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   "تولید   جهش "  99سال 

            اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه .../مدیریتبه:

   دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی موضوع: 

             (1044-1041) سال تحصیلی دوره دوم متوسطه
 

    ؛با سالم و احترام
                  

 
                                                                           

فصل سوم از اساسنامه مدارس  1ماده  3وزارت متبوع و همچنين به منظور اجرای بند  64/06/99-001/422به استناد دستورالعمل          

کليات آزموو  ورودی پايوه    ،0/2/0392ی آموزش و پرورش، مورخ نمونه دولتی مصوب هشتصد و چهل و هفتمين جلسه شورای عال

 0422-0420ای( بورای سوات تیصويلی   هوای فنوی و حرفوه   ها و هنرستا دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم آموزش متوسطه )دبيرستا 

گوردد  شايسوته اسوت بوه     میبه شرح ذيل اعالم  0422-0420مطابق با شرايط و ضوابط مندرج در اين دستورالعمل برای سات تیصيلی 

 کليه دبيرستا  های دوره اوت متوسطه اطالع رسانی شود  

 نام در آزمون ورودی :ضوابط و شرایط ثبت الف( 

 داشتن تابعيت ايرانی؛ (0

 انجام می شود  66/20/0399مورخ   44/640/342نام اتباع غير ايرانی، بر اساس بخشنامه شماره ثبت  :تبصره

 نهم، مجاز به ثبت نام در آزمو  ورودی مدارس نمونه دولتی هستند دانش آموزا  پايه  (6

در ارزشويابی پايوانی   « 01»در آزمو  ورودی پايه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل معودت کتبوی   مالك شرکت :تبصره

 .نوبت دوم )معدت نمرات خردادماه بدو  اعمات نمرات تکوينی( پايه نهم می باشد

ه تیصيل در مدارس خارج ازکشور که متقاضی ادامه تیصيل در مدارس نمونه دولتی هستند، با توجّه دانش آموزا  مشغوت ب (3

به اين که آزمو  مجزا برای اين قبيل از دانش آموزا  برگزار نمی شود، ضروری است در موعد مقرّر، مطابق با دستورالعمل 

 ا  مورد تقاضا، اقدام نمايند آزمو  ورودی مدارس نمونه دولتی، نسبت به ثبت نام خود در است

ثبت نام دانش آموزا  مدارس ايرانی خارج از کشور با ارائه گواهی اشتغات به تیصيل و سواير مودارك موردنيواز ، موی      -4 توجه:

در اين خصوص ضروری است ادارات آمووزش  تواند توسط ولی و يا وکيل آ  ها در استا  میل سکونت متقاضيا  انجام پذيرد 

  مناطق و نواحی، همکاری و مساعدت الزم با دانش آموزا  مدارس ايرانی خارج از کشور را معموت دارند و پرورش

 

320    070    

61/6/6100 

 کمیته مستندسازی  ابالغیه ها ی اداری 

 واحد مجری :

معاو  آموزش متوسطه /کارشناسی مدارس نمونه دولتی  استان: 
 و شبانه روزی /سنجش وارزشيابی 

رئوي// معاونين/کارشناسوی هوای دوره     شهرستان/منطقه/ناحیه :
رزيابی عملکرد اوت و دوم متوسطه/حراست/سنجش و ارزشيابی/ ا
 و پاسخگويی به شکايات/ روابط عمومی                    

های دوره اول به کلیه دبیرستان واحدهای آموزشی:
 متوسطه  ارسال شود . 

