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 )ره(امام خمینی     رتبیت باید رتبیت قرآنی باشد.

 مقدمه

 دوره دوم متوسطه رودی مدارس نمونه دولتیآزمون و ،اساسنامه مدارس نمونه دولتی فصل سوم از 7ماده 3بند   در اجرای 

با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در  0410-0412لی برای سال تحصی (های فنی و حرفه ای و هنرستان)دبیرستان ها 

زمان برگزاری آزمون های حضوری )رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، تهویه ی مناسب هوا و ضدعفونی 

 .وفق مفاد این دفترچه برگزار می گرددکردن سطوح و...( 

 :آزمون در داوطلبان نامثبت شرایط و ابطضو 

  .داشتن تابعیت ایرانی -0

در آزمون  مجاز به ثبت نام 0411-0410تحصیلی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه ی نهم سال تمامی  -2

 ورودی مدارس نمونه دولتی هستند.

 منطقهیا  و ناحیه، شهرستان همان آموزاندانش میان دبیرستان های نمونه دولتیرقابت علمی در آزمون ورودی  -3

 .بود خواهدآموزش و پرورش استان 

چنانچه برخی از مناطق آموزشی فاقد مدارس نمونه دولتی باشند، دانش آموزان این مناطق می توانند : تذکر

مدرسه انتخابی خود را فقط از میان مدارس نمونه دولتی شهرستان پوشش  ،3شماره ی  جدولبا مراجعه به 

و دانش آموزان حق انتخاب مدارس نمونه دولتی مستقر در  دهنده منطقه محل تحصیل خود انتخاب نمایند

 نواحی یا شهرستان های دیگر را ندارند.

، میان دانش آموزان مشخص شده در محدوده ی شهرستان هنرستان های نمونه دولتیرقابت علمی در آزمون ورودی -4

 خواهد بود. 4مندرج در جدول شماره ی  ،حت پوشش هنرستانتو منطقه 

 دانش آموزانمحدودیت شهرستانی وجود ندارد و شبانه روزی برای ورود به هنرستان های نمونه دولتی  :تذکر

که عالقمند به تحصیل در رشته های فنی و حرفه  استانهمه ی شهرستان ها، نواحی و مناطق  پایه ی نهم 

 ای هستند می توانند نسبت به انتخاب این هنرستان ها در فرم ثبت نام اقدام نمایند.

 .دانش آموزان مدارس عشایری مجاز به انتخاب مدارس نمونه دولتی مورد تقاضای خود در سطح استان می باشند تبصره:

ویرایش و دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سامانه ثبت نام توسط داوطلبان  ،ثبت معدل ،تمامی مراحل ثبت نام -5

 .ها انجام خواهد گرفت آنگرامی یا والدین 
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 ذیل برای ورود به مدارس نمونه دولتی استان توجه به نکات ،والدین و دانش آموزان گرامی توجه داشته باشند بسیار مهم: 

 است: الزامی

 رشته از رشته یک در فقط اما ،مدرسه دو حداکثر انتخاب امکان نظری متوسطه دوم دوره دولتی نمونه مدارس در (الف 

، تانشهرس دولتی نمونه مدارس بین از علوم و معارف اسالمی،و  تجربی لوم، عانسانی علوم فیزیک، ریاضی گانه سه های

 .تحصیل فعلی وجود دارد محل ناحیهو یا  منطقه

غلی ، ظرفیت پذیرش و امکانات شباالترامکان قبولی باتوجه به  توانندمیورود به هنرستان های نمونه دولتی  داوطلبان (ب

 نام درج نمایند. در فرم ثبتو انتخاب  را خود نظر مورد هنرستان دو در رشته های فنی و حرفه ای،

 .شد نخواهد پذیرفته اعتراضیبوده و هیچ  داوطلببر عهده ی به هر علت، الف و ب بند  عدم رعایت مواردعواقب 

ته از میان رش  فقط مجاز به انتخاب یک رشته ،داوطلبان متقاضی ورود به پایه دهم شاخه نظری دقت نمایند :1تذکر 

و از یک یا د ،مندی متناسب با عالقهو علوم و معارف اسالمی علوم تجربی  ،ریاضی فیزیک ،ادبیات و علوم انسانیهای 

 رشته انتخابی، در فرمشرایط منوط به احراز  انپذیرش نهایی داوطلبباشند.  مدرسه محل تحصیل فعلی خود می

