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 باسمه تعالی

 اداره كل آموزش ورپورش استان چهارمحال وبختياري 

 اداره سنجش  و پایش کیفیت آموزشی

 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون مدارس نمونه دولتی

 1041-1041سال تحصیلی 
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 باسمه تعالی

 1041 -1041 یلیتحص سالطه پايه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوس دستورالعمل آزمون ورودی

 شیورای ایالی ومیوو  و   جلسیه   چهی  و هفتمی    هشتصید و  مصیو   ، مدارس نمونه دولتیی  اساسنامهمفاد ی اجرادر 

 وهیا  رسیتان  دب)متوسیهه  ومیوو   میدارس نمونیه دولتیی دورو دو     پایه دهی    وومون ورودی، 1/6/1931، مورخ پرور 

با راایی  شی وو نامیه هیای بهداشیتی در ومیان        1411-1412سال تحص لی رایب (نمونه دولتی ایحرفه و های فنیهنرستان

فاصله گذاری اجتماای ، استفادو او ماسک ، تهویه مناسب هوا ، ضد افونی کردن سیهو  و  )برگزاری وومون حضوری 

 .می شود شرایط و ضوابط مندرج در ای  دستورالعم  برگزار مهابق با...( 

آزمون ورودی  در نام ضوابط و شرايط ثبت( الف

؛داشت  تابع   ایرانی (1

 .انجا  می شود 10/14/1411مورخ   241/941 وشمار هامشنبخ اساسبر  ایرانی، نا  اتباع غ ر  ثب  :تبصره

در وومیون   مجیاو بیه ثبی  نیا     ، 1411-1411تمامی دانش ومووان مشغول به تحص   در پایه نه  سیال تحصی لی    (1

. ورودی مدارس نمونه دولتی هستند

 .می باشد  ویر، بر اساس جدول و مناطق تح  پوشش  تعداد اولوی  های انتخابی دب رستان های نمونه دولتی (3
1041/1041مناطق تحت پوشش  مدارس نمونه دولتي متوسطه نظري استان  سال تحصيلي  ظرفيت پذيرش دانش آموز و  -(1)جدول شماره 

جنسيت نام آموزشگاه 
ظرفيت

منطقه تحت پوشش / ه ناحي/ شهرستان   
كل انساني  رياضيتجربي

بلداجيگندمانبروجن12121211پسر  (ره)امام خميني 

بلداجيگندمانبروجن12121211دخترمجتهده امين

1ناحيه  (مركزي)كيار الرانسامانبن1ناحيه401212141دخترنمونه پژوهش

1ناحيه(مركزي)كيار الرانسامانبن1ناحيه  401212141پسرعالمه طباطبايي

ميانكوه(لردگان)عشاير خانميرزافالردلردگان401212141پسردين و دانش لردگان

ميانكوه(لردگان)عشاير خانميرزافالردلردگان401212141دخترعترت

(بخش ناغان) كيار  (كيار)عشاير كوهرنكسانفار12121211دختردكتر سلطاني فارسان
متقاضيان )اردل

رشته رياضي 

(فيريك  

اردل(بخش ناغان) كيار  (كيار)عشاير كوهرنكفارسان12121211پسر(جونقان)فارسان ترابي مقدم

1ناحيه(مركزي)كيار الرانسامانبن1ناحيه  401212141دختر(س)حضرت معصومه 

1ناحيه  (مركزي)كيار الرانسامانبن1ناحيه401212141پسرصلي نژادآريو م

(متقاضيان رشته علوم تجربي و علوم لنساني)اردل اردل1240 124دخترفروغ دانش

د  نی داوطلبان نواحی یک و دو شهرکرد ، شهرستان های ب  ،سامان ، بخش مرکزی ک ار و منهقه الران میی توان : تبصرو

ان دو ومووشگاو مستقر در نواحی یک و دو شهرکرد را با اولوی  یک و دو بر اساس جنس   و صرفا در یک همزم

 .رشته تحص لی انتخا  نمایند
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الیو  تجربیی،   )او شیاهه نریری   تحصی لی  رشته یکثب  نا ،  تقاضای نمون برگدر صرفاً می تواند داوطلب هر (0

