
 Tehranedu.ir+  1402 - 1401 دولتی نمونه مدارس نام ثبت

در دو پایه ششم به هفتم و نهم به دهم از دانش آموزان  ثبت نام مدارس نمونه دولتی هر ساله

باهوش و با استعداد ثبت نام به عمل می آورند. گرچه در سال های اخیر، پذیرش آن ها از طریق 

 .آزمون مدارس نمونه دولتی ششم به هفتم حذف شده و بر اساس سوابق تحصیلی انجام می شود

 به نشانی گرامی جهت ثبت نام مدارس نمونه دولتی از طریق سامانه آندانش آموزان 

tehranedu.ir روند ثبت نام خود را تکمیل نمایند و جهت اطالعات بیشتر در مورد روند ورود ،

به مدارس نمونه دولتی با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل نمایند ضمنا شایان ذکر است 

نند سنوات گذشته فقط به صورت الکترونیکی و از طریق سایت ثبت روال نام نویسی آزمون هما

 .انجام خواهد شد nemoone.medu.ir نام به نشانی

ثبت نام مدارس نمونه دولتی همانند سال های گذشته که هر یک از مراکز استان های کشور 

ی نیز دانش برای دانش آموزان آن استان یک سامانه ثبت نام معرفی کرده بود برای سال تحصیل

آموزان می توانند از همان درگاه های ثبت نام قبلی اقدام به ثبت نام نمایند الزم به ذکر است 

 .که پذیرش در مدارس نمونه دولتی از پذیرش در مدارس تیزهوشان راحت تر است

این موضوع به دلیل این است که ظرفیت پذیرش مدارس نمونه دولتی بیشتر از ظرفیت پذیرش 

یزهوشان است لذا دانش آموزانی که تالش کنند حتما در آزمون موفق می شوند و این مدارس ت

هدف برای آن ها دست یافتنی خواهد بود ضمنا جهت دریافت نمونه سواالت آزمون نمونه دولتی 

و مشاوره قبولی می توانید از سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ایران تحصیل بهره مند شوید و 

 .مین کنیدموفقیت خود را تض

 ثبت نام مدارس نمونه دولتی

 هماهنگ صورت به 1402 - 1401 دولتی نمونه آزمون ثبت نام ثبت نام مدارس نمونه دولتی

 اواسط از گذشته سال در آزمون این نام ثبت .شود می انجام استانی نام ثبت سامانه طریق از و

 سال برای ن نمونه دولتیآزمو نام ثبت تاریخ است ممکن لذا گردید، آغاز ماه فروردین

 .نیز حوالی همین تاریخ انجام شود ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ تحصیلی
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اولیا گرامی قبل از هر گونه اقدامی در راستای خرید کارت ثبت نام و یا تکمیل مراحل نسبت به 

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پیش  مطالعه شیوه نامه و شرایط ثبت نام اقدام نمایند و یا

تماس حاصل نمایند شایان ذکر است ثبت نام  9099072952 ز سراسر کشور با شمارها شماره

 .این دوره مدارس نمونه دولتی طبق سنوات گذشته به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد

  

 اطالعیه

می  بیست و پنج هزار تومان معادل ریال 250/000 هزینه شرکت در آزمون سال تحصیلی برابر

 .ن و اولیا گرامی فقط از طریق درگاه ثبت نام اقدام به پرداخت نمایندباشد که دانش آموزا

  

  

هیچگونه پذیرشی به صورت حضوری انجام نخواهد شد لذا داوطلبان گرامی می توانند پس از 

زمان نام نویسی در آزمون مدارس نمونه  و شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی آگاهی از

از طریق مطالعه دفترچه ثبت نام به سامانه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی مراجعه  دولتی

کارت حضور در  کرده و فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایند ضمنا دانش آموزان گرامی باید

 .را دریافت کرده و در آزمون شرکت کنید جلسه آزمون نمونه دولتی

 3مطابق سنوات گذشته حدودا پس گذشت  نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی الزم به ذکر است

