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 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

 

 نام دفترچه راهنمای ثبت
 آزمون ورودی پایه دهمرشرکت د و

 دبیرستان های نمونه دولتی

 

 2042-2041سال تحصیلی  : 

 

 .لازم به ذکر است کهنسبت به ثبت نام خود اقدام نمایید  مطالعه دقیق دفترچه راهنما پس از ی داوطلب گرام

 قطعی خواهد شد. ری پیگی اخذ کد پس از ثبت نام شما 

 .irservice.isfedu نام  :نشانی سامانه ثبت 
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 باسمه تعالی

                                     نمونه دولتی متوسطه نظریپایه دهم دبیرستان های  آزمون ورودیو شرکت در  دفترچه راهنمای ثبت نام 

 2042-2041 یلیتحص سال

ی مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، اجرادر         

  0410-0412سال تحصیلیبرای  دوره متوسطه نظریدبیرستان های نمونه دولتی  پایه دهم  آزمون ورودی، 0931/ 10/ 10 تاریخ 

ناسب م در زمان برگزاری آزمون حضوری )فاصله گذاری اجتماعی،استفاده از ماسک،تهویهبا رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

 می شود. مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل برگزارضد عفونی کردن سطوح و...(   هوا،

 :آزمون ورودیدر نام ضوابط و شرایط ثبت( الف      

 داشتن تابعیت ایرانی (2

 انجام می شود. 0411/ 14/ 10تاریخ  941/ 214 بر اساس بخشنامه شماره  نام اتباع غیرایرانی، ثبت تبصره:

مدارس آزمون ورودی مجاز به ثبت نام در 0411-0410سال تحصیلی  پایه نهممشغول به تحصیل در   کلیه دانش آموزان  (1

 نمونه دولتی هستند.

 تبیک معدل و یورود آزمون کل نمره نیانگیم اساس بر ،یورود آزمون در آموزاندانش رشیپذتبصره:  با عنایت به این که 

 نبدو دوم نوبت یانیپا یابیارزش یکتب معدل %01 و یورود آزمون نمره %01)یمساو نسبت به نهم پایه دوم نوبت یانیپا یابیارزش

 در آزمون ورودی را خواهند داشتاحتمال کمتری برای قبولی  پایین دانش آموزان با معدل و بود خواهد (ینیتکو نمره اعمال

 نند.در آزمون شرکت نکحتی الامکان  دانش آموزان این دسته  از  وقت، پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از هزینه واتلافلذا 

 ظریرشته تحصیلی از شاخه ن یکیک واحد آموزشی و  صرفاً ، تقاضای ثبت نامتواند در نمون برگ هر داوطلب صرفاً می (3

 ( را انتخاب نماید.ادبیات و علوم انسانی ،فیزیک علوم تجربی، ریاضی)

 رو بودن، در هر منطقه ای در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون می باشند. آموزان عشایری به دلیل کوچدانش (0

دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج ازکشور که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی هستند، با توجّه  (5

، ضروری است در موعد مقرّر، مطابق با دستورالعمل برگزار نمی شودبه این که آزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان 

 اقدام نمایند. استان این ثبت نام خود در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، نسبت به

رکز ممسئولیت اطلاع رسانی به دانش آموزان مدارس خارج از کشور در خصوص ثبت نام و شرکت در آزمون، بر عهده   تبصره:

  امور بین الملل و مدارس خارج از کشور می باشد.

 : نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون( مهلت ثبتب     

 تا روز 34/42/2042 تاریخ شنبهسه از روز  ،پایه دهم دبیرستان های  نمونه دولتی متوسطه نظری  داوطلبان آزمون ورودی نامثبت (6

 .خواهد شدانجام   service.isfedu.ir  نام ثبتسامانه از طریق  24/14/2204 تاریخ شنبه 
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 (service.isfedu.ir )نام از طریق سامانۀ ثبترا  آزمون ورودینام و شرکت در دفترچۀ راهنمای ثبت داوطلبان می توانند  (7

 .دریافت نمایند
 service.isfedu.irاز طریق سامانه  ،خ آنپاسدریافت  و اعتراضدرخواست  ،آزمون ایجنتاعلام  ،ناممراحل ثبت تمامی:1هتبصر

 .انجام خواهد شد
در سامانه مذکور  1001/ 02/ 22شنبه تاریخ  سه  لغایت  روز 1001/ 02/ 22تاریخ یک شنبه :  ویرایش اطلاعات از روز 2بصره ت

 امکان پذیر می باشد.

