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 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

 معاونت آموزش متوسطه

 کیفیت آموزشی و پایش اداره سنجش

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر چه راهنمای ثبت نام

 و شرکت در آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان نمونه دولتی

 متوسطه نظری

1401-1402سال تحسیلی  

اشد.داوطلب گرامی مراجعه به سایت به منزله ثبت نام نمی ب  

بلکه پس از واریز وجه ثبت نام و اخذ پرینت تقاضا نامه کامل شده و اخذ کد پیگیری، ثبت 

 نام قطعی می گردد.

.کد پیگیری خود را تا پایان اعالم نتایج نگهداری نمایید  

 

www.azmoon.kbedu.ir 
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 باسمه تعالی

 1401-1402 یلیتحص سالپایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  دستورالعمل آزمون ورودی

ی مفاد اسااسامامم مرارن ونهوم دتی، م مبهه تص،بر ت ل و ت تف،ن ج جه م رهرای لای  ومه و ت   اجرادر         

تا ت رسااا،ان دبم،هسااا)م  ومه و پااهام دتم مارارن ونهوم دتی،  دترو دت      و مهن ترتدیم 1/6/1931پرتروم مهرخ 

و وامم تای ب رار،  در  مان برگزاری و مهن با رلاهت ر ه1011-1011سال تحب ه ای( برای تای فم  ت حرفمتمرسا،ان 

ا رراهط )ابق بحضهری  فاصهم گزاری اج،نال  م اس،فادو ا  ماسک م ت ههم مماسب تهام ضر لفهو  کردن س)هح ت ...( م

 م  رهد. ت ضهابط ممررج در اهج دس،هرایعنو برگزار

 

 آزمون ورودی  درنام ( ضوابط و شرایط ثبتالف

 ؛دار،ج تابع ت اهراو  (1

 اوجا  م  رهد. 10/10/1011 مهرخ  110/901 ورنار مامصمبخ بر اسان وا  اتباع غ راهراو م ثبت تبصره:

در و مهن ترتدی  مجا  بم ثبت وا م 1011-1011مصغهل بم تحب و در پاهم و م سال تحب ه  تنام  داوش ومه ان  (2

 مر.ت ،مرارن ونهوم دتی،  

 تنان مم)قم خهاتر بهد. ومه ان داوش ج ب در  دتی، ونهوم یتا رس،ان دبرقابت لهن  در و مهن ترتدی  (3

 م لهه  تجرب  ا  راخم وظری تحب ه  رر،م هکثبت وا م  تقاضای ونهن برگدر  رتهاوم تر داتطهب صرفاً  (4

 او،خاه وناهر. را (ادب ات ت لهه  او او  مف زهک رهاض 

 

اس،ان مجا  بم ثبت وا  ت ررکت در و مهن  ی در س)حدر تر مم)قم ام بهدن رت کهچی بم دی و لصاهرومه ان داوش (5

 م  بارمر.

م  ،مرتونهوم دتی،   مرارنداوش ومه ان مصغهل بم تحب و در مرارن خارج ا کصهر کم م،قاض  ادامم تحب و در  (6

)ابق رم مضرتری است در مهلر مقرّ مون  رهد برگزارم بم اهج کم و مهن مجزا برای اهج قب و ا  داوش ومه ان با تهجّ

 اقرا  وناهمر. اس،ان مهرد تقاضا درو بت بم ثبت وا  خهد  متدی مرارن ونهوم دتی، با دس،هرایعنو و مهن تر

م ئهی ت اطالع رساو  بم داوش ومه ان مرارن خارج ا  کصهر در خبهص ثبت وا  ت ررکت در و مهنم بر   :1 تبصره

 ر. ل رو مرکز امهر ب ج اینهو ت مرارن خارج ا  کصهر م  بار

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

در اخ، ار  www.azmoon.kbedu.ir ساماوم ثبت وا ررکت در و مهن ترتدیم ا  طرهق  وا  تراتمنای ثبتم دف،رل (7

