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 باسمه تعالی
به منظور شناسایی و جذب دانش آموزان مستعد جهت ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطهه و  

در راستای اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ، آزمون ورودی مدارس دوره دوم متوسهه نمونه دولتطی بطرای   

. به داوطلبان گرامی توصیه می شود مهالب مندرج  شود برابر مفاد این دفترچه برگزار می 1401 – 1402سال تحصیلی 

 در دفترچه را با دقت مهالعه کرده و با اطالع کامل ، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

 
 ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمونالف( 

 داشتن تابعیت ایرانی-1

 

 انجام می شود. 05/04/1400 تاریخ 204/340ثبت نام اتباع غیر ایرانی، تابع بخشنامه شماره : تبصره

 

  .،مجاز به ثبت نام می باشند1400-1401تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی -2

  تحصیلی از شاخه نظری)علوم تجربی،/مرکزمی تواند یک رشته  صرفاً مون برگ تقاضای ثبت نام اینترنتی،داوطلب در ن -3

 (را انتخاب کند.,معارف اسالمیریاضی فیزیک،ادبیات وعلوم انسانی 

 

 

 

 

 

 

 ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و سایر مدارک مورد نیاز،-4

می تواند توسط وکیل آنها در استان محل سکونت متقاضیان انجام پذیرد و در این خصوص ضروری است، ادارات آموزش و  

 پرورش مناطق و نواحی همکاری و مساعدت الزم با دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور را معمول دارند.

 ب( مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در آزمون

هزار  صدچهار)ریال  000/004 ثبت نام مبلغ 1380،مصوب مالی دولتقانون تنظیم بخشی از مقررات  14ماده براساس  -5

محترم از  یخواهد گردید . اولیا به صورت اینترنتی دریافتثبت نام  که از طریق سامانه الکترونیکی سایت می باشد (ریال

 واریز 

 .هر گونه وجه بصورت فیش یا تحویل وجه ثبت نام بصورت دستی پرهیز نمایند

کیلوبایت نباشد  100بوده حجم فایل بیشتر از 400در 300با زمینه سفید سال جاری) ابعاد عکس حداکثرفایل عکس داوطلب  -6 

   ( jpgفرمت قابل قبول  

  

 

 

 

 .یا تغییررشته  نخواهد بود امکان ویرایش، تایید نهایی ثبت نامدرانتخاب رشته دقت نماییدکه بعد از :1تذکر

 استانی مبارزه با بیماری کرونا،برقرارخواهد بود. خوابگاه مراکز درصورت مجوز ستاد:2کرتذ 

آموز انجام می گیرد، مسؤلیت ثبت واعالم  درست وبه موقع و ارائه  ثبت نام اینترنتی توسط دانشاینکه با توجه به   تذکر:

  است. برعهده متقاضی ...( و دوقلو /سهمیه روستایی/سهمیه شاهد/معدل کتبی خرداد) مدارک تاثیرگذار در نتایج آزمون
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  ثبت نام ،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمونج( مهلت 

 

توسط داوطلبان انجام  1401اردیبهشت 10 شنبه  روز لغایت   1401  ردینوفر  30  شنبه  سه روزتوسط داوطلبان از   ثبت نام -7

 خواهد گرفت ومدارس محل تحصیل مسؤلیتی دراین مورد ندارند.

   

 

-  

 

 

 

 

 .ودبقابل تهیه و چاپ خواهد ،ثبت نامسامانه طریق  ازسه روز قبل از برگزاری آزمون  لحداقکارت ورود به جلسه آزمون -8

 برگزار خواهد شد. در سراسر کشور به صورت همزمان  03/04/1140 روز جمعه مورخ  صبح  9  ساعت راس ،مون ورودیآز-9

 

 

 توصیه مهم وضروری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحتمال تغییر زمان برگزاری آزمون وتاخیر دراعالم نتایج ،توصیه می شود اولیای نظر به شرایط کرونایی       

محترم  فرزندان خود را درسایر مدارس ثبت نام نمایند.درصورت قبولی درآزمون ورودی می توانند نسبت به 

 انتقال به مرکز پذیرش نمونه دولتی اقدام کنند.

