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 جمهوری اسالمی اریان 

 وزارت آموزش و رپورش 

 اداره کل آموزش و رپورش استان کرمان 

   دفترچه راهنمای ثبت انم

 و شرکت رد آزمون ورودی پاهی دهم دبیرستان اه و هنرستان اهی نموهن دولتی 

 استان کرمان

تحصیل 
 1400-1401   یسال 

 م نیستثبت انداوطلب گرامی خرید کد ثبت انم هب منزله توجه: 

تکمیل فرم ثبت انم )ثبت مشخصات، عکس ، سهمیه اه و ... ( و ردیافت کد 
 ، ساماهن  زا ره گیری بلکه پس از 

 می گردد ثبت انم قطعی 

 

 sanjesh.kermanedu.irآدرس سایت ثبت نام: 
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 تعالی   هباسم 

رای هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شو  مصوب ،  در اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی  

و هنرستان   ، آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان ها  1390/ 01/06  عالی آموزش و پرورش ، مورخ

تحصیلی    های سال  برای  دولتی  این   1400- 1401نمونه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  مطابق 

م مفاد  و  شماره  دستورالعمل  های  بخشنامه  در  شماره   1399/ 23/02مورخ    136/510ندرج  و 

)در خصوص دستورالعمل برگزاری آزمون های تراکمی دانش آموزان   02/1399/ 24مورخ    141/510

 ه گذاری اجتماعی( برگزار می گردد.در شرایط فاصل

 الف( ضوابط و شرایط ثبت نام در آزمون ورودی

 ( داشتن تابعیت ایرانی1

انجام   05/1399/ 22مورخ    44/241/340تبصره: ثبت نام اتباع غیر ایرانی، بر اساس بخشنامه شماره  

 می شود.

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

 معدل کتبی : مالک شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی کسب حداقل  1تبصره  

ات تکوینی( در ارزشیابی پایانی نوبت دوم )معدل نمرات خرداد ماه بدون اعمال نمر  )هفده(   «17»

 پایه نهم می باشد.

از   خواهد شد وکارت ورود به جلسه صادر ن  17: برای دانش آموزان با معدل کتبی زیر  2تبصره  

 شرکت آن ها در آزمون جلوگیری خواهد شد. 

( رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی در بین دانش آموزان همان منطقه 3

 خواهد بود.

اند در نمونه برگ تقاضای ثبت نام صرفا یک واحد آموزشی و یک رشته تحصیلی طلب می تو( هر داو4

 ربی، ریاضی فیزیک  یا علوم انسانی( را انتخاب نماید.از شاخه نظری )علوم تج



3 
 

( دانش آموزان عشایری به دلیل کوچ رو بودن ، در هر منطقه ای در سطح استان مجاز به ثبت نام 5

 باشند.    و شرکت در آزمون می 

هر داوطلب در نمونه برگ تقاضای ثبت نام صرفا می تواند یک هنرستان از شاخه فنی و حرفه (  6

 را انتخاب نماید.ای  

( رقابت علمی برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای  نمونه دولتی ، در بین دانش آموزان 7

 ود. شهر و شهرستان، بدون در نظر گرفتن منطقه یا ناحیه خواهد ب

( دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج از کشور که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس 8

تی هستند، با توجه به اینکه آزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان برگزار نمی شود،  نمونه دول

نسبت به ، مطابق با دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی،  ضروری است در موعد مقرر

 . ثبت نام خود در استان مورد تقاضا، اقدام نمایند

مدارس خارج از کشور در خصوص ثبت نام و شرکت تبصره: مسئولیت اطالع رسانی به دانش آموزان  

 در آزمون بر عهده مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور می باشد. 

 زمون ب( مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آ 

  21/01/1400شنبه مورخ  ( ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، از روز  9

مورخ  روز    لغایت شنبه  سامانه    31/01/1400سه  طریق  انجام    sanjesh.kermanedu.irاز 

 خواهد شد.

  02/1400/ 03جمعه مورخ  لغایت روز    21/01/1400شنبه مورخ  ویرایش اطالعات از روز    :1تبصره  

 در سامانه مذکور امکان پذیر خواهد بود.

