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 باسمه تعالی

     امام خمینی )ره(                                      تربیت باید تربیت قرآنی باشد.

 مقدمه

 
، 01/06/90در اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پررورش، مرور             

مونه دولتی دوره دوم آموزش متوسطه ) دبیرستان ها و هنرستان هرای ننری و فرنره ای ( بررای سرای ت صریلی       آزمون ورودی پایه دهم مدارس ن

و  23/02/1399مرور    136/510مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل و مفراد منردرج در بنشرنامه هرای شرماره       1400-1401

له گرااری اجتمراعی(   صر لعمل برگزاری آزمون های تراکمی دانش آموزان در شررایط نا ) در خصوص دستورا 24/02/1399مور   141/510شماره 

 برگزار می شود.

 

شرکت درآزمون اقدام  وبااطالع کامل ، نسبت به ثبت نام  به داوطلبان توصیه می شود مطالب این دفترچه رابادقت مطالعه کرده و

 .نمایند

 

 رودیو ضوابط وشرایط ثبت نام داوطلبان درآزمون-الف

 داشتن تابعیت ایرانی (1

 . شود می انجام 22/05/1399 مور  44/241/340 بنشنامه غیرایرانی،تابع اتباع نام ثبت:  تبصره

 

  پایه نهم، مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هستند.دانش آموزان  (2

در ارزشیابی پایانی نوبت  «17»  حداقل معدل کتبیسب ، کرودی پایه دهم مدارس نمونه دولتیآزمون و شرکت در  تبصره : مالک 

 ( برای نارغ الت صیالن پایه نهم می باشد .    معدل خرداد ماه بدون اعمال نمرات تکوینی)  دوم

 

 . انش آموزان همان منطقه خواهد بودبین د رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی در   (3

 

شهرستان، بدون  یا بین دانش آموزان شهر حرفه ای نمونه دولتی، در ود به هنرستان های فنی ورقابت علمی برای ور (4

 بود. ناحیه خواهد لحاظ نمودن منطقه یا

داوطلب در نمون برگ تقاضای ثبت نام، صرنا می تواند یک رشته ت صیلی از شاخه نظری) علوم تجربی، ریاضی و نیزیک، ادبیات هر  (5

  ا انتناب نماید.و علوم انسانی( ر

  ننی و فرنه ای را انتناب نماید. هنرستان شاخهرشته از هر داوطلب صرنا می تواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام ، یک  (6

 دانش آموزان عشایری به دلیل کوچ رو بودن، در هر منطقه ای در سطح استان، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون هستند. (7

مشغوی به ت صیل در مدارس خارج از کشور که متقاضی ادامه ت صیل در مدارس نمونه دولتی هستند، با توجه به این دانش آموزان   (8

که آزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان برگزار نمی شود، ضروری است در موعد مقرر، مطابق با دستورالعمل آزمون ورودی 

 در استان مورد تقاضا، اقدام نمایند.مدارس نمونه دولتی، نسبت به ثبت نام خود 

تبصره یک: مسئولیت اطالع رسانی به دانش آموزان مدارس خارج از کشور در خصوص ثبت نام و شرکت در آزمون، بر عهده مرکز امور 

 بین الملل و مدارس خارج از کشور می باشد.



2 
 

 هلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمونم-ب

دنترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی، از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی اداره کل آموزش و پرورش استان در اختیار       (9           

 داوطلبان قرار می گیرد.

 

نام،  مشنصات و ظرنیت پایرش هر رشته در مدارس نمونه دولتی استان، برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون، هنگام ثبت تبصره:

 قابل مشاهده خواهد بود.در صف ه اصلی سامانه 

سه شنبه مورخ لغایت روز  21/01/1400شنبه، مورخ  روزثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، از  (10

انجام  hormozgan.medu.irاز طریق سامانه ثبت نام اعالم شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان به آدرس  31/01/1400

 خواهد شد.

تمامی مرافل ثبت نام، اعالم نتایج آزمون، درخواست تجدید نظر و دریانت پاسخ آن، از طریق سامانه ثبت نام و اعالم نتایج تبصره: 

 استان، انجام خواهد شد.

