
1 

 

 

 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

 1411-1411سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 باسمه تعالی
 

 1411 -1411 یلیتحص سالوسطه پايه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم مت دستورالعمل آزمون ورودی
 

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

سییا   بییرای متوسیی ه ومییوو  مییدارس نمونییه دولتییی دور  دو  پایییه دهیی   وومییوو ورودی، 1/6/1931، مییور  پییرور 

و مفیاد منیدرج در بنشینامه هیای شیمار       ج در ایی  دسیتورالعم    شیرای  و ویواب  منیدر    م ابق با 1411-1411تحص لی

درخصوص دسیتورالعم  برزیراری وومیوو هیای     ) 34/13/1933مور   141/011و شمار   39/13/1933مور   196/011

 .می شود برزرار( تراکمی دانش وموواو در شرای  فاصله زذاری اجتماای

 آزمون ورودی  درنام  ضوابط و شرايط ثبت( الف

 ؛شت  تابع ت ایرانیدا (1

 .انجا  می شود 33/10/1933مور    44/341/941  شمار هامشنبن اساسبر  ایرانی، نا  اتباع غ ر  ثبت :تبصره

 .ندهست، مجاو به ثبت نا  در ووموو ورودی مدارس نمونه دولتی پایه نه دانش وموواو  (2

در اروشی ابی   «11»کتبیی  سب حیدال  معید   مالك شرکت در ووموو ورودی پایه ده  مدارس نمونه دولتی، ک :تبصره

 . می باشد پایه نه  (بدوو ااما  نمرات تکوینی خردادما معد  نمرات )نوبت دو  یانی پا

الیو  تجربیی،   )او شیاخه نریری   تحصی لی  رشیته  یی  توانید   صیرفا  میی  ثبت نا ،  تقاوای نموو برگدر داوطلب   (  3

 .نماید انتنا  را (ادب ات و الو  انسانی ،ف ری  ریاوی

 .می باشد  ویر، بر اساس جدو  و مناطق تحت پوشش  تعداد اولویت های انتنابی دب رستاو های نمونه دولتی (   4
 1041/1044مناطق تحت پوشش  مدارس نمونه دولتي متوسطه نظري استان  سال تحصيلي  جدول ظرفيت پذيرش دانش آموز و

 جنسيت  نام آموزشگاه 
 ظرفيت

 منطقه تحت پوشش / يه ناح/ شهرستان   

 كل  انساني   رياضي تجربي

       بلداجي گندمان بروجن 11 72 72 72 پسر   (ره)امام خميني 

       بلداجي گندمان بروجن 11 72 72 72 دختر مجتهده امين

 7ناحيه   (مركزي)كيار  الران سامان بن 1ناحيه 141 72 72 40 دختر نمونه پژوهش

 1ناحيه (مركزي)كيار  الران سامان بن 7ناحيه   141 72 72 40 پسر يعالمه طباطباي

   ميانكوه (لردگان)عشاير  خانميرزا فالرد لردگان 141 72 72 40 پسر دين و دانش لردگان

   ميانكوه (لردگان)عشاير  خانميرزا فالرد لردگان 141 72 72 40 دختر عترت

   (بخش ناغان) كيار  (كيار)عشاير   كوهرنك رسانفا 11 72 72 72 دختر دكتر سلطاني فارسان

 اردل (بخش ناغان) كيار  (كيار)عشاير   كوهرنك فارسان 11 72 72 72 پسر ترابي مقدم

 1ناحيه (مركزي)كيار  الران سامان بن 7ناحيه   141 72 72 40 دختر (س)حضرت معصومه 

 7ناحيه   (مركزي)كيار  انالر سامان بن 1ناحيه 141 72 72 40 پسر آريو مصلي نژاد

 اردل بجز منطقه ميانكوه   اردل 40 72 4 72 دختر فروغ دانش
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داوطلباو نواحی ی  و دو شهرکرد ، شهرستاو های ب  ،ساماو ، بنش مرکری ک ار و من قیه رراو میی توانید     : تبصر 