تمامی مراحل ثبت نام، اعالم نتایج آزمون، درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن از :  2تبصره  

 انجام خواهد شد.    sanjesh.kermanedu.irطریق سامانه  

اوطلبان در اختیار د  sanjesh.kermanedu.ir( دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق سامانه  10

 می گیرد.   قرار
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: مشخصات فردی، عکس داوطلب، مدرسه محل تحصیل، ( کارت ورود به جلسه آزمون شامل11

حداقل سه  رشته مورد تقاضا، اولویت انتخاب مدارس نمونه دولتی و نشانی دقیق حوزه امتحانی،  

اوطلبان در اختیار د   sanjesh.kermanedu.irاز طریق سامانه    روز قبل از برگزاری آزمون

 خواهد گرفت.   قرار

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

به    18/04/1400جمعه مورخ  روز    صبح   9ساعت  ( آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، راس  12

 صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. 

مبلغ ثبت نام ، 1380مقررات مالی دولت، مصوب  ظیم بخشی از قانون تن 14 ( به استناد ماده  13

 )سیصد هزار ریال( می باشد.   ریال 000/300

 تبصره: مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه، تحت هر عنوان ممنوع است.

 ج( مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون 

به خرید کد ثبت نام می بایست نسبت    فرم ثبت نام   قبل از تکمیل ( خرید کد ثبت نام : داوطلب  14

 اقدام نماید.    sanjesh.kermanedu.irموجود در سامانه  صرفا از طریق درگاه اینترنتی  

می باید جهت پرداخت وجه ثبت نام از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب داوطلبان گرا  -

 اقدام نمایند. 

ثبت »از ورود به منوی  امه ثبت نام در آزمون: داوطلبان پس  ( تکمیل نمون برگ اینترنتی تقاضان15

نسبت به تکمیل نمون برگ ثبت نام شامل عکس، مشخصات فردی، سهمیه های   «نام در آزمون

 م ، اولویت انتخاب و تلفن تماس اقدام می نماید.ثبت نا

 د ینبا  لیاف  مباشد. حج  px100  ریتصو  تیفیو کpx160در    px120  دیبا  دانش آموز عکس    زیسا  -

زمینه   باشد.   یم   png , jpeg , jpg , gif , bmpقابل قبول    یباشد. فرمت ها   شتر یب  kb150از  

 باشد.مربوط به سال جاری دانش آموز  و  سفید،  عکس  
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توجه: با توجه به اینکه پس از واریز وجه به درگاه اینترنتی و ثبت نام، وجه قابل برگشت نمی باشد، 

بان قبل از ثبت نام و واریز وجه از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل لذا تاکید می گردد داوطل

 نمایند. 

وق، رسید ثبت نام خود ( دریافت فرم رسید ثبت نام: ضروری است داوطلبان پس از طی مراحل ف 16

آن را   ، را از سامانه دریافت نموده و پس از بررسی مجدد و اطمینان از صحت اطالعات ثبت شده

 اری نمایند.بعدی نزد خود نگهدجهت مراحل  

 ج( منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاالت

 زیر است. ( منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاالت و مدت زمان پاسخگویی، به شرح جدول  17

تعداد   منابع آزمون  ردیف

 سؤال 

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی  ضریب 

  2 10 آموزش قرآن و پیام های آسمان 1

 

 

 دقیقه   120

 

 

 

پایه  درسی  کتب 

نهم سال تحصیلی 

1399-400 

 2 15 فارسی 2

 1 8 عربی 3

 1 10 مطالعات اجتماعی)تاریخ،جغرافی،مدنی(  4

 1 7 انگلیسیزبان   5

 2 25 علوم تجربی  6

 3 25 ریاضی  7

  100 جمع کل 

 

ن می ل فوق تعییو طبق جدو  درصد کتاب های درسی پایه نهم  100محتوای منابع آزمون از    -

 گردد.  

ای )فقط یک پاسخ صحیح(   سؤاالت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، به شیوه چهارگزینه  - 18

 طراحی خواهد شد.   1399-400کتب درسی پایه نهم سال تحصیلی از تمام محتوای  
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و سؤاالت درس »آموزش قرآن و پیام های آسمان« از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع    - 19

کلیمیان،   سننت )مسیحیان،  کشور  رسمی  دینی  های  اقلیت  داوطلبان  اما  شد.  خواهد  طراحی 

زرتشتیان( به سؤاالت مشترک اقلیت های دینی بر اساس محتویات کتاب تعلیمات ادیان الهی و 

 پاسخ خواهند داد.  1399چاپ سال  920اخالق ویژه ادیان دینی با کد 

ت و به ازای هر پاسخ غلط،  یک نمره منفی برای داوطلب مثب ره  نم   3( به ازای هر پاسخ صحیح،   20

 در نظر گرفته می شود. برای سؤاالت بدون پاسخ، نمره ای در نظر گرفته نخواهد شد. 