تقاضا، اولویت انتناب  کارت ورود به جلسه آزمون شامل: مشنصات نردی، عکس داوطلب، مدرسه م ل ت صیل، رشته مورد  (11

، از طریق سامانه ثبت نام در اختیار حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمونمدارس نمونه دولتی و نشانی دقیق فوزه امت انی، 

 داوطلبان قرار خواهد گرنت.

 شرکت در آزمون، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، ممنوع است. : یک تبصره

 

 ان یک ساعت قبل از شروع نرایند آزمون در فوزه امت انی الزامی می باشد.فضور داوطلب :تبصره دو

 در سراسر کشور برگزار خواهد شد.همزمان    18/04/4001ه مورخ جمع روز صبح  9  ساعترأس  ، نمونه دولتی مدارس آزمون ورودی (12                        

 

 

 

 توزیع کارت وتاریخ برگزاری آزمونبندی ثبت نام وزمان  جدول برنامه زمان                   
 

 

 

 

 

 

 

 می باشد. ) سیصد هزار ریای(ریال  000/300، مبلغ ثبت نام 1380تنظیم بنشی از مقررات مالی دولت، مصوب  14به استناد ماده  (13             

 مبلغ نوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریانت هر گونه وجه، ت ت هر عنوان ممنوع است. تبصره:                

 تاریخ اقدام موضوع ردیف

 31/01/1400لغایت  21/01/1400 ثبت نام 1

 18/04/1400لغایت  15/04/1400 توزیع کارت آزمون ورودی 2

 تاریخ برگزاری آزمون ورودی دبیرستان ها و 3

 نمونه دولتی حرفه ای هنرستان های فنی و

 صبح 9ساعت  18/04/1400
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 و مدت زمان پاسخگویی به شرح جدول زیر است : االت ؤسو ضریب  تعداد ،اد درسی، مومنابع آزمون -پ

 

درصد محتوای کتب درسی  100سواالت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، به شیوه چهار گزینه ای ) نقط با یک پاسخ ص یح( از  (14    

 طرافی خواهد شد.  1399-1400تحصیلی پایه نهم سال 

اوطلبران  از م توای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طرافی می شود؛ امرا د « آموزش قرآن و پیام های آسمانی»سواالت درس ( 15      

کتراب هرای   تشتیان( به سواالت مشترک اقلیت های دینی بر اساس م تروای  مسی یان، کلیمیان و زر اقلیت های دینی رسمی کشور )

 پاسخ خواهند داد.   1399چاپ سای  920تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی با کد 

نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، یک نمره منفی برای داوطلب در نظر گرنته می شود. بررای سرواالت    3 به ازای هر پاسخ ص یح( 16       

 .بدون پاسخ، نمره ای گرنته ننواهد شد

 چنانچه داوطلب در هر سوای بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد، یک نمره منفی برای او منظور خواهد شد.تبصره:          

 ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز -ت
جدوی فرنه ای نمونه دولتی ، مطابق  هنرستان های ننی و ومناطق ت ت پوشش مدارس دوره دوم متوسطه نظری  ظرنیت پایرش و (17

 . ( این دنترچه می باشددو) ( ویکهای شماره )

ریاضی و » ؛« علوم تجربی» ؛« ادبیات و علوم انسانی»پایرش نهایی دانش آموز در مدارس نمونه دولتی، برای رشته های ت صیلی (18

دایت ت صیلی ) موضوع ، منوط به کسب شرایط افراز رشته/زمینه، مطابق شیوه نامه اجرایی ه«شاخه ننی و فرنه ای» و« نیزیک

  خواهد بود. خرداد ماه( در 18/12/1395مور   226266بنشنامه شماره 

 در صورت عدم افراز شرایط ثبت نام در رشته ت صیلی مورد تقاضای داوطلب، قبولی وی در آزمون لغو بی اثر خواهد شد.تبصره: 

، پایرش دانش آموزان 10/10/1390مور  227195لتی، شماره دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دو« 11»مطابق تبصره یک ماده (19

میانگین نمره کل آزمون ورودی و معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت در آزمون ورودی، بر اساس 

 خواهد بود. معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم( %50نمره آزمون ورودی و  %50مساوی؛ ) 

 

در « 17»معدل کتبی  معدی کتبی، برای پایرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، داشتن فداقل %50سبه شرط م ا تبصره:

می  1399-1400ارزشیابی پایانی نوبت دوم ) معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی( سال تحصیلی 

 باشد. 
 

