
نهم به دهم،   نمونه دولتی دبیرستان )پایه دهم( یا همان هرساله برای ورود به دوره دوم 

آزمون نمونه دولتی توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می گردد، بنابراین  

باشدمطالعه دفترچه آزمون نمونه دولتی پیش از آزمون امری ضروری می . 

برگزاری آزمون نمونه دولتی مدارس، جهت اطالع از شرایط  بایست پیش از داوطلبان می

 .و ضوابط آن، به مطالعه دقیق دفترچه آزمون نمونه دولتی بپردازند

بایست بعد از مطالعه موارد مذکور در دفترچه آزمون نمونه دولتی، به سامانه  داوطلب می

آزمون نمونه دولتی   نمونه دولتی استان محل زندگی خود مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام

نهم به دهم اقدام نمایند. برای اطالع از تمامی نکات ضروری، شرایط و مراحل تا انتهای  

 .این مقاله با ایران تحصیل همراه باشید

 

و همچنین دریافت راهنمای کامل    دفترچه ثبت نام آزمون نمونه دولتیجهت اطالع از 

 .تماس حاصل فرمایید ورود به سامانه با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

 

 دفترچه آزمون نمونه دولتی 

ت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم، دفترچه ثبت نام آزمون  به منظور اطالع رسانی جزئیا

 .نمونه دولتی برای متقاضیان منتشر می گردد 

هستند، می توانند با   دانش آموزانی که مایل به تحصیل و ثبت نام مدارس نمونه دولتی

از شرایط ثبت نام مطلع شده و سپس در صورت  ثبت نام نمونه دولتی ابتدا  دریافت دفترچه

دارا بودن شرایط الزم، دیگر مندرجات آن را نیز بررسی و نسبت به نام نویسی در این  

 .آزمون اقدام کنند 

  

آزمون نمونه دولتی نهم به دهم، برای ورود به مدارس نمونه دولتی در مقطع دهم توسط  

گزار می گرددآموزش و پرورش هر منطقه به صورت استانی بر . 

ثبت نام آزمون نمونه دولتی نهم به دهم، از    ای تحت عنوان دفترچهدر هر استان دفترچه

بایست  طریق سایت ثبت نام آزمون نمونه دولتی منتشر می شود. بنابراین هر داوطلبی می

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/


در قدم اول دفترچه مذکور را به طور کامل بررسی کرده و چنانچه دارای شرایط مدنظر  

دارک خود را برای نام نویسی تکمیل نمایدبود م . 

 

 

اعالم   ۱۴۰۲ –  ۱۴۰۱زمان نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم در حال حاضر 

یک بازه  دولتی نهم به دهم سال جاری   نام نمونهاست، پیش بینی می شود زمان ثبت نشده

باشد اردیبهشت ماهزمانی ده روزه در اواخر فروردین ماه و یا اوایل  . 

 

 

 دفترچه آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم 

نیز آزمونی برای پذیرش   1402 – 1401همانند سال های گذشته، برای سال تحصیلی 

نخواهد   مدارس نمونه دولتی پایه ششم برگزار نمی گردد، در نتیجه دفترچه ای نیز منتشر

 .شد

ثبت نام در این مدارس، به   موعد مقرر به منظوربه همین خاطر، داوطلبان می بایست در  

فرآیند   ارائه مدارک الزم به صورت حضوری،  مدرسه مورد نظر خود مراجعه نموده و با

 .نام نویسی خود را تکمیل نمایند
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 [caption/]دفترچه آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم 

 

 

 

 دفترچه نمونه دولتی نهم به دهم 

ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم، دفترچه مربوط به آن   همزمان با شروع

در اختیار متقاضیان قرار می گیرد اینترنتی نیز به صورت  . 

الزم است   ثبت نام آزمون مذکور به صورت استانی انجام می پذیرد، از آنجایی که 

سایت ثبت آزمون مدارس   به دفترچه ثبت نام نمونه دولتی نهم به منظور دریافتمتقاضیان  

استان محل سکونت خود مراجعه نمایند نمونه دولتی . 

دفترچه   سامانه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی برای هر استان، با توجه به جدا بودن 

منتشر شده است که در  ثبت نام آزمون نمونه دولتی نیز برای هر استان به صورت مجزا  

را به تفکیک استان مشاهده  دفترچه های ثبت نام نمونه دولتی می توانید لینک دانلود 

 .نمایید



 

 

در   ثبت نام اقدام به تحصیل در مدارس نمونه دولتیدانش آموزانی که برای ادامه 

می کنند می بایست ابتدا از آزمون این شرایط و ضوابط ورود به مدارس نمونه   

ی دولت  خود اقدام نمایند  در صورت واجد شرایط بودن نسبت به نام نویسیمطلع گردند، تا   . 

