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 مقدمه 

اجراي مفاد  در راستاي و  نمونه دولتيهاي  جهت ادامۀ تحصيل در دبيرستانمستعد آموزان  به منظور شناسايي و جذب دانش    

 دولتيو هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه  نظري دوم متوسطه هاي دورههاي دبيرستانورودي   آزمون، اين مدارس اساسنامه

متوسطه مديران محترم مدارس   و ء، اوليابه داوطلبان  د.شو برگزار مي فترچهمفاد اين د برابر1044-1041سال تحصيلي  براي

الع ت مطالعه کرده و با اطّرا با دقّ برگ تقاضانامۀ ثبت نام و راهنماي تکميل نمون همطالب اين دفترچ ؛شود توصيه مي اول

 رکت در آزمون اقدام نمايند.کامل، نسبت به ثبت نام و ش

  

 مورد نياز براي ثبت نام داوطلبان در آزمونمدارک 

 وجه ثبت نام بههر دانش آموز الزم است،دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمونه ،  11به استناد ماد    ـ1       

به شناسه  100004073031203851406IR760حساب «شبا»شماره به هــزار( ریال  سیصد) 033333مبلغ 

از طریق  به نام درآمدهای اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش 074301400140300331731373133343

  .درگاه پرداخت الکترونیک در زمان ثبت نام واریز گردد

 تبصره:مبلغ فوق ثابت بوده و به جز اين مبلغ،دريافت هرگونه وجه تحت هرعنوان ممنوع است.
 

 : سامانۀ ثبت نام دروطلب عکس دا بارگذاری مشخصات ـ4

 .باشد jpg فرمت به بايد تصويري فايل

 کيلوبايت باشد124و حداکثر  34حجم فايل تصوير مي بايست حداقل 

 .باشد ارتفاع پيکسل 044 و عرض پيکسل 344 بايد تصويري فايل ابعاد

 .باشد...  و مهر و لکه حاوي نبايد تصوير

 .باشد تهداش سفيد رنگ و ساده بايد تصوير زمينه

 اخذ کد آموزشگاه محل تحصیل پایه نهم ) کد آموزشگاه را از مدیر مدرسه دریافت کنید(  -0

 (و مستنداتي که متعاقبا در صورت پذيرش ارائه خواهد داد. )براساس مشخصات سجلي داوطلبثبت نام در آزمون ـ7

شود و امکان بررسي مدارك  انجام مي آموز  توسط دانش با توجه به اينکه مراحل ثبت نام به صورت اينترنتي :1تذکر

بر عهدۀ  مربوط به ثبت نام و شرکت در آزمونشرايط  تمامي ليت رعايتمسئواز برگزاري آزمون فراهم نيست، داوطلب پيش 

 مي باشد. دانش آموز

يثاارگران و ساهميه   ساهميه شااهد و ا   معادل ،  ) مانناد  ماون را  گذار در نتااي  آز موارد تاثير دانش آموز موظف است،:4تذکر

چنانچه در هر مرحله اي محرزشود اطالعات ثبت شده دانش آموز نادرست بوده و ايشان بر اساس  .با دقت قيد نمايدروستايي ( 

 و پذيرفته شده است ، قبولي وي کان لم يکن تلقي خواهد شد. نموده اين اطالعات در آزمون شرکت
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 ورودی ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون

  داشتن تابعيّت ايراني (1

 انجام مي شود.22/45/1399مورخ  00/201/304بخشنامه  بر اساس، غير ايرانيثبت نام اتباع تبصره : 

،مجاز به ثبت نام در آزمون ورودي مدارس 1399-044دانش آموزان مشغول به تحصيل در پايه نهم سال تحصيلي  کليه(4 

 نمونه دولتي هستند.

ارزشيابي پاياني در 10 کتبی حداقل معدلکسب نمونه دولتي ،  مدارس پايه دهمدر آزمون ورودي  شرکتك مال تبصره:   

حصيالن پايه نهم مي التبراي فارغ 1399-1044در سال تحصيلي (بدون اعمال نمرات تکوینی معدل نمرات خردادماه)دوم نوبت

 باشد.

خواهد  «د»بند  11مربوط به ماده  هايبرابر جدولهاي نمونه دولتي آموزان در آزمون ورودي دبيرستانبت علمي دانشرقا (3

 بود.

