
 باسمه تعالي

 0411-0410دستورالعمل آزمون ورودي پايه دهم مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال تحصيلي 

ش و پرورش، مورخ راي عالي آموزدر اجراي مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتي، مصوب هشتصد و چهل و هفتمين جلسه شو    

اي فني حرفه اي( براي سال هو هنرستان  دوره دوم متوسطه )دبيرستان ها ه دهم مدارس نمونه دولتيي، آزمون ورودي پا1/6/1931

مورخ  196/011خشنامه هاي با شرايط و ضوابط مندرج در اين دستورالعمل و رعايت مفاد مندرج در ب مطابق 1411-1411تحصيلي 

) در خصوص دستورالعمل برگزاري آزمون هاي تراكمي دانش آموزان در شرايط  34/13/1933مورخ  141/011و شماره 39/13/1933

 فاصله گذاري اجتماعي( برگزار مي گردد.

مطابق بخشنامه  1411-1411آزمون ورودي پايه دهم مدارس نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال تحصيلي  كارگروهدر هر منطقه 

با هدف برنامه ريزي و اجراي امور مرتبط با فرايندهاي قبل، حين و بعد از وهشي ذيل كميته تخصصي آموزشي پژ 31/1/33 – 4/011

 آزمون با رعايت مقررات مرتبط و مفاد شيوه نامه و اطلاع رساني موثر به ذينفعان تشكيل شود.

 :ضوابط و شرايط ثبت نام در آزمون ورودي

 داشتن تابعيت ايراني .1

 .انجام مي شود 33/0/1933مورخ   44/341/941تبصره: ثبت نام اتباع غير ايراني، بر اساس بخشنامه شماره   

مجاز به ثبت نام در آزمون ورودي مدارس  1933-411تمامي دانش آموزان مشغول به تحصيل در پايه نهم سال تحصيلي  .3

 نمونه دولتي هستند.

در ارزشيابي پاياني  "10"دهم مدارس نمونه دولتي، كسب حداقل معدل كتبي تبصره: ملاك شركت در آزمون ورودي پايه 

 نوبت دوم) معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تكويني( براي فارغ التحصيلان پايه نهم مي باشد.

 

و  11، 9مناطق  در .انش آموزان همان منطقه خواهد بود ي در بين دتآزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولرقابت علمي در  .9

 را انتخاب مي نمايند. 8و  6، 1دانش آموزان پسر پايه نهم به ترتيب مدارس نمونه دولتي مناطق  19

هر داوطلب صرفٌا مي تواند در نمون برگ تقاضاي ثبت نام، يك رشته تحصيلي از شاخه نظري) علوم تجربي، رياضي فيزيك  .4

 ، ادبيات و علوم انساني( را انتخاب نمايد.

يك  مجاز به انتخاب صرفا داوطلب دبيرستان نمونه دولتي وجود دارد.يك جنس و رشته دو  ازتبصره : در مناطقي كه 

 .دبيرستان مي باشد 

 مي تواند در نمون برگ تقاضاي ثبت نام ، يك هنرستان از شاخه فني و حرفه اي را انتخاب نمايد. هر داوطلب صرفاٌ  .0

 در نظر گرفتنن هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي در بين دانش آموزان شهر تهران بدون رقابت علمي براي ورود به هنرستا .6

 منطقه خواهد بود.

دانش آموزان مشغول به تحصيل در مدارس خارج از كشور كه متقاضي ادامه تحصيل در مدارس نمونه دولتي هستند، با توجه  .0

زار نمي شود، ضروري است در موعد مقرر، مطابق با دستورالعمل به اين كه آزمون مجزا براي اين قبيل از دانش آموزان برگ

 آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي، نسبت به ثبت نام خود در استان مورد تقاضا اقدام نمايند.