ر اساس جنس ت و صرفا در ی  همرماو دو ومووشگا  مستقر در نواحی ی  و دو شهرکرد را با اولویت ی  و دو ب

 .رشته تحص لی انتنا  نمایند
 

نمونیه دولتیی    میدارس دانش وموواو مشغو  به تحص   در مدارس خارج اوکشور که متقاوی ادامیه تحصی   در    (5

وروری اسیت در مواید    ،نمی شود برزراره به ای  که ووموو مجرا برای ای  لب   او دانش وموواو ، با توجّهستند

 ،اسیتاو میورد تقاویا    درنسبت به ثبت نیا  خیود    ،ودی مدارس نمونه دولتیبا دستورالعم  ووموو ورق ر، م ابمقرّ

 .الدا  نمایند

مسئول ت اطالع رسانی به دانش وموواو مدارس خارج او کشور در خصوص ثبت نا  و شرکت در ووموو، بر   :1 تبصره

  .اهد  مرکر امور ب   المل  و مدارس خارج او کشور می باشد

دانش وموواو مدارس خارج او کشور با همرا  داشت  مدارك رو  به کارشناس سنجش و پایش ک ف ت  :2تبصره       

 . ناح ه مورد تقاوا مراجعه نمایند / من قه / ومووشی  شهرستاو 

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

، ( sanjesh.chbedu.ir) اینترنتی سامانه ثبت نا وموو ورودی، او طریق شرکت در و نا  و راهنمای ثبته دفترچ (6

 . ز رد میدر اخت ار داوطلباو لرار

هنگیا   ، برای داوطلباو شرکت در وومیوو  ،استاو نمونه دولتی مدارسهر رشته در ر  ت پذیو ظرف ّ صاتمشنّ :تبصره

 .لاب  مشاهد  خواهد بود، نا  ثبت

سهه   روو لغاییت   21/11/1411 مورخ  ،شنبهاو روو  ،نمونه دولتیی  مدارسووموو ورودی  شرکت درداوطلباو  نا  ثبت (7

 .شدخواهد انجا   ( sanjesh.chbedu.ir) اینترنتی سامانه ثبت نا او طریق  31/11/1411مورخ  شنبه

انه ثبت نا  سام او طریق، خ ووپاسدریافت  درخواست تجدید نرر و ،ووموو ایجنتااال   ،نا  تمامی مراح  ثبت :هتبصر

 .شدخواهد انجا   ،( sanjesh.chbedu.ir) و ااال  نتایج استاو

 ،رشته میورد تقاویا  ، مدرسه مح  تحص  ، داوطلب اکس، مشنصات فردی: شام  ووموو هکارت ورود به جلس (8

او ، آزمهون سه روز قبل از تهاريخ برگهزاری   حداقل ، امتحیانی   و نشانی دل ق حوونمونه دولتی مدارس اولویت انتنا  

 .فتزرخواهد  در اخت ار داوطلباو لرارطریق سامانه ثبت نا  

 .ممنوع است ،بدوو ارائه کارت ورود به جلسه ،ووموو در شرکت :1تبصره

بعد او دریافت کارت ورود به جلسه ، باید کارت به تای د مدیر ومووشگا  مح  تحص   دانش وموو رساند   :2تبصره

 .شود

در سراسیر  وماو  صورت ه   به 18/14/1411مورخ   جمعه رووصبح  9 ساعتس أر، مونه دولتیمدارس نووموو ورودی  (9

 .خواهد شدبرزرار کشور 

 س صید ) الريه  111/311نیا    مبلغ ثبیت ، 1931مصو  ،بنشی او مقررات مالی دولت لانوو تنر   14 استناد ماد به  (11

 .می باشد (هرار ریا 
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 .تحت هر انواو ممنوع است ،دریافت هرزونه وجه ای  مبلغ،به جر  مبلغ فوق ثابت بود  و  :1هتبصر

دریافت وجه صرفا اینترنتی بود  و او پرداخت دستی یا مراجعه به اابر بان   جدا خودداری شود مسوول ت : 2تبصره