 

 

 دانلود دفترچه آزمون نمونه دولتی 

دانش آموزان از طریق دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی می توانند از شرایط ثبت نام،  

هزینه، منابع آزمون و  تاثیر سهیمه ها در مدارس نمونه دولتی، نحوه ثبت نام و پرداخت 

 .نحوه برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم آگاهی یابند

به منظور سهولت شما عزیزان برای دریافت دفترچه هر استان، لینک دانلود دفترچه  

 :آزمون نمونه دولتی تمامی استان ها در جدول زیر ارائه داده شده است

 

 

 

۱۴۰۱نمونه دولتی  لینک دانلود دفترچه ثبت نام مدارس  

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان تهران

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام نمونه دولتی استان گلستان

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی مرکزی

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی هرمزگان

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی همدان

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی گیالن

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی لرستان

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی مازندران

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان قزوین

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی کرمان
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https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-1400.pdf


 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی کهگیلویه و بویراحمد

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی خراسان شمالی

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی سمنان

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی ایالم

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی آذربایجان غربی

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی اردبیل

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی اصفهان

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان البرز

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی کردستان

 1401 دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی سیتان و بلوچستان

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی بوشهر

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی کرمانشاه

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی زنجان

 1401 دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام مدارس نمونه دولتی قم

 1401 دانلود دفترچه ثبت نام مدارس نمونه دولتی خوزستان

 

 

 

 هزینه ثبت نام آزمون نمونه دولتی 

می باشد که به صورت   هزار تومان 30مبلغ  هزینه ثبت نام مدارس نمونه دولتی،

های عضو شبکه شتاب بانکی قابل  غیرحضوری از طریق سامانه ثبت نام و کارت

 .پرداخت می باشد
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https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1400-1.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%85-1400.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1400.pdf
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 [caption/]دفترچه نمونه دولتی نهم به دهم 

 

 

 

 سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی 

، ثبت نام مدارس نمونه دولتی از طریق سایت آموزش و پرورش همان  در هر استان

استان انجام می پذیرد. برای آگاهی بیشتر و تسهیل دسترسی دانش آموزان سایت ثبت نام  

نمونه دولتی در جدول زیر قرار داده شده استمدارس   . 

شما عزیزان می توانید با کلیک بر روی هر استان، از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس  

 :نمونه دولتی استان مربوطه مطلع شوید

 

1401سامانه ثبت نام آزمون ورودی نمونه دولتی نهم به دهم سال   

 آدرس سامانه  استان 

نمونه دولتی آذربایجان شرقی ثبت نام مدارس    azmoon.eamedu.ir  

http://azmoon.eamedu.ir/


snj.awaedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی آذربایجان غربی   

ilam.natije.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی اردبیل   

sanjesh.isfedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی اصفهان  

azmoon.albmedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی البرز   

ilam.natije.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی ایالم   

sanjesh.buedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی بوشهر   

تهران ثبت نام مدارس نمونه دولتی   azmoon.tehranedu.ir  

sanjesh.teo.ir (ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران )شهرستان ها  

sanjesh.chbedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی چهارمحال و بختیاری  

azmoon.skedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی خراسان جنوبی   

 10.69.78.13 ثبت نام مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی 

azmoon.nkhedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی خراسان شمالی   

azmoon.khouzedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی خوزستان   

sabtenam.zanjanedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی زنجان   

iranschl.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی سمنان   

 78.38.114.105 ثبت نام مدارس نمونه دولتی سیستان و بلوچستان

sanjesh.farsedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی فارس   

nemooneh.qazvinedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی قزوین   

qom.natije.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی قم  

دولتی کردستانثبت نام مدارس نمونه   10.249.7.204 

sanjesh.kermanedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی کرمان   

azmoonkedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی کرمانشاه  

azmoon.kbedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی کهگیلویه و بویراحمد   

nemooneh.goledu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی گلستان   

sanjesh.giledu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی گیالن   

lorestan.natije.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی لرستان  

نام مدارس نمونه دولتی مازندرانثبت   217.219.172.53  

markazi.natije.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی مرکزی   

10.187.50.22 ثبت نام مدارس نمونه دولتی هرمزگان   

hamedan.natije.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی همدان   

result.yazdedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی یزد   
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http://azmoon.skedu.ir/
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http://www.azmoonkedu.ir/
http://azmoon.kbedu.ir/
http://nemooneh.goledu.ir/
http://sanjesh.giledu.ir/
http://lorestan.natije.ir/
http://217.219.172.53/
http://markazi.natije.ir/
http://10.187.50.22/
http://hamedan.natije.ir/
http://result.yazdedu.ir/


 

