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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 1396-97
در اجرررام مفرراد اساسررنامۀ مرردارو نمدنررۀ د رری آزمررد دبیرس ر ا يررام د ره يررام ا ل د م م دس ر
ينرس ا يام نمدن د ی سال تحصیلی  96-97فق مفاد این دس درا عمل برگزار میگردد.
الف) اعضای ستاد برگزاری آزمون در استان
1ـ مدیرکل آموزش وپرورش استان (رئيس ستاد)
2ـ معاون آموزش متوسطه (قائممقام رئيس ستاد)
3ـ معاون آموزش ابتدایی
 -4معاون توسعۀ مدیریت و پشتيبانی
 -5رئيس ادارۀ سنجش (دبيرستاد)
 -6رئيس اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظري
 -7رئيس اداره آموزش دوره اول متوسطه
 -8رئيس ادارۀ فنی و حرفهاي و کاردانش
 -9رئيس اداره تکنولوژي و گروههاي آموزشی متوسطه
 -10رئيس ادارۀ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
11ـ رئيس ادارۀ حراست
12ـ رئيس ادارۀ روابط عمومی
13ـ رئيس ادارۀ آمارو فناوري اطالعات
ب) ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون
1ـ داش ن تابعیت ایرانی
تبصره :ثبت نام اتباع غیر ایرانی تابع بخشنام شرماره  340/40222مردر  1395/04/23مركرز امردر برین
ا ملل مدارو خارج از كشدر می باشد.
2ـ مالك ثبت نام دانش آمدزا پای ششم اب دایی درآزمرد

ر دم دبیرسر ا يرام نمدنر د ری د ره ا ل

م دس كسب مقیاو خیلی خدب درتمام در و یا مقیاو خدب در یك درو خیلی خدب در سرایر
در و در ندبت ا ل درسال تحصیلی 1395-96می باشد.
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3ـ مالك ثبت نام دانرش آمردزا پایر ندرم درآزمرد

ر دم دبیرسر ا يرا م د ره د م م دسر

نيررم

ينرس ا يام فنی حرف ام نمدنۀ د ری كسرب حرداقل معردل  17در ندبرت ا ل در سرال تحصریلی
96-1395می باشد.
 4ـ در محد دهيایی ك امکا ثبت نام در د احد آمدزشی(دبیرس ا يام نمدن د ی د ره يرام ا ل د م
م دس ) جدد داش باشد دانشآمدزا میتدانند در فرم تقاضانامۀ ثبت نام ير یرك ازد ا دیرت (ا ل
د م) را ان خاب نمایند.
5ـ رقابت علمی برام ر د ب ينرسر ا يرام فنری حرفر ام نمدنرۀ د ری در برین دانرشآمردزا شردر
شدرس ا بد

حاظ نمدد من ق یا ناحی خدايد بدد.

 -6ثبت نام دانش آمدزا مدارو ایرانی خارج از كشدر با ارائ گدايی اش غال ب تحصیل سایر مردارك مردرد
نیاز می تداند تدسط كیل آ يا در اس ا محرل سرکدنت م قاضریا ان رام پرویرد در ایرن خصردص
ضر رم است ادارات آمدزش پر رش مناطق نداحی يمکارم مساعدت الزم با دانش آمدزا مردارو
ایرانی خارج از كشدر را معمدل دارند.
ج) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون
1ـ ارائۀ اصل كپی صفح ا ل شناسنامۀ دا طلب
2ـ ارائۀ اصل فیش اریزم ب مبلغ ( 110/000/-یکصد ده هزارریال )ب شمارۀ حسابی ك از سدم ادارۀ كل
آمدزش پر رش اس ا محل ثبت نام اعالم میشدد
توكر :ب جز مبلغ فدقا وكر دریافت ير گدن ج تحت ير عندا ممندع است.
3ـ ارائۀ د ق ع عکس ( )3×4پشتندیسی شدۀ دا طلب
4ـ ارائۀ نمد برگ تکمیل شدۀ تقاضانامۀ ثبت نام در آزمد (یك ق ع عکس دا طلب نیز ب آ ا صاق شدد)
تذکر :بررسی مدارك بدیژه مدارد تأثیرگوار در ن ایج آزمد (مانند معدل سردمیۀ شرايد مردارو نمدنرۀ
د ی  )...ب عددۀ مدارو محل تحصیل فعلی دانش آمدزا میباشد.
د) مهلت ثبت نام ،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون
1ـ ثبت نام دا طلبا آزمد