 .خواهد بود 1041در خرداد ماه تحصیلی  هدایتیک شماره 

یا فنی  ونظری  متوسطه  در صورتی که داوطلبی در هر یک از اولویت های انتخابی خود در مدارس دوره دوم :2تذکر

نام او در فهرست پذیرفته شدگان سایر اولویت های انتخابی)اصلی و ذخیره( اعالم نخواهد شد.  ،حرفه ای پذیرفته شود

 گردیاز انتخاب اولویت های  ،داردمد نظر  را یخاص ی برای ادامه تحصیل مدرسهطلبی ودااگر  ،شود بنابراین تاکید می

 نماید. اجتناب

 حصیلتمحل شهرستان  از غیربه  شهرستانی انتخاب نسبت به ،هنگام ثبت نام می توانند تمایلداوطلبان در صورت  -6 

 .نمایند اقدامثبت ی در فرم تقاضانامه به عنوان شهرستان محل آزمون خود  فعلی

حتی در صورت کسب نمره حد نصاب  ،نمایدن انتخاب مدرسه ای را ،چنانچه دانش آموزی در فرم تقاضانامه ثبت نام -7

اعالم  ،واحد آموزشی و رشته ای که آن را انتخاب نکرده استپذیرفته  شدگان در فهرست  نام  او  ،آن مدرسه یا رشته

 .نخواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی را ندارد

نمونه دولتی استان سیستان و و ادامه تحصیل در مدارس در آزمون که متقاضی شرکت کشور  از خارج  اندانش آموز -8

یا ناحیه مورد نظر در سطح  ، منطقهشهرستان یک می توانند مدرسه یا مدارس انتخابی خود را از .بلوچستان می باشند

را نیز در سطح استان سیستان وبلوچستان  این داوطلبان باید حوزه امتحانی آزمون خوداستان انتخاب نمایند. 

 نمایند.انتخاب و در آزمون شرکت 
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 مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون

دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه )دبیرستان ها و مطالعه  -0

لزوم، )در صورت  .نمون برگ تقاضا نامه که در انتهای دفترچه راهنما قرار داردتکمیل و هنرستان های فنی و حرفه ای( 

 .با مدیر مدرسه محل تحصیل خود مشورت نمایند(در این خصوص 

 .در هنگام ثبت نام هزار تومان چهلمعادل  هزار ریال چهارصدمبلغ  اینترنتی پرداخت-2

پس از اتمام زمان ثبت نام از سوی نهادهای تحت پوشش کمیته ی امداد و بهزیستی  ندانش آموزاوجه ثبت نام : 0تذکر

 مربوطه به حساب سرپرستان خانوار مسترد خواهد شد.

داخت پر آن را برای شتاب استفاده نموده و رمز دومشبکه ی های عضو  داوطلبان گرامی باید برای ثبت نام از کارت :2تذکر

 .دناینترنتی همراه داشته باش

 مذکور ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.     مبلغ :3تذکر

    jpgساختاربا  و کیلوبایت051حداکثر  )رزولوشن( ریزبینیبا ( سال جاری 3×4) عکس اسکن یک قطعهاستفاده از  -3

 .آزمون مسامانه ثبت نا در تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام-4

 .(است نگهداری آن تا زمان اعالم نتایج ضروری)دریافت پرینت اینترنتی ثبت نام پس از نهایی شدن ثبت نام -5

تمامی مراحل ثبت نام را به  ،است کهشده نهایی و تکمیل  ،ثبت نام شما در سامانه ثبت نام یتذکر مهم: زمان

 .طور کامل انجام داده و کد رهگیری دریافت نمایید

 تاریخ برگزاری و شرایط شرکت در آزمون،زمان توزیع کارت ،مهلت ثبت نام

و غیر  01/12/0410لغایت  31/10/0410 تاریخ در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ازکننده ثبت نام داوطلبان شرکت 

 .قابل تمدید می باشد

که بر  مدارس نمونه دولتیثبت نام  لینکبه صورت اینترنتی از طریق  ،اولیای آنان یاداوطلبان و توسطآزمون  ردثبت نام 

انجام می  ،قرار گرفته است sb.medu.ir نشانیآموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان به ل روی سایت اداره ک

  .شود

ح دقیق و صحی نکته: مسئولیت درج اطالعات اعم از مشخصات فردی، معدل کتبی و سایر موارد به شکل