 ، مدرسه محل تحصیل، رشته ومدرسه مورد تقاضا،داوطلب عکسمشخصات فردی، که در آن کارت ورود به جلسه آزمون  (8

طریق سامانه ثبت نام در اختیار داوطلبان قرار  ، ازحداقل سه روز قبل از برگزاری آزمون، درج گردیده امتحانی هو نشانی دقیق حوز

 خواهد گرفت.

 بدون ارائه کارت ورود به جلسه، ممنوع است. ،شرکت داوطلبان در جلسه آزمون تبصره :

زمان برگزار صورت هم در سراسر کشور به 43/40/2042  تاریخجمعه صبح روز  9 ساعترأس ، مدارس نمونه دولتیآزمون ورودی  (9

 .خواهد شد

 هزار ریال( صد چهار) ریال 044.444نام  مبلغ ثبت، 0931قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب  04به استناد ماده  (24

 می باشد.

دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد  و بهزیستی  و انجمن مدد کاری امام زمان )عج( اصفهان از پرداخت وجه ثبت  :1تبصره 

 فعلی دانشتوسط مدیر آموزشگاه محل تحصیل  در زمان مقرر )اطلاعات این دانش آموزان می بایست.نام معاف می باشند

  (تکمیل شده باشد. erp.isfedu.irدر سامانه ، آموزان

 .دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع استبه جز این مبلغ،  مبلغ فوق ثابت بوده و : 2هتبصر

 نام داوطلبان درآزمون : ( مراحل ثبتپ   

د ملی خود نام، با ورود کداوطلبان باید ضمن ورود به سامانۀ ثبت)نام درآزمون: برگ اینترنتی تقاضانامۀ ثبتتکمیل نمون (22

 (نام را تکمیل نمایندنمون برگ تقاضانامۀ ثبت

کارشناسی آموزش دوره اول متوسطه داوطلبان می بایست به  پس از ورود به سامانه ثبت نام،  صورت مشاهده موارد ذیلدر  تذکر :

 .خود مراجعه نمایند همنطقه/پرورش ناحی آموزش و هادار

 مدرسه محل تحصیل فعلی و...(   منطقه محل تحصیل ، سامانه ثبت نام )مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات موجود درالف( 

 ب(  عدم دسترسی به سامانه ثبت نام با درج کد ملی 

 .صورت اینترنتی توسط داوطلبان انجام  خواهد شد تمامی فرآیند ثبت نام  به (21
جاری با زمینۀ سفید، مربوط به سال« Jpg»پیکسل در قالب  911×411بارگذاری فایل عکس داوطلب با ابعاد حداکثر  (23

 .آموز دانش
 باشد.عکس خواهران با حجاب اسلامی  ورخ واضح، تمام  به طور کامل،عکس داوطلب لازم است تبصره: 
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صرفاً از طریق وباشدکه  همزمان با ثبت نام هزار ریال( می چهار صدریال ) 411/ 111نام نام: مبلغ ثبتپرداخت وجه ثبت (20
 پرورش استان  اصفهان  واریز می گردد.نام به حساب درآمد اختصاصی اداره کل آموزش و درگاه اینترنتی سامانۀ ثبت

 )داوطلبان گرامی باید جهت پرداخت وجه ثبت نام از طریق کارت های بانکی عضو شبکۀ شتاب استفاده نمایند.(

با توجه به این که پس از ثبت نام و واریز وجه به درگاه اینترنتی ،وجه قابل برگشت نمی باشد لذا تأکید می گردد داوطلبان :  ذکرت
 واریز وجه از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل نمایند زیرا امکان برگشت وجه وجود ندارد. قبل از ثبت نام نهایی و

پس از طی مراحل فوق، شمارۀ پیگیری را حتماً دریافت و آن را جهت  ضروری است داوطلبانرۀ پیگیری: دریافت شما  (25

 .نمایندهای بعدی نزد خود نگهداری استفاده

 :، تعداد و ضریب سؤالاتمنابع آزمون( ج    

 منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤالات و مدّت زمان پاسخگویی، به شرح جدول زیر است:  (26