 . گ ردم داتطهبان قرار
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مه ان م  تهاومر در و مهن کم داوش واس،ان  ونهوم دتی،  مرارنتر رر،م در رو ت پذهبات ت ظرف ّمصخّ :تبصره

 قابو مصاترو خهاتر بهد. برای داتطهبان وا تمگا  ثبتترتدی ون ررکت وناهمرم 

ا   10/02/1401مورخ  شنبه  تا رت  30/01/1401 مورخ نبهسه شرت  ا   مونهوم دتی،  مرارنداتطهبان و مهن ترتدی  وا ثبت (8

 .ررهاتر خاوجا   www.azmoon.kbedu.ir وا ثبت مساماوطرهق 

در سامانه  1021/ 20/ 02شنبه تاریخ  سهلغایت روز  1021/ 20/  11ویرایش اطالعات از روز شنبه :  1تببرو 

 امکان پذیر می باشد.

وم اا  طرهق سامم خ ونپاسدرهافت  درخهاست تجرهر وظر ت مو مهن اهجو،الال   موا تنام  مراحو ثبت : 0 هتبصر

www.azmoon.kbedu.ir   رراتر خهاوجا. 

تیههت ا مرر،م مهرد تقاضام مررسم محو تحب وم داتطهب لکسم مصخبات فردیرامو:  و مهن مکارت ترتد بم جه  (9

ا  طرهق ساماوم ثبت م سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمونحداقل م ام،حاو  وت وصاو  دق ق حه ونهوم دتی،  مرارن او،خاه 

 .فتگرخهاتر  ان قراردر اخ، ار داتطهب(www.azmoon.kbedu.ir وا 

 ممنوع است. ،بدون ارائه کارت ورود به جلسه مجه م و مهن درداتطهبان  ررکت : تبصره

صهرت  در سراسر کصهر بم 40/1401/ 03مورخ   جمعهصبح روز  9 ساعتن أرم مرارن ونهوم دتی، و مهن ترتدی  (10

 .خهاتر رر مان برگزار تم

 .م  بارر (هزار ریال صدچهار) ریال 000004نام  مبلغ ثبتم 1931 مبهه ممقررات مای  دتیت بخص  ا  قاوهن تمظ م 10 اس،ماد مادوبم  (11

 درهافت ترگهوم تجم تحت تر لمهان منمهع است.بم جز اهج مبهغم  مبهغ فهق ثابت بهدو ت :1هتبصر

ند می توانو  رداخت وجه ثبت نام معاف می باشنداز پ کمیته امداد و بهزیستی:دانش آموزان تحت پوشش 2هتبصر

کد ثبت نام رایگان را دریافت نمایند  www.azmoon.kbedu.ir از طریق سامانه3/2/1041از  روز شنبه  مورخ 

 مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون:( ب. 

ر مه  ک ( تکن و ونهن برگ اهم،رو  تقاضاوامم ثبت وا  در و مهن : داتطهبان باهر ضنج ترتد بم ساماوم ثبت وا  م با ترتد11  

 .خهد ونهن برگ تقاضاوامم ثبت وا  را تکن و وناهمر

: تنام  فراهمر ثبت وا  بم صاهرت اهم،رو،  تهساط داتطهبان اوجا  خهاتر رر ت مرارن محو تحب و داتطهبان در    1توجه 

 ئهی ،  وخهاتمر دارت. م ت چ گهوم اهج خبهص

(( با  م مم سااف ر مربهب بم سااال  Jpgپ ک ااو در قایب    911*  011( بارگذاری فاهو لکس داتطهب با ابعاد حراکثر  19

 جاری داوش ومه 

صرفا ا   ثبت وا  تم  بارار کم تنزمان با   هزار ریال ( صدد چهارریال ) 222220مبلغ ( پرداخت تجم ثبت وا  :  10

ت بههراحنر   گ هههمطرهق درگاو اهم،رو،  سااماوم ثبت وا  بم ح اه درومر اخ،باص  ادارو کو ومه و ت پرترو اس،ان ک 