کمیته مستند سازی  ابالغیه    هماهنگ کننده در شهرستان :  

      های اداری
 00440440041شناسه ملی: 
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 ب( مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون :

 ( که در سات تیصيلی جاری گرفته شده باشد 3×4يک قطعه عک/ ) -0

 در آزمو  مراجعه به سامانه و تکميل نمو  برگ تقاضانامه ثبت نام  -6

 تأييد صیت اطالعات ثبت شده در نمو  برگ  -3

خواهود شود و متقاضوی    لغو و بی اثردر صورت عدم صیت اطالعات وارد شده و شرايط ثبت نام، قبولی داوطلب درآزمو  تبصره: 

 گونه اعتراضی نخواهد داشت حق هيچ

 بت نام ريات )سيصد هزار ريات( به صورت اينترنتی در زما  ث 322222واريز مبلغ  -4

  جز مبلغ فوق الذکر دريافت هرگونه وجهی تیت هر عنوا  ممنوع می باشدتذکر: به

 ج( زمان ثبت نام :

لغايت روز                                   16/06/6100شنبه مورخ نام داوطلبا  شرکت در آزمو  ورودی مدارس نمونه دولتی، از روز ثبت -0

 به صورت اينترنتی از طريق سايت کارشناسی مدارس نمونه دولتی خراسا  رضوی به آدرس زير :    6100/ 06/06سه شنبه مورخ 

razavi.medu.ir/fa-https://nemone   انجام خواهد شد 

  میل تیصيل فعلی دانش آموز می باشد مدرسه مدیراز زما  و نیوه ثبت نام در آزمو  به عهده شخص  مسئولیت اطالع رسانی -6

با توجه به شرايط کرونايی و به علت اين که ممکن است دانش آموزا  و والدين از ثبت نام و برگوزاری آزموو  مطلوش نشووند موديرا        تبصره :

 آموزشگاه بايگانی نمايند  را که توسط ولی دانش آموز تکميل و امضا و اثر انگشت شده دريافت نموده و در (1فرم شماره )میترم 

 د( زمان اجرای آزمون:

زما  در سراسر کشوور برگوزار   به صورت هم 11/40/1044جمعه صبح روز  9ساعت  آزمو  ورودی مدارس نمونه دولتی، رأس -0  

 خواهد شد 

اولويت انتخاب  کارت ورود به جلسه آزمو  شامل: مشخصات فردی، عک/ داوطلب، مدرسه میل تیصيل، رشته مورد تقاضا، -6

، از طريوق سوامانه ثبوت نوام در اختيوار      حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزااری آزمزون  مدارس نمونه دولتی و نشانی دقيق حوزه امتیوانی،  

 داوطلبا  قرار خواهد گرفت 

 تذکر: شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون ورودی، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، اکیداً ممنوع می باشد.
 

اجرای فرايند آزمو  در ادارات نواحی و مناطق به عهده کارشناسی سنجش موی باشود و بخشونامه نیووه برگوزاری آ  توسوط اداره سونجش        -3

 استا  ارسات خواهد شد 

 

 
 

https://nemone-razavi.medu.ir/fa/
https://nemone-razavi.medu.ir/fa/
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هوا ،  ی به آ گويها( و مدت زما   پاسخها و هنرستا )دبيرستا  دوره دوم متوسطهمنابش، مواد درسی، تعداد و ضريب سؤاالت آزمو  ورودی  (4 

 باشد: به شرح جدوت زير می

 منابع طرح سؤال زمان پاسخ گویی ضریب تعداد سؤال ماده درسی ردیف

 2 14 آموزش قرآن و پیام های آسمان 0

 دقیقه 610

 

 از کتاب های پایه نهمفقط سواالت   -1

 .طرح خواهد شد 1911-1011سال تحصیلی

 

( درصد 111)سواالت از تمام بودجه بندی  -2

 ی کتب طرح خواهد شد.امحتو

 2 11 فارسی 6

 1 1 عربی 3

 1 14 )تاریخ، جغرافیا، مدنی(مطالعات اجتماعی  4

 1 7 زبان انگلیسی 0

 2 21 علوم تجربی 2

 3 21 ریاضیات 1

  600 جمع کل

شويش و تسونن طراحوی موی شوود؛ اموا داوطلبوا         از میتوای مشترك داوطلبا  اهل ت «آموزش قرآن و پیام های آسمان»سؤاالت درس( 0

های دينی رسمی کشور )مسيیيا ، کليميا  و زرتشتيا (، به سؤاالت مشوترك اقليوت هوای دينوی بور اسواس میتووای کتواب         اقليّت

 پاسخ خواهند داد  0399چاپ سات  962تعليمات اديا  الهی و اخالق ويژه اقليت های دينی با کد