 تعداد سؤال منابع آزمون ردیف

 ضرائب دروس به تفکیک رشته

 تحصیلی
 منابع طرح سؤال

ریاضی 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

 ادبیات و

 علوم انسانی
 

 1 1 1 11 قرآن و پيام های آسمان آموزش 1

 کتب درسی

پایه نهم سال 

 تحصيلی

1041-1044 

 0 2 2 11 فارسی 2

 2 1 1 11 عربی 3

 2 1 1 11 )جغرافيا، تاریخ ، مدنی (مطالعات اجتماعی  0

 1 1 1 14 زبان انگليسی 1

 1 0 2 11 علوم تجربی 6

 1 2 0 11 ریاضی 7

 دقيقه 124زمان پاسخگویی :  144تعداد کل سوالات :

ی پایه کتب درسای )فقط با یک پاسخ صحیح(، از محتوای سؤالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، به شیوه چهارگزینه (27

 طرح خواهد شد. 2044-2042سال تحصیلی نهم 

از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود؛ اما « آموزش قرآن و پیام های آسمان»سؤالات درس (28

رسمی کشور )مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان(، به سؤالات  مشترک اقلیت های دینی بر اساس محتوای  دینی یهاتیّاقل داوطلبان

 خواهند داد.پاسخ  0411-0410چاپ سال  321کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت های دینی با کد

شود. برای نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته می 0نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط،  9به ازای هر پاسخ صحیح،   (29

 سؤالات بدون پاسخ، نمره ای در نظر گرفته نخواهد شد.

 نمره منفی برای او منظور خواهد شد. 0چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یک گزینه را علامت زده باشد،  تبصره:

 : آموز( ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانشد     

 آخردر  (2)جدول شماره مناطق تحت پوشش در  هر رشته درهر یک از دبیرستان های نمونه دولتی استان  وظرفیت پذیرش  (14

 این دفترچه قابل مشاهده می باشد .
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علوم تجربی، ، انسانی ادبیات و علوم: های تحصیلی، برای رشتهدولتی مدارس نمونهآموز در پذیرش نهایی دانش (12

 220200ماره )موضوع بخشنامه  ش هدایت تحصیلیاجرایی  هنامشیوه مطابق ،  احراز رشته منوط به کسب شرایط ،فیزیک  یاضیر

 . است  خرداد ماه( در 03/02/0930 تاریخ 

 یقبول ،یلیصتح تیهدا ضوابط مطابق آموز،دانش یتقاضا مورد یلیتحص رشته در نامثبت طیشرا احراز عدم صورت در تبصره :

 .دش خواهد اثر یب و لغو آزمون در داوطلب

یکی از شروط اختصاص کلاس/رشته در دبیرستان نمونه دولتی وجود کلاس متناظر آن رشته/کلاس در با توجه به اینکه   (11

سایر دانش آموزان منطقه ( می باشد، لذا تاکید می گردد چنانچه کلاس مدارس عادی منطقه )جهت تسهیل در ادامه تحصیل 

 متناظر وجود نداشته باشد، تشکیل کلاس نمونه دولتی مجوزی نخواهد داشت.

ه ب معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهمو  میانگین نمره کل آزمون ورودی آموزان در آزمون ورودی، بر اساسپذیرش دانش (13

 خواهد بود. (بدون اعمال نمره تکوینی  ی نوبت دومانیپامعدل کتبی ارزشیابی  %54نمره آزمون ورودی و  %54)نسبت مساوی

 :تذکر

داکثر تا ح بایستبا توجه به تأثیر  معدل کتبی پایانی نوبت دوم دانش آموزان  پایه نهم در اعلام نتایج آزمون ،مدیران مدارس دوره اول متوسطه می 

از  اقدام نمایند. )فرآیند ثبت معدل دانش آموزان متعاقباً service.isfedu.irثبت معدل دانش آموزان در سامانه  بهنسبت  2204/ 40/ 47تاریخ 

 .پرورش نواحی ومناطق اطلاع رسانی خواهد شد طریق کارشناسی سنجش ادارات آموزش و

گیرد. آموزان شاهد تعلق میاز ظرفیت پذیرش مدارس نمونه دولتی، در صورت وجود داوطلب، به دانش (%10)ده درصد (10