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱زمان انتشار دفترچه آزمون نمونه دولتی   

همزمان با شروع زمان ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم، دفترچه ثبت نام آزمون نمونه  

دولتی منتشر می گردد. به طور معمول لینک ثبت نام و زمان ثبت نام مدارس نمونه  

هر ساله در اوایل فصل بهار و در فروردین ماه در سایت های ثبت نام آزمون   دولتی 

 .نمونه دولتی هر استان فعال می گردد
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 [caption/]دانلود دفترچه آزمون نمونه دولتی

 

 

 

 

 

https://irantahsil.org/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/


 جزئیات دفترچه آزمون نمونه دولتی 

همانگونه که اشاره شد، مطالعه دفترچه ثبت نام نمونه دولتی از مهم ترین اقداماتی است  

بایست پیش از اقدام به نام نویسی انجام دهندکه داوطلبان می . 

موجود، تاکید بر مطالعه این دفترچه می باشد. از مهم ترین جزئیات می  به دلیل جزئیات 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد

 زمان ثبت نام آزمون نمونه دولتی نهم به دهم ︎▪

  مدارک الزم︎▪

 زمان انتشار کارت ورود به جلسه ︎▪

  تاریخ برگزاری آزمون نمونه دولتی  ︎▪

 شرایط و ضوابط ثبت نام ︎▪

ت نام نمونه دولتی مدارک ثب  ︎▪  

ثبت نام مراحل ︎▪  

 منابع آزمون، تعداد و ضریب سواالت آزمون  ︎▪

 ظرفیت و شرایط پذیرش دانش آموز  ︎▪

 نحوه تصحیح پاسخنامه ها ︎▪

  زمان اعالم نتایج ︎▪

 زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون نمونه دولتی  ︎▪

 ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش آزمون  ︎▪

پیرامون ثبت نام و برگزاری آزمون  نکات مهم ︎▪  

 

 

 

مشاوره قبولی در آزمون نمونه   و جهت اطالع از تراز قبولی در آزمون نمونه دولتی

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  دولتی 

 

 

 

 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA/
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 مراحل ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 

برگزار می شود،   ثبت نام آزمون نمونه دولتی نهم به دهم به صورت استانی  از آنجایی که 

 .نمی توان اطالعات دقیق را از روند نام نویسی داوطلبان ارائه نمود

آزمون   نام ثبت نام مراحلی که هر یک از دانش آموزان می بایست برایاما روند کلی و 

 :نمونه دولتی انجام دهند، در ادامه ذکر شده است

سایت ثبت نام اداره آموزش و پرورش استان محل سکونت خود  ورود به  ●  

همگام  کد ملی و رمز درج ●  

، کد ملی، جنسیت، نام  نام و نام خانوادگی  تکمیل کادرهای مربوطه با مشخصاتی مانند:  ●

سهمیه محل تحصیل و مشخص نمودن نوع و کد دبیرستان، منطقه و استان  

هزینه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی  پرداخت ●  

 دریافت رسید و شماره پیگیری  ●

ثبت نام   سایت را در هزینه مربوط به شرکت در این آزمون دانش آموزان می توانند 

پرداخت نمایند   آزمون مدارس نمونه دولتی . 

 

 

دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی دریافت برای ،  زمان نام نویسی  اطالع ازو  

سایت مربوط   می توانید به مذکور،  روز برگزاری آزمونو همچنین  کارت ورود به جلسه

اداره آموزش و پرورش استان محل زندگی خودبه   .مراجعه کنید  

 

 

 

نمونه دولتی نحوه ثبت نام آزمون   

نهم به دهم به صورت اینترنتی و در   ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 

ایت مربوط به هر استان به صورت جداگانه انجام می شود بنابراین احتمال دارد که  س

ها مشابه می  جزئیات نام نویسی در هر سایتی متفاوت باشد اما در نهایت کلیت همه آن

 :باشد که در ادامه به صورت مرحله به مرحله نحوه ثبت نام نمونه دولتی پرداخته ایم

نمونه دولتی نهم به دهم استان محل زندگی خود مراجعه کنید. سایت  به سایت آزمون  (۱

 .مربوط به هر استان در جدول باال آورده شده است

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/


را پرداخته و سپس   1402 – 1401هزینه ثبت نام آزمون نمونه دولتی نهم به دهم  (۲

” را دریافت نمایید رمز ورود به سامانه  “ . 

 :نکته

به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد نامدقت نمایید که هزینه ثبت . 

در مرحله بعد، داوطلب باید یک عکس دانش آموز با مشخصات تصویر زمینه سفید،   (۳

، فرمت 4×3ابعاد   jpg  300و حداکثر حجم kb  را در سامانه بارگذاری کند. 

