پس از ثبت نام و تایید نهایی « كد رهگیری ثبت نۀام نهۀایی » را از
سامانه دریافت نمایند.
یادآوری ( مهم )  :بدیهی است ثبت نام زمانی قطعی خواهد شد كه داوطلبان كد رهگیری ثبت نام نهایی را از
سامانه دریافت نموده باشند.
 3ۀ بارگذاری فایل عکس داوطلب ؛ جهت ثبت نام  ،فایل عکس (  ) 4 × 3با زمینهی سفید  ،مربوط به سال
جاری دانش آموز مورد نیاز است  .حجم این فایل نباید از  70كیلوبایت بیشتر باشد  .درصۀورت اسۀتفاده از
تصاویر قدیمی یا تصویر فردی غیر از دانش آموز شركت كننده  ،ضۀمن محرومیۀت از شۀركت در آزمۀون ،
پیگردهای قانونی اعمال و ثبت نام آنان بالاثر خواهد شد  .ضمناً عکس دختران باید با حجاب اسالمی بوده و
صورت كامل آنان مشخص باشد .
 4ۀ پیش نویس نمون برگ ( فرم ) تقاضانامه ثبت نام ضمیمه دفترچه می باشۀد لۀذا ضۀرورت دارد جهۀت
تسهیل در ثبت نام اینترنتی  ،نسبت به تکمیل آن اقدام شود .
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ج) مهلت ثبت نام ،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون:
 1ۀ ثبت نام داوطلبان آزمون ،از روزشنبه  14اسفند  1395لغایت روز شنبه  19فروردین مۀاه  1396انجۀام
خواهد شد.
 2ۀ كارت ورود به جلسۀ آزمون یک هفته قبل از تاریخ برگزاری آزمون  ،از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی
 sanjesh.giledu.irدراختیار داوطلبان قرار می گیرد .
تذکر  :شركت داوطلبان در جلسهی آزمون  ،بدون ارائهی كارت ورود به جلسه  ،اكیداً ممنوع است .
 3ۀ آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره های اول و دوم متوسطۀ نظری رأس ساعت  9صبح روز جمعه
مورخ  ( 1396/04/09اولین جمعه بعد از ماه مبارک رمضان ) همزمان با سراسر كشور برگزار خواهد شد.
د) مواد درسی  ،تعداد و ضریب سئواالت آزمون ورودی به دوره اول متوسطه :
1ۀ مواد درسی ،تعداد و ضریب ستواالت آزمون ورودی پایۀ هفتم دبیرستان های نمونۀۀ دولتۀی متوسۀطۀ
دورهی اول و مدت زمان پاسخگویی به آنها ،به شرح جدول ذیل میباشد.
ردیف

مادۀ درسی

تعداد
سئوال

ضریب

1

آموزش قرآن و هدیه های آسمانی

10

2

2

فارسی(مهارت های خواندن و نوشتن)

20

2

3

مطالعات اجتماعی

10

1

4

علوم تجربی

20

2

5

ریاضی

20

2

جمع كل

زمان پاسخگویی

 100دقیقه

منابع طرح سئوال

كتاب های پایه ی ششم ابتدایی
سال تحصیلی  96ۀ 1395

80

2ۀ ستواالت آزمون ورودی پایۀ هفتم دورهی اول متوسطه  ،به شیوۀ چهارگزینه ای (فقۀط بۀا یۀک پاسۀخ
درست) ،در سطح محتوای كتابهای درسی پایهی ششم طراحی میشوند .
3ۀ به ازای هر پاسخ صحیح 3 ،امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 ،امتیاز منفی برای داوطلۀب در نظۀر
گرفته میشود .برای ستواالت بدون پاسخ ،امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.
یادآوری :چنانچه داوطلب در هر سئو ال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد 1 ،امتیاز منفی برای او در نظر گرفته خواهد شد.

