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 تعالي باسمه
 .باشد قرآنی تربیت باید تربیت

 (ره) خمینی امام
 براي پرورش استعدادها بایستی تدبیر بیاندیشیم در این تردیدي نیست، اما مالك باید استعدادها باشد و الغیر، عدالت این است. 

 العالی(مقام معظم رهبري )مدظله

 :مقدمه

تی، دول تی)دبیرستان نمونهبا حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، در راستاي  اجراي مفاد اساسنامه مدارس نمونه دول

يك آزمون در قالب  1140 -2140( ستتتال تليتتتیلی  و مدارس ماندگار ايهاي فنی و حرفههنرستتتتان فرهنگ ،

 گردد. ي راهنما برگزار می، وفق مفاد این دفترچه ورودي مشترك

 به نسبت كامل، العاطّ با و كرده مطالعه تدقّ با را دفترچه این مطالب شیود مي توصییه  گرامي داوطلبان به

  .نمایند اقدام آزمون در شركت و نام ثبت

 آزمون، انجام ثبت نام دقیق است.( لین قدم براي موفقیّت دراوّ)

 آزمون : در داوطلبان نام ثبت شرایط و طضوابالف( 

 داشتن تابعیت ایرانی  ی1

 انجام می شود. 12/04/1400 -1/144441/2400، براساس بخشنامه شماره ثبت نام اتباع غیرایرانی تبصره:

در آزمون ورودي  مجاز به ثبت نام، 1400-1401تمامی دانش آموزان مشغول به تليیل در پایه نهم سال تليیلی  ی2

 هستند.  و ماندگار ، فرهنگمدارس نمونه دولتی

رقابت علمی در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی )دبیرستتتان ها و هنرستتتان ها( در بین دانش آموزان استتتان    -3
 خواهد بود.

تذکر: دانش آموزانی که در آزمون یک مدرسه پذیرفته شده اند) دبیرستان نمونه دولتی، فرهنگ یا هنرستان هاي فنی 

تان هنرس ه ) دبیرستتان نمونه دولتی، فرهنگ، ام در دیگر مدارس نمون( مجاز به ثبت نیا دبیرستتان ماندگار  و حرفه اي

 هاي نمونه دولتی( نخواهند بود. لذا در  انتخاب واحد آموزشی مورد نظر کمال دقت صورت گیرد.

 تبيره: جابه جایی دانش آموزان از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی دیگر امکان پذیر نمی باشد.

قاضانامه ثبت نام، هر داوطلب صرفا می تواند در نمون برگ تقاضانامه ثبت نام، یک رشته تليیلی با عنایت به فرم ت -4

از دبیرستان نمونه دولتی) علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، ادبیات و علوم انسانی( یک انتخاب از دبیرستان فرهنگ و یک 

داوطلب می تواند عالوه بر انتخاب فوق، از بین هر  رشتتته تليتتیلی از هنرستتتان هاي فنی و حرفه اي را انتخاب نماید.

 در یک رشته، ثبت نام نماید. با توجه به ناحیه اي که مشغول به تليیل می باشد،مدارس ماندگار 
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هر داوطلب صترفا می تواند با توجه به رشتته انتخابی در نمون برگ تقاضاي ثبت نام، یک دبیرستان نمونه دولتی،    -5

انتخاب دبیرستان ماندگار  انتخاب( 3اي را انتخاب نماید. )  یک دبیرستان فرهنگ و یک هنرستان از شاخه فنی و حرفه

یک دبیرستان نمونه دولتی، یک دبیرستان فرهنگ و یک  بر انتخاب از انتخاب فوق، مجزا بوده و داوطلب می تواند عالوه

 انتخاب نماید.با توجه به ناحیه اي که مشغول به تليیل می باشد، مدارس ماندگار را یکی از  هنرستان، 

، حتی در صورت کسب نمره قبولی، در فهرست قبول انتخاب مدارس در اولویت هاي مورد نظردر صورت عدم  تبصره:

 ن واحد آموزشی که آن را انتخاب نکرده است، اعالم نخواهد شد.شدگا

 مطابق با دستتتتورالعمل آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی،ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشتتتور  -6

 بالمانع است.