 

   http://10.114.1.21 :سامانه ثبت نام اینترنتی آدرس

 snj.awaedu.ir  یا دامنه 
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http://10.114.1.21/


 ومدت زمان پاسخگویی ،به شرح جدول زیر است:تعداد و ضریب سواالت  منابع آزمون،د(

 تعداد سوال منابع طراحی سواالت ردیف

 ضرایب دروس به تفکیک  رشته

ریاضی 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

ادبیات 

وعلوم 

 انسانی

 علوم و

معارف 

 اسالمی

 3 1 1 1 15 آموزش قرآن وپیام های آسمان 1

 2 4 2 2 15 فارسی 2

 2 2 1 1 15 عربی 3

4 

 مطالعات اجتماعی

 2 2 1 1 15 ( )جغرافیا، تاریخ ،مدنی

 1 1 1 1 10 زبان انگلیسی 5

 1 1 4 2 15 علوم تجربی 6

 1 1 2 4 15 ریاضی 7

منابع طرح سواالت: کتب درسی پایه نهم سال  100تعداد کل سواالت: 

 دقیقه 120مدت زمان پاسخگویی :  1400-1401تحصیلی 

 

در سطح محتوای کتابهای  ( فقط با یک پاسخ درست)نمونه دولتی  به شیوه چهار گزینه ای مدارسسواالت آزمون ورودی  -10

  .طراحی می شوند 1400-1401سال تحصیلی   پایه نهمدرسی 

 .منفی برای داوطلب در نظر گرفته می شود نمره یک ،مثبت و به ازای هر پاسخ غلط نمره سه صحیح، به ازای هر پاسخ -11

  .در نظر گرفته نمی شود نمره ای ، برای سواالت بدون پاسخ

  .امتیاز منفی برای او در نظر گرفته می شود یکچنانچه داوطلب درهرسوال بیش ازیک گزینه راعالمت زده باشد -12

 محتوای مشترک تدریس به گونه ای طراحی خواهند شد کهاز  <<آموزش قرآن وپیام های آسمان>>سواالت درس -13

  .وطلبان اعم از شیعه و سنی قادر به پاسخگویی به آن باشنداتمامی د 

آموزش قرآن وپیام >>به جای سواالت درس  ( کلیمیان و زرتشتیان ،مسیحیان)رسمی کشور داوطلبان اقلیتهای دینی-14

 (.پاسخ خواهند داد 1400چاپ سال    920با کد  ادیان خود ی به سواالت دینی ویژه <<های آسمان
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 دانش آموز ضوابط و شرایط پذیرش ظرفیت ،(هـ

آموزان در  دانش  پذیرش ،20/01/1401 تاریخ  106/400،شماره از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی 24بند  طبق-15

 50)سهم هر کدام پایه نهم  کتبی  ارزشیابی پایانی نوبت دوم آزمون ورودی و معدل  کل بر اساس میانگین نمره ورودی آزمون 

  درصد( خواهد بود .

)علوم تجربی،ریاضی فیزیک،ادبیات وعلوم  برای رشته های تحصیلی، موزان در مدارس نمونه دولتیآپذیرش نهایی دانش -16

لی )موضوع بخشنامه شماره کسب شرایط احراز رشته مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیط به و( من،معارف اسالمیانسانی

 (در خرداد ماه خواهد بود. 18/12/1395تاریخ   226266

 در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشته تحصیلی مورد تقاضای داوطلب،قبولی وی در آزمون لغو خواهد بود. تبصره:

 توانند از این سهمیه استفاده کنند: با شرایط زیر، به ترتیب اولویت می شاهد  آموزان دانش-17

            فرزندان شاهد الف( اولویت اول 

 سال سابقۀ اسارت 3درصد به باال و آزادگان با بیش از  50فرزندان جانباز  ب( اولویت دوم 

 ماه سابقۀ اسارت 6بیش از  درصد و آزادگان با 49درصد تا  25فرزندان جانباز  ج( اولویت سوم 

 ماه سابقۀ اسارت. 6درصد و آزادگان با کمتر از  25فرزندان جانباز زیر  د( اولویت چهارم 

نمره تراز شده آزمون  درصد 70حداقل از سهمیه خود استفاده نمایند که دانش آموزان شاهد درصورتی میتوانند  : 1تبصره

 .آخرین فرد پذیرفته شده اصلی را  کسب نمایند

:متقاضی استفاده از سهمیه شاهد در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی،باید در نمون برگ ثبت نام اینترنتی، اولویت 2تبصره

 خود را مشخص نماید.

 می باشد.امور ایثارگران  شهید و مالک تشخیص دانش آموزان سهمیه شاهد، گواهی معتبر بنیاد-18

به استناد اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب هشتصدوچهل وهفتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش تاریخ -19

سهمیه (  و دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی، اداره کل آموزش وپرورش استان ،می تواند نسبت به اعمال 01/06/1390)

 50حداقل  و ، اقدام نمودهحمایت از استعدادهای برتر مناطق کمتر برخوردار وروستاییبا هدف جذب حداکثری و روستایی

 اختصاص دهد. مشمول روستاییدرصد ظرفیت رشته مرکزرا به سهمیه دانش آموزان 

 .می باشدمدرسه روستایی   تحصیلی کامل از دوره اول متوسطه پایهحداقل یک  ،سهمیه روستاییمالک استفاده از -20