)علوم یک رشته تحصیلی از شاخه نظریفقط تواند در نمون برگ تقاضاي ثبت نام،داوطلب صرفا ميهر (0

 را انتخاب نمايد. تجربي،رياضي فيزيک،ادبيات و علوم انساني(

 اضاي ثبت نام ،يک هنرستان از شاخه فني و حرفه اي را انتخاب نمايد.هر داوطلب صرفا مي تواند در نمون برگ تق (5

آموزان شهر و شهرستان ،بدون لحاظ نمودن اي نمونه دولتي،در بين دانشحرفهوهاي فني رقابت علمي براي ورود به هنرستان(6

 منطقه يا ناحيه خواهد بود.

 هاي نمونه بالمانع است.انهاي نظري و هنرستانتخاب همزمان يک رشته از دبيرستان -1

مي  مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون،در هر منطقه اي در سطح استان رو بودن به دليل کوچ دانش آموزان عشايري (8

 باشند.

حصيل در مدارس نمونه دولتي هستند،با دانش آموزان مشغول به تحصيل در مدارس خارج از کشور که متقاضي ادامه ت (9

در موعد مقرر،مطابق با دستورالعمل  ،.ضروري استبرگزار نمي شودآزمون مجزا براي اين قبيل دانش آموزان  توجه به اين که

 اقدام نمايند. در استان مورد تقاضاآزمون ورودي مدارس نمونه دولتي ،نسبت به ثبت نام خود 

ام و شرکت در آزمون،برعهده وليت اطالع رساني به دانش آموزان مدارس خارج از کشور در خصوص ثبت نمسئ تبصره:

 مدارس خارج از کشور مي باشد.مرکز امور بين الملل و 
 ت نام،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمونمهلت ثب 

ثبت نام داوطلبان آزمون ورودي پايه دهم دبيرستان هاي متوسطه نظري و هنرستان هاي فني و حرفه اي  نمونه دولتي ،از روز  (1

با   10.150.13.59یا   http://buedu.ir ريق سامانه از ط 10/13/7331مورخ  سه شنبهروز تا  14/13/7331شنبه مورخ 

 انجام خواهد شد.مسئوليت کامل دانش آموز 

 امکان پذير است. Firefoxثبت نام و پرداخت الکترونيکي وجه ثبت نام صرفا از طريق مرورگر  يندآفر :تذکر



 

 51از  1صفحۀ 

 

یا  http://buedu.ir ت نام وشرکت در آزمون ورودي،از طريق سامانه ثبت نام به نشاني (دفترچه راهنماي ثب2

 طلبان قرار مي گيرد.در اختيار داو 10.150.13.59

 ور امکان پذير است.در سامانه مزب 24/43/1044 پنجشنبه لغايت 11/34/1044تاريخ  دوشنبهاز روز  ويرايش اطالعات: 1تبصره 

ت نام انجام از طريق سامانه ثب ت نام ،اعالم نتاي  آزمون ،درخواست تجديد نظر و دريافت پاسخ آن: تمامي مراحل ثب2تبصره 

 خواهد شد.

،رشته و مدرسه مورد تقاضا و فردي،عکس داوطلب،مدرسه محل تحصيل(کارت ورود به جلسه آزمون شامل:مشخصات 3

ر اختيار داوطلبان قرار د ،از طريق سامانه ثبت نامحداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزموننشاني دقيق حوزه امتحاني،

 ت.خواهد گرف

در سراسر کشور به صورت هم  11/37/7331صبح روز جمعه مورخ 7اعت سرأس آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي، (0

  زمان برگزار خواهد شد.

  است. اکيداً ممنوعشرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون، بدون ارائه کارت ورود به جلسه،  تذکر:

 مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون:  

گ تقاضانامه ثبت نام را نمون بر ت ناميد ضمن ورود به سامانه ثبت نام:داوطلبان بال نمون برگ اينترنتي تقاضانامه ثبتکمي(1

 تکميل نمايند.

در اين  و مدارس محل تحصيل داوطلبانشد.نام به صورت اينترنتي توسط داوطلبان انجام خواهد :تمامي فرآيند ثبتتوجه 

 خصوص مسئوليتي نخواهند داشت.