در آخر داوطلب می بایست فرم تقاضانامه اینترنتی خود را با اطالعات خواسته شده،   (۴

نام خود را نیز دریافت کند” کد رهگیری ثبت ثبت نهایی  تکمیل نماید و پس از ”  . 

 

 

 

مدارک ثبت نام آزمون نمونه   و اطالع از نمونه سواالت نمونه دولتی جهت دریافت

 .برروی لینک قرمز کلیک نمایید دولتی 

 

 

 

۱۴۰۱شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی   

آزمون ورودی نمونه دولتی نهم به دهم، دانش آموزان باید دارای شرایط   برای ثبت نام در

شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی به شرح زیر   باشند.  عمومی و اختصاصی موردنظر

 :است

 تابعیت ایرانی ︎▪

مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی نهم به دهم نمونه دولتی می   پایه نهم دانش آموزان ︎▪

 .باشند

در   17معدل کتبی   مالک شرکت در آزمون ورودی نهم به دهم نمونه دولتی کسب حداقل ︎▪

 .ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه تحصیلی نهم می باشد

ی دبیرستان های نمونه دولتی در بین دانش آموزان  رقابت علمی در آزمون ورود ︎▪

می باشد منطقه  همان . 

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/


از شاخه نظری   یک رشته تحصیلی داوطلب در برگ تقاضای ثبت نام، صرفا می تواند ︎▪

 .را انتخاب نماید

تعداد اولویت های انتخابی دبیرستان های نمونه دولتی، توسط کارگروه استانی تعیین و   ︎▪

ان اطالع رسانی خواهد شددر شیوه نامه است  . 

از شاخه فنی و   یک هنرستان هر داوطلب در برگ تقاضای ثبت نام، صرفا می تواند ︎▪

 .حرفه ای را انتخاب نماید

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

ه خواهد بودآموزان شهر و شهرستان، بدون در نظر گرفتن منطقه یا ناحی  . 

دانش آموزان عشایری، به دلیل کوچ رو بودن، در هر منطقه ای در سطح استان، مجاز   ︎▪

می باشند  آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نهم به دهم به ثبت نام و شرکت در . 

 

 

[caption id="attachment_102568" align="aligncenter" width="600"]

 
نمونه دولتیزمان انتشار دفترچه آزمون   [/caption] 

 

 کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی 



چند روز قبل از برگزاری آزمون نمونه دولتی نهم به دهم، کارت ورود به جلسه آزمون  

منتشر می گردد که متقاضیان جهت دریافت آن بایستی به  سامانه همگام به   نمونه دولتی

 .مراجعه کنند hamgam.medu.irنشانی اینترنتی 

 

 

ورود به جلسه امتحان  برای   دولتی   کارت ورود به جلسه آزمون نمونههمراه داشتن 

است الزامی . 

 

 

 

 اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی 

نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی پس از گذشت یک بازه زمانی چهار تا شش هفته از  

دولتی استانی منتشر می گردد طریق سایت ثبت نام آزمون نمونه  . 

متقاضیانی که در جلسه آزمون حضور داشته اند، می توانند در تاریخ های اعالم شده 

 .نسبت به دریافت نتایج آزمون خود اقدام نمایند 

 

 آخرین اخبار مرتبط با آزمون نمونه دولتی

وزارت آموزش و پرورش، تاکنون پیرامون تاریخ دقیق اعالم  نتایج آزمون نمونه  

نهم به دهم 1401 – 1402 نیز اطالعیه ای منتشر نکرده است، به محض دریافت   دولتی 

 .اخبار جدید در این قسمت اطالع رسانی خواهیم کرد

آزمونی برای پذیرش مدارس نمونه دولتی پایه ششم   1402 – 1401برای سال تحصیلی 

 .برگزار نمی گردد

 

 

مطالب خالصه   

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://hamgam.medu.ir/portal/home.php
https://irantahsil.org/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%85/
https://irantahsil.org/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%85/


در این مقاله سعی بر آن شده است تا دفترچه ثبت نام آزمون نمونه دولتی به تفکیک استان  

ت نام آزمون مدارس نمونه  ها، زمان و نحوه ثبت نام آزمون نمونه دولتی و مراحل ثب 

چنانچه پس از خواندن این   .دولتی را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم 

مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص دفترچه ثبت نام آزمون نمونه دولتی و آدرس  

برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از   مدارس نمونه دولتی

 .طریق مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید

 

لیست ذخیره آزمون نمونه    جهت دانلود دفترچه آزمون نمونه دولتی تمامی استان ها،

 و همچنین دریافت راهنمای کامل ورود به سامانه با مرکز مشاوره ایران تحصیل دولتی 

 .تماس حاصل فرمایید

راسر کشور و تماس از س 9099072952  (تماس از استان تهران) 9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 
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