از ر ز شنبه  14اسفند ماه 1395تا روز شـنبه  19فـروردی مـاه  1396در

مدارو محل تحصیل دانشآمدزا ان ام خدايد شد.
2ر كارت ر د ب جلسۀ آزمد پس از صد ر تدسط ادارۀ كل آمدزش پرر رش اسر ا بایرد از سردم ادارات
آمدزش پر رش تابع در اخ یار مدارو اب دایی م دس ۀ د ره ا ل محل تحصیل دانش آمدز قرار گیرد.
مدارو موكدر مدظفاند تا س ر ز قبل از تاریخ برگزارم آزمد كارت ر د بر جلسرۀ دا طلبرا را (بر
يمراه نشانی كر كی دقیق حدزۀ ام حانی) پس از ان باق دقیق مشخصات مندرج بر ر م كارت برا اصرل
شناسنام (نام نام خاندادگی كد ملی دا طلب) در اخ یار آنا قرار ديند.
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تبصره :1دا طلبا آزمد ر دم پایۀ يف م د ره ا ل م دس باید یك نسخ از كارنامۀ پای ششم اب دایی
دا طلبا آزمد ر دم د ره د م م دس (ينرس ا يام فنی حرف ام دبیرس ا يا) نیز باید یك
نسخ از كارنامۀ پای ندم د ره ا ل م دس خدد را ب مسؤ ل تدزیع كارت تحدیل نمایند.
تبصره : 2شرط شركت در آزمد ر دم دبیرس اندام نمدن د ی د ره ا ل م دس كسب مقیاو خیلی
خدب در تمام در و یا كسب مقیاو خدب دریك درو خیلی خدب در سایردر و درندبت يام ا ل
د م درسال تحصیلی  1395-96می باشد.
كسب معدل كل
تبصره : 3شرط شركت در آزمد ر دم دبیرس ا يام نمدن د ی د ره د م م دس
حداقل  17درسال تحصیلی  1395-96می باشد.
3ـ آزمد

ينرسر ا يرام نمدنرۀ د ری

ر دم دبیرس ا يام نمدن د ی د ره يام ا ل د م م دس

رأس ساعت  9صبح روز جمعه مورخ ( 1396/4/9ا ین جمع بعد از ماه مبرارك رمضرا )در سراسرر
كشدر ب صدرت يمزما برگزار خدايد شد.
ر دم بد

تبصره :شركت دا طلبا در جلسۀ آزمد

ارائۀ كارت ر د ب جلس اكیداً ممندع میباشد.

 -4ثبت نام اعالم ن ایج آزمد ترجیحا"این رن ی ان ام شدد اس ا يرا مدظفنرد زمانبردم يرام مربردط بر
مراحل ثبت نام را برابر مفاد دس درا عمل آزمد رعایت نمایند.
هـ) فرایند طراحي  ،مواد درسي ،تعداد و ضریب سؤاالت آزمون
1ر مسد یت طراحی سؤاالت برگزارم آزمد ر دم دبیرس ا يام د ره ا ل د م م دسر

ينرسر ا يرام

نمدن د ی م ابق ماده  17دس در ا عمل اجرایی مدارو نمدن د ی ب عدده اداره كل آمدزش پرر رش اسر ا
خدايد بدد.
تبصره :ادارات كل آمدزش پر رش اس اندا در خصدص طراحی سداالت آزمد
م دس

ر دم دبیرسر اندام د ره ا ل د م

ينرس اندام فنی حرف ام نمدن د ی می تدانند ب صدرت ق بی اقدام نمایند.

2ـ مداد درسی تعداد ضریب سرؤاالت آزمرد
م دس

ر دم پایرۀ يفر م دبیرسر ا يرام نمدنرۀ د ری د ره ا ل

مدت زما پاسخگدیی ب آندا ب شرح جد ل ذیل میباشد.

ردیف

تعداد

مادۀ درسی

1

آمدزش قرآ

2

فارسی(مدارتدام خداند

ضریب

سؤال

پاسخگویی

يدی يام آسمانی

10

2

ندش ن)

20

2

3

م ا عات اج ماعی

10

1

4

علدم ت ربی

20

2

5

ریاضی

20

3

جمع كل

3ـ سؤاالت آزمد

زمان

 100دقیق

منابع طرح سؤال

ك ابيام پای ششم اب دایی سال تحصیلی
1395-96

80

ر دم پایۀ يف م ب شیدۀ چدارگزین ام (فقط با یك پاسرخ درسرت) در سر

ك ابيام درسی پای ششم طراحی میشدند.
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مح ردام

4ـ ب ازام ير پاسخ صحی

 3ام یاز مثبت ب ازام ير پاسخ غلط  1ام یراز منفری بررام دا طلرب در نيرر
پاسخ ام یازم در نير گرف نخدايد شد.