 تارهز م  گردد.
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 باهر ج ت پرداخت تجم ثبت وا  ا  طرهق کارت تای باوک  لضه ر،اه اس،فادو وناهمر.( داتطهبان گرام  

 تبا توجه به اینکه پس از ثبت نام و واریز وجه به درگاه اینترنتی ، وجه قابل برگشدد  توجه :

ط ثبت نام نهایی و واریز وجه از واجد شرایطلبان قبل از نمی باشد لذا تاکید می گردد داو

 بودن خود اطمینان حاصل نمایند زیرا امکان برگشت وجه وجود ندارد.

( درهافت رنارو پ گ ری : ضرتری است داتطهبان باهر پس ا  ط  مراحو فهقم رنارو پ گ ری را ح،ناً درهافت وناهمر ت  10

 مر.ون را ج ت اس،فادو تای بعری وزد خهد وگ راری کم

 

 

  ، تعداد و ضریب سؤاالت منابع آزمون( ج

  است:م بم ررح جرتل  هر گهه ت  مان پاسخم تعراد ت ضرهب سؤاالت ت مرّمابع و مهنم (16

 تعداد منابع آزمون

 

 سوال

 ضرائب درتن بم تفک ک رر،م تای راخم وظری

  ادبیات و علوم انسانی علوم تجربی ریاضی  فیزیک

 1 1 1 11 وسنانومه و قرون ت پ ا  تای 

 0 0 0 11 فارس 

 0 1 1 11 لرب 

 0 1 1 11  جغراف ا م تارهخ م مرو (م)ایعات اج،نال 

 1 1 1 12  بان اوگه   

 1 0 0 11 لهه  تجرب 

 1 0 0 11  رهاض 

   122: تعدادسواالت

 دقیقه 102مدت زمان پاسخگویی:

 

 1022-1021یلی منابع طرح سواالت: کتب درسی پایه نهم سال تحص

 درصر ک،اه تای درس  پاهم و م ت طبق جرتل فهق تع ج م  گردد. 111تببرو : مح،های ممابع و مهن ا  

تب درسی کمح،های  ا (م صح حای  فقط با هک پاسخ ل ارگزهمم وم بم ر هونهوم دتی،  مرارنسؤاالت و مهن ترتدی  (17

 .ح خهاتر ررطر 1400-1401سال تحصیلی   پایه نهم

 اما ؛طراح  م  رهدا  مح،های مص،رک داتطهبان اتو تص ع ت ت مج « ومه و قرون ت پ ا  تای وسنان»ت درنسؤاال (18

دهم  بر  مص،رک اقه ت تای  م  ح انم که ن ان ت  رتص، ان(م بم سؤاالت رسن  کصهر  دهم  یتات ّاقه داتطهبان
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خهاتمر پاسخ  1011-1011لاپ سال 311هم  با کرای   ت اخالق تهژو اقه ت تای د ادهان تعه نات اسان مح،های ک،اه

 داد.

رهد. برای داتطهب در وظر گرف،م م  منفی نمره یکمثبت و به ازای هر پاسخ غلط،  نمره 3به ازای هر پاسخ صحیح،  (19

 ی در وظر گرف،م وخهاتر رر.ا ونروبرای سؤاالت برتن پاسخم 

 تر رر.خها ممظهرممف  برای ات  ونرو هکلالمت  دو باررم سؤال ب ش ا  هک گزهمم را  تر لماوچم داتطهب در تبصره:

 

 آموز( ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانشد

( 1ت  1ظرف ت پذهرو تر رر،م در تر هک ا  دب رس،ان تای ونهوم دتی،  اس،ان ت مماطق تحت پهرش در جراتل رنارو  ( 20

 . در پاهان اهج دف،رلم قابو مصاترو م  بارر

  ب  تلهه  تجر م رهاض  ف زهک :اوش ومه  در مرارن ونهوم دتی، م برای رر،م تای تحب ه پذهرو و اه  د (21

 116166ممهب بم ک ب رراهط احرا  رر،مم م)ابق ر هو وامم اجراه  تراهت تحب ه  رنارو  او او لهه   تادب ات 

 است. خرداد ماه( در  1930/  11/  13مهرخ 

وا  در رر،م تحب ه  مهرد تقاضای داوش ومه م م)ابق ضهابط تراهت  تببرو : در صهرت لر  احرا  رراهط ثبت

 تحب ه م قبهی  داتطهب در و مهن یغه ت ب  اثر خهاتر رر.

