
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش وپرورش

 اداره کل آموزش وپرورش استان فارس

 معاونت آموزش متوسطه

 اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری

 

 

تکمیل ظرفیت شیوه انهم ثبت انم
 ردآزمون 

 ره دوم متوسطه نظریدبیرستان های نمونه دولتی استان فارس دو

 2042-2041 سال تحصیلی
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 فهرست مندرجات دفترچه

 

 مقدمه:

مورخ  444444/444از فصل سوم اساسنامه مدارس نمونه دولتی به شماره  7ماده  4به استناد بند                                                            

از  44و بند    44/44/4924   مورخ   447422   دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به شماره       41ماده        42/40/4924

آزمون جایگزینی و تکمیل ظرفیت  4444-4444دستورالعمل دبیرستان های نمونه دولتی سال تحصیلی "ح" بخش 

 پایه های میانی دبیرستان های نمونه دولتی دوره ی دوم متوسطه نظری به شرح زیر برگزار می شود. .

 

 های میانی به شرح زیر اعالم می گردد.شرایط پذیرش: نحوه پذیرش دانش آموزان در پایه 

 الف(ضوابط و شرایط ثبت نام در پایه یازدهم و دوازدهم

 (داشتن تابعیت ایرانی4

از سوی  2042-2041با توجه به اینکه شیوه نامه ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی برای سال تحصیلی  :هتبصر

مورخ  21/7005/2044لذا ثبت نام این دسته از  دانش آموزان بر اساس شیوه نامه شماره وزارت متبوع تاکنون ارسال نشده است 

 ( بالمانع است.3، تبصره 0، تذکر، 14) ماده  27/40/2044

 شماره صفحه عنوان ردیف

 4 مقدمه 4

 4 شرایط پذیرش 4

 9 زمان ونحوه ثبت نام 9

 9 مدارک الزم برای ثبت نام 4

 9 زمان توزیع کارت 2

 4 زمان برگزاری آزمون 0

 4 زمان اعالم نتایج 7

 2 شماره یک(مواد آزمون متوسطه دوره دوم)جدول  1

 0-7 پذیرش دبیرستان های متوسطه دوره دوم)جدول شماره دو( 2

 1 راهنمای تکمیل تقاضانامه ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت پایه های میانی مدارس نمونه دولتی 44

 2 ره دومنمون برگ تقاضا نامه ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت پایه های میانی مدارس نمونه دولتی متوسطه دو 44
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) علوم تجربی،  یک رشته تحصیلی از شاخه نظری صرفا می تواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام،(داوطلب 4

 نی( را انتخاب نماید.فیزیک، ادبیات و علوم انسا ریاضی

دانش آموزان متقاضی در رشته ای غیر از رشته اصلی خود می بایست عالوه بر دروس مرتبط با رشته جدید در دروس تغییر  :تبصره

 را کسب نمایند. 27رشته نیز حداقل نمره 

 می باشد. هر داوطلب تنها مجاز به انتخاب یک دبیرستان در آزمون تکمیل ظرفیت مدارس نمونه دولتی (9

 (  نداشتن درس افتاده در پایه دهم )برای متقاضیان پایه یازدهم( و پایه های دهم و یازدهم )برای متقاضیان پایه دوازدهم(4

 در تمامی دروس 4444قبولی خرداد ماه   (2

 ن پایه دوازدهمدر پایه دهم برای متقاضیان پایه یازدهم و در پایه یازدهم برای متقاضیا 47کسب حداقل معدل کل   (0

 در دروس پایه تحصیل فعلی 42کسب حداقل نمره ساالنه (7

 ( کسب رتبه علمی الزم در آزمون براساس امتیاز تراز شده1

 رشته مورد نظر را کسب نموده باشند.حدنصاب ( دانش آموزان در رشته پذیرفته شده باید در هدایت تحصیلی پایه دهم 2

 نکات مهم 

 ضی در آزمون پذیرفته شود اما شرایط فوق را احراز نکرده باشد قبولی وی لغو خواهد شد. در صورتی که متقا  -4

دوره دوم متوسطه را  تقاضا حق تغییر رشته در دبیرستان های نمونه دولتیدانش آموزان پذیرفته شده در رشته مورد  -4

 ونی به عمل خواهد آمد(ندارند.)درصورت مشاهده ضمن لغو قبولی دانش آموز با متخلفین برخورد قان

 به صورت روزانه می باشد.      4444-4444پذیرش در آزمون تکمیل ظرفیت مدارس شبانه روزی نمونه دولتی برای سال تحصیلی  -9

اختصاص خوابگاه به دانش آموزان واجد شرایط منوط به وجود ظرفیت در خوابگاه با مجوز شورای شبانه روزی منطقه امکان  :تبصره 

 خواهد بود. پذیر

نمره آزمون تکمیل ظرفیت عامل اصلی وتعیین کننده در اعالم نتیجه خواهد بود و معدل دانش آموز در نتیجه آزمون تاثیری  -2

 نخواهد داشت.