 استفاده کنند:« سهمیه شاهد»توانند از آموزان با شرایط زیر، به ترتیب اولویت میدانش

 فرزندان شاهد الف( اولویت اول 

 سال سابقه اسارت 9با بیش از  به بالا و آزادگان % 01فرزندان جانباز  ب( اولویت دوم 

 ماه سابقه اسارت 0و آزادگان با بیش از  % 43تا  % 20فرزندان جانباز  ج( اولویت سوم 

 ماه سابقه اسارت 0و آزادگان با کمتر از  % 20فرزندان جانباز زیر  د( اولویت چهارم 

دولتی، باید در نمون برگ ثبت نام، اولویت خود را متقاضی استفاده از سهمیه شاهد درآزمون ورودی مدارس نمونه  :1تبصره

 مشخص نماید.

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

شده نمره کل آخرین فرد پذیرفته  % 20حداقلدانش آموزان سهمیه شاهد با توجّه به اولویّت های فوق، به شرط کسب  :3تبصره

 مدرسه مورد تقاضای خود، پذیرش می شوند.

مطابق ضوابط، قبولی داوطلب در  آموز،مورد تقاضای دانشتحصیلی  هدر رشت سهمیه شاهددر صورت عدم احراز  :0تبصره

 .شداثر خواهد آزمون لغو و بی
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 اریخ ترش، موزش و پروبه استناد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آ (15

 درصد پذیرش دانش آموزان روستایی و ،مصوبه کارگروه استانیالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی و دستور و 10/10/0931

 اعلام خواهدشد. متعاقباًتان های نمونه دولتی شبانه روزی شهری دبیرس

 باشد. می ملاک تعیین سهمیه شهری و روستایی در آزمون ورودی، محل استقرار دبیرستان دوره اول متوسطه داوطلب :1تبصره

متقاضی استفاده از سهمیه روستایی می بایست حداقل یک سال تحصیلی کامل از دوران تحصیل خود را در دوره اول متوسطه، 

 در مدارس روستایی گذرانده باشد.

 ان پذیرفته شده در آزمون ورودی: آموزنقل و انتقال دانش هنحو ضوابط وه(      

متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا استان ها آزمون ورودی، قبولی درکه پس از دانش آموزانی  (16

د، شهرستان مقص هدرسمو وجود ظرفیت خالی در  ( در شهرستان مبدأ )خود رسه مورد تقاضایدر صورت قبولی در مد هستند،

یا استان  )شهرستاننمونه دولتی  نام در مدارسمجاز به انتقال و ثبت مقصد، کل آموزش و پرورش استان هبا کسب موافقت ادار

 دیگر( خواهند بود.

ه به معرفی نام )و مقصد) اعلام قبولی با ذکر نمره کل داوطلب ( های مبدأ استان کل آموزش و پرورشه ادارهای  هنامتصویر  تبصره:

 منتقل شده، بایگانی شود. آموزدانش پروندهدر باید  دبیرستان مقصد(

 ین فردآخر نمره شتنحتی در صورت دامحدوده نواحی شهر اصفهان  دردبیرستان های نمونه دولتی،  جابجایی دانش آموزان در (17

  .در سال اول پذیرش، ممنوع استمقصد(  هقبولی مدرس

 شدگان در آزمون :  ثبت نام از پذیرفته و( اعلام نتیجه و    

  بعد از برگزاری آزمون از طریق سایت ثبت نام دو هفتهنتیجه آزمون: نتایج پذیرفته شدگان اصلی حداکثر ظرف مدت  (18

service.isfedu.ir .اعلام خواهد شد 

 خواهد شد.اطلاع رسانی از طریق سامانه مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی در زمان اعلام نتایج  (19

 برای داوطلبانی که درآزمون ورودی شرکت کرده اند، کارنامه صادر خواهد شد. (34

اداره  کلاس ها، فهرست  ذخیره  توسطظرفیت پس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، در صورت عدم تکمیل  (32

 د.اعلام خواهد ش service.isfedu.irکل آموزش و پرورش استان  در سامانه ثبت نام 

نمونه  سمدار به شده اعلاماداره کل آموزش و پرورش توسط  تأیید  پس از  شدگان اصلی و ذخیرهپذیرفته فهرست تبصره:

 منطقه نگهداری شود. و حداقل به مدت سه سال در مدرسه می بایست ارسال و دولتی

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی  )دو قلو یا بیشتر، هم جنس یا غیر هم جنس( در صورت شرکت درزاد آموزان همدانش (31