در  مشمول روستایی به سواالت آزمون ورودی وتعداد شرکت کنندگان میزان پاسخ دهی به باتوجه روستایی ظرفیت تبصره:

 خواهد بود.و امتیاز آزمون آخرین نفرپذیرفته شده شهری به تفکیک رشته مرکز آزمون ورودی 
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دیگر به شرط کسب  همزادپذیرش یکی از آنان، و بیشتر( در آزمون ورودی  )دوقلو یاهمزاددر صورت شرکت دانش آموزان -21

مورد تقاضای خود، می توانند ،  رشته /جنس /مرکز اصلی  ده آزمون آخرین فرد پذیرفته شدهنمره تراز ش درصد80حداقل 

 مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده، ثبت نام نمایند.

  اعالم نتیجه و ثبت نام قبول شدگان(  و

 اعالم می گردد .دو هفته بعد از برگزاری آزمون حد اکثر تا ،پذیرفته شدگان اسامی -22

پذیرفته شدگان اصلی باید حداکثر یک هفته بعد از اعالم نتایج  با دردست داشتن مدارک الزم به مرکز پذیرش  -23

 وثبت نام خواهد شد. مراجعه وثبت نام کنند.در غیر این صورت به ترتیب امتیاز از نفرات بعدی فراخوانی

 مجازو پذیرفته شده  داشته رشته /جنس /مرکزنمونه دولتی اختصاص به  پایه دهم مدارس قبولی در آزمون ورودی  -24

 به ثبت نام در دیگر مدارس نمونه دولتی نخواهند بود . 

ورودی مدارس استعداد های درخشان تاثیری درثبت نام یا قبولی درآزمون  درآزمونثبت نام یا قبولی -25

 مدارس نمونه دولتی، ندارد. 
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 1401-1402در سال تحصیلی  آذربایجان غربی جدول ظرفیت پذیرش آزمون ورودی پایه دهم  مدارس نمونه دولتی استان

 نام مدرسه نام منطقه
ماهیت مدرسه )عادی/ شبانه 

 روزی(
 جنسیت

علوم 

 تجربی
ریاضی 

 فیزیک
علوم 

 انسانی
معارف 

 اسالمی
خوابگاه 

 )دارد/ندارد(
 مناطق تحت پوشش

 30 30 60 دختر شبانه روزی نمونه دولتی آذری 1ارومیه .ناحیه 
 

 دارد
 ارومیه ناحیه یک و دو، نازلو، انزل، 

 ،اشنویه و نقده برادوست صومای

 30 30 60 دختر شبانه روزی تمدن بوکان
 

 دارد
 بوکان ، شاهیندژ، کشاورز،

 و تکاب آباد مرحمت 

 30 30 60 پسر عادی نمونه دولتی فارابی بوکان
 

 ندارد
 بوکان ، شاهیندژ، کشاورز، 

 و تکاب آباد مرحمت

 خوی، چایپاره و چالدران دارد 30 30 30 60 دختر شبانه روزی شهدای فرهنگی خوى

 خوی ،چایپاره ، چالدران ،شوط،پلدشت و ماکو دارد 30 30 30 60 پسر شبانه روزی شهید مدرس خوى

 30 30 30 پسر عادی امیر کبیر سلماس
 

 ندارد
 سلماس ، ارومیه ، انزل ،نازلو،

 و سیلوانا برادوست صومای 

 سلماس
آیت اله العظمی امام 

 خامنه ای
 30 دختر عادی

 
30 

 
 سلماس و انزل ندارد

 30 دختر عادی نیایش ماکو
 

30 
 

 ماکو، شوط، پلدشت و چالدران ندارد

 پسر عادی استاد محمد تقی جعفری  مهاباد
60 

 
30 

 
 مهاباد ، سردشت و پیرانشهر ندارد

 دختر عادی نمونه دولتی هاشم سهیلی  مهاباد
60 

 
30 

 
 مهاباد ، سردشت و پیرانشهر ندارد

 پسر شبانه روزی امام جعفر صادق )ع ( میاندوآب
60 

30 30 
 

 میاندواب ، مرحمت آباد و کشاورز دارد

 دختر شبانه روزی نماز میاندوآب
60 

30 30 
 

 میاندواب ، مرحمت آباد و کشاورز دارد

 30 پسر عادی امام صادق)ع( نقده
 

30 
 

 نقده ، پیرانشهر و اشنویه ندارد

 بود. برقرارخواهد ، کروناخوابگاه مراکز درصورت مجوز ستاد استانی مبارزه با بیماری  شرایط کرونایی ، در تذکر:  ***
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