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 مانع زدایی اه   و  ،تولید، ابیتشپنی اه0011سال 

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

 دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم موضوع: 

    (2042-2041) سال تحصیلی متوسطه و مدارس نمونه فرهنگ

    ؛سالم و احترام با

                  

فصل سووم از اساسونامه مودارس     1ماده  3وزارت متبوع و همچنين به منظور اجرای بند  62/20/0420-022/422به استناد دستورالعمل 

و مصووبه جلسوه شوماره     ر0/2/0392نمونه دولتی مصوب هشتصد و چهل و هفتمين جلسه شوورای اوالی آمووز  و پورور ر موور       

شورای االیر کليات فراينود آزمووو ورودی پايوه دهوا مودارس نمونوه دولتوی دوره دوم آمووز           20/20/0303 –فتصد و چهارده ه

مطواب  بوا شوراي  و     0420-0426ای(  و مدارس نمونوه فرهنوب بورای سواص تیصويلی     های فنی و حرفهها و هنرستاومتوسطه )دبيرستاو

گردد. شايسته است به کليه دبيرسوتاو هوای    به شرح ذيل ااالم می 0420-0426تیصيلی  ضواب  مندرج در اين دستورالعمل برای ساص

 دوره اوص متوسطه اطالع رسانی شود. 

 نام در آزمون ورودی : ضوابط و شرایط ثبت الف(

 داشتن تابعيت ايرانی؛ (0

انجام می شود. 20/24/0422مور    624/342شماره نام اتباع غير ايرانیر بر اساس بخشنامه  ثبت  :تبصره

در آزمووو ورودی مودارس    مجاز به ثبت نامر 0422-0420تمامی دانش آموزاو مشغوص به تیصيل در پايه نها ساص تیصيلی  (6

 نمونه دولتی و نمونه فرهنب می باشند.

اهد يود.خو همان منطقه/ ناحیه / شهرستانرقابت المی در آزموو ورودی دبيرستاو های نمونه دولتی در بين دانش آموزاو   (3

هر داوطلب صرفا می تواند در نموو برگ تقاضای ثبت نام يک رشته تیصيلی از شاخه نظری )الووم تجربویر رياضوی في،يوکر ادبيوات و الووم        (4

 انسانی و الوم  معارف اسالمی( را انتخاب نمايد.

رقابوت الموی بورای ورود بوه      ای را انتخاب نمايد.هر داوطلب صرفا می تواند در نموو برگ تقاضای ثبت نام يک هنرستاو از شاخه فنی و حرفه  (0

منطقه/ناحيه/شهرستاو خواهد يود. بدون لحاظ نمودنهنرستاو های فنی و حرفه ای نمونه دولتی در بين دانش َآموزاو شهر و شهرستاو 

بوت نوام نسوبت بوه     ) با توجه به رويکرد مهارتی و اجرای مطلوب فرايند توسعه متوازو توصيه می گردد داوطلبوين در زمواو ث  

انتخاب هنرستاو در اولويت های خود مبادرت نمايند(

320    3614    

72/6/6306 

 ابالغیه ها ی اداری  کمیته مستندسازی 

 واحد مجری :

معاوو آموز  متوسطه /کارشناسی مدارس نمونه دولتی  استان: 
 و شبانه روزی /سنجش وارزشيابی 

رئووي / معاونين/کارشناسوی هووای دوره   شهرستتان/منطقه/ناحیه : 
نجش و ارزشيابی/ ارزيابی املکرد اوص و دوم متوسطه/حراست/س

 و پاسخگويی به شکايات/ رواب  امومی                    
های دوره اول  به کلیه دبیرستان واحدهای آموزشی:

 متوسطه  ارسال شود . 