4ۀ ستواالت درس « آموزش قرآن و هدیه های آسمانی» از محتوای مشۀترک كتۀاب بۀه گونۀهای طراحۀی
می شود كه كلیه داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن قادر به پاسخگویی بۀه آن باشند.
 5ۀ داوطلبان اقلیت های دینی ( مسیحیان  ،كلیمیان و زرتشتیان ) به جای پاسخ به ستواالت درس قرآن و
هدیه های آسمانی  ،به ستواالت محتوای كتاب هدیه های آسمانی پایهی ششم ابتدایی ویژهی
اقلیت های دینی با كد  34/7پاسخ خواهند داد.
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هـ) مواد درسی  ،تعداد و ضریب سئواالت آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه نظری :
1ۀ مواد درسی ،تعداد و ضریب ستواالت آزمون ورودی پایۀ دهم دبیرستان های نمونۀۀ دولتۀی دورهی دوم
متوسطه و مدت زمان پاسخگویی به آنها ،به شرح جدول ذیل میباشد.
ردیف

مادۀ درسی

تعداد
سؤال

ضریب

1

پیام های آسمان

10

2

2

فارسی

15

2

3

عربی

8

1

4

مطالعات اجتماعی ( تاریخ  ،جغرافیا  ،مدنی )

10

1

5

انگلیسی

7

1

6

علوم تجربی

25

2

7

ریاضی

25

3

جمع كل

زمان

منابع طرح سئوال

پاسخگویی

 120دقیقه

 100درصد ستواالت از كتاب های
پایهی نهم سال تحصیلی  96ۀ 1395

100

2ۀ ستواالت آزمون ورودی به دورهی دوم متوسطه نظری نمونه دولتی  ،به شیوۀ چهارگزینهای (فقط با یۀک
پاسخ درست) ،در سطح محتوای كتابهای درسی پایهی نهم طراحی میشوند .
3ۀ به ازای هر پاسخ صحیح 3 ،امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 ،امتیاز منفی برای داوطلۀب در نظۀر
گرفته میشود .برای ستواالت بدون پاسخ ،امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.
یادآوری :چنانچه داوطلب در هر سئوال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد 1 ،امتیاز منفی برای او در نظر گرفته خواهد شد.

4ۀ ستواالت درس « تعلیمات دینی و قرآن » از محتوای مشترک كتاب به گونهای طراحی می شود كه كلیه
داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن قادر به پاسخگویی بۀه آن باشند.
 5ۀ داوطلبان اقلیت های دینی ( مسیحیان  ،كلیمیان و زرتشتیان ) به جای پاسخ به ستواالت درس
پیام های آسمان  ،به ستواالت دینی ویژهی ادیان خود با كد  135/2پاسخ خواهند داد.
و) ضوابط و شرایط پذیرش دبیرستانهای دوره های اول و دوم متوسطه نمونه دولتی :