کتب درسی پایه نهز    ای )فقط با يک پاسخ صیيح(، از میتووای  ارس نمونه دولتی، به شيوه چهارگزينهسؤاالت آزمو  ورودی مد( 6

 طراحی خواهد شد  6099-6100سال تحصیلی 

شوود  بورای   نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، يک نمره منفی بورای داوطلوب در نظور گرفتوه موی      3به ازای هر پاسخ صیيح، ( 3

 نمره ای در نظر گرفته نخواهد شد سؤاالت بدو  پاسخ، 

 چنانچه داوطلب در هر سؤات بيش از يک گزينه را عالمت زده باشد، يک نمره منفی برای او منظور خواهد شد  :تبصره

 ه(  اسامی مدارس، تعداد کالس و ظرفیت پذیرش 

 پيوست می باشد  اسامی مدارس نمونه دولتی ،ظرفيت پذيرش و عناوين رشته های تیصيلی به(   6        

                               -0422همانند سات تیصيلی مناطق تیت پوشش،تعدادکالس، ظرفيت پذيرش و عناوين رشته های تیصيلی با در نظر گرفتن (   1       

 )لیست پیوست می باشد(می باشد    0399

 منوط به کسوب مجووز از کارشناسوی مودارس نمونوه دولتوی اسوتا        های تیصيلی تبصره : هرگونه تغيير در تعدادکالس، ظرفيت و عناوين رشته     

   خواهد بود 

 توجه مه :

ادارات نسبت به لغو مجوز رشته های تیصيلی دايور در دبيرسوتا  هوای نمونوه دولتوی کوه متنواظر آ  در دبيرسوتا  هوای               الف(        

 د  عادی و دولتی منطقه تیت پوشش وجود ندارد، اقدام نماين

 تغييرات منظور شده را به اين اداره کل منعک/ نمايند  0422فروردين ماه  01 الزم است ادارات تا مورخ ب(        
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 و( ضوابط و شرایط پذیرش مدارس نمونه دولتی )دبیرستان/هنرستان(   

شته وداوطلبا  ادارات تیت پوشش فقوط  ثبت نام در آزمو  ورودی دبيرستا  های نمونه دولتی اختصاص به میل تیصيل فعلی داوطلب دا -0

میول  بايستی آموزشگاه نمونه دولتی میل استقرار را انتخاب نمايند  در سامانه ثبت نام اينترنتی انتخاب دبيرستا  هوای نمونوه دولتوی بور اسواس      

 صورت هوشمند تعريف شده است تیصيل داوطلب به

دو يا چند دبيرستا  نمونه دولتوی وجوود دارد الزم اسوت متقاضويا  عزيوز بور اسواس         در تعدادی از ادارات که امکا  انتخاب از بين (6تبصره

 آورند در انتخاب دبيرستا  دقت الزم به عمل میل سکونت، توجه به بعد مسافت، وجود امکانات خوابگاهی و ساير شرايط

 ادارات مربوط به شرح ذيل می باشند:

 ، رضويه، احمدآبادطرقبه شانديزفيروزه، زبرخا ، ميا  جلگه، سرواليت، قوچا ، تبادکا ، مشهد، نيشابور، چنارا ، گلبهار،  4*** ناحيه

چو  تعدادی از دانش آموزا  شاغل به تیصيل در برخی از مودارس نمونوه دولتوی دوره اوت متوسوطه )بوه شورح جودوت ذيول( بوا           (1تبصره

يرستا  نمونه دولتی دوره دوم متوسطه، صرفاً دبيرستا  های میل اقامت خوود  استفاده از سهميه ساير ادارات پذيرش شده اند در زما  انتخاب دب

 آمده است  را انتخاب نمايند  در اين خصوص در سامانه ثبت نام پيش بينی الزم به عمل

 میل استقرار نام آموزشگاه رديف میل استقرار نام آموزشگاه رديف

 گناباد هاشمی نژاد 0 بردسکن لقما  حکيم 0

 تايباد امام حسين)ع( 2 سبزوار دارا سرب 6

 تايباد شهيدآرايا منش 1 تربت جام خضراء 3

 جوين ريیانه النبی 8 جغتای امام جواد)ع( 4

، پووذيرش  02/02/0392مووورخ  661090دسووتورالعمل اجرايووی موودارس نمونووه دولتووی، شووماره « 00»مطووابق تبصووره يووک موواده  -6