در رشته تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه  نمره % 31کسب حداقل های دیگر به شرط و پذیرش یکی از آنان، قل

 ثبت نام نمایند. ،مازاد بر ظرفیت تعیین شدهتوانند ، میمورد تقاضای خود
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ن، نمره آزموه ، پیش از اعلام نتیجزاد)دوقلو یا بیشتر(همآموزان به منظور بررسی و اعمال تسهیلات پذیرش دانش ه:تبصر

شده، در فهرست تعیینلازم، نام ایشان نیز مازاد بر ظرفیت  شرایطبررسی و در صورت دارا بودن  ،زادآموزان همدانش

 خواهد شد. شدگان اعلام پذیرفته

و تبصره آن  در خصوص  01/01/0931 تاریخ  221030دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی شماره « 03»به استناد ماده  (33

های میانی دبیرستان های نمونه دولتی متوسطه نظری، در صورت نحوه پذیرش وزمان برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت در پایه

ر دظرفیت برگزار خواهد شد که نحوۀ ثبت نام دانش آموزان طی بخشنامه  یلموجود ظرفیت در پایه  های  میانی آزمون تک

های نمونه دولتی دوره دوم استان اعلام خواهد شد. که لازم است داوطلبان جهت اطلاع از شرایط و نحوه به دبیرستان 0410تیرماه 

 راجعه نمایند .شرکت در آزمون در تاریخ مقرر به دبیرستان های نمونه دولتی مورد تقاضای خود م
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 در  استان نظری متوسطه  دولتی نمونه های دبیرستان دهم پایه  آموزان دانش پذیرش ظرفیت( 2) شماره   جدول

 2042-2041 تحصیلی دهم  سال پایه ورودی آزمون

 

نواحی  و مناطق تحت 

 پوشش

 

 آموزشگاه تلفن

 

 

 دبیرستان آدرس

 

 پذیرش پیش بینی ظرفیت 

 کلاس ()تعداد 

 

 جنسیت

 

 کد دبیرستان

 

 

 نمونه نام دبیرستان

 دولتی

 

 

 کد منطقه

 

شهرستان/ 

 منطقه/ ناحیه

 

 ردیف

 رشته

 و دبیاتا

 علوم

 انسانی

رشته 

ریاضی 

 فیزیک

رشته 

علوم 

 تجربی

 31337272 2،1،3،0،5،6ناحیه
روبروی سه راه  -اتوبان خیام 

 کوچه جوزدان -کهندژ
 2742 شیروانی 95217784 دخترانه 1 2 4

اصفهان ـ ناحیۀ 

2 
2 

 31367222 2،1،3،0،5،6ناحیه
روبروی مسجد  -خیابان صارمیه 

 سلمان
 2742 نیلفروش زاده 95246823 پسرانه 2 1 4

اصفهان ـ ناحیۀ 

2 
1 

 31113948 2،1،3،0،5،6ناحیه

خیابان کمال اسماعیل  حد فاصل پل 

 جنب اداره -خواجو وپل فردوسی 

 دخانیات

 2741 هراتیشیخ زاده  95212357 پسرانه 1 0 4
اصفهان ـ ناحیۀ 

1 
3 

 31150249 2،1،3،0،5،6ناحیه
 جنب-کوی کهران  -خیابان گلزار 

 مسجد فاضل هندی
 2741 زندی زادهشهید  35113540 دخترانه 1 2 4

اصفهان ـ ناحیۀ 

1 
0 

 3614124 -2،1،3،0،5،6ناحیه
جنب  -سه راه حکیم نظامی 

 3مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 
 2743 سعدی 95463187 پسرانه 1 1 4

