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 متوسطه نظریاهی دوره دوم دبیرستان

 دولتی نموهن ایو حرهفاهی فنیو هنرستان
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 باسمه تعالی

 تربیت باید تربیت قرآنی باشد.

 امام خمینی )ره(

 

 آزمون ورودیدفترچه راهنمای ثبت نام 

 دولتیه نمون ایفنی وحرفه هایهنرستان و نظری دوم متوسطهدوره  هایدبیرستان

 2042-2041سال تحصیلی 

 

 ورودی  نام داوطلبان در آزمونضوابط و شرایط ثبت 

 ؛داشتن تابعیت ایرانی -1

 شود.انجام می 00/02/1200مورخ  202/020شماره  بخشنامه ثبت نام اتباع غیر ایرانی، بر اساس :تبصره       

 ورودی آزمتون  در نتام  ثبتت  به مجاز 1200-1201 تحصیلی سال نهم پایه در تحصیل به مشغول آموزان دانش تمامی -2

 .هستند دولتی نمونه مدارس

 را (انستانی  علتوم  و ادبیتات  ،فیزیت   ریاضی ،تجربی علوم) نظری شاخه از تحصیلی رشته یک تواندمی صرفاً داوطلب هر -3

 .نماید انتخاب

ز شتاخه فنتی و   ایک هنرستان  از شاخه نظتری و  دبیرستان یک تواندمی صرفاً 5و4جداول شمارهبا توجه به  داوطلب هر -4

 نماید. انتخاب را ایحرفه

 طبق آن پوشش تحت مناطق و مدرسه آموزاندانش بین در ،دولتی نمونه هایدبیرستان ورودی آزمون در علمی رقابت -5

 .بود خواهد  5  شماره جدول

آمتوزان شتهر و شهرستتان، بتدون     دولتی، در بین دانتش  ای نمونههای فنی و حرفههنرستان رقابت علمی برای ورود به -6

 .خواهد بود 4  شماره جدول طبقلحاظ نمودن منطقه یا ناحیه 

 با ،هستند دولتی نمونه مدارس در تحصیل ادامه متقاضی که کشور از خارج مدارس در تحصیل به مشغول آموزاندانش -7

 بتا  مطتابق  ،مقترر  موعتد  در استت  ضروری ،شودنمی برگزار آموزاندانش از قبیل این برای مجزا آزمون که این به توجه

 .نمایند اقدام تقاضا مورد استان در خود نامثبت به نسبت دولتی نمونه مدارس ورودی آزمون دستورالعمل

آزمتون  دانش آموزان عشایری به علت کوچ رو بودن، در هر منطقه ای در سطح استان ، مجاز به ثبت نام و شترکت در   -8

 هستند.
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 نام داوطلبان در آزمون   مدارک مورد نیاز برای ثبت

( جهت درج در سامانه اینترنتتی   150kbپیکسل و با حداکثر حجم 120×160تهیه فایل عکس داوطلب ) با کیفیت  -1

ورود بته   عکس باید واضح ، مربوط به سال جاری و مناسب برای کتارت و صدور کارت ورود به جلسه آزمون )توجه : 

 جلسه آزمون باشد .(

ه بت )   (    azmoonkedu.ir تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام در آزمون از طریق مراجعه به سامانه اینترنتی -2

 ثبت نام اولیه .منظور 

و از طریق به صورت اینترنتی تمامی مراحل ثبت نام، اعالم نتایج آزمون، درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن  :تذکر    

نتام و صتحت اطالعتات درج شتده در     ثبتت   مسئولیت رعایت شرایط لذا شود،انجام میسامانه اینترنتی توسط داوطلب 

  اثر خواهد بود.بولی داوطلب در آزمون لغو و بیو در صورت عدم احراز شرایط، ق بودهسامانه بر عهده داوطلب 

 سامانه ثبت نام.از طریق  صورت اینترنتیبه  (ریال هزار چهارصد) 000/400پرداخت مبلغ  -3

دریافت هرگونته وجته تحتت هتر عنتوان ممنتوع        ،پرداخت خواهد شدی تبه صورت اینترنبه جز مبلغ فوق که  : 1تذکر   

 باشد.می

 تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت وجه ثبت نام معاف می باشند. آموزاندانش : 2تذکر    

                       ه نشتتانی اینترنتتتی تبتت امتنتتثبتتت ستتامانه طریتتق از ورودی آزمتتون در شتترکت و امتنتت ثبتتت راهنمتتای دفترچتته -4

(  azmoonkedu.ir   )   گیردمی قرار داوطلبان اختیار در.  