ثبت نام آزمون نمونه دولتی قابل مشاهده خواهد بود ضمنا  هفته از برگزاری آزمون روی سایت

و محل  آدرس مدارس نمونه دولتی الزم به ذکر است ثبت نام دانش آموزان در مدارس با توجه به

 .سکونت داوطلب صورت خواهد گرفت
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 زمان ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی

 مدارس به صورت هماهنگ در استان ها اعالم می شود. دولتیزمان ثبت نام آزمون نمونه 

دانش آموزان  زمان بندی ثبت نام آزمون تیزهوشان به توجه با تحصیلی پایه هر برای تیزهوشان

 مدارس سایر همانند ، نیز  را در پایه های مختلف تحصیلی ثبت نام می نماید. مدارس نمونه

اوطلبان د کلیه برای را نام ثبت آن، اساس بر و دارند نظر در پایه هر برای بندی زمان ابتدا دیگر

ثبت نام هایی که به صورت اینترنتی می باشند ، از طریق سامانه ثبت  .به انجام خواهد رسانید

نام تیزهوشان صورت می پذیرد. لذا داوطلبان در صورتی خواهند توانست در ثبت نام این مدارس 

هلت ثبت نام شرکت نمایند که سامانه امکان ثبت نام را در اختیار آنان قرار دهد. پس از اتمام م

، سامانه به صورت خودکار بسته خواهد شد و لذا امکان ثبت نام برای هیچ یک از دانش آموزان 

 .پس از آن وجود نخواهد داشت

دفترچه ثبت نام در اختیار کلیه داوطلبان از طریق سامانه ثبت  ثبت نام نمونه دولتی در زمان

نام آزمون تیزهوشان قرار داده خواهد شد. لذا آن دسته از داوطلبانی که مایل به شرکت در این 
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ق دفترچه راهنمای آزمون اقدام نمایند و پس از آزمون می باشند، الزم است ابتدا به مطالعه دقی

 .آن نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک در سامانه مورد نظر اقدام نمایند

  

  

  اطالعیه

 .شده است پایه های مختلف برای دچار تغییراتی در سال های اخیر ثبت نام نمونه دولتی زمان

  

  

 زمان ثبت نام مدارس نمونه دولتی پایه دهم

ثبت نام برای کلیه داوطلبان و دانش آموزان پایه نهم تحصیلی در مقطع دبیرستان به صورت 

الکترونیکی و با استفاده از سامانه ثبت نام آزمون تیزهوشان صورت خواهد پذیرفت. لذا کلیه 

مراجعه  Azmoon.medu.ir داوطلبان الزم است در زمان ثبت نام نمونه دولتی دهم به سامانه

برای این مقطع  تیزهوشان و نمونه دولتی متقاضیان توجه داشته باشند که ثبت نام آزمون نمایند.

 .ای اخیر در یک روز صورت خواهد پذیرفتدر سال ه

زمان ثبت نام نمونه دولتی در سال های اخیر با تغییراتی همراه بوده است و همین مسئله موجب 

شده تا دانش آموزان برای ثبت نام دچار مشکالتی شوند. با توجه به برخی از تغییراتی که در 

جابه جایی های ممکن است در زمان  رابطه با زمانبندی آزمون تیزهوشان صورت گرفته است،

ثبت نام این آزمون مالحظه گردد. در سال های گذشته زمان ثبت نام نمونه دولتی دهم به بعد 

 .از فروردین موکل گردید

  

آن  شرط معدل 1402 - 1401 آزمون نمونه دولتی ثبت نام در مهم ترین شرایط اختصاصی از

 .می باشد

  

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/
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 ه دولتی پایه هفتمزمان ثبت نام مدارس نمون

تغییرات ایجاد شده در رابطه با زمان ثبت نام نمونه دولتی ششم به هفتم در سال های اخیر ، 

موجب حذف این آزمون گردیده است. به طوری که در سال های گذشته ما شاهد عدم برگزاری 

انچه قوانین این آزمون بوده ایم و این مدارس به شکل های دیگری در حال فعالیت می باشند. چن

جدید تغییر یابند، ثبت نام برای دانش آموزان همانند سال های گذشته به صورت اینترنتی 

 .خواهد بود

شکل تغییر یافته مدارس تیزهوشان پایه دوم متوسطه به صورت مدارس هیئت امنایی می باشد. 