در پایه نهم نواحی ثبت نام داوطلبین مدارس ماندگار به صتورت ناحیه اي بوده و دانش آموزان مشتغول به تليیل    -4

و دانش آموزان  مجاز به انتخاب یک رشتتته )علوم تجربی و ریاضتتی فیزیک( در دبیرستتتان ماندگار امام صتتادق)ع( 4و1

مجاز به انتخاب یک رشتتته )علوم تجربی و ریاضتتی فیزیک( در دبیرستتتان  3و2مشتتغول به تليتتیل در پایه نهم نواحی

 ماندگار صدوق می باشد.

شته هاي علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی در مدارس ماندگار، بدون اعمال سهمیه ناحیه اي پذیرش در ر تبصیره: 

 بوده و کلیه داوطلبین می توانند نسبت به انتخاب این دو رشته در دبیرستان ماندگار امام صادق)ع( اقدام نمایند.

 ثبت نام داوطلبان در آزمون: مراحلب( 

 و تکمیل اطالعات   http://asazmoon.qomedu.irمراجعه به سامانه  -1

 هزارتومان(  از طریق درگاه اینترنتی چهل) ریال 400/000پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ  -2

 به جز مبلغ فوق الذکر، دریافت هرگونه وجه تلت هر عنوان ممنوع است.  :1تذكر

دانش آموزان تلت پوشتتش کمیته امداد و بهزیستتتی جهت دریافت کدثبت نام رایگان به مدیر واحد آموزشتتی  :2تذكر

 خود مراجعه نمایند.

کیلوبایت بیشتر  140حجم آن نباید از و بوده  JPGبارگذاري فایل استکن شده عک  پرسنلی دانش آموز با پسوند   -3

 باشد.

استفاده از تياویر قدیمی یا تيویر فردي غیر از دانش آموز شرکت کننده در آزمون، ضمن ملرومیت داوطلب از  تذكر:

 شرکت در آزمون، ثبت نام وي لغو و بی اثر خواهد شد.

 نام در آزمون ي ثبتبرگ تقاضانامهتکمیل نمون -4

http://asazmoon.qomedu.ir/
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 و ي شاهد، نام مدارس نمونه دولتیمون )سهمیهمدارك، به ویژه موارد تأثیرگذار در نتایج آز صتلت مستوولیت   تذكر:

 باشد.آموزان میي دانشمدنظر و ...( به عهده ماندگار

با توجه به این که مراحل ثبت نام به صتورت اینترنتی انجام می شود و امکان بررسی مدارك داوطلبان پیش از   تذكر:

برگزاري آزمون فراهم نیستتت، مستتوولیت رعایت شتترایب فوق برعهده داوطلب استتت ودر صتتورت عدم احراز شتترایب   

 اثر خواهد شد.الذکر، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بیفوق

 

 :آزمون برگزاري تاریخ ،كارت توزیع زمان نام، ثبت مهلتج( 

، از طریق ستتتایت  10/02/1401تا روز شتتتنبه  30/01/1401 شتتتنبهستتته از روز  آزمون، داوطلبان نتام  ثبتت  -1

http://asazmoon.qomedu.ir  .انجام خواهد شد 

اعالم نتایج آزمون، درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن، از طریق سامانه ثبت نام و تبيره: تمامی مراحل ثبت نام، 

 اعالم نتایج استان انجام خواهد شد.