      کمیته مستند سازی  ابالغیه های اداری   هماهنگ کننده در شهرستان :  
 

 00440440041شناسه ملی:
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رقابت الموی بورای ورود بوه دبيرسوتاو     هر داوطلب صرفا می تواند در نموو برگ تقاضای ثبت نام يک دبيرستاو نمونه فرهنب را انتخاب نمايد.  (2 

طقه/ناحيه/شهرستاو خواهد يود.من بدون لحاظ نمودنهای نمونه فرهنب در بين دانش َآموزاو شهر و شهرستاو 

ثبت نام در آزموو ورودی دبيرستاو های نمونه دولتی اختصاص به میل تیصيل فعلی داوطلب داشته وداوطلباو ادارات تیت پوشوش    (1

دولتوی بور    فق  بايستی آموزشگاه نمونه دولتی میل استقرار را انتخاب نمايند. در سامانه ثبت نام اينترنتی انتخاب دبيرسوتاو هوای نمونوه   

)اين موضوع شامل رشته الوم و معارف اسوالمی و نمونوه فرهنوب    صورت هوشمند تعريف شده است.  اساس میل تیصيل داوطلب به

 نمی باشد(

میل در تعدادی از ادارات که امکاو انتخاب از بين دو يا چند دبيرستاو نمونه دولتی وجود دارد الزم است متقاضياو ا،ي، بر اساس  (6تبصره

 آورند. در انتخاب دبيرستاو دقت الزم به امل ونتر توجه به بعد مسافتر وجود امکانات خوابگاهی و ساير شراي سک

 ادارات مربوط به شرح ذيل می باشند:         

 ر رضويهر احمدآباد***طرقبه شاندي،*** چناراور گلبهارر فيروزهر زبرخاور مياو جلگهر سرواليتر تبادکاور 

ادی از دانش آموزاو شاغل به تیصيل در برخی از مودارس نمونوه دولتوی دوره اوص متوسوطه )بوه شورح جودوص ذيول( بوا          چوو تعد (7تبصره

استفاده از سهميه ساير ادارات پذير  شده اند در زماو انتخاب دبيرستاو نمونه دولتی دوره دوم متوسطهر صرفاً دبيرستاو هوای میول اقاموت    

 آمده است. ص در سامانه ثبت نام پيش بينی الزم به املخود را انتخاب نمايند. در اين خصو

 میل استقرار نام آموزشگاه رديف میل استقرار نام آموزشگاه رديف

 گناباد هاشمی نژاد 0 کاشمر دانش 0

 تايباد امام حسين)ع( 2 سب،وار سربداراو 6

 تايباد شهيدآرايا منش 1 تربت جام خضراء 3

 جوين ه النبیريیان 0 جغتای امام جواد)ع( 4

 

 دانش آموزاو اشايری به دليل کوچ رو بودو در هر منطقه ای در سطح استاو مجاز به ثبت نام و شرکت در آزموو می باشند.  (0

دانش آموزاو مشغوص به تیصيل در مدارس خارج ازکشور که متقاضی ادامه تیصيل در مدارس نمونه دولتی هستندر با توجّه  (9

ی اين قبيل از دانش آموزاو برگ،ار نمی شودر ضروری است در مواد مقرّرر مطاب  با دستورالعمل به اين که آزموو مج،ا برا

آزموو ورودی مدارس نمونه دولتیر نسبت به ثبت نام خود در استاو مورد تقاضار اقدام نمايند.

دارک موردنيوازر موی توانود توسو      دانش آموزاو مدارس ايرانی خارج از کشور با ارائه گواهی اشتغاص به تیصيل و ساير م توجه:

و پورور    ولی و يا وکيل آو ها در استاو میل سکونت متقاضياو انجام پذيرد. در اين خصوص ضروری اسوت ادارات آمووز    

.مناط  و نواحیر همکاری و مساادت الزم با دانش آموزاو مدارس ايرانی خارج از کشور را معموص دارند

نام داوطلبان در آزمون : ب( مدارک مورد نیاز برای ثبت  

( که در ساص تیصيلی جاری گرفته شده باشد.3×4يک قطعه اک  ) -0

مراجعه به سامانه و تکميل نموو برگ تقاضانامه ثبت نام در آزموو. -6
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تأييد صیت اطالاات ثبت شده در نموو برگ. -3 

خواهود شود و متقاضوی    لغو و بی اثرموو در صورت ادم صیت اطالاات وارد شده و شراي  ثبت نامر قبولی داوطلب درآزتبصره: 