صورت حضوری  به همین دلیل این مدارس دیگر آزمون ورودی نخواهند داشت و ثبت نام آنان به

و در مدارس مربوطه صورت خواهد پذیرفت. لذا دانش آموزان واجد پذیرش در این مدارس 

 .خواهند توانست در این آزمون پذیرفته شوند

  

  

بر روی  مدارک ثبت نام آزمون نمونه دولتی و اطالع از ینمونه سواالت نمونه دولت جهت دریافت

 .لینک قرمز کلیک نمایید

  

  

زمان ثبت نام نمونه دولتی هفتم، همزمان با ثبت نام سایر مدارس صورت خواهد پذیرفت. لذا 

مراجعه نمایند.  کلیه دانش آموزان عزیز می توانند به مدارس محل تحصیل خود جهت ثبت نام

شرایط ثبت نام نمونه  شرایط معدلی در نظر گرفته شده برای این دانش آموزان نیز کمتر از این

نخواهد بود. لذا دانش آموزان عزیز الزم است نسبت به اطالع از این شرایط اقدامات الزم  دولتی

 .را انجام دهند
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 سامانه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی پایه نهم به دهم

  

 1401سامانه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی پایه نهم به دهم 

– 1402 
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 snj.awaedu.ir آذربایجان غربی

 217.219.153.218 اردبیل

 sanjesh.isfedu.ir اصفهان

http://namatest.ir/
http://snj.awaedu.ir/
http://217.219.153.218/
http://sanjesh.isfedu.ir/


 azmoon.albmedu.ir البرز

 ilam.natije.ir ایالم

 buedu.ir بوشهر

 azmoon.tehranedu.ir تهران

 sanjesh.teo.ir (تهران )شهرستان ها

 sanjesh.chbedu.ir چهارمحال و بختیاری

 azmoon.skedu.ir خراسان جنوبی

 10.69.78.13 خراسان رضوی

 azmoon.nkhedu.ir خراسان شمالی

 azmoon.khouzedu.ir خوزستان

 sabtenam.zanjanedu.ir زنجان

 iranschl.ir سمنان

 78.38.114.105 سیستان و بلوچستان

 sanjesh.farsedu.ir فارس

 nemooneh.qazvinedu.ir قزوین

 qom.natije.ir قم

 10.249.7.204 کردستان

 sanjesh.kermanedu.ir کرمان

 azmoonkedu.ir کرمانشاه

http://azmoon.albmedu.ir/
http://ilam.natije.ir/
http://www.buedu.ir/main
http://azmoon.tehranedu.ir/
http://sanjesh.chbedu.ir/
http://azmoon.skedu.ir/
http://10.69.78.13/n10/login.aspx
http://azmoon.nkhedu.ir/
http://azmoon.khouzedu.ir/
http://sabtenam.zanjanedu.ir/
http://iranschl.ir/
http://78.38.114.105/
https://sanjesh.farsedu.ir/
http://nemooneh.qazvinedu.ir:8088/
http://qom.natije.ir/
http://10.249.7.204/
http://sanjesh.kermanedu.ir/
http://www.azmoonkedu.ir/


 azmoon.kbedu.ir کهگیلویه و بویراحمد

 nemooneh.goledu.ir گلستان

 sanjesh.giledu.ir گیالن

 lorestan.natije.ir لرستان

 217.219.172.53 مازندران

 markazi.natije.ir مرکزی

 10.187.50.22 هرمزگان

 hamedan.natije.ir همدان

 result.yazdedu.ir یزد

  

 شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی

پذیرش در مدارس نمونه دولتی همه ساله از طریق آزمون ورودی انجام می شود، آزمون مدارس 

نمونه دولتی تقریبا کمی راحتتر از مدارس سمپاد خواهد بود. اما با این حال باز هم تالش بسیاری 

 را می طلبد که در این آزمون موفق شوید. به اطالع کلیه داوطلبان می رسانیم که ثبت نام در

آزمون مدارس نمونه دولتی نیز دارای شرایط خاصی می باشد به صورتی که داوطلبان محترم که 

شرایط پذیرش مدارس نمونه  قصد ثبت نام در آزمون مدارس نمونه دولتی را دارند باید حتما تابع

مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون نمونه دولتی را داشته باشند. در ادامه شرایط عمومی و  دولتی

  .لف را بیان خواهیم کرداختصاصی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی در پایه های مخت

  

  شرایط عمومی ثبت نام مدارس نمونه دولتی پایه

  کلیه دانش آموزانی که قصد ثبت نام در آزمون نمونه دولتی را دارند باید تابعیت رسمی

 .ایران را داشته باشند

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/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%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%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%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%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%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/


 انش آموز )ترجیحا( اجرا خواهد ثبت نام نمونه دولتی صرفا در محدوده محل سکونت هر د

 .شد

 ( و تاثیر آزمون 50پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی بر اساس تاثیر معدل )%

 .( خواهد بود50%)

  قانون پذیرش برای دانش آموزان دوقلو به صورتی است که اگر یکی از آن ها در مدارس

امتیاز قبولی آخرین  %80نمونه دولتی قبول شوند قل دیگر در صورت کسب حداقل 

دانش آموز که در آن مقطع قبول شده می تواند جهت ثبت نام نمونه دولتی پذیرش 

 .شود

  در صورتی که دانش آموزانی که قبولی وی قطعی شده در موعد مقرر به واحد نمونه

لیست ذخیره آزمون  دولتی قبولی خود مراجعه ننمایند ثبت نام وی ملغی و یک نفر از

 .جایگزین وی خواهد شد نمونه دولتی

 همه داوطلبان باید طبق نتیجه آزمون های هدایت تحصیلی خود، انتخاب رشته نمایند.  

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام مدارس نمونه دولتی

  کلیه داوطلبان ثبت نام در مقطع دهم حق انتخاب یک رشته در رشته های موجود را

 . ( خواهند داشت ) نهم به دهم

 ایه ششم به هفتم کلیه دروس خیلی خوب و طبق سنوات گذشته برای پ ثبت نام مالک

یا یک درس خوب و مابقی دروس خیلی خوب و برای پایه نهم به دهم معدل نیمسال 

 .اول سال تحصیلی باالی هفده مد نظر خواهد بود

 تمامی داوطلبان پایه نهم باید اشتغال به تحصیل داشته باشند.  

  

  

 اطالعیه

صرفا بر اساس کسب رتبه  ایه دهم مدارس نمونه دولتیپ برای تحصیل در پذیرش دانش آموزان

 .می باشد امتیاز کل آزمون ورودی مبتنی بر

https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%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/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%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/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%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/


  

  

 ثبت نام دانش آموزان در مناطقی که مدارس نمونه دولتی ندارند چگونه خواهد بود؟

به اطالع می رساند آن دسته از دانش آموزانی که در مناطقی سکونت دارند که منطقه دارای 

مدرسه نمونه دولتی نمی باشد می بایست پیرو جدول مندرج در شیوه نامه ثبت نام نسبت به 

انتخاب مدرسه جایگزین اقدام نمایند شایان ذکر است در غیر این صورت حتی اگر دانش آموز 