اصفهان ـ ناحیۀ 

3 
5 

 36621291 2،1،3،0،5،6ناحیه
 -خیابان شهید نیکبخت شرقی 

 ( 32کوچه شهید کریمیان ) 
 95246403 دخترانه 1 2 4

شهید سید ساعد 

 هاشمی
2743 

اصفهان ـ ناحیۀ 

3 
6 

 36852828 2،1،3،0،5،6ناحیه
خیابان اردیبهشت  -بهارستان 

 خیابان قائم مقام فراهانی -شرقی 
 2743 شهید مجید شهریاری 95221501 پسرانه 1 2 4

اصفهان ـ ناحیۀ 

3 
7 

 3554368 2،1،3،0،5،6ناحیه
خ شیخ طوسی  -خیابان پروین 

 متری اول (10غربی )
 2740 صارمیه 95463170 دخترانه 3 2 4

اصفهان ـ ناحیۀ 

0 
8 

 30070023 2،1،3،0،5،6ناحیه
خ مصلی –سروش خ –میدان قدس 

 کوچه امامزاده ابراهیم–
 95463173 پسرانه 1 1 4

)حق صغیراصفهانی

 پناه (
2740 

اصفهان ـ ناحیۀ 

0 
9 

 30020112 2،1،3،0،5،6ناحیه

بعد از -خیابان جابر انصاری 

روبروی پنج  -8شهرداری منطقه 

 آذر

 2745 مکتبی 95459136 دخترانه 1 2 2
اصفهان ـ ناحیۀ 

5 
24 

 33056484 2،1،3،0،5،6ناحیه
 مسجد جنب کوچه- اول رباط

 هدایت کوچه- الزمان صاحب
 2745 شهید مطهری 95459138 پسرانه 2 1 4

اصفهان ـ ناحیۀ 

5 
22 

2،1،3،0،5،6نواحی

-جرقویه علیا  -

ه جلگ-جرقویه سفلی 

-نایین -کوهپایه -

بن -خور وبیابانک 

 رود

35124672 
بعد از سه راه  -خیابان جی

 ایستگاه دانشسرا-همدانیان 
 2734 )ص( محمد رسوالله 84425184 پسرانه 1 2 2

اصفهان ـ ناحیۀ 

6 
21 

2،1،3،0،5،6نواحی

-جرقویه علیا  -

ه جلگ-جرقویه سفلی 

-نایین -کوهپایه -

بن -خور وبیابانک 

 رود

35163466 

انتهای خیابان مسجد  -خیابان جی  

نبش خیابان ملاعلی کرد -   علی

 آبادی

 2734 هاشم زاده 96210515 دخترانه 2 2 2
اصفهان ـ ناحیۀ 

6 
23 

 50732929 آران وبیدگل
جنب  -میدان سردار  سلیمانی 

 مدیریت آموزش وپرورش
 20 آران و بیدگل 2773 شهید جندقیان 95487304 نهادختر 1 4 2

-مبارکه -باغبادران 

  زرین شهر  -پیربکران

 روستایی فلاورجان

51546303 
جنب –محله ملک آباد -باغبادران 

 رالشهداتپه نو
 25 باغبادران 2733 زنده یاد فضیلی 95415492 پسرانه 2 2 2
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 تحصیلی دهم  سال پایه ورودی آزمون در استان نظری متوسطه  دولتی نمونه های دبیرستان دهم پایه  آموزان دانش پذیرش ظرفیت( 2) شماره   ادامه جدول

2041-2042 

 

نواحی  و مناطق تحت 

 پوشش

 تلفن آموزشگاه

 

 دبیرستان آدرس

 

 پذیرش پیش بینی ظرفیت 

 ()تعداد کلاس 

 آدرس

 دبیرستان

 

 

 کد دبیرستان

 

 

 نمونه نام دبیرستان

 دولتی

 

 

 کد منطقه

 

شهرستان/ 

 منطقه/ ناحیه

 ردیف
رشته 

ادبیات 

وعلوم 

 انسانی

رشته 

ریاضی 

 فیزیک

شته ر

علوم 

 تجربی

 05865144 برخوار
امامزاده  -دولت آباد برخوار  

 مسکن مهر-نرمی 
 26 برخوار 2710 زنده یاد نجفی 96467983 پسرانه 2 2 2

 05022944 برخوار
-خیابان بعثت-دستگرد-برخوار

 کوچه یاس
 27 برخوار 2710 فاطمه زهرا )س( 95227885 دختر انه 2 2 2

 01119224 تیران وکرون
تیران شهرک بوستان انتهای بوستان 

7 
 28 تیران و کرون 2760 کوثر 95487895 دختر انه 2 2 2

 خمینی شهر

 
33621766 

خمینی شهر بلوار شهید منتظری 

 54کوچه 
 29 شهرخمینی 2766 خرداد25 95212275 دختر انه 2 2 2

 14 شهرخمینی 2766 شهید مطهری 95225785 پسرانه 2 2 2 خمینی شهر خیابان حافظ 33645294 خمینی شهر