 از طریق درگاه اینترنتی سامانه ثبت نام  04/03/1401 لغایت   01/03/1401 ویرایش اطالعات از -2

ي آزمون شتامل مشتخيتات فردي، عک  داوطلب، مدرسه ملل تليیل، رشته مورد تقاضا،    کارت ورود به جلسته  -3

و نشتتتانی دقیق حوزه امتلانی، حداقل ستتته روز قبل از تاریخ برگزاري آزمون از  و ماندگار انتخاب مدارس نمونه دولتی

 ( در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.  02/04/1401  لغایت 31/03/1401 طریق سامانه ثبت نام ) از تاریخ 

کارت ورود "بدیهی استي کارت ورود به جلسه، ممنوع است. ي آزمون، بدون ارائه: شرکت داوطلبان در جلسه 1تذکر 

 .ارائه می گردد که در زمان مقررّ، اقدام به ثبت نام نموده باشند  صرفا به دانش آموزانی "به جلسه

 باشد.: حضور داوطلبان یک ساعت قبل از شروع، در ملل آزمون الزامی می 2تذکر 

در سراسر کشور  13/14/1411روز جمعه مورخ  صبح 9راس ستاعت   و ماندگار آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی -4

 زمان برگزار خواهد شد. به صورت هم

 

 

 

 

http://asazmoon.qomedu.ir/
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 توزیع كارت و تاریخ برگزاري آزمون بندي ثبت نام وبرنامه زمان جدول

 ایام هفته تاریخ اقدام موضوع ردیف

  10/02/1401تا   30/01/1401 پرداخت هزینهو  ثبت نام 1

 شنبه چهارشنبه تا یک  04/03/1401تا  01/03/1401 ویرایش اطالعات 2

 شنبه تا پنج شنبهسه  02/04/1401تا  31/03/1401 توزیع کارت آزمون ورودي 3

4 

هاي  رودي دبیرستانتاریخ برگزاري آزمون و

هاي فنی و فرهنگ و هنرستاننمونه دولتی،

 و مدارس ماندگار اي نمونه دولتیحرفه

 صبح جمعه 9ساعت  13/14/1411

 

   سؤاالت و محتواي ضریب، تعداد ، آزمون منابعد( 

 .باشدمی ذیل جدول شرح به ، گوییپاسخ زمان تمدّ و سؤاالتو ملتواي  ضریب و تعداد منابع آزمون، ی1

 منابع آزمون
تعداد 

 سوال

 ایهای فنی و حرفههای شاخه نظری/ هنرستانضرائب دروس به تفکیک رشته

 علوم تجربی ریاضی فیزیک
ادبیات و علوم 

 انسانی

علوم و معارف 

 اسالمی

هنرستان فنی و 

 ایحرفه

 5 3 5 5 5 51 های آسمانآموزش قرآن و پیام

 2 2 4 2 2 51 فارسی

 5 2 2 5 5 51 عربی

 5 2 2 5 5 51 مدنی(مطالعات اجتماعی)جغرافی،تاریخ،

 5 5 5 5 5 51 زبان انگلیسی

 3 5 5 4 2 51 علوم تجربی

 3 5 5 2 4 51 ریاضی

                                      511تعداد کل سواالت: 

 دقیقه 521 مدت زمان پاسخگویی:  
 5411-5415طرح سواالت: کتب درسی پایه نهم سال تحصیلی منابع 
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هاي درسی پایه نهم سال ( ، از ملتواي کتابصلیحاي )فقب با یک پاستخ  ي چهار گزینهبه شتیوه  آزمون ستؤاالت  -2

 طراحی خواهد شد.   1400-1401تليیلی 

داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود ، از ملتواي مشترك "هاي آسمانیآموزش قرآن وپیام "سواالت درس ی3

ینی ت هاي دالت مشترك اقلیّیلیان، کلیمیان و زرتشتیان( به سووات هاي دینی رستمی کشتور) مس  اما داوطلبان اقلیّ

 پاسخ خواهند داد. 1400چاپ سال  020کتاب تعلیمات ادیان الهی  و اخالق ویژه اقلیت هاي دینی با کد 

شود. نمره منفی براي داوطلب در نظر گرفته می 1نمره مثبت و به ازاي هر پاسخ غلب،  3،  به ازاي هر پاسخ صلیح -4

 واالت بدون پاسخ نمره اي در نظر گرفته نخواهد شد.وبراي س

نمره منفی براي او در نظر گرفته  1ال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشتتد ، ووتبيتتره: چنان ه داوطلب در هر ستت 

 خواهد شد. 