گرف میشدد .برام سؤاالت بد

تبصره :چنانچ دا طلب در ير سؤال بیش از یك گزین را عالمت زده باشد  1ام یراز منفری بررام ا در
نير گرف خدايد شد.
5ـ سؤاالت درو قرآ

يدی يام آسمانی از مح دام مش رك تدریس ب گدن ام طراحری شردد كر كلیرۀ

دا طلبا ايل تشیع ايل تسنن قادر ب پاسخگدیی سداالت باشند.
6ـ دا طلبا اقلیتيام دینی (مسیحیا

زرتشر یا ) بر جرام پاسرخ بر سرؤاالت درو قررآ

كلیمیا

يدی يام آسمانی ب سؤاالت مح دام ك اب يدی يام آسمانی پای ششم اب ردایی یرژه اقلیرت يرام
دینی با كد 34/7پاسخ خدايند داد.
و) مواد درسي ،تعداد و ضریب سؤاالت آزمون ورودی به دوره دوم متوسطۀ
1ـ مداد درسی تعداد ضریب سؤاالت آزمد

ر دم ب د ره د م م دس

( دبیرس ا يا ينرسر ا يرا م

فنی حرف ام نمدن د ی) مدت زما پاسخگدیی ب آندا ب شرح جد ل زیر میباشد.
تعداد سؤال

ضریب

مادۀ درسی

ردیف

1

پیام يام آسما

10

2

2

فارسی

15

2

3

عربی

8

1

4

م ا عات اج ماعی (تاریخ جغرافیا مدنی)

10

1

5

انگلیسی

7

1

6

علدم ت ربی

25

2

7

ریاضی

25

3

جمع كل

2ـ سؤاالت آزمد

زمان

منابع طرح سؤال

پاسخگویی

 120دقیق

 100درصد سؤاالت از ك ابيام
پای ندم سال تحصیلی 1395-96

100

ر دم ب د ره د م م دس

نيرم ينرس ا يام فنی حرف ام نمدن د ی ب شیدۀ

چدارگزین ام (فقط با یك پاسخ درست) در س

مح دام ك ابيام درسی پای ندم طراحی میشدند.

3ـ سؤاالت درو تعلیمات دینی قرآ از مح دام مش رك تردریس بر گدنر ام طراحری شردد كر تمرامی
دا طلبا ايل تشیع ايل تسنن قادر ب پاسخگدیی سداالت باشند.
4ـ دا طلبا اقلیتيام دینی (مسیحیا
آسما

كلیمیا

زرتش یا ) ب جام پاسخ بر سرؤاالت درو پیرام يرام

ب سؤاالت دینی یژه ادیا خدد با كد  135/2پاسخ خدايند داد.

5ـ ب ازام ير پاسخ صحی

 3ام یاز مثبت ب ازام ير پاسخ غلط  1ام یراز منفری بررام دا طلرب در نيرر

گرف میشدد .برام سؤاالت بد

پاسخ ام یازم در نير گرف نخدايد شد.

تبصره :چنانچ دا طلب در ير سؤال بیش از یك گزین را عالمت زده باشد  1ام یراز منفری بررام ا در
نير گرف خدايد شد.
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ز) ضوابط و شرایط پذیرش دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستانهای فني و حرفه ای نمونۀ دولتي

1رادارات كل آمدزش پر رش اس اندا مدظف يس ند نسبت ب اطالع رسانی دقیرق بر م قاضریا ثبرت نرام از
ضعیت مدارو ( ظرفیت پویرش مکا تعداد احد يام آمدزشی نمدن د ی در یك من ق رش يام
دایردر آندا  )...ب نحد مق ضی اقدام نمایند.
تبصره :ظرفیت پویرش ب تفکیك د ره تحصیلی جنسیت دبیرس ا یا ينرس ا من ق ناحی شدرس ا برا
تایید دفاترحدزه س ادم مربدط صدرت می پویرد.
2ر م ابق با تبصره یك ماده  11از دس درا عمل اجرایی مدارو نمدن د ی گزینش دانرشآمردزا در آزمرد
ر دم پایۀ يف م دبیرس ا يام نمدن د ی بر اساو نمرۀ آزمد ر دم در آزمد ر دم دبیرس ا
يام د ره د م م دس در رش يام نيرم یا ينرس ا يام فنی حرف ام بر اساو میانگین نمرۀ
آزمد ر دم معدل كل پای ندم ( 50%نمرۀ آزمد ر دم %50معدل كل پایۀ ندم) خدايد بدد.
3ـ  %10از پذیرش دبیرس ا يام نمدن د ی د ره يام ا ل د م م دس