 مادۀ درسی ردیف
تعداد 

 سؤال
 ضریب

زمان 

 پاسخگویی
 منابع طرح سؤال

 2 10 آموزش قرآن و پیام های آسمان 1

 

 دقیقه 120

 

-1400کتب درسی پایه نهم سال تحصیلی 

1399 

 2 15 فارسی 2

 1 8 عربی 3

 1 10 )تاریخ، جغرافیا، مدنی (عات اجتماعی مطال 4

 1 7 زبان انگلیسی 5

 2 25 علوم تجربی  6

 3 25 ریاضی  7

  100 جمع کل
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در صورت )از ظرنیت پایرش مدارس نمونه دولتی،  (%10ده درصد)، 29/03/1390مور   61884/220به استناد بنشنامه شماره  (20     

 تعلق می گیرد: «دانش آموزان شاهد» با اولویت های زیر به  داوطلب(،وجود 

 نرزندان شاهد؛ الف( اولویت اوی               

 سای سابقه اسارت؛ 3از  به باال و آزادگان با بیش % 50نرزندان جانباز  ب( اولویت دوم               

 ماه سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با بیش از  % 49تا  % 25نرزندان جانباز  ج( اولویت سوم               

 ماه سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با کمتر از  % 25نرزندان جانباز زیر  د( اولویت چهارم              

درآزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، باید در نمون برگ ثبت نام، اولویت خود را مشنص  «شاهدسهمیه »متقاضی استفاده از  :1تبصره        

 نماید.

 به مدارک ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات، ترتیب اثر داده ننواهد شد.: 2تبصره        

نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده  % 70حداقلبه شرط کسب دانش آموزان سهمیه شاهد با توجّه به اولویّت های نوق، : 3تبصره       

 ، پایرش می شوند.مدرسه مورد تقاضای خود

اثر مطابق ضوابط، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی آموز،مورد تقاضای دانشت صیلی  هدر رشت سهمیه شاهددر صورت عدم افراز  :4تبصره       

 .شدخواهد 

 12و ماده  01/06/1390رس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، مور  به استناد اساسنامه مدا( 21 

سهمیه پایرش دانش آموزان روستایی مدارس نمونه دولتی ،  درصد ،10/10/1390مور   227195دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی شماره 

 .چه خواهد بودمطابق جداوی شماره یک و دو این دنتر

 مالک تعیین سهمیه شهری در آزمون ورودی، م ل استقرار دبیرستان دوره اوی متوسطه داوطلب می باشد. تبصره یک:   

می  داوطلب ت صیل، م ل استقرار دبیرستان دوره اوی متوسطه دانش آموز در سه سای مالک تعیین سهمیه روستایی در آزمون ورودی : دو  تبصره

 باشد.

 د خاص هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی موار-ث

به انتناب داوطلبان با توجه به عالقه خود و با در نظر گرنتن اولویت رشته های موجود در هنرستان های ننی و فرنه ای نمونه دولتی، نسبت ( 22

 هنرستان اقدام نمایند.

نمونه دولتی یک هنرستان پایرنته می شوند مجاز به ثبت نام در سایر هنرستان ها داوطلبانی که در آزمون ورودی هنرستان های ننی و فرنه ای ( 23

 ننواهند بود. 

 ادارات هنرستان دیگر، منوط به موانقت  در موارد خاص ، ثبت نام پایرنته شدگان از یک هنرستان ننی وفرنه ای نمونه دولتی در تبصره:

 مقصد خواهد بود.آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا نافیه مبدأ و 
در صورت عدم تکمیل ظرنیت هنرستان های ننی و فرنه ای نمونه دولتی، داوطلبان متقاضی ادامه ت صیل در اداره کل آموزش و پرورش استان   (24

بت نام و نسبت به تکمیل این هنرستان ها که در آزمون نمونه دولتی اعم از دبیرستان یا هنرستان شرکت نموده اند، می توانند بر اساس نمره نضلی، ث

 ظرنیت اقدام نماید.

