
 1401-1400 هفتم دولتی نمونه نام ثبت

که تا سال  ثبت نام نمونه دولتی هفتم به اطالع کلیه دانش آموزان و اولیا محترم می رسانیم

سمپاد به صورت هماهنگ برگزار می گردید، به  azmoon.medu.ir گذشته از طریق سامانه

% امسال برگزار نشود. لذا به تمامی دانش آموزان محترم که قصد ورود مدارس نمونه 90احتمال 

 : را دارند توصیه می کنیم

ود را در این مدارس نیز حتما جهت ثبت نام آزمون تیزهوشان هفتم شرکت کنند و شانس خ -1

 .امتحان کنند

با شماره های مرکز مشاوره و ثبت نام مدارس نمونه ایران تحصیل که در جدول ذیل موجود  -2

 .است تماس بگیرند و جهت ثبت نام دیگر مدارس نمونه اقدام نمایند

 .تا آخر تیر ماه منتظر اطالعیه ثبت نام مدارس نمونه دولتی بمانید -3

ت اطالعات بیشتر در رابطه با ثبت نام نمونه دولتی هفتم، حتما در ادامه مقاله با ما برای دریاف

همراه باشید. ما در ادامه مقاله زمان، شرایط و هر آن چه که باید در رابطه با این موضوع بدانید 

  .را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

 اطالعیه

ه دهم از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی اداره کل آموزش ثبت نام آزمون نمونه دولتی پایه نهم ب

 .و پرورش هر استان صورت می پذیرد

  

 ثبت نام نمونه دولتی پایه ششم به هفتم چگونه است؟

ثبت نام نمونه دولتی برای پایه ششم به هفتم، در سال های گذشته به صورت الکترونیک و با 

رفت. اما، امروزه با توجه به تغییرات ایجاد شده در رابطه استفاده از سامانه ثبت نام صورت می پذی



برای پایه های مختلف، این ثبت نام تغییر شکل  دولتیتیزهوشان و نمونه  با ثبت نام مدارس

داده و به صورت اینترنتی نخواهد بود. لذا مطابق با آخرین اخباری که از آموزش و پرورش در 

 .دست می باشد، احتمال برگزاری آزمون نمونه دولتی پایه ششم به هفتم بسیار پایین خواهد بود

های گذشته حذف گردیده است و به احتمال زیاد  آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم در سال

امسال نیز همانند سال های گذشته با عدم برگزاری آزمون برای این مقطع روبه رو خواهیم بود. 

 بنابراین، به احتمال بسیار زیاد، برای دانش آموزان متقاضی ورود به پایه های ششم به هفتم در

 .نتایجی را دریافت نخواهیم نمود تم و دهمسامانه اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی هف

  

  

، بر روی لینک مربوطه کلیک اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی هفتم و دهم برای مشاهده سامانه

  .کنید

  

  

ثبت نام نمونه دولتی ششم به هفتم در سامانه ثبت نام نمونه دولتی ششم صورت نخواهد پذیرفت. 

نایی، دانش آموزان عزیز و با توجه به تغییر شکل این مدارس، تبدیل آنان به مدارس هیئت ام

اولیای آنان الزم است برای ثبت نام دانش آموزان خود، به این مدارس مراجعه نموده و نسبت به 

ثبت نام اقدام نمایند. شایان ذکر است که دانش آموزانی در این مدارس پذیرفته خواهند شد که 

 .واجد شرایط مدارس هیئت امنایی باشند

 م نمونه دولتی هفتم چه زمانی است؟برگزاری آزمون و ثبت نا

همان طور که ذکر گردید، برگزاری این آزمون در سال جاری حذف خواهد گردید و بنابراین ثبت 

نام آزمون نمونه دولتی هفتم را نخواهیم داشت. اما، باز هم ممکن است این سوال برای دانش 

تغییر نماید در چه زمانی می آموزان عزیز مطرح شود که چنانچه این قانون برای سال جاری 

 توانم برای ثبت نام اقدام نمایم؟ و یا زمان برگزاری آزمون تیزهوشان چه زمانی خواهد بود؟

https://irantahsil.org/category/%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
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الزم است به سامانه ثبت نام نمونه دولتی ششم مراجعه  ثبت نام نمونه دولتی هفتم قبل از

ود و الزم است قبل از ثبت نمایید. ثبت نام برای کلیه دانش آموزان به صورت اینترنتی خواهد ب

نام ، نسبت به دریافت رمز عبور همگام تیزهوشان که برای تیزهوشان و نمونه دولتی یکسان می 

 .باشد اقدام نمایید. رمز عبور همگام را در مرحله اولیه باید از مدرسه خود دریافت نمایید

  

 . ، بر روی لینک کلیک راست کنیدرمز عبور همگام تیزهوشان برای آگاهی از نحوه دریافت

  

  

امانه مذکور و انجام ثبت نام نمونه دولتی ششم به هفتم سامانه مورد نظر کد پس از مراجعه به س

پیگیری در اختیار شما قرار خواهد داد که دارا بودن و ارائه این کد به منزله اتمام ثبت نام شما 

می باشد. بنابراین این کد را نزد خود نگاه دارید تا در هنگام دریافت کارنامه نمونه دولتی دچار 

ل نگردید. همچنین، دانش آموزانی که رمز عبور همگام خود را فراموش نموده اند، الزم مشک

  .است مجددا نسبت به دریافت رمز عبور اقدام نمایند

  

 شرایط ثبت نام نمونه دولتی ششم به هفتم

چنانچه همانند سال های گذشته ثبت نام نمونه دولتی ششم به هفتم را داشته باشیم، دانش 

آموزان الزم است از شرایط الزم برای ثبت نام در این آزمون برخوردار باشند. از جمله این شرایط 

