
1 

 

 

 

 

 انم وشر کت ردآزمون ثبت دفترچه راهنمای
 دوره دوم متوسطه ورودی پاهی دهم دبیرستان  و هنرستان  نموهن دولتی

تحصیلی : 
 1400 – 1401سال 

 

.نیست ثبت نام به منزله و خرید کد ثبت نام  گرامی مراجعه به سایت داوطلب  

 

  . کد پیگیری خود را تا اعالم نتایج نگهداری نمایید

 

 

 

 

 http://azmoon.skedu.ir سایت ثبت نام استان خراسان جنوبی     درسآ 

 

 

 

 

 

 

 . قطعی می گردد نام پیگیری ،ثبت دریافت کد  کامل شده و تقاضانامه  اخذ پرینت خرید کد ثبت نام  وبلکه پس از 

 

 وزارت آموزش و رپورش

 اداره کل آموزش و رپورش خراسان جنوبی

 معاونت آموزش متوسطه/اداره سنجش آموزش و رپورش
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 باسمه تعالی

 1400-1401دستورالعمل آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 
 

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

های فنی  ها و هنرستان ، آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم آموزش متوسطه )دبیرستان1/6/1390مورخ 

مندرج در این دستورالعمل و مفاد مندرج در بخشنامه مطابق با شرایط و ضوابط  1400-1401ای( برای سال تحصیلی و حرفه

)درخصوص دستورالعمل برگزاری آزمون  24/02/1399مورخ  141/510و شماره  23/02/1399مورخ  136/510های شماره 

 های تراکمی دانش آموزان در شرایط فاصله گذاری اجتماعی( برگزار می شود.

 

 نام در آزمون ورودیضوابط و شرایط ثبت

    داشتن تابعیت ایرانی؛ -1

 انجام می شود. 22/05/1399مورخ   44/241/340نام اتباع غیر ایرانی، بر اساس بخشنامه شماره ثبت  :تبصره

 ، مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هستند.پایه نهمدانش آموزان  -2

در ارزشدیابی پایدانی نوبدت دوم دمعددل « 17»مالك شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مددارس نمونده دولتدی، کسدب لدداقل معددل کتبدی :تبصره

 نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی( پایه نهم می باشد. 

 بود. در بین دانش آموزان همان منطقه خواهد رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی -3

از شبباخه نیری)علببوم  یددر رشددته تحصددیلیتوانببد داوطلببد در نمببون بببرا تقاضببای ثبببت نببام، صببرفا  می -4

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

 انتخاب نماید. را یر هنرستان از شاخه فنی و لرفه ایتواندداوطلد درنمون برا تقاضای ثبت نام،صرفا  میهر -5

آمببوزان شببهر و ای نمونببه دولتببی، در بببین دانشهای فنببی و حرفببهرقابببت علمببی بببرای ورود بببه هنرسببتان  -6

 شهرستان، بدون در نیرگرفتن منطقه یا ناحیه خواهد بود.

 کارت و تاریخ برگزاری آزمون توزیعنام، زمان مهلت ثبت

ثبت نام اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش نام و شرکت در آزمون ورودی، از طریق سامانه دفترچه راهنمای ثبت -1

 گیرد. در اختیار داوطلبان قرار می http://azmoon.skedu.irدرس آبه  خراسان جنوبی  استان

 بود.نام، قابل مشاهده خواهد استان، برای داوطلبان شرکت در آزمون، هنگام ثبت مشخّصات و ظرفیّت پذیرش هر رشته در مدارس نمونه دولتی :تبصره

سه لغایت روز   21/01/1400شنبه،  مورخ روز نام داوطلبان شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، از ثبت -2

درس آبه  خراسان جنوبی  از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش استان 31/01/1400شنبه مورخ 

http://azmoon.skedu.ir .انجام خواهد شد 

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

 و اعالم نتایج استان، انجام خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون شامل: مشخصات فردی، عکس داوطلد، مدرسه محل تحصیل، رشته مورد تقاضا،  -3

، از طریق حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمونو نشانی دقیق حوزه امتحانی،  اولویت انتخاب مدارس نمونه دولتی

 سامانه ثبت نام در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
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 شرکت در آزمون، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، ممنوع است. :تبصره

زمان در صورت هم به 18/04/1400جمعه مورخ   روزصبح  9ساعت رأس آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی،  -4

 سراسر کشور برگزار خواهد شد.