1ۀ مطابق با تبصره یک ماده  11از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی  ،گزینش دانشآموزان در آزمون ورودی
پایۀ هفتم دبیرستان های نمونه دولتی متوسطۀ دوره اول  ،بر اساس نمرۀ آزمۀون ورودی و در آزمۀون ورودی
دبیرستانهای دورهی دوم متوسطه در رشته های نظری  ،براساس میانگین نمره ی آزمون ورودی و معدل كۀل
پایهی نهم (  50درصد نمره آزمون ورودی و  50درصد معدل كل پایه ی نهم ) خواهد بود.
 2ۀ  %10از پذیرش دبیرستان های متوسطه نمونۀ دولتی دوره های اول و دوم متوسۀطه  ،در صۀورت وجۀود
داوطلب ،به دانشآموزان شاهد تعلق دارد .دانشآموزان با شرایط زیر ،به ترتیب اولویت میتوانند از این
سهمیه استفاده كنند:
الف) اولویت اول  فرزندان شاهد
ب) اولویت دوم  فرزندان جانباز  50درصد به باال و آزادگان با بیش از  3سال سابقۀ اسارت
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ج) اولویت سوم  فرزندان جانباز  25درصد تا  49درصد و آزادگان با بیش از  6ماه سابقۀ اسارت
د) اولویت چهارم  فرزندان جانباز زیر  25درصد و آزادگان با كمتر از  6ماه سابقۀ اسارت.
تذكر (  : ) 1دانش آموزان سهمیهی شاهد با توجه به اولویت های فو به شرط كسب حداقل  70درصد نمره تۀراز شۀده
آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد نظر تقاضای خود پذیرش می شوند  .الزم بۀه ذكۀر اسۀت در دورهی دوم
متوسطهی نظری  ،رعایت امتیاز داوطلب براساس رشته ی مورد تقاضا الزامی می باشد .
تذكر (  : ) 2بررسی مدارک ثبت نام دانشآموزان در سهمیۀ شاهد ۀ پس از قبولی ۀ در هنگام ثبت نام توسۀط مۀدیران
مدارس نمونه دولتی پذیرفته شده انجام می گیرد لذا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت  ،پیگردهای قۀانونی اعمۀال و
قبولی آنان منتفی قلمداد خواهد شد .
 3ۀ طبق اساسنامهی مدارس نمونۀه دولتۀی  ،مصۀوبه هشتصۀدوچهل و هفتمۀین جلسۀه شۀورای عۀالی آمۀوزش و
پرورش مورخ  1390/06/01و همچنۀین مۀاده  12دسۀتورالعمل اجرایۀی مۀدارس نمونۀه دولتۀی بۀه شۀماره 227195
مورخ ، 1390/10/10ادارات كل آموزش و پرورش استان ها مۀی تواننۀد نسۀبت بۀه اعمۀال سۀهمیه روسۀتایی اقۀدام
نمایند .بدیهی است تعیۀین درصۀد سۀهمیه پۀذیرش دانۀش آمۀوزان روسۀتایی در مۀدارس نمونۀه دولتۀی اعۀم از
دبیرستان و یا هنرستان بۀا توجۀه بۀه تعۀداد دانۀش آمۀوزان متقاضۀی در سۀهمیه مۀذكور و موقعیۀت جغرافیۀایی
استان ،در اختیار اداره كل آموزش و پرورش استان می باشد.
ز) اعالم نتیجه و ثبت نام قبولشدگان در دبیرستان های دوره اول و دوم متوسطه نمونه دولتی:

1ۀ اسامی پذیرفتهشدگان هر واحد آموزشی ،با در نظر گرفتن سهمیههای تعیۀین شۀده بۀرای هۀر واحۀد،
حتیاالمکان  15روز پس از برگزاری آزمون از سوی ادارۀ كل آموزش و پرورش استان اعالم می گردد.
2ۀ درصورت عدم مراجعهی افراد پذیرفته شده اصلی در بازهی زمانی تعیین شده جهۀت ثبۀت نۀام ( كۀه
متعاقباً اعالم خواهد شد )  ،بنا به ضرورت فهرست ذخیره اعالم می گردد .
3ۀ قبولی در آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم متوسطه نمونۀ دولتۀی ،اختصۀا

بۀه منطقۀۀ

برگزاری آزمون داشته و دانشآموزانی كه در آزمون یک مدرسه پذیرفته شدهاند ،مجاز به ثبت نۀام در
دیگر مدارس نمونۀ دولتی نخواهند بود.
تبصره  :جابجایی دانش آموزان نمونه دولتی در موارد خا

 ،در داخل استان با مستولیت مدیر كل آمۀوزش و

پرورش استان می باشد.
4ۀ برای كلیۀ داوطلبانی كه در آزمون پذیرفته نشدهاند ،كارنامۀ عدم قبولی شامل تعداد پاسخهای صۀحیح و
غلط ،نمرۀ مکتسبۀ هر مادۀ درسی ،نمرۀ تراز شده آن داوطلب و نمرۀ تراز شده آخرین فرد پذیرفته شده
در مدارس مورد تقاضای او صادر و در دسترس ایشان قرار خواهد گرفت .داوطلبانی كه پس از اعالم نتایج
نسبت نتیجه آزمون خود معترض باشند حداكثرظرف مدت یک هفته می توانند اعتراض خۀود را جهۀت
بررسی به صورت اینترنتی اعالم نمایند.

صفحۀ  7از 12

darsito.ir

 5ۀ دانشآموزان عشایری به دلیل كوچ رو بودن در هر منطقهای در سطح استان مجاز به ثبۀت نۀام و شۀركت در آزمۀون
هستند .
 6ۀ در صورت شركت دانشآموزان دوقلو یا بیشتر (همجنس)در آزمون ورودی دبیرستان هۀای دوره اول و دوم متوسۀطۀ
نمونۀ دولتی و پذیرش یکی از آنان ،قل های دیگر به شرط كسب حداقل هشتاد درصد نمرۀ تراز شده آزمۀون آخۀرین
فرد پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود ،میتوانند در همان مدرسۀ دوره اول متوسطه  ،دوره دوم متوسطه نظۀری
نمونۀ دولتی ،مازاد بر ظرفیت پیشبینی شده ثبت نام نمایند.