 شترکت  آن ورودی آزمتون  در تواننتد متی  آموزان دانش که استان دولتی نمونه مدارس پذیرش ظرفیت و مشخصات -5

 .بود خواهد مشاهده قابلنیز  نام ثبت بوده و هنگام 0و  2شماره طبق جداول  ،نمایند

 برگزاری آزمونمهلت و نحوه ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ 

سامانه ثبت نام به نشتانی   از طریق 10/02/1401 شنبهتا روز  30/01/1401نبه سه شروز داوطلبان آزمون از اولیه ثبت نام  -1

 انجام خواهد شد.    (   azmoonkedu.ir  )اینترنتی 

حل ثبتت  کامل نشدن مرا احتمال جهت جلوگیری از بروز اشتباه در ثبت اطالعات وگردد به داوطلبان توصیه می تذکر:   

 . شخصاً اقدام به ثبت نام نمایندنموده و ها خودداری تنکافیاز مراجعه به ترجیحاً ، نام

الزم است داوطلب گردد که میارائه  رهگیری کدبه داوطلبان ، نامواریز اینترنتی وجه ثبتو  اولیهپایان ثبت نام پس از  -2

 آن را یادداشت و تا اعالم نتایج نزد خود نگهداری نماید.

 باشد.(  می اولیه ) عدم دریافت کد رهگیری به منزله کامل نشدن ثبت نام: مهم تذکر   

تترم  متدیران مح توستط   و عکس داوطلبان تأیید اطالعاتو توسط داوطلبان  اطالعاتنهایی تأیید  وویرایش، کنترل  -3

  :د شدهانجام خوامدارس به شرح ذیل 

 آنو تأیید اطالعات کنترل نهایی و نسبت به ویرایش  22/02/1401 شنبهدوتا روز  24/02/1401  شنبهروز از داوطلبان  الف(

 . نزد خود نگهداری نمایندچاپ و فرم تکمیل شده را  اقدام و

باشد، باید اصل و کپتی متدارم مربتوط را بته متدیر      در صورتی که داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه شاهد می تبصره:

 مدرسه ارائه نماید.
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تا روز  07/03/1401شنبه از روز ی و رمز ویژه از واحد سنجش مناطق، پس از دریافت نام کاربرب( مدیران محترم مدارس 

)در مدارم مربتوط بته ستهمیه شتاهد     کنترل ، در سامانهثبت شده اطالعات کنترل  به نسبت 12/03/1401شنبه پنج

از  ) در ستامانه  عکس داوطلبکنترل ، کپی آن از داوطلبصورت استفاده کردن داوطلب از سهمیه شاهد( و دریافت 

را داوطلبتان  نهایی ثبت نام و وجه ثبت نام پرداخت  و(  کارت ورود به جلسهبرای و مناسب بودن عکس وضوح نظر 

 گردد.تا پایان شهریور ماه در مدرسه نگهداری  تصویر مدارم استفاده از سهمیه شاهدالزم است  نمایند.تأیید 

 د.نماینمدیران محترم از تأیید داوطلبان به صورت گروهی و بدون کنترل موارد ذکر شده خودداری  : 1تذکر

 تأیید مدیر مدرسه قطعی خواهد شد.ثبت نام داوطلبان پس از واریز وجه و  : 2تذکر

داوطلبتان شترکت   ( تکتوینی  نمترات  اعمتال  بدون ماه خرداد نمرات معدل) کتبی نوبت دومباتوجه به این که معدل  -4

، متدیران  گذار خواهد بتود ریدر نتیجه آزمون تأث %50به میزان  آزمون ورودی پایه دهم دوره دوم متوسطهکننده در 

کننتده در  داوطلبان شترکت   معدل کتبی نوبت دوم درج  نسبت به 25/03/1401لغایت  21/03/1401مدارس از تاریخ 

 سامانه اقدام خواهند نمود.