دسیصد هزار  ریال 000/300، مبلغ ثبت نام 1380بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب قانون تنییم 14به استناد ماده  -5

 می باشد. ریال(

 مرالل ثبت نام داوطلبان درآزمون

   http://azmoon.skedu.irورود بههها اهههثبث ا م هههآ  هههث  بههها  در  :  خریدددد کدددد ثبدددت ندددام -1

پددس از خریدد کددد ، وارد گزینده ثبددت ندام شددده و .دخریدد کددد ثبدت نددام بده منزلدده ثبدت نددام نیسدتو خریه  ده  م هآ  ههث 

داوطلبببان گرامببی بایببد جهببت پرداخببت وجببه ثبببت نببام از کببارت هببای بببانکی ع ببو مرالددل بعدددی را ادامدده دهیددد(.

 ستفاده نمایند. شبکه شتاب  ا

وجه پرداخت شده  قابل برگشت  نمی باشد لذا تأکید می گردد داوطلبان قبل از ثبت  تذکر: با توجه به  واریز وجه از طریق  درگاه  اینترنتی،

  .نام  و واریز وجه  از واجد شرایط  بودن خود اطمینان لاصل نمایند

ضمن ورود با  پس از خری  د  م آ  ث  ، داوطل ثن بثی  درآزمون:تکمیل نمون برگ اینترنتی تقاضانامه ثبت نام  -2

 . مون برگ تقثضث ثبا م آ  ث  را تکمیل  مثین  ، د  و ربز م آ  ث  اثبث ا م آ  ث ، بث ورود 

 تر تی تواط داوطل ثن ا جث  خواه  ش  و ب ار  بحل تحصیل داوطل ثن، ینصورت ا ام آ  ث  ب  ین تمثبی فر :1تبصره

 .بسئولیتی  خواهن  داشآص خصو این در 

 بثش . بربوط با اثل جثری دا ش  بوز  Jpg در قثلبو  بثرگذاری فثیل عکس داوطلب بث زبینا  افی   :2تبصره

ضروری ااآ داوطل ثن پس از طی براحل فوق، شمثره پیگیری را حتمثً  دریافت رسید ثبت نام و   شماره پیگیری: -3

 .ااتفثده هثی بع ی  زد خود  گه اری دنن  دریثفآ   مثین  و  ن را جهآ

 

 منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاالت

 منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّت زمان پاسخگویی، به شرح جدول زیر است: 

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال منابع آزمون ردیف

 2 10 آموزش قرآن و پیام های آسمان 1

 دقیقه 120

 کتب درسی 

 پایه نهم سال تحصیلی

 1400-1399  

 2 15 فارسی 2

 1 8 عربی 3

 1 10 مطالعات اجتماعی دجغرافیا، تاریخ ،  مدنی ( 4

 1 7 زبان انگلیسی 5

 2 25 علوم تجربی 6

 3 25 ریاضی 7

  100 جمع کل
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 کتب درسی ای )فقط با یک پاسخ صحیح(، از محتوای سؤاالت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، به شیوه چهارگزینه

 1399-1400شیوه نامه بارم بندی دروس دوره اول متوسطه در وضعیت قرمز در سال تحصیلی  بر اساس 1399-1400پایه نهم  سال تحصیلی 

 طراحی خواهد شد.

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

های دینی رسمی کشور )مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان(، به سؤاالت  مشترک اقلیت های دینی بر اساس اقلیّت

 ند داد.پاسخ خواه 1399چاپ سال  920محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی با کد

  ،شود. نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، یک نمره منفی برای داوطلد در نیر گرفته می 3به ازای هر پاسخ صحیح

 برای سؤاالت بدون پاسخ، نمره ای در نیر گرفته نخواهد شد.

 ظور خواهد شد.چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یر گزینه را عالمت زده باشد، یر نمره منفی برای او من :تبصره

 آموزظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش

 نام اینترنتی، از طریق تعدادکالس، ظرفیت پذیرش و عناوین رشته های تحصیلی مدارس نمونه دولتی، در هنگام ثبت

 سامانه ثبت نام استان، به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

 ؛ «علوم تجربی«؛ «ادبیات و علوم انسانی»های تحصیلی رشتهآموز در مدارس نمونه دولتی، برای پذیرش نهایی دانش

منوط به کسب شرایط الراز رشته/ زمینه، مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت ، «شاخه فنی و حرفه ای»و « فیزیک ریاضی»

 خواهد بود.   خرداد ماه( در 18/12/1395مورخ  226266)موضوع بخشنامه  شماره  تحصیلی

 نام در رشته تحصیلی مورد تقاضای داوطلد، قبولی وی در آزمون لغو و احراز شرایط ثبتدر صورت عدم  :تبصره

 اثر خواهد شد.بی 

  پذیرش  10/10/1390مورخ  227195دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی، شماره « 11»مطابق تبصره یک ماده ،

معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم  و  ورودیمیانگین نمره کل آزمون  آموزان در آزمون ورودی، بر اساسدانش