ی) توصیههای مهم :
 1ۀ داوطلبان تنها مجاز هستند كه فقط یک رشته را در شاخه نظری متناسب با نمون برگ شماره یک
هدایت تحصیلی انتخاب نمایند
 2ۀ دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج از كشور كه متقاضی ادامه تحصیل در واحدهای
آموزشی نمونه دولتی می باشند  ،با توجه به اینکه آزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان درنظر گرفته
نشده است ،ضروری است در موعد مقرر ،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
 3ۀ دبیرخانه برگزاری آزمون مستقر در اداره سنجش این اداره كل پاسخگوی ستواالت احتمالی داوطلبان
خواهد بود  ( .تلفن )33324081
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پیش نویس نمـونبرگ تقاضا نامه ثبت نام آزمـون ورودی پایهی هفتم دبیرستان های دوره اول متوسطه
نمونه دولتی سال تحصیلی 97ـ1396

الصا عکس در این

*** هرگونه ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه ،متوجه شخص داوطلب میباشد ***

نمون برگ ضروری نمی

1ۀ نام خانوادگی............................................................................. :

باشد  .لذا زمان ثبت نام

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

در سامانه پیش بینی
2ۀ نام ............................................................................. :

گردیده است

محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ

3ۀ شمارۀ شناسنامه (كد ملی):
محل درج شمارۀ شناسنامه (كد ملی) از چپ به راست

4ۀ تاریخ تولد:
روز

5ۀ جنسیت:
سال

ماه

دختر

پسر

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

7ۀ شمارۀ شناسنامه پدر:
محل درج شمارۀ شناسنامه از چپ به راست

8ۀ محل مدرسه ابتدایی فعلی  :شهری
مسیحی

9ۀ دین :اسالم

روستایی
كلیمی

زرتشتی

 -10متقاضی استفاده از سهمیۀ روستایی دبیرستان متوسطه دوره اول نمونۀ دولتی هستم:
خیر

بلی

 -11متقاضی استفاده از سهمیۀ شاهد دبیرستان نمونۀ دولتی متوسطه دوره اول هستم:
اولویت اول

اولویت دوم

اولویت چهارم

اولویت سوم

 -12كد واحد آموزشی ابتدایی محل تحصیل:

نام واحد آموزشی ابتدایی محل تحصیل:

محل درج كد دبستان محل تحصیل از چپ به راست

.....................................................................
 -13كد منطقۀ محل تحصیل:

نام منطقۀ محل تحصیل:

محلدرج كد منطقهاز چپ بهراست

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

 -14كد دبیرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه مورد تقاضا:

محل درج كد دبیرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه از چپ به

نام دبیرستان نمونه دولتی دوره اول متوسطه.............................................. :
نام دبیرستان نمونه دولتی دوره اول متوسطه.............................................. :

راست

محل درج كد دبیرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه از چپ به
راست
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پیش نویس نمـونبرگ تقاضا نامه ثبت نام آزمـون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری
نمونه دولتی سال تحصیلی 97ـ1396

الصا عکس در این

*** هرگونه ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه ،متوجه شخص داوطلب میباشد ***

نمون برگ ضروری نمی

1ۀ نام خانوادگ ی............................................................................. :

باشد  .لذا زمان ثبت نام

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

در سامانه پیش بینی
2ۀ نام ............................................................................. :

گردیده است

محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ

3ۀ شمارۀ شناسنامه (كد ملی):
محل درج شمارۀ شناسنامه (كد ملی) از چپ به راست

4ۀ تاریخ تولد:
روز

5ۀ جنسیت:
سال

ماه

دختر

پسر

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

7ۀ شمارۀ شناسنامه پدر:
محل درج شمارۀ شناسنامه از چپ به راست

8ۀ محل دبیرستان دوره اول متوسطه فعلی :
مسیحی

9ۀ دین :اسالم

شهری

كلیمی

روستایی

زرتشتی

 -10متقاضی استفاده از سهمیۀ روستایی دبیرستان متوسطه دوره دوم متوسطه نظری نمونۀ دولتی هستم:
خیر