گونه ااتراضی را نخواهد داشت. ح  هيچ

رياص )چهارصد ه،ار رياص( به صورت اينترنتی در زماو ثبت نام. 422222واري، مبلغ  -4

دانش آموزاو تیت پوشش کميته امداد و به،يستی از پرداخت وجه ثبت نام معاف می باشند. الزم به ذکور اسوت کوه در     تبصره:

کيلو بايت( 02)حجا فايل حداکثر ماو تکميل فرم در سايت ثبت نام؛ نسبت به بارگذاری مدارک مربوطه اقدام نمايند.ز

 .ج، مبلغ فوق الذکر دريافت هرگونه وجهی تیت هر انواو ممنوع می باشد تذکر: به

 ج( زمان ثبت نام و بودجه بندی:

لغايت روز  40/06/6306سه شنبه مورخ مونه دولتی ر نمونه فرهنبر از روز نام داوطلباو شرکت در آزموو ورودی مدارس ن ثبت -0

 به صورت اينترنتی از طري  سايت کارشناسی مدارس نمونه دولتی خراساو رضوی به آدرس زير :    60/07/6306شنبه مورخ 

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

 .میل تیصيل فعلی دانش آموز می باشد مدیر مدرسهاز زماو و نیوه ثبت نام در آزموو به اهده شخص  مسئولیت اطالع رسانی -6

 را که (2فرم شماره ) با توجه به اين که ممکن است دانش آموزاو و والدين از ثبت نام و برگ،اری آزموو مطلع نشوند مديراو میترم تبصره :

 توس  ولی دانش آموز تکميل و امضا و اثر انگشت شده دريافت نموده و در آموزشگاه بايگانی نمايند.

هوا( ر نمونوه فرهنوب و مودت زمواو        هوا و هنرسوتاو   )دبيرستاو دوره دوم متوسطهمنابعر مواد درسیر تعداد و ضريب سؤاالت آزموو ورودی  -3

 شد:با ها ر به شرح جدوص زير می گويی به آو پاسخ

 تعداد سؤال ماده درسی ردیف
 ضرائب دروس به تفکیک رشته های شاخه نظری/ هنرستان های فنی و حرفه ای

 نمونه فرهنگ هنرستان فنی و حرفه ای علوم و معارف اسالمی ادبیات و علوم انسانی علوم تجربی ریاضی فیزیک

 2 2 3 2 2 2 21 آموزش قرآن و پیام های آسمان 0
 0 1 1 0 1 1 21 فارسی 6
 1 2 1 1 2 2 21 عربی 3
 1 2 1 1 2 2 21 )تاریخ، جغرافیا، مدنی(مطالعات اجتماعی  4
 2 2 2 2 2 2 24 زبان انگلیسی 0
 2 3 2 2 0 1 21 علوم تجربی 2
 2 3 2 2 1 0 21 ریاضیات 1

 600تعداد کل سواالت: 

 دقیقه 670مدت زمان پاسخگویی: 
 6300-6306پایه نهم سال تحصیلی منابع طرح سواالت: کتب درسی 

 

ای )فق  با يک پاسخ صیيح(ر از میتووای   سؤاالت آزموو ورودی مدارس نمونه دولتی و نمونه فرهنب؛ به شيوه چهارگ،ينهالف( 

 طراحی خواهد شد. 6300-6306کتب درسی پایه نهم  سال تحصیلی 

https://nemone-razavi.medu.ir/fa/
https://nemone-razavi.medu.ir/fa/
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ک داوطلباو اهل تشيع و تسنن طراحوی موی شوود؛ اموا داوطلبواو      از میتوای مشتر «آموزش قرآن و پیام های آسمان»سؤاالت درسب(  

های دينی رسمی کشور )مسيیياور کليمياو و زرتشتياو(ر به سؤاالت مشوترک اقليوت هوای دينوی بور اسواس میتووای کتواب          اقليّت

اد.پاسخ خواهند د 0422-0420چاپ ساص تیصيلی  962تعليمات ادياو الهی و اخالق ويژه اقليت های دينی با کد

شوود. بورای    نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غل ر يک نمره منفی بورای داوطلوب در نظور گرفتوه موی      3به ازای هر پاسخ صیيحر ج( 

سؤاالت بدوو پاسخر نمره ای در نظر گرفته نخواهد شد.