 05159034 میمه -شاهین شهر
خیابان شهید -بلوار طالقانی

 شیرودی
 12 شهرشاهین 2714 دکتر  انصاری 96466997 دختر انه 1 2 2

 05310104 میمه -شاهین شهر
خیابان شیخ فضل -خیابان مدرس

 اله نوری
 11 شهرشاهین 2714 امام خمینی )ره( 95491650 پسرانه 2 2 2

 13 شهرضا 2735 شهید همت 95464053 پسرانه 2 2 2 16شهرضا خیابان پاسداران فرعی  53544447 شهرضا

 10 شهرضا 2735 زنده یاد حسینی 95464051 دختر انه 2 2 2 شهرضا چهارراه علی اکبر 53504498 شهرضا

 -فلاورجان  

 پیربکران
37084844 

کلیشاد و سودرجان بعد از 

 بیمارستان شفا
 15 فلاورجان 2705 بهنام رحمانی 95464208 پسرانه 2 2 2

زرین  -فولادشهر 

 -فلاورجان -شهر 

 -پیربکران -مبارکه

 باغبادران

جنب پاساژ  -B5محله -فولاد شهر  51610547

 ولیعصر
 فولادشهر 2719 ابرار 96459158 دختر انه 1 2 1
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زرین  - فولادشهر

 شهر
خیابان طالقانی پایین تر از بانک  51616196

 ملی
 17 فولادشهر 2719 سپاهان 96459157 پسرانه 2 2 2

 55003132 کاشان
روبروی حج و  -خیابان شاهد 

 زیارت سابق
 18 کاشان 2769 شهید  مازوچی 38592547 دختر انه 2 2 2

 55329800 کاشان
خ شهیدان  -میدان قاضی اسداله 

 اسلامی تبار
 95489928 پسرانه 2 2 2

امام خامنه ای )مد 

 ظله(
 19 کاشان 2769

 -چادگان -گلپایگان

 -بویین میاندشت

   -فریدون شهر 

 -روستایی خوانسار

 -مهردشت-فریدن 

 میمه

57088189 
ش نب -بلوار شهید  قاسم سلیمانی

 6کوچه 
 34 گلپایگان 2753 محسن جنتی 84425178 پسرانه 2 2 2
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 (1جدول شماره )

 

 : (20:34صبح لغایت  8)از ساعت شماره تلفن تماس  جهت پاسخگویی به داوطلبان 

  43231123837: اداره فناوری اطلاعاتکارشناس  

49921717863شماره تلفن پشتیبان : 

 43237248002:  شبانه روزی  ارشناسی مدارس نمونه دولتی وک

 

 برگ اطلاعات دانش آموزان منطقه :نمون 

 نام منطقه مقصد نام آموزشگاه محل تحصیل فعلی نام منطقه مبدأ )محل تحصیل فعلی ( کدملی نام ونام خانوادگی ردیف

      

      

      

      

      

: 2تذکر   

متقاضی ثبت  ،در مناطقی که فاقد دبیرستان نمونه دولتی می باشد چنانچه داوطلب به دلیل  انتقال ولی یا تغییر محل سکونت 

با مراجعه  به  2042/ 41/ 45تا تاریخ  مناطق  استان می باشد  می بایست نام در یکی از دبیرستان های نمونه دولتی نواحی و

تا   اقدام(  1 )  جدول شمارهتکمیل  پرورش محل تحصیل فعلی خود ،نسبت به درخواست و کارشناسی سنجش  اداره آموزش و

 در سامانه ثبت نام اقدام گردد.توسط اداره کل آموزش وپرورش استان،  نسبت به فعال سازی کد ملی داوطلب 

فعال خواهد شد و ثبت نام  مانه در سا 2042/ 24/1لغایت   2042/ 41/ 48بدیهی است ثبت نام این دانش آموزان از تاریخ   

 دواطلب می بایست شخصا نسبت به ثبت نام خود در سامانه اقدام نماید.

:1تذکر

ه اداره سنجش این اداره کل ب 2042/ 41/ 47داوطلبان  مذکور را تا تاریخ   سی سنجش مناطق  می بایست مشخصات کارشنا 

 ند.ارسال نمای



11 

 

 

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(