با زمينه سفيد،مربوط به سال جاري دانش  «JPg»پيکسل در قالب  344×044داوطلب بايد حداکثر  بارگذاري فايل عکس (2

 .باشد آموز

که مي بايست بصورت آنالين در زمان ثبت  ،مي باشد هزار ريال( سيصدريال) 344444 ت نام:مبلغ ثبت نام ( پرداخت وجه ثب3

 نام از طريق درگاه الکترونيک پرداخت گردد.

به همين نمايند.اقدام ت نام از طريق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب وجه ثب جهت پرداخت مي بايستبان گرامي )داوطل 

 (ددوم کارت بانکي خود اطمينان حاصل نمايي منظور قبل از شروع ثبت نام از فعال بودن رمز

گردد داوطلبان يابل برگشت نمي باشد،لذا تاکيد منام و واريز وجه به درگاه اينترنتي،وجه قکه پس از ثبتتوجه:با توجه به اين 

 .ودن خود اطمينان حاصل نمايندهايي و واريز وجه از واجد شرايط بقبل از ثبت نام ن

يافت نمايند و آن را ي مراحل فوق،شماره پيگيري را  حتما درت،داوطلبان پس از ط( دريافت شماره پيگيري:ضروري اس0

 هاي بعدي نزد خود نگهداري نمايند.جهت استفاده



 

 51از  6صفحۀ 

 

 مواد درسی، تعداد و ضرایب سؤاالت آزمونمنابع آزمون ،

 .باشد گويي به آنها، به شرح جداول ذيل مي منابع آزمون، مواد درسي، تعداد و ضريب سؤاالت آزمون ورودي و مدت زمان پاسخ (1

 )پايه دهم( يب سؤاالت آزمون دوره دوم متوسطهضرا ( منابع آزمون ، مواد درسي ، تعداد و2ره )جدول شما

 ۀ درسيماد رديف
تعداد 

 سؤال
 ضريب

زمان 

 پاسخگويي
 منابع طرح سؤال

 2 14 پيام هاي آسمانآموزش قرآن و 1

 دقيقه 124

صد درصد سؤاالت از 

پايه نهم  درسي کتاب هاي

 سال تحصيلي در

1044-1399 

 2 15 فارسي 2

 1 8 عربي 3

 1 14 مطالعات اجتماعي ) تاريخ، جغرافيا و مدني ( 5

 1 1 يسيانگلزبان  6

 2 25 علوم تجربي 8

 3 25 رياضي 9

  144 جمع کل 

 ن مي گردد.رسي پايه نهم و طبق جدول فوق تعييکتاب هاي د%144تبصره: محتواي منابع آزمون از

پایه  درسی  کتبازمحتاواي (، صحيحاي )فقط با يک پاسخ  به شيوۀ چهاارگزينه دولتي،ورودي مدارس نمونه  ساؤاالت آزمون(  4

 خواهد شد.طرّاحي  1077-1733نهم سال تحصیلی 

شود. اما  از محتواي مشترك داوطلبان اهل تشيّع و تسنّن طرّاحي مي« آموزش قرآن و پيام هاي آسماني»درس سؤاالت (0

اساس محتواي  بر هاي ديني هاي ديني رسمي کشور )مسيحيان، کليميان و زرتشتيان(، به سؤاالت مشترك اقلّيّت داوطلبان اقلّيّت

 پاسخ خواهند داد.1399چاپ سال 924کتاب تعليمات اديان الهي و اخالق ويژه اقليت هاي ديني با کد 

شود. براي  منفي براي داوطلب در نظار گرفته مي نمره1مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  نمره 3به ازاي هار پاسخ صحيح، (  7

 واهد شد.در نظر گرفته نخ نمره ايسؤاالت بدون پاسخ، 

 خواهد شد.نمره منفي براي او منظور 1چنانچه داوطلب در هر سؤال بيش از يک گزينه را عالمت زده باشد،  :تبصره

 

 آموز ضوابط و شرایط پذیرش دانش

(در 1،2،3ي نمونه دولتي استان و مناطق تحت پوشش در جدول شماره )هريک از دبيرستان هادر هر رشته پذيرش  ظرفيّت (1

 ين دفترچه قابل مشاهده مي باشد.پايان ا
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م انساني،علوم تجربي،رياضي ادبيات و علومونه دولتي،براي رشته هاي تحصيلي آموز در مدارس نپذيرش نهايي دانش (2

)موضوع تحصیلی هدایت،مطابق شيوه نامه اجرايي کسب شرایط احراز رشته / زمینهبه حرفه اي،منوط وو شاخه فني فيزيک