 ور خواهد شدبرای او منظ يک نمره منفیچنانچه داوطلب در هر سؤاص بيش از يک گ،ينه را االمت زده باشدر  :تبصره

 د( اجرای آزمون:      

زمواو در   بوه صوورت هوا    43/40/2042جمعته  صتب  روز   9ساعت  آزموو ورودی مدارس نمونه دولتی و نمونه فرهنب ؛ رأس -0  

 سراسر کشور برگ،ار خواهد شد.

ار اولويت انتخاب کارت ورود به جلسه آزموو شامل: مشخصات فردیر اک  داوطلبر مدرسه میل تیصيلر رشته مورد تقاض -6

ر از طري  سامانه ثبوت نوام   حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمونمدارس نمونه دولتی و نمونه فرهنب و نشانی دقي  حوزه امتیانیر 

 در اختيار داوطلباو قرار خواهد گرفت.

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

در ادارات نواحی و مناط  به اهده کارشناسی سنجش می باشد و بخشنامه نیوه برگ،اری آو توسو  اداره سونجش   فرایند آزمون اجرای -3

 استاو ارساص خواهد شد.

 ه( تعداد کالس و ظرفیت پذیرش:      

همانند ساص  مناط  تیت پوششری تیصيلی با در نظر گرفتن تعدادکالسر ظرفيت پذير  و اناوين رشته ها                             

آخرین به روز رسانی در روز ثبت نام در سایت بارگذاری خواهد ) )لیست پیوست می باشد(می باشد.  0422 -0420تیصيلی 

 (شد

الوم معارف اسالمی موورد   با توجه به راايت فرايند توسعه متوازو رشته های شاخه نظریر اف،ايش سها رشته های رياضی في،يک و    

 تاکيد می باشد.

 منوط به کسوب مجووز از کارشناسوی مودارس نمونوه دولتوی اسوتاو       هرگونه تغيير در تعدادکالسر ظرفيت و اناوين رشته های تیصيلی  تبصره:     

ی را دارند به شرط داشوتن شوراي    اداراتی که متقاضی تشکيل کالس در رشته الوم و معارف اسالمی در دبيرستاو های نمونه دولت خواهد بود.

به اين اداره کول اطوالع رسوانی     0420فروردين ماه  60مطلوب )وجود فضای مناسب و نيروی انسانی مجرب و متخصص(ر الزم است تا مور  

 نمايند.
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 توجه مهم: 

دبيرستاو های اادی و دولتی منطقه  ادارات نسبت به لغو مجوز رشته های تیصيلی داير در دبيرستاو های نمونه دولتی که متناظر آو در

 )اين موضوع شامل رشته الوم و معارف اسالمی نمی باشد(تیت پوشش وجود نداردر اقدام نمايند. 

 و( ضوابط و شرایط پذیرش مدارس نمونه دولتی )دبیرستان/هنرستان( و نمونه فرهنگ؛   

ر پوذير    02/02/0392موور    661090دولتویر شوماره   دسوتورالعمل اجرايوی مودارس نمونوه     « 00»مطاب  تبصره يک مواده   -0 

بهه نسهبت مسهاوی؛                معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم  پایه نهمو  میانگین نمره کل آزمون ورودی آموزاو در آزموو ورودیر بر اسواس  دانش

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

با موضووع پوذير  و    20/20/0303مصوبه هفتصد و چهاردهمين جلسه شورای االی آموز  و پرور  مور   3مطاب  بند : 6تبصره

به نسبت  معدل کل پایه نهمو  میانگین نمره کل آزمون ورودی ادامه تیصيل دانش آموزاو در آزموو ورودی مدارس نمونه فرهنب بر اسواس 

 خواهد بود. (معدل کل% 00دی و % نمره آزمون ورو00) مساوی؛  

پايانی نوبت دوم دانش آموزاو پايه نها در ااالم نتايجر موديراو مودارس دوره اوص متوسوطه ملو،م      معدل کل و کتبیباتوجه به تأثير  تذکر:

 دانش آموزاو در سامانه اقدام نمايند. معدل کل و کتبینسبت به ثبت نمرات و  30/23/0420هستند حداکثر تا تاريخ 

 فرايند ثبت معدص متعاقباً از طري  اداره سنجش اطالع رسانی خواهد شد. :7تبصره

الووم  «؛ «ادبيوات و الووم انسوانی   »هوای تیصويلی    ؛ برای رشوته مدارس نمونه دولتی ر نمونه فرهنبآموز در  پذير  نهايی دانش -6

منوط به کسب شراي  احراز رشته/ زمينوهر مطواب     ر«شاخه فنی و حرفه ای»و « الوم و معارف اسالمی»؛ « في،يکرياضی»؛ «تجربی

 خواهد بود.   خرداد ماه( در 00/06/0390مور   662622نامه اجرايی هدايت تیصيلی )موضوع بخشنامه  شماره شيوه 

خواهد شد. اثر  لغو و بینام در رشته تیصيلی مورد تقاضای داوطلبر قبولی وی در آزموو  در صورت ادم احراز شراي  ثبت :6تبصره          

 .پايه نها می باشد «62 معدل کل» ر قبولی در خرداد ماه وکسب حداقل نمونه فرهنگدر مدارس  پذير  نهايی :7تبصره

از ظرفيت پذير  مدارس نمونه دولتی )در صورت  %(60ده درصد )ر 69/23/0392مور   20004/662به استناد بخشنامه شماره  -3

تعل  می گيرد:  «آموزان شاهد دانش»زير به  وجود داوطلب( با اولويت های

اولويت اوص  الف(

فرزنداو شاهد؛ 

اولويت دوم  ب(

 ساص سابقه اسارت؛ 3% به باال و آزادگاو با بيش از  02فرزنداو جانباز  

اولويت سوم  ج(

 ماه سابقه اسارت؛ 2% و آزادگاو با بيش از  49% تا  60فرزنداو جانباز  

اولويت چهارم  د(

 ماه سابقه اسارت؛ 2% و آزادگاو با کمتر از  60فرزنداو جانباز زير  
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درآزموو ورودی مدارس نمونه دولتیر بايد در نموو برگ ثبت نامر اولويت خود را مشخص  «سهمیه شاهد»متقاضی استفاده از  :6تبصره 

 نمايد.

 تيب اثر داده نخواهد شد.به مدارک ارائه شده پ  از مهلت ثبت نام و ويرايش اطالااتر تر :7تبصره

% نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد  20حداقلدانش آموزاو سهميه شاهد با توجّه به اولويّت های فوقر به شرط کسب  :4تبصره

 ر پذير  می شوند.تقاضای خود

اب ر قبولی وی در آزموور  لغو و آموزر مطاب  ضو در صورت ادم احراز سهميه شاهد در رشته تیصيلی مورد تقاضای دانش :3تبصره

 اثر خواهد شد. بی

 )مدارک مربوط به استفاده دانش آموز از سهميه شاهد در صورت پذيرفته شدو ردر پرونده تیصيلی دانش آموز نگهداری خواهد شد( 

آمووزانی کوه در    شقبولی در آزموو ورودی دبيرستاو های نمونه دولتیر اختصاص بوه منطقوه ی برگو،اری آزمووو داشوته و دانو       -4

)ايون موضووع شوامل رشوته الووم و      اندر مجاز به ثبت نام در ديگر مدارس نمونه دولتوی نخواهنود بوود.     شده آزموو يک مدرسه پذيرفته

 معارف اسالمی و نمونه فرهنب نمی باشد(

مدارس نمونوه دولتوی و    آموزاو ها زاد )دو قلو يا بيشترر ها جن  يا غيرها جن ( در صورت شرکت در آزموو ورودی دانش -0

نمره کل آزموو آخورين فورد پذيرفتوه شوده مدرسوه در رشوته موورد        %  10حداقل های ديگر به شرط کسب پذير  يکی از آناور قل

 ثبت نام نمايند. مازاد بر ظرفيت تعيين شدهتوانند  تقاضای خودر می

پذيرفته شده در مدارس نمونه فرهنب فق  مجاز به انتخاب  آموزاو ها زاد )دو قلو يا بيشترر ها جن  يا غيرها جن ( دانش تبصره:

 و پذير  در همين مدارس می باشند.

