
 دهم به نهم 1401-1400 دولتی نمونه کارنامه دریافت

دانش آموزانی که در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ثبت نام کرده اند، بی صبرانه منتظر جواب این آزمون هستند. 

دریافت نسبت به   دانش آموزان که در این آزمون شرکت کرده اند، باید در زمان مقرر به سایت مربوطه مراجعه کرده و

از مشاهده نتیجه آزمون خود، در صورت وجود خطا، نسبت خود اقدام نمایند. آن ها می توانند پس  کارنامه نمونه دولتی

  .به نمره کارنامه خود اعتراض کنند

، باید 1401-1400اگر شما هم جز این دانش آموزان هستید، برای مشاهده و دریافت کارنامه نمونه دولتی خود در سال 

ی آشنایی بیشتر با این سایت ها و زمان و نحوه به سایتی که در آن مراحل ثبت نام را انجام داده اید، مراجعه کنید. برا

دریافت کارنامه خود در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این موضوع بدانید 

  .را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

  : اطالعیه

باشد قل  آزمون شرکت کنند و یک قل از آن ها جز پذیرفته شدگان آزمون در این اگر دانش آموزان همزاد دوقلو یا بیشتر

در رشته انتخابی خود  آزمون درصد نمره قبولی آخرین فرد قبول شده در 80های دیگر می توانند به شرط داشتن حداقل 

 .شوند ثبت نام  بعنوان "مازاد بر ظرفیت تعیین شده" مدارس نمونه دولتی در

  

  

 1401-1400دریافت کارنامه نمونه دولتی زمان و نحوه 

داوطلبان گرامی به استحضار می رسانیم که آزمون نمونه دولتی همه ساله در تیر ماه برگزار می شود. معموال دو الی 

سه هفته بعد از برگزاری آزمون نمونه دولتی، نتایج آزمون نمونه دولتی اعالم می شود. الزم به ذکر است تا بدانید که به 

مان اعالم نتایج هر استان با استان دیگر متفاوت باشد. در نتیجه جهت اطالع دلیل استانی بودن این آزمون، ممکن است ز

ثبت نام آزمون نمونه دولتی استان  وب سایتالزم است به  دریافت کارنامه نمونه دولتیاز نتایج آزمون نمونه دولتی و 

 .یندمربوط به خود مراجعه نموده و جهت مشاهده و دریافت کارنامه نمونه دولتی اقدام نما

  

  

 . مربوطه کلیک راست کنید ، بر روی لینکثبت نام مدارس نمونه دولتیبرای آگاهی از زمان و نحوه 

  

  

  نحوه دریافت کارنامه نمونه دولتی

شما دانش آموزان عزیز و گرامی برای مشاهده کارنامه خود ابتدا باید سامانه ای که در آن ثبت نام کرده اید را در 

تان جست و جو کنید. پس از ورود به سامانه ثبت نام، به دنبال گزینه آزمون نمونه دولتی مرورگرهای سیستم و یا گوشی
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تان باز می شود که باید در آن اطالعات خواسته شده اعم فحه ای در مقابلبگردید و بر روی آن کلیک نمایید. هم اکنون ص

اعالم نتایج » از نام کاربری و رمز عبور) رمز همگام ( را به درستی وارد نمایید. پس از وارد کردن اطالعات، گزینه 

ام خود را گم کرده اید و یا را انتخاب کرده و نتیجه آزمون خود را مشاهده کنید. اگر رمز همگ« آزمون نمونه دولتی 

فراموش کرده اید، نگران نباشید. زیرا، می توانید هم به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری، آن را بازیابی 

  .کنید. برای آشنایی با این روش ها، مقاله زیر را مطالعه نمایید

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدرمز همگام را فراموش کردمجهت مطالعه مقاله 

  

  

  دولتی سامانه دریافت کارنامه نمونه

همان طور که بیان شد، هر استان سامانه ای جداگانه برای ثبت نام و اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی دارد. 

بنابراین، شما دانش آموزان عزیز برای مشاهده کارنامه خود حتما باید به سامانه مخصوص استانتان مراجعه کنید. برای 

مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله تمامی آن ها را به شما عزیزان معرفی آشنایی با سایت هر استان، در ادامه 

  .خواهیم کرد

  

 آدرس سامانه استان

 namatest.ir آذربایجان شرقی

 snj.awaedu.ir آذربایجان غربی

 217.219.153.218 اردبیل

 sanjesh.isfedu.ir اصفهان

 azmoon.albmedu.ir البرز

 ilam.natije.ir ایالم

 buedu.ir بوشهر
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 azmoon.tehranedu.ir تهران

 sanjesh.teo.ir (تهران )شهرستان ها

 sanjesh.chbedu.ir چهارمحال و بختیاری

 azmoon.skedu.ir خراسان جنوبی

 10.69.78.13 خراسان رضوی

 azmoon.nkhedu.ir خراسان شمالی

 azmoon.khouzedu.ir خوزستان

 sabtenam.zanjanedu.ir زنجان

 iranschl.ir سمنان

 78.38.114.105 سیستان و بلوچستان

 sanjesh.farsedu.ir فارس

 nemooneh.qazvinedu.ir قزوین

 qom.natije.ir قم

 10.249.7.204 کردستان

 sanjesh.kermanedu.ir کرمان

 azmoonkedu.ir کرمانشاه

 azmoon.kbedu.ir کهگیلویه و بویراحمد
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 nemooneh.goledu.ir گلستان

 sanjesh.giledu.ir گیالن

 lorestan.natije.ir لرستان

 217.219.172.53 مازندران

 markazi.natije.ir مرکزی

 10.187.50.22 هرمزگان

 hamedan.natije.ir همدان

 result.yazdedu.ir یزد

  

 آیا اعتراض به آزمون پس از دریافت کارنامه آزمون نمونه دولتی میسر خواهد بود؟

به استحضار شما داوطلبان گرامی می رسانیم که ممکن است برخی از شما داوطلبان عزیزی که در آزمون نمونه دولتی 

شرکت کرده اید، نتوانید نمره قبولی در این آزمون را کسب کنید. در این هنگام، شما عزیزان می توانید در تاریخی که از 

هد شد، به سامانه استان مربوطه به خود مراجعه کرده و نسبت به سوی وزارت آموزش و پرورش هر استان اعالم خوا

نتایج آزمون نمونه دولتی و نمراتی که حین دریافت کارنامه نمونه دولتی مشاهده نموده اید، اعتراض کرده و اعتراض 

و حین انجام خود را ثبت نمایید. در صورت درست بودن اعتراض، نتیجه آزمون شما تغییر خواهد کرد. برای این کار 

می توانند شما عزیزان  ایران تحصیلاین فرایند، بهتر است که یک مشاور و همراه نزد خود داشته باشید. مشاوران ما در 

  .را در این زمینه یاری رسانند

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدقبولی در آزمون مدارس نمونه دولتیمشاوره برای بهره مندی از 

  

  

الزم به ذکر است تا بدانید که تاریخی که جهت ثبت اعتراضات به نتایج آزمون نمونه دولتی، در نظر گرفته خواهد شد 

نکرده اند، قادر خواهند  هر سال در نیمه دوم تیرماه خواهد بود. داوطلبینی که در آزمون نمونه دولتی نمره قبولی را اخذ

بود در تاریخ مقرر شده به سایت استان مربوط به خود مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت نمایند تا مورد بررسی قرار 

 .گیرد
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در ضمن به اطالع می رسانیم که در برخی از استان ها، اعتراض به نتایج آزمون دقیقا بعد از مشاهده نتایج آزمون نمونه 

گیرد. لذا، دانش آموزان در همان لحظه می توانند اعتراضشان را نسبت  ریافت کارنامه نمونه دولتی صورت میدولتی و د

به نتایج آزمون به ثبت برسانند. داوطلبان گرامی دقت فرمایید که ثبت اعتراض به نتایج آزمون نمونه دولتی به صورت 

بایست از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با ادارات آموزش و گیرد. بنابراین، دانش آموزان می  اینترنتی انجام می

 .پرورش و همچنین مدارس خود، خودداری نمایند

 جدیدترین اخبار پیرامون مدارس نمونه دولتی

 نتایج آزمون ورودی دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی تهران اعالم شد

های  ها و هنرستان آزمون ورودی دبیرستان الم نتایجمتوسطه آموزش و پرورش شهر تهران از اع آموزش معاون

 .تهران خبر داد دولتی نمونه

 نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی زنجان اعالم شد

سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه بر این اساس  اداره رئیس

نفر ظرفیت نیز در یک هنرستان فنی و  ۶۰یرستان در نظر گرفته شده است، بیان کرد: دب ۹نفر در  ۸۱۰ظرفیت پذیرش 

 .ای پسرانه در نظر گرفته شده استحرفه

  

  

  

 :اطالعیه مهم

 ۱۰۰منابع سواالت آزمون نمونه دولتی از تمامی دروس تحصیلی و محتوای آموزشی آن ها است. تعداد این سواالت 

 .دقیقه است ۱۲۰ای بوده و مهلت پاسخگویی به آن ها  بصورت چهار گزینه  سوال و

  

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل با زمان و نحوه دریافت کارنامه نمونه دولتی به طور کامل 

رنامه خود و قبول شدن در این و واضح آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که شما دانش آموزان عزیز باید بعد از دیدن کا

آزمون، در زمان مقرر به مدرسه پذیرفته شده مراجعه کنید و اقدامات ثبت نام را فورا انجام دهید. در غیر این صورت، 

ممکن است که ظرفیت آن مدرسه پر شود و شما نتوانید در آن مدرسه ثبت نام کنید. اگر سوالی در این زمینه دارید و یا 

آماده خدمت  ایران تحصیلدارید، حتما برای ما کامنت بگذارید و یا با ما تماس بگیرید. همکاران ما در  به کمکی نیاز

  .رسانی به شما عزیزان هستند

  

  

 .کنید کلیکجهت دانلود پی دی اف مقاله 
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