بزه نسزبت مسزاوی              معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم  پایه نه و  میانگین نمره کل آزمون ورودی آموزا  در آزمو  ورودی، بر اساسدانش

 خواهد بود  معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم( %00نمره آزمون ورودی و  00%) 

در  «  67» معدل کتبی ن حداقل معدت کتبی، برای پذيرش دانش آموزا  در مدارس نمونه دولتی، داشت %02شرط میاسبه تبصره:

 می باشد   6099-6100ارزشیابی پایانی نوبت دوم )معدل نمرات خردادماه پایه نه  بدون اعمال نمرات تکوینی( سال تحصیلی

م هسوتند  باتوجه به تأثير معدت کتبی پايانی نوبت دوم دانش آموزا  پايه نهوم در اعوالم نتوايم، موديرا  مودارس دوره اوت متوسوطه ملوز        تذکر:

 در سامانه اقدام نمايند  ثبت نمرات و معدل دانش آموزاننسبت به  43/40/1044تا تاریخ حداکثر 

 فرايند ثبت معدت متعاقباً از طريق اداره سنجش اطالع رسانی خواهد شد  تبصره:

؛ «علووم تجربوی  «؛ «نیادبيوات و علووم انسوا   »هوای تیصويلی   ، بورای رشوته  مودارس نمونوه دولتوی   آمووز در  پذيرش نهوايی دانوش   -3

ناموه اجرايوی هودايت تیصويلی     ، منوط به کسب شرايط احراز رشته/ زمينه، مطابق شيوه «شاخه فنی و حرفه ای»و « فيزيک رياضی»

 خواهد بود    خرداد ماه( در 08/06/0390مورخ  662622)موضوع بخشنامه  شماره 

خواهود   اثور لغوو و بوی   ه تیصيلی مورد تقاضای داوطلب، قبولی وی در آزموو   نام در رشتدر صورت عدم احراز شرايط ثبت :تبصره        

 شد 
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از ظرفيت پذيرش مدارس نمونه دولتی )در صورت  (%60ده درصد )، 69/23/0392مورخ  20884/662به استناد بخشنامه شماره  -4 

 تعلق می گيرد:  «آموزان شاهددانش»وجود داوطلب( با اولويت های زير به 

 فرزندا  شاهد؛ لويت اوت او الف(

 سات سابقه اسارت؛ 3به باال و آزادگا  با بيش از  % 02فرزندا  جانباز  اولويت دوم  ب(

 ماه سابقه اسارت؛ 2و آزادگا  با بيش از  % 49تا  % 60فرزندا  جانباز  اولويت سوم  ج(

 ماه سابقه اسارت؛ 2و آزادگا  با کمتر از  % 60فرزندا  جانباز زير  اولويت چهارم  د(

درآزمو  ورودی مدارس نمونه دولتی، بايد در نمو  برگ ثبت نام، اولويت خود را مشخص  «سهمیه شاهد»متقاضی استفاده از  :6تبصره

 نمايد 

 به مدارك ارائه شده پ/ از مهلت ثبت نام و ويرايش اطالعات، ترتيب اثر داده نخواهد شد  :1تبصره

نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد  % 70حداقلشاهد با توجّه به اولويّت های فوق، به شرط کسب  دانش آموزا  سهميه :0تبصره

 ، پذيرش می شوند تقاضای خود

آموز، مطابق ضوابط، قبولی وی در آزمو ،  لغو و در صورت عدم احراز سهميه شاهد در رشته تیصيلی مورد تقاضای دانش :1تبصره

 اثر خواهد شد بی

 )مدارك مربوط به استفاده دانش آموز از سهميه شاهد در صورت پذيرفته شد  ،در پرونده تیصيلی دانش آموز نگهداری خواهد شد( 