 است. خردادماه(در 18/12/1395مورخ   226266بخشنامه شماره 

:در صورت عدم احراز شرايط ثبت نام در رشته تحصيلي مورد تقاضاي دانش آموزدر خرداد ماه مطابق شرايط هدايت تبصره

 شد. ،قبولي داوطلب در آزمون لغو و بي اثر خواهددستورالعمل ثبت نام 22و يا عدم رعايت بند تحصيلي 

پذيرش 14/14/1394مورخ  221195شماره به از دستورالعمل اجرايي مدارس نمونه دولتي ، 11يک ماده  مطابق با تبصره (3

ت دوم پایه پایانی نوب نمره کل آزمون ورودی ومعدل کتبی ارزشیابیمیانگین دانش آموزان در آزمون ورودي،بر اساس 

 خواهد بود. ( پایانی نوبت دوم معدل کتبی ارزشیابی %33نمره آزمون ورودی و % 33نهم به نسبت مساوی)

 11داشتن حداقل معدل کتبي ،براي پذيرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي،معدل کتبي %54شرط محاسبه  (تبصره

 است. 1044/1399(در سال تحصيلي معدل نمرات خرداد ماه پايه نهم بدون اعمال نمرات تکوينينوبت دوم ) پاياني ارزشيابي

 تذکر:

ثر تا بايست حداکآموزان ميدانشه تاثير معدل کتبي پاياني نوبت دوم دانش آموزان پايه نهم در اعالم نتاي  آزمون،با توجه ب 

اقدام  .5910.150.13 يا  http://buedu.ir ثبت نام به آدرس خود در سامانهل ت معدنسبت به ثب  14/40/1044تاريخ 

 متعاقبا از طريق کارشناسي سنجش مديريت / اداره منطقه اطالع رساني خواهد شد.آموزان ت معدل دانشند ثبنمايند.)فراي

، در مدارس نمونه دولتي  پذيرش ( از ظرفيت %14)ده درصد29/43/1394مورخ  61880/224به استناد  بخشنامه  شماره ( 0

مي توانند   به ترتيب اولويت ،انش آموزان  با شرايط زير. دمي گيردآموزان شاهد تعلق به دانش ،صورت وجود داوطلب

آموزان سهميه شاهد با توجه به اولويت هاي فوق به شرط کسب حداقل استفاده کنند.مشروط بر اين که دانش شاهد سهميهاز

 ند.ه مورد تقاضاي خود پذيرش شوآزمون آخرين فرد پذيرفته شده مدرس کل  درصد( نمره تراز شده14هفتاد درصد)

تبصره:در صورت عدم احراز سهميه شاهد در رشته تحصيلي مورد تقاضاي دانش آموز،مطابق ضوابط،قبولي داوطلب در 

 آزمون لغو و بي اثر خواهد شد.

 الف( اولويت اول : فرزندان شاهد

 سال سابقه اسارت 3درصد به باال و آزادگان با بيش از  54ب( اولويت دوم: فزرندان جانباز 

 ماه سابقه اسارت6درصد و آزادگان با بيش از  09درصد تا  25ت سوم: فرزندان جانباز ج( اولوي

 ماه سابقه اسارت. 6درصد و آزادگان با کمتر از  25د( اولويت چهارم :فزرندان جانباز زير 

متقاضي استفاده از سهميه شاهد در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي،بايد در نمون برگ ثبت نام،اولويت خود را ( 1تبصره

 مشخص نمايد.

http://buedu.ir/
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 به مدارك ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ويرايش اطالعات،ترتيب اثر داده نخواهد شد.( 2تبصره 

ايثارگران ياد شهيد و اموراز بن معرفي نامه معتبردانش آموزان ذي نفع در سهميه شاهد و ايثارگران بايد  :بررسی مدارک

در غير اينصورت  ثبت نام ارائه نمايند.بت نام به مدير و يا مسئول هنگام ثپس از پذيرش  ورا ،شهرستان محل سکونت خود

 قبولي ايشان کان لم يکن تلقي مي شود.

ولتي ،مصوب هشتصدو چهل و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش،مورخ دارس نمونه دبه استناد اساسنامه م( 5

، سهميه 14/14/1394مورخ  221195اجرايي مدارس نمونه دولتي به شماره  دستورالعمل 12و همچنين ماده  1/6/1394

 اعمال خواهد شد .% 34به ميزان  روستايي

روستایی در آزمون ورودی ،محل استقرار دبیرستان دوره اول متوسطه داوطلب می  مالک تعیین سهمیه شهری /( 1تبصره

 باشد.