یرفته شود پذیرش وی کان لم یکن تلقی خواهد شد و دانش آموز حق هیچگونه در آزمون پذ

شایان ذکر است مطابق دفترچه ثبت نام ثبت نام دانش آموزان مناطق  .اعتراضی نخواهد داشت

 :زیر در مدارسی خواهد بود که در جلوی مناطق ذکر گردیده

 واقع در منطقه یک شهرداری)پسرانه( = دبیرستان امام موسی صدر  3دانش آموزان منطقه 

 = دبیرستان نمونه دولتی جاودان واقع در منطقه شش شهرداری 11دانش آموزان پسر منطقه 

 تهران 14)پسر( = دبیرستان دکتر حسابی منطقه  13دانش آموزان منطقه 

  

  

  اطالعیه

 %50 و تاثیر آزمون %50 در آزمون مطابق آخرین اطالعیه آموزش و پرورش مالک پذیرش

 .باشد( خواهد بود 17باالی  در صورتی که) تاثیر معدل کتبی ترم دوم پایه نهم

  

  



 

  

  

  سهمیه های دانش آموزان خاص در آزمون مدارس نمونه دولتی

و انتشار دفترچه ثبت نام در سایت ثبت نام نمونه  ثبت نام مدارس نمونه دولتی پیرو آغاز

شهدا و ایثارگران هستند می  دولتی به اطالع آن دسته از دانش آموزان که عضو خانواده معظم

% به ترتیب اولویت به  10رسانیم که در این دوره از پذیرش مدارس نمونه دولتی نیز سهمیه 

ر به این عزیزان اختصاص داده شد ضمنا کلیه داوطلبانی که قصد استفاده از سهمیه های شرح زی

% جهت پذیرش را دارند می بایست تا موعد ثبت نام اقدام به دریافت کد احراز هویت از  10

 .بنیاد نمایند تا در موعد ثبت نام با مشکلی مواجه نشوند

 رزندان شاهداولویت اول جهت استفاده از سهمیه شاهد : ف 

  و دانش آموزانی که پدرشان 50اولویت دوم سهمیه شاهد برای فرزندان جانبازان باالی %

 .سال اسارت داشته است 3باالی 

  تا  25اولویت سوم استفاده از این سهمیه در ثبت نام نمونه دولتی با فرزندان جانبازان

 .ماه اسارت خواهد بود 6و فرزندان آزادگان باالی  49%



 لویت چهارم : استفاده از سهمیه شاهد برای قبولی در مدارس نمونه دولتی با فرزند او

 .ماه اسارت خواهد بود 6درصد و آزاده زیر  25جانباز زیر 

تبصره : ثبت نام مدارس نمونه دولتی در صورتی برای داوطلبان خانواده های شاهد و ایثارگران 

% نمره آخرین دانش آموزی که 70تقاضی حداقل با اعمال سهمیه خواهد بود که دانش آموز م

در آزمون شرکت کرده را کسب نماید اعمال سهمیه در پذیرش انها تاثیر نخواهد داشت ضمنا 

کارنامه آزمون نمونه  تمامی سهمیه های مربوط به ثبت نام آزمون نمونه دولتی در صورتی که در

 .دانش آموزان درج نگشته باشد هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت دولتی

  

  

لیست مدارس نمونه  افتو اطالع از دری ثبت اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان جهت

 .برروی لینک قرمز کلیک نمایید دولتی

  

  

  سواالت آزمون ورودی نمونه دولتی منابع و

می رسانیم که اطالع از منابع آزمون نمونه دولتی برای شرکت در آزمون  به اطالع کلیه داوطلبان

و موفقیت در آن الزامی خواهد بود که بدین منظور مرکز مشاوره ایران تحصیل آماده ارائه بهترین 

 .منابع قبولی در آزمون مدارس نمونه دولتی می باشد

توصیه می کنیم دانش آموزان و اولیا گرامی قبل از زمان برگزاری آزمون نمونه دولتی با مرکز 