: مسئوليت اطلاع رساني به دانش آموزان مدارس خارج از كشور در خصوص ثبت نام و شركت در آزمون بر عهده 1تبصره 

 ين الملل و مدارس خارج از كشور مي باشد.مركز امور ب

س ايراني خارج از دانش آموزان مدار كارشناسي متوسطه نظري مناطق همكاري و مساعدت لازم جهت راهنمايي: 3تبصره 

ه ادارثبت نام اين افراد با ارائه مدارك و معرفي نامه از مركز امور بين الملل در اداره متوسطه نظري معمول نمايند. كشور را 

 كل انجام خواهد شد.

 مهلت ثبت نام ، زمان توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون

راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي توسط اداره كل در اختيار  دفترچه  .1

 ر مي گيرد. اداوطلبان قر

دولتي استان كه دانش آموزان مي توانند در آزمون ورودي تبصره: مشخصات و ظرفيت پذيرش هر رشته در مدارس نمونه  

 آن شركت نمايند، هنگام ثبت نام براي داوطلبان قابل مشاهده خواهد بود.

از طريق  91/1/1411روز سه شنبه  تا  31/1/1411ثبت نام داوطلبان آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي ، از روز شنبه  .3

 نجام خواهد شد.ا  www.tehranedu.ir و   www.azmoon.tehranedu.ir   به نشاني سامانه ثبت نام 

علام ا حل ثبت نام، اعلام نتايج آزمون، درخواست تجديد نظر و دريافت پاسخ آن از طريق سامانه ثبت نام واتبصره: تمامي مر

 نتايج انجام خواهد شد.

 جهت ويرايش اطلاعات داوطلبان باز مي باشد .  13/14/1411لغايت  33/19/1411سامانه ثبت نام از  .9

، اولويت درسه محل تحصيل، رشته مورد تقاضا، من شامل: مشخصات فردي، عكس داوطلبموارت ورود به جلسه آزك .4

سامانه ثبت نام در اختيار داوطلبان قرار  در،  14/4/1411از تاريخ نمونه دولتي و نشاني دقيق حوزه امتحاني،  مدارس

  خواهد گرفت.

 تبصره : شركت داوطلبان در جلسه آزمون، بدون ارائه كارت ورود به جلسه ممنوع است.

هم ) پايه نمي بايست قبل از دريافت كارت ورود به جلسه نسبت به درج معدل ارزشيابي پاياني نوبت دوم  دواطلبان .0

 معدل نمرات خرداد بدون اعمال نمرات تكويني ( درسامانه اقدام نمايند . 

ت در سراسر كشور به صور  11/14/1411صبح روز جمعه مورخ  3آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي ، راس ساعت  .6

 همزمان برگزار خواهد شد.

هزار  سيصدريال)  911111بلغ ثبت نام م، 1911مالي دولت ، مصوب قانون تنظيم بخشي از مقررات  14به استناد ماده  .0

 ابل واريز مي باشد.ق  www.tehranedu.ir و   www.azmoon.tehranedu.ir   ريال( مي باشد كه از طريق درگاه 

 ، دريافت هر گونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.و به جز اين مبلغ تبصره: مبلغ فوق ثابت بوده
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 منابع آزمون، تعداد و ضريب سوالات

 شرح جدول زير است:منابع آزمون، تعداد و ضريب سوالات و مدت زمان پاسخگويي، به  .1

تعداد  منابع آزمون رديف

 سوال

زمان  ضريب

 پاسخگويي

 منابع طرح سوال

  3 11 آموزش قرآن و پيام هاي آسمان 1

 

 

 دقيقه 131

 

 

 

 كتب درسي پايه نهم

 1933-1411سال تحصيلي 

 3 10 فارسي 3

 1 1 عربي 9

مطالعات اجتماعي) جغرافيا،  4

 تاريخ، مدني(

11 1 

 1 0 زبان انگليسي 0

 3 30 علوم تجربي 6

 9 30 رياضي 0

  111 جمع كل

 