مالک تعيين سهميه شهری و روستايی درآزموو ورودی مدارس نمونه دولتیر میل استقرار دبيرستاو دوره اوص متوسطه داوطلب  -2

ساص تیصيلی کامل از دوراو تیصيل خود را در دوره اوص متقاضی استفاده از سهميه روستايی می بايست حداقل يک می باشد. 

  متوسطه گذارنده باشد.

فهرست اسامی پذيرفته شدگاو به منظور انجام فرآيند ثبت نام در مدارس نمونه دولتی و نمونه فرهنبر به تفکيک  -1

وص متوسطه میل تیصيلر نام مدرسه دوره مدارس)شامل: نام و نام خانوادگیر نام پدرر شماره داوطلبیر کد ملیر نام مدرسه دوره ا

دوم آموز  متوسطه / هنرستاو فنی و حرفه ای نمونه دولتی مورد تقاضا/ نمونه فرهنبر معدص کتبی ارزشيابی پايانی نوبت دوم 

زاو( آمو )برای مدارس نمونه دولتی( و معدص کل )برای مدارس نمونه فرهنب(ر نمره آزموو و نمره تراز شده کل و سهميه دانش

 تهيه و جهت ارائه به مديراو مدارسر به ادارات آموز  و پرور  شهرستاور منطقه يا ناحيه تیويل داده می شود.

( خواهد بود.دو هفته بعد از اعالم نتیجه آزمونمهلت ثبت نام قبوص شدگاو اصلی پ  از ااالم نتيجه از طري  سامانه ) -0  
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توس  کارشناسی مدارس  فهرست ذخیرهدگاو اصلیر در صورت ادم تکميل کالس هار پ  از اتمام مهلت ثبت نام پذيرفته ش -9 

نمونه دولتی تهيه و ااالم خواهد شد.

پذيرفته شدگاو اصلی و ذخيره ااالم شده به مدارسر بايد به تأييد اداره کل آموز  و پرور  استاو رسيده باشد و  فهرست :تبصره

و استاور نگهداری شود. در مدرسهر منطقه سه سال حداقل به مدت

در مواردی که تعداد داوطلباو شرکت کننده در آزموور در يک رشته تیصيلی در هور يوک از مودارس نمونوه دولتوی/ نمونوه        -02

شوده   اسامی قبوص شدگاو آو رشته تیصيلی در مدرسه مذکورر کمتور از ظرفيوت ااوالم    رفرهنب کمتر از حد نصاب مورد نياز بوده 

 خواهد بود.

 اسامی مدارس نمونه دولتی و نمونه فرهنب ؛ ظرفيت پذير  و اناوين رشته های تیصيلی به پيوست می باشد. -00

شيوه نامه اجرايی مدارس نمونه فرهنوب در   4/3دستورالعمل اجرايی مدارس نمونه دولتی و تبصره آو و ني، بند  00مطاب  ماده  -06

های دوره دوم متوسطه نمونه دولتی و  ای تکميل ظرفيت پايه های ميانی دبيرستاوصورت نياز نسبت به برگ،اری آزموو جايگ،ينی بر

 شود( دستورالعمل مربوطه متعاقباً ابالغ می)نمونه فرهنب اقدام خواهد شد.

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

 فنی و حرفه ای نمونه دولتی ضروری می باشد.توجه به موارد زير در مورد داوطلباو ورود به هنرستاو های     

ای نمونه دولتیر نسبت  های فنی و حرفه های موجود در هنرستاو داوطلباو با توجه به االقه خود و با در نظر گرفتن اولويت رشته(0

به انتخاب هنرستاو اقدام نمايند.

ای و  نامه تنظيا شده با دفترآموز  های فنیر حرفه تای نمونه دولتیر بر مبنای موافق های فنی و حرفه (پذير  در هنرستاو6

ها و رشته های دارای مجوزر صورت می گيرد. کاردانش وزارت آموز  و پرور ر با توجه به ظرفيت کالس

های فنی و حرفه ای نمونه دولتی يک هنرستاو پذيرفته می شوندر مجاز به ثبت نام در (داوطلبانی که در آزموو ورودی هنرستاو3

اير هنرستاو ها نخواهند بود.س

در موارد خاصر ثبت نام پذيرفته شدگاو از يک هنرستاو فنی وحرفه ای نمونه دولتی در هنرستاو ديگرر منوط به موافقت  :تبصره

ادارات آموز  و پرور  شهرستاور منطقه يا ناحيه مبدأ و مقصد خواهد بود.

از بين داوطلباو متقاضی ادامه تیصيل  ثبت نام تواندر ای نمونه دولتی می فههای فنی و حر (در صورت ادم تکميل ظرفيت هنرستاو4

ها که در آزموو  نمونه دولتی ااا از دبيرستاو يا هنرستاو شرکت نموده اندر بر اساس نمره فضلیر ثبت نام و نسبت  در اين هنرستاو

 بالمانع خواهد بود. با مجوز اداره کل به تکميل ظرفيت

با همکاری شورای مدرسه قبل از ثبت نام پذيرفته شدگاور برنامه درسی هر رشته را برای اوليا و دانش آموزاو  هااوهنرست(مديراو 0

تشريح نمايند. 



 

 106 /                /                    شماره:                                                                                               جمهوری اسالمی ایران                                                                    
 تاريخ :                                                                                              وزارت آموزش و پرورش                                                               

                          پيوست :                                                                                             پرورش خراسان رضوی                         آموزش و اداره کل        
 

 

 
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی–حدفاصل ایستگاه  سراب و میدان شهدا -ن امام خمینی)ره(خیابا-آدرس:مشهد مقدس

 razavi.medu.ir سايت:آدرس   -  9033104020کدپستی: 200-36666022نمابر:    200-36604222-9تلفن گويا:

 

 

براساس ظرفيت هر رشته؛ اولويت های تعيين شده در نموو برگ  ثبت نام پذیرفته شدگانمی توانند نسبت به  هاهنرستاو(مديراو 2 

 االقمندی آناو در هر رشته اقدام نمايند.  هدايت تیصيلی و مي،او

ای نمونه دولتیر اوالوه بور ضوواب  ايون دسوتورالعملر توابع ضوواب  دسوتورالعمل          هنرستاو های فنی و حرفه« تربیت بدنی»( ثبت نام در رشته 1

 شد.با ای )که متعاقباً ارساص خواهد شد( می وحرفه های فنی اختصاصی ثبت نام رشته تربيت بدنی هنرستاو

 ط( تقویم اجرایی اقدامات و تاریخ برگزاری آزمون:   

 انجام خواهد شد.  وی شخص داوطلب و ولیتمامی فرآيند ثبت نام به صورت اينترنتی و با مسئوليت 

 اقدام مرحله
 بازه زمانی

 تا از

0 

 مراجعه به سامانه ثبت نام به آدرس اينترنتی

 razavi.medu.ir/fa-https://nemone  
 که شامل: 

 تکميل نموو برگ تقاضانامه ثبت نام 

  پيکسل در قالب  322*422بارگذاری فايل اک  داوطلب با ابعاد حداکثر"jpg"  

 با زمينه سفيدر مربوط به ساص جاری داوطلب.

   ص( از طري  درگاهرياص)چهارصد ه،ار ريا422222پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ 

اينترنتی سامانه ثبت نام به حساب درآمدهای اختصاصی اداره کل آموز  

 وپرور  استاو خراساو رضوی.