نمونه جنس( در آزمون ورودي مدارس  جنس يا غيرهم )دوقلو يا بيشتر، همزاد  آموزان هم زمان دانش در صورت شرکت  هم (6

آزمون تراز شده درصد نمرۀ   84به شرط کسب حداقل  ديگر هاي قل و پذيرش يکي از آنان،    1044 ا1041دولتي سال تحصيلي

 د.نشده، ثبت نام نماي عيينتد ، مازاد بر ظرفيّت نتوان ميخود،  مورد تقاضايدر رشته  مدرسهآخرين فرد پذيرفته شده 

 دفترچه هنگام تکميل تقاضانامه ثبت نام الزامي است.پيوست اين ول ارعايت محدوده جغرافيايي تعيين شده در جد( 1

ورود به هنرستان هاي نمونه دولتي فارغ از محدوده جغرافيايي مي توانند هنرستان مورد نظر خود را انتخاب : داوطلبان 1تبصره

 کنند.

دوره  و نهم هشتمحداقل دو پايه تحصيلي مي شود که ي اطالق انبه دانش آموز يروستايي و عشاير اندانش آموز :2تبصره

 .و عشايري به تحصيل اشتغال داشته اند در مدارس روستايي را اولمتوسطه 

در سال قبل  وسطه اولسهميه روستايي خوابگاهي مدارس نمونه مته دهم که با داوطلبان متقاضي آزمون ورودي پاي :3تبصره

 پذيرش مي شوند. سهميه شهري خوابگاهيتحصيل مي کرده اند با 

در مدرسه اي تعداد پذيرفته شدگان )حائز شرايط( کمتر از  ،درصورتي که هنگام اعالم نتيجه آزمون مشخص گردد :تذکر

اين افراد با  قاضا تشکيل نشوددر مدارس عادي همان شهرستان يا منطقه رشته مورد تو يا  کالس باشد تشکيل حدنصاب

 .اعالم نتيجه خواهد شد فعلي مقايسه وترين دبيرستان نمونه به محل تحصيل شدگان واجد شرايط در نزديکپذيرفته
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 از سهمیه خوابگاه ضوابط و شرایط استفاده

و شهرهاي از مرکز شهرستان  شهرهاي غير ،ظرفيت پذيرش شبانه روزي)خوابگاهي( فقط به دانش آموزان روستايي ، عشايري 

تعلق مي گيرد که محل سکونت آنان تا ورودي شهر محل استقرار مدارس نمونه فاقد دبيرستان نمونه دولتي در آن جنسيت 

 کيلومتر فاصله داشته باشد. 24بيش از 

   انواع سهمیه تعریف

 .مشخص شده است پيوست اين دفترچه 1 ول شماره ادر جد يظرفيت پذيرش شبانه روزي خوابگاه  

ارد و : اين سهميه  ويژه دانش آموزان شهري مي باشد که دبيرستان نمونه دولتي در آن شهر وجود د سهمیه شهری عادی

 .خوابگاه به هيچ دانش آموزي تعلق نمي گيرد

ها و هرستانغير از مراکز ش آنها پايه هاي هشتم و نهم  حل تحصيل ويژه داوطلباني است که م : سهمیه شهری خوابگاهی

متر بيشتر کيلو 24سه  نمونه مورد تقاضا از شهرهايي است که دبيرستان نمونه ندارند و فاصله آن شهر تا  ورودي شهر محل مدر

 باشد.

در روستايي باشد که فاصله آن تا هشتم و نهم آنان که محل تحصيل پايه هاي  ،ويژه داوطلباني است : سهمیه روستایی عادی

 کيلومتر است . 24مدرسه نمونه مورد تقاضا کمتر از  راستقراورودي شهر محل 

در  هشتم و نهم آنان : فقط به دانش آموزان روستايي و عشايري که محل تحصيل پايه هاي،  سهمیه روستایی خوابگاهی

 کيلومتر فاصله داشته باشد. 24از روستايي  باشد که تا ورودي شهر محل استقرار مدارس نمونه بيش 

روستايي و خوابگاه  واقع در شهر که از سهميه آموزان فارغ التحصيل مدارس نمونه شبانه روزي متوسطه اولدانش تبصره:

سکونت به دليل استفاده از امکانات شهري،سهميه شهري خوابگاهي تلقي مي  ورت عدم تغيير شرايطکرده اند در صاستفاده مي

 شوند.