 

 

 ت ، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموزرفیّظو(

هاي دایر، تعداد واحدهاي آموزشی دبیرستان نمونه دولتی،فرهنگ و ت پذیرش، مکان رشتهظرفیّ تعداد کالس، ی1

 12و11مندرج در صفله   4و  3،  2 ،1مطابق جداول  مدارس ماندگار و  اي نمونه دولتیهاي فنی و حرفههنرستان

 این دفترچه می باشد. 

براي رشته هاي تليیلی ادبیات و علوم انسانی، علوم  و ماندگار پذیرش نهایی دانش آموز در مدارس نمونه دولتی -2

و شاخه فنی و حرفه اي ، منوط به کسب شرایب احراز رشته/زمینه،  ، علوم و معارف اسالمیتجربی، ریاضی فیزیک

( در خردادماه 24/12/1304مورخ  430/94440/2400يیلی) موضوع بخشنامه مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت تل

 است.

تبيره: در صورت عدم احراز شرایب ثبت نام در رشته تليیلی مورد تقاضاي دانش آموز مطابق ضوابب هدایت 

 تليیلی، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.

ارزشیابی پایانی نوبت  معدل کتبیاساس میانگین نمره آزمون ورودي و  بر  ،آموزان در آزمون وروديپذیرش دانش -3

 معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم( خواهد بود.  40نمره آزمون و % 40دوم پایه نهم به نسبت مساوي )%

تعلق می آموزان شتتاهد ، در صتتورت وجود داوطلب، به دانشو ماندگار ،فرهنگاز پذیرش مدارس نمونه دولتی %10 -4

 سهمیه شاهد استفاده کنند: توانند از زیر، به ترتیب اولویت می آموزان با شرایبگیرد. دانش
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 .شاهد فرزندان  اول اولویت( الف

 .اسارت يهسابق سال 3 از بیش با آزادگان و باال به درصد 40 جانباز فرزندان  دوم اولویت( ب

 . اسارت يسابقه ماه 6 از بیش با آزادگان و درصد 40 تا درصد 24 جانباز فرزندان  سوم اولویت( ج

 .اسارت يهسابق ماه 6 از کمتر با آزادگان و درصد 24 زیر جانباز فرزندان  چهارم اولویت( د

ثبت نام، اولویت خود را متقاضتی استفاده از سهمیه شاهد در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی باید در نمون برگ  : 1تبصره

 د.نمایمشخص 

 العات، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  به مدارك ارائه شده پ  از مهلت ثبت نام و ویرایش اطّ: 2تبصره

نمره کل آخرین فرد  حداقل هفتاد درصد: دانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت هاي فوق ، به شرط کسب 3تبصره

 ی شوند.مدرسه مورد تقاضاي خود، پذیرش مدر رشته و  پذیرفته شده

در صورت عدم احراز سهمیه شاهد در رشته تليیلی مورد تقاضاي دانش آموز، مطابق ضوابب، قبولی داوطلب در  :4تبصیره 

 آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.         

به استتناد استاسنامه مدارس نمونه دولتی، ميوب هشتيد و چهل وهفتمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش مورخ     -4

 %11، 10/10/1300مورخ  224104دستتتورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به شتتماره  12و هم نین ماده  01/06/1300

تري به امکانات آموزشی و پرورشی کمان مستتعد که دستترستی    آموزدولتی، به دانشهاي نمونهاز ظرفیت پذیرش دبیرستتان 

آباد، خلجستان ، کهک و روستاهاي نواحی چهارگانه شامل گیرد. که این مدارس شتامل مناطق جعفر مناستب دارند تعلق می 

ناحیه یک)قنوات، جنت آباد، حستین آباد و جمکران(ناحیه دو)ستلف گان و جنداب( ناحیه سه)قمرود( ناحیه چهار )طایقان و   

 قلعه چم( می شود.

متقاضی استفاده از سهمیه  مالك ستهمیه روستتایی، ملل استقرار دبیرستان دوره اول متوسطه داوطلب می باشد.   تبصیره: 

روستتایی می بایستت حداقل یک ستال تليتیلی کامل از دوران تليیل خود را در دوره اول متوسطه، در مدارس روستایی     

 گذرانده باشد.