فروردين ماه  32

0420 

ارديبهشت ماه  02

0420 

 بررسی و تاييد فرم ها توس  مديراو مدارس 6
فروردين ماه  32

0420 

ارديبهشت ماه  00

0420 

 وس  کارشناساو آموز  اداراتبررسی و تاييد فرم ها ت 3
فروردين ماه  32

0420 

ارديبهشت ماه  62

0420 

 دريافت اينترنتی کارت ورود به جلسه از سامانه ثبت نام توس  متقاضياو 4
خرداد ماه  30

0420 
 0420تيرماه  6

 2004تيرماه  3جمعه  برگ،اری آزموو)در حوزه های تعيين شده مندرج در روی کارت ورود به جلسه( 0

 0420هفته سوم تيرماه  ااالم نتايج) بصورت اينترنتی از طري  سامانه ثبت نام( 2

 

 داوطلباو گرامی بايد جهت پرداخت وجه ثبت نام از طري  کارت های بانکی اضو شتاب استفاده نمايند. :6تبصره

ابل برگشت نموی باشود لوذا تأکيود موی گوردد داوطلبواو قبول از         با توجه به اينکه پ  از ثبت نام و واري، وجه به درگاه اينترنتی ر وجه ق :7تبصره

 نام و واري، وجه از واجد شراي  بودو خود اطميناو حاصل نمايند. ثبت

https://nemone-razavi.medu.ir/fa/
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ای نمونه دولتیر بايستی نوع واحد آموزشی مورد نظور   داوطلباو ورود به دبيرستاو های دوره دوم متوسطه و هنرستاو های فنی و حرفه توجه مهم: 

منودی خوود را بوا تعيوين رشوته       در میل مربوط مشوخص نماينود و همچنوين االقوه     6يا  0فرم ثبت نام اينترنتی با تعيين ااداد اولويت خود را در 

 موردنظر با توجه به ظرفيت ااالم شده مشخص نمايند.

 ی( ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی:    

  از قبولی درآزموو ورودیر متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی ساير شهرستاو ها و يا استاو ها دانش آموزانی که پ-0

با کسب موافقت اداره ر وجود ظرفیت خالی در مدرسه شهرستان مقصدو  در صورت قبولی در مدرسه مورد تقاضای خود ) در شهرستان مبدأ(  هستندر

 نام در مدارس نمونه دولتی )شهرستاو يا استاو ديگر( خواهند بود. انتقاص و ثبت مقصدر مجاز به  کل آموز  و پرور  استاو

های مبدأ )ااالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب( و مقصد ) معرفی نامه به  تصوير نامه های اداره کل آموز  و پرور  استاو تبصره:

 .آموز منتقل شدهر بايگانی شود دبيرستاو مقصد( بايد در پرونده دانش

جابجايی دانش آموزاو در دبيرستاو های نمونه دولتیر در میدوده يک شهرستاو )حتی در صورت داشتن نمره آخرين فرد  -6

  .ممنوع است قبولی مدرسه مقصد( در ساص اوص پذير ر

         قوه نباشودر   دولتوی منط  -داير بودو رشته های تیصيلی در دبيرستاو های نمونوه دولتوی کوه متنواظر آو در دبيرسوتاو هوای اوادی

 )اين موضوع شامل ايجاد رشته الوم و معارف اسالمی نمی باشد(. وجاهت قانونی نداشته و پذير  در آو کاو لا يکن خواهد شد

 تماس حاصل نمايند.  36630240توانند با کارشناسی مدارس نمونه دولتی و شبانه روزی اداره کل به شماره  *** در صورت وجود ابهام و يا سؤاص می

 وست:پی

)آخرین به روز رسانی در روز ثبت نام در  لیست مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه)دبیرستان/هنرستان( / مدارس نمونه فرهنگ

 سایت بارگذاری خواهد شد(

 
                                                                   

       

 

 
  رونوشت: 

 دفتر مديرکل 

 اورين/ مديريت حراست معاونين/ مش 

 رسانی و رواب  امومی / آموز  های فنی و حرفه ای وکاردانش/  آمووز  دوره اوص   ادارات: ارزيابی املکرد و پاسخگويی به شکايات / اطالع

وره/ متوسطه / آموز  دوره دوم متوسطه نظری/ تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه / سنجش آموز  وپرور / فنواوری اطالاوات/ مشوا   

 های مردمی/ استعدادهای درخشاو/ امور شاهد و ايثارگراو وکارشناسی مدارس غيردولتی مشارکت

 دبير کميته مستند سازی 

 کارشناسی مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی 

                                                                            

 

 

                                                                              

 

 

                                         
                                                                             

 

 

                                                                              

 

 

                                                                              

 

 

                                                                               


