
کنند، مدارس نمونه دولتی تهران هستند. آموزان بسیار زیادی را به ثبت نام ترغیب میاز جمله مدارسی که هرساله دانش

 .تمامی داوطلبین این مدارس باید ابتدا از شرایط حضور و قبولی در آزمون ورودی این مدارس مطلع باشند

ها تهران به صورت هماهنگ با سایر استان 1402-1401آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی مقطع تحصیلی نهم به دهم 

سامانه ثبت نام مدارس نمونه شود. افراد پیش از هرکاری برای شرکت در آزمون مدرسه نمونه دولتی باید به برگزار می

مراجعه کنند تا با شرایط این آزمون آشنا شوند و در صورتی که واجد شرایط شرکت در  1402 - 1401دولتی تهران 

 .زمون بودند نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنندآ

همانطور که در ابتدا گفته شد این آزمون به صورت هماهنگ برگذار شده به همین سبب کلیه دانش آموزان باید به آدرس 

مراجعه کنند تا با توجه به بازه زمانی تعیین شده به واسطه وزارت آموزش و پرورش  azmoon.tehranedu.ir اینترنتی

 .پردازیمثبت نام خود را تکمیل کنند. در ادامه به بررسی مراحل و نحوه ثبت نام مدارس نمونه دولتی می

  

 هفتم و دهم – 1401سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران 
  

 سامانه ثبت نام مدارس مدارس نمونه دولتی تهران

  

آغاز شد. پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شورای انقالب فرهنگی در مورد   1401ثبت نام آزمون نمونه دولتی تهران

ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران با توجه به شرایط موجود امسال ثبت  مدارس نمونه دولتی تهرانآزمون ورودی  ثبت نام

میباشد . لذا دانش آموزان و اولیا محترم در نظر داشته باشند  خرداد ماه 31الی  17نام آزمون نمونه دولتی در بازده زمانی 

که تا مورخ اعالم شده نسبت به آماده کردن مدارک ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران اقدام نمایند تا در روند ثبت نام آن ها 

تهران توجه داشته باشند با توجه به محدودیت زمانی امکان  ثبت نام مدارس نمونه دولتیمشکلی بوجود نیاید ضمنا متقاضیان 

 .دارد زمان ثبت نام تمدید نشود

سامانه ثبت نام مطابق سنوات گذشته به صورت الکترونیکی خواهد بود و صرفا از  ی تهرانثبت نام مدارس نمونه دولت

مطابق اطالعیه در  nemoone.medu.ir انجام خواهد پذیرفت و سامانه ثبت نام آزمون تهران مدارس نمونه دولتی تهران

ترم می توانند با توجه به شرایط ثبت نام زمان ثبت نام اعالمی توسط آموزش و پرورش فعال خواهد شد لذا دانش آموزان مح

 .مدارس نمونه دولتی تهران که در دفترچه ثبت نام آزمون مندرج است روند ثبت نام خود را تکمیل نمایند

مطابق  نمونه دولتیمدارس ضمنا به اطالع می رسانیم ثبت نام آزمون نمونه دولتی تهران با توجه به محدودیت در ظرفیت 

 د میسنوات قبل با آزمون ورودی بوده و فقط دانش آموزانی که شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران را داشته باشن

 .توانند در آزمون ورودی شرکت کنند

از اواسط خرداد ماه در دو مقطع هفتم و دهم انجام می شود و دانش آموزان گرامی که  ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران

 نسبت به مدارس نمونه دولتیقصد ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران را دارند می بایست با اطالع از شرایط و ضوابط 

ثبت نام خود اقدام کنند ضمنا دانش آموزان و اولیا گرامی می توانند جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران با مرکز 

تهران ثبت نام  لیست مدارس نمونه دولتی مشاوره ثبت نام آزمون نمونه دولتی ایران تحصیل تماس بگیرند و ضمن دریافت