ثبت نتام  از سامانه  ( 22/03/1401لغایت   27/03/1401)  آزمونبرگزاری قبل از  روز سهکارت ورود به جلسه آزمون  -5

 .قابل چاپ خواهد بود  (   azmoonkedu.ir  ) اینترنتی

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

دولتی،  ای نمونههای فنی و حرفهدبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه و هنرستانپایه دهم آزمون ورودی  -6

 سراسر کشور برگزار خواهد شد. همزمان با 03/04/1401مورخ  جمعهروز  صبح 2ساعت رأس 

 

 توزیع کارت و برگزاری آزمون، ویرایش و تأیید اطالعات، زمانبندی ثبت نام :  1شماره جدول

 

 پایان شروع موضوع ردیف

 10/02/1401 30/01/1401 و واریز وجه ثبت نام اولیه آزمون توسط داوطلبان 1

 22/02/1401 24/02/1401 ویرایش و تأیید نهایی توسط داوطلبان 2

 12/03/1401 07/03/1401 تأیید اطالعات توسط مدیران مدارسکنترل و  0

 25/03/1401 21/03/1401 داوطلبان توسط مدیران مدارس کتبی نوبت دومثبت معدل  2

 22/03/1401 27/03/1401 از سامانه ثبت نام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 0

 03/04/1401جمعه روز  صبح 2رأس ساعت  برگزاری آزمون  6
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  مواد درسی، تعداد و ضریب سؤاالت آزمون

و متدت زمتان    دولتتی  نمونته  متدارس  بته  تعداد و ضریب سؤاالت آزمتون ورودی  محدوده طراحی سواالت، مواد درسی، -1

 باشد.ها، به شرح جدول ذیل میگویی به آنپاسخ

  آزمونمواد درسی ، تعداد و ضریب سواالت  :  2شماره جدول

تعداد  منابع آزمون

 سوال 

 ضرائب دروس به تفکیک رشته های شاخه نظری/ هنرستان های فنی و حرفه ای

 حرفه ایهنرستان فنی و  علوم و معارف اسالمی ادبیات و علوم انسانی علوم تجربی ریاضی فیزیک

 2 3 2 2 2 21 آموزش قرآن و پیام های آسمانی

 1 1 0 1 1 21 فارسی

 2 1 1 2 2 21 عربی

 2 1 1 2 2 21 مطالعات اجتماعی)جغرافیا،تاریخ،مدنی(

 2 2 2 2 2 24 زبان انگلیسی

 3 2 2 0 1 21 علوم تجربی

 3 2 2 1 0 21 ریاضی

 244تعدادکل سواالت : 

 دقیقه  214مدت زمان پاسخگویی : 
 2044-2042منابع طرح سؤاالت : کتب درسی پایه نهم سال تحصیلی 

 

سمال تحصمیلی   پایه نهمم  های درسی کتاب محتتوای از (، صحیحی  پاسخ با )فقط  ایگزینهسؤاالت آزمون به شیوۀ چهار -3

 .خواهد شد حطر 1401-1400

شود. برای برای داوطلب در نظر گرفته می منفی نمره 1، هر پاسخ غلطمثبت و به ازای  نمره 0، هر پاسخ صحیحبه ازای  -4

 سؤاالت بدون پاسخ، امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.

امتیاز منفی بترای او در نظتر گرفتته     1چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از ی  گزینه را عالمت زده باشد،  تبصره:

 خواهد شد.