آموز در سهميه شاهد که در بند ضوابط و شرايط پذيرش مندرج در صفحه  نشضوابط و شرايط پذيرش دا: سهمیه شاهد عادی

 .اين دفترچه  آمده است را داشته باشد و متقاضي استفاده از خوابگاه نباشد 3و1

بط و شرايط پذيرش مندرج در آموز در سهميه شاهد که در بخش ضوا ضوابط و شرايط پذيرش دانش : سهمیه شاهد خوابگاهی

 .متقاضي استفاده از خوابگاه نيز باشد ضمن دارا بودن شرايط استفاده از خوابگاه،  ين دفترچه را داشته وا  9  صفحه 

  آموز نقل و انتقال دانش ۀضوابط و نحو 

 دانش آموازاني که پس از قبولي در آزمون ورودي؛متقاضي ثبت نام در مدارس نمونه دولتي ساير استان ها هستند، در( 1

ي خود )در شهرستان مبدا( و وجود ظرفيت خالي در مدرسه شهرستان مقصد،با کسب مدرسه مورد تقاضا صورت قبولي در

نام در مدارس نمونه دولتي )شهرستان يا استان استان مقصد،مجاز به انتقال و ثبتموافقت اداره کل آموزش و پرورش 

 ديگر(خواهند بود.
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در دبيرستان هاي نمونه دولتي،در محدوده استان )حتي در  1044-1041سال تحصيلي ابجايي دانش آموزان پذيرفته شده ج( 2

 .قصد( در سال اول پذيرش ممنوع استصورت داشتن نمره آخرين فرد قبولي مدرسه م

 

 موارد خاص هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی

 .ه دولتی ضروری می باشدتوجه به موارد زیر در مورد داوطلبان ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمون

با توجه به عالقه خود و با در نظر گرفتن نوع رشته هاي موجود در هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي ، داوطلبان (1

 نمايند. اقدام به انتخاب هنرستاننسبت 

فتر آموزش هاي فني،حرفه اي و مبناي موافقت نامه تنظيم شده با د(پذيرش در هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي بر 2

 کاردانش وزارت آموزش و پرورش،با توجه به ظرفيت کالس ها و رشته هاي داراي مجوز،صورت گيرد.

مي شوند،مجاز به ثبت نام  (داوطلباني که در آزمون ورودي هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي يک هنرستان پذيرفته3

 در ساير هنرستان ها نخواهند بود.

تبصره:در موارد خاص،ثبت نام پذيرفته شدگان از يک هنرستان فني و حرفه اي نمونه دولتي در هنرستان ديگر،منوط به 

 موافقت ادارات آموزش و پرورش شهرستان،منطقه يا ناحيه مبدا و مقصد خواهد بود.

 

        شدگان حوۀ اعالم نتیجه و ثبت نام پذیرفتهن

 دي  زير انجام خواهد شد.نشدگان اين آزمون طبق جدول زمانب پذيرفته اعالم نتاي  و ثبت نام از: 1

 زمان اقدامات رديف

 مردادماه اول نيمه اعالم نتاي  1

 به مدت يک هفته بعد از اعالم نتاي  اوليه بررسي اعتراضات  2

3 
آنان به مناطق و  ذخيرهت پذيرفته شدگان و ارسال فهرس

 مدارس
 1044مرداد  دوم نيمه

 14/46/1044لغايت  1/46/1044از  ثبت نام پذيرفته شدگان 0

 1044ماهشهريور15لغايت  1044ماهشهريور11 مهلت ثبت نام ذخيره ها 6

د، محاسبۀ نمرۀ آزمون براي ي و کارشناسي، سؤال يا سؤاالتي در کليد آزمون کنار گذاشته شوبنا به مالحظات فنّچنانچه :4

ه آن سؤال پاسخ درست يا نادرست داده باشند يا اصالً پاسخ نداده باشند( بدون در نظر گرفتن تمامي داوطلبان )اعم از آنکه ب