 خواهد بود. معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم( %50نمره آزمون ورودی و  %50د به نسبت مساوی؛  پایه نهم

در  «  17» معدل کتبی معدل کتبی، برای پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، داشتن لداقل  %50شرط محاسبه تبصره:

 .می باشد  1399-1400تحصیلیارزشیابی پایانی نوبت دوم دمعدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی( سال 

  از ظرفیت پذیرش مدارس نمونه دولتی،  (%10ده درصد)، 29/03/1390مورخ  61884/220به استناد بخشنامه شماره

 تعلق می گیرد:  «آموزان شاهددانش» )در صورت وجود داوطلد(، با اولویت های زیر به

 فرزندان شاهد؛ ��اولویت اول  الف(

 سال سابقه اسارت؛ 3% به باال و آزادگان با بیش از  50فرزندان جانباز �� اولویت دوم  ب(

 ماه سابقه اسارت؛ 6% و آزادگان با بیش از  49% تا  25جانباز فرزندان �� اولویت سوم  ج(

 ماه سابقه اسارت؛ 6% و آزادگان با کمتر از  25فرزندان جانباز زیر �� اولویت چهارم  د(

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

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

 نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده % 70لداقلکسب دانش آموزان سهمیه شاهد با توجّه به اولویّت های فوق، به شرط  :3تبصره

 ، پذیرش می شوند.مدرسه مورد تقاضای خود
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آموز، مطابق ضوابط، قبولی وی در در صورت عدم احراز سهمیه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش :4تبصره

 اثر خواهد شد.آزمون،  لغو و بی

  ،ل دانش آموز در پایه نهم می باشدمحل تحصیمالك تعیین سهمیه شهری و روستایی در آزمون ورودی 

 های فنی و لرفه ای نمونه دولتی موارد خاص هنرستان

 ای نمونه های فنی و حرفههای موجود در هنرستانداوطلبان با توجه به عالقه خود و با در نیر گرفتن اولویت رشته

 دولتی، نسبت به انتخاب هنرستان اقدام نمایند.

 ای و نامه تنییم شده با دفترآموزش های فنی، حرفهای نمونه دولتی، بر مبنای موافقتحرفه های فنی وپذیرش در هنرستان

 ها و رشته های دارای مجوز، صورت می گیرد.کاردانش وزارت آموزش و پرورش، با توجه به ظرفیت کالس

  رفته می شوند، مجاز به حرفه ای نمونه دولتی یک هنرستان پذیهای فنی و  ورودی هنرستانداوطلبانی که در آزمون

 ثبت نام در سایر هنرستان ها نخواهند بود.

 در موارد خاص، ثبت نام پذیرفته شدگان از یک هنرستان فنی وحرفه ای نمونه دولتی در هنرستان دیگر، منوط  :تبصره

 به موافقت ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه مبدأ و مقصد خواهد بود.

 تواند، ای نمونه دولتی میهای فنی و حرفهآموزش و پرورش استان در صورت عدم تکمیل ظرفیت هنرستانکل  اداره

ها که در آزمون  نمونه دولتی اعم از دبیرستان یا هنرستان از بین داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در این هنرستان

 ظرفیت اقدام نماید.شرکت نموده اند، بر اساس نمره ف لی، ثبت نام و نسبت به تکمیل 

  مدیران هنرستانها با همکاری شورای مدرسه قبل از ثبت نام پذیرفته شدگان، برنامه درسی هر رشته را برای اولیا و

 دانش آموزان تشریح نمایند. 

  می توانند نسبت به ثبت نام پذیرفته شدگان بر اساس ظرفیت هر رشته؛ اولویت های تعیین شده ها  هنرستانمدیران

 نمون برا هدایت تحصیلی و میزان عالقمندی آنان در هر رشته اقدام نمایند. در 

 آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودیضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش

  دانش آموزانی که پس از قبولی درآزمون ورودی، متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا

با  ،وجود ظرفیت خالی در مدرسه شهرستان مقصدو  در صورت قبولی در مدرسه مورد تقاضای خودد در شهرستان مبدأ(  استان ها هستند،

نام در مدارس نمونه دولتی )شهرستان مقصد، مجاز به انتقال و ثبت کسد موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان

 یا استان دیگر( خواهند بود.