داوطلبان اهل تشتی  و تستنن طراحتی    ، از محتوای مشترم « های آسمانپیامآموزش قرآن و » سؤاالت درس الف(  -5  

 شود.می

آمتوزش قترآن و   ، کلیمیان و زرتشتیان ( ، به جای پاسخ به ستواالت درس   مسیحیان)  های دینیاوطلبان اقلیتب( د     

با کد ب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی بر اساس محتوای کتا، به سواالت دینی  های آسمانپیام

 پاسخ خواهند داد. 1200-1201تحصیلی چاپ سال  020

 

  آموزدانش ضوابط و شرایط پذیرش ،ظرفیت 
 

در جدول هتای   نمونه دولتیمدارس و مناطق تحت پوشش  های تحصیلی، عناوین رشتهظرفیت پذیرشتعداد کالس،  -1

 این دفترچه تعیین شده و در زمان ثبت نام و انتخاب مدرسه نیز قابل مشاهده خواهد بود.ضمیمه  0 و 2شماره 

ثبت نام شده در تعداد دانش آموزان ، آزمونبعد از اعالم نتایج در صورتی که ، تذکر: با توجه به مصوبه کارگروه استان 

 اهد بود نسبت به حذف آن کالس اقدام نماید . وه حد نصاب نرسد این اداره کل مجاز خبدرس رشته ای کالس 
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 ،تجربتی  علتوم  ،انستانی  علتوم  و ادبیتات  :تحصتیلی  های رشته برای ،دولتی نمونه مدارس در آموزدانش نهایی پذیرش -2

 همدایت  اجرایی نامه شیوه مطابق ،زمینه/  رشته احراز شرایط کسب به منوط ایحرفه و فنی شاخه و فیزی  ریاضی

 است. ماه خرداددر  11/12/1000مورخ  266226 شماره بخشنامه موضوع) تحصیلی

 تحصمیلی،  همدایت  ضوابط مطابق آموز،دانش تقاضای مورد تحصیلی رشته در نام ثبت شرایط احراز عدم صورت در مهم:تذکر

 شد. خواهد اثر بی و لغو آزمون در داوطلب قبولی

نوبمت دوم   کتبی ارزشیابی پایمانی آزمون ورودی و معدل کل میانگین نمرۀ بر اساس آزمون ورودی  آموزان دردانشپذیرش  -3

بمدون اعممال نممرات     کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوممعدل   %50نمرۀ آزمون ورودی و   %50)به نسبت مساوی پایه نهم پایه 

 خواهد بود. (تکوینی 

-متی تعلتق  آموزان شتاهد  دانشدر صورت وجود داوطلب، به  ،نمونه دولتی مدارس پذیرشظرفیت از  (%01) ده درصد -3

 استفاده کنند: «شاهد سهمیه»توانند از میهای زیر آموزان به ترتیب اولویت . دانشگیرد

 فرزندان شاهد؛  الف( اولویت اول 

 سال سابقۀ اسارت؛ 0به باال و آزادگان با بیش از   %50فرزندان جانباز   ب( اولویت دوم 

 ماه سابقۀ اسارت؛ 6و آزادگان با بیش از   %42تا   %25فرزندان جانباز   ج( اولویت سوم  

 ماه سابقۀ اسارت. 6و آزادگان با کمتر از  %25فرزندان جانباز زیر   د( اولویت چهارم  

انجتام  ورودی  در آزمتون نفت  در ستهمیۀ شتاهد، در هنگتام ثبتت نتام       آموزان ذیبررسی مدارم ثبت نام دانش : 1تذکر  

 در زمان ثبت نام در مدرسه محل قبتولی دریافتت و  گیرد و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، اصل این مدارم می

بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارم مذکور ، قبولی داوطلب لغو خواهد  .شودآموزان نگهداری میدر پروندۀ دانش

 شد .