تبصره: چنانچه داوطلب در یک سؤال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد، یک نمره منفی برای 

 او منظور خواهد شد. 

 پذیرش دانش آموزیط شراد( ظرفیت، ضوابط و 

( ظرفیت پذیرش هر رشته در هر یک از دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی استان و 21

 قابل مشاهده می باشد.پایان این دفترچه    1و2شماره مناطق تحت پوشش در جدول  

وم عل  ( پذیرش نهایی دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، برای رشته های تحصیلی » ادبیات و 22

 انسانی، علوم تجربی ، ریاضی فیزیک و  شاخه فنی و حرفه ای«، منوط به کسب شرایط احراز رشته/

شماره   بخشنامه  موضوع   ( تحصیلی  هدایت  اجرایی  نامه  شیوه  مطابق   ، مورخ   226266زمینه 

 ( در خرداد ماه خواهد بود. 12/1395/ 18

ورد تقاضای داوطلب، قبولی وی در ی مصیلتبصره: در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشته تح 

 آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.

مورخ   227195« دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی، شماره  11( مطابق تبصره یک ماده »23

میانگین نمره کل آزمون ورودی ، بر اساس  ، پذیرش دانش آموزان در آزمون ورودی  10/1390/ 10

درصد نمره آزمون    50ه نهم به نسبت مساوی؛ )ی نوبت دوم پایارزشیابی پایانو معدل کتبی  

 خواهد بود. درصد معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم( 50ورودی و 
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درصد معدل کتبی، برای پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی   50تبصره: شرط محاسبه  

دماه پایه  عدل نمرات خردانی نوبت دوم )م « در ارزشیابی پایا17معدل کتبی »داشتن حداقل  

 می باشد.  1399-1400نهم بدون اعمال نمرات تکوینی( سال تحصیلی 

 

 

 تذکر: 

زمون،  با توجه به تاثیر معدل کتبی پایانی نوبت دوم دانش آموزان پایه نهم در اعالم نتایج آ  

ان در سامانه ارس دوره اول متوسطه می بایست نسبت به ثبت معدل دانش آموزدمدیران م

sanjesh.kermanedu.ir    از متعاقبا  آموزان  دانش  معدل  ثبت  فرآیند  نمایند.)  اقدام 

طریق کارشناسی سنجش ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق اطالع رسانی خواهد  

 شد.( 

شماره  24 بخشنامه  استناد  به  )،  1390/ 29/03مورخ    220/ 61884(  ظرفیت   ( %10ده درصد  از 

با اولویت های  پذیرش مدارس نمونه دولتی، ) »دانش آموزان زیر به  در صورت وجود داوطلب(، 

 تعلق می گیرد:  شاهد«

 الف( اولویت اول: فرزندان شاهد؛ 

 سال سابقه اسارت؛   3به باال و آزادگان با بیش از   %50ب( اولویت دوم: فرزندان جانباز 

 ابقه اسارت؛ ماه س  6و آزادگان با بیش از    % 49تا   %25ج( اولویت سوم: فرزندان جانباز 

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

در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، باید در نمون »سهمیه شاهد«  : متقاضی استفاده از  1تبصره  

 برگ ثبت نام، اولویت خود را مشخص نماید. 

 داده نخواهد شد.   : به مدارک ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات، ترتیب اثر2صره  تب
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 %70حداقل  : دانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت های فوق، به شرط کسب  3تبصره  

 ، پذیرش می شوند.نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود

م احراز سهمیه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز، مطابق : در صورت عد 4تبصره  

 ، قبولی وی در آزمون ، لغو و بی اثر خواهد شد.  ضوابط

 

و هفتمین جلسه شورای عالی  ( به استناد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصدوچهل25

اجرایی مدارس نمونه دولتی دستورالعمل    12و همچنین ماده    1390/ 01/06آموزش و پرورش، مورخ  

آموزان 1390/ 10/ 10مورخ    227195به شماره   دانش  پذیرش  درصد  استانی  کارگروه  مصوبه  و   ،

 شهری و روستایی دبیرستان های نمونه دولتی متعاقبا اعالم خواهد شد. 