آمووزانی کوه در   قبولی در آزمو  ورودی دبيرستا  های نمونه دولتی، اختصاص بوه منطقوه ی برگوزاری آزموو  داشوته و دانوش       -0

 مجاز به ثبت نام در ديگر مدارس نمونه دولتی نخواهند بود اند، شدهآزمو  يک مدرسه پذيرفته

 های نمونه دولتی نخواهند بود داوطلبانی که در آزمو  ورودی در يک هنرستا  پذيرفته می شوند مجاز به ثبت نام در ديگر هنرستا  -2

 بت نام و شرکت در آزمو  هستند  دانش آموزا  عشايری به دليل کوچ رو بود  در هر منطقه ای در سطح استا  مجاز به ث -1

فيزيوک،   )علووم تجربوی، رياضوی   شااهه نراری  از  تواند یك رشته تحصیلیصرفاً میداوطلب در نمو  برگ تقاضای ثبت نام،  -8

 ادبيات و علوم انسانی( را انتخاب نمايد 

 حرفه ای را انتخاب نمايد  تواند يک هنرستا  از شاخه فنی وهر داوطلب در نمو  برگ تقاضای ثبت نام، صرفاً می -9

آموزا  شهر و شهرستا ، بدو  در نظرگورفتن  ای نمونه دولتی، در بين دانشهای فنی و حرفهرقابت علمی برای ورود به هنرستا  -02 

 منطقه يا ناحيه خواهد بود 

رودی مدارس نمونه دولتوی و  آموزا  هم زاد )دو قلو يا بيشتر، هم جن/ يا غيرهم جن/( در صورت شرکت در آزمو  ودانش -00

نمره تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه در رشته مزورد تقاضزای    % 00حداقل های ديگر به شرط کسوب  پذيرش يکی از آنا ، قل

 ثبت نام نمايند  مازاد بر ظرفیت تعیین شدهتوانند ، میخود
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 ل استقرار دبيرستا  دوره اوت متوسطه داوطلب می باشد مالك تعيين سهميه شهری و روستايی در آزمو  ورودی، می -06 

فهرست اسامی پذيرفته شدگا  به منظور انجام فرآيند ثبت نام در مدارس نمونه دولتوی، بوه تفکيوک مدارس)شوامل: نوام و نوام        -04

ه دوم آموزش متوسطه يوا  خانوادگی، نام پدر، شماره داوطلبی، کد ملی، نام مدرسه دوره اوت متوسطه میل تیصيل، نام مدرسه دور

هنرستا  فنی و حرفه ای نمونه دولتی مورد تقاضا، معدت کتبی ارزشيابی پايانی نوبت دوم، نمره آزمو  و نمره تراز شده کل و سهميه 

  آموزا ( تهيه و جهت ارائه به مديرا  مدارس، به ادارات آموزش و پرورش شهرستا ، منطقه يا ناحيه تیويل داده می شوددانش

 مهلت ثبت نام قبوت شدگا  اصلی پ/ از اعالم نتيجه از طريق سامانه )دو هفته بعد از برگزاری آزمو ( خواهد بود  -00  

توسط کارشناسی مدارس          فهرست ذخیرهپ/ از اتمام مهلت ثبت نام پذيرفته شدگا  اصلی، در صورت عدم تکميل کالس ها،   -02 

 هد شدنمونه دولتی تهيه و اعالم خوا

پذيرفته شدگا  اصلی و ذخيره اعالم شده به مدارس، بايد به تأييد اداره کل آموزش و پرورش استا  رسيده باشد و               فهرست :تبصره           

 در مدرسه، منطقه و استا ، نگهداری شود  سه سال حداقل به مدت

، در يک رشته تیصيلی در هر يک از مدارس نمونه دولتی کمتر از حد در مواردی که تعداد داوطلبا  شرکت کننده در آزمو  -01

نصاب مورد نياز بوده يا نمرات آنا  کمتر از حد قابل قبوت باشد، اسامی قبوت شدگا  آ  رشته تیصيلی در مدرسه مذکور، کمتر از 

