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 وزارت آموزش و پرورش

 اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

 معاونت آموزش متوسطه

 اداره سنجش

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر چه راهنمای ثبت نام

 و شرکت در آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان نمونه دولتی

 متوسطه نظری

 

4001 – 1140سال تحصیلی   

 داوطلب گرامی مراجعه به سایت به منزله ثبت نام نمی باشد.

بلکه پس از واریز وجه ثبت نام و اخذ پرینت تقاضا نامه کامل شده و اخذ کد پیگیری، ثبت 

 نام قطعی می گردد.

.کد پیگیری خود را تا پایان اعالم نتایج نگهداری نمایید  

 

www.azmoon.kbedu.ir 
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 باسمه تعالی

 1400-1401 یلیتحص سالپایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه  ورودیدستورالعمل آزمون 

شورای عالی آموزش و           اجرادر           سه  سنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جل سا ی مفاد ا

یه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم       آزمون ورودی، 1/6/1931پرورش، مورخ  ها و  رسطططتان یدبمتوسططط)ه   آموزش پا

م)ابق با شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل و مفاد     1011-1011سال تحصیلی  ای( برای های فنی و حرفههنرستان 

 درخصطططو   30/13/1933مورخ  101/011و شطططماره  39/13/1933مورخ  196/011مندرج در بخشطططنامه های شطططماره 

 می شود. در شرایط فاصله گذاری اجتماعی( برگزار دستورالعمل برگزاری آزمون های تراکمی دانش آموزان

 

 آزمون ورودی  درنام ( ضوابط و شرایط ثبتالف

 ؛داشتن تابعیت ایرانی (1

 انجام می شود. 33/10/1933 مورخ  00/301/901 هشمار هامشنبخ بر اساس نام اتباع غیرایرانی، ثبت تبصره:

در آزمون ورودی  مجاز به ثبت نام، 3193-1011مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی تمامی دانش آموزان  (2

 ند.هستمدارس نمونه دولتی 

در ارزشیابی  «11»  کتبی پایه دهم مدارس نمونه دولتی، کسب حداقل معدل مالك شرکت در آزمون ورودی تبصره:

 د. می باش پایه نهمبرای فارغ التحصیالن  (بدون اعمال نمرات تکوینی خردادماهمعدل نمرات نوبت دوم  یانی پا

 همان من)قه خواهد بود. آموزان دانش نیب در یدولت نمونه یها رستانیدبرقابت علمی در آزمون ورودی  (3

ی، علوم تجرب  از شاخه نظری تحصیلی رشته یكثبت نام،  تقاضای نمون برگدر  دتوانمیهر داوطلب صرفاً  (4

 انتخاب نماید. را (ادبیات و علوم انسانی ،فیزیك ریاضی

 

استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون  در هر من)قه ای در س)ح، بودن رو کوچی به دلیل عشایرآموزان دانش (5

 می باشند.

 ،ستندهنمونه دولتی  مدارسدانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج ازکشور که متقاضی ادامه تحصیل در  (6

)ابق ر، مضروری است در موعد مقرّ ،نمی شود برگزاره به این که آزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان با توجّ

 اقدام نمایند. استان مورد تقاضا درنسبت به ثبت نام خود  ،ودی مدارس نمونه دولتیبا دستورالعمل آزمون ور

مسئولیت اطالع رسانی به دانش آموزان مدارس خارج از کشور در خصو  ثبت نام و شرکت در آزمون، بر   :1 تبصره

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

 نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون( مهلت ثبتب

در اختیار  www.azmoon.kbedu.ir سامانه ثبت نامشرکت در آزمون ورودی، از طریق  نام وراهنمای ثبته دفترچ (7

 . گیردمیداوطلبان قرار
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که دانش آموزان می توانند در آزمون استان  نمونه دولتی مدارسهر رشته در رش ت پذیصات و ظرفیّمشخّ :تبصره

 قابل مشاهده خواهد بود. برای داوطلبان نامهنگام ثبتورودی آن شرکت نمایند، 

از  31/01/1400مورخ  شنبهپنج  تا روز 21/01/1400 مورخ شنبهروز از  ،نمونه دولتی مدارسداوطلبان آزمون ورودی  نامثبت (8

 .شدخواهد انجام  www.azmoon.kbedu.ir نامثبت هسامانطریق 

در سامانه  1022/ 25/ 52شنبه تاریخ سه لغایت روز  1022/ 25/  52ویرایش اطالعات از روز شنبه :  1تبصره 

 امکان پذیر می باشد.