 .در ای  خصوص به اهد  داوطلب می باشد 
 

 

  ، تعداد و ضريب سؤاالت منابع آزمون( ج

  :است، به شرح جدو  ویر گوییت وماو پاسنیب سؤارت و مدّ، تعداد و ورنابع وومووم (11

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگويی ضريب تعداد سؤال منابع آزمون رديف

 2 11 قرآن و پيام هاي آسمان آموزش 1

 دقيقه 121

 کتب درسی 

پايه نهم سال 

  1311-1011 تحصيلی

 2 11 فارسی 2

 1 8 عربی 3

 1 11 ( مدنی  ، تاريخافيا، جغر)مطالعات اجتماعی  0

 1 7 زبان انگليسی 1

 2 21 علوم تجربی 6

 3 21 رياضی 7

  111 جمع کل

 .درصد محتوای کتب درسی طرح خواهند شد  111سوارت او  :تبصره

 

تب کمحتیوای   او، (صح حفق  با ی  پاسخ )ای  چهارزرینه  ، به ش ونمونه دولتی مدارسسؤارت ووموو ورودی  (12

 .خواهد شد طراحی 1399-1411سال تحصیلی   درسی پايه نهم

 امیا ؛ طراحی می شوداو محتوای مشترك داوطلباو اه  تش ع و تسن   «آموزش قرآن و پیام های آسمان»سؤارت درس (13

مشترك الل ت های دینی بیر   ، به سؤارت (مس ح او، کل م او و ورتشت او)رسمی کشور  دینی یها ت ّالل داوطلباو

پاسیخ   1933چیا  سیا     331الهی و اخالق وییه  الل یت هیای دینیی بیا کید       ادیاو تعل مات ساس محتوای کتا ا

 .خواهند داد

منفیی بیرای داوطلیب در نریر زرفتیه       نمیر   یی  مثبت و به اوای هر پاسخ غل ،  نمر  9به اوای هر پاسخ صح ح،  (14

 .شدی در نرر زرفته ننواهد ا نمر برای سؤارت بدوو پاسخ، . شود می

 منریور منفیی بیرای او    نمیر   یی  سؤا  ب ش او ی  زرینیه را االمیت ود  باشید،     هر چنانچه داوطلب در :تبصره

 .خواهد شد
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 آموز ظرفیت، ضوابط و شرايط پذيرش دانش( د

او اینترنتیی،  نیا    در هنگیا  ثبیت  تعدادکالس، ظرف ت پذیر  و اناوی  رشته های تحص لی مدارس نمونه دولتیی،   (15

 .خواهد رس د، به اطالع داوطلباو ( sanjesh.chbedu.ir)استاو ثبت نا  هنطریق ساما
   

الیو   « ؛«انسیانی  الیو   ادب یات و » هیای تحصی لی   ، بیرای رشیته  مدارس نمونه دولتیی وموو در  پذیر  نهایی دانش (16

 هنامی  و  شی م ابق ، وم نه/ احراو رشته منوط به کسب شرای  ،«حرفه ایو فنی شاخه » و «ف ری  یاویر» ؛«تجربی

 . خواهد بود  خرداد ماهدر ( 13/13/1930مور   336366موووع بنشنامه  شمار  ) هدایت تحص لیاجرایی 

 یب و لغو ووموو در وی یلبول ،داوطلب یتقاوا مورد یل تحص رشته در نا  ثبت  یشرا احراو اد  صورت در : 1تبصره      

 .دش خواهد اثر 

در رشته ای که در نموو برگ ثبت نا  انتنا  نمود  و لبو  شد  است و همچن    پذیر  دانش وموو صرفا:  2تبصره 

لذا ای  زرو  او دانش . با راایت ش و  نامه هدایت تحص لی مجاو به انتنا  وو رشته می باشد امکاو پذیر است 

 .وموواو نمی توانند در رشته دیگری در مدارس نمونه دولتی ثبت نا  نمایند
 

،  11/11/1931میور    331130شیمار    ،دستورالعم  اجراییی میدارس نمونیه دولتیی     «11»   ماد تبصر  یم ابق  (17