بلی

 -11متقاضی استفاده از سهمیۀ شاهد دبیرستان دوره دوم متوسطه نظری نمونه دولتی هستم:
اولویت اول

اولویت دوم

اولویت چهارم

اولویت سوم

 -12كد دبیرستان دوره اول متوسطه محل تحصیل:

نام دبیرستان دوره اول متوسطه محل تحصیل:

محل درج كد دبستان محل تحصیل از چپ به راست

.....................................................................
 -13كد منطقۀ محل تحصیل:

نام منطقۀ محل تحصیل:

محلدرج كد منطقهاز چپ بهراست

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

 -14كد دبیرستان نمونۀ دولتی دوره دوم متوسطه مورد تقاضا:

محل درج كد دبیرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه از چپ به

نام دبیرستان نمونه دولتی دوره اول متوسطه.............................................. :

راست

نام دبیرستان نمونه دولتی دوره اول متوسطه.............................................. :

محل درج كد دبیرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه از چپ به
راست

توجه :داوطلب گرامی با گذاشتن عالمت ضربدر و با توجه به نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی  ،رشته مورد عالقه خود را انتخاب نمایید( .فقط مجاز به
انتخاب یک رشته می باشید)

علوم انسانی

ریاضی و فیزیک 

علوم تجربی
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باسمه تعالی
نام مدارس و منطقه محل تحصیل  ،میزان ظرفیت و کد مدارس پایه هفتم نمونه دولتی در سال تحصیلی1396-97

ظرفیت کالس –دانش آموز

جنسیت

کد مدرسه

پایه هفتم

نام مدرسه ومنطقه محل تحصیل

پایه هفتم
کالس

دانش آموز

پسرانه

دخترانه

شهید نورمحمدی لنگرود

*

3

90

95108545

شهید آتش پوش آستانه اشرفیه

*

2

60

95096152

حیات طیبه صومعه سرا

*

3

90

95088836

کفایت تقی زاده رودسر

*

2

60

شهید چمران رودسر

*

2

60

باقرالعلوم ناحیه  2رشت

*

3

90

3

90

2

60

95093081

شهید انصاری آستارا

*

2

60

95093084

مریم تاجگردون الهیجان

*

3

90

2

60

2

60

95092545

95092425
95095286
95095287

*

انوارالعلوم ناحیه  2رشت

*

توحید آستارا

جامعه یاوری ( )1نمونه دولتی امام رضا فومن

نمونه دولتی کوثر رضوانشهر

*

*

اداره كل آموزش وپرورش استان گیالن
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95104403

95102128

95107311

باسمه تعالی

نام مدارس و منطقه محل تحصیل  ،میزان ظرفیت و کد مدارس پایه دهم نمونه دولتی در سال تحصیلی1396-97
ظرفیت کالس –دانش آموز

کد مدرسه

پایه دهم

پایه دهم

جنسیت
نام مدرسه ومنطقه محل تحصیل
پسرانه

دخترانه

کالس
ریاضی

تجربی

انسانی

جمع

ظرفیت

هجرت ناحیه یک رشت

*

1

1

1

3

90

95061815

اردشیری ناحیه دو رشت

*

1

1

1

3

90

95107638

1

1

1

3

90

95060946

عالمه طباطبایی الهیجان

*

1

1

1

3

90

95061582

نرجسیه املش

*

1

1

1

3

90

95061680

امام علی (ع) لنگرود

*

1

1

1

3

90

95062238

توحید رودسر

*

1

1

1

3

90

95060720

1

1

1

3

90

95061199

1

1

1

3

90

95094655

1

1

1

3

90

95060764

1

1

1

3

90

95107555

1

1

1

3

90

21623901

1

1

1

3

90

21847107

دكتر معین ناحیه دو رشت

شهدای انزلی

*

*

شرف انزلی
شهید مرحبا آستارا

*

*

فزاندخت فریور آستارا
امام صاد (ع) فومن
فاطمه الزهرا (س) صومعه سرا

*

*

*

اداره كل آموزش وپرورش استان گیالن
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