نه ااز طریق سام، خ آنپاسدریافت  درخواست تجدید نظر و ،آزمون ایجنتاعالم  ،نامتمامی مراحل ثبت : 5 هتبصر

www.azmoon.kbedu.ir  شدخواهد انجام. 

ولویت ا ،رشته مورد تقاضا، مدرسه محل تحصیل، داوطلب عکس، مشخصات فردیشامل:  آزمون هکارت ورود به جلس (9

بت از طریق سامانه ث، سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمونحداقل ، امتحانی هو نشانی دقیق حوزنمونه دولتی مدارس انتخاب 

 .فتگرخواهد  در اختیار داوطلبان قرارنام 

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

زمان صورت هم در سراسر کشور به 04/1400/ 18مورخ   جمعهصبح روز  9 ساعتس أر، نمونه دولتیمدارس آزمون ورودی  (10

 .خواهد شدبرگزار 

 .می باشد هزار ریال( سیصد  ریال 300000نام  مبلغ ثبت، 1931 مصوب ،بخشی از مقررات مالی دولت قانون تنظیم 10 استناد مادهبه  (11

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

 مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون:( ب

( تکمیل نمون برگ اینترنی تقاضانامه ثبت نام در آزمون : داوطلبان باید ضمن ورود به سامانه ثبت نام ، با ورود کد ملی 13  

 .خود نمون برگ تقاضانامه ثبت نام را تکمیل نمایند

شد و مدارس محل تحصیل داوطلبان در        1 توجه سط داوطلبان انجام خواهد  صورت اینترنتی تو : تمامی فرایند ثبت نام به 

 ئولیتی نخواهند داشت.ساین خصو  م

(( با زمینه سططفید مربوب به سططال  Jpgپیکسططل در قالب    911*  011( بارگذاری فایل عکس داوطلب با ابعاد حداکثر  19

 جاری دانش آموز

صرفا از طریق درگاه   ثبت نام وهزار ریال ( می باشد که همزمان با   سیصد  ریال   911111( پرداخت وجه ثبت نام : مبلغ  10

اینترنتی سططامانه ثبت نام به حسططاب درآمد اختصططاصططی اداره کل آموزش و پرورش اسططتان کهگیلویه و بویراحمد واریز می  

 گردد.

 بت نام از طریق کارت های بانکی عضو شتاب استفاده نمایند.(باید جهت پرداخت وجه ث داوطلبان گرامی 
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 تبا توجه به اینکه پس از ثبت نام و واریز وجه به درگاه اینترنتی ، وجه قابل برگش    توجه :

طلبان قبل از ثبت نام نهایی و واریز وجه از واجد شرایط  نمی باشد لذا تاکید می گردد داو

 زیرا امکان برگشت وجه وجود ندارد.بودن خود اطمینان حاصل نمایند 

( دریافت شماره پیگیری : ضروری است داوطلبان باید پس از طی مراحل فوق، شماره پیگیری را حتماً دریافت نمایند و      10

 آن را جهت استفاده های بعدی نزد خود نگهداری کنند.