 اولویت ،نامثبت برگ نمون در باید ،دولتی نمونه مدارس ورودی آزمون در شاهد سهمیه از استفاده متقاضی :1تبصره

 .نماید مشخص را خود

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب ،اطالعات ویرایش و نام ثبت مهلت پایان از پس شده ارائه مدارم به :2تبصره

 فترد  آخترین  کتل  نمتره  %70 حداقل کسب شترط  به فوق هایاولویت به توجه با شاهد سهمیه موزانآدانش :3تبصره

 .شوندمی پذیرش،  خود تقاضای مورد مدرسهدر رشته و  شده پذیرفته

 قبتولی  ضتوابط،  مطتابق  آمتوز دانتش  تقاضتای  متورد  تحصیلی رشته در شاهد سهمیه احراز عدم صورت در :4تبصره

 .شد خواهد اثربی ولغو  آزمون در داوطلب

 حمداقل ه ک یشرط می باشد بهدرصد  10 مدارس فاقد امکانات شبانه روزی  میزان سهمیه پذیرش داوطلیان روستایی -4

 را کسب نماید .  خود تقاضای مورد مدرسه شده پذیرفته فرد آخرین کل نمره 70%
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شهری  و درصد  40  شهرستان های ذیل الذکر شبانه روزی نمونه دولتی مدارس  روستایی داوطلبتان  پذیرش سهمیه میزان:  تبصره 

  بود. خواهد درصد  60

 

 نوع مدرسه نام مدرسه شهرستان  ردیف

 شبانه روزی خوارزمی سنقروکلیایی  2

 شبانه روزی عفاف سنقرو کلیایی 1

 شبانه روزی گلچین  اسالم آباد غرب 1

 شبانه روزی ریزه وندی  اسالم آباد غرب 6

مالم تعیین سهمیه روستایی داوطلبان در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ، محتل استتقرار دبیرستتان دوره     : 1تذکر  

از دوران تحصتیل   حداقل یک سال تحصیلی کاممل اول متوسطه است . متقاضی استفاده از سهمیه روستایی می بایست 

 خود را در دوره اول متوسطه ، در مدارس روستایی گذرانده باشد .

بوده   روزانه به صورتخوابگاه  بدون نمونه دولتی هایدقت نمایند که دبیرستان سهمیه روستاییداوطلبان متقاضی  : 2تذکر   

امکان تغییر و اعالم نتایج به هیچ عنوان و پس از تأیید نهایی ثبت نام  باشندمیروزی شبانه  و فاقد امکانات خوابگاهی و

 ود نهایت دقت را داشته باشند.انتخاب خود نخواهد داشت، لذا در مدرسه وج

 آزمونشدگان در اعالم نتیجه و ثبت نام قبول

 دو هفتهاالمکان های تعیین شده برای هر واحد، حتی، با در نظر گرفتن سهمیهوزشیاسامی پذیرفته شدگان هر واحد آم -1

توانند با مراجعه به ستامانه  گردد و داوطلبان میپس از برگزاری آزمون از سوی اداره کل آموزش و پرورش اعالم می

 آزمون مطل  گردند.از نتیجه    (   azmoonkedu.ir  )اینترنتی 

توستط   ذخیتره  فهرستت  هتا، ظرفیت کالس تکمیل عدم صورت در اصلی، شدگان پذیرفته نام ثبت مهلت اتمام از پس -2

  .خواهد شدتهیه و اعالم  استان کل آموزش و پرورش هادار

، نمتره  شامل تعداد پاسخ های صحیح و غلتط  اند، کارنامه عدم قبولیبرای کلیه داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده -3

مورد تقاضتای   هسده آخرین فرد پذیرفته شده در مدرداوطلب و نمره تراز شمکتسبه هر ماده درسی، نمره تراز شده 

 هفته به مدت یکاعالم نتتایج  بالفاصله پس از زمان  اعتراضاتثبت او از طریق سامانه اینترنتی صادر خواهد شد. زمان 

 .شدانجام خواهد طریق سامانه اینترنتی ها صرفاً از ثبت اعتراض و پاسخگویی به آنباشد. می

 دفتر آمار ستال  انتهای در استان پرورش و آموزش کل اداره تایید پس از باید ذخیره و اصلی شدگان پذیرفته فهرست -4

 گردد.می مدرسه نگهداری 1201- 1202 تحصیلی

مونته  متدارس ن در آزمتون ورودی  در صتورت شترکت   جنس( جنس یا غیرهم، همتردو قلو یا بیش) آموزان همزاددانش -5

در آزمون آخرین فرد پذیرفته شده  کلنمرۀ   %08 حداقلهای دیگر به شرط کسب و پذیرش یکی از آنان، قل دولتی