 .  نمایدانتخا را (ادب ات و الو  انسانی ،ف زیک ریاضی

 های فنی و حرفه ای نمونه دولتی  موارد خاص هنرستان( ب

ای نمونه دولتی،  های موجود در هنرستان فنی و حرفه رشته به انای با توجه به االقه هود و با  دهتر داوطلبان (5

.نسب  به انتخا  هنرستان اقدا  نمایند

1041/1041سال تحصيلي   فرزانه شهركرد نمونه دولتيهنرستان  مناطق تحت پوشش  ظرفيت پذيرش دانش آموز و -(1)جدول شماره 

جنس   نا  ومووشگاو

ظرف  
شبکه و نر  مناطق تح  پوشش

 افزار رایانه
) پویانمایی 

 (ان م ش  
 فتوگراف ک گراف ک

طراحی و 

دوه 

معماری 

 داهلی
 حسابداری

هنرستان نمونه دولتی 

فروانه شهرکرد
 22 22 22 22 22 22 22 دهتر

کل ه شهرستان ها،مناطق 

 و نواحی استان

هر داوطلب مجاو به انتخا  حداکثر سه رشته تحص لی شاهه فنی  و حرفه ای االوو بر یک رشته تحص لی  : 1تبصره

 .شاهه نرری می باشد 

 .هنرستان نمونه دولتی فروانه شهرکرد فاقد امکانات هوابگاهی می باشد: 1تبصره

قب  او ثب  نا  پذیرفته شدگان ، برنامه درسی هر رشته را برای اول اء و  ، شورای مدرسه مدیر هنرستان با همکاری (6

.دانش ومووان تشریح نماید

نسب  به ثب  نا   و مهابق اسامی ااالمی او طرف ادارو ک  هنرستان می تواند بر اساس ظرف   هر رشته  مدیر (7

 .دانش ومووان هر رشته اقدا  نمایند

نمونیه دولتیی    میدارس ول به تحص   در مدارس هارج اوکشور که متقاضی ادامیه تحصی   در   دانش ومووان مشغ (8

ضروری اسی  در مواید    ،نمی شود برگزاره به ای  که وومون مجزا برای ای  قب   او دانش ومووان ، با توجّهستند

 ،اسیتان میورد تقاضیا    درنسب  به ثب  نیا  هیود    ،ودی مدارس نمونه دولتیبا دستورالعم  وومون ورر، مهابق مقرّ

 .اقدا  نمایند

مسئول   اطالع رسانی به دانش ومووان مدارس هارج او کشور در هصوص ثب  نا  و شرک  در وومون، بر   :1 تبصره

 . اهدو مرکز امور ب   المل  و مدارس هارج او کشور می باشد

به کارشناس سنجش و پایش ک ف   دانش ومووان مدارس هارج او کشور با همراو داشت  مدارک الو    :1تبصره 

. ناح ه مورد تقاضا مراجعه نمایند / منهقه / ومووشی  شهرستان 

 کارت و تاريخ برگزاری آزمون توزيعنام، زمان  مهلت ثبت( پ

(sanjesh.chbedu.ir)اینترنتیی  سامانه ثبی  نیا   شرک  در وومون ورودی، او طریق  نا  و راهنمای ثب ه دفترچ (9

. گ رد می لبان قراردر اهت ار داوط

که دانش ومیوو میی تواننید در وومیون     ،استان نمونه دولتی مدارسهر رشته در ر    پذیو ظرف ّ صاتمشخّ :تبصره

 .هواهد بود برای داوطلبان قاب  مشاهدو نا  هنگا  ثب ورودی ون شرک  نمایند ، 
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 تهاريخ  شهنبه  روو تیا   34/41/1041 اريخته   شهنبه  سهه او روو  ،نمونیه دولتیی   مدارسوومون ورودی  داوطلبان نا  ثب  (14

 .شدهواهد انجا   ( sanjesh.chbedu.ir) نا  ثب  هساماناو طریق  14/41/1041

انه ثب  نا  او طریق سام، خ ونپاسدریاف   درهواس  تجدید نرر و ،وومون ایجنتااال   ،نا  تمامی مراح  ثب  :هتبصر