 بوده و در قبولی مدارس ماندگار، بدون تاثیر می باشد. و فرهنگ ی مختص مدارس نمونه دولتییسهمیه روستا تذكر:
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 پذیرفته شدگان در آزموناعالم نتیجه و ثبت نام ز( 

  باشد:نام هر واحد آموزشی به شرح جدول ذیل میاعالم اسامی پذیرفته شدگان و شروع ثبت ی1

 زمان اقدامات ردیف

 تا دو هفته پ  از برگزاري آزمون اعالم نتایج  1

 30/04/1401تا  24/04/1401از تاریخ  مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی  2

 03/04/1401 اعالم فهرست ذخیره  3

 06/04/1401تا  04/04/1401از تاریخ  مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان ذخیره  4

 

 هاي صلیح و غلب ،ي عدم قبولی شتامل تعداد پاسخ ، کارنامهاندپذیرفته نشتده براي کلیه داوطلبانی که در آزمون  -2

 گیرد. نمره آزمون و نمره آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضاي او، صادر شده و در دسترس ایشان قرار می

 نخواهد شد.  پاسخ داده هیچ اعتراضیروز پ  از اعالم نتایج خواهد بود و بعداز آن به  4تذکر: آخرین مهلت اعتراضات 

 ايهاي فنی و حرفهاند )نمونه دولتی یا فرهنگ یا هنرستتتانآموزانی که در آزمون یک مدرستته پذیرفته شتتدهدانش -3

( اي نمونه دولتیهاي فنی و حرفهنمونه دولتی(  مجاز به ثبت نام در دیگر مدارس )نمونه دولتی یا فرهنگ یا هنرستان

 گیرد.احد آموزشی مورد نظر کمال دقت صورت نخواهند بود لذا قبل از انتخاب و

)حتی در صورت داشتن نمره  ، در ملدوده استانو ماندگار جابجایی دانش آموزان در دبیرستتان هاي نمونه دولتی   -4

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

عدم تکمیل کالس ها، فهرست ذخیره تهیه و اعالم  ، در صورتمهلت ثبت نام پذیرفته شتدگان اصتلی  پ  از اتمام  -5

 خواهد شد

دانش آموزان هم زاد ) دوقلو یا بیشتتتر، هم جن  یا غیر هم جن  ( در صتتورت شتترکت در آزمون ورودي مدارس  -6

آزمون آخرین فرد پذیرفته شده  کلنمره  90نمونه دولتی و پذیرش یکی از آنان، قل هاي دیگر به شرط کسب حداقل %

 سه در رشته مورد تقاضاي خود، می توانند مازاد بر ظرفیت تعیین شده، ثبت نام نمایند.مدر

 ايهاي فنی و حرفههاي دوره دوم متوسطه نمونه دولتی، فرهنگ و هنرستانرقابت علمی براي ورود به دبیرستتان  -7

 بود.   آموزان استان بدون للاظ نمودن ناحیه / منطقه خواهدنمونه دولتی، در بین دانش



0 

اي از ثبت نام و اعالم نتیجه مشتتتخص گردد که داوطلب فاقد شتتترایب الزم در هر یک از چنتان ته در هر مرحلته    -8

 گردد. تلقی می یکنلمکانباشد ثبت نام وي می هادبیرستان

 و اي نمونه دولتیحرفههاي فنی و هاي نمونه دولتی، فرهنگ و هنرستانآموزانی، حق ورود به دبیرستانصرفاً دانش -9

 را خواهند داشت که در آزمون ورودي ثبت نام و شرکت کرده و نمره قبولی احراز نموده باشند.  ماندگاري

، و ماندگار اي نمونه دولتیهاي فنی و حرفههاي نمونه دولتی، فرهنگ و هنرستتتتانداوطلبان ورود به دبیرستتتتان -11

هاي موجود ، اقدام  به انتخاب واحدهاي آموزشی با در نظر گرفتن نوع رشتته ي خود و ضتروري استت با توجه به عالقه  

 نمایند.