 به صورت يکسان انجام خواهد شد. ،سؤاالتسؤال يا نمرۀ آن 

خواهد آن داوطلب صادر کلّنمرۀ وغلط و نمرۀ مکتسبۀ هر مادۀ درسي ،هاي صحيح شامل تعداد پاسخ ايهکارنام،داوطلبان ايبر:3

 .شد
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و آموزان لغو ، قبولي دانش1044-1041در سال تحصيلي  نمونه دولتي در موعد مقرردر صورت عدم ثبت نام در مدارس :0

 د شد.نداوطلبان ذخيره جايگزين آنان خواه

) آقاي آموزش متوسطه دوره دومات اداربه ترتيب  33324383 - 33333512-33333548 - 33324951ي هاشمارۀ تلفن:5

ت گويي به سؤاال جهت پاسخ )آقاي آبرکار(  و فناوري اطالعات سنجش ،(سليماني آقاي)آموزش فني و حرفه اي،بهنام نيا(

 ردد.گ ميالم اع
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 دبیرستان های نمونه شبانه روزی استان بوشهرجدول مناطق تحت پوشش    :1دول شماره ج                                            

 

 مقابل نام آن خواهند داشت که  تحت پوشش اجازه ثبت نامشبانه روزی مشخص شده اند در رشته هایی از مدارس  »*«ه با ستارهتذکر:مناطقی ک

 .منطقه قید گردیده است

  

 

 

  

 وضعیت نام دبیرستان
محل 

 استقرار
 مناطق تحت پوشش

 سهمیه خوابگاهی سهمیه شهری ، روستایی و شاهد در رشته تعداد پذیرش به تفکیک رشته

جمع سهمیه 

 خوابگاهی

 رشته

کد رشته 

/محل 

 انتخابی

 شاهد روستایی شهری شاهد روستایی شهری نفر

 

 حدیث

 

نمونه شبانه 

 روزی

 

 بوشهر

 عسلویه –خارک -بوشهر

 *کاکی/*دیر/*دلوار/

 *بردخون)ریاضی(

 2 8 51 1 56 33 14 5115 تجربی

 5 4 1 3 8 56 27 5112 ریاضی 41

 5 4 1 3 8 56 27 5113 انسانی

 

 دکتر حسابی

 

نمونه شبانه 

 روزی

 

 برازجان

 

 خارک-دشتستان

 2 8 51 1 56 33 14 5515 تجربی

 5 4 1 3 8 56 27 5512 ریاضی 41

 5 4 1 3 8 56 27 5513 انسانی

 

 نجابت

 

نمونه شبانه 

 روزی

 

 برازجان

 –شبانکاره  –دشتستان 

-دیلم-آبپخش-سعدآباد

 بندرریگ

 *تنگستان)ریاضی(

 

 2 8 51 1 56 33 14 5215 بیتجر

41 

 5 4 1 3 8 56 27 5212 ریاضی

 5 4 1 3 8 56 27 5213 انسانی

حضرت 

 زینب

نمونه شبانه 

 روزی
 تنگستان

 دلوار -تنگستان

 کاکی -بردخون

 5 4 1 3 7 54 24 5315 تجربی

21 

 5 4 1 3 7 54 24 5312 انسانی

 

 

عالمه 

 طباطبایی

 

 

نمونه شبانه 

 روزی

 

 

 دشتی

 

–عسلویه -جم -دشتی

 دلوار -بردخون

*تنگستان )ریاضی و 

 تجربی(

*کاکی )ریاضی و 

 انسانی(

 

 5 4 1 3 7 54 24 5415 تجربی

31 

 

 ریاضی

5412 24 54 7 3 1 4 5 

 

 انسانی

5413 24 54 7 3 1 4 5 

 

شهید 

 بهشتی

 

نمونه شبانه 

 روزی

 

 سعدآباد

 

 -آبپخش –سعدآباد 

بندر  -دیلم-رهشبانکا

 ریگ

 5 4 1 3 7 54 24 5115 تجربی

 5 4 1 3 7 54 24 5112 انسانی 31

 5 4 1 3 7 54 24 5113 ریاضی
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 1100-1101: پذیرش   دانش آموز  در دبيرستان هاي نمونه دولتی روزانه استان بوشهر در سال تحصيلی 2جدول

 

 

 

    

 

 