تهران به صورت  اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی – دریافت دفترچه ثبت نام –خود را تکمیل کنند ضمنا کلیه امور ثبت نام 

هیچگونه مسئولیتی در قبال اجرای آزمون و ثبت  تهرانانجام می گیرد لذا مدارس azmoon.medu.ir  سامانهاینترنتی از 

 .نام مدارس نمونه دولتی تهران نخواهند داشت
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 با مرکز ایران تحصیل تماس بگیرید ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهرانجهت 

  

 نحوه ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهرانزمان و 
 زمان ثبت نام آزمون نمونه دولتیمی رسانیم  ثبت نام در آزمون نمونه دولتی تهرانبه اطالع کلیه دانش آموزان متقاضی 

خرداد ماه آغاز می شود لذا داوطلبان گرامی  31الی  17پیرو تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی برخی شهرستان ها، از 

مراحل ثبت نام نمایند .شایان ذکر است تکلیف ثبت جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران در موعد مقرر اقدام به تکمیل 

 مثبت نام در مقطع ششم به هفتنام مدارس نمونه دولتی تهران در پایه ششم به هفتم فعال مشخص نیست لذا داوطلبان گرامی 
) استان تهران( تماس  9099072952، جهت پیگیری امور ثبت نام در موعد مقرر با شماره  مدارس نمونه دولتی تهران

 .ه دولتی تهران در مقطع نهم به دهم کما فی السابق انجام خواهد گرفتحاصل نمایند ، ثبت نام مدارس نمون

 : الزم است جهت آشنایی داوطلبان محترم با روند ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران موارد زیر را متذکر شویم

 

  

 مراحل ثبت نام و ورود به مدارس نمونه دولتی تهران 

اهمیت باال در  –آموزان و اولیا گرامی با نحوه ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران با توجه به عدم آشنایی برخی از دانش 

مراحل و روند ثبت  ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی تهرانصحیح وارد شدن اطالعات دانش آموزان و محدودیت زمان

 : نام را شرح می دهیم

 .است شرایط ورود به مدارس نمونه دولتی مرحله اول جهت ورود به مدارس نمونه دولتی تهران داشتن .1
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در  سامانه ثبت ناماز طریق  ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهرانوزانی که واجد الشرایط در مرحله دوم دانش آم .2

 .آزمون ثبت نام می کنند
تهران است که از طریق سامانه ثبت نام  کارت حضور در جلسه امتحان نمونه دولتیسومین مرحله دریافت  .3

 .انجام خواد شد ( nemoone.medu.ir ) مذکور
 . شرکت در آزمون مدارس نمونه دولتی تهران در موعدد مقرر- .4
مرحله پنجم اعالم نتایج قبولی آزمون مدارس نمونه دولتی تهران می باشد ضمنا داوطلبانی که در آزمون شرکت  .5

ارنامه کنه ثبت نام مراجعه نموده و نتایج آزمون نمونه دولتی تهران را مشاهده کرده و کرده اند می بایست به ساما

 .را مشاهده کنند آزمون نمونه دولتی
اسامی قبولی آزمون  مراجعه حضوری به مدارس نمونه دولتی آذبایجان غربی ، داوطلبانی که نامشان در لیست .6

تهران باشد می بایست در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک هویتی به مدارس نمونه  مدارس نمونه دولتی

 .دولتی که در آن پذیرفته شده اند مراجعه کنن

تهران منتشر شده باشد امکان ثبت نام آن ها در  لیست ذخیره مدارس نمونه دولتیر داوطلبانی که اسامی آن ها د : 1تذکر 

 .جود ظرفیت خالی انجام خواهد شدصورت و

کلیه دانش آموزانی که در آزمون مدارس نمونه دولتی تهران قبول شده اند جهت ثبت نام نهایی می بایست با توجه  : 2تذکر 

در زمان مقرر در مدارس حاضر شوند در غیر این صورت ثبت نام وی لغو خواهد  آدرس مدارس نمونه دولتی تهران به