کتبی  معدلو  آزمون ورودی نمره کلمیانگین  محاسبه ومه ان در و مهن ترتدیم بر اسانداوش پذهرو (22

معدل کتبی ارزشیابی  %50نمره آزمون ورودی و  %50)  ؛به نسبت مساویپایه نهم نوبت دوم پایانی ارزشیابی 

 خهاتر بهد.(بدون اعمال نمرات تکوینی  ی نوبت دومانیپا

 
 

ران پایانی نوبت دوم دانش آموزان پایه نهم در اعالم نتایج آزمون، مدی ارزشیابی تذکر: با توجه به تاثیر معدل کتبی

انه و بروز نسبت به ثبت معدل دانش اموز در سام 1102 / 32/  02حداکثر تا تاریخ متوسطه دوره اول می بایست 

فرایند ثبت معدل دانش اموزان متعاقبا از طریق کارشناسی سنجش ادارات آموزش و پرورش رسانی اقدام نمایند. 

 شهرستان ها و مناطق اطالع رسانی خواهد شد.

 

ونهوم دتی، م  مرارنپذهرو ظرف ت   ا (%12)درصدده م 13/19/1931مهرخ  61330/111بم اس،ماد بخصمامم رنارو  (23

م بم ترت ب اتیههت ومه ان با رراهط  هرد. داوشگ رم ق ومه ان راتر تعهدر صهرت تجهد داتطهبم بم داوش

 اس،فادو کممر: «راترس ن م »تهاومر ا  م 

 فر وران راتر؛ ایف( اتیههت اتل 

 اسارت؛ سال سابقم 9با ب ش ا  ت و ادگان  بم باال % 01فر وران جاوبا   ه( اتیههت دت  
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 اسارت؛ ماو سابقم 6ت و ادگان با ب ش ا   % 03تا  % 10فر وران جاوبا   ج( اتیههت سه  

 ؛اسارت ماو سابقم 6ادگان با کن،ر ا  ت و  % 10فر وران جاوبا   هر  د( اتیههت ل ار  

تیههت ا مثبت وا  در ونهن برگ رباه مدتی،  ونهوممرارن و مهن ترتدی س ن م راتر دراس،فادو ا  م،قاض   :1تبصره

 خهد را مصخص وناهر.

 ترت ب اثر دادو وخهاتر رر. مت تهراهش اطاللاتثبت وا  م هت  بم مرارک ارائم ررو پس ا : 0تبصره

کو وخرهج فرد ونرو  % 12حداقلبم ررب ک ب  مت تای فهقم بم اتیههّراتر با تهجّداوش ومه ان س ن م  :3بصرهت

 پذهرو م  رهور. ممررسم مهرد تقاضای خهد در رر،م ت ررو پذهرف،م

م قبهی  م)ابق ضهابط مومه داوشمهرد تقاضای تحب ه   مدر رر، س ن م راتردر صهرت لر  احرا   :0بصرهت

 .رراثر خهاتر داتطهب در و مهن یغه ت ب 

م م  رهور جزء ظرف ت پذهرو داوش ومه او  کم برتن اح، اه س ن م راتر م در و مهن ترتدی پذهرف،: 1تبصره

 س ن م راتر ممظهر ون  رهور.