 می توان به داشتن تابعیت ایرانی برای کلیه دانش آموزان اشاره نمود. برای آن دسته از دانش

 .آموزانی که تابعیت ایرانی نداشته باشند، ثبت نام با توجه به شرایط خاص صورت خواهد پذیرفت

آن دسته از دانش آموزانی می توانند نسبت به ثبت نام نمونه دولتی ششم به هفتم اقدام نمایند 

شند. که در سال جاری مشغول به تحصیل باشند و حتما از نمرات الزم برای ثبت نام برخوردار با

از جمله شرایطی که برای ثبت نام در مدارس نمونه دولتی در نظر گرفته شده است می توان به 

 .دارا بودن حداقل نمره برای ثبت نام برخوردار باشید
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 سامانه ثبت نام نمونه دولتی ششم

می باشد. لذا چنانچه ثبت  azmoon.medu.ir سامانه ثبت نام نمونه دولتی ششم به آدرس

انند سال های گذشته باشد و آزمونی برای ورود به دانش آموزان ترتیب داده شود، دانش نام هم

آموزان الزم است ابتدا در این سامانه اقدامات الزم را برای ثبت نام انجام دهند و پس از آن در 

  .زمان مقرر برای آزمون آماده شوند

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنیدazmoon.medu.ir  برای مشاهده و مطالعه مقاله

  

  

زمان برگزاری آزمون در سامانه ثبت نام نمونه دولتی ششم با توجه به دریافت دفترچه راهنمای 

 ثبت نام قابل مشاهده می باشد. همچنین زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نیز، پس از

انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام ششم به هفتم قابل مشاهده خواهد بود. دانش آموزان و داوطلبان 

عزیز توجه داشته باشند تمامی موارد ذکر شده در رابطه با ثبت نام نمونه دولتی ششم به هفتم 

  .منوط به برگزاری آزمون ورودی برای پذیرش در این مقطع می باشد

  

 هئیت امنایی منوط به قبولی در آزمون ورودی خواهد بود؟ آیا پذیرش در مدارس

قبولی در آزمون هئیت امنایی منوط به شرایط معدلی و شرایط موجود و در نظر گرفته شده 

برای قبولی در این مدارس وابسته خواهد بود. لذا داوطلبان برای قبولی در این مدارس نیازمند 

ا این بدان معنا نیست که قبولی در این مدارس به آسانی قبولی در آزمون ورودی نخواهند بود. ام

 .و راحتی صورت پذیرد. همچنین ظرفیت قبولی این مدارس متفاوت می باشد

  

  

https://irantahsil.org/azmoon-medu-ir/
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 جدیدترین اخبار مربوط به ثبت نام نمونه دولتی هفتم

  

 نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی زنجان اعالم شد

 نفر ۸۷۰ مجموع در: کرد اظهار گو با خبرنگار فارس در زنجان و محمد خندان امروز در گفت

 سنجش اداره رئیس. شدند پذیرفته زنجان استان دولتی نمونه مدارس دهم پایه ورودی آزمون در

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

نفر ظرفیت نیز  ۶۰دبیرستان در نظر گرفته شده است، بیان کرد:  ۹نفر در  ۸۱۰یت پذیرش ظرف

 .ای پسرانه در نظر گرفته شده استدر یک هنرستان فنی و حرفه

  

 نتایج آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی کردستان اعالم شد

زمان ثبت نام دانش آموزان : گفت و کرد اشاره نیز شده پذیرفته آموزان دانش او به زمان ثبت نام

باشد که دانش آموزان الزم است با شهریور ماه جاری می ۸از روز دوشنبه اول تا روز پنجشنبه 

مراجعه به آموزشگاه مورد تقاضای پذیرش شده، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. رییس اداره 

هرگونه شلوغی و انتظار سنجش آموزش و پرورش کردستان تاکید کرد: به منظور جلوگیری از 

ها با مدارس نمونه دولتی مورد نظر هماهنگ کرده و به صورت در مدارس، دانش آموزان و خانواده

تلفنی نوبت دریافت کنند و با همراه داشتن مدارک الزم، فقط در زمان تعیین شده مراجعه و 

  .برای ثبت نام اقدام نمایند

  

  

 اطالعیه

متقاضیان گرامی دقت فرمایید کلیه امور مربوط به سامانه پادا اعم از ثبت نام، ویرایش اطالعات 

انجام می  pada.medu.ir و ثبت درخواست ها به صورت اینترنتی از طریق نشانی اینترنتی

 .گیرد

https://irantahsil.org/pada-medu-ir/


  

  

  

 .کنید کلیک جهت پی دی اف مقاله

  

  

 خالصه مطلب

 ثبت نام نمونه دولتی هفتم ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل با

آشنا کنیم. همانطور که بارها در مقاله بیان شد، ممکن است که امسال آزمونی برای ورود به این 

زان پایه ششم برگزار شود، مدارس برگزار نشود. اما، اگر قرار شد که این آزمون برای دانش آمو

حتما به شما عزیزان اطالع رسانی خواهیم کرد. همچنین، شما دانش آموزان عزیز می توانید 

ارتباط برقرار کنید. عالوه بر این، اگر  ایران تحصیل برای آگاهی از این مسئله با مشاوران ما در

یا ابهامی دارید و یا به کمکی احتیاج دارید، با ما تماس بگیرید و یا برای ما کامنت بگذارید. سوالی 

همکاران ما در هر ساعت از شبانه روز و در تمامی ایام سال، در سریع ترین زمان ممکن به شما 

  .عزیزان پاسخ خواهند داد
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