 نوبت دوم پايانی ارزشیابی کتبی  معدلو  آزمون ورودی نمره کلمیانگین  وموواو در ووموو ورودی، بر اسیاس  دانش پذیر 

 .خواهد بود (ی نوبت دومانيپامعدل کتبی ارزشیابی  %51نمره آزمون ورودی و % 51)  ؛به نسبت مساوی پايه نهم

       کتبیمعدل  حدال ، داشت  نمونه دولتی مدارس، برای پذیر  دانش وموواو در کتبیمعد  % 01شرط محاسبه :تبصره

 .می باشد  1399-1411سال تحصیلی( معدل نمرات خردادماه پايه نهم بدون اعمال نمرات تکوينی) دوم نوبت یانيپاارزشیابی  در   «17 »

نمونه دولتی،  مدارسپذیر  ظرف ت او  %(11)درصدده ، 33/19/1931مور   61334/331به استناد بنشنامه شمار   (18

  :می ز ردق تعل «آموزان شاهد دانش»به با اولویت های ویر ، (در صورت وجود داوطلب)

اولویت او   (الف

 فرونداو شاهد؛ 

اولویت دو   (ب

 اسارت؛ سا  سابقه 9و ووادزاو با ب ش او  به بار % 01 فرونداو جانباو 

اولویت سو   (ج

 اسارت؛ ما  سابقه 6و ووادزاو با ب ش او  % 43تا  % 30فرونداو جانباو  

اولویت چهار   (د

 ؛اسارت ما  سابقه 6ادزاو با کمتر او و وو % 30فرونداو جانباو ویر  

اولویت  ،ثبت نا  در نموو برگ دبای ،نمونه دولتیمدارس ووموو ورودی در «سهمیه شاهد»استفاد  او متقاوی  :1تبصره

 .خود را مشنص نماید

 .ترت ب اثر داد  ننواهد شد ،و ویرایش اطالااتثبت نا  مهلت  به مدارك ارائه شد  پس او :2تبصره

کل آخرين فرد پذيرفته نمره  % 71حداقلبه شرط کسب  ،ت های فوقه به اولویّشاهد با توجّدانش وموواو سهم ه  :3بصرهت

 .پذیر  می شوند ،شده مدرسه مورد تقاضای خود

 وی، لبولی م ابق وواب  ،وموو دانشمورد تقاوای تحص لی  هدر رشت سهم ه شاهددر صورت اد  احراو  :4بصرهت

 .شداثر خواهد  لغو و بی ، در ووموو



6 

 

 ،شورای االی وموو  و پرور  هفتم   جلسه هشتصد و چه  و مصو  دولتی، اساسنامه مدارس نمونه به استناد (19

ااما  ، 11/11/1931مور   331130 شمار دولتی  دستورالعم  اجرایی مدارس نمونه 13 ماد  و 1/6/1931 مور 

 .زردد الدا  م ابق تبصر  های ویر  ، «سهمیه روستايی»

ونها  ( نوبت او  و دو  ) تحص    پایه نه دانش ومووانی می توانند او سهم ه روستایی استفاد  نمایند که مح   :1تبصره

 . در مدارس دور  ی او  متوس ه روستایی باشد

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

متقاوی ثبت نا  در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستاو ها و ووموو ورودی، لبولی درکه پس او  دانش ومووانی (21

شهرستان  همدرسدر خالی وجود ظرفیت  و ( در شهرستان مبدأ )خود رسه مورد تقاضایمدقبولی در در صورت  ،هستندها یا استاو 

نمونه دولتی  نا  در مدارس مجاو به انتقا  و ثبت مقصد،  ک  وموو  و پرور  استاو  موافقت اداربا کسب ، مقصد

 .خواهند بود( شهرستاو یا استاو دیگر)

 و مقصد( ک  داوطلب نمر ااال  لبولی با ذکر )های مبدأ  استاو ک  وموو  و پرور   ادارهای  همناتصویر  :تبصره