بم اس،ماد اساسمامم مرارن ونهوم دتی،  م مبهبم تص،برت ل و ت تف،ن ج جه م رهرای لای  ومه و ت پرترو  ( 10

 س ن م پ ش ب م  ررو برای پذهرو  مهن مبرگزاری و کارگرتو اس،او س،اد مبهبم  بر اسان ت 1/6/1931تارهخ 

. م  بارر  رگان تر تاحر ومه ر  ونهوم دتی، پذهرف،م ردرصد( و پنج )سی %  31   روستاییمه ان داوش و  

در و مهن ترتدی مرارن ونهوم دتی،  م محو اس،قرار دب رس،ان دترو اتل  ن سهمیه روستاییمالک تعیی :1تبصره 

ا  دتران  املصیلی کحداقل یک سال تحم،هس)م است. م،قاض  اس،فادو ا  س ن م رتس،اه  م  باه ت 

 تحب ه  خهد را در دترو اتل م،هس)م م در مرارن رتس،اه  گذراورو بارر.

 ان پذیرفته شده در آزمون ورودیآموزنقل و انتقال دانش هضوابط و نحو( ه

 ،جر ح،  در صهرت دا یک شهرستانمحدوده  دردب رس،ان تای ونهوم دتی، م  جابجاه  داوش ومه ان در (25

  ممنوع است. مقبر( در سال اتل پذهروم مقبهی  مررس وخرهج فرد ونرو
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 در آزمون شدگان از پذیرفته( اعالم نتیجه و ثبت نام ح

رهق  ساهت ا  طبعر ا  برگزاری و مهن  دو هفتهظرف مرت  حراکثر و، جم و مهن : و،اهج پذهرف،م ررگان اصه  (26

 الال  خهاتر رر. www.azmoon.kbedu.irثبت وا  

 بت وا  ا  پذهرف،م ررگان اصه  در  مان الال  و،اهج اطالع رساو  خهاتر رر.حراکثر م هت ث (27

 رر.خهاتر صادر و مهن برای داتطهباو  کم در و مهن ترتدی ررکت کردو اورم کاروامم  (28

پس ا  اتنا  م هت ثبت وا  پذهرف،م ررگان اصه م در صهرت لر  تکن و کالن تام ف رست ذخ رو تهسط ادارو  (29

 الال  خهاتر رر. www.azmoon.kbedu.irترو اس،ان در ساماوم ثبت وا  کو ومه و ت پر

تببرو : ف رست پذهرف،م ررگان اصه  ت ذخ رو الال  ررو بم مرارن م باهر بم تائ ر ادارو کو ومه و ت پرترو اس،ان 

 وگ راری رهد. حداقل به مدت سه سال در مدرسه، منطقه و استانبرسر ت 

ک ک مرارن بم تفباهر  ونهوم دتی، م ثبت وا  در مرارن فروهمروجا  م ممظهر ابگان ف رست  اسام  پذهرف،م رر (30

ا  م ومحو تحب و م،هس)مدترو اتل وا  مررسم م کر مه داتطهب م  رنارورامو: وا  ت وا  خاوهادگ م وا  پررم  

ت ونرو  م ونرو و مهنک،ب  ار ر اب  پاهاو  وهبت دت   مهرد تقاضام معرل دتی، ونهوم م،هس)مدترو دت  مررسم 

ران ج ت ارائم بم مره مت  م ت پس ا  تأه ر ادارو کو ومه و ت پرترو اس،انومه ان( داوش ترا  ررو کو ت س ن م

 گردد.م  تحههو واح م ها  م)قمم ادارات ومه و ت پرترو ر رس،انمبم مرارنم 

 مرارندر و مهن ترتدی رت ررکت در صه( م تم جمس ها غ ر تم جمسب ص،ر دت قهه ها  تم  ادومه ان داوش (31

ترا  ررو و مهن وخرهج فرد  ونرو % 22م ررب ک ب حراقو تای دهگر بت پذهرو هک  ا  ووانم قو دتی،  ونهوم

 ثبت وا  وناهمر. ،شده تعیینمازاد بر ظرفیت  تهاومرم م مهرد تقاضای خهددر رر،م ررسم پذهرف،م ررو م