 شده خواهد بود ظرفيت اعالم

تی و تبصره آ  در صورت نياز نسبت به برگزاری آزمو  جايگزينی برای دستورالعمل اجرايی مدارس نمونه دول 08مطابق ماده  -08

دساتورالعمل مربوطاه متعاقبااً اباال      )های دوره دوم متوسطه نمونوه دولتوی اقودام خواهود شود      تکميل ظرفيت پايه های ميانی دبيرستا 

 شود(می

 ز( موارد هاص هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی 

 د زير در مورد داوطلبا  ورود به هنرستا  های فنی و حرفه ای نمونه دولتی ضروری می باشد توجه به موار    

ای نمونه دولتی، نسبت های فنی و حرفههای موجود در هنرستا داوطلبا  با توجه به عالقه خود و با در نظر گرفتن اولويت رشته(0

 به انتخاب هنرستا  اقدام نمايند 

ای و نامه تنظيم شده با دفترآموزش های فنی، حرفهای نمونه دولتی، بر مبنای موافقتفنی و حرفه هایپذيرش درهنرستا (6

 ها و رشته های دارای مجوز، صورت می گيرد کاردانش وزارت آموزش و پرورش، با توجه به ظرفيت کالس

ستا  پذيرفته می شوند، مجاز به ثبت نام در های فنی و حرفه ای نمونه دولتی يک هنرکه در آزمو  ورودی هنرستا داوطلبانی (3

 ساير هنرستا  ها نخواهند بود 

در موارد خاص، ثبت نام پذيرفته شدگا  از يک هنرستا  فنی وحرفه ای نمونه دولتی در هنرستا  ديگر، منوط به موافقت      :تبصره   

 د ادارات آموزش و پرورش شهرستا ، منطقه يا ناحيه مبدأ و مقصد خواهد بو
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از بين داوطلبا  متقاضی ادامه تیصيل  ثبت نام تواند،ای نمونه دولتی میهای فنی و حرفه(در صورت عدم تکميل ظرفيت هنرستا 4 

ها که در آزمو   نمونه دولتی اعم از دبيرستا  يا هنرستا  شرکت نموده اند، بر اساس نمره فضلی، ثبت نام و نسبت در اين هنرستا 

 بالمانش خواهد بود  ا مجوز اداره کلب به تکميل ظرفيت

با همکاری شورای مدرسه قبل از ثبت نام پذيرفته شدگا ، برنامه درسی هر رشته را برای اوليا و دانش آموزا   هاهنرستا (مديرا  0

 تشريح نمايند  

يت های تعيين شده در نمو  برگ براساس ظرفيت هر رشته؛ اولو ثبت نام پذیرفته شدگانمی توانند نسبت به  هاهنرستا (مديرا  2

 هدايت تیصيلی و ميزا  عالقمندی آنا  در هر رشته اقدام نمايند  

ای نمونه دولتی، عوالوه بور ضووابط ايون دسوتورالعمل، توابش ضووابط دسوتورالعمل         هنرستا  های فنی و حرفه« تربیت بدنی»( ثبت نام در رشته 1

 باشد ای )که متعاقباً ارسات خواهد شد( میوحرفهی فنیهااختصاصی ثبت نام رشته تربيت بدنی هنرستا 

 ط( فرآیند ثبت نام داوطلبان ورود به مدارس نمونه دولتی 

 تمامی فرآيند ثبت نام به صورت اينترنتی وبا مسئوليت شخص داوطلب و ولی او انجام خواهد شد  -0

وتکميول نموو  بورگ تقاضوانامه       razavi.medu.ir/fa-https://nemoneمراجعه به سامانه ثبت نام به آدرس اينترنتی  -6

  30/20/0422ثبت نام تا تاريخ 

 با زمينه سفيد، مربوط به سات جاری داوطلب   "jpg"پيکسل در قالب  322*422بارگذاری فايل عک/ داوطلب با ابعاد حداکثر  -3

حسااب درآمادهای اهتصاصای    ريات)سيصد هزار ريات( از طريق درگاه اينترنتی سامانه ثبت نام به 322222نام به مبلغ   پرداخت وجه ثبت -4 