، سهمیه شهری تحت   : بر اساس مصوبه کارگروه استانی عالوه بر سهمیه شهری و روستایی 1  رهتبص 

ش نیز برای دانش آموزان شهری مشغول به تحصیل در شهرهایی که فاقد مدرسه نمونه دولتی پوش

 می باشند به نسبت تعداد دانش آموزان شرکت کننده در نظر گرفته خواهد شد.

کارگروه استانی سهمیه عشایری برای دانش اموزان مشغول به تحصیل در   : بر اساس مصوبه 2تبصره  

 ت کننده در نظر گرفته خواهد شد.دانش آموزان شرکمدارس عشایری به نسبت  

یا 26 و  پوشش  تحت  روستایی،  )شهری،  ورودی  آزمون  در  استقرار  محل  سهمیه  تعیین  مالک   )

 متوسطه داوطلب خواهد بود.عشایری( محل استقرار پایه نهم دبیرستان دوره اول  

 ه( موارد خاص هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی  

و با در نظر گرفتن اولویت رشته های موجود در هنرستان های طلبان با توجه به عالقه خود  ( داو27

 . فنی و حرفه ای نمونه دولتی، نسبت به انتخاب هنرستان اقدام نمایند

هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی، بر مبنای موافقت نامه تنظیم شده با ( پذیرش در  28

ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش، با توجه به ظرفیت کالس ها  دفتر آموزش های فنی، حرفه

 و رشته های دارای مجوز، صورت می گیرد.
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ه دولتی یک هنرستان ( داوطلبانی که در آزمون ورودی هنرستان های فنی و حرفه ای نمون 29

 پذیرفته می شوند، مجاز به ثبت نام در سایر هنرستان ها نخواهند بود.

رد خاص، ثبت نام پذیرفته شدگان از یک هنرستان فنی و حرفه ای نمونه دولتی در تبصره: در موا

هنرستان دیگر منوط به موافقت ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه مبدأ و مقصد 

 واهد بود.خ

( اداره کل آموزش و پرورش استان در صورت عدم تکمیل ظرفیت هنرستان های فنی و حرفه 30

ه دولتی می تواند، از بین داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در این هنرستان ها که در آزمون ای نمون

ت نام و نسبت ثبنمونه دولتی اعم از دبیرستان یا هنرستان شرکت نموده اند، بر اساس نمره فضلی، 

 به تکمیل ظرفیت اقدام نماید.

 آزمون ورودیو( ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش آموزان پذیرفته شده در 

( دانش آموزانی که پس از قبولی در آزمون ورودی، متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی 31

در صورت قبولی در مدرسه مورد تقاضای خود)در ،  سایر شهرستان ها و یا استان ها هستند

با کسب موافقت اداره کل آموزش  شهرستان مبدأ( و وجود خالی در مدرسه شهرستان مقصد،  

رورش استان مقصد، مجاز به انتقال و ثبت نام در مدارس نمونه دولتی )شهرستان یا استان دیگر( و پ

 د.خواهند بو

موزش و پرورش استان های مبدأ) اعالم قبولی با ذکر نمره کل تصویر نامه های اداره کل آ  :1 تبصره

وز منتقل شده، بایگانی معرفی نامه به دبیرستان مقصد( باید در پرونده دانش آمداوطلب( و مقصد ) 

 شود. 

 : جابجایی دانش آموزان در هنرستان های نمونه دولتی از یک شهرستان 2تبصره 

دبیرستان  32 آموزان در  نمونه دولتی در محدوده یک شهرستان )حتی در (جابجایی دانش  های 

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

در  مسئولیت جابجایی دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس نمونه دولتی در موارد خاص،    تبصره:

 بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان است.  صورت وجود ظرفیت خالی در مدرسه مقصد
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 ز( اعالم نتیجه و ثبت نام از پذیرفته شدگان در آزمون 

پس از برگزاری آزمون از طریق   و هفتهداکثر  ( نتیجه آزمون: نتایج پذیرفته شدگان اصلی حد33

 اعالم خواهد شد.  sanjesh.kermanedu.irسامانه  

 ( حداکثر مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان اصلی در زمان اعالم نتایج، اطالع رسانی خواهد شد.34

 شد. ( برای داوطلبانی که در آزمون ورودی شرکت کرده اند کارنامه اعالم نتایج صادر خواهد  35

( پس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، در صورت عدم تکمیل کالس ها، فهرست 36

اعالم    sanjesh.kermanedu.irذخیره توسط اداره کل آموزش و پرورش استان از طریق سامانه  

 خواهد شد.

آموزش اصلی و ذخیره اعالم شده به مدارس، باید به تایید اداره کل    نشدگاتبصره: فهرست پذیرفته  

 و پرورش استان برسد و حداقل به مدت سه سال در مدرسه، منطقه و استان، نگهداری شود. 

یا بیشتر، همجنس یا غیر همجنس( در صورت شرکت در آزمون   و دو قل( دانش آموزان همزاد)  37

نمره   %80حداقل  یکی از آنان، قل های دیگر به شرط کسب  ورودی مدارس نمونه دولتی و پذیرش  

مازاد بر ظرفیت  ، می توانند  در رشته مورد تقاضای خودده آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه  تراز ش

 ثبت نام نمایند.  تعیین شده، 

 

 32238464-32238324تلفن تماس جهت پاسخ به سؤاالت داوطلبان :  
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 1400-1401ری استان در آزمون ورودی پایه دهم سال تحصیلی  ظرفیت پذیرش دانش آموزان پایه دهم دبیرستان های نمونه دولتی متوسطه نظ(  1جدول شماره )

  ظرفیت پذیرش پایه دهم جنسیت  نام دبیرستان  شهرستان/منطقه/ناحیه  ردیف

 

 نواحی و مناطق تحت پوشش 
علوم  

 تجربی

ریاضی 

 فیزیک

علوم  

 انسانی 

 عشایری   -1ناحیه   27 *27 54 دخترانه  نرجس خاتون  کرمان   1ناحیه   1
بر مناطق فوق در این مدرسه در رشته ریاضی  * عالوه  

ماهان دختر  آموزان  دانش  و  فیزیک  گلباف  ،شهداد، 

 نیز مجاز به انتخاب می باشند.   راین

 عشایری   -1ناحیه   0 *54 27 پسرانه  شهید مصطفی احمدی روشن  کرمان   1ناحیه   2
* عالوه بر مناطق فوق در این مدرسه در رشته ریاضی  

پ آموزان  دانش  و  سر  فیزیک  گلباف  ماهان،شهداد، 

 نیز مجاز به انتخاب می باشند.   راین

 عشایری   -چترود  –  2ناحیه   27 *54 54 دخترانه  شهید ایرانمنش  کرمان   2ناحیه   3
رشته ریاضی  * عالوه بر مناطق فوق در این مدرسه در  

و   گلباف  ماهان،شهداد،  دختر  آموزان  دانش  فیزیک 

 راین نیز مجاز به انتخاب می باشند. 

 عشایری -چترود-2ناحیه   *27 *54 54 پسرانه  سید کمال الدین موسوی  کرمان   2ناحیه   4
* عالوه بر مناطق فوق در این مدرسه در رشته ریاضی  

پسر   آموزان  دانش  و  فیزیک  گلباف  ماهان،شهداد، 

 راین نیز مجاز به انتخاب می باشند. 

* عالوه بر مناطق فوق در این مدرسه در رشته علوم  

کرمان نیز مجاز به    1دانش آموزان پسر ناحیه    انسانی

 انتخاب می باشند. 

 انار  27 0 27 دخترانه  حضرت زینب )س(  انار  5

 انار  0 27 27 پسرانه  امام حسین )ع(  انار  6

 عشایری -ارزوئیه-بافت *27 27 27 دخترانه  شریعت  بافت  7

 ایری عش -رابر-ارزوئیه-بافت 27 27 27 پسرانه  عالمه طباطبایی بافت  8

 عشایری   -بردسیر 27 27 27 دخترانه  حضرت فاطمه )س(  بردسیر  9

 عشایری   -بردسیر 0 27 27 پسرانه  امام علی )ع( بردسیر  10

 عشایری   -فهرج  -بم 27 0 27 دخترانه  محدثه بم 11

 عشایری  -ریگان-فهرج-نرماشیر-بم 27 27 27 پسرانه  فردوسی  بم 12

 عشایری  -رفتجی 27 0 54 دخترانه  ابرار  جیرفت  13

 عشایری   -جیرفت 27 *27 54 پسرانه  شهید رجایی جیرفت  14
* عالوه بر مناطق فوق در این مدرسه در رشته ریاضی  

شهرستان   پسر  آموزان  دانش  نیز  فیزیک  عنبرآباد 

 مجاز به انتخاب می باشند. 