 ( سایر مواردی

  ادتایصمبم تنراو وظرات ت پ  مدر خبهص اجرای و مهن ترتدی ر رس،اند گزارو لنهکراست  مق،ض  (32

دفاتر بم  1401شهریور ماه پایان تای وت م حراکثر تا ج ت ارتقای س)ح ک ف  برگزاری و مهن در سال مکاررماس 

 ارسال رهد. اس،ان  ومه ر ت ف ک شهپات مرکز سمجش ت  ربط معاتوت ومه و م،هس)مذی

 نمونه دولتیموارد خاص ( و

 ( امام حسین )ع( بهمئی و نه دی بویراحمد ، شهید بهشتی باشت دبیرستان های نمونه متوسطه دوم )  - 1

.فاقد خوابگاه می باشند  
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1 - انتقال دانش آموزان پذیرش شده در دبیرستان نمونه دولتی عالمه امینی سی سخت  در طول دوران تحصیل 

.بویراحمد به دلیل همجواری ممنوع می باشد شهرستان ولتی دنا به مدارس نمونه دشهرستان از   

9 - انتقال دانش آموزان پذیرش شده دردبیرستان نمونه دولتی الزهرا )ع( بویراحمد به نمونه دولتی   نه  دی 

بویراحمد )متوسطه دوم( و  همچنین از نه دی به نمونه دولتی الزهرا)ع( بویراحمد  در تمام طول دوران تحصیل 

.نوع می باشد مم  

0 - انتقال دانش آموزان پذیرش شده در دبیرستان نمونه دولتی شهید بهشتی باشت به نمونه دولتی  عالمه 

 طباطبایی گچساران  در تمام طول دوران تحصیل ممنوع می باشد .

ی و مهن قبهی  در و مهن ترتدی دب رس،ان تای دترو دت  م،هس)م ونهوم دتی،  م اخ،باص بم مم)قم برگزار -0

ثبت وا  در دهگر مرارن ونهوم دتی،   مبک مررسم پذهرف،م ررو اور مجا  دار،م ت داوش ومه او  کم در و مهن ه

  وخهاتمر بهد.

6 - مبمای پذهرو داوش ومه ان ساهر ر رس،ان تا ت مماطق کم تحت پهرش مرارن ونهوم  دتی،  ت ،مر صرفا نمره 

فضلی م  بارر ت ت چ گهوم س ن م ای مخ،ص بم ر رس،ان تها مم)قم خاص پ ش ب م  ون  گردد یذا ضرترت دارد 

مح،ر  ت داوش ومه ان لزهز رساورو رهد . یاهج مهضهع بم صهرت تهژو بم اطالع اتی ا  

در که م مرارن اس،ان منمهع م  بارر ت  1011 – 1101پذهرو داوش ومه  او،قای  در پاهم دتم سال تحب ه   – 7

ی  پذهرو ون  رهد.ت چ داوش ومه  او،قا  
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  1 شماره : جدول

مناطق تحت پوشش    

 

نام  وضعیت جنسیت مناطق تحت پوشش

 دبیرستان

 ردیف کد دبیرستان

 روزی شبانه پسرانه گچساران،عشایر

 دولتی نمونه

 عالمه

 طباطبایی

85717346 1 

 روزی شبانه دخترانه وعشایر ،باشت ،بهمئی گچساران

 دولتی نمونه

 2 85734843 الهدی علم

 دهدشت،لنده،چاروسا،دیشموک، چرام،

 عشایر

 روزی شبانه پسرانه

 دولتی نمونه

 3 85307347 ثانی شهید

 دهدشت،لنده،چاروسا،دیشموک، چرام،

 عشایر

 روزی شبانه دخترانه

 دولتی نمونه

 0 85370647 مائده

 روزی شبانه پسرانه عشایر و ،مارگون ،لوداب دنا

 دولتی نمونه

 عالمه

 امینی

85253445 5 

 روزی شبانه پسرانه ،عشایر بویراحمد

 دولتی نمونه

 6 85193048 یادگارامام

 ،دنا ،،لوداب ،مارگون بویراحمد

 وعشایر

 روزی شبانه دخترانه

 دولتی نمونه

 7 85134148 الزهرا )س(

 نمونه روزانه دخترانه بویراحمد

 دولتی

 8 95465866 دی نه

 نمونه هروزان پسرانه بهمئی

 دولتی

 9 95463060 حسین امام

 نمونه روزانه پسرانه باشت

 دولتی

 شهید

 بهشتی

95462678 14 
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  0 : جدول شماره 