ایران تحصیل تماس حاصل نمایید و موفقیت خود را با اطالعات دقیق در مورد سواالت آزمون 

مدارس نمونه دولتی تضمین نمایید ضمنا تماس برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مرکز مشاوره 

 تحصیل از سراسر کشور با تلفن ثابت امکان پذیر خواهد بود، شماره تماس های مشاوره ایران

خواهد بود شایان ذکر است توضیح کوچکی  شب 1صبح الی  8 پاسخگویی از 9099072952

 : در مورد سواالت آزمون نمونه دولتی می دهیم که امیدوارم مفید واقع شود

https://irantahsil.org/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-99-98/
https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-99-98/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%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%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/


o دولتی کتب درسی دانش آموزان است ولی چون  بهترین منابع برای آزمون مدارس نمونه

سطح تدریس آن متفاوت است کتب آموزشی یا کمک آموزشی بیشتر می تواند در 

 .موفقیت در آزمون تاثیر گذار باشد

% محتوای سواالت آزمون ورودی از محتوای کتب آموزشی پایه نهم 80توجه فرمایید 

 . % مربوط به سال های پیش20خواهد بود و 

o سته از دانش آموزانی که از اقلیت های مذهبی می باشند می بایست به سواالت آن د

 .مربوط به ادیان خود پاسخ دهند

o  ضمنا سواالت پیام های آسمان آزمون نمونه دولتی به صورتی مطرح می شود که تمام

 .دانش آموزان مذاهب شیعه و اهل تسنن پاسخ دهند

  

 

  

  



 نحوه امتیاز بندی سواالت در آزمون نمونه دولتی نهم به دهم

دانش آموزان عزیز توجه داشته باشند هر پاسخ صحیح در آزمون نمونه دولتی نهم به دهم دارای 

امتیاز مثبت و هر پاسخ اشتباه دارای یک امتیاز منفی خواهد بود لذا از پاسخ به سواالتی که  3

از پاسخ آن را نمی دانید پرهیز کنید شایان ذکر است سواالتی که دارای پاسخ نباشد بدون امتی

مثبت یا منفی محاسبه خواهند شد و سواالتی که دو گزینه مختلف را انتخاب کنید حتی اگر 

 .یکی از گزینه ها به عنوان گزینه صحیح باشد به صورت امتیاز منفی محاسبه می شود

  

  

 .وارد شوید ثبت نام مدارس نمونه دولتی تهران برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

  

 

  

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-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 نکاتی مهم که باید قبل از ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی بدانید

  در صورتی که ظرفیت مدارس نمونه دولتی مذکور پس از ثبت نام دانش آموزانی که

پذیرفته شده تکمیل نگردد مدارس  اسامی قبول شدگان نمونه دولتی ن ها دراسامی آ

نمونه دولتی از دانش آموزانی که اسامی آنان که در لیست ذخیره می باشد ظرفیت را 

 .تکمیل می کنند

  برای پذیرش در هنرستان های نمونه دولتی باید موافقت نامه ای تنظیم گردد فی ما بین

 .دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت و این که باید از ظرفیت کالس ها مطلع شوند

 ز داوطلبان ثبت نام مدارس نمونه دولتی فنی حرفه ای که در آزمون مدارس آن دسته ا

نمونه دولتی در هنرستان مشخصی قبول شده باشند حق ثبت نام حضوری در واحد 

دیگری نخواهند داشت و صرفا می توانند در همان هنرستان تحصیل کنند لذا توصیه 

تان و هنرستان دقت الزم را به اکید داریم داوطلبان محترم در انتخاب مدارس دبیرس

 .عمل آورند

  با توجه به سطح باال تدریس در مدارس نمونه دولتی ، برگزاری کالس های تقویتی یکی

از اصول شیوه نامه آموزشی مدارس نمونه دولتی می باشد و همه دانش آموزانی که در 

مونه دولتی این مدارس قبