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 باسمه تعالی

 0410-0412 یلیتحص سالپايه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  ورودیدستورالعمل آزمون 

 شدورای ادالی ومدوو  و   جلسده   چهد  و هفتمد    هشتصدد و  مصوب ، مدارس نمونه دولتی اساسنامهمفاد ی اجرادر         

هدای  هنرسدتان  وهدا  رستان دبمدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه )پایه دهم  وومون ورودی، 1/6/1931، مورخ پرور 

      با راایت ش وه نامه های بهداشدتی در ومدان برادیاری وومدون ح دوری      1011-1011سال تحص لی برای (ایحرفه و فنی

کردن سطوح و ... ( مطابق با شرایط و ضوابط ماسک، تهویه مناسب هوا، ضدافونی  ) فاصله اذاری اجتماای، استفاده او

 .برایار می شودمندرج در ای  دستورالعم  

 آزمون ورودی  درنام ( ضوابط و شرايط ثبت الف

 ؛داشت  تابع ت ایرانی (0

 انجام می شود. 10/10/1011مورخ  110/901 هشمار هامشنبخ بر اساس نام اتباع غ رایرانی، ثبت تبصره:

در وومون ورودی  مجاو به ثبت نام، 1011-1101مشغول به تحص   در پایه نهم سال تحص لی تمامی دانش ومووان  (2

 ند.هستمدارس نمونه دولتی 

 همان منطقه خواهد بود. ومووان دانش   ب در یدولت نمونه یها رستان دبرقابت المی در وومون ورودی  (3
تقاضانامه ثبت نام، یک در فرم  اشته باشد، دانش ومووان می بایستدر محدوده هایی که امکان ثبت نام در دو واحد ومووشی وجود د :1تبصره

 شاهرود در رشته الوم انسانی (مدرسه را انتخاب نمایند.) ویژه مدارس نمونه دولتی شهرستان 

 رسول اکرم )ص( شهرستان شاهرود به صورت غ ر شبانه رووی بوده و ه چگونه خدمات خوابگاهی ارائه نمی نماید.  دب رستان نمونه:  2تبصره

الوم تجربی، ) او شاخه نظری تحص لی رشته یکثبت نام،  تقاضای نمون برگدر  دتوانمیهر داوطلب صرفاً  (4

 انتخاب نماید. را (ادب ات و الوم انسانی ،ف ییک ریاضی

را انتخاب  او شاخه فنی و حرفه ای رشته تحص لییک تقاضای ثبت نام،  نمون برگتواند در هر داوطلب صرفاً می (5

 نماید.

رستان، بدون ومووان شهر و شهدولتی، در ب   دانش های نمونحرفههای فنی و می برای ورود به هنرستانرقابت ال  (6

 ناح ه خواهد بود.لحاظ نمودن منطقه یا 

استان مجاو به ثبت نام و شرکت در وومون  در هر منطقه ای در سطح، بودن رو کوچی به دل   اشایرومووان دانش (7

 می باشند.

نمونه دولتی  مدارسدانش ومووان مشغول به تحص   در مدارس خارج اوکشور که متقاضی ادامه تحص   در  (8

ضروری است در مواد  ،نمی شود برایاره به ای  که وومون مجیا برای ای  قب   او دانش ومووان ، با توجّهستند

اقدام  استان مورد تقاضا درنسبت به ثبت نام خود  ،ودی مدارس نمونه دولتیبا دستورالعم  وومون ورر، مطابق مقرّ

 نمایند.

مسئول ت اطالع رسانی به دانش ومووان مدارس خارج او کشور در خصوص ثبت نام و شرکت در وومون، بر  : 1تبصره

 اهده مرکی امور ب   المل  و مدارس خارج او کشور می باشد. 
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شهرستانها و مناطق، همکاری و مساادت الوم برای ثبت نام دانش ت وموو  و پرور  اضروری است ادار:  2تبصره

 ومووان مدارس ایرانی خارج او کشور در شهرستانها و مناطق مورد تقاضا را معمول نمایند.

  نام، زمان توزيع کارت و تاريخ برگزاری آزمون( مهلت ثبتب

ثبت نام اینترنتی در اخت ار داوطلبان قرار می دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در وومون ورودی او طریق سامانه  (9

 ا رد.