كتب درسي پاسخ صحيح( از محتواي يك ط با قبه شيوه چهار گزينه اي ) ف  سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي .3

 طرح خواهد شد كه در دفترچه راهنماي ثبت نام اطلاع رساني مي شود. 1933-1411سال تحصيلي پايه نهم 

از محتواي مشترك داوطلبان اهل تشيع و تسنن طراحي مي شود؛   "آموزش قرآن و پيام هاي آسمان "لات درس اسو .9

بر  ينياما داوطلبان اقليت هاي ديني رسمي كشور ) مسيحيان، كليميان و زرتشيان( به سوالات مشترك اقليت هاي د

 پاسخ خواهند داد. 1933چاپ سال  331و اخلاق ويژه اقليت هاي ديني با كد  اديان الهي اساس محتواي كتاب تعليمات

نمره مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط يك نمره منفي براي داوطلب در نظر گرفته مي شود.  9هر پاسخ صحيح  ي به ازا .4

 نخواهد شد.لات بدون پاسخ نمره اي در نظر گرفته ابراي سو

 سوال بيش از يك گزينه را علامت زده باشد، يك نمره منفي براي او منظور خواهد شد.تبصره: چنانچه داوطلب در هر 

 ظرفيت، ضوابط و شرايط پذيرش دانش آموز:

تعداد كلاس، ظرفيت پذيرش و عناوين رشته هاي تحصيلي مدارس نمونه دولتي، در هنگام ثبت نام اينترنتي، از طريق  .1

 مانه ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.اس

پذيرش نهايي دانش آموز در مدارس نمونه دولتي، براي رشته هاي تحصيلي: ادبيات و علوم انساني، رياضي فيزيك و  .3

ه اي، منوط به كسب شرايط احراز رشته/ زمينه، مطابق شيوه نامه اجرايي هدايت ففني و حر علوم تجربي و شاخه

 ( در خرداد ماه است.11/13/1930مورخ  336366وضوع بخشنامه شماره تحصيلي ) م

تبصره: در صورت عدم احراز شرايط ثبت نام در رشته تحصيلي مورد تقاضاي دانش آموز، مطابق ضوابط هدايت تحصيلي، 

 قبولي داوطلب در آزمون لغو و بي اثر خواهد شد.



پذيرش  11/11/1930مورخ  330130ارس نمونه دولتي به شماره از دستور العمل اجرايي مد 11مطابق تبصره يك ماده  .9

دانش آموزان در آزمون ورودي بر اساس ميانگين نمره كل آزمون ورودي و معدل كتبي ارزشيابي نوبت دوم پايه نهم به 

 معدل كتبي ارزشيابي پاياني نوبت دوم( خواهد بود. %01نمره آزمون ورودي و  %01نسبت مساوي ) 

 10دولتي، داشتن حداقل معدل كتبي  همعدل كتبي، براي پذيرش دانش آموزان در مدارس نمون %01محاسبه  تبصره: شرط

 است. 1933-1411تحصيلي  سال ن اعمال نمرات تكويني(دروارزشيابي پاياني نوبت دوم ) معدل نمرات خردادماه پايه نهم بد

( از ظرفيت پذيرش مدارس نمونه دولتي ، % 11درصد )ده  33/19/1931مورخ  61114/331به  استناد بخشنامه شماره  .4

در صورت وجود داوطلب ، به دانش آموزان شاهد تعلق مي گيرد. دانش آموزان با شرايط زير به ترتيب اولويت مي توانند 

 سهميه شاهد استفاده كنند. از

 الف( اولويت اول: فرزندان شاهد؛

 سال سابقه اسارت؛ 9آزادگان با بيش از  به بالا و %01ب( اولويت دوم: فرزندان جانباز 

 ماه  سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با بيش از  % 43تا  %30ج( اولويت سوم: فرزندان جانباز 

 ماه سابقه اسارت؛ 6گان با كمتر از و آزاد %30د( اولويت چهارم: فرزندان جانباز زير 

ود را مشخص خرس نمونه دولتي بايد در نمون برگ ثبت نام اولويت : متقاضي استفاده از سهميه شاهد در آزمون ورودي مدا1تبصره 

 نمايند.