 مناطق تحت پوشش محل استقرار وضعیت نام دبیرستان

 تعداد پذیرش به تفکیک رشته تعدادپذیرش به تفکیک رشته

 رشته

/محل کد رشته 

 انتخابي
 تعدادکل شاهد روستایی شهری تعداد

 42 3 7 12 42 1061 انسانی تنگستان/دلوار تنگستان عادی شهید مطهری

 دشتی/کاکی دشتی عادی بشارت

 3 7 12 42 1761 تجربی

 

74 

 3 7 12 42 1764 انسانی

 3 7 12 42 1763 ریاضی

 گناوه/بندریگ گناوه عادی فتح المبین

 3 7 12 42 1061 یتجرب

 

74 

 3 7 12 42 1064 ریاضی

 3 7 12 42 1063 انسانی

 گناوه /بندر ریگ گناوه عادی کوثر

 3 7 12 42 1061 تجربی

 

74 

 3 7 12 42 1064 انسانی

 3 7 12 42 1063 ریاضی

 

 اندیشه

 کنگان کنگان عادی

  3 7 12 42 4661 تجربی

74 

 

 3 7 12 42 4664 ریاضی

 3 7 12 42 4663 انسانی

 کنگان کنگان عادی معلم

 3 7 12 42 4161 تجربی

 3 7 12 42 4164 ادبیات 74

 3 7 12 42 4163 ریاضی

 دیر/بردخون دیر عادی حجاب

 3 7 12 42 4461 تجربی

20 

 3 7 12 42 4464 انسانی

 دیر/بردخون دیر عادی امام خامنه ای

 3 7 12 42 4361 جربیت

 3 7 12 42 4364 ریاضی 74

 3 7 12 42 4363 انسانی

 بوشهر بوشهر عادی امام خمینی

  4 10 33 42 4261 تجربی

160 

 

 3 0 10 47 4264 ریاضی

 3 0 10 47 4263 انسانی

 جم جم عادی ریحانه النبی

 3 0 10 47 4461 تجربی

 3 0 10 47 4464 انسانی 72

 4 0 14 46 4463 ریاضی

حضرت علی 

 اکبر)ع(
 42 3 7 12 42 4066 تجربی کاکی کاکی عادی
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 1733-1731های نمونه فنی و حرفه ای استان بوشهر   سال تحصیلی  :    ظرفیت پذیرش هنرجو در پایه دهم هنرستان0جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظرفيت پذيرش هنرستان شهرستان/ منطقه رديف
تعداد 

 کالس

ظرفيت 

پذيرش 

هر 

 کالس

 رشته هاي موجود
کد رشته /محل 

 انتخابي

 25 0 144 آزادگان بوشهر 1

 2141 الکتروتکنيک

 2142 الکترونيک

 2143 ساختمان

 2140 تاسيسات

 25 2 54 ريحانه بوشهر 2
 2841 حسابداري

 2842 گرافيک

 دشتستان 3
ثامن 

 االئمه
144 0 25 

 2941 الکتروتکنيک

 2942 الکترونيک

 2943 صنايع شيميايي

 2940 شبکه ونرم افزار رايانه

  15 14 254 جمع
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 اطالعیه

 نمونه دولتی متوسطه دوم استان بوشهر و هنرستان هایهاآزمون ورودی دبیرستانثبت نام 

 سامانه ثبت نام  به آدرس:

 buedu.ir http://   

 یا

10.150.13.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت آموزش متوسطه

 اداره آموزش متوسطه نظری  

 

 زمان اقدامات ردیف

  فروردین    11سه شنبه   لغایتفروردین  11شنبه  مهلت ثبت نام 1

 خرداد 12شنبه پنجلغایت   خرداد 11وشنبه د مهلت ویرایش اطالعات ثبت شده و درج معدل 1

 علوم تجربی، ریاضی فیزیک،ادبیات و علوم انسانی رشته های انتخابی بنا به پذیرش مدارس نمونه دولتی 1

 1422تیرماه 11جمعه    زمان آزمون 4

 نیمه اول مردادماه اعالم نتایج 5

 اولیهبه مدت یک هفته بعد از اعالم نتایج  بررسی اعتراضات  6

1 
ارسال فهرست پذیرفته شدگان و ذخیره آنان به مناطق و 

 مدارس
 مردادماه نیمه دوم 

 12/26/1422لغایت 21/26/1422 ثبت نام پذیرفته شدگان 1

 1422شهریورماه15لغایت  1422شهریورماه11 مهلت ثبت نام ذخیره ها 9