 ، ثبت نام نمایند.شدهتعیین مازاد بر ظرفیت  توانند، میمورد تقاضای خوددر رشته مدرسه 

دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی و تبصره آن در خصوص برگزاری آزمون جایگزینی و تکمیل  11مطابق ماده  -6

 های دوره دوم متوسطه نمونه دولتی اقدام خواهد شد.های میانی دبیرستانظرفیت پایه
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 .خواهد بود 4011ن مرداد ماه  پایامدارس نمونه دولتی تا  اصلی  و  ذخیرهپذیرفته شدگان   مهلت ثبت نامآخرین  -7

 ورودی آزمون در شده پذیرفته آموزان دانش انتقال و نقل نحوه و ضوابط

 یتا  و هتا شهرستتان  ستایر  دولتتی  نمونه مدارس در نام ثبت متقاضی ،ورودی آزمون در قبولی از پس که آموزانیشدان -1

 در) خمالی  ظرفیمت  وجمود  و (مبداء شهرستان در) خود تقاضای مورد مدرسه در قبولی صورت در ،هستند هااستان

 در نتام  ثبتت  و انتقتال  بته  مجتاز  ،مقصد استان پرورش و آموزش کل اداره موافقت کسب با (مقصد شهرستان مدرسه

 .بود خواهند (دیگر استان یا شهرستان) دولتی نمونه مدارس

 مقصتد  و (داوطلمب  کمل  نممره  ذکر با قبولی اعالم) مبتدا  هایاستان پرورش و آموزش کل اداره ایهنامه تصویر :تبصره 

 .شود بایگانی ،شده منتقل آموزدانش پرونده در باید (مقصد دبیرستان به نامه معرفی)

 آخترین  نمتره  داشتن صورت در حتی) شهرستان یک محدوده در ،دولتی نمونه هایدبیرستان در آموزان دانش جابجایی -2 

 .است ممنوع ،پذیرش اول سال در (مقصد مدرسه قبولی فرد

 ظرفیمت  وجود صورت در ختاص  موارد در دولتی نمونه مدارس در شده پذیرفته آموزان دانش جابجایی مسئولیت :تبصره 

 .است استان پرورش و آموزش کل مدیر عهده بر مقصدمدرسه  در خالی

آموزانی که در دولتی، اختصاص به منطقۀ برگزاری آزمون داشته و دانش های نمونهی در آزمون ورودی دبیرستانقبول -3

 دولتی نخواهند بود. ز به ثبت نام در دیگر مدارس نمونهمجااند، آزمون ی  مدرسه پذیرفته شده

 دولتی ههای فنی و حرفه ای نمون موارد خاص هنرستان

 باشد.ای نمونۀ دولتی ضروری میهای فنی و حرفهتوجه به موارد زیر در مورد داوطلبان ورود به هنرستان -

ای نمونه های فنی و حرفههای موجود در هنرستانرشته اولویتداوطلبان با توجه به عالقۀ خود و با در نظر گرفتن  -1

 نمایند.اقدام انتخاب هنرستان نسبت به  ،دولتی

های فنی و آموزش نامۀ تنظیم شده با دفتری موافقتدولتی بر مبنا های نمونهای فنی و حرفهپذیرش در هنرستان -2

 گیرد.میصورت  ،های دارای مجوزو رشته هاالسآموزش و پرورش، با توجه به ظرفیت ک ای وزارتحرفه

 به مجاز ،شوندمی پذیرفته رستانهن ی  دولتی نمونه ایحرفه و فنی هایهنرستان ورودی آزمون در که داوطلبانی -3

 .بود نخواهند هاهنرستان سایر در نام ثبت

 منتوط  ،دیگر هنرستان در دولتی نمونه ایحرفه و فنی هنرستان ی  از شدگان پذیرفته نام ثبت ،خاص موارد در :تبصره

 .بود خواهد مقصد و ءمبدا ناحیه یا منطقه ،شهرستان پرورش و آموزش ادارات موافقت به

د تواندولتی، می های نمونهای فنی و حرفهدر صورت عدم تکمیل ظرفیت هنرستان استان آموزش و پرورشکل  اداراه -4