 : به مدارك ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ويرايش اطلاعات ترتيب اثر داده نخواهد شد.3تبصره 

يرفته شده نمره كل آخرين فرد پذ %01: دانش آموزان سهميه شاهد با توجه به اولويت هاي فوق به شرط كسب حداقل 9تبصره 

 مدرسه مورد تقاضاي خود، پذيرش مي شوند.

ورت عدم احراز سهميه شاهد در رشته تحصيلي مورد تقاضاي دانش آموز مطابق ضوابط قبولي داوطلب در آزمون لغو ص: در 4تبصره 

 و بي اثر خواهد شد.

 موارد خاص هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي

د و با در نظر گرفتن اولويت رشته هاي موجود در هنرستان هاي فني حرفه اي نمونه دولتي داوطلبان با توجه به علاقه خو .1

 نسبت به انتخاب هنرستان اقدام نمايند.

داوطلباني كه در آزمون ورودي هنرستان هاي فني حرفه اي نمونه دولتي يك هنرستان پذيرفته مي شوند، مجاز به ثبت نام  .3

 بود.در ساير هنرستان ها نخواهند 

مديران هنرستان ها با همكاري شوراي مدرسه قبل از ثبت نام پذيرفته شدگان برنامه درسي هر رشته را براي اوليا و دانش  .9

 آموزان تشريح نمايند.

اولويت هاي تعيين شده در نمون برگ هدايت تحصيلي پذيرفته  ، يران هنرستان ها مي توانند بر اساس ظرفيت هر رشتهدم .4

 شدگان و همچنين علاقمندي آنان نسبت به ثبت نام دانش آموزان هر رشته اقدام نمايند.



 از استان ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش آموزان پذيرفته شده در  آزمون ورودي 

اضي ثبت نام در مدارس نمونه دولتي ساير استان ها هستند در صورت دانش آموزاني كه پس از قبولي در آزمون ورودي متق .1

قبولي در مدرسه مورد تقاضاي خود ) در استان مبدا( و وجود ظرفيت خالي در مدرسه استان مقصد با كسب موافقت اداره 

 اهند بود.كل آموزش و پرورش استان مقصد ، مجاز به انتقال و ثبت نام در مدارس نمونه دولتي استان ديگر خو

تبصره: تصوير نامه هاي اداره كل آموزش و پرورش استان هاي مبدا ) اعلام قبولي با ذكر نمره كل داوطلب( و مقصد )معرفي نامه به 

 دبيرستان مقصد( بايد در پرونده دانش آموز منتقل شده بايگاني شود.

) حتي در صورت داشتن نمره آخرين فرد قبولي يك شهرستاندر محدوده  جابجايي دانش آموزان در دبيرستان هاي نمونه دولتي.    3

 ممنوع است. )پايه دهم(  پذيرش مدرسه مقصد( در سال اول

 اعلام نتيجه و ثبت نام از پذيرفته شدگان در آزمون

ام واعل فهرست ذخيره توسط اداره كل تهيهپس از اتمام مهلت ثبت نام پذيرفته شدگان اصلي ،در صورت عدم تكميل كلاس ها ،. 1

 خواهدشد.

بيشتر، هم جنس يا غيرهم جنس( درصورت شركت درآزمون ورودي مدارس نمونه دولتي و پذيرش  يا دانش آموزان هم زاد)دوقلو . 3

نمره ترازشده آزمون آخرين فرد پذيرفته شده مدرسه دررشته مورد تقاضاي  ٪  11قل هاي ديگربه شرط كسب حداقل يكي ازآنان ،

 ثبت نام نمايند.،با تاييد استان خود، مي توانند مازاد برظرفيت تعيين شده