اس،ان ونهوم  ظرف ت پذهرو رر،م ای دب رس،ان تای  

 کر مررسم وا  مررسم ر رس،ان
جم  ت 

 مررسم
 رر،م

ظرف ت سال تحب ه  

1011-1011 

جنع 

 کو
 محو اس،قرار

  ( وفر 17تر کالن  ) 

ظرف ت 

 ر ری

 تراتر

ظرف ت 

 رتس،اه 

 هاسهج 17 3 13 رهاض  ف زهک دخ،راوم 30191113  ن( ایزتراء هاسهج

 هاسهج 00 13 96 لهه  تجرب  دخ،راوم 30191113  ن( ایزتراء هاسهج

 هاسهج 17 3 13 ادب ات ت لهه  او او  دخ،راوم 30191113  ن( ایزتراء هاسهج

 هاسهج 17 3 13 رهاض  ف زهک پ راوم 30139013 ونهوم دتی،  هادگاراما  اسهجه

 هاسهج 17 3 13 ادب ات ت لهه  او او  پ راوم 30191113 ونهوم دتی،  هادگاراما  هاسهج

 هاسهج 00 13 96 لهه  تجرب  پ راوم 30139013 ونهوم دتی،  هادگاراما  هاسهج

 هاسهج 00 1 00 لهه  تجرب  اومدخ،ر 30160366 دی3دب رس،ان  هاسهج

 هاسهج 17 1 17 ادب ات ت لهه  او او  دخ،راوم 30160366 دی3دب رس،ان  هاسهج

 دوا 17 3 13 رهاض  ف زهک پ راوم 30109110 دب رس،ان ونهوم لالمم ام م  دوا 

 دوا 17 3 13 لهه  تجرب  پ راوم 30109110 دب رس،ان ونهوم لالمم ام م  دوا 

 ک گ هههم 17 3 13 ادب ات ت لهه  او او  پ راوم 30907917 دب رس،ان ونهوم ر  ر ثاو  ک گ هههم 

 ک گ هههم 00 13 96 لهه  تجرب  پ راوم 30907917 دب رس،ان ونهوم ر  ر ثاو  ک گ هههم 

 ک گ هههم 17 3 13 ادب ات ت لهه  او او  دخ،راوم 30970617 ونهوم مائرو  ک گ هههم 

 ک گ هههم 00 13 96 لهه  تجرب  دخ،راوم 30970617 مائرو  ونهوم ک گ هههم 

 ب نئ  17 3 13 لهه  تجرب  پ راوم 30169060 ونهوم اما  ح  ج  ع( ب نئ 

 گچ اران 17 3 13 رهاض  ف زهک پ راوم 30717916 لالمم طباطباه  گچ اران

 نگچ ارا 00 13 96 لهه  تجرب  پ راوم 30717916 لالمم طباطباه  گچ اران

 گچ اران 17 3 13 ادب ات ت لهه  او او  پ راوم 30717916 لالمم طباطباه  گچ اران

 گچ اران 17 3 13 رهاض  ف زهک دخ،راوم 30791319 لهم ای ری گچ اران

 گچ اران 00 13 96 لهه  تجرب  دخ،راوم 30791319 لهم ای ری گچ اران

 گچ اران 17 3 13 او او  ادب ات ت لهه  دخ،راوم 30791319 لهم ای ری گچ اران

 بارت 17 3 13 لهه  تجرب  پ راوم 30161673 ونهوم ر  ر ب ص،  بارت
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 راهنمای ثبت نام :