 ثبت نام دانش آموز برای شرکت در آزمون تکمیل ظرفیت در بیش از یک دبیرستان نمونه دولتی ممنوع است. -0

ن عشایری متقاضی ورود به دبیرستان نمونه دولتی شهید بهشتی عشایری با تایید مدیریت آموزش و ثبت نام دانش آموزا -7

 پرورش عشایر فارس امکان پذیر می باشد.

 آزمون نمره منفی دارد.-1

 انتقال دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون تکمیل ظرفیت مدارس نمونه دولتی، به سایر مدارس ممنوع می باشد. -2

 ر شرایط خاص کارگروه آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی تصمیم گیری می نماید.د -44
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 ب( زمان ونحوه ثبت نام:

، 94/44/4444تا روز پنج شنبه  44/44/4444 ثبت نام داوطلبان آزمون میان پایه مدارس نمونه دولتی از روز دوشنبه مورخ

  انجام می شود.  sanjesh.farsedu.irشده در پایگاه اینترنتی به نشانی: 

 مدارك مورد نیازبرای ثبت نام داوطلبان در آزمون پ(

با یکی از sanjesh.farsedu.ir ) پانصد هزار ریال( از طریق درگاه الکترونیکی به نشانی  055555واریز  مبلغ  -1

 کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب کشور

 فایل عکس اسکن شده :  -2

خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق  6×4یا  3×4داوطلب باید یك قطعه عکس 

 سامانه ثبت نام اینترنتی آماده نماید. 

 

 مشخصات عکس : 

 ذخیره شده باشد.  jpgفایل حاوی عکس داوطلب باید درقالب)فرمت(  -

 کیلوبایت باشد. 155حجم عکس ارسالی بایدکمتر از  -

 ست تمام رخ بوده و در سال جاری گرفته شده باشد. عکس داوطلب الزم ا -

 عکس باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه اضافی باشد.  -

عکس باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر، منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش و یا نامشخص بودن چهره  -

 باشد. داوطلب می شود، در آن وجود نداشته 

 عکس خواهران باید با حجاب اسالمی بوده و چهره داوطلب به طور کامل در عکس مشخص باشد.  -

 عکس با عینك، در صورتی که نور و یا سایه عینك روی صورت مانع وضوح عکس نباشد، قابل قبول است. -

 ت( زمان توزیع کارت:

از طریق پایگاه اینترنتی به  44/42/4444تا سه شنبه مورخ   41/42/4444مورخ کارت ورود به جلسه آزمون از روز  شنبه  

 قابل دریافت می باشد. )محل برگزاری آزمون در کارت ذکر شده است(  sanjesh.farsedu.irنشانی: 

دانش آموزانی که شرایط شرکت در آزمون تکمیل ظرفیت مدارس نمونه دولتی را ندارند، درصورت شرکت کردن و قبولی،  تذکر:

 ش آن ها لغو می گردد.پذیر
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 ث( زمان برگزاری آزمون:

صبح روز  2آزمون به صورت چهار گزینه ای )آزمون نمره منفی خواهد داشت( و به طور همزمان راس ساعت 

 در سراسر استان برگزار خواهد شد.  44/42/4444چهارشنبه مورخ 

 د به جلسه، اکیداً ممنوع می باشد.شرکت داوطلبان در جلسه آزمون ورودی بدون ارائه کارت ورو  تذکر:

 ج( زمان اعالم نتیجه:

توسط اداره کل آموزش و پرورش استان  4444اسامی پذیرفته شدگان اصلی هر واحد آموزشی، حداکثر تا پایان مرداد ماه  

 اعالم می گردد. 
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 جدول شماره یک

 

   

 2042-2041رای آزمون تکمیل ظرفیت سال تحصیلی جدول دروس و تعداد سواالت هر رشته به تفکیک هر رشته ب

 

 «اعالم نتیجه محاسبه می گردد. دردو ودروس اختصاصی باضریب  یکنمره دروس عمومی با ضریب » 

 پایه رشته ردیف
دروس عمومی 

 یا تخصصی
 نام درس وضریب هردرس
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ریاضی و 

 فیزیک

 دهم

به 

 یازدهم

 عمومی
سؤال( 0)4سؤال( نگارش0)4سؤال( فارسی0)4سؤال( عربی ,زبان قرآن7)4تعلیمات دینی

 سؤال(2)سؤال( زبان خارجی0جغرافیای عمومی و استان شناسی)

 سؤال(44)4سؤال( شیمی41)4سؤال(فیزیک 44)4سؤال( هندسه 41)4ریاضی تخصصی
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علوم 

 تجربی

 دهم

به 

 یازدهم

 عمومی
سؤال( 0)4سؤال( نگارش0)4سؤال( فارسی0)4سؤال( عربی ,زبان قرآن7)4تعلیمات دینی

 سؤال(2سؤال( زبان خارجی)0جغرافیای عمومی و استان شناسی)

 تخصصی
 سوال( 42)4سؤال(ریاضی49)4سؤال(  شیمی44)4فیزیک

 سوال(44وآزمایشگاه)4زیست شناسی

 

9 

 

 

ادبیات 

وعلوم 

 انسانی

 دهم

 به

 یازدهم

 عمومی
سؤال( جغرافیای 2)4سؤال( زبان خارجی7)4سؤال(نگارش7)4سؤال(فارسی44)4تعلیمات دینی

 سوال(7عمومی و استان شناسی)

 تخصصی
 4سؤال( تاریخ1)4سؤال(  جامعه شناسی1)4ادبی سؤال(علوم وفنون1تخصصی)4عربی

 سؤال(1سؤال( اقتصاد)44)4سؤال( ریاضی وآمار1سؤال(منطق)44)

 

2 

ریاضی 

 وفیزیک

 یازدهم

به 

 دوازدهم

 عمومی

 

 سؤال(0)4سؤال(  فارسی0) 4سؤال(  عربی، زبان قرآن7)4تعلیمات دینی 

 سوال(2( تاریخ معاصر)سوال2سوال(انسان ومحیط زیست)0)4سوال(زبان خارجی2)4نگارش 

 تخصصی
سوال(  2سوال( آمار واحتمال)44)4سوال(  حسابان44)4هندسه

 سوال(4سوال( زمین شناسی)44)4سوال(شیمی47)4فیزیک
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علوم 

 تجربی

 

 یازدهم

به 

 دوازدهم

 عمومی

 

سوال(زبان 9)4سوال( نگارش0)4سوال( فارسی0)4سوال( عربی ,زبان قرآن7)4تعلیمات دینی 

 سوال(2سوال( تاریخ معاصر)2سوال(انسان ومحیط زیست)1)4یخارج

 تخصصی
سوال( زمین 42) 4سوال( ریاضی47)4سوال( زیست44)4سوال(  شیمی44)4فیزیک

 سوال(0شناسی)

1 

 

 

علوم 

 انسانی

 

 یازدهم

به 

 دوازدهم

 عمومی
 سوال( انسان2)4سوال(زبان خارجی4)4سوال(  نگارش7)4سوال( فارسی49)4تعلیمات دینی

 سوال(7ومحیط زیست)

 

 تخصصی

 

 4سوال( جغرافیا7سوال(  ریاضی وآمار)7)4سوال(  علوم وفنون ادبی7تخصصی)4عربی

 سوال(7)4فلسفه  سوال(7سوال(  روان شناسی)1)4سوال(جامعه شناسی2)4سوال( تاریخ1)
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 ))سواالت آزمون از کل محتوای کتب درسی تهیه می گردد((

 

 پذیرش دبیرستان های نمونه دولتی  دوره دوم متوسطه نظری

 2042-2041در سال تحصیلی 

 نام منطقه نام مدرسه کد مدرسه
کد 

 منطقه
 جنسیت

 شماره تلفن

 مدرسه

 پذیرش

 همپایه دوازد پایه یازدهم
ریاضی 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

علوم 

 انسانی

ریاضی 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

علوم 

 انسانی

 4 4 4 4 4 4 47419449144 دختر 4947 استهبان خاتم االنبیاء 42444140

 4 9 4 2 4 4 47419441114 پسر 4947 استهبان امام خمینی)ره( 42449244

 4 4 40 4 4 44 47444244444 دختر 4942 اقلید الزهرا)س( 42994244

 4 4 1 2 4 44 47444947272 دختر 4944 آباده ظهیر امامی 22494047

 4 4 9 4 4 4 47444994444 پسر 4944 آباده دکتر حسابی 42442444

 4 4 1 4 4 40 47424402444 دختر 4994 جهرم شکیبا 22444242

 4 4 4 4 4 4 47424409244 پسر 4994 جهرم شهید مفتح 442044442

 2 9 4 44 2 49 47444424942 پسر 4944 خرم بید ولی عصر)عج( 41040947

 7 0 4 1 4 4 47444429204 دختر 4944 خرم بید حضرت زینب)س( 22407194

 4 4 9 4 9 7 47429204444 پسر 4999 داراب امام حسن مجتبی 22404424

 4 4 4 4 2 4 47429204422 دختر 4999 داراب آیت اله نسابه 22404214

 4 4 4 4 4 2 47494044042 پسر 4949 زرقان امام خمینی)ره( 22409901

 4 4 4 1 4 4 47429744004 پسر 4992 زرین دشت شهیدچمران 22444212

 44 4 4 4 4 4 47429744944 دختر 4992 زرین دشت امام خمینی)ره( 22444212

 4 4 4 4 1 4 47490744442 پسر 4997 سپیدان امام محمد باقر)ع( 22404244

 4 4 4 4 9 4 47490749942 دختر 4997 سپیدان خدیجه کبری)س( 22404247

 4 4 4 4 4 9 47491947440 دختر 4944 4ناحیه یاس 22474012

 9 4 4 2 4 9 47490409044 پسر 4944 4ناحیه غزال 22441412

 4 4 4 1 2 4 47490422144 پسر 4944 4ناحیه توحید 44994244

 4 4 4 0 4 4 47490404924 دختر 4944 4ناحیه دهمحیط زا 44912942

 4 4 4 4 4 2 47494414474 دختر 4944 4ناحیه آل محمد)ص( 22422270

 4 9 4 44 4 9 47497924474 پسر 4949 9ناحیه اندیشه 44241240

 4 4 2 2 4 9 47497442447 دختر 4949 9ناحیه حاج قاسم الگونه 44272449

 4 0 9 4 4 4 47494471044 دختر 4944 4یهناح عالمه اقبال 22404922

 4 4 7 44 1 2 47497944742 پسر 4944 4ناحیه رازی 44049441

 4 9 2 2 4 4 47494944007 پسر 4924 عشایری شهید بهشتی 41241147

 0 0 2 4 0 4 47429994444 پسر 4944 فسا امام خامنه ای 22441424

 4 4 4 4 2 2 47429994047 دختر 4944 فسا حافظ 22407279

 4 4 4 4 4 4 47491749294 دختر 4942 فیروزآباد آفرینش 22404044

 4 4 4 2 4 4 47491744417 پسر 4942 فیروزآباد امام رضا)ع( 22490402

 1 جدول شماره
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 پذیرش دبیرستان های نمونه دولتی  دوره دوم متوسطه نظری

 2042-2041در سال تحصیلی 

 

 ) ظرفیت پذیرش در هر مدرسه ورشته برابر جدول ذیل مشخص شده است .(()

 

 

 

 

 

 

