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١ 

 

  باسمه تعالي

، شوراي عــالي آمــوزش وپــرورشجلسه    چهل و هفتمينهشتصد و  مصوب  ،  مدارس نمونه دولتي  اساسنامهمفاد  ي  اجرادر  
 هــاي فنــيهنرســتانوهــا رســتانيدبمدارس نمونه دولتي دوره دوم متوســطه (پايه دهم آزمون ورودي، ١/٦/١٣٩٠مورخ 

با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي درزمان برگــزاري آزمــون حضوري(فاصــله  ١٤٠٢-١٤٠١سال تحصيلي  براي)ايحرفهو
گذاري اجتماعي، استفاده ازماسك،تهيه مناسب هوا،ضدعفوني كردن سطوح و..) مطابق با شرايط وضوابط منــدرج درايــن 

  دستورالعمل برگزار مي شود.
  آزمون ورودي درنام ) ضوابط و شرايط ثبت الف   

؛داشتن تابعيت ايراني )١
  انجام مي شود.٥/٤/١٤٠٠تاريخ  ٢٠٤/٣٤٠ هشمار هام شنبخ  براساس نام اتباع غيرايراني، ثبت تبصره:

آموزان   )٢ دانش  تحصيلي  تمامي  نهم سال  پايه  در  تحصيل  به  ورودي  ١٤٠٠-١٤٠١مشغول  آزمون  در  نام  ثبت  به  مجاز   ،
  را   اي ثبت نام نمايدكه سال آخرتحصيلي خودمنطقه   شهرستان يا  در  توانددانش آموز فقط ميند.هستمدارس نمونه دولتي  

  منطقه گذرانده باشد.  آن  شهرستان يا در
آزمون ورودي   )٣ بود.  آموزان  دانش  نيدرب   ي دولت  نمونه  يرستانهايدبرقابت علمي در  آموزان پسر همان منطقه خواهد  دانش 

آباد خرم  شهرستان  يك  ناحيه  صفوي    ،شهري  نواب  درمدرسه  توانند  مي  دخترشهفقط  آموزان  يك  ،دانش  ناحيه  ري 
، آباد  خرم  آيينشهرستان  بهشت  پسر    مدرسه  آموزان  آباد،دانش  خرم  شهرستان  دو  ناحيه  امام شهري  مدرسه 

دختر آموزان  دو  شه   جعفرصادق(ع)ودانش  ناحيه  نمايند.شهرستان  ري  نام  ثبت  بهار  دبيرستان  آباد   آموزان خرم  دانش 
دختروپسر شهري متقاضي رشته انساني، ناحيه يك شهرستان خرم آباد ، فقط مجاز به انتخاب دبيرستان دخترانه وپسرانه 

هستند. اسالميفرهنگ  معارف  رشته  دبيرستانهاي  ورودي  دولتي   همزمان  آزمون  نمونه  مدارس  ورودي  آزمون   با 
  برگزارخواهد شد.

آزمون ورودي  استاني  كارگروه  تمركز،  پرورش در خصوص كاهش  و  آموزش  محوري وزارت  راستاي سياستِ  در  تبصره: 

منطقهمي جغرافيايي  محدوده  در  نام  ثبت  شرايط  و  ضوابط  تعيين  به  نسبت  خاص  موارد  در  شهرستان ناحيه  ،تواند   ،

  ( مطابق جدول شماره يك پيوست ) ي نمايد.گيرتصميم 

صرفاً   )٤ داوطلب  برگدر    دتوانميهر  يك  تقاضاي  نمون  نام،  نظري  تحصيلي  رشته  ثبت  شاخه  تجربي،  (  از  علوم 
راانتخاب نمايد. )ادبيات و علوم انساني ،فيزيك رياضي

آزمون ورودي تعيين و در شيوه نامه ثبت نام   استاني توسط كارگروه ،نمونه دولتي دبيرستان هايتعداداولويت هاي انتخابي  )٥
اطالع رساني خواهد شد. 

تقاضاي ثبت نام، يك هنرستان از شاخه فني و حرفه اي را انتخاب نمايد. نمون برگتواند در هر داوطلب صرفاً مي )٦
رستان، بدون لحاظ شهر و شه  آموزاندولتي، در بين دانش  هاي نمون حرفههاي فني و  مي براي ورود به هنرستان رقابت عل  )٧

خوابگاه مي باشد )  فن آوران شهرستان اليگودرز داراي نمونه دولتي ( هنرستان  ناحيه خواهد بود.نمودن منطقه يا 
به دليل  عشايرآموزان  دانش )٨ نام و شركت در آزمون مي   در هر منطقه اي در سطح ،  بودن  رو  كوچ ي  به ثبت  استان مجاز 

باشند.
در   )٩ ادامه تحصيل  متقاضي  ازكشور كه  مدارس خارج  در  به تحصيل  آموزان مشغول  دولتي    مدارسدانش  با  هستندنمونه   ،

آموزان  توجّ دانش  از  قبيل  اين  براي  مجزا  آزمون  كه  اين  به  شوده  مقرّ،برگزارنمي  موعد  در  است  مطابق  رضروري  با ، 
اقدام نمايند. دراستان مورد تقاضانسبت به ثبت نام خود ،ودي مدارس نمونه دولتيدستورالعمل آزمون ور

درخصوص اعمال سهميه ها ابتدا نمره علمي كسب شده توسط داوطلب محاسبه وپس ازآن سهميه داوطلب منظورخواهد   )١٠
شد. 