 :های مبدأ داعالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب( و مقصد د معرفی نامه به دبیرستان اداره کل آموزش و پرورش استانتصویر نامه های  تبصره

 آموز منتقل شده، بایگانی شود.مقصد( باید در پرونده دانش

  جابجایی دانش آموزان در دبیرستان های نمونه دولتی، در محدوده یک شهرستان )حتی در صورت داشتن نمره

  .ممنوع است ،در سال اول پذیرشآخرین فرد قبولی مدرسه مقصد( 

 شدگان در آزموناعالم نتیجه و ثبت نام از پذیرفته

 پذیرفته  اعالم نتایجبعد از برگزاری آزمون نسبت به  دو هفتهکل آموزش و پرورش استان باید حداکثر ظرف مدت  اداره

 شدگان اصلی، اقدام نماید.
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  ،صادر خواهد شد. کارنامه آزمونبرای داوطلبانی که در آزمون ورودی شرکت کرده اند 

  فهرست  اسامی پذیرفته شدگان به منیور انجام فرآیند ثبت نام در مدارس نمونه دولتی، باید به تفکیک مدارس

: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره داوطلبی، کد ملی، نام مدرسه دوره اول متوسطه محل تحصیل، نام مدرسه )شامل

دوره دوم آموزش متوسطه یا هنرستان فنی و حرفه ای نمونه دولتی مورد تقاضا، معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت 

ن( تهیه و پس از تأیید اداره کل آموزش و پرورش استان، آموزادوم، نمره آزمون و نمره تراز شده کل و سهمیه دانش

 جهت ارائه به مدیران مدارس، به ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه تحویل شود.

  ،توسط اداره کل فهرست ذخیره پس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، در صورت عدم تکمیل کالس ها

 تهیه و اعالم خواهد شد.آموزش و پرورش استان 

 آموزان هم زاد )دو قلو یا بیشتر، هم جنس یا غیرهم جنس( در صورت شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دانش

% نمره تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه در  80لداقل کسب دولتی و پذیرش یکی از آنان، قلهای دیگر به شرط 

 ثبت نام نمایند. ،مازاد بر ظرفیت تعیین شدهتوانند ، میرشته مورد تقاضای خود

 آموزان همزاد)دوقلو یا بیشتر(، پیش از اعالم نتیجه آزمون، به منیور بررسی و اعمال تسهیالت پذیرش دانش :تبصره

شده، در زاد، بررسی و در صورت دارا بودن شرایط الزم، نام ایشان نیز مازاد بر ظرفیت تعیینآموزان همنمره دانش

 شود.شدگان اعالم فهرست پذیرفته

 

 سایر موارد

    پس از برگزاری آزمون، دفترچه سؤاالت و کارت ورود به جلسه آزمون که به ام ای داوطلبان رسیده است، به

های جمع ها و کارتارسال خواهدشد. دفترچه های داوطلبان به اداره کل آموزش و پرورش استانبراهمراه پاسخ 

 .ت، قابل امحاء استیک سال پس از برگزاری آزمون، مطابق ضوابط و مقرراآوری شده 

     در روز برگزاری آزمون، ناظرانی از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی و دفاتر ذی ربط معاونت آموزش

 متوسطه، در استان ح ور یافته و بر فرایند اجرای آزمون نیارت خواهند کرد.

      

 یرستان های نمونه دولتی  بیرجند  در فرم ثبت به استناد مصوبه کارگروه استانی آزمون نمونه اداره کل ، ثبت نام دب

 )نام  به صورت دو دبیرستان پسرانه و دخترانه  با سه رشته )ادبیات و علوم انسانی ،ریاضی فیزیک و علوم تجربی

)پسرانه:آیت اهلل خامنه ای / تربیت و دخترانه: تقوی / آرمینه مصلی شده است . دبیرستان  محل تحصیل  تعریف

 از اعالم نتایج و در هنگام ثبت نام توسط داوطلد براساس رتبه ف لی  انتخاب خواهد شد.  بعد نژاد (

  داوطلبین متقاضی هنرستان های نمونه دولتی در فرم ثبت نام یکی از دو هنرستان: البرز شهرستان بیرجند و خوارزمی

ثبت نام توسط داوطلد رشته های مورد را انتخاب خواهند کرد و بعد از اعالم نتایج و در هنگام قاین شهرستان 

 دلخواه درج شده در این دفترچه را  بر اساس رتبه ف لی انتخاب خواهند کرد.
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  دانش آموزان متقاضی رشته ریاضی فیزیک در شهرستان هایی که دبیرستان نمونه آن شهرستان رشته ریاضی فیزیک

رشته ریاضی فیزیک شهرستانی دیگر را مطابق جدول ندارند)نهبندان،سربیشه،درمیان،زیرکوه،سرایان( می توانند 

 پیوست انتخاب کنند.

  در صورتی که تعداد متقاضیان رشته ای در یک شهرستان به حد نصاب الزم نرسد کارگروه استانی آزمون نمونه

 اداره کل نسبت به ادامه فعالیت رشته یا حذف آن در دبیرستان مذکور تصمیم خواهد گرفت.