 در تمامی مراحل بر عهده ی داوطلبان محترم ویا اولیای گرانقدر آنان می باشد.
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از تاریخ  (ای حرفه فنی و یا )نظری دولتی دوره دوم متوسطه داوطلبان شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه

به سامانه ثبت نام مراجعه و در صورت نیاز  ،رهگیری کد وارد نمودن امی توانند ب 21/12/0410لغایت  07/12/0410

 ****.نمایند اقدامی خود نام ثبت اطالعاتیا ویرایش  نام ثبت بهنسبت 

 31/13/0410از تاریخ می بایست  حرفه ایو از نظری و فنی داوطلبان مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه اعم 

 یارزشیاب  کتبی معدلویرایش نام مراجعه و نسبت به ه ثبتسامان بهبا استفاده از کد رهگیری  12/14/0410لغایت

و دریافت کارت ورود به جلسه ی آزمون  (تکوینی نمرات اعمال بدون ماه خرداد نمرات معدل)دوم نوبت پایانی

  .اقدم نمایند

ام سامانه ثبت ننکردن معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم در زمان مقرر،  ویرایشدر صورت مهم:  بسیار

نش آموزان و اولیای گرامی خواهد عواقب آن برعهده ی دانمره معدل را صفر محاسبه خواهد کرد و  آزمون،

 .بود

نسبت به دریافت کارت  12/14/0410غایتل31/13/0410 از تاریخو از طریق سایت ثبت نام می بایست، گرامی  داوطلبان

 .اقدام نمایندورود به جلسه آزمون 

 ممنوع است.، بدون ارائه کارت ورود به جلسه شرکت داوطلبان در جلسه آزمون

س ساعت رأهنرستان های فنی و حرفه ای(  و آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه)دبیرستان های نظری

 .در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد 13/14/0410صبح روز جمعه مورخ ۹

 نظری و فنی و حرفه ای ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه آزمونزمان بندی برگزاری ( 1شماره جدول 

 ردیف موضوع تاریخ اقدام

 0 در آزمون ثبت نام 01/12/0410لغایت31/10/0410

 2 اطالعات ثبت شده ویرایشو  ثبت نام 21/12/0410لغایت07/12/0410

 و دریافت کارت پایه نهم ارزشیابی نوبت دوم  معدل کتبی ویرایش 12/14/0410لغایت31/13/0410

 ورود به جلسه

3 

 4 دریافت کارت ورود به جلسه 12/14/0410لغایت31/13/0410

روز جمعه صبح  ۹ساعت 

 13/14/0410مورخ

 5 آزمونبرگزاری 

  یو مدت زمان پاسخگویدروس ضریب  ،سؤاالت ، تعدادآزمونمنابع 

حرفه ای نمونه دولتی و هنرستان های فنی  ودوره دوم متوسطه نظری پایه دهم دبیرستان های االت آزمون ورودی ؤس

 تحصیلی سال)طبق جدول منابع آزمون(  نهم پایه درسی های درصد محتوای کتاب011از ، به شیوه چهار گزینه ای

  می شود. طراحی0410-0411
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ت سؤاال برای .منظور می شود داوطلب برای منفی امتیاز یک غلط پاسخ و هر مثبت امتیاز به ازای هر پاسخ صحیح سه

 .بدون پاسخ امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد

منفی برای او نمره ال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد یک ؤچنانچه داوطلب در هر س تبصره: 

 .خواهد شدمنظور

که تمامی  ،به گونه ای طراحی خواهد شد تدریسقرآن و پیام های آسمان، از محتوای مشترک آموزش  سواالت درؤس

 رسمی داوطلبان اقلیت های دینی .دنداوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن آن محتوا را در برنامه آموزش خود گذرانده باش

مشترک  اقلیت های دینی  بر اساس  محتوای کتاب تعلیمات ادیان  االت ؤبه س ()مسیحیان ، کلیمیان و زرتشتیانکشور 