ينرس ا يام فنری حرفر

ام نمدنۀ د ی در صدرت جدد دا طلب ب دانشآمدزا شايد تعلق دارد .دانشآمدزا با شرایط زیر ب
ترتیب ا دیت میتدانند از این سدمی اس فاده كنند:
ا ف) ا دیت ا ل  فرزندا شايد؛
ب) ا دیت د م  فرزندا جانباز  50درصد ب باال آزادگا با بیش از  3سال سابقۀ اسارت؛
ج) ا دیت سدم  فرزندا جانباز  25درصد تا  49درصد آزادگا با بیش از  6ماه سابقۀ اسارت؛
د) ا دیت چدارم  فرزندا جانباز زیر  25درصد آزادگا با كم ر از  6ماه سابقۀ اسارت.
تذکر :1بررسی مدارك ثبت نام دانشآمدزا ذمنفع در سدمیۀ شايد در ينگام ثبت نام در آزمد

ر دم

ان ام می گیرد در صدرت پویرف شد در آزمرد اصرل ایرن مردارك در پر نردۀ دانرشآمردزا نگدردارم
میشدد.

تذکر :2دانش آموزان سهميه شاهد با توجه به اولویت هاي فوق به شرط کسب حداقل هفتاد درصـد نمـرۀ
تراز شده آزمون آخری فرد پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضاي خود پذیرش شوند.الزم به ذکر اسـت
دردوره دوم متوسطه نظري رعایت امتياز داوطلب براساس رشته مورد تقاضـا الزامـی مـی
باشد.
4ـ طبق اساسنامۀ مدارو نمدنۀ د ی مصدبۀ يش صد چدل يف مین جلسۀ شدرام عا ی آمردزش
پر رش مدر  1390/6/1يمچنین مادۀ  12دس درا عمل اجرایی مدارو نمدنرۀ د ری بر شرمارۀ
 227195مدر  1390/10/10ادارات كل آمدزش پر رش اس ا يا مری تداننرد نسربت بر اعمرال
سدمی ر س ایی اقدام نمایند.بدیدی است تعیرین درصرد سردمی پرویرش دانرش آمردزا ر سر ایی
درمدارو نمدن د ی اعم از دبیرس ا یا ينرس ا با تدج بر تعرداد دانرش آمردزا م قاضری در
سدمی موكدر مدقعیت جغرافیایی اس ا دراخ یاراداره كل آمدزش پر رش اس ا می باشد.
ی) اعالم نتیجه و ثبت نام قبولشدگان در دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستانهای فني و حرفه ای نمونۀ دولتي

1ـ اعالم اسامی پویرف شدگا

شر ع ثبت نام ير احد آمدزشی با در نير گرف ن سدمی يرام تعیرین شرده

برام ير احد حداكثر د يف بعد از برگزارم آزمد صدرت پویرد.
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تبصرۀ  :1در فدرستيام اعالم شده بایس ی اطالعات ير دانشآمدز ب طدر كامل (شامل شمارۀ دا طلبی
نام نام خاندادگی شمارۀ شناسنام نام پدر اس ا شدر محل سکدنت نام مدرسۀ م دسر ۀ د ره
ا ل محل تحصیل فعلی نام مدرسۀ م دس ۀ د ره د م یا ينرس ا فنی حرف ام نمدنۀ د ی مدرد
تقاضا نمرات خام ير مادۀ درسی ب تفکیك معدل كل نمرۀ آزمد نمرۀ تراز شده كرل سردمیۀ
پویرش دانشآمدزا شايد) درج گردد.
تبصرۀ  :2فدرستيام اصلی ذخیرۀ اعالم شده ب مدارو بایس ی مدرد تأیید مدیركل آمدزش پر رش
اس ا قرار گرف

اس ا نگددارم شدد.