دبیرستان یا هنرستان  دولتی اعم از هها که در آزمون نمونادامۀ تحصیل در این هنرستان متقاضیاز بین داوطلبان 

 د.نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام نمای ثبت نام و ،، بر اساس نمرۀ فضلیاندشرکت نموده
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 کرمانشاه : کد مناطق آموزش و پرورش استان  3جدول شماره

 کد منطقه  نام منطقه  ردیف کد منطقه  نام منطقه  ردیف

 3533 روانسر 13 3501 کرمانشاه 1ناحیه  1

 3535 ثالث باباجانی 14 3502 کرمانشاه  2ناحیه  2

 3537 اسالم آباد  15 3503 کرمانشاه  3ناحیه  3

 3538 ماهیدشت 16 3506 صحنه  4

 3540 داالهو 17 3502 هرسین  5

 3545 گیالنغرب 18 3511 کنگاور 6

 3546 باینگان  12 3514 قصرشیرین  7

 3548 دینور 20 3517 سرپل ذهاب  8

 3550 حمیل 21 3520 پاوه  2

 3552 گهواره 22 3524 نوسود 10

 3554 بیستون 23 3527 سنقرکلیایی 11

 3556 گواور 24 3530 جوانرود  12

 

 1401-1402درسال تحصیلی  کرمانشاه های نمونه دولتی استان هنرستان مشخصات : 4جدول شماره

 

 

 پاالیشگاه نفتروبروی  -بلوار شهید بهشتی  - کرمانشاه :هنرستان نمونه شهدای هسته ای  آدرس    

 روبروی پارکینگ ارگ  –کوی فرهودی  –میدان کاشانی  –کرمانشاه  : حضرت معصومه)س( هنرستان  آدرس    

 

 

 

 محل

 استقرار 

 نام

 آموزشگاه 

 نوع

 مدرسه 

امکانات 

 خوابگاهی
 جنسیت کد آموزشگاه

تعداد 

 کالس

ظرفیت 

 پذیرش
 رشته

 مناطق 

 تحت پوشش

 3ناحیه 

 کرمانشاه
 پسر 85212359 ندارد روزانه شهدای هسته ای 

 ساختمان  33 2

مناطق 

 گانه استان12

 الکتروتکنیک 33 2

 شبکه و نرم افزار 33 2

 داخلیمعماری  33 2

 2ناحیه 

 کرمانشاه 

حضرت 

 معصومه)س(
 روزانه

 

 

 دختر 71661169 ندارد

 رایانه 63 6

مناطق 

 گانه استان12

 حسابداری 33 2

 طراحی و دوخت 33 2

 فتوگرافیک 33 2

 معماری 33 2
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 1401-1402در سال تحصیلی   کرمانشاهاستان  نظری دوره دوم متوسطه های نمونه دولتیدبیرستان مشخصات : 5جدول شماره