 رابر  15

 

 رضوان 

 

 عشایری   -رابر 27 0 27 دخترانه 
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  ظرفیت پذیرش پایه دهم جنسیت  نام دبیرستان  شهرستان/منطقه/ناحیه  ردیف

 

 مناطق تحت پوشش نواحی و  
علوم  

 تجربی

ریاضی 

 فیزیک

علوم  

 انسانی 

 کشکوئیه-نوق-رفسنجان 27 27 27 دخترانه  شهید سجادی  رفسنجان 16

 کشکوئیه-نوق-رفسنجان 27 27 27 پسرانه  علی ابن ابی طالب)ع(  رفسنجان 17

 عشایری   -رودبار 27 0 27 دخترانه  فرهیختگان رودبار  18

 عشایری   -رودبار 27 0 27 پسرانه  صاحب الزمان)عج(  رودبار  19

 عشایری   -ریگان 27 0 27 دخترانه  معصومیه  ریگان 20

 راور -کوهبنان-زرند 27 27 27 دخترانه  والیت زرند  21

 راور   -کوهبنان-زرند 27 27 27 پسرانه  استاد جعفری  زرند  22

 عشایری -سیرجان 27 27 27 دخترانه  یشه اند سیرجان  23

 عشایری   -سیرجان 27 27 27 پسرانه  مصطفی خمینی  سیرجان  24

 عشایری -شهربابک 27 27 27 دخترانه  شهید اسالمی  شهربابک  25

 عشایری   -شهربابک 27 27 27 پسرانه  اندیشه  شهربابک  26

 عشایری  27 0 0 پسرانه  شهدای عشایر  عشایری  27

 عشایری - عنبرآباد 27 0 27 دخترانه  و فن آوری   علم عنبرآباد  28

 عشایری - عنبرآباد 27 0 27 پسرانه  باقرالعلوم)ع(  عنبرآباد  29

 عشایری   - قلعه گنج 27 0 27 دخترانه  حکمتیه  قلعه گنج  30

 عشایری -فاریاب-کهنوج 27 27 27 دخترانه  فرهیختگان کهنوج  31

 عشایری -فاریاب- قلعه گنج-جکهنو 27 27 27 پسرانه  امام خمینی)ره(  کهنوج  32

 عشایری  -شهداد-گلباف-راین-ماهان 27 0 27 دخترانه  کوثر  ماهان  33

 عشایری  -شهداد-گلباف-راین-ماهان 27 0 27 پسرانه  شهید مهدوی  ماهان  34

 عشایری -منوجان 27 0 27 دخترانه  ریحانه منوجان  35

 عشایری -منوجان 27 0 27 پسرانه  امام رضا )ع(  منوجان  36

 عشایری -فهرج-نرماشیر 27 0 27 دخترانه  پروین اعتصامی  نرماشیر  37

 

 1400-1401استان در آزمون ورودی پایه دهم سال تحصیلی    فنی و حرفه ایهای نمونه دولتی    هنرستان  ( ظرفیت پذیرش دانش آموزان پایه دهم2جدول شماره )

 ش مناطق تحت پوش شاخه  نام هنرستان  شهرستان/منطقه/ناحیه  ردیف

 کل مناطق استان  فنی و حرفه ای  شهید مدرس  کرمان   2ناحیه   1

 کل مناطق استان  فنی و حرفه ای  آیت اهلل خامنه ای  کرمان   2ناحیه   2

 کل مناطق استان  فنی و حرفه ای  شهید حاج قاسم سلیمانی جیرفت  3

  ی نمونه دولتی تان پذیرفته می شوند، مجاز به ثبت نام در سایر هنرستان ها داوطلبانی که در آزمون ورودی هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی یک هنرس

 نخواهند بود. 

 

 