 .بایگانی شود ،منتق  شد  وموو دانش پروند در باید ( معرفی نامه به دب رستاو مقصد) 

حتی در صورت ) و استاو ی  شهرستاومحدود   در ،دولتی نمونهدب رستاو های  جابجایی دانش وموواو در (21

  .ممنوع است در سا  او  پذیر ،( مقصد هلبولی مدرس فردوخری   نمر  شت دا
  

 در آزمون شدگان  يرفتهاز پذاعالم نتیجه و ثبت نام ( و

ااال  ( sanjesh.chbedu.ir)و او طریق و  سایت  1411اسامی پذیرفته شدزاو دهه ی دو   مرداد ما   (22

  .خواهدشد 

 .شدخواهد صادر   آزمونکارنامه   سامانه مذکوراو طریق  برای داوطلبانی که در ووموو ورودی شرکت کرد  اند، (23

رور انجا  فرویند ثبت نا  در مدارس نمونه دولتی، باید به تفک   مدارس  فهرست  اسامی پذیرفته شدزاو به من (24

 .زرددمی به ادارات وموو  و پرور  شهرستاو، من قه یا ناح ه تحوی  

و صالحدید کارزرو  استاو  اد  تکم   کالس هاصورت  درپس او اتما  مهلت ثبت نا  پذیرفته شدزاو اصلی،  (25

 .دخواهد شااال   وو  و پرور  استاو ته ه وک  وم  توس  ادار فهرست ذخیره، 

در مدرسه، من قه و  سه سال به مدتال  حدااال  شد  به مدارس،  اصلی و ذخ ر  پذیرفته شدزاو فهرست :تبصره

 .نگهداری شود ،استاو

 مدارسدر ووموو ورودی در صورت شرکت ( ، ه  جنس یا غ ره  جنسب شتردو للو یا ) ه  وادوموواو  دانش (26

تراز شده آزمون آخرين فرد پذيرفته  نمره % 81حداقل ه شرط کسب های دیگر بو پذیر  یکی او وناو، ل  دولتی نمونه

 .ثبت نا  نمایند ،شده تعیینمازاد بر ظرفیت  توانند ، میمورد تقاضای خوددر رشته درسه شده م

ووموو،  ه، پ ش او ااال  نت ج(ب شتریا  للودو)واده وموواو  به منرور بررسی و ااما  تسه الت پذیر  دانش :هتبصر

شد ، در  تع   رو ، نا  ایشاو ن ر ماواد بر ظرف ت  شرای بررسی و در صورت دارا بودو  ،واد وموواو ه  دانش نمر 

 .شود شدزاو ااال   هرست پذیرفتهف
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 امور مالی آزمون (ز

  .ریافت خواهد شد د sanjesh.chbedu.irصرفا او طریق در زا  اینترنتی  ثبت نا   لغمب (27

ریری و  اوام  برنامه هالرحم و پرداخت حق...( پذیرایی، لراردادها و ،نر ر خرید مواد مصرفی)ها تأم   هرینه  (28

 .دوش انجا  در استاو ، او مح  درومد ووموو  اجرایی ووموو

 
 

 ساير موارد( ط

به  ،رس د  است داوطلباو یامضاکه به ووموو  هسؤارت و کارت ورود به جلس هدفترچ، پس او برزراری ووموو   (29

  . شدخواهدارسا    ک  وموو  و پرور  استاو  به ادار های داوطلباو برگ  پاسخهمرا  

اجرای ووموو بر فرایند  استاو یومووشایش ک ف ت پو سنجش  ادار در روو برزراری ووموو، ناظرانی او سوی     (31

 .کردخواهند نرارت 

ووموو ورودی  تحل   سؤارت ،اجرانحو  در خصوص  من قه / ناح ه / شهرستاو زرار  املکرد است  مقتضی     (31

های وتی،  س ح ک فی برزراری ووموو در سا رسی و ارتقای برجهت  ،کارشناسی هادهایشننررات و پ  و

 .ارسا  شود ،ادار  سنجش استاو به  1411شهريور ماه پايان حداکثر تا 

  

 

 