 نام داوطلبان در آزمون:   مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت

( جهت درج رسنلیپبه صفور  عکس   سفیید و زمینه  154kb، با حداکثر حجم  jpgتهیه فایل عکس داوطلب ) با فرمت  -1

 عکس باید واضح ، مربوط به سال جاری و مناسب برای کار  ورود به جلسه آزمون باشد.(در سامانه اینترنتی )توجه : 

 ، به منظور ثبت نام. www.azmoon.kbedu.irمراجعه به سامانه اینترنتی  -2

ر و دریافت پاسففآ آن به صففور  اینترنتی و از طریق  : تمامی مراحل ثبت نام، اعالم نتایج آزمون، درخواسففت تجدید نظتذکر    

شود، لذا مسئولیت رعایت شرایط ثبت نام و صحت اطالعا  درج شده در سامانه بر سامانه اینترنتی توسط داوطلب انجام می

 اثر خواهد بود.  عهده داوطلب بوده و در صور  عدم احراز شرایط، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی

  گیرد.می قرار داوطلبان اختیار در نامثبت  سامانه طریق از ورودی آزمون در شرکت و نام ثبت راهنمای دفترچه -3

 پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت رمز ورود. -0

و از طریق سامانه ثبت   به صور  اینترنتیباشد که صد هزار ریال ( میریال )چهار 444/044/-هزینه ثبت نام مبلغ  :1تذکر   

 پرداخت خواهد شد. نام

 باشد.دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع می به جز مبلغ فوق که به صور  اینترنتی پرداخت می گردد، : 2تذکر   

باید کد ثبت نام و رمز ورود )کلمه عبور( را از سامانه دریافت و اقدام به ثبت  پس از پرداخت وجه ثبت نامداوطلب  :3تذکر    

باشفد و هی  حیی به عنوان شففرکت در آزمون برای  ذا پرداخت وجه ثبت نام به تنهایی، به منزله ثبت نام نمینام نماید، ل

 پرداخت کننده ایجاد نخواهد کرد.

 جهت واریز وجه ثبت نام کد ملی داوطلب و شماره تلین همراه مورد نیاز خواهد بود. :0تذکر    

از رسفففید پرداخت خود پرینت یا کتی تهیه و تا پایان اعالم نتایج در نزد خود داوطلبفان بفایفد پس از واریز وجه     :5تفذکر     

 نگهداری نمایند.

باتوجه به این که در زمان ورود به سففامانه نام کاربری و کلمه عبور مورد نیاز خواهد بود، داوطلبان باید کلمه عبور  :6تذکر     

 نمایند. داده شده توسط سامانه را یادداشت و نزد خود نگهداری

 ورود به بخش ثبت نام با وارد کردن کد ثبت نام و کلمه عبور. -5

 ها.مطالعه موارد مهم درج شده در سامانه و تأیید آن -6

ثبت اطالعا  خواسفته شفده از قبیل : شماره شناسنامه پدر، استیاده از سهمیه شاهد ، درج کد ملی برادر یا خواهر همزاد    -7

 نمونه دولتی مورد نظر .)دوقلو(، انتخاب مدارس 

 شرکت آن ورودی آزمون در توانندمی آموزان دانش که اسفتان  دولتی نمونه مدارس پذیرش ظرفیت و مشفخصفا    تذکر:     

 بود . خواهد مشاهده نیز قابل نام ثبت بوده و هنگام 2و  1طبق جداول شماره  نمایند،

تواند به دفعا  نسبت به ویرایش اطالعا  اقدام نماید. لذا ورود داوطلب میتا زمانی که تأیید نهایی ثبت نام انجام نشده است  -8

تس ها نموده و سباشد و داوطلب باید پس از اطمینان از ثبت اطالعا  اقدام به تأیید نهایی آناطالعا  به منزله ثبت نام نهایی نمی

 را تا انتهای مراحل اعالم نتایج نزد خود نگهدارید .رسید ثبت نام حاوی کد رهگیری را دریافت نماید . کد رهگیری دریافتی 

 