 .پاسخ خواهند داد 0411-0410چاپ سال  ۹21با کد و اخالق ویژه اقلیت های دینی، الهی

 پاسخگویی به سواالت زمان مدت و دروس ضریب سؤاالت، تعداد آزمون، منابع( 2شمارهجدول 

ضریب دروس به تفکیک رشته های شاخه ی نظری/هنرستان 

تعداد  های فنی و حرفه ای

 سؤاالت
هنرستان  ردیف منابع آزمون

های فنی و 

 حرفه ای

 علوم و 

معارف 

 اسالمی

 ادبیات و 

علوم 

 انسانی

علوم 

 تجربی

ریاضی 

 فیزیک

 0 آموزش  قرآن و پیام های آسمان 05 0 0 0 3 0

 2 فارسی 05 2 2 4 2 2

 3 عربی 05 0 0 2 2 0

 4 مطالعات اجتماعی)جغرافیا، تاریخ و مدنی( 05 0 0 2 2 0

 5 انگلیسی زبان 01 0 0 0 0 0

 6 علوم تجربی 05 2 4 0 0 3

 7 ریاضی 05 4 2 0 0 3

االت: کتب درسی پایه ی نهم سال تحصیلی سومنابع طرح 

1041-1044 

 011تعداد کل سواالت:

 دقیقه 021مدت زمان پاسخگویی:

 و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی نظری  های دوره دوم متوسطه ضوابط و شرایط پذیرش دبیرستان

 3ولاحرفه ای نمونه دولتی مطابق جد و و هنرستان های فنی نظری  ظرفیت پذیرش دبیرستان های دوره دوم متوسطه

 .می باشداین دفترچه  4و

بان داوطلبه تفکیک ظرفیت رشته خواهد بود و نظری  متوسطه  دوره دوم  های تبصره: پذیرش داوطلب در دبیرستان 

 شهرستان نمونه دولتی سحداکثر در دو مدرسه از میان مدار) فقط مجاز به انتخاب یک رشته دلخواه در شاخه نظری

 شماره فرم در انتخابی، رشته احراز به منوط و( اولویت چهار مجموع در)هنرستان دو و نیز حداکثرفعلی(  محل تحصیل

 .دایت تحصیلی می باشده یک
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از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی پذیرش دانش آموزان در آزمون ورودی، بر اساس  00ماده  0مطابق تبصره 

درصد نمره  51) میانگین نمره کل آزمون ورودی و معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت مساوی

 .بوددرصد معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم( خواهد  51آزمون ورودی و 

یاضی ر ،علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی، ،برای رشته های تحصیلی در مدارس نمونه دولتی، پذیرش نهایی دانش آموز

کسب شرایط احراز رشته  فارغ التحصیلی در خرداد ماه و منوط به ،شاخه فنی وحرفه ای وو علوم و معارف اسالمی فیزیک 

در خرداد ماه با ( 08/02/۹5مورخ  226266مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی )موضوع بخشنامه شماره  زمینه،یا 

بدیهی است تمامی ضوابط و مقررات حاکم بر مدارس نمونه دولتی در مورد رشته ی  می باشد. رعایت سایر ضوابط مربوط

 علوم و معارف اسالمی جاری خواهد بود.

در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز، مطابق ضوابط هدایت تحصیلی،  تبصره:

 قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.

تذکر: جابجایی دانش آموزان در دبیرستان های نمونه دولتی،در محدوده یک شهرستان )حتی در صورت داشتن نمره 

 مدرسه مقصد( در سال اول پذیرش ممنوع است. آخرین فرد قبولی

 داوطلب در دوره ی تحصیلی اول متوسطه، مردودی و ترک تحصیل نداشته باشد.

و و هنرستان های فنی  نظری ظرفیت پذیرش دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطهکل از درصد 01حداکثر

 اولویت ترتیب بهدانش آموزان با شرایط ذیل  .گیردمی تعلقحرفه ای در صورت وجود داوطلب به دانش آموزان شاهد 

 :نمایند استفاده سهمیه این از توانندمی

 .فرزندان شاهد :الف( اولویت اول

 .سال سابقه اسارت 3درصد به باال و آزادگان با بیش از  51ب( اولویت دوم: فرزندان جانباز 

 .درصد و آزادگان با بیش از شش ماه سابقه اسارت 4۹درصد تا  25فرزندان جانباز  :ج( اولویت سوم

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

متقاضی استفاده از سهمیه شاهد در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، باید در نمون برگ ثبت نام، اولویت خود را 

 .مشخص نماید

توانند از سهمیه اولویت های چهارگانه شاهد استفاده کنند که دارای گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور یداوطلبانی م

 .به مدارک ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات، ترتیب اثر داده نخواهد شد .ایثارگران باشند

درصد نمره تراز شده آزمون آخرین فرد  71دانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت های فوق به شرط کسب حداقل 

پذیرفته شده در مدرسه مورد تقاضای خود پذیرش می شوند. الزم به ذکر است در دوره دوم متوسطه نظری رعایت امتیاز 

 .داوطلب بر اساس رشته مورد تقاضا الزامی می باشد
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 حلم مدرسه در نام ثبت هنگام داوطلب شدن پذیرفته صورت در ،اصل مدارک داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاهد

 امور و شهید بنیاد از معتبر مدارک ارائه عدم صورت در. شود می نگهداری آموزان دانش پرونده در و دریافت قبولی

 .د شدخواه اثر بی و لغو وی قبولی ایثارگران

 نتیجه و ثبت نام پذیرفته شدگان در مدارس نمونه دولتیاعالم 

ه ظرف دو هفتاسامی پذیرفته شدگان اصلی با در نظر گرفتن سهمیه های تعیین شده برای هر واحد آموزشی حداکثر 

 .شد خواهد اعالم sb.medu.irنشانی به در سامانه ی آزمون پس از برگزاری آزمون 

تاریخ شروع و پایان ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی هر واحد آموزشی همزمان با اعالم نتیجه اطالع رسانی خواهد  : تبصره

 .شد

هنرستان های نمونه دولتی از محل قبول شدگان اصلی، مدیران این مدارس و  در صورت عدم تکمیل ظرفیت دبیرستان ها 

خیره ناحیه نسبت به دریافت لیست ذ یا منطقه و ،مدیریت شهرستان یا ارهباقیمانده به اد خالی  می توانند با اعالم ظرفیت

 .از اداره کل برای تکمیل ظرفیت آموزشگاه اقدام نمایند

مره ن ،کارنامه عدم قبولی شامل تعداد پاسخ های صحیح و غلط، برای تمامی داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده اند

 ،و نمره تراز شده آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضاوطلب اآن د هر ماده درسی، نمره تراز شدهمکتسبه 

 .قرار می گیرد داوطلب محترمصادر شده و در دسترس 

جابجایی و ثبت نام در دیگر مدارس نمونه  ،که در یک مدرسه نمونه دولتی پذیرفته شده است برای داوطلبی

یک شهرستان حتی در صورت داشتن نمره ی آخرین فرد قبولی مدرسه ی مقصد در سال  در محدوه یدولتی 

 .اول پذیرش ممنوع می باشد

)دوقلو یا بیشتر( در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  همزادداوطلبان  پذیرشدر صورت 

ی تراز شده ی درصد نمره  81های دیگر به شرط کسب حداقل  لق، قل یا رستان های فنی و حرفه ایهن یا  نظری 

می توانند در همان مدرسه دوره دوم متوسطه یا هنرستان  ،خودتقاضای آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در مدرسه مورد 

 .نمونه دولتی، مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده ثبت نام نمایند

توانند مدارس نمونه دولتی مورد تقاضای خود  دوره دوم متوسطه ندارند میداوطلبان مناطقی که دبیرستان نمونه دولتی 

این دفترچه انتخاب  2و 0 منطقه محل تحصیل خود با استفاده از جداولی پوشش دهنده شهرستان مدارس  میان را از

 یند.نما
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 موارد خاص هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی

با در نظر گرفتن اولویت رشته های موجود در هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه  داوطلبان با توجه به عالقه خود و 

 .نمایند )عالوه بر دو دبیرستان دوره دوم نظری با رشته واحد( اقدام دولتی نسبت به انتخاب دوهنرستان

ستان بدون لحاظ شهر و شهر اوطلباندرقابت علمی برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی در بین 

  .نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود

حرفه ای نمونه دولتی پس از اعالم نتایج آزمون ورودی با توجه به درخواست و انتخاب رشته تحصیلی در هنرستان فنی

 .ظرفیت پذیرش و نمره آزمون ورودی تعیین می شود ،داوطلب و با در نظر گرفتن رشته های دایر در آن هنرستان

با مراجعه به آموزشگاه محل تحصیل،  یال یا ابهامؤدر صورت داشتن هرگونه سمی توانند  گرامی  داوطلبان

مناسب  پاسخ منطقه یا شهرستان ادارات سنجشکارشناسی  و یا متوسطه دوم دوره کارشناسی های آموزش

شماره  اول متوسطه، داره آموزش دورها 33011032و33002024های تلفن شماره با یا. نمایند دریافترا 

 داره  فنی و حرفه ای وکاردانشا 33020233داره آموزش دوره دوم متوسطه، شماره تلفن ا 33020203تلفن

 داره کل تماس حاصل نمایند.ا 33002033 اداره سنجش و تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 

 0410-0412استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی دوره ی دوم متوسطه نمونه دولتی  دبیرستان هایظرفیت پذیرش  - 3جدول 

 شهرستان های تحت پوشش علوم و معارف اسالمی ادبیات  و علوم انسانی  علوم  تجربی ریاضی فیزیک  کد دبیرستان  جنسیت نام دبیرستان نمونه دولتی شهرستان/ منطقه/ ناحیه ردیف

 عشاير-سرباز-ايرانشهر 30 30 30 30 1103011 پسر شهيد آتشدست ايرانشهر 1

 عشاير-سرباز-راسک  -الشار -ايرانشهر 30 30 30 30 1103011 دختر رسالت ايرانشهر 1

 عشاير-دلگان  -بزمان -بمپور 0 30 30 30 1104011 پسر دارالفنون بمپور 3

 عشاير-دلگان -فنوج -بزمان -بمپور 0 30 30 30 1104011 دختر كوثر  بمپور 4

 عشاير-زابل-بنجار 0 30 30 0 1101011 دختر فاطمه الزهرا )س ( بنجار 1

 عشاير-بنجار -نيمروز 30 30 30 30 1106011 پسر صياد شيرازي نيمروز 6

 عشاير-نيمروز 0 30 30 30 1106011 دختر رضوان نيمروز 7

 عشاير-دشتياري -كنارک -چابهار 0 30 30 30 1107011 دختر نرجس چابهار 8

 عشاير-دشتياري -كنارک -چابهار 30 30 30 30 1107011 پسر صاحب الزمان ) عج ( چابهار 9

 عشاير-نصرت آباد-نوک آباد  -ميرجاوه  -خاش 0 30 30 30 1108011 دختر رضوان خاش 10

 عشاير-نصرت آباد-نوک آباد  -ميرجاوه  -خاش 0 30 30 30 1108011 پسر خاتم االنبياء خاش 11

 عشاير-هامون-زابل 0 60 60 30 1109011 پسر علي ابن ابيطالب زابل 11

 عشاير-زابل 0 60 60 30 1109011 دختر نجمه زابل 13

 عشاير-زابل  0 60 60 30 1109031 دختر عفت  زابل  14

 عشاير-هامون-زابل 0 30 60 30 1109041 پسر باقر العلوم  زابل 11

 عشاير-ناحيه يکزاهدان  30 30 60 30 1101011 دختر پژوهش زاهدان ناحيه يک 16

 عشاير-ناحيه يک زاهدان 0 30 60 60 1101011 پسر ولي عصر ) عج ( زاهدان ناحيه يک 17

 عشاير-ناحيه يک زاهدان 0 30 60 30 91061103 پسر حضرت مهدي زاهدان ناحيه يک 18

 عشاير-ناحيه يک زاهدان 0 30 60 30 91061101 دختر بصيرت زاهدان ناحيه يک 19

 عشاير-ناحيه دو زاهدان 30 30 60 30 1101011 پسر امام صادق ) ع ( زاهدان ناحيه دو 10

 عشاير-ناحيه دو زاهدان 0 30 60 60 1101011 دختر نرجس زاهدان ناحيه دو 11

 عشاير-ناحيه دو زاهدان 0 60 60 30 1101031 دختر  فرهنگ  زاهدان ناحيه دو  11

 عشاير-ناحيه دو زاهدان 0 30 30 30 1101041 پسر شهيد رجايي  زاهدان ناحيه دو  13

 عشاير-ناحيه دو زاهدان 0 30 60 30 100110981 پسر شهركي آقايي زاهدان ناحيه دو  14

 عشاير-بم پشت  -جالق  -سراوان  0 30 60 30 1110011 پسر شهيد مطهري سراوان 11

 عشاير-جالق-بم پشت -سراوان   30 30 60 30 1110011 دختر عترت سراوان 16

 عشاير-سيب و سوران 0 30 30 30 1111011 پسر پيامبر اعظم )ص ( سيب وسوران 17

 عشاير-سيب و سوران 0 30 30 30 1111011 دختر حضرت مر يم   سيب و سوران 18

 عشاير-هامون 0 30 30 30 1113011 دختر زهراي اطهر ) ع ( هامون 19

  عشاير-بنت -قصر قند  -نيكشهر 0 30 30 30 1114011 پسر آيت اله خامنه اي نيكشهر 30

 عشاير-بنت  -قصر قند  -نيكشهر 0 30 30 0 96031130 دختر شهيد اخالقي نيكشهر 31

 عشاير-زهک  0 30 30 30 1111011 پسر عالمه طباطبايي  زهک  31

 عشاير-زهک  30 30 30 30 1117011 دختر بنت الهدي  زهک  33

 عشاير-هيرمند   30 30 30 1116011 پسر بهمن 11 هيرمند  34

 عشاير-هيرمند 30 30 30 30 1116011 دختر ريحانه  هيرمند  31

 عشاير-راسک  0 30 30 30 1118011 پسر آل محمد )ص (  راسک  36

 عشاير-فنوج-الشار 0 30 30 30 1119011 پسر راه انبيا الشار  37

 عشاير-مهرستان 0 30 30 30 96040087 پسر نام  آوران  مهرستان  38

 عشاير-مهرستان 0 30 30 30 96040090 دختر فرزانگان مهرستان  39

   271 0231 0331 0001 جمع کل 



 1401-20ظرفیت پذیرش هنرستان های نمونه دولتی فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی  -4جدول 

 هنرستانکد  جنسیت نمونه دولتی هنرستاننام  شهرستان، منطقه یا ناحیه ردیف
ظرفیت 

 پذیرش
 تحت پوشش مناطقو  شهرستان رشته ها

 نفر 127 55357477 پسر *اکبر)ع(حضرت علی  زاهدان ناحیه یک 1

 شبکه و نرم افزار رایانه 

 ساختمان

 الکتروتکنیک

 استان  تمامی شهرستان ها و مناطق

 نفر 127 26766462 پسر حضرت ابوالفضل)ع( دوزاهدان ناحیه  2

 شبکه و نرم افزار رایانه 

 حسابداری

 )انمیشن(پویانمایی

 زاهدان، میرجاوه، نصرت آباد

 نفر 127 26767571 پسر محمد علی ضابطیشهید  زابل 4

 شبکه و نرم افزار رایانه 

 ساختمان

 حسابداری

 هامون، زهک، نیمروز، بنجار، هیرمند، زابل

 نفر 67 26123726 پسر *یسردار صفو دیشه رمندیه 
 حسابداری

 تأسیسات مکانیکی
 استان شهرستان ها و مناطق یتمام

 شود . یاداره م یبه صورت شبانه روز رمندیشهرستان  ه  یسردار صفو دیزاهدان  وهنرستان  شه کی هیاکبر ناح یحضرت عل یوحرفه ا یفن یتوجه : هنرستان ها *
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 استان  مناطق و ها شهرستان کد -5 جدول

 کد منطقه شهرستان، منطقه یا ناحیه ردیف کد منطقه  شهرستان، منطقه یا ناحیه ردیف کد منطقه  منطقه یا ناحیه شهرستان، ردیف

42 3231 سراوان  12 3212 ایرانشهر 1  3276 دلگان 

32 3225 سرباز 14 3227 بزمان  2  3226 راسک 

72 3234 سیب وسوران  13 3267 بم پشت  4  3273 زابل 

62 3217 هامون 17 3222 بمپور  3  3237 مهرستان  

52 3255 عشایر 16 3276 بنت 7  3214 زهک 

 3273 نوک آباد 26 3223 فنوج 15 3276 بنجار 6

 3247 نیکشهر 22 3244 قصرقند 16 3275 نیمروز 5

 3216  هیرمند 47 3245 کنارک 12 3272 جالق   6

 3277 نصرت آباد 41 3224 اسپکه الشار و 27 3246 چابهار 2

 3272 زاهداندو  ناحیه  42 3236 میرجاوه 21 3242 خاش 17

22 3236 دشتیاری 11  3272 پالن 44 3271 ناحیه یک زاهدان  
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راهنمای تکمیل نمون برگ تقاضا نامه ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم 

 (1041-1042های فنی و حرفه ای درسال تحصیلی های نظری و هنرستان متوسطه)دبیرستان

داوطلب باید نام خانوادگی و نام خود را مطابق شناسنامه و به طور کامل)حرف به حرف با حروف بزرگ از راست  ،2و  0ردیف های در  

 .به چپ( در محل مشخص شده وارد نماید

 ، داوطلب باید عدد ده رقمی شماره شناسنامه)کد ملی( خود را )از چپ به راست( در محل مشخص شده وارد نماید3در ردیف  