آييندانش آموزان مدارس روستايي دختر متقاضي استفاده ازام  )١١  كانات خوابگاهي ،فقط مي توانند دبيرستان نمونه بهشت 
جعفرصادق(ع)  امام  نمونه  پسر،دبيرستان   روستايي  مدارس  آموزان  نمايند.   ودانش  روستايي  راانتخاب  دانش    سهميه 



 

٢ 

 

تايي  آموزان مشغول به تحصيل در روستا،فقط در دبيرستانهاي شبانه روزي اعمال مي گردد.متقاضي استفاده ازسهميه روس
مي بايست حداقل يك سال تحصيلي كامل ازدوران تحصيل خود را دردوره اول متوسطه، درمدارس روستايي گذرانده باشد.

  
  نام، زمان توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون) مهلت ثبتب

ثبت ه  دفترچ )١ طريق  راهنماي  از  ورودي،  آزمون  در  وشركت  نامنام  ثبت  نشاني   اينترنتي سامانه  به 
http://lorestan.examtest.ir  گيردميدر اختيار داوطلبان قرار .

كه دانش آموزان مي توانند در آزمون ورودي  استان    نمونه دولتي  مدارسهر رشته در  رش  ت پذيصات و ظرفيّمشخّ:تبصره
  قابل مشاهده خواهد بود.  براي داوطلبان نامهنگام ثبت آن شركت نمايند، 

ورودي    نامثبت )٢ آزمون  دولتي  مدارسداوطلبان  روزنمونه  روز  ٣٠/٠١/١٤٠١مورخ  شنبه   سه،از  مورخ   شنبه  تا 
  . شدخواهد انجام   به نشاني نامثبت ه ساماناز طريق ١٠/٠٢/١٤٠١

انه ثبت نام و از طريق سام ،  خ آنپاس دريافت  درخواست تجديد نظر و  ،آزمون  ايج نتاعالم  ،نام: تمامي مراحل ثبت ه  تبصر
  . شدخواهد انجام اعالم نتايج 

تذكر : تمامي فرايند ثبت نام به صورت اينترنتي توسط داوطلب انجام خواهد شد و مدارس محل تحصيل داوطلب در اين خصوص  
  د داشت .  نخواهن مسئوليتي 

مي باشد.اين تاريخ قابل    ١٥/٢/١٤٠١لغايت  ١١/٢/١٤٠١مرحله دوم ثبت نام تحت عنوان جاماندگان ازثبت نام ازتاريخ   )٣
نمي گيرد. بت نامي پس ازاين تاريخ صورتتمديد نبوده وهيچ ث

جلس )٤ به  ورود  فرديشامل:    آزمون  هكارت  تحصيل،  داوطلب  عكس،  مشخصات  محل  مدرسه  تقاضا،  مورد  اولويت ،رشته 
از طريق سامانه  سه روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون،  حداقل  ،  امتحاني  هو نشاني دقيق حوزنمونه دولتي  مدارس  انتخاب  
  . فتگرخواهد  در اختيار داوطلبان قرارثبت نام 

  ممنوع است.  ،بدون ارائه كارت ورود به جلسه،جلسه آزمون درداوطلبان  شركت تبصره:
زمان صورت هم در سراسر كشور به ٣/٠٤/١٤٠١مورخ     جمعهصبح روز  ٩ساعتس  أر،  مدارس نمونه دولتيآزمون ورودي   )٥

. خواهد شدبرگزار 
هزار     صدچهارريال (٤٠٠٠٠٠نام    مبلغ ثبت،  ١٣٨٠مصوب  ،بخشي از مقررات مالي دولت  قانون تنظيم  ١٤  استناد مادهبه   )٦

. مي باشد ريال)
  رداخت وجه ثبت نام معاف مي باشند صره:دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد وبهزيسيتي ازپتب

مبلغ فوق از طريق درگاه اينترنتي موجود در سامانه ثبت نام و با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شتاب و با در اختيار داشتن  : هتبصر

  پرداخت مي گردد .  رمز دوم پويا  

  

  مراحل ثبت نام در آزمون) ج

  نامتوكن ثبت افتينام و درثبت نهيو پرداخت هز نه»يدكمه «پرداخت هز يبر رو كيثبت نام وكل تيورود به سا. ١

سامانه ثبت نام و به حساب  ينترنتيدرگاه ا قي) از طرالي(چهارصد هزار ر الير ٠٠٠/٤٠٠پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ 

عضــو شــبكه شــتاب صــورت   يبــانك  ياداره كل آموزش وپرورش استان همدان با استفاده از كارت هــا  يدرآمد اختصاص

  رديپذيم 

خــودپرداز، ثبــت نــام   يدستگاه هــا  ايمراجعه به بانك و  قياز طر  ميوجه ثبت نام به صورت مستق  زي: در صورت وار  توجه

  قابل استرداد نخواهد بود يزيو وجه وار شوديانجام نم

  شده يدارينام خرو توكن ثبت ينام» و ثبت كد ملورود به بخش «ثبت. ٢



 

٣ 

 

ارتفاع  كسليپ ٣٠٠عرض و كسليپ ٢٠٠واندازه حداقل دانش آموز با پسوند ياسكن عكس پرسنل ليفا يبارگذار. ٣

عكــس نمــوده   ياقدام به بارگذار  "  ريارسال تصو"مورد را انتخاب وسپس با دكمه    ليفا  "انتخاب پرونده"(ابتدا با  دكمه   

  ديينما كيكل " يوگام بعد دييتا" مهدك يآن ،بر رو دييعكس ودر صورت تا تيوپس از رو

ــ از دانش آموز شركت كننده در آزمون ،ضمن محروم   ريغ  يفرد  ريتصو  اي  يميقد  ري: استفاده از تصاو  تذكر داوطلــب از   تي

  اثر خواهد شد يب يشركت در آزمون ،ثبت نام و

  يثبت اطالعات فرد ٤

  هيانتخاب سهم ٥

  مورد تقاضا يليانتخاب رشته تحص ٦

  مورد تقاضا ينمونه دولت رستانيانتخاب دب ٧

  ثبت اطالعات تماس با داوطلب ٨

  كردن ثبت نام يينها دييوتا يريكد رهگ افتيدر ٩

اعالم  نيكارت ورود به جلسه وهمچن  افتيبوده وثبت معدل ،در  يمراحل آزمون الزام   انيتا پا  يريكد رهگ  ي: (نگهدار  تذكر

.) رفتيصورت خواهد پذ " يريكد رهگ" نيهم لهيآزمون به وس جينتا

  

  ، تعداد و ضريب سؤاالت منابع آزمون) د

  است:، به شرح جدول زير گوييت زمان پاسخ، تعداد و ضريب سؤاالت و مدّنابع آزمونم  )١

  منابع آزمون   رديف
تعداد 
  سؤال

  وحرفه اي هنرستان هاي فني  / ضرائب دروس به تفكيك رشته هاي شاخه نظري 

  

رياضي  
  فيزيك 

علوم  
  تجربي 

ادبيات وعلوم  
  انساني 

علوم ومعارف  
  اسالمي 

  هنرستان فني 
  وحرفه اي   

١  
قرآن و پيام هاي   آموزش

  آسمان 
١  ٣  ١  ١  ١  ١٥  

  ٢  ٢  ٤  ٢  ٢  ١٥  فارسي  ٢

  ١  ٢  ٢  ١  ١  ١٥  عربي  ٣

٤  
(جغرافيا،  مطالعات اجتماعي 
  تاريخ،مدني ) 

١  ٢  ٢  ١  ١  ١٥  

  ١  ١  ١  ١  ١  ١٠  انگليسي زبان   ٥

  ٣  ١  ١  ٤  ٢  ١٥  علوم تجربي  ٦

  ٣  ١  ١  ٢  ٤  ١٥  رياضي   ٧
  جمع كل

  دقيقه ١٢٠مدت زمان پاسخگويي:
  ١٤٠٠-١٤٠١منابع طرح سواالت: كتب درسي پايه نهم سال تحصيلي   ١٠٠

محتواي كتب درسي پايه   از)،  صحيح(فقط با يك پاسخ   ايچهارگزينه  ه، به شيونمونه دولتي  مدارسؤاالت آزمون ورودي  س
.ح خواهد شدطر١٤٠٠-١٤٠١سال تحصيلي  نهم

درس )٢ آسمان«سؤاالت  هاي  پيام  و  قرآن  تسنن  »  آموزش  و  تشيع  اهل  داوطلبان  مشترك  محتواي  شوداز  مي  ؛ طراحي 
كشور    ديني  يهات يّاقل  داوطلباناما كليميانرسمي  سؤاالت    (مسيحيان،  به  زرتشتيان)،  بر    و  ديني  هاي  اقليت  مشترك 



 

٤ 

 

خواهند  پاسخ  ١٤٠٠-١٤٠١چاپ سال  ٩٢٠الهي و اخالق ويژه اقليت هاي ديني با كد  اديان  تعليمات  اساس محتواي كتاب
داد. 

شود. براي منفي براي داوطلب در نظر گرفته مي   نمره  يكمثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،    نمره  ٣به ازاي هر پاسخ صحيح،   )٣
ي در نظر گرفته نخواهد شد. ا نمره سؤاالت بدون پاسخ، 

  خواهد شد.  منظورمنفي براي او  نمره يكسؤال بيش از يك گزينه را عالمت زده باشد، چنانچه داوطلب درهرتبصره:

  

  آموز) ظرفيت، ضوابط و شرايط پذيرش دانش ه

مطابق جدول شماره يك استان    ومناطق تحت پوشش مدارس نمونه دولتي  ته هاي تحصيليعناوين رشظرفيت پذيرش و   )١
پيوست دفتر چه راهنما اعالم مي گردد . 

پرورش )٢ و  آموزش  كل  كه   اداره  دولتي  نمونه  هاي  دبيرستان  در  داير  تحصيلي  هاي  رشته  مجوز  لغو  به  نسبت  بايد  استان 
ولتي منطقه تحت پوشش وجود ندارد، اقدام نمايد. متناظر آن در دبيرستان هاي عادي د

دانش  )٣ نهايي  در  پذيرش  دولتيآموز  نمونه  رشته مدارس  براي  تحصيلي،  علوم:هاي  و  تجربي، ،  انساني  ادبيات  علوم 
ايو  فني  شاخه    و  فيزيك ياضير شرايط  ،حرفه  كسب  به  رشته  منوط  هدايت  اجرايي    هنام شيوه  مطابق  ،  زمينه  / احراز 

.  استدر خرداد ماه) ١٨/١٢/١٣٩٥مورخ  ٢٢٦٢٦٦(موضوع بخشنامه  شماره تحصيلي
: هاشور آموزدانش   يموردتقاضا  يلي تحص  دررشته  نام ثبت   طياحرازشرا  عدم  درصورتتبصره  تحصيلي  هدايت  فرم  در   )

  . دش اثرخواهد يب لغوو درآزمون داوطلب ي،قبوليليحصت تيهدا ضوابط ،مطابقخورده باشد)
پايه نوبت دوم  پاياني  ارزشيابي  كتبي    معدلآزمون ورودي و    نمره كلميانگين  آموزان در آزمون ورودي، بر اساسدانش   پذيرش )٤

خواهد بود. )ي نوبت دومانيپامعدل كتبي ارزشيابي درصد   ٥٠نمره آزمون ورودي و  درصد  ٥٠(  ؛به نسبت مساوي نهم
د. گيرميق آموزان شاهد تعلدولتي، در صورت وجود داوطلب، به دانش نمونه  مدارسپذيرش ظرفيت از  درصدده  )٥

  استفاده كنند: » شاهدسهميه  «توانند از مي  به ترتيب اولويت، آموزان با شرايط زيردانش 

  فرزندان شاهد؛ الف) اولويت اول 

  اسارت؛  سال سابقه ٣و آزادگان با بيش از  به باال % ٥٠فرزندان جانباز ب) اولويت دوم 

  اسارت؛  ماه سابقه  ٦و آزادگان با بيش از  % ٤٩تا  % ٢٥فرزندان جانباز ج) اولويت سوم  

  ؛ اسارت ماه سابقه ٦ادگان با كمتر از و آز % ٢٥فرزندان جانباز زير د) اولويت چهارم  

اولويت خود   ، ثبت نام  در نمون برگ  د باي  ، نمونه دولتيارس  مدآزمون ورودي  سهميه شاهد دراستفاده از  : متقاضي  ١تبصره

  را مشخص نمايد. 

  ترتيب اثر داده نخواهد شد.،و ويرايش اطالعاتثبت نام مهلت  به مدارك ارائه شده پس از: ٢تبصره

آموزان سهميه  ٣بصرهت دانش  توجّ:  با  اولويّ شاهد  به  فرد كل  نمره  درصد    ٧٠به شرط كسب حداقل ،ت هاي فوقه  آخرين 

  پذيرش مي شوند.  ،پذيرفته شده مدرسه مورد تقاضاي خود

، قبولي داوطلب در  مطابق ضوابط  ،آموزدانش مورد تقاضاي  تحصيلي    ه در رشت  سهميه شاهددر صورت عدم احراز    :٤بصرهت

  . شداثر خواهد آزمون لغو و بي

استناد  )٦ نمونه  به  مدارس  جلسه   مصوب  دولتي،  اساسنامه  هفتمين  و  چهل  و  پرورش  هشتصد  و  آموزش  عالي   ، شوراي 
مادهو  ١/٦/١٣٩٠مورخ نمونه  ١٢همچنين  مدارس  اجرايي  ، ١٠/١٠/١٣٩٠مورخ    ٢٢٧١٩٥  به شمارهدولتي    دستورالعمل 
. اقدام نمايد ،اعمال سهميه روستايي كل آموزش و پرورش استان مي تواند نسبت بهاداره 
متوسطه  : مالك تعيين    ١تبصره اول  دبيرستان دوره  استقرار  دولتي، محل  نمونه  مدارس  درآزمون ورودي  داوطلبان  سهميه روستايي 

است. متقاضي استفاده ازسهميه روستايي مي بايست حداقل يك سال تحصيلي كامل ازدوران تحصيل خود را در دوره اول متوسطه ،  

درمدارس روستايي گذرانده باشد. 



 

٥ 

 

  مي باشد. دبيرستان محل استقرار  دانش آموز در پايه نهم مالك تعيين سهميه شهري در آزمون ورودي،  :٢تبصره 

نمونه دولتي:٣تبصره   آموزان روستايي در مدارس  پذيرش دانش  يا هنرستان  ؛تعيين درصد سهميه  از دبيرستان  با   ،اعم 
و   مذكور  در سهميه  متقاضي  آموزان  دانش  تعداد  به  جغرافيايي  توجه  پوششموقعيت  مناطق تحت  و  اختيار مدارس  در   ،

  . كارگروه استاني مي باشد
  دولتي  هاي فني وحرفه اي نمونه هنرستان  موارد خاص) و     

اي نمونه دولتي، هاي فني و حرفه هاي موجود در هنرستان رشته اولويت  خود و با در نظر گرفتن    هبا توجه به عالق  انداوطلب )١
نمايند. اقدام انتخاب هنرستان نسبت به 

و   ايحرفه  ،فنيظيم شده با دفترآموزش هاي  تن  هنام دولتي بر مبناي موافقت  هاي نمونهاي فني و حرفهپذيرش در هنرستان  )٢
گيرد.مي صورت  ،ها و رشته هاي داراي مجوزظرفيت كالس با توجه به،آموزش و پرورشوزارت  كاردانش

مجاز به ثبت    ،ندمي شويك هنرستان پذيرفته  هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي  در آزمون ورودي هنرستان  داوطلباني كه )٣
هنرستان ها نخواهند بود.  ساير نام در 

منوط به ،  ثبت نام پذيرفته شدگان از يك هنرستان فني وحرفه اي نمونه دولتي در هنرستان ديگر  ،تبصره: درموارد خاص
  و مقصد خواهد بود.  مبدأناحيه   شهرستان، منطقه يا آموزش وپرورش ادارات موافقت 

، از بين تواندمي  تي دول  اي نمونه هاي فني و حرفه هنرستان   كل آموزش وپرورش استان در صورت عدم تكميل ظرفيتاداره )٤
 شركت نمودهدبيرستان يا هنرستان    دولتي اعم از  كه در آزمون  نمونه  هاين هنرستان تحصيل در ا  ادامه  متقاضيداوطلبان  

د.و نسبت به تكميل ظرفيت اقدام نماي فضلي، ثبت نام  ، بر اساس نمرهاند
هنرستان )٥ با  مديران  اولياء  همكاريها  براي  را  برنامه درسي هر رشته  پذيرفته شدگان،  نام  ثبت  از  قبل  مدرسه  و   شوراي 

  دانش آموزان تشريح نمايند.  
ون برگ هدايت تحصيلي پذيرفته ها مي توانند بر اساس ظرفيت هر رشته، اولويت هاي تعيين شده در نممديران هنرستان )٦

گان و همچنين عالقمندي آنان نسبت به ثبت نام دانش آموزان هر رشته اقدام نمايند.  شد
  

  ان پذيرفته شده در آزمون ورودي آموزنقل و انتقال دانش ه ضوابط و نحو) ز

متقاضي ثبت نام در مدارس نمونه دولتي ساير شهرستان ها و يا استان آزمون ورودي،  قبولي دركه پس از    دانش آموزاني )١

در  صورت  در  ،هستندها   تقاضايمدقبولي  مورد  مبدأ  (خود  رسه  شهرستان  ظرفيت  و)  در  مقصد  همدرسدر  خالي  وجود  كسب  شهرستان  با   ،

ادار استان  هموافقت  پرورش  و  آموزش  ثبتكل  و  انتقال  به  مدارسمقصد،مجاز  در  دولتي    نام  استان  (نمونه  يا  شهرستان 

  ديگر) خواهند بود. 

معرفي (  و مقصدكل داوطلب )    نمره( اعالم قبولي با ذكر  هاي مبدأ  استان  كل آموزش و پرورشه  ادارهاي    هنام تصوير  تبصره:

  بايگاني شود.  ، منتقل شدهآموزدانش  پروندهدر بايد نامه به دبيرستان مقصد)

 فرد آخرين    نمره  شتنيك شهرستان (حتي در صورت دا محدوده  در،دولتي  نمونهدبيرستان هاي  جابجايي دانش آموزان در )٢
  .در سال اول پذيرش، ممنوع استمقصد)  هقبولي مدرس

آموزان  مسئوليت  تبصره: دانش  دولتي  مدارس  در  پذيرفته شده  جابجايي  موارد خاصنمونه  وجود ظرفيت در صورت  ،  در 

  .است پرورش استانمدير كل آموزش و  بر عهده مدرسه مقصد  رشته وخالي در

  در آزمون  شدگان از پذيرفته) اعالم نتيجه و ثبت نام ح    

از طريق سامانه ، اعالم مي گردد . دو هفته بعد از برگزاري آزمون ظرف مدت حداكثرپذيرفته شدگان اصلي  نتايج  )١

. هفته پس از اعالم نتايج خواهد بود  دوت ثبت نام از پذيرفته شدگان اصلي حداكثر مهل )٢

شد. خواهد صادر آزمون داوطلباني كه در آزمون ورودي شركت كرده اند، كارنامه كليه براي  )٣



 

٦ 

 

شامل: نام و  (به تفكيك مدارس  نمونه دولتي،  ثبت نام در مدارس  فرآيندنجام  منظور اه  بفهرست اسامي پذيرفته شدگان   )٤

پدر،   نام  خانوادگي،  مليداوطلبي،    شمارهنام  مدرسه  ،  كد  اول  نام  تحصيل  متوسطهدوره  مدرسه  محل  نام  دوم ،  دوره 

، نمره آزمون و نمره  كتبي ارزشيابي پاياني نوبت دومي مورد تقاضا، معدل  دولت  يا هنرستان فني و حرفه اي نمونه   متوسطه

جهت ارائه به مديران مدارس، ، تهيه و پس از تأييد اداره كل آموزش و پرورش استانآموزان)  دانش   تراز شده كل و سهميه 

گردد.مي تحويل ناحيه يا  هطقادارات آموزش و پرورش شهرستان،منبه 

اصلي،   )٥ شدگان  پذيرفته  نام  ثبت  مهلت  اتمام  از  هادرصورت  پس  كالس  تكميل  ذخيره،  عدم  ادار  فهرست  كل   هتوسط 

د. خواهد شآموزش و پرورش استان تهيه واعالم 

فهرست تبصره شدگان:  ذخيره  پذيرفته  و  مدارس،    اصلي  به  به  اعالم شده  استان  اداره  تأييد  بايد  پرورش  و  آموزش  كل 

  نگهداري شود. ،به مدت سه سال در مدرسه، منطقه و استاناقل حدو  برسد

 دولتي   نمونه  مدارسدر آزمون ورودي  در صورت شركت  )  ، هم جنس يا غير هم جنسبيشتر(دو قلو يا    هم زادآموزان  دانش )٦

قل آنان،  از  يكي  پذيرش  بو  ديگر  حداقل  هاي  كسب  شرط  فرد    نمره درصد  ٨٠ه  آخرين  آزمون  شده  شده تراز  پذيرفته 

شده، ثبت نام نمايند.  تعيينمازاد بر ظرفيت  توانند، ميمورد تقاضاي خوددر رشته درسه م 

 نمرهآزمون،    ه، پيش از اعالم نتيج)بيشتر يا  قلودوزاد(همآموزان  به منظور بررسي و اعمال تسهيالت پذيرش دانش ه:تبصر

بر ظرفيت    شرايطبررسي و در صورت دارا بودن    ،زادآموزان همدانش مازاد  نيز  ايشان  نام  هرست شده، در فتعيين الزم، 

  . شودشدگان اعالم  پذيرفته 
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  باسمه تعالي

نمونه دولتي  فني و حرفه اي و هنرستان هاي  ي دوره دوم متوسطه نظريكارنامه آزمون ورودي دبيرستان ها

  ١٤٠١-١٤٠١سال تحصيلي

  با سالم؛  گراميداوطلب 

ضمن آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، بدين وسيله كارنامه شما در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي به  

  شرح زير تقديم مي گردد:
  

  محل الصاق عكس 

    مشخصات داوطلب 

  جنسيت   كد ملي  نام پدر  نام خانوادگي  نام   شماره داوطلبي 

            

    اساس فرم تقاضانامهاعالم عالقه مندي بر 

  هنرستان نمونه دولتي   دبيرستان نمونه دولتي 

  تحصيلي  رشته  نام دبيرستان
  

    

اين كارنامه صرفاً جهت اطالع از عملكرد شما در آزمون صادر شده و ارزش ديگري ندارد. -

اعالم  خود را از طريق سايت   درخواست، ١٤٠١تاريخ  /   / داوطلب گرامي، در صورت اعتراض به نتيجه آزمون، مي توانيد حداكثر تا  -

ثبت و پيگيري نماييد. ،نتايج

  ه آزمون نمرپاسخ  سؤاالت بدون  تعداد  غلط  هايپاسختعداد   صحيح هايتعداد پاسخ  عناوين دروس امتحاني

  آموزش قرآن و پيام هاي آسمان 

  فارسي 

  عربي

  خ، جغرافيا، مدني) ي( تاراجتماعيمطالعات 

  زبان انگليسي

  علوم تجربي 

  رياضي

  هنرستان نمونه دولتي   دبيرستان نمونه دولتي 

  نمره آزمون   نتيجه آزمون   نمره آزمون   نتيجه آزمون 
    عدم پذيرش  عدم پذيرش

سهميه    نمره كل آخرين فرد قبولي   نمره كل داوطلب با احتساب معدل 
كتبي  معدل

ارزشيابي نوبت  
  دوم(خردادماه) 

  
  هنرستان  دبيرستان 

    
    



 

٨ 

 

  باسمه تعالي

كارنامه آزمون ورودي دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه نظري و هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي  

١٤٠١-٢١٤٠سال تحصيلي   

  داوطلب گرامي

  با سالم؛   

ضمن عرض تبريك و آرزوي موفقيت در تمامي مراحل زندگي، بدين وسيله كارنامه شما در آزمون ورودي مدارس  

  شرح زير تقديم مي گردد:نمونه دولتي به 

 

 محل الصاق عكس 

  مشخصات داوطلب 

 جنسيت  كد ملي نام پدر نام خانوادگي نام  شماره داوطلبي 

      

 اعالم عالقه مندي بر اساس فرم تقاضانامه

 هنرستان نمونه دولتي  دبيرستان نمونه دولتي 

تحصيلي  رشته نام دبيرستان  
 

  

  هنرستان نمونه دولتي   دبيرستان نمونه دولتي 

 نمره آزمون  نتيجه آزمون  نمره آزمون  نتيجه آزمون 

  قبول   قبول 

سهميه   نمره كل آخرين فرد قبولي  نمره كل داوطلب با احتساب معدل 

كتبي  معدل
 ارزشيابي 

نوبت   
 دوم(خردادماه) 

 
 هنرستان دبيرستان 

  
  

كارنامه صرفًا جهت اطالع از عملكرد شما در آزمون صادر شده و ارزش ديگري ندارد.  اين  - 

، با همراه داشتن شناسنامه، كارنامة قبولي پايه نهم و ديگر مدارك مورد نياز به مدرسه محل    ١٤٠١/    تاريخ   / به منظور ثبت نام، حداكثر تا     - 

پذيرش خود مراجعه نماييد.

به مدرسه مح  -  به معني  ل پذيرش در مهلت تعيين عدم مراجعه  تلقي شده و مطابق ضوابط، دانش  انصراف شما از تحصيل در آن مدرسه  شده، 

    آموزان ذخيره جايگزين شما در آن مدرسه خواهند شد.  



 

٩ 

 

جدول شماره  يك 

  ١٤٠١-١٤٠٢هاي نمونه دولتي آموزش و پرورش استان لرستان سال تحصيلي ها و هنرستان مشخصات و ظرفيت دبيرستان 
ری، روستا و شاهد در ت مناطق تحت پوشش ظرفیت پذیرش اعالم شده در هر آموزشگاه، شامل دانش  نام، درصد و  باشد که پس از ثبت آموزان 

چه راهن تعی   م هر   گردد. کدام مطابق مفاد دف
  

  رشته   جنسیت  نام آموزشگاه  نام منطقه 
ظرفیت 

  پذیرش

  مناطق تحت پوشش 

  (سهمیه شهری)

  مناطق تحت پوشش 

  )روستایی (سهمیه  

  ناحیه یک خرم آباد   ٦٠  تجربی  دختر  بهشت آئین   ناحیه یک خرم آباد 
آباد  خرم ٢ناحیه یک خرم آباد/ناحیه 

  پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/نورآباد/عشایری/معموالن/الشتر /

  ناحیه یک خرم آباد   ٣٠  ریاضی   دختر   بهشت آئین  ناحیه یک خرم آباد 
آباد  خرم ٢ناحیه یک خرم آباد/ناحیه 

  پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/نورآباد/عشایری/معموالن/الشتر /
 ناحیه یک خرم آباد   ناحیه یک خرم آباد   ٦٠  تجربی  پسر   نواب صفوی  ناحیه یک خرم آباد 
 ناحیه یک خرم آباد   ناحیه یک خرم آباد   ٣٠  ریاضی   پسر   نواب صفوی  ناحیه یک خرم آباد 
  ناحیه یک خرم آباد   ناحیه یک خرم آباد   ١٢٠  انسانی  پسر   فرهنگ پسر   ناحیه یک خرم آباد 
  ناحیه یک خرم آباد   ناحیه یک خرم آباد   ٩٠  انسانی  دختر   ختر دفرهنگ   ناحیه یک خرم آباد 

  ناحیه دوخرم آباد   ناحیه دو خرم آباد   ٦٠  تجربی  دختر   بهار خرم آباد  ٢ناحیه 
 ناحیه دو خرم آباد   ناحیه دو خرم آباد   ٦٠  انسانی  دختر   بهار خرم آباد  ٢ناحیه 
 ناحیه دو خرم آباد   ناحیه دو خرم آباد   ٣٠  ریاضی   دختر   بهار خرم آباد  ٢ناحیه 

  ناحیه دو خرم آباد   ٦٠  تجربی  پسر   امام جعفرصادق (ع) خرم آباد  ٢ناحیه 
آباد  ناحیه دو خرم آباد/ناحیه یک خرم

  پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/عشایری/معموالن /

  ناحیه دو خرم آباد   ٣٠  انسانی  پسر   امام جعفرصادق (ع) خرم آباد  ٢ناحیه 
آباد  ناحیه دو خرم آباد/ناحیه یک خرم

 پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/عشایری/معموالن /

  ناحیه دو خرم آباد   ٣٠  ریاضی   پسر   امام جعفرصادق (ع) خرم آباد  ٢ناحیه 
آباد  ناحیه دو خرم آباد/ناحیه یک خرم

 پاپی/ویسیان/چگنی/بیرانشهر/زاغه/عشایری/معموالن /
 شهرستان ازنا  ازنا   ٦٠  تجربی  دختر   خدیجه کبری  ازنا 
 شهرستان ازنا  ازنا   ٣٠  انسانی  دختر   خدیجه کبری  ازنا 
 شهرستان ازنا/دورود/عشایری   ازنا   ٣٠  تجربی  پسر   مولوی  ازنا 
 شهرستان ازنا/دورود/عشایری   ازنا   ٣٠  انسانی  پسر   مولوی  ازنا 
 شهرستان ازنا/دورود/عشایری   ازنا   ٣٠  ریاضی   پسر   مولوی  ازنا 

 شهرستان الشتر   الشتر   ٣٠  تجربی  دختر   نور  الشتر 
 شهرستان الشتر   الشتر   ٣٠  انسانی  دختر   نور  الشتر 
 شهرستان الشتر   الشتر   ٣٠  ریاضی   دختر   نور  الشتر 
 شهرستان الشتر/نورآباد/کاکاوند/عشایری   الشتر   ٦٠  تجربی  پسر   عالمه طبا طبایی  الشتر 
 شهرستان الشتر/نورآباد/کاکاوند/عشایری   الشتر   ٣٠  انسانی  پسر   عالمه طبا طبایی  الشتر 
 شهرستان الشتر/نورآباد/کاکاوند/عشایری   الشتر   ٣٠  ریاضی   پسر   عالمه طبا طبایی  الشتر 

 شهرستان الیگودرز/ازنا/اشترینان/دورود/سیالخور/ززماهرو/بروجرد/عشایری   الیگودرز   ٣٠  تجربی  دختر   عفت الملوک جرجانی  الیگودرز 
 شهرستان الیگودرز/ازنا/اشترینان/دورود/سیالخور/ززماهرو/بروجرد/عشایری   الیگودرز   ٣٠  انسانی  دختر   عفت الملوک جرجانی  الیگودرز 
 شهرستان الیگودرز/ازنا/اشترینان/دورود/سیالخور/ززماهرو/بروجرد/عشایری   الیگودرز   ٣٠  ریاضی   دختر   عفت الملوک جرجانی  الیگودرز 
 شهرستان الیگودرز/دورود/ززماهرو/عشایری   الیگودرز   ٣٠  تجربی  پسر   شهیداسکندری  الیگودرز 
 شهرستان الیگودرز/دورود/ززماهرو/عشایری   الیگودرز   ٣٠  انسانی  پسر   شهیداسکندری  الیگودرز 
 شهرستان الیگودرز/ازنا//دورود/ززماهرو/عشایری   الیگودرز   ٣٠  ریاضی   پسر  شهیداسکندری  الیگودرز 
 شهرستان بروجرد/اشترینان/سیالخور/عشایری  بروجرد  ٣٠  تجربی  پسر   باقرالعلوم  بروجرد
 شهرستان بروجرد/اشترینان/سیالخور/عشایری  بروجرد  ٣٠  انسانی  پسر   باقرالعلوم  بروجرد
 شهرستان بروجرد/اشترینان/سیالخور/عشایری  بروجرد  ٣٠  ریاضی   پسر   باقرالعلوم  بروجرد
دی ک  شهید پلدختر    شهرستان پلدختر   پلدختر   ٦٠  تجربی  دختر   ا
دی ک  شهید پلدختر    شهرستان پلدختر   پلدختر   ٣٠  انسانی  دختر   ا
  پلدختر/کوهدشت/رومشکان/طرهان/کونانی/عشایری   پلدختر   ٦٠  تجربی  پسر   دانش  پلدختر 
  پلدختر/کوهدشت/رومشکان/طرهان/کونانی/عشایری   پلدختر   ٣٠  انسانی  پسر   دانش  پلدختر 

  کوهدشت   کوهدشت   ٦٠  تجربی  پسر   امام علی(ع) کوهدشت 
  کوهدشت   کوهدشت   ٣٠  انسانی  پسر   امام علی(ع) کوهدشت 
  کوهدشت   کوهدشت   ٢٠  ریاضی   پسر   امام علی(ع)  کوهدشت 
  کوهدشت/رومشکان/طرهان/کونانی/پلدختر/عشایری   کوهدشت   ٦٠  تجربی  دختر   پردیس  کوهدشت 
 کوهدشت/رومشکان/طرهان/کونانی/پلدختر/عشایری   کوهدشت   ٢٥  انسانی  دختر   پردیس  کوهدشت 
  کوهدشت/رومشکان/طرهان/کونانی/پلدختر/عشایری   کوهدشت   ١٧  ریاضی   دختر   پردیس   کوهدشت 

 دورود   دورود   ٢٨  تجربی  دختر   حضرت زینب(س)  دورود 
 دورود   دورود   ٢٨  انسانی  دختر  حضرت زینب(س)  دورود 
 دورود   دورود   ٣٠  تجربی  پسر   خوارزمی  دورود 
 دورود   دورود   ٣٠  انسانی  پسر   خوارزمی  دورود 
 دورود   دورود   ٣٠  ریاضی   پسر   خوارزمی  دورود 

  ها و مناطق استان کلیه شهرستان  ٦٠  هنرستان   پسر   آوران فن  الیگودرز 

  