 00/12/0410مورخ  شنبهيکو تا رو 31/10/0410 مورخ شنبه سه روواو  ،نمونه دولتی مدارسداوطلبان وومون ورودی  نامثبت (01

انجام  توسط فرد متقاضی ( semnan.medu.ir ) اداره ک  وموو  و پرور  استان سمنان به نشانیسامانه طریق  او

 .شدخواهد 

انه ثبت او طریق سام، خ ونپاسدریافت  درخواست تجدید نظر و ،وومون ایجنتااالم  ،نامتمامی مراح  ثبت :ه تبصر

 .شدخواهد انجام  نام و ااالم نتایج استان

 ،مورد تقاضارشته ، مدرسه مح  تحص  ، داوطلب اکس، مشخصات فردیشام :  وومون هکارت ورود به جلس (00

در  او طریق سامانه ثبت نام در تاریخ مشخص شده ،امتحانی هو نشانی دق ق حوونمونه دولتی مدارس اولویت انتخاب 

 .فتارخواهد  اخت ار داوطلبان قرار

 است. ممنوع ،بدون ارائه کارت ورود به جلسه ،جلسه وومون درداوطلبان  شرکت : تبصره

ومان صورت هم به استاندر سراسر  13/14/0410مورخ   جمعهصبح روز  9 ساعتس أر، مدارس نمونه دولتیوومون ورودی  (02

 .خواهد شدبرایار 

هیار صد چهار) ريال 411111نام  مبلغ ثبت، 1931 مصوب ،بخشی او مقررات مالی دولت قانون تنظ م 10 استناد مادهبه  (03

 .می باشد ریال(

 دریافت هراونه وجه تحت هر انوان ممنوع است. مبلغ،به جی ای   مبلغ فوق ثابت بوده و : 1هتبصر

 مبلغ ثبت نام به دانش ومووان تحت پوشش کم ته امداد و بهییستی مساادت خواهد شد.:  2هتبصر

 فرايند آزمون اعم از ثبت نام، توزيع کارت و ...  زمان بندی جدول

 اقدام کننده تاريخ موضوع رديف

 انش آموز و اولیاءد 11/2/1131 شنبهیکلغایت  33/1/1131شنبه سه  ثبت نام دانش آموزان در سامانه 1

 دانش آموز و اولیاء 11/2/1131 پنجشنبهلغایت  12/2/1131شنبه دو ویرایش اطالعات ثبت نام شدگان و ثبت نام داوطلبان جامانده 2

 دانش آموز و اولیاء 31/1/1131لغایت چهارشنبه  33/3/1131دوشنبه  صدور و توزیع کارت ورود به جلسه از طریق سامانه 3

 --------- 33/31/1131صبح جمعه  9ساعت  زمان برگزاری آزمون 1

1 
 دوره اول مدیر مدرسه 7/1/1131لغایت  31/3/1131 وارد کردن معدل در سامانه 

 متوسطه

 اداره کل 1131 هفته آخر تیرماه اعالم نتایج از طریق سامانه 6
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  ، تعداد و ضريب سؤاالت آزمون منابع( ج

  است:، به شرح جدول ویر گوییت ومان پاسخ، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّنابع وومونم (04

ف
دي

ر
 

 منابع آزمون
تعداد 

 سؤال

 ضرائب دروس به تفکیک رشته های شاخه نظری / هنرستان های فنی و حرفه ای

رياضی 

 فیزيک

علوم 

 تجربی

ادبیات و 

 علوم انسانی

معارف  علوم و

 اسالمی

هنرستان فنی و 

 حرفه ای

 1 3 1 1 1 11 قرآن و پیام های آسمان آموزش 1

 2 2 1 2 2 11 فارسي 2

 1 2 2 1 1 11 عربي 3

 1 2 2 1 1 11 )جغرافیا، تاریخ ، مدني (مطالعات اجتماعي  1

 1 1 1 1 1 13 زبان انگلیسي 1

 3 1 1 1 2 11 علوم تجربي 6

 3 1 1 2 1 11 ریاضي 7

 133تعداد کل سواالت : 