 .شد

 دانش آموزان و اولیا گرامی جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران می توانند با مرکز مشاوره ایران تحصیل : 3تذکر 

 .تماس حاصل نمایند تا ثبت نام آن ها صحیح و کامل انجام گیرد

  

 سایت ثبت نام آزمون نمونه دولتی تهران

ثبت نام آزمون نمونه دولتی مطابق روال قبل اینترنتی بوده و هر یک از ها سایت مختص خود را جهت ثبت نام خواهند 

شته صرفا از سامانه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی داشت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران نیز طبق سنوات گذ

 سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهرانانجام خواهد شد ضمنا الزم به ذکر است nemoone.medu.ir تهران به نشانی 

 .کان دارد سایت ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی تغییر کندمی باشد و ام nemoone.medu.ir – فعال از سامانه

  

  منابع آزمون نمونه دولتی تهران

با توجه به وجود منابع متعدد و تغییر نظام آموزشی مدارس و تفاوت سطح علمی داوطلبان دانش آموزانی که قصد ثبت نام 

 ایران تحصیلع از منابع آزمون می توانند با مرکز در آزمون مدارس نمونه دولتی تهران را دارند داوطلبان جهت اطال
آزمون مدارس تماس بگیرند تا با تعیین سطح علمی وی و بررسی های الزم منابع و نمونه سواالت مهم جهت شرکت در 

 1صبح الی  8) استان تهران( از  9099072952را درتهران نمایند شماره تماس جهت دریافت منابع  نمونه دولتی تهران

 . شب

  

 شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران
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به اطالع کلیه دانش آموزان متقاضی ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی تهران می رسانیم با توجه به اعمال تغییرات جدید 

در روند ثبت نام و شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتی تهران کلیه داوطلبانی که قصد ثبت نام آزمون ششم به هفتم را دارند 

ثبت نام مدارس نمونه ده و یا حداکثر یک خوب در کارنامه خود داشته باشند ضمن باید نمرات و معدلشان خیلی خوب بو
 .داشته باشند انجام خواهد گرفت 17برای پایه دهم فقط از بین داوطلبانی که معدل باالی  دولتی تهران

تابعیت یک کشور  از دیگر شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران ایرانی بودن دانش آموز است یعنی داوطلبانی که

دیگر را داشته باشند حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت ضمنا از دیگر شرایط مهم ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران 

 .برای مقطع ششم به هفتم تحصیل داوطلب در مقطع ششم و مقطع نهم به دهم تحصیل داوطلب در مقطع نهم خواهد بود

  

 نمونه دولتی تهراننحوه اعالم نتایج آزمون مدارس 
دانش آموزانی که در بازده زمانی مقرر شده، ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی تهران را انجام داده اند و در جلسه امتحان 

باشند. معموال نتایج  نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی تهرانحضور داشته اند و در آزمون شرکت کرده اند لذا باید منتظر 

 .هفته بعد از برگزاری آزمون نمونه دولتی اعالم میگردد 6الی  4مونه دولتی تهران آزمون مدارس ن

اعالم نتایج آزمون نمونه دولتی تهران ، همانند ثبت نام در بازده زمانی تعیین شده صورت میگیرد که داوطلبان باید پیگیر 

ه دولتی کنند. کارشناسان ایران تحصیل همواره در زمان اعالم نتایج باشند و در صورت قبولی اقدام به ثبت نام مدارس نمون

خدمت شما برای راهنمایی شما عزیزان هستند. درصورت اطالع از نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی تهران میتوانید با 

 .، تماس حاصل فرماییدکارشناسان مدارس نمونه دولتی ایران تحصیل 

  

 

  



 دولتی تهرانسایت اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه 
بعد از شرکت در آزمون مدارس نمونه دولتی تهران ، قدم بعدی اطالع از نتایج آزمون است که داوطلبان مدارس نمونه 