 کد مدرسه

 نام

 مدرسه

 نام منطقه
کد 

 منطقه
 جنسیت

 شماره تلفن

 مدرسه

 پذیرش

 پایه دوازدهم پایه یازدهم

ریاضی 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

لوم ع

 انسانی

ریاضی 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

علوم 

 انسانی

 4 4 4 4 4 4 47424247494 دختر 4941 قیروکارزین پیامبر اعظم )ص( 22442274

 4 4 4 4 4 4 47424249447 پسر 4941 قیروکارزین اقبال الهوری 22404404

 4 4 4 44 4 4 47444444904 دختر 4924 کازرون بانوسالمی 40044444

 4 4 4 9 4 4 47444447422 پسر 4924 کازرون سعادت 41074449

 4 4 1 7 4 44 47497144744 دختر 4940 کوار محدثه 42442141

 4 4 4 4 4 4 47424441422 دختر 4904 گراش امام رضا)ع( 22444441

 4 4 0 4 4 2 47424440244 دختر 4904 الرستان نرجس خاتون 47447144

 4 4 4 2 4 4 47424424944 پسر 4904 الرستان شهیدنصیری 47442044

 4 7 44 44 2 9 47424724744 پسر 4901 المرد امام صادق)ع( 22474747

 4 4 4 2 9 4 47424794944 دختر 4901 المرد خدیجه کبری)ع( 22474740

 4 4 4 2 4 4 47449949424 پسر 4974 مرودشت عالمه امینی 22404222

 4 4 4 4 4 44 47449441124 دختر 4974 مرودشت فرشتگان 22427404

 4 4 4 4 4 4 47444247044 دختر 4914 ممسنی حضرت مریم 22409244

 4 4 4 4 4 4 47444242044 پسر 4914 ممسنی دهخدا 22409244

 4 4 44 47 44 44 47429144444 پسر 4924 نی ریز امام خمینی)ره( 22422247

 4 4 4 4 4 4 47429149474 دختر 4924 نی ریز فاطمیه 22422241

 1ادامه جدول شماره
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راهنمای تکمیل تقاضا نامه ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت پایه های میانی دبیرستان های نمونه دولتی دوره 

 2042-2041دوم متوسطه نظری سال تحصیلی 

 

 گی ونام خود را مطابق شناسنامه وبه طور کامل وارد کند.نام خانواد : داوطلب باید4و4شماره 

 : داوطلب باید عدد ده رقمی شماره شناسنامه )کدملی (خود را  در محل مشخص شده وارد نماید.9شماره 

 : داوطلب باید نام پدر خود را مطابق شناسنامه وبه طور کامل در محل مشخص شده وارد نماید.4شماره 

 د تاریخ تولد  خود را به روز ،ماه وسال در محل مشخص شده وارد نماید.داوطلب بای: 2شماره 

 : داوطلب باید جنسیت خود را در جای مربوط عالمت گذاری نماید.0شماره 

،کلیمی و زرتشتی( در محل مربوط عالمت «آشوری و ارمنی»: داوطلب باید دین خود را )اسالم ،مسیحی7شماره

 گذاری نماید.

 در صورت چپ دست بودن باید محل مشخص شده را عالمت گذاری نماید.: داوطلب 1شماره 

 : داوطلب بایدشماره تلفن همراه ولی خود را در محل مربوط درج نماید.2شماره

 : دانش آموزان عشایر سیار کوچ رو در صورت دارا بودن شرایط ،محل مربوط را عالمت گذاری نماید.44شماره 

رستان /نام دبیرستان فعلی ،نام منطقه آموزشی را در محل مشخص شده وارد : داوطلب باید کد دبی44شماره 

 نماید.

 : داوطلب بایدکد مدرسه فعلی محل تحصیل خود را از مدرسه دریافت نماید.تذکر

 خود را در محل مشخص شده درج نماید. 4922-4444: داوطلب باید معدل کل سال تحصیلی 44شماره 

 تحصیلی سال آینده خود را در محل مشخص شده درج نماید. : داوطلب باید پایه49شماره 

 : داوطلب باید رشته مورد تقاضای خود را در محل مشخص شده درج نماید.44شماره 

: داوطلب باید کد دبیرستان نمونه دولتی مورد تقاضا/ نام دبیرستان ونام منطقه آموزشی را درمحل 42شماره

 مربوط درج نماید.
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مه ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت پایه های میانی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری نمون برگ تقاضا نا

 2042-2041سال تحصیلی 

 ** هرگونه ایراد ناشی از اطالعات نادرست در تکمیل این تقاضا نامه ،متوجه شخص داوطلب می باشد.

 نام خانوادگی:........................-

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

                 

 
 نام:........................-1

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

                 

 
 شماره شناسنامه)کدملی(: -3

 راستمحل درج شماره شناسنامه )کدملی(ازچپ  به 

           

 

 در:.............................نام پ -0

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

             

 

 زرتشتی        کلیمی        مسیحی   اسالمدین:-5 پسر         جنسیت:دختر-6 سال           ماه         تاریخ تولد: روز-7

 

 شماره تلفن همراه : -1
 

 مدرسه فعلی محل تحصیل :                                          نام منطقه محل تحصیل : کد -9

 نام مدرسه فعلی:

 دانش آموز عشایر سیار هستم.  بلی -24

 صحیح                          اعشار  معدل کل پایه فعلی:       -22

 پایه تحصیلی فعلی: -21

 

 تقاضا: رشته تحصیلی مورد -23

 کد دبیرستان نمونه دولتی متوسطه مورد تقاضا: -20

 محل درج کد دبیرستان نمونه دولتی مورد تقاضا از چپ به راست

          

 

 نام دبیرستان نمونه دولتی:                                                     نام شهرستان مورد تقاضا:

 

  

 

  

  

 