محل 

 استقرار
 نوع مدرسه نام آموزشگاه

امکانات 

 خوابگاهی
 جنسیت کد آموزشگاه

 ظرفیت پذیرشتعدادکالس و 

 علوم سایر مناطق تحت پوشش

 تجربی 

ریاضی 

 فیزی 

علوم 

 انسانی

 2ناحیه 
حضرت مریم 

 مقدس
 دخترانه 87222362 ندارد روزانه

1 2 2 
 2ناحیه 

73 33 33 

 2ناحیه 
زنده یاد 

 مصطفی پروینی
 پسرانه 37441169 ندارد روزانه

1 2 2 
 2ناحیه 

73 33 33 

 پسرانه  85377329 ندارد روزانه  1جواداالئمه 1ناحیه 
1 2 2 

 ماهیدشت  – 1ناحیه 
73 33 33 

 دخترانه 85377328 ندارد روزانه نمونه بعثت 1ناحیه 
1 2 2 

 ماهیدشت  – 1ناحیه 
73 33 33 

 دخترانه 85358631 ندارد روزانه فاطمیه  3ناحیه 
1 2 2 

 3ناحیه 
73 33 33 

 پسرانه 85217388 ندارد روزانه 3جواداالئمه  3ناحیه 
1 2 2 

 3ناحیه 
73 33 33 

 دخترانه 75539732 ندارد روزانه تالش صحنه
2 2 2 

 صحنه/ بیستون
33 33 33 

 سرانهپ 85375993 ندارد روزانه امام خمینی)ره( صحنه
2 2 2 

 صحنه / بیستون
33 33 33 

 پسرانه 85372931 ندارد روزانه شهیدمطهری هرسین
2 2 2 

 هرسین / بیستون
33 33 33 

 دخترانه 85372932 ندارد روزانه الزهرا هرسین 
2 2 2 

 هرسین / بیستون
33 33 33 

 پسرانه 85376227 ندارد روزانه ولی عصر)عج( گاورکن
2 2 2 

 کنگاور
33 33 33 

سرپل 

 ذهاب
 پسرانه 85376222 ندارد روزانه معلم

2 2 2 
 سرپل ذهاب / قصرشیرین

33 33 33 

 پسرانه 77317339 ندارد روزانه اورامان  وهپا
ثالث پاوه / جوانرود/ روانسر/  2 2 2

 33 33 33 / باینگاننوسودباباجانی / 

 پاوه
شهیدفاتح 

 نقشبندی
 دخترانه 85371632 ندارد روزانه

2 2 2 
 باینگان / پاوه / نوسود 

33 33 33 

سنقر 

 وکلیایی
 خوارزمی

شبانه 

 روزی
 پسرانه 77151331 دارد

2 2 2 
 دینور / سنقروکلیایی

33 33 33 

سنقر 

 وکلیایی
 عفاف

شبانه 

 روزی
 دخترانه 77159235 دارد

2 2 2 
 دینور / سنقروکلیایی

33 33 33 

 دخترانه 85212937 ندارد روزانه زینبیه  جوانرود
جوانرود / روانسر / ثالث  2 2 2

 33 33 33 باباجانی
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 :قبل از تکمیل فرم ثبت نام به تذکرات ذیل توجه فرمایید  ن گرامی لطفاًداوطلبی

آموزان . لذا دانشباشندروزانه ،  فاقد امکانات خوابگاهی و اسکان میهای متوسطه نظری دبیرستانهنرستان نمونه هسته ای و  -1

 روزی دارای خوابگاه را انتخاب نمایند.شبانهروستایی که نیاز به بیتوته و خوابگاه دارند باید مدارس نمونه دولتی 

نمایند در صورت قبولی در ای دوره دوم متوسطه را انتخاب میهای فنی و حرفهداوطلبانی که عالوه بر دبیرستان، هنرستان -2

 حذف خواهند شد.دبیرستان  ذخیره از لیستهنرستان 

نمون برگ هدایت تحصیلی  متناسب باشاخه نظری  درشته یک ر ویک مدرسه  های نمونه دولتی فقطداوطلبان دبیرستان -2

  توانند انتخاب نمایند.خود می

 

 

 پایان 

 با آرزوی موفقیت و تندرستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسالم 

 آباد
 گلچین

شبانه 

 روزی
 دخترانه 77726332 دارد

/ سرپل ذهاب / اسالم آباد 2 2 2

قصرشیرین / گیالنغرب/ حمیل/ 

/ /گهواره /گواورداالهو 

 ماهیدشت

33 33 33 

اسالم 

 آباد
 شهیدریزه وندی

شبانه 

 روزی 
 پسرانه 77772932 دارد

اسالم آباد/قصرشیرین /  2 2 2

 حمیل / /داالهو  ماهیدشت/

 / گهواره /گواور
33 33 33 

 پسرانه 77836539 ندارد روزانه  امام صادق )ع( گیالنغرب
گواور)بدون  – گیالنغرب 2 2 2

 33 33 33 خوابگاه (

 پسرانه 77327931 ندارد  روزانه امیرکبیر جوانرود
ثالث  –روانسر  –جوانرود  2 3 2

 33 3 33 باباجانی