 د.راست( در محل مشخص شده وارد نمایماه و سال)از چپ به  ،،داوطلب باید تاریخ تولد خود را به روز4در ردیف  

 .، داوطلب باید جنسیت خود را در مربع مربوط عالمتگذاری نماید5 در ردیف

 محل در( چپ به راست از بزرگ حروف با حرف به حرف) کامل طور به  ، داوطلب باید نام پدر خود را مطابق شناسنامه و6در ردیف  

 .نماید وارد شده مشخص

 .در محل مشخص شده وارد نماید  از چپ به راست ، داوطلب باید شماره شناسنامه پدر خود را7در ردیف  

د ملی برادر ، چنانچه داوطلبی خواهر یا برادر دوقلو)یا چند قلو( همزاد دارد در محل مشخص شده گزینه بلی را انتخاب و ک8در ردیف  

 .یا خواهر دوقلوی خود را بنویسد

 داوطلب باید برحسب اینکه دبیرستان دوره اول محل تحصیل وی در منطقه شهری یا روستایی قرار دارد انتخاب نماید ،۹در ردیف 

 داوطلب باید دین خود را)اسالم ، مسیحی ، کلیمی و زرتشتی( در مربع مربوط عالمت گذاری نماید ،01در ردیف

 را مربوط اولویت و سهمیه کد ،مربع دفترچه این 5 صفحه  توضیحات به توجه با باید شاهد سهمیه از استفاده ، داوطلب00در ردیف 

 .ری نمایدگذا عالمت

، داوطلب باید کد دبیرستان دوره اول متوسطه محل تحصیل فعلی خود را)از چپ به راست( در محل مشخص شده وارد 02در ردیف 

 .نیز نام آن را در محل مشخص شده بنویسدنماید و 

این کد بر روی کارنامه ید ذکر: داوطلب می تواند کد دبیرستان دوره اول متوسطه محل تحصیل فعلی خود را از مدرسه دریافت نمات 

 .دانش آموز نیز درج شده است

را) از چپ به راست( در محل مشخص  خود 0411-0410، داوطلب باید کد منطقه آموزشی محل تحصیل سال تحصیلی 03در ردیف 

 .(5د)جدول شماره یشده وارد نماید و نیز نام آن را در محل مشخص شده بنویس

  .نوبت دوم پایه نهم را وارد نماید کتبی ارزشیابی پایانی   ، داوطلب باید معدل04ردیف در 

 .دفترچه( 0 شمارهداوطلب باید شهرستان محل آزمون خود را مشخص نماید)تبصره  ،05در ردیف 

دبیرستان دوره دوم نظری یا هنرستان های مورد تقاضای خود را به ترتیب اولویت دلخواه بنویسد)بر  داوطلب ، نام و کد  ،06ردیف در  

 .(0و2ول شماره ااساس جد

رد عالقه خود را)فقط یک ود به دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری عالوه بر انتخاب مدارس باید رشته موور داوطلبان :0تذکر  

 .رشته( مشخص نماید

داوطلبان باید اولویت انتخاب مدرسه یا مدارس مورد تقاضای خود را فقط از میان مدارس نمونه دولتی محل تحصیل فعلی خود : 2تذکر  

 .(0انتخاب نمایند)جدول شماره 

دو مدرسه از   مدرسه موجود الزاماً  3زاهدان دقت نمایند ، از بین  2داوطلبان پسر دوره دوم متوسطه مدارس ناحیه  :بسیار مهم: 3تذکر  

 .انتخاب رشته نمایند در غیر این صورت انتخاب رشته از مدرسه سوم وی حذف می گردد

 ر، داوطلب در صورت تمایل نام و کد هنرستان نمونه دولتی دوره دوم مورد تقاضای خود را به ترتیب اولویت بنویسد )ب07در ردیف  

 .(2اساس جدول شماره 

تحصیل در دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم نظری یا هنرستان های فنی  رایعالقمندی خود را ب اولویت داوطلبان باید: 4تذکر  

 .مشخص نماید( 2و 0)عدد  گذاشتن با 06و  07حرفه ای به ترتیب در مربع های اولویت انتخاب ردیف های 

 ست(ا باید یک شماره تلفن ثابت و همراه را ثبت نماید)ثبت شماره تلفن الزامیداوطلب  ،08در ردیف  
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