 .شدهواهد   انجا ( sanjesh.chbedu.ir)و ااال  نتایج استان

 ،رشته میورد تقاضیا  ، مدرسه مح  تحص  ، داوطلب اکس، مشخصات فردی: شام  وومون هکارت ورود به جلس (11

او ، سه روز قبل از تهاريخ برگهزاری آزمهون   حداقل ، امتحیانی  وو نشانی دق ق حوونمونه دولتی مدارس اولوی  انتخا  

 .ف گرهواهد  در اهت ار داوطلبان قرارطریق سامانه ثب  نا  

 .ممنوع اس  ،بدون ارائه کارت ورود به جلسه ،وومون در شرک  :تبصره

صیورت    بیه در سراسرر شور ر    43/40/1041مهور     جمعهه  رووصبح  9 ساعتس أر، مدارس نمونه دولتیوومون ورودی  (11

 .هواهد شدومان برگزار  ه 

 چهارصید ) الري 444/044نیا    غ ثب مبل، 1921مصو  ،بخشی او مقررات مالی دول  قانون تنر   14 استناد مادوبه  (13

 .می باشد (هزار ریال

 .توسط مدیر ومووشگاو مح  تحص   انجا  پذیرد   تح  پوشش کم ته امداد و بهزیستی ندانش وموواثب   نا   :1 هتبصر

 .تح  هر انوان ممنوع اس  ،دریاف  هرگونه وجه به جز ای  مبلغ، مبلغ فوق ثاب  بودو و :1تبصره 

ریاف  وجه صرفا اینترنتی بودو و او پرداه  دستی یا مراجعه به اابر بانک  جدا هودداری شود مسوول   د :3تبصره 

 .در ای  هصوص به اهدو داوطلب می باشد 

  ، تعداد و ضريب سؤاالت منابع آزمون( ت

  :اس ، به شر  جدول ویر گوییت ومان پاسخ، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّنابع وومونم (10
 منابع آزمون ، تعداد و ضريب سواالت و مدت پاسخگويي به تفكيك رشته تحصيلي  -(3) جدول شماره

 منابع آزمون
تعداد 

 سؤال

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

 هنرستان فنی و حرفه ای علوم و معارف اسالمی ادبیات و علوم انسانی علوم تجربی ریاضی فیزیک

 5 3 5 5 5 51 قرآن و پیام های آسمان آموزش

 2 2 4 2 2 51 فارسی

 5 2 2 5 5 51 عربی

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

 5 5 5 5 5 51 زبان انگلیسی

 3 5 5 4 2 51 علوم تجربی

 3 5 5 2 4 51 ریاضی

511:تعداد کل سواالت  

دقیقه 521: مدت زمان پاسخگویی   

5411-5415کتب درسی پایه نهم سال تحصیلی : منابع طرح سواالت   
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کتب محتیوای   او، (صح حفقط با یک پاسخ )ای  چهارگزینه و، به ش ونمونه دولتی مدارسسؤاالت وومون ورودی  (15

.هواهد شد طراحی 1044-1041سال تحصیلی   درسی پايه نهم

 امیا ؛ طراحیی میی شیود   او محتوای مشترک داوطلبان اه  تش ع و تسن   «آن و پیام های آسمانآموزش قر»سؤاالت درس (16

مشترک اقل   های دینی بیر   ، به سؤاالت (مس ح ان، کل م ان و ورتشت ان)رسمی کشور  دینی یها   ّاقل داوطلبان

-1411 تحصی لی  پ سیال چیا  321الهی و اهالق ویژو اقل   های دینی با کد ادیان تعل مات اساس محتوای کتا 

.هواهند دادپاسخ  1411

منفیی بیرای داوطلیب در نریر گرفتیه       نمیرو  ییک مثب  و به اوای هر پاسخ غلط،  نمرو 9به اوای هر پاسخ صح ح،  (17

.ی در نرر گرفته نخواهد شدا نمروبرای سؤاالت بدون پاسخ، . شود می

 منریور منفیی بیرای او    نمیرو  ییک دو باشید،  سؤال ب ش او یک گزینیه را االمی  و   هر چنانچه داوطلب در :تبصره