 

 

  ، تعداد و ضریب سؤاالت منابع آزمون( ج

  است:، به شرح جدول زیر گوییت زمان پاسخسؤاالت و مدّ ، تعداد و ضریبنابع آزمونم (16

 منابع طرح سؤال زمان پاسخگویی ضریب تعداد سؤال منابع آزمون ردیف

 2 11 قرآن و پيام هاي آسمان آموزش 1

 دقيقه 121

 کتب درسی 

پايه نهم سال 

      تحصيلی

1411-1311  

 2 11 فارسی 2

 1 8 عربی 3

 1 11 )جغرافيا، تاريخ ، مدنی (مطالعات اجتماعی  4

 1 7 زبان انگليسی 1

 2 21 علوم تجربی 6

 3 21 رياضی 7

  111 جمع کل

 درصد کتاب های درسی پایه نهم و طبق جدول فوق تعین می گردد. 111تبصره : محتوای منابع آزمون از 

تب درسی کمحتوای  از(، صحیحای  فقط با یك پاسخ چهارگزینه ه، به شیونمونه دولتی مدارسسؤاالت آزمون ورودی  (17

 .ح خواهد شدطر 1399-1400سال تحصیلی   پایه نهم

 اما ؛طراحی می شوداز محتوای مشترك داوطلبان اهل تشیع و تسنن « آموزش قرآن و پیام های آسمان»سؤاالت درس (18

دینی بر  مشترك اقلیت های  مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان(، به سؤاالت رسمی کشور  دینی یهاتیّاقل داوطلبان

 خواهند داد.پاسخ  1933چاپ سال  331الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی با کد ادیان تعلیمات اساس محتوای کتاب

شود. منفی برای داوطلب در نظر گرفته می نمره یكمثبت و به ازای هر پاسخ غلط،  نمره 9به ازای هر پاسخ صحیح،  (19

 ی در نظر گرفته نخواهد شد.ا نمرهبرای سؤاالت بدون پاسخ، 

 هد شد.خوا منظورمنفی برای او  نمره یكسؤال بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد،  هر چنانچه داوطلب در تبصره:
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 آموز( ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانشد

( 3و  1هر رشته در هر یك از دبیرستان های نمونه دولتی استان و مناطق تحت پوشش در جداول شماره  ظرفیت پذیرش ( 20

 . در پایان این دفترچه قابل مشاهده می باشد

پذیرش نهایی دانش آموز در مدارس نمونه دولتی، برای رشته های تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی  (21

 336366وریاضی فیزیك، منوب به کسب شرایط احراز رشته، م)ابق شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی شماره 

 است. خرداد ماه( در  1930/  13/  13مورخ 

شرایط ثبت نام در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز، م)ابق ضوابط هدایت  تبصره : در صورت عدم احراز

 تحصیلی، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.

 11/11/1931مورخ  331130به شماره  ،از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی «11» م)ابق تبصره یك ماده (22

دوم  نوبتپایانی ارزشیابی کتبی  معدلو  آزمون ورودی نمره کلمیانگین  ر اساسآموزان در آزمون ورودی، بدانش پذیرش

 خواهد بود.ی نوبت دوم(انیپامعدل کتبی ارزشیابی  %50نمره آزمون ورودی و  %50)  ؛به نسبت مساوی پایه نهم

 

 کتبیمعدل  حداقل، داشتن نمونه دولتی مدارس، برای پذیرش دانش آموزان در کتبیمعدل  %22شرب محاسبه تبصره :

 .است 1399-1400در سال تحصیلی (  معدل نمرات خردادماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی) دوم نوبت یانیپاارزشیابی « 17»

 

تذکر: با توجه به تاثیر معدل کتبی پایانی نوبت دوم دانش آموزان پایه نهم در اعالم نتایج آزمون، مدیران متوسطه 

نسبت به ثبت معدل دانش اموز در سامانه و بروز رسانی اقدام  1022/  20/  12دوره اول می بایست حداکثر تا تاریخ 

نمایند.) فرایند ثبت معدل دانش اموزان متعاقبا از طریق کارشناسی سنجش ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و 

 مناطق اطالع رسانی خواهد شد.