مدیران هنرستان ها می توانند نسبت به ثبت نام پایرنته شدگان بر اساس ظرنیت هر رشته؛ اولویت های تعیین شده در نمون برگ هدایت  (25

 ت صیلی و میزان عالقه مندی آنان در هر رشته اقدام نمایند.
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 نش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی  ضوابط و نحوه نقل و انتقال دا-ج

در صورت دانش آموزانی که پس از قبولی در آزمون ورودی، متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا استان ها هستند،  (26

با کسب موانقت اداره کل ، دمورد تقاضای خود ) در شهرستان مبدا( و وجود ظرفیت خالی در مدرسه شهرستان مقصقبولی در مدرسه 

 آموزش و پرورش استان مقصد، مجاز به انتقای و ثبت نام در مدارس نمونه دولتی ) شهرستان یا استان دیگر( خواهند بود.

تان مقصد( باید تصویر نامه های اداره کل آموزش و پرورش استان مبدا ) اعالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب( و مقصد ) معرنی نامه به دبیرستبصره: 

 در پرونده دانش آموز  منتقل شده بایگانی شود. 

جابجایی دانش آموزان در دبیرستان های نمونه دولتی، م دوده یک شهرستان ) فتی در صورت داشتن نمره آخرین نرد قبولی مدرسه مقصد( در  (27

  ممنوع است.سای اوی پایرش، 

، بر در صورت وجود ظرفیت خالی در مدرسه مقصدشده در مدارس نمونه دولتی در موارد خاص،  مسئولیت جابجایی دانش آموزان پایرنته تبصره:

 عهده مدیرکل آموزش و پرورش استان است. 

 فنی وحرفه ای نمونۀ دولتی هایو هنرستاننظری  دوم  یرستان های متوسطۀ دوره شدگان در دباعالم نتیجه و ثبت نام قبول-چ

 می باشد.به شرح جدوی ذیل   نمونۀ دولتی ننی وفرنه ای هایو هنرستان دوم دوره   متوسطۀ دبیرستان هایشدگان در ام قبویاعالم نتیجه و ثبت ن (28

 جدول زمان بندی اعالم نتایج وثبت نام پذیرفته شدگان
 

 زمان اقدامات ردیف

 06/05/1400الی  02/05/1400 هنرستان ها و  نظری دومم نتایج دبیرستان  متوسطه اعال 1

 17/05/1400الی  09/05/1400 مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی 2

 20/05/1400 ذخیره مدارس نمونه دولتی درصورت عدم تکمیل ظرفیتاعالم فهرست  3

 31/05/1400الی  23/05/1400 ذخیره اعالم شده مهلت ثبت نام افراد 4

کارنامه ای شامل تعداد پاسخ های ص یح وغلط ، نمره مکتسبه هرماده درسی ،  ،ه اندشرکت نمودبرای کلیه داوطلبانی که درآزمون  (29

 دسترس ایشان قرار می گیرد. در و آخرین نردپایرنته شده درمدرسه موردتقاضای او ، صادر شده نمره تراز نمره ترازشده آن داوطلب و

آزمون داشته و برگزاری منطقۀ دبیرستان همان نمونۀ دولتی، اختصاص به  دوم دوره متوسطۀ دبیرستان هایقبولی در آزمون ورودی  (30

 .ننواهند بود در منطقه یا استان نمونۀ دولتیمدارس دیگر اند، مجاز به ثبت نام در آموزانی که در آزمون یک مدرسه پایرنته شدهدانش

واهد کرد نسبت به ثبت نام و انتناب دبیرستان مورد نظر م ل سکونت آنها تغییر خ 1399-1400دانش آموزانی که در سای ت صیلی  (31

 دقت الزم بعمل آورند .