  اداره کل آموزش وپرورش استان هراسان رضوی

 داوطلبا  گرامی بايد جهت پرداخت وجه ثبت نام از طريق کارت های بانکی عضو شتاب استفاده نمايند  :6تبصره

وجه به اين که پ/ از ثبت نام و واريز وجه به درگاه اينترنتی ، وجه قابل برگشت نمی باشد لذا تأکيود موی گوردد داوطلبوا  قبول از      با ت :1تبصره

 نام و واريز وجه از واجد شرايط بود  خود اطمينا  حاصل نمايند ثبت

ی نمونه دولتی، بايستی نوع واحد آموزشی مورد نظر خوود را  اداوطلبا  ورود به دبيرستا  های دوره دوم متوسطه و هنرستا  های فنی و حرفه-0

مندی خود را بوا تعيوين رشوته مووردنظر بوا      در میل مربوط مشخص نمايند و همچنين عالقه 6يا  0در فرم ثبت نام اينترنتی با تعيين اعداد اولويت 

 توجه به ظرفيت اعالم شده مشخص نمايند 

 مانه، فقط مجاز به انتخاب و ثبت نام يک رشته در شاخه نظری و يک رشته در شاخه  فنی/حرفه ای می باشند متقاضيا  هنگام ثبت نام در سا تبصره:

را حتماً از سامانه دريافت و آ  را جهوت اسوتفاده هوای بعودی نوزد خوود        شماره پیگیریضروری است داوطلبا  پ/ از طی مراحل فوق ، -6

 نگهداری نمايند 

 

 

 

https://nemone-razavi.medu.ir/fa/
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 انتقال دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی ی( ضوابط و نحوه نقل و

دانش آموزانی که پ/ از قبولی درآزمو  ورودی، متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی ساير شهرستا  ها و يا استا  ها -0

با کسب موافقت اداره کل ، ن مقصدوجود ظرفیت خالی در مدرسه شهرستاو  در صورت قبولی در مدرسه مورد تقاضای خود) در شهرستان مبدأ(  هستند،

 نام در مدارس نمونه دولتی )شهرستا  يا استا  ديگر( خواهند بود مقصد، مجاز به انتقات و ثبت آموزش و پرورش استا 

به های مبدأ )اعالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب( و مقصد ) معرفی نامه تصوير نامه های اداره کل آموزش و پرورش استا  تبصره:

 آموز منتقل شده، بايگانی شود دبيرستا  مقصد( بايد در پرونده دانش

جابجايی دانش آموزا  در دبيرستا  های نمونه دولتی، در میدوده يک شهرستا  )حتی در صورت داشتن نمره آخرين فرد قبولی  -6

  .ممنوع است مدرسه مقصد( در سات اوت پذيرش،

دولتوی منطقوه نباشود،     -بيرستا  های نمونه دولتی کوه متنواظر آ  در دبيرسوتا  هوای عوادی      داير بود  رشته های تیصيلی در د*** 

  وجاهت قانونی نداشته و پذيرش در آ  کا  لم يکن خواهد شد
 

 صل نمايند تماس حا  36630240توانند با کارشناسی مدارس نمونه دولتی و شبانه روزی اداره کل به شماره *** در صورت وجود ابهام و يا سؤات می

 پیوست:

 لیست مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه)دبیرستان/هنرستان( 

         

 

                                                                   

                                             

 
  
    

  رونوشت: 
 دفتر مديرکل 

 ست معاونا / مشاورا / مديريت حرا 

 رسانی و روابط عمومی / آموزش های فنی و حرفه ای وکاردانش/  آمووزش دوره اوت  ادارات: ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات / اطالع

و دوره دوم متوسطه نظری/ تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه / سنجش آموزش وپرورش/ فناوری اطالعوات/ مشواوره تربيتوی تیصويلی/     

 مردمی و غيردولتی/ استعدادهای درخشا / امور شاهد و ايثارگرا  های مشارکت

 دبير کميته مستند سازی 

 کارشناسی مدارس نمونه دولتی و شبانه روزی 

                                   

                                                                             
 

 

                                                                              

 

 

                                                                              

 

 

                                                                               