 

نمونه دولتی،  مدارسپذیرش فیت ظراز  (%12)درصدده ، 33/19/1931مورخ  61330/331به استناد بخشنامه شماره  (23

، به ترتیب اولویت آموزان با شرایط زیرد. دانشگیرمیق آموزان شاهد تعلدر صورت وجود داوطلب، به دانش

 استفاده کنند: «شاهدسهمیه »توانند از می

 فرزندان شاهد؛ الف( اولویت اول 

 اسارت؛ سال سابقه 9و آزادگان با بیش از  به باال % 01فرزندان جانباز  ب( اولویت دوم 

 اسارت؛ ماه سابقه 6و آزادگان با بیش از  % 03تا  % 30فرزندان جانباز  ج( اولویت سوم 

 ؛اسارت ماه سابقه 6ادگان با کمتر از و آز % 30فرزندان جانباز زیر  د( اولویت چهارم 

ولویت ا ،ثبت نام در نمون برگ دبای ،نمونه دولتیمدارس آزمون ورودی سهمیه شاهد دراستفاده از متقاضی  :1تبصره

 خود را مشخص نماید.
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 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،و ویرایش اطالعاتثبت نام مهلت  به مدارك ارائه شده پس از: 5تبصره

فرد کل آخرین نمره  % 02حداقلبه شرب کسب  ،ت های فوقه به اولویّشاهد با توجّدانش آموزان سهمیه  :3بصرهت

 پذیرش می شوند. ،پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود

، قبولی م)ابق ضوابط ،آموزدانشمورد تقاضای تحصیلی  هدر رشت سهمیه شاهددر صورت عدم احراز  :0بصرهت

 .شداثر خواهد داوطلب در آزمون لغو و بی

        روستاییدانش آموزان  پذیرش ن سهمیه پیش بینی شده برایاستا برگزاری آزمون دربر اساس تصمیم ستاد ( 30

. می باشد  دگان هر واحد آموزشی نمونه دولتیپذیرفته ش)سی درصد( %  32  

نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد  % 22حداقل، به شرب کسب  روستادانش آموزان سهمیه تبصره : 

 تقاضای خود، پذیرش می شوند.

)ه دبیرستان دوره اول متوسپایه هشتم و نهم مالك تعیین سهمیه روستایی در آزمون ورودی، محل استقرار  :1تبصره 

  پایه هشتم و نهم باید در مدارس روستایی مشغول به تحصیل باشد(داوطلب می باشد.

 ان پذیرفته شده در آزمون ورودیآموزنقل و انتقال دانش هضوابط و نحو( ه

 مرهن شتنیك شهرستان  حتی در صورت دامحدوده  دردبیرستان های نمونه دولتی،  آموزان درجابجایی دانش  (25

  .ممنوع است مقصد( در سال اول پذیرش، هقبولی مدرس آخرین فرد
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 در آزمون شدگان از پذیرفته( اعالم نتیجه و ثبت نام ح

ریق  سایت از طبعد از برگزاری آزمون  هفته دوظرف مدت  حداکثر نتیجه آزمون : نتایج پذیرفته شدگان اصلی (26

 اعالم خواهد شد. www.azmoon.kbedu.irثبت نام 

 حداکثر مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان اصلی در زمان اعالم نتایج اطالع رسانی خواهد شد. (27

 شد.خواهد صادر آزمون برای داوطلبانی که در آزمون ورودی شرکت کرده اند، کارنامه  (28

پس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی، در صورت عدم تکمیل کالس ها، فهرست ذخیره توسط اداره  (29

 اعالم خواهد شد. www.azmoon.kbedu.irکل آموزش و پرورش استان در سامانه ثبت نام 

رورش استان آموزش و پ تبصره : فهرست پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره اعالم شده به مدارس ، باید به تائید اداره کل

 برسد و حداقل به مدت سه سال در مدرسه، من)قه و استان نگهداری شود.

کیك مدارس به تفباید  نمونه دولتی، ثبت نام در مدارس فرآیندنجام ه منظور ابفهرست  اسامی پذیرفته شدگان  (30

ام ، نمحل تحصیل متوس)هدوره اول نام مدرسه ، کد ملیداوطلبی،  شمارهشامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر،  

و نمره  ، نمره آزمونکتبی ارزشیابی پایانی نوبت دومی مورد تقاضا، معدل دولت نمونه متوس)هدوره دوم مدرسه 

ران جهت ارائه به مدی ،تهیه و پس از تأیید اداره کل آموزش و پرورش استانآموزان( دانش تراز شده کل و سهمیه

 گردد.می تحویل ناحیه یا  ه)قمن و پرورش شهرستان،ادارات آموزش به مدارس، 

 مدارسدر آزمون ورودی در صورت شرکت ( ، هم جنس یا غیر هم جنسبیشتر دو قلو یا  هم زادآموزان دانش (31

تراز شده آزمون آخرین فرد  نمره % 22ه شرب کسب حداقل های دیگر بو پذیرش یکی از آنان، قل دولتی نمونه

 ثبت نام نمایند. ،شده تعیینمازاد بر ظرفیت  توانند، میمورد تقاضای خوددر رشته درسه پذیرفته شده م

 ( سایر مواردی

 هادهایشنبه همراه نظرات و پی ،در خصو  اجرای آزمون ورودی شهرستانگزارش عملکرد است  مقتضی (32

دفاتر به  1400شهریور ماه پایان های آتی، حداکثر تا جهت ارتقای س)ح کیفی برگزاری آزمون در سال ،کارشناسی

 ارسال شود. استان یآموزش تیفیک شیپاو مرکز سنجش و  ربط معاونت آموزش متوس)هذی

 موارد خاص نمونه دولتی( و

.دبیرستان های نمونه متوس)ه دوم   نه دی بویراحمد ، شهید بهشتی باشت امام حسین  ع( بهمئی فاقد خوابگاه می باشند - 1  

3 - انتقال دانش آموزان پذیرش شده در دبیرستان نمونه دولتی عالمه امینی سی سخت  در طول دوران تحصیل از 

.بویراحمد به دلیل همجواری ممنوع می باشد شهرستان دنا به مدارس نمونه دولتی شهرستان   
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9 - انتقال دانش آموزان پذیرش شده دردبیرستان نمونه دولتی الزهرا  ع( بویراحمد به نمونه دولتی   نه  دی 

 بویراحمد  متوس)ه دوم( و  بالعکس در تمام طول دوران تحصیل ممنوع می باشد .

0 - انتقال دانش آموزان پذیرش شده در دبیرستان نمونه دولتی شهید بهشتی باشت به نمونه دولتی  عالمه طباطبایی 

 گچساران  در تمام طول دوران تحصیل ممنوع می باشد .

در آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوس)ه نمونه دولتی ، اختصا  به من)قه برگزاری آزمون قبولی  -0

ثبت نام در دیگر مدارس نمونه دولتی  هبك مدرسه پذیرفته شده اند مجاز داشته و دانش آموزانی که در آزمون ی

  نخواهند بود.

6 - مبنای پذیرش دانش آموزان سایر شهرستان ها و مناطق که تحت پوشش مدارس نمونه  دولتی هستند صرفا نمره 

فضلی می باشد و هیچ گونه سهمیه ای مختص به شهرستان ویا من)قه خا  پیش بینی نمی گردد لذا ضرورت دارد 

محترم و دانش آموزان عزیز رسانده شود . یاین موضوع به صورت ویژه به اطالع اولیا  

در کلیه مدارس استان ممنوع می باشد و  1011 – 1101پذیرش دانش آموز انتقالی در پایه دهم سال تحصیلی  – 1

 هیچ دانش آموز انتقالی پذیرش نمی شود.

  1 شماره : جدول

مناطق تحت پوشش    

 

 ردیف کد دبیرستان نام دبیرستان وضعیت جنسیت مناطق تحت پوشش

 7 60171758 طباطبایی عالمه دولتی نمونه روزی شبانه پسرانه گچساران،عشایر

 2 60175657 الهدی علم دولتی نمونه روزی شبانه دخترانه وعشایر ،باشت ،بهمئی گچساران
 7 60771751 ثانی شهید دولتی نمونه روزی شبانه پسرانه عشایر دهدشت،لنده،چاروسا،دیشموک، چرام،
 7 60717851 مائده دولتی نمونه روزی شبانه دخترانه عشایر دهدشت،لنده،چاروسا،دیشموک، چرام،

 0 60207550 امینی عالمه دولتی نمونه روزی شبانه پسرانه عشایر و ،مارگون ،لوداب دنا
 8 60737756 یادگارامام دولتی نمونه روزی شبانه پسرانه ،عشایر بویراحمد

 1 60775756 الزهرا )س( دولتی نمونه روزی شبانه دخترانه وعشایر ،دنا ،،لوداب ،مارگون بویراحمد
 6 30580688 دی نه دولتی نمونه روزانه دخترانه بویراحمد
 3 30587787 حسین امام دولتی نمونه روزانه پسرانه بهمئی
 75 30582816 بهشتی شهید دولتی نمونه روزانه پسرانه باشت
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  5 : جدول شماره 

 

استان نمونه  ظرفیت پذیرش رشته ای دبیرستان های   

 

 کد مدرسه نام مدرسه شهرستان
جنسیت 

 مدرسه
 رشته

ظرفیت سال تحصیلی 

1011-1011 
جمع 

 کل
)   محل استقرار نفر 31هر کالس  ) 

ظرفیت 

 شهری

ظرفیت 

 روستایی

 یاسوج 31 3 13 ریاضی فیزیك دخترانه 30191113  س( الزهراء یاسوج

 یاسوج 00 16 93 علوم تجربی دخترانه 30191113  س( الزهراء یاسوج

 یاسوج 31 3 13 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 30191113  س( الزهراء یاسوج

 یاسوج 31 3 13 ریاضی فیزیك پسرانه 30139013 نمونه دولتی یادگارامام یاسوج

 یاسوج 31 3 13 ادبیات و علوم انسانی پسرانه 30191113 نمونه دولتی یادگارامام یاسوج

 یاسوج 00 16 93 علوم تجربی پسرانه 30139013 نمونه دولتی یادگارامام یاسوج

 یاسوج 00 1 00 علوم تجربی دخترانه 30160366 دی3دبیرستان  یاسوج

 یاسوج 31 1 31 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 30160366 دی3دبیرستان  یاسوج

 دنا 31 3 13 فیزیكریاضی  پسرانه 30309110 دبیرستان نمونه عالمه امینی دنا 

 دنا 31 3 13 علوم تجربی پسرانه 30309110 دبیرستان نمونه عالمه امینی دنا 

 کهگیلویه 31 3 13 ادبیات و علوم انسانی پسرانه 30901911 دبیرستان نمونه شهید ثانی کهگیلویه 

 کهگیلویه 00 16 93 علوم تجربی پسرانه 30901911 دبیرستان نمونه شهید ثانی کهگیلویه 

 کهگیلویه 31 3 13 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 30910611 نمونه مائده  کهگیلویه 

 کهگیلویه 00 16 93 علوم تجربی دخترانه 30910611 نمونه مائده  کهگیلویه 

 بهمئی 31 3 13 علوم تجربی پسرانه 30169060 نمونه امام حسین  ع( بهمئی

 گچساران 31 3 13 ریاضی فیزیك پسرانه 30111916 عالمه طباطبایی گچساران

 گچساران 00 16 93 علوم تجربی پسرانه 30111916 عالمه طباطبایی گچساران

 گچساران 31 3 13 ادبیات و علوم انسانی پسرانه 30111916 عالمه طباطبایی گچساران

 گچساران 31 3 13 ریاضی فیزیك دخترانه 30191319 علم الهدی گچساران

 گچساران 00 16 93 علوم تجربی دخترانه 30191319 علم الهدی گچساران

 گچساران 31 3 13 ادبیات و علوم انسانی دخترانه 30191319 علم الهدی گچساران

 باشت 31 3 13 علوم تجربی پسرانه 30163613 نمونه شهید بهشتی باشت
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 راهنمای ثبت نام :

 نام داوطلبان در آزمون:   مدارک مورد نياز و مراحل ثبت

صورت عکس   سفيد و زمینه  111kb، با حداکثر حجم  jpgتهیه فایل عکس داوطلب ) با فرمت  -7 سنلی به  ( جهت درج پر

 باشد.(عکس باید واضح ، مربوط به سال جاری و مناسب برای کارت ورود به جلسه آزمون در سامانه اینترنتی )توجه : 

 ، به منظور ثبت نام. www.azmoon.kbedu.irمراجعه به سامانه اینترنتی  -2

: تمامی مراحل ثبت نام، اعالم نتایج آزمون، درخواستتت تجدید نظر و دریافت ساستت  آن به صتتورت اینترنتی و از طری   تذکر     

ت نام و صحت اطالعات درج شده در سامانه بر شود، لذا مسئولیت رعایت شرایط ثبسامانه اینترنتی توسط داوطلب انجام می

 اثر خواهد بود.  عهده داوطلب بوده و در صورت عدم احراز شرایط، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی

  گیرد.می قرار داوطلبان اختیار در نامثبت  سامانه طری  از ورودی آزمون در شرکت و نام ثبت راهنمای دفترچه -7

 ثبت نام و دریافت رمز ورود.سرداخت هزینه  -7

سیصد هزار ریال ( می   555/755/-هزینه ثبت نام مبلغ  :1تذکر     شد که  ریال ) صورت اینترنتی با سامانه ثبت    به  و از طری  

 نام سرداخت خواهد شد.

 باشد.نوع میدریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان مم به جز مبلغ فوق که به صورت اینترنتی سرداخت می گردد، : 2تذکر   

باید کد ثبت نام و رمز ورود )کلمه عبور( را از سامانه دریافت و اقدام به ثبت   سس از سرداخت وجه ثبت نامداوطلب  :3تذکر      

شرکت در آزمون برای    نام نماید، لذا سرداخت وجه ثبت نام به تنهایی، به منزله ثبت نام نمی شد و هیچ حقی به عنوان  با

 د نخواهد کرد.سرداخت کننده ایجا

 جهت واریز وجه ثبت نام کد ملی داوطلب و شماره تلفن همراه مورد نیاز خواهد بود. :4تذکر      

داوطلبان باید سس از واریز وجه از رستتتید سرداخت خود سرینت یا کتی تهیه و تا سایان اعالم نتایج در نزد خود                  :1تذکر       

 نگهداری نمایند.

ه در زمان ورود به ستتامانه نام کاربری و کلمه عبور مورد نیاز خواهد بود، داوطلبان باید کلمه عبور باتوجه به این ک :6تذکر       

 داده شده توسط سامانه را یادداشت و نزد خود نگهداری نمایند.

 ورود به بخش ثبت نام با وارد کردن کد ثبت نام و کلمه عبور. -1

 ها.آن مطالعه موارد مهم درج شده در سامانه و تأیید -6

ثبت اطالعات خواسته شده از قبیل : شماره شناسنامه سدر، استفاده از سهمیه شاهد ، درج کد ملی برادر یا خواهر همزاد           -7

 )دوقلو(، انتخاب مدارس نمونه دولتی مورد نظر .

صات    تذکر:        شخ ستان  دولتی نمونه مدارس سذیرش ظرفیت و م  شرکت  آن ورودی آزمون در توانندمی آموزان دانش که ا

 بود . خواهد مشاهده نیز قابل نام ثبت بوده و هنگام 2و  7طب  جداول شماره  نمایند،

تواند به دفعات نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نماید. لذا ورود تا زمانی که تأیید نهایی ثبت نام انجام نشده است داوطلب می -8

تس ها نموده و ساوطلب باید سس از اطمینان از ثبت اطالعات اقدام به تأیید نهایی آنباشد و داطالعات به منزله ثبت نام نهایی نمی

 رسید ثبت نام حاوی کد رهگیری را دریافت نماید . کد رهگیری دریافتی را تا انتهای مراحل اعالم نتایج نزد خود نگهدارید .

 