ر براي ثبت نام توستب پذیرفته شتدگان، به منزله انيراف از تليیل در این مدارس می   عدم حضتور در مهلت مقرّ  -11

 باشد.

و پرورش استان با شماره هاي  در خيتو  پاستخگویی به هرگونه ستؤال یا ابهام با کارشتناسان اداره کل آموزش     -12

 تماس حاصل شود.  32039033و 32039034و  32039039
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 و ماندگار مدارس نمونه دولتیورودی  آزمون در نام ثبت یتقاضانامه تکمیل راهنمای

 .نماید وارد شده مشخص ملل در کامل به طور و شناسنامه مطابق را خود نام و خانوادگی نام باید داوطلب ،2 و 1 هايردیف در* 

 وارد شده مشخص ملل در( راست به چپ از) را خود( یا کد اتباع ملی کد) شناسنامه شماره رقمیده عدد باید داوطلب ،3 ردیف در* 

 رقمی بودن کد اتباع )کد ثبت شده در کارنامه تليیلی(، یک رقم از سمت راست حذف شود.11در صورت  .نماید

 تاریخ تولد خود را به روز ، ماه و سال )از چپ به راست( در ملل مشخص شده وارد نماید.داوطلب باید  ،4 ردیف در* 

 داوطلب باید نام پدر خود را مطابق شناسنامه و به طور کامل در ملل مشخص شده وارد نماید.  ،5 ردیف در* 

پدر دراتباع از کد اتباع داوطلب استفاده . شتماره شتناستنامه پدر به صتورت کامل ثبت شود. جهت ثبت شماره شناسنامه     6 ردیف در* 

 شود.

 داوطلب باید دین خود را )اسالم، مسیلی، کلیمی و زرتشتی( مشخص نماید. ،7 ردیف در

این دفترچه ، اولویت خود را مشخص  4صتفله  4ي شتاهد، باید با توجه به توضتیلات بند   داوطلب استتفاده از ستهمیه   ،8یف در*در 

 نماید.

 داوطلب باید خواهر یا برادر دو قلو )یا چند قلو( بودن خود را در مربع مربوطه عالمت گذاري نماید.  ،9 ردیف در* 

 گذاري نماید.  داوطلب باید جنسیت خود را در مربع مربوطه عالمت ،11 ردیف در

هاي هاي نمونه دولتی ، فرهنگ و هنرستان( ،  نام و کد دبیرستان3( )2( ، )1داوطلب، باید با توجه به جداول شتماره ) ،  11*در ردیف 

 فنی و حرفه اي مورد تقاضاي خود را به ترتیب انتخاب نماید. 

حیه اي که در آن مشتتغول به تليتتیل نکته: انتخاب مدارس ماندگار از مدارس نمونه دولتی، مجزا بوده و داوطلب می تواند با توجه به نا

 است و رشته تليیلی انتخابی، یکی از مدارس ماندگار  را به صورت مجزا از مدارس نمونه دولتی انتخاب نماید.

 داوطلب باید شماره تلفن منزل و شماره همراه ولی را ثبت نماید. ،13 و 12 هايردیف در* 

 

 محل تحصیل، به صورت خودكار براي دانش آموزان روستایي در نظر گرفته مي شود.نكته: سهمیه روستایي بر اساس واحد آموزشي 

 

مسوولیت وجود هر گونه ايراد ناشی از اطالعات نادرست در نمون برگ تقاضانامه و ثبت نام اينترنتی متوجه شخص داوطلب :  تذکر

 خواهد بود. 
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 هاي نمونه دولتيدبیرستان پذیرش ظرفیت. 1 شماره جدول