اطالع از نتایج آزمون دولتی بدنبال راهی برای اطالع پیدا کردن از نمره آزمون مدارس نمونه دولتی تهران هستند. برای 

انه اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی استان محل سکونت خود با خبر شوید. همانطور باید از سام مدارس نمونه دولتی

  .که در باال اشاره شد سایت های اطالع از اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی متفاوت است

 در دسترس است اما شایان ذکر است که سایت های ثبت نام و اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی گذشته

احتمال تغییر آدرس ها برای سال تحصیلی جدید وجود دارد. برای اطالع از سایت اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 

همراه باشید تا در زمان معین شده و در سریع ترین زمان از نتایج  مشاوران مدارس نمونه دولتی ایران تحصیلتهران با 

 .ن مطلع شویدآزمون نمونه دولتی تهرا

  

در سال های اخیر حذف شده است و پذیرش در این پایه صرفا براساس سوابق  آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه هفتم

 .داوطلب صورت می گیرد
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کانال ثبت نام مدارس  

 [caption/]نمونه دولتی تهران

  

 اخبار پیرامونی ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران

  

 شهریورماه ۳اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه مردمی؛  

مرداداعالم  ۲۸فرهاد اسماعیلی گفت: نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی که قرار بود  مدیر کل آموزش و پرورش فارس  

 .شود، فردا چهارشنبه سوم مرداد اعالم خواهد شد



پاسخنامه توسط دانش آموزان بیان کرد و افزود: بعضی از  ۳۰۰روزه را مخدوش شدن حدود  ۶ایشان ، دلیل اصلی تاخیر 

 .ها مشکل ایجاد کرده بودها را تا کرده بودند که در تصحیح آندانش آموزان به دلیل نداشتن تجربه آزمون تستی، پاسخ نامه

 بندی استنام مدارس نمونه دولتی بدون محدودهثبت 

مردادماه  ۱۵وپرورش: آزمون مدارس نمونه دولتی رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش

 نام در این مدارسنام اقدام کنند، ثبتتوانند برای ثبتآموزان میها مشخص شده است و دانشبرگزار شده و نتیجه این آزمون

 .بندی نداردمحدوده

 های کنکور نیستآموزش در مدارس دولتی پاسخگوی نیازکیفیت  

های با در نظر گرفتن نتایج مشاهده شده در کنکور، مشخص است که کیفیت آموزش در مدارس غیر دولتی پاسخگوی نیاز

اهی گنماید. پس از اعالم نتایج آزمون سراسری و نکنکور نیست، در حقیقت شرایط نابرابر آموزشی در نتایج کنکور رخ می

اند در سه گروه ریاضی، علوم تجربی و های برتر، بین تمامی سی نفری که در این آزمون قبول شدهبه مراکز تحصیل رتبه

علوم انسانی در کنکور امسال تنها یک تا دو نفر از آن ها در مدارسی خارج از سمپاد)سازمان ملی پرورش استعداد های 

 .یر انتفاعی تحصیل کرده انددرخشان( و دیگر مدارس نمونه دولتی و غ

  

 .کاربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه کلیک کنید

  

 خالصه مطلب

های تحصیلی برای بسیاری از دانش آموزان، آزمون مدارس نمونه دولتی است و تمام تالش خود را ترین آزمونیکی از مهم

کنند. اما امسال به دلیل کمبود ظرفیت این مدارس تعداد کمتری در این آزمون برای تحصیل برای قبولی در این آزمون می

سامانه ثبت نام مدارس نمونه دولتی پیش از هر کاری تمامی داوطلبین باید به  در مدارس نمونه دولتی پذیرفته خواهند شد.

مراجعه کنند تا با شرایط شرکت در این آزمون به خوبی آشنا شوند. همانطور که در مطالب باال به آن  1402 - 1401تهران 

 و سپس برای گرفتن رتبه قبولی تالش توانند ثبت نام کردهاشاره شد در صورتی که واجد شرایط شرکت در آزمون باشند می

 .کنند
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