 دقیقه 123مدت زمان پاسخگویي : 
 1133-1131 يلیتحص سال نهم پایه يدرس کتب یمحتوا %133:  منابع طرح سؤال

 

محتوای  %111او (، صح حای )فقط با یک پاسخ چهارایینه ه، به ش ونمونه دولتی مدارسسؤاالت وومون ورودی  (05

 .ح خواهد شدطر 0411-0410سال تحصیلی   کتب درسی پايه نهم

؛ طراحی می شوداو محتوای مشترک داوطلبان اه  تش ع و تسن  « وموو  قرون و پ ام های وسمان»سؤاالت درس (06

مشترک اقل ت های دینی بر  )مس ح ان، کل م ان و ورتشت ان(، به سؤاالت رسمی کشور  دینی یهات ّاقل داوطلبان اما

پاسخ  1011-1011چاپ سال  311الهی و اخالق ویژه اقل ت های دینی با کد ادیان تعل مات اساس محتوای کتاب

 خواهند داد.

شود. منفی برای داوطلب در نظر ارفته می نمره یکمثبت و به اوای هر پاسخ غلط،  نمره 9به اوای هر پاسخ صح ح،  (07

 ی در نظر ارفته نخواهد شد.ا نمرهبرای سؤاالت بدون پاسخ، 

 خواهد شد. منظورمنفی برای او  نمره یکسؤال ب ش او یک ایینه را االمت وده باشد،  هر در چنانچه داوطلب تبصره:

  آموز( ظرفیت، ضوابط و شرايط پذيرش دانشد

الوم تجربی، ، انسانی ادب ات و الوم :های تحص لی، برای رشتهمدارس نمونه دولتیوموو در پذیر  نهایی دانش (08

هدایت اجرایی  هنامش وه مطابق ، / وم نهرشته احراو طمنوط به کسب شرای ،ایحرفه و فنی شاخه  و ف ییک یاضیر

 . است  خرداد ماهدر ( 13/11/1930مورخ  116166)موضوع بخشنامه  شماره  تحص لی

 مطابق وموو،دانش یتقاضا مورد یل تحص رشته در نامثبت ط هدایت تحص لییشرا احراوم اد صورت در تبصره :

 .دش خواهد اثر یب و لغو وومون در داوطلب یقبول ،یل تحص تیهدا ضوابط

نوبت پايانی ارزشیابی کتبی  معدلو  آزمون ورودی نمره کلمیانگین محاسبه  ومووان در وومون ورودی، بر اساسدانش پذیر  (09

 بدون اعمال نمرات تکوينی ی نوبت دومانيپامعدل کتبی ارزشیابی  %51نمره آزمون ورودی و  %51)  ؛به نسبت مساوی پايه نهمدوم 

 خواهد بود.()مستمر(
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ق ومووان شاهد تعلنمونه دولتی، در صورت وجود داوطلب، به دانش مدارسپذیر  ظرف ت او  (%11)درصدده  (21

 استفاده کنند: «شاهدسهمیه »توانند او ، به ترت ب اولویت میومووان با شرایط ویرد. دانشا رمی

 فروندان شاهد؛ الف( اولویت اول 

 اسارت؛ سال سابقه 9و وواداان با ب ش او  به باال % 01فروندان جانباو  ب( اولویت دوم 

 اسارت؛ ماه سابقه 6و وواداان با ب ش او  % 03تا  % 10فروندان جانباو  ج( اولویت سوم 

 ؛اسارت ماه سابقه 6اداان با کمتر او و وو % 10فروندان جانباو ویر  د( اولویت چهارم 

 ،ثبت نام در نمون برگ دبای ،نمونه دولتیمدارس وومون ورودی سهم ه شاهد دراستفاده او متقاضی  :1تبصره

 اولویت خود را مشخص نماید.

 ترت ب اثر داده نخواهد شد. ،و ویرایش اطالااتثبت نام مهلت  به مدارک ارائه شده پس او: 2تبصره

ک  وخری  فرد نمره  % 01حداقلبه شرط کسب  ،ت های فوقه به اولویّتوجّشاهد با دانش ومووان سهم ه  :3بصرهت

 پذیر  می شوند. ،پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود

، قبولی مطابق ضوابط ،وموودانشمورد تقاضای تحص لی  هدر رشت سهم ه شاهددر صورت ادم احراو  :4بصرهت

 .شداثر خواهد داوطلب در وومون لغو و بی

 ،شورای االی وموو  و پرور  هشتصد و چه  و هفتم   جلسه مصوب دولتی، اساسنامه مدارس نمونه استنادبه  (20

وموو  و پرور  استان نسبت به اامال اداره ک  ، دولتی  دستورالعم  اجرایی مدارس نمونه و 1/6/1931 تاریخ

 .اقدام می نماید سهمیه روستايی

: مالک تع    سهم ه روستایی داوطلبان در وومون ورودی مدارس نمونه دولتی، مح  استقرار دب رستان  1تبصره

 دوره اول متوسطه است. 

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

ای نمونه های فنی و حرفههای موجود در هنرستانرشتهاولویت خود و با در نظر ارفت   هبا توجه به االق انداوطلب (22

 نمایند.اقدام انتخاب هنرستان نسبت به دولتی، 

 در آزمون ورودی ان پذيرفته شدهآموزنقل و انتقال دانش هضوابط و نحو( و

متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا وومون ورودی، قبولی درکه پس او  دانش ومووانی (23

 همدرسدر  و ساير شرايط خالیوجود ظرفیت  و (  در شهرستان مبدأ )خود رسه مورد تقاضایمدقبولی در در صورت  ،هستنداستان ها 

نمونه  نام در مدارسمجاو به انتقال و ثبت مقصد، ک  وموو  و پرور  استان هموافقت اداربا کسب ، شهرستان مقصد

 شهرستان یا استان دیگر( خواهند بود.)دولتی 
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 مقصدو( کل داوطلب نمرهاعالم قبولی با ذکر )های مبدأ استان ک  وموو  و پرور ه ادارهای  هنامتصویر  تبصره:

 بایگانی شود. ،منتق  شده وموودانش پروندهدر باید  مقصد() معرفی نامه به دبیرستان 

 نمره شت یک شهرستان )حتی در صورت دامحدوده  در ،دولتی نمونهدب رستان های  جابجایی دانش ومووان در (24

  .در سال اول پذيرش، ممنوع استمقصد(  هقبولی مدرس فردوخری  

 در آزمون شدگان از پذيرفته( اعالم نتیجه و ثبت نام ز

 .خواهد شد انجام ( 1ااالم نت جه براساس جدول ومانبندی ) جدول شماره  (25

 شد.خواهد صادر  وومون برای داوطلبانی که در وومون ورودی شرکت کرده اند، کارنامه  (26

 هتوسط ادار فهرست ذخ ره، ادم تکم   کالس هاصورت  درپس او اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شداان اصلی،  (27

 د.خواهد شااالم  ک  وموو  و پرور  استان ته ه و

 مدارسدر وومون ورودی در صورت شرکت ( ، هم جنس یا غ ر هم جنسب شتر)دو قلو یا  یادهمومووان دانش (28

وومون وخری  فرد پذیرفته  ک  نمره % 01ه شرط کسب حداق  های دیگر بو پذیر  یکی او ونان، ق  دولتی نمونه

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

 ( ساير مواردط

داشت  هراونه سوال با شماره تلف  های ااالم شده در هر شهرستان / منطقه تماس حاص  داوطلبان در صورت  (29

 .نمایند

 شماره های تماس منطقه شهرستان/ ردیف

 33117737 33113331 سمنان 1

 32223733 32226639 شاهرود 2

 31212161 31231113 دامغان 3

 31221363 31233337 گرمسار 1

 33629611 33621166 مهدیشهر 1

 33622211 32623133 میامي 6

 33611173 33611173 سرخه 7

 31313932 31313937 امیرآباد 3

 31111313 31113131 آرادان 9

 32121311 32121333 بسطام 13

 32673313 32673212 بیارجمند 11
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 ی دولتیفنی وحرفه ای نمونههای ی دوره دوم و هنرستاندبیرستان های متوسطه ثبت نام درآزمون ورودی پايه دهم اطالعات مورد نیاز جهت 