  1411-1412سال تحصیلي  

 نام واحد آموزشي 

ناحیه 

آموزشي 

محل 

 استقرار 

كد واحد 

 آموزشي 

 جنسیت 

 پذیرش 
 آدرس  

 ظرفیت پذیرش

علوم 

 انساني

ریاضي و 

 فیزیك

علوم 

 تجربي

 پسر  111 1 نخبگان طاهباز 

خرداد / میدان شهید  14بلوار 
ملالتی / بلوار شهید ملالتی/ 

 39کوچه شماره 

 30 00 تت

 پسر 112 2 حاج محمد ایزدي 
نیروگاه / میدان نبوت / بلوار 

 شهید مدنی 
30 60 30 

 پسر 113 3 دبیرستان شهید فهمیده 

بلوار شهید خداکرم / نرسیده به 
 19ترمینال / روبروي پاسگاه 

 4/کوچه شماره 
 30 00 تت

 دختر  114 1 آیت اله بهاءالدیني)ره( 
/ خیابان  2شهرك فرهنگیان / فاز 

 صدف 
 60 30 تت

 30 60 30 میدان سعیدي/پشت فروشگاه رفاه  دختر  114 2 مهدیه 

 دختر 116 3 حضرت معصومه)س(
خیابان امام خمینی) ره( بعداز 
میدان شهید زین الدین /کوچه 

 4شماره 
30 30 60 

 

 
 

 

 هاي فرهنگدبیرستان پذیرش ظرفیت. 2 شماره جدول

 1411-1412سال تحصیلي  

نام واحد 

 آموزشي 

ناحیه 

آموزشي 

 محل استقرار 

كد واحد 

 آموزشي 

 جنسیت

 پذیرش 
 رشته  آدرس  ظرفیت پذیرش

 60 پسر 114 1 فرهنگ
بلوار عطاران / کوچه 

 24شماره
 خا  رشته ادبیات و علوم انسانی

 00 دختر 119 1 فرهنگ
کوچه -خیابان صفائیه

اولین فرعی  – 10شماره
 سمت راست

 خا  رشته ادبیات و علوم انسانی
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 هنرستان نمونه دولتي پذیرش ظرفیت. 3 شماره جدول

 1411-1412سال تحصیلي  

 رشته نام مدرسه منطقه ردیف
ظرفیت به 

 نفر

جنسیت 

 آموزدانش

كد واحد 

 آموزشي

 آدرس

 1قم ناحیه  1
شهید 

 رجایي

شبکه و نرم افزار 

 رایانه
 پسرانه 64

110 

خیابان انقالب چهار راه 

گلزار شهدا، هنرستان 

 شهید رجایی
 پسرانه 32 حسابداري

 پسرانه 32 پویانمایی)انیمیشن(

 3قم ناحیه  2
حضرت 

 زهرا)س(

شبکه و نرم افزار 

 رایانه
 دخترانه 32

120 

 24متري کیوانفر،  30

متري شهید مطهري، جنب 

 پاساژ تندی ، هنرستان

 زهرا )س( حضرت

 دخترانه 32 گرافیک

 دخترانه 32 نقاشی

 دخترانه 32 فتوگرافیک

 دخترانه 32 معماري داخلی

 1قم ناحیه  3
هنرستان 

 چيگیوه

شبکه و نرم افزار 

 رایانه
 پسرانه 32

121 

بلوار امین، بلوار جمهوري 
هنرستان  2اسالمی کوچه 

 چیگیوه

 پسرانه 32 الکترونیک

 پسرانه 32 الکتروتکنیک

 پسرانه 20 حسابداري

 

 

 . ظرفیت پذیرش دبیرستان هاي ماندگار4جدول شماره 

 1411-1412سال تحصیلي 
 

  

 نام واحد آموزشي 

ناحیه 

آموزشي 

محل 

 استقرار 

كد واحد 

 آموزشي 

 جنسیت 

 پذیرش 
 آدرس  

 ظرفیت پذیرش 

علوم ومعارف 

 اسالمي

علوم 

 انساني

ریاضي و 

 فیزیك

علوم 

 تجربي

ماندگار امام 

 صادق)ع( 
 پسر  122 1

میدان روح  -خیابان معلم
 ا...
 

30 30 60 60 

 پسر 123 2 ماندگار صدوق 
ابتداي  –میدان مطهري 
  خیابان اراك

 60 00 تت تت

 