 .هواهد شد

 آموز ظرفیت، ضوابط و شرايط پذيرش دانش( ث

او اینترنتیی،  نیا    در هنگیا  ثبی   تعدادکالس، ظرف   پذیر  و اناوی  رشته های تحص لی مدارس نمونه دولتیی،   (18

.دهواهد رس به اطالع داوطلبان (  sanjesh.chbedu.ir)استان ثب  نا  هطریق سامان

ریاضی ف زیک ، الو  تجربی،ادب یات  :های تحص لی ، برای رشتهمدارس نمونه دولتیوموو در  پذیر  نهایی دانش (19

هیدای   اجراییی   هنامش وو مهابق ، وم نه/ احراو رشته منوط به کسب شرایطالو  انسانی ، شاهه فنی و حرفه ای ، 

 .اسیییی   خههههرداد مههههاه ر د( 12/12/1930مییییورخ  226266موضییییوع بخشیییینامه  شییییمارو   ) تحصیییی لی

 ،مهابق ضیوابط هیدای  تحصی لی    داوطلب یتقاضا مورد یل تحص رشته در نا  ثب  طیشرا احراو اد  صورت در :تبصره 

ضمنا پذیر  دانیش ومیوو صیرفا در رشیته ای کیه در نمیون بیرگ ثبی  نیا  دش هواهد اثر  یب و لغو وومون در وی یقبول

با راای  ش وو نامه هدای  تحص لی مجاو به انتخا  ون رشته میی باشید امکیان    انتخا  نمودو و قبول شدو اس  و همچن   

لذا ای  گروو او دانش ومووان نمی توانند در رشته دیگری در مدارس نمونه دولتی ثب  نا  نمایند ،پذیر اس  

پايهانی ارزشهیابی  ی کتب معدلو  آزمون ورودی نمره کلمیانگین محاسبه  ومووان در وومون ورودی، بر اساس دانش پذیر  (14

بدون اعمهال نمهرات    ی نوبت دومانيپامعدل کتبی ارزشیابی  %54نمره آزمون ورودی و % 54)  ؛به نسبت مساوی پايه نهم نوبت دوم 

.هواهد بود (تکوينی

 .می گ ردق تعلدانش ومووان شاهد در صورت وجود داوطلب، بهنمونه دولتی، مدارسپذیر  ظرف   او  درصدده  (11

 :استفادو کنند سهمیه شاهدان به ترت ب اولویتهای ویر می توانند او دانش وموو

اولوی  اول  (الف

 فروندان شاهد؛ 

اولوی  دو   (ب

 اسارت؛ سال سابقه 9و ووادگان با ب ش او  به باال % 01فروندان جانباو  

اولوی  سو   (ج

 اسارت؛ ماو سابقه 6و ووادگان با ب ش او  % 43تا  % 20فروندان جانباو  

اولوی  چهار  (د

 ؛اسارت ماو سابقه 6ادگان با کمتر او و وو % 20فروندان جانباو ویر  

اولوی  ،ثب  نا  در نمون برگ دبای ،نمونه دولتیمدارس وومون ورودی در سهم ه شاهداستفادو او متقاضی  :1تبصره

 .هود را مشخص نماید
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 .ترت ب اثر دادو نخواهد شد ،و ویرایش اطالاات ثب  نا مهل   به مدارک ارائه شدو پس او :1تبصره

ک  وهری  فرد نمرو  % 74حداقلبه شرط کسب  ،  های فوقه به اولویّشاهد با توجّدانش ومووان سهم ه  :3بصرهت

 .پذیر  می شوند ،مدرسه مورد تقاضای هوددر رشته و پذیرفته شدو 

، قبولی مهابق ضوابط ،وموو دانشمورد تقاضای تحص لی  هدر رشت سهم ه شاهددر صورت اد  احراو  :0بصرهت

 .شداثر هواهد  لغو و بی ، در وومون داوطلب

دانش ومووانی که بدون احتسا  سهم ه شاهد ، در وومون ورودی پذیرفته می شوند جزء ظرف   پذیر   :5تبصره 