 0410  -0412سال تحصیلی  

 محل الصاق عکس

 باشد ***متوجه شخص داوطلب می*** هرگونه ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه، 

 .............................................................................ـ نام خانوادگي: 1

  محل درج حروف نام خانوادگی از راست به چپ با حروف بزرگ 

                   
 .............................................................................ـ نام: 2

  محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 

                
 ـ شمارۀ شناسنامه )کد ملي(:3

  محل درج شمارۀ شناسنامه )کد ملی( از چپ به راست 

          
 

 ـ تاریخ تولد:1

 سال ماه روز

       

 ـ جنسیت:1

پسر        دختر
 

           :   ـ خواهر یا برادر دوقلو )یا چندقلو( دارم6
 شماره ملی دوقل دوم           شماره ملی دوقل اول                       خیر بلی

 

 ـ نام پدر: ............................................................................. 7

  محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 

                

 ـ شمارۀ شناسنامه پدر:3

 محل درج شمارۀ شناسنامه از چپ به راست

         
روستایی    شهری دوره اول فعلي:محل دبیرستان متوسطه    -9

 
زرتشتی    کلیمی    مسیحی    اسالم دین:   -13

 
  : متقاضي استفاده از سهمیۀ شاهد دبیرستان متوسطه دوره دوم و هنرستان فني وحرفه ای نمونۀ دولتي هستم -11
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مناناستان س راهنمای تکمیل تقاضانامه ثبت نام در آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان ها و هنرستان های دوره دوم  نمونه دولتي  

1131 -1132سال تحصیلي   

یت قبل از ورود به سامانه آماده گردد تا کیلو با 00( جدید با زمینه ی سفید ، با حد اکثر حجم 3×  4فایل اسکن شده از یک قطعه عکس ) بایستی* 

 .در سایت بارگذاری شود

 نماید. در محل مشخص شده تطبیقداوطلب باید نام خانوادگی و نام خود را مطابق شناسنامه و بطور کامل  ،2و  1های * در ردیف

 نماید. در محل مشخص شده تطبیقرقمی شمارۀ شناسنامۀ )کد ملی( خود را داوطلب باید عدد ده ،3* در ردیف 

 نماید. چپ به راست( در محل مشخص شده تطبیق داوطلب باید تاریخ تولد خود را به روز، ماه و سال )از ،1* در ردیف 

 نماید. داوطلب باید جنسیت خود را تطبیق ،1* در ردیف 

 .گذاری و شماره ملی آنها را وارد نمایددر مربع مربوطه عالمتداوطلب باید داشتن یا نداشتن خواهر یا برادر دوقلو )یا چندقلو( را  ،6* در ردیف 

 نماید. در محل مشخص شده تطبیقداوطلب باید نام پدر خود را مطابق شناسنامه و بطور کامل  ،7* در ردیف 

 داوطلب باید شمارۀ شناسنامۀ پدر خود را در محل مشخص شده وارد نماید. ،3* در ردیف 

 شده تطبیق مشخصمحل  در موده استدر آن تحصیل ن ،که در پایه نهم داوطلب باید نوع دبیرستان دورۀ اول محل تحصیل خود را ،9* در ردیف 

 نماید.

 نماید. مشخص شده واردمحل  داوطلب باید دین خود را )اسالم، مسیحی )ارمنی و آشوری(، کلیمی و زرتشتی( در ،13* در ردیف 

نوع العمل ثبت نام دستور 99بند  داوطلبانی که دارای شرایط استفاده از سهمیه شاهد می باشند می بایست بر اساس مندرجات،11* در ردیف 

 اولویت خود را جهت استفاده از سهمیه شاهد مشخص نمایند.

خود را )از چپ به راست( در محل مشخص  9400-9409آموزشی محل تحصیل سال تحصیلی  شهرستان / منطقه داوطلب باید کد ،12* در ردیف 

 ( 9) براساس جدول شماره  شده وارد نماید و نیز نام آن را در محل مشخص شده بنویسد.

براساس  نمونه دولتی مورد تقاضای خود را درج نماید.) دورۀ دوم نام و کد دبیرستان با توجه به مندرجات دستورالعمل داوطلب باید، 13*در ردیف 

 (2جدول شماره 

 انتخاب نماید.دانش آموز باید براساس استعداد و عالقه خود یکی از رشته های ذکر شده را ، 11در ردیف * 

) براساس  داوطلب باید با توجه به مندرجات دستورالعمل، نام و کد هنرستان دورۀ دوم نمونه دولتی مورد تقاضای خود را درج نماید.،11* در ردیف 

 ( 3جدول شماره 

 نماید.دانش آموز باید براساس استعداد و عالقه خود یکی از رشته های ذکر شده را انتخاب ، 16در ردیف * 

  ی که دبیرستان مورد تقاضا در آن وجود دارد را در محل های مشخص شده درج نماید. باید نام و کد شهرستان / منطقه اطلب واد، 17در ردیف * 

 ( 9) براساس جدول شماره 

 تلفن خود را در محل مربوطه درج نماید. رهدانش آموز باید شما، 13در ردیف * 
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 نمون برگ ثبت نام (  07و  02شماره  های شهرستان ها و مناطق تابعه استان )مربوط به رديف کد : 0جدول شماره 

 منطقه شهرستان/کد  منطقه شهرستان/ ردیف

 6331 سمنان 1

 6339 شاهرود 2

 6313 دامغان 3

 6326 گرمسار 1

 6336 مهدیشهر 1

 6311 میامي 6

 6329 سرخه 7

 6322 امیرآباد 3

 6333 آرادان 9

 6311 بسطام 13

 6327 بیارجمند 11

 

 0410 -0412های نمونه دولتی استان سمنان  دبیرستان ش و کدظرفیت پذير : 2جدول شماره 

ف
دی

ر
 

شهرستان / 

 منطقه

 نام دبیرستان

ت نمونه دولتي 
سی

جن
 

 کد مدرسه

شهرستان و  تعداد پذیرش

مناطق تحت 

 پوشش
 جمع انساني تجربي ریاضي

 سرخه 133 27 27 11 96133213 پسر محمد رسول ا... سمنان 1

 سرخه 31 27 27 27 91363311 دختر عفاف سمنان 2

 بیارجمند، میامي 31 27 11 - 16311331 پسر عالمه حلي شاهرود 3

 بیارجمند، میامي 31 27 - 11 91336963 پسر رسول اکرم)ص( شاهرود 1

 31 27 27 27 16321231 دختر الزهراء شاهرود 1
بیارجمند، میامي، 

 بسطام

 آرادان 72 21 21 21 16311131 پسر شهید ثاني گرمسار 6

 آرادان 72 21 21 21 16336233 دختر محدثه گرمسار 7

 امیرآباد 72 21 21 21 16631331 پسر آیت ا... خامنه ای دامغان 3

 امیرآباد 72 21 21 21 96321333 دختر حضرت زینب)س( دامغان 9

 - 66 22 22 22 91361133 پسر پاکزاد مهدیشهر 13

 - 66 22 22 22 91361131 دختر اندیشه مهدیشهر 11

 - 13 23 - 23 91393113 پسر امام علي )ع( بسطام 12
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 0410 -0412های نمونه دولتی استان سمنان  هنرستانظرفیت پذيرش  : 3جدول شماره 

ف
دی

ر
 

شهرستان / 

 منطقه

 هنرستاننام 

ت نمونه دولتي 
سی

جن
 

 کد مدرسه

شهرستان و  تعداد پذیرش

مناطق تحت 

 پوشش

الکترو

 تکنیک

 الکترو

 نیک

شبکه نرم 

 افزار رایانه

طراحي 

 دوخت
 جمع

 - 63 - 23 23 23 16311331 پسر دارالفنون شاهرود 1

 - 23 23 - - - 91313133 دختر کوثر میامي 2

عناوین رشته های هنرستان پس از تصویب نهایي شورای عالي آموزش و پرورش اطالع در صورت تغییرات احتمالي تذکر: 

 رساني مي گردد.

 

 

 

 



11 

 

 