ب مدت س سال در مدرس من ق

2ـ درصدرت ضر رت عال ه بر فدرست اصلی قبدلشدگا فدرست ذخیره تدسط ادارات كل آمدزش پر رش
تدی

اعالم گردد.

3ـ قبد ی در آزمد

ر دم دبیرس ا يام د ره يام ا ل د م م دس

نمدنۀ د ی اخ صراص بر من قرۀ

دانشآمدزانی ك در آزمد یك مدرس پویرف شدهاند م از ب ثبت نام در دیگر
برگزارم آزمد داش
مدارو نمدنۀ د ی نخدايند بدد.
تبصره :جاب ایی دانش آمدزا نمدن د ی درمدارد خاص در داخل اس ا با مسئد یت مدیر كرل آمردزش
پر رش اس ا می باشد.
-1-3دا طلبا قبدل شده در آزمد

ر دم ينرس ا يام فنی حرف ام نمدن د ری كر در آزمرد یرك

ينرس ا پویرف شده اند م از ب ثبت نام در دیگر ينرس ا يا دبیرس اندا م نمدن د ی نخدايند بدد.

تبصره :درمدارد خاص ثبت نام پویرف شدگا از یك ينرس ا فنری حرفر ام نمدنر د ری در ينرسر ا
دیگرمندط ب مدافقت آمدزش پر رش مبدا مقصد خدايد بدد.
4ـ برام كلیۀ دا طلبانی ك در آزمد پویرف نشدهاند كارنامۀ عدم قبد ی شامل تعداد پاسخيام صحی

غلط

نمرۀ مک سبۀ ير مادۀ درسی نمرۀ تراز شده آ دا طلب نمررۀ ترراز شرده آخررین فررد پویرف ر شرده در
مدارو مدرد تقاضام ا صادر شده در دس رو ایشرا قررار گیررد .يمچنرین مرجرع رسریدگی مدلرت
رسیدگی ب اع راضات از طرف س اد برگزارم آزمد اس ا تعیین گردد ب نحد مناسب ب اطالع دا طلبرا
ا یام آنا برسد.
5ـ دانشآمدزا عشایرم ب د یل كدچ ر بدد در ير من ق ام در س

اس ا م از ب ثبت نام شركت در آزمد يس ند.

 -6در صدرت شركت دانشآمدزا يم نس (د قلد یا بیش ر) در آزمد ر دم دبیرس ا يام د ره يام ا ل د م م دسر
ينرس ا يام فنی حرف ام نمدنۀ د ی پویرش یکی از آنا قل يام دیگر ب شرط كسب حداقل يش اد درصد نمررۀ
تراز شده آزمد آخرین فرد پویرف شده مدرس مدرد تقاضام خدد میتدانند در يمرا مدرسرۀ د ره ا ل م دسر د ره
د م م دس نيرم یا ينرس ا فنی حرف ام نمدنۀ د ی مازاد بر ظرفیت پیشبینی شده ثبت نام نمایند.
 -7م ابق ماده  18دس در ا عمل اجرایی مدارو نمدن د ی تبصرره آ در خصردص برگرزارم آزمرد جرایگزینی تکمیرل
ظرفیت پای يام میا نی دبیرس ا يام د ره د م م دس

نمدنۀ د ی اقدام گردد.
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ک) موارد خاص هنرستان های فني وحرفه ای نمونۀ دولتي
1ـ تدج ب مدارد زیر در مدرد دا طلبا

ر د ب ينرس ا يام فنی حرف ام نمدنۀ د ی ضر رم میباشد.

1ـ1ـ دا طلبا با تدج ب عالقۀ خدد با در نير گرف ن ندع رش يام مدجدد در ينرسر ا يرام فنری
حرف ام كشا رزم نمدن د ی اقدام ب ان خاب ينرس ا نمایند.
2ـ1ـ پویرش در ينرس ا يام فنی حرفر ام نمدنرۀ د ری برر مبنرام مدافقرتنامرۀ تنيریم شرده برا
دف رآمدزش يام فنی حرف ام زارت میزا ظرفیت كامل كالويا رش يام دارام م دز صدرت گیرد.

3ـ1ـان خاب رش تحصیلی در ينرس اندام فنی حرف ام نمدنر د ری پرس از اعرالم ن رایج آزمرد
ر دم با تدج ب درخداست دا طلب با در نير گرف ن رش يام دایر در آ ينرس ا
پویرش نمره آزمد ر دم تعیین می شدد.

ظرفیرت

4ـ1ـ آزمد جایگزینی(میا پای ) در مدرد ينرس ا يام فنری حرفر ام نمدنرۀ د ری بر ادارات كرل
آمدزش پر رش اس ا يا تفدیض شده است.
5ـ1ـ ادارات كل آمدزش پر رش اس اندا میتدانند در صدرت عدم تکمیرل ظرفیرت ينرسر ا يرام فنری
حرف ام نمدنۀ د ی از بین دا طلبا خدايا ادامۀ تحصیل در این ينرس ا يا كر در آزمرد نمدنرۀ
د ی اعم از دبیرس ا یا ينرس ا شركت نمدده ی پویرف نشدهاند بر اساو نمرۀ فضلی ثبت نام
نسبت ب تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.
ل) سایرموارد
-1در سال تحصیلی  1396-97تدسع مدارو نمدن د ی(ح ی ب صدرت افزایش كالو درو) ب يیچ عندا
م از نمی باشد.
-2ادارت كل آمدزش پر رش اس اندا مدظف يس ند دراسرع قت نسبت ب تمدید مقدمات اجرام مدارد ذیل
اقدام نمایند:
ا ف -دبیرس اندام نمدن د ی د ره يام ا ل د م م دس ك درمراكز اس اندا قراردارند درسال تحصیلی
 97-1396با رعایت مفاد آیین نام تدسع مشاركت يام مردمی ب شیده مدیریت يیات امنایی در مدارو
مصدب جلس  788شدرام عا ی آمدزش پر رش مدر  1388/2/1نام شماره  120/ 54470مدر 1393/6/8
شدرام عا ی آمدزش پر رش چنانچ م دز آنا فق اساسنام مدارو نمدن د ی صادر نشده باشد ب
دبیرس اندام يیات امنایی تبدیل شدند.بدیدی است دانش آمدزا ك در این مدارو ب صدرت نمدن د ی جوب
شده اند در حال حاضر در این مدارو مشغدل ب تحصیل يس ند تا زما فارغ ا حصیل شد آنا این قبیل
دانش آمدزا ب عندا دانش آمدزا نمدن د ی خدايند بدد.
ب -دبیرس اندام نمدن د ی د ره يام ا ل د م م دس ك در مناطق پر جمعیت برخدردار اس اندا قراردارند
مشمدل بند ا ف می باشند.
ج -دبیرس اندام نمدن د ی د ره يام ا ل د م م دس با تراكم پایین نسبت ب ت میع ب تفکیك جنسیت
د ره اقدام نمایند.
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 -3مدارو نمدن د ی د ره د م م دس ب شرطی م از ب ثبت نام دانش آمدزا برام شركت در آزمد
ر دم آ مدرس در سال تحصیلی  1396-97می باشند ك طبق ظرفیت اعالم شده آ احد آمدزشی حداقل
دارام  4برابرظرفیت م قاضی برام ثبت نام داش باشند.ب عندا مثال  :جدت پویرش د كالو( با تراكم
يركالو  30نفر )حداقل  240نفردانش آمدز م قاضی برام آزمد ر دم نمدن د ی داش باشند.
 -4درد ره ا ل م دس

مدارو نمدن د ی م از ب ثبت نام دانش آمدزا برام شركت در آزمد

ر دم آ

مدرس در سال تحصیلی  1396-97می باشند ك طبق ظرفیت اعالم شده آ احرد آمدزشری حرداقل
دارام  6برابرظرفیت م قاضی برام ثبت نام در مناطق شدرم  5برابرظرفیت م قاضی برام ثبت نام در
مناطق ر س ایی داش باشند امکا تشکیل حداقل  2كالو با تراكم ير كالو  33نفر فرايم شدد.
-5با عنایت ب بند 15نمد برگ ثبت نام در آزمد

ر دم دبیرس اندام د ره د م م دس

ينرس اندام فنی

حرف ام نمدن د ی در سال تحصیلی  1396-97جدت رعایت تدزیع م داز رش يام شاخ نيرم
ضر رم است ادارات كل آمدزش پر رش اس اندا م ناسب برا ظرفیرت ير احرد آمدزشری در رشر يرام
ریاضی فیزیك علدم ت ربی ادبیات علدم انسانی يمچنین رتب حاصل از آزمد ر دم معدل كل
پای ندم و با رعایت شرایط احراز نمون برگ هدایت تحصيلی نسبت ب پویرش دانش آمردزا

در

رش يام مدرد عالق آنا اقدام نمایند.
تذکریك:داوطلبان دقت نمایند که فقط یك رشته را درشاخه نظري متناسب با نمون بـرگ شـماره
یك هدایت تحصيلی می توانند انتخاب نمایند.
تذکردو :در هریك از دبيرستانهاي نمونه دولتی  ،پذیرش دانش آموز بيش از یك کـالس  ،دررشـته
علوم تجربی ممنوع می باشد.
-6اداراه كل آمدزش پر رش اس ا مدظف اسرت حـداکرر 4اسـفندماه  1395ظرفیرت پرویرش يریرك از
ينرس ا يام نمدن د ی تحرت پدشرش را بر
دبیرس اندام نمدن د ی د ره يام ا ل د م م دس
دفاترآمدزشی مربدط درمعا نت آمدزش م دس ارسال نماید.
-7ان ام امدر مربدط ب فرآیند ثبت نام برگزارم آزمد
اعالم ن ی

تصحی پاسخنام ر ش محاسرب نمرره ترراز شرده

پرداخت حق ا زحم عدامل اجرایی آزمد

ر دم برابرضدابط مربدط ا زامی است.

 -8الزم است یك نسخ از دف رچۀ سؤاالت آزمد ب يمراه كلید پاسخنام

جدت بررسری ارزیرابی كیفری

بالفاصل پس از برگزارم آزمد از طریق ادارۀ كل آمدزش پر رش اس ا ب دفاترآمدزشی ذیربط ارسال
شدد .بدیدی است ك مسؤ یت طراحی سداالت حفاطت تکثیر بس بندم تدزیع دف رچ يرا مراحرل
برگزارم آزمد اعالم ن ایج رسیدگی ب اع راضات بر عددۀ ادارا ه كل آمدزش پرر رش اسر ا خدايرد
بدد.
 -9ادارۀ كل آمدزش پر رش اس ا مدظف است يم زما برا اعرالم ن رایج یرك نسرخ از فدرسرت اصرلی
قبدلشدگا

ذخیرهيا (پس از تأیید ندایی) در مدارو نمدنۀ د ی ب دفاترآمدزشی ذیربط ارسال نماید.
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 -10گزارش عملکرد اس ا در خصدص اجرام آزمد

ر دم حداكثر تا پایا شهریور مـاه  1396بر دفاترآمدزشری

ذیربط ارسال شدد.
 -11دانش آمدزا مشغدل ب تحصیل در مدارو خارج از كشردر كر م قاضری ادامر تحصریل در احرد يرام
آمدزشی نمدن د ی می باشند با تدج ب این ك آزمد م زا برام این قبیل از دانرش آمردزا در نيرر
گرف نشده است ضر رم است در مدعد مقرر م ابق با دس درا عمل آزمد ر دم مدارو نمدن د ی
سال تحصیلی  96-97نسبت ب ثبت نام اقدام نمایند.
 -12درخصدص پاسخگدیی ب يرگدن سؤال یا ابدام با كارشناسا م ناظر در دف ر آمدزش د ره ا ل م دس
دف رآمدزش د ره د م م دس

نيرم دف رآمدزش فنی حرف ام تماو حاصل شدد.
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نمـونبرگ ثبت نام آزمـون ورودی پایهی هفتم دبیرستان های نمونهی دولتي دوره اول متوسطه
سال تحصیلي 1396-97
*** يرگدن ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانام م دج شخص دا طلب میباشد ***

1ـ نام خانوادگی............................................................................. :

محل ا صاق عکس

محل درج حر ف نام خاندادگی از راست ب چپ با حر ف بزرگ

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

3ـ شمارۀ شناسنامه (کد ملی):
محل درج شمارۀ شناسنام (كد ملی) از چپ ب راست

4ـ تاریخ تولد:
رز

5ـ جنسيت:
سال

ماه

پسر

دخ ر

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

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

8ـ محل مدرسه ابتدایی فعلی  :شدرم
مسیحی

9ـ دی  :اسالم

ر س ایی
كلیمی

زرتش ی

 -10متقاضی استفاده از سهميۀ روستایی دبيرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه هستم:
خیر

بلی

 -11متقاضی استفاده از سهميۀ شاهد دبيرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه هستم:
ا دیت ا ل

ا دیت د م

ا دیت سدم

 -12کد واحد آموزشی ابتدایی محل تحصيل:
محل درج كد احد آمدزشی اب دایی محل تحصیل از چپ ب راست

ا دیت چدارم
نام واحد آموزشی ابتدایی محل تحصيل:

.....................................................................
 -13کد منطقۀ محل تحصيل:

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

محل درج كد من ق از چپ ب راست

 -14کد دبيرستان نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه مورد تقاضا:

نام دبیرس ا نمدن د ی د ره ا ل م دس ا دیت ا ل.............................................. :
نام دبیرس ا نمدن د ی د ره ا ل م دس ا دیت د م.............................................. :
صحت مندرجات تقاضانامۀ ثبت نام مدرد تأیید میباشد.

امضاي دانشآموز

محل درج كد دبیرس ا نمدنۀ د ی د ره ا ل م دس

از چپ ب راست

محل درج كد دبیرس ا نمدنۀ د ی د ره ا ل م دس

از چپ ب راست

امضاي ولی دانشآموز
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مهر و امضاي مدیر مدرسه

نمونبرگ ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری و هنرستانهای
نمونهی دولتي سال تحصیلي 1396-97
*** يرگدن ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانام م دج شخص دا طلب میباشد ***

1ـ نام خانوادگی............................................................................. :

محل ا صاق عکس

محل درج حر ف نام خاندادگی از راست ب چپ با حر ف بزرگ

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

3ـ شمارۀ شناسنامه (کد ملی):
محل درج شمارۀ شناسنام (كد ملی) از چپ ب راست

4ـ تاریخ تولد:
رز

5ـ جنسيت:
سال

ماه

پسر

دخ ر

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

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

 -8محل دبيرستان دوره اول متوسطه فعلی :شدرم
 -9دی  :اسالم

كلیمی

مسیحی

ر س ایی
زرتش ی

 -10متقاضی استفاده از سهميۀ روستایی دبيرستان دوره دوم متوسطه نظري و هنرستان هاي نمونۀ دولتی هستم:
خیر

بلی

 -11متقاضی استفاده از سهميۀ شاهد دبيرستان دوره دوم متوسطه نظري و هنرستان هاي نمونۀ دولتی هستم:
ا دیت ا ل

ا دیت د م

ا دیت چدارم

ا دیت سدم

 -12کد دبيرستان دوره اول متوسطه محل تحصيل:

نام دبيرستان دوره اول متوسطه محل تحصيل:

محل درج كد مدرسۀ راينمایی محل تحصیل از چپ ب راست

.............................................................
 -13کد منطقۀ محل تحصيل:
محل درج كد من ق از چپ ب راست

تذکر مهم :دا طلبا

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

ر د ب دبیرس ا يام د ره د م م دس ۀ نيرم ينرس ا يام فنی حرف ام نمدنۀ د ی بایس ی ندع احدآمدزشی مدرد نير خدد را در ردیف

 15 14با ندش ن اعداد ا دیت 1یا  2در مربع مربدط ب ان خاب ا دیت مشخص نمایند.

اولویت
انتخاب

 -14کد هنرستان فنی وحرفه اي نمونۀ دولتی مورد تقاضا:

نام ينرس ا نمدنۀ د ی ا دیت ا ل.................................................................. :
نام ينرس ا نمدنۀ د ی ا دیت د م................................................................... :

محل درج كد ينرس ا نمدنۀ د ی ا دیت ا ل از چپ ب راست
محل درج كد دبیرس ا نمدنۀ د ی ا دیت د م از چپ ب راست

 -15کد دبيرستان نمونۀ دولتی دوره دوم متوسطه مورد تقاضا:
نام دبیرس ا نمدنۀ د ی د ره د م م دس

ا دیت ا ل:

محل درج كد دبیرس ا نمدنۀ د ی د ره د م م دس

ا دیت ا ل از چپ ب راست

محل درج كد دبیرس ا نمدنۀ د ی د ره د م م دس

ا دیت د م از چپ ب راست

..................................................................
نام دبیرس ا نمدنۀ د ی د ره د م م دس

ا دیت د م:

..................................................................
تدج :دا طلب گرامی با گواش ن عالمت ضربدر با تدج ب نمد برگ شماره یك يدایت

علوم انسانی

تحصیلی رش مدردعالق خددرا ان خاب نمایید (فقط م از ب ان خاب یك رش می باشید )
صحت مندرجات تقاضانامۀ ثبت نام مدرد تأیید میباشد.

امضاي دانشآموز

ریاضی فيزیك
امضاي ولی دانشآموز

صفحۀ  12از 12

darsito.ir

علوم تجربی
مهر و امضاي مدیر دبيرستان