 .سهم ه شاهد منرور نمی شوند

 ،شورای االی وموو  و پرور  و چه  و هفتم   جلسههشتصد  مصو  دولتی، اساسنامه مدارس نمونه به استناد (11

 مهابق تبصرو های ویر  ، «سهمیه روستايی»اامال  ،دولتی  دستورالعم  اجرایی مدارس نمونه و 1/6/1931 تاریخ

 .گردد اقدا 

ورو ، مح  استقرار دب رستان دمدارس نمونه دولتی در وومون ورودیداوطلبان مالک تع    سهم ه روستایی  :1تبصره

او دوران تحص    سال تحص لی کام  یکمتقاضی استفادو او سهم ه روستایی می بایس  حداق  .اس اول متوسهه 

 .هود را در دورو اول متوسهه ، در مدارس روستایی گذراندو باشد

 ان پذيرفته شده در آزمون ورودیآموز نقل و انتقال دانش هضوابط و نحو( ج

ساير شهرستان ها و يا متقاضی ثب  نا  در مدارس نمونه دولتی وومون ورودی، رقبولی دکه پس او  دانش ومووانی (13

در هالی وجود ظرف    و ( در شهرستان مبدأ )هود رسه مورد تقاضایمدقبولی در در صورت  ،هستند استان ها

نا  در  مجاو به انتقال و ثب  مقصد،  ک  وموو  و پرور  استان وموافق  اداربا کسب ، شهرستان مقصد همدرس

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

معرفی )و مقصد( ک  نمروااال  قبولی با ذکر )های مبدأ  استان ک  وموو  و پرور و ادارهای  هنامتصویر  :تبصره

 .بایگانی شود ،منتق  شدو وموو دانش پروندودر باید ( نامه به دب رستان مقصد

حتی در صورت )در سطح  استانو  يک شهرستانمحدوده  در ،دولتی نمونهدب رستان های  درجابجایی دانش ومووان  (10

  .ممنوع اس  در سال اول پذیر ،( مقصد هقبولی مدرس فردوهری   نمرو شت دا

 در آزمون شدگان  از پذيرفتهاعالم نتیجه و ثبت نام ( چ

  .ااال  هواهدشد ( sanjesh.chbedu.ir)سای  و او طریق و   1411اسامی پذیرفته شدگان دهه ی سو   ت ر ماو  (15

 .شدهواهد صادر  وومونکارنامه  او طریق سامانه مذکور برای داوطلبانی که در وومون ورودی شرک  کردو اند، (16

تفک ک مدارس ته ه و ه بفهرس   اسامی پذیرفته شدگان به منرور انجا  فرویند ثب  نا  مدارس نمونه دولتی ،  (17

ادارات وموو  و پرور  به ارائه به مدیران مدارس،  برای ،ک  وموو  و پرور  استان پس او تأی د ادارو

 .گرددمی تحوی  ناح ه یا  ههقمن شهرستان،
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 وتوسط ادار فهرس  ذه رو، اد  تکم   کالس هاصورت  درپس او اتما  مهل  ثب  نا  پذیرفته شدگان اصلی،  (18

 .دهواهد شااال   ک  وموو  و پرور  استان ته ه و

ک  وموو  و پرور  استان ادارو تأی د باید به ااال  شدو به مدارس،  اصلی و ذه رو پذیرفته شدگان فهرس  :تبصره

 .نگهداری شود ،در مدرسه، منهقه و استان سه سال به مدتاق  حدو  برسد

 ارسمددر وومون ورودی در صورت شرک  ( ، ه  جنس یا غ ره  جنسب شتردو قلو یا ) همزادآموزان  دانش (19

وومون وهری  فرد پذیرفته  ک  نمرو % 84حداقل ه شرط کسب های دیگر بو پذیر  یکی او ونان، ق  دولتی نمونه

 .ثب  نا  نمایند،  شدو تع   ماواد بر ظرف    توانند ، میمورد تقاضای هوددر رشته درسه شدو م

، (ه  جنس یا غ ر ه  جنسب شتریا  لوقدو)همزادومووان  به منرور بررسی و اامال تسه الت پذیر  دانش :هتبصر

الو ، نا  ایشان ن ز ماواد بر ظرف    شرایطبررسی و در صورت دارا بودن ، نمرو وومون ونها ،  هپ ش او ااال  نت ج

 .شود شدگان ااال   هرس  پذیرفتهشدو، در ف تع   

 ساير موارد( ح

وقفه تحص لی داشته اند به شرط داشت  سایر   1411-1411دانش ومووان قبولی پایه نه  که در سال تحص لی   (34

امور مربوط به ثب  نا  هود را پ گ ری  ،شرایط و ضوابط ضم  ارایه درهواس  به ادارات شهرستان ها و مناطق

 . نمایند 

نرر گرفت  رشته های مختلف در دب رستانها و هنرستان نمونه دولتی ، در صورتی که ومار ثب  نا  ر توجه به دبا  (31

ن و قبول شدگان به حد نصا  الو  نرسد ادارو ک  وموو  و پرور  استان و شهرستانها و مناطق تابعه کنندگا

ه چ گونه مسول تی در قبال دانش ومووان پذیرفته شدو و کالس ویر حد نصا  نداردو دانش ومووان مذکور باید 

 .در مدارس اادی ثب  نا  نمایند 

تماس (192- 92222100و92221021)جش و پایش ک ف   ومووشی استاندر صورت بروو هرگونه سوال با ادارو سن (31

  .حاص  نمای د



 1401-1402نمونه دولتی  دوره دوم متوسطه  سال تحصیلی نمون برگ تقاضانامه ثبت نام در آزمون ورودي مدارس  -یکفرم شماره 

 محل الصاق عکس

 *** هرگونه ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه ، متوجه شخص داوطلب می باشد*** 
:نام -1

:یخانوادگ نام -2

):کد ملی(شماره شناسنامه  -3
 از چپ به راست) کد ملی(محل درج شماره شناسنامه 

: )750203مثال : (تاریخ تولد -4
 روز         ماه           سال 

:جنسیت -5
پسر                دختر

:نام پدر -5

:شماره شناسنامه پدر -6

):پدر پدر(نام پدربزرگ  -7

روستایی         شهري :          متوسطه اول مدرسه تحصیل محل  -8
شتیزرت        کلیمی        مسیحی        اسالم :    دین -9

 بلی                        خیر:   دارمشرکت کننده در آزمون ) یا چند قلو(برادر یا خواهر دوقلو - 10
 :  کد ملی برادر یا خواهر چند قلو ) الف 

 :کد ملی برادر یا خواهر چند قلو) ب 

 ) د  ج   ب    الف  ( الویت            خیر        بلی :     نمونه دولتی هستمدبیرستان هاي  متقاضی استفاده از سهمیه شاهد -11
 :متوسطه اول کد و نام مدرسه محل تحصیل  – 13 : منطقه محل تحصیل نام کد و  -12
: محل تحصیل در دوره اول متوسطه نوع مدرسه  -14

وابسته                 هیات امنایی              استعدادهاي درخشان           شاهد          غیردولتی           نمونه دولتی          عادي دولتی 
............. ............................... :) شاخه نظري  صرفاً یک رشته تحصیلی( نام رشته تحصیلی مورد تقاضا - 15
 ) .............................3) ..............................  2) ...........................1) : ویژه دخترانو حرفه اي تحصیلی شاخه فنی رشته  3(نام رشته تحصیلی مورد تقاضا  - 16

با نوشتن  18و  17ردیف نمونه دولتی دوره دوم متوسطه ، می بایست اولویت مرکز آموزشی مورد تقاضاي خود را در و هنرستانهاي داوطلبان متقاضی ورود به دبیرستانها: تذکر مهم
 .نام مدرسه و رشته مشخص نمایند

:نام دبیرستان نمونه دولتی مورد تقاضا  -17
 : ........................................................ 1اولویت 
 : ........................................................ 2اولویت 

:لتی مورد تقاضانام هنرستان نمونه دو -18
 : ....................................................... 1اولویت 
 : ........................................................ 2اولویت 
 : ....................................................... 3اولویت 

خیر           بلی  . ـ دانش آموز چپ دست هستم   19

 :شماره تلفن همراه :  شماره تلفن ضروري :  آدرس محل سکونت  -20
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