آموزان هم زاد )دو قلو یا بیشتر، هم جنس یا غیر هم جنس( در صورت شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و پایرش دانش (32         

 ،رشته مورد تقاضای خوددر شده آزمون آخرین نرد پایرنته شده مدرسه  نمره تراز % 80های دیگر به شرط کسب فداقل یکی از آنان، قل

 ، ثبت نام نمایند.مازاد بر ظرفیت تعیین شدهتوانند می

    ، زادآموزان هم، نمره دانش آزمونه ، پیش از اعالم نتیج زاد)دوقلو یا بیشتر(همآموزان به منظور بررسی و اعمای تسهیالت پایرش دانش ه:تبصر  

 شودشدگان اعالم شده، در نهرست پایرنتهتعیینالزم، نام ایشان نیز مازاد بر ظرنیت  شرایطررسی و در صورت دارا بودن ب
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   سایر موارد-ج

مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه به شرطی مجاز به ثبت نام دانش آموز ان برای شرکت در آزمون ورودی آن مدرسه در سای ( 33    

برابر ظرنیت ، متقاضی برای ثبت نام داشته باشند . به  4می باشند که طبق ظرنیت اعالم شده ، آن وافد آموزشی فداقل  1400-1401ت صیلی 

 ی نمونه دولتی داشته باشند.انش آموز متقاضی برای آزمون ورودد نفر 216 نفر ، فداقل 27عنوان مثای:جهت پایرش دو کالس با تراکم هرکالس 

و هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی سال  نظری ثبت نام  در آزمون  ورودی  دبیرستان های متوسطه ی دوره  دوم فرممیل راهنمای  تک

 1400-1401تحصیلی 

  تکمیل شود. به طور کامل در سامانهمی بایست آزمون ورودی  ثبت نام در نرم 

  بق باشناسنامه وبطورکامل )فرف به فرف ، از راست به چپ(درم ل ، داوطلب باید نام خانوادگی ونام خودرامطا 2و1درردیف های

 مشنص شده واردنماید.

 داوطلب باید عدد ده رقمی شماره شناسنامه )کدملی( خودرا)ازچپ به راست( درم ل مشنص شده واردنماید. 3درردیف ، 

  ل مشنص شده واردنماید.، داوطلب باید تاریخ تولد خودرابه روز ، ماه وسای )ازچپ به راست( درم 4درردیف  

  داوطلب باید جنسیت خودرا درمربع مربوطه عالمت گااری نماید. 5درردیف ، 

  داوطلب باید نام پدرخودرامطابق شناسنامه وبطورکامل )فرف به فرف ازراست به چپ( درم ل مشنص شده واردنماید. 6درردیف، 

 ه راست( درم ل مشنص شده وارد نماید.ی پدرخودرا)ازچپ بمه ، داوطلب باید شماره شناسنا 7درردیف 

  رادرمربع مربوطه مشنص نماید.1399-1400سای ت صیلی جاری خود متوسطه اوی، داوطلب بایدم ل ت صیل دوره  8درردیف 

  داوطلب بایددین خودرا)اسال م ،مسی ی ،کلیمی، زرتشتی ( درمربع مربوطه عالمت گااری نماید. 9درردیف ، 

  ل وی درمنطقه شهری یاروستایی قرارداشته ، مربع مربوطه یم ل ت ص متوسطه اویفسب این که مدرسه ریدب، داوطلب با 10درردیف

 راعالمت گااری نماید.

  مربع اولویت راعالمت گااری نماید. این دنترچه ، 4 ، داوطلب استفاده ازسهمیه شاهدباتوجه به توضی ات صف ه 11درردیف 

  نیز نام  و م ل مشنص شده واردنماید م ل ت صیل خودرا )ازچپ به راست( در توسطه دوره اویممدرسه  ، داوطلب بایدکد 12درردیف

 آن را درم ل مشنص شده بنویسد.

  خودرا)ازچپ به راست ( درم ل مشنص شده  1399-1400، داوطلب بایدکدمنطقه آموزشی م ل ت صیل سای ت صیلی  13درردیف

 یسد.واردنمایدونیزنام آن رادرم ل مشنص شده بنو

 در قسمت باالی کارنامه دانش آموز درج شده است.محل تحصیل  و کد منطقه آموزشی محل تحصیل  تذکر: کد مدرسه متوسطه اول

  ازچپ به راست در تقاضای خودرا هنرستان ننی وفرنه ای نمونه دولتی مورد کد(2باتوجه به جدوی شماره)، داوطلب باید 14درردیف 

 م ل مشنص شده بنویسد. در ام هنرستان ران نظر درج کرده و م ل مورد

 کد دو رشته انتناب نماید و به ترتیب اولویت در م ل منصوص درج نماید  2 : داوطلب می تواند براساس جدوی شماره  تاکر مهم 

  چپ  از 2و1یت براساس اولو تقاضای خود دبیرستان نمونه دولتی متوسطه دوم مورد (کد2، داوطلب باتوجه به جدوی شماره) 15درردیف

 م ل مشنص شده بنویسد. را در دو خود نام دبیرستان های اولویت یک و به راست درج نموده و

 نه دولتی دریک منطقه آموزشی باشددبیرستان نمو دو اید( ب2) و (1داوطلب برای انتناب اولویت) -1تاکرمهم: 

 

 

 



7 
 

 1400-1401ی دولتی سال تحصیلی فنی وحرفه ای نمونه هایدوره دوم و هنرستانی ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های متوسطهفرم پیش نویس 

 م ل الصاق عکس

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

 .............................................................................ـ نام خانوادگی: 1

  م ل درج فروف نام خانوادگی از راست به چپ با فروف بزرگ 

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

  م ل درج فروف نام از راست به چپ با فروف بزرگ 

                
 شناسنامه )کد ملی(:ـ شمارۀ 3

  م ل درج شمارۀ شناسنامه )کد ملی( از چپ به راست 

          
 

 ـ تاریخ تولد:4

 سای ماه روز

       

 ـ جنسیت:5

دختر
 

پسر        
  

 ...................................ـ نام پدر: ..........................................6

  م ل درج فروف نام از راست به چپ با فروف بزرگ 

                
 ـ شمارۀ شناسنامه پدر:7

 م ل درج شمارۀ شناسنامه از چپ به راست

         
شهری محل دبیرستان متوسطه دوره اول فعلی: -8

 
روستایی    

  
اسالم دین:   -9

 
مسی ی    

 
کلیمی    

 
زرتشتی    

  

 هستم: نظری متقاضی استفاده از سهمیۀ روستایی دبیرستان متوسطه دوره دوم -10

بلی
 

               
         

خیر
  

 و هنرستان فنی وحرفه ای نمونۀ دولتی هستم: نظری متقاضی استفاده از سهمیۀ شاهد دبیرستان متوسطه دوره دوم -11

اولویت اوی
 

اولویت دوم    
         

اولویت سوم
 

 اولویت چهارم    
 

 محل تحصیل: دبیرستان متوسطه اول   کد  -12

 م ل درج کد مدرسۀ راهنمایی م ل ت صیل از چپ به راست

           

.............................................................           ل تحصیل:نام دبیرستان متوسطه دوره اول مح
 

کد منطقۀ محل تحصیل: -13
 
  م ل درج کد منطقه از چپ به راست

        

 

 ................................................................ نام منطقۀ محل تحصیل:

با نوشتن اعداد   15و 14های ننی وفرنه ای نمونۀ دولتی ودبیرستان های متوسطۀ دوره دوم ، بایستی نوع وافدآموزشی مورد نظر خود را در ردیف رود به هنرستانداوطلبان و تذکر مهم:

در مربع مربوط به انتناب اولویت مشنص نمایند. 2یا 1اولویت 
 

  

 

 

ا:کد هنرستان فنی وحرفه ای نمونۀ دولتی مورد تقاض -14
 

 .................................................................نام هنرستان نمونۀ دولتی 

 (داوطلبان با توجه به جدول شماره سه می توانند دو رشته انتخاب نمایند)

 ...........نام رشته ................................         کد رشته اولویت 

  

 

 

 م ل درج کد هنرستان نمونۀ دولتی اولویت اوی از چپ به راست

         

 

 

مورد تقاضا:نظری  کد دبیرستان نمونۀ دولتی متوسطه دوره دوم  -15
 

م ل درج کد دبیرستان نمونۀ دولتی متوسطه دوره دوم اولویت اوی  ..................................................................نام دبیرستان نمونۀ دولتی متوسطه دوره دوم اولویت اوی: 

 از چپ به راست

          
 ..................................................................نام دبیرستان نمونۀ دولتی متوسطه دوره دوم اولویت دوم: 

 

 انتخاب یک رشته می باشید( رشته مورد عالقه :  ) فقط مجاز به

 علوم تجربی    ریاضی  فیزیک        علوم انسانی

  

م ل درج کد دبیرستان نمونۀ دولتی متوسطه دوره دوم اولویت دوم 

 از چپ به راست
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 1399-1400لتی استان هرمزگان  سال تحصیلی نظری  نمونه دوهای دوره دوم متوسطه  ظرفیت پذیرش ورودی پایه دهم  دبیرستان - یک جدول شماره 

نام  ردیف

منطقه 

 آموزشی

نام 

 دبیرستان

کد  جنسیت

 دبیرستان

رشته تحصیلی)تعداد 

 کالس(

ظرفیت           

 پذیرش

منطقه 

تحت     

 پوشش

درصد 

سهمیه 

 روستایی

امکانات 

 خوابگاهی

آدرس دقیق 

 آموزشگاه

ریاضی 

 فیزیک

علوم 

 تجربی

علوم 

 انسانی

شهر بستک پشت اداره  دارد 60 جناح 81 1 1 1 95045157 پسر صال ین بستک 1

برق / شماره تماس 

44322669 

شهر بستک بلوار  دارد 60 جناح 81 1 1 1 68837509 دختر زینبیه )س( بستک 2

جنب دانشگاه  خوشکام

پیام نور / شماره تماس 

44324797 

آیت اهلل خامنه  جاسک 3

 ای

شهر جاسک خیابان  دارد 60 - 54 1 1 0 95145047 پسر

معلم/ شماره تماس 

42521545 

شهر جاسک / شماره  دارد 60 - 54 1 1 0 95145046 دختر بصیرت جاسک 4

 42522651تماس 

بندر خمیر میدان امام  دارد 55 - 54 0 1 1 96041180 پسر امام رضا )ع( بندرخمیر 5

خمینی  / شماره تماس  

33234973 

بندر خمیر جنب دبستان  دارد 55 - 81 1 1 1 95044738 دختر عترت میربندرخ 6

نبوت / شماره تماس 

33225348 

نافیه یک  7

 بندرعباس

 -هرمز  81 1 1 1 68140606 پسر آیت اهلل خامنه ای

 ابوموسی

بلوار امام خمینی جنب  دارد 30

سپاه امام سجاد / 

33313177 

نافیه یک  8

 بندرعباس
 -هرمز  81 1 1 1 95064936 پسر خواجه نصیر

 ابوموسی

بلوار امام فسین روبروی  ندارد 0

سامکو / شماره تماس 

333733406 

نافیه یک  9

 بندرعباس
 -هرمز  135 1 2 2 68126308 دختر رشد

 ابوموسی

بندرعباس روبروی کوی  دارد 30

شفا پشت بیمارستان 

شهید م مدی / شماره 

 33342155تماس  

نافیه دو  10

 باسبندرع

بلوار جمهوری اسالمی  دارد 30 نین 81 1 1 1 68218301 پسر جامعه الصادق

پل خواجو جنب شیرینی 

نروشی جام عسل/ 

شماره تماس 

335593203 
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نافیه دو  11

 بندرعباس
-بلوار جمهوری اسالمی  دارد 30 نین 81 1 1 1 68224108 دختر مهدیه

بهمن کوچه کوثر  22

/ شماره تماس 11

33550127 

خیابان شهید بهشتی  دارد 50 شیبکوه 54 1 1 0 68723003 دختر فضرت زینب)س( بندرلنگه 12

جنب پژوهشسرای 

خوارزمی / شماره تماس 

44225060 

بندرلنگه پشت استادیوم  دارد 50 شیبکوه 54 0 1 1 68718905 پسر شهید بهشتی بندرلنگه 13

ورزشی / شماره تماس 

44225013 

پارسیان خیابان معلم  دارد 40 - 81 1 1 1 68915803 دختر )ره( امام خمینی پارسیان 14

خیابان نرهنگ / شماره 

 44625730تماس 

پارسیان  خیابان معلم /  ندارد 40 - 81 1 1 1 95064105 پسر دکتر شهریاری پارسیان 15

شماره تماس  

44625730 

آیت اهلل خامنه  فاجی آباد 16

 ای

خیابان   شهر فاجی اباد اردد 30 - 54 1 1 0 68524801 پسر

مهاجرین /شماره 

 35424026تماس

فضرت ناطمه  فاجی آباد 17

 ) س(

 4ناز شهر فاجی اباد  دارد 30 - 54 1 1 0 68538909 دختر

خیابان نرهنگ /شماره 

 35421065تماس

رودان پشت پارک بانوان  دارد 50 رودخانه 81 1 1 1 69331307 دختر عترت رودان 18

/ شیخ طوسی  روبروی سای

 42881733شماره تماس 

رودان بلوار چمران جنب  دارد 50 رودخانه 81 1 1 1 69321903 پسر عالمه امینی رودان 19

اداره ننی و فرنه ای / 

شماره تماس 

42884200 

شهر سیریک م له تومان  دارد 60 - 54 1 1 0 95149751 دختر عترت سیریک 20

زره کوچه بیمه 

 42374957ایران/

قشم شهرک بوستان /  ندارد 20 شهاب 81 1 1 1 69027202 دختر م دثه قشم 21

شماره تماس 

09113446210 

قشم جنب مسجد ایمان  ندارد 20  54 0 1 1 95122795 پسر خرد قشم 22

/ شماره تماس 

09173631472 
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قشم درگهان / شماره  دارد 50 شهاب 81 1 1 1 69027701 پسر خوارزمی قشم 23

 09173610759 تماس

جزیره کیش مدرسه  ندارد 0 - 81 1 1 1 95043755 دختر ناطمیه کیش 24

نمونه دولتی دخترانه 

 ناطمیه

آیت اهلل خامنه  کیش 25

 ای

جزیره کیش مدرسه  ندارد 0 - 54 0 1 1 95043756 پسر

نمونه دولتی آیت اهلل 

 خامنه ای 

ندرک س 81 1 1 1 69135305 پسر خاتم االنبیاء میناب 26

- 

 بشاگرد

میناب بلوار ولی عصر /  دارد 60

شماره تماس 

42225919 

فضرت خدیجه  میناب 27

 ) س(

سندرک  81 1 1 1 69138205 دختر

- 

 بشاگرد

میناب بلوار آی م مد/   دارد 60

شماره تماس 

42228008 

 1400-1401هرمزگان  سال تحصیلی  ظرفیت پذیرش ورودی پایه دهم  هنرستان های  نمونه دولتی استان -جدول شماره دو    

منطقه  شهرستان ردیف

 آموزشی

نام 

 هنرستان

 و شماره تماس آدرس آموزشگاه کدهنرستان ظرفیت کد رشته  رشته تحصیلی  جنسیت

خلیج  نافیه یک بندرعباس 1

 نارس 

خیابان آیت اهلل غفاری جنب اداره آگاهی  1254765 25 021210 معماری داخلی دختر

/ شماره تماس  4کوچه مدرس 

33313180 

خلیج  نافیه یک بندرعباس 2

 نارس 

خیابان آیت اهلل غفاری جنب اداره آگاهی  1254765 25 071110 صنایع شیمیایی دختر

/ شماره تماس  4کوچه مدرس 

33313180 

خلیج  نافیه یک بندرعباس 3

 نارس

اره آگاهی خیابان آیت اهلل غفاری جنب اد 1254765 25 041110 فسابداری دختر

/ شماره تماس  4کوچه مدرس 

33313180 

م له سورو جنب هنرستان پرنسور  1540689 30 021210 معماری داخلی پسر شهید دارا  نافیه دو بندرعباس 4

 33427284فسابی/ شماره تماس 

نسور م له سورو جنب هنرستان پر 1540689 30 071310 الکتروتکنیک پسر شهید دارا نافیه دو بندرعباس 5

 33427284فسابی/ شماره تماس 

شبکه و نرم انزار  پسر شهید دارا نافیه دو بندرعباس 6

 رایانه 

م له سورو جنب هنرستان پرنسور  1540689 30 068810

 33427284فسابی/ شماره تماس 

ر م له سورو جنب هنرستان پرنسو 1540689 30 071410 الکترونیک پسر شهید دارا نافیه دو بندرعباس 7

 33427284فسابی/ شماره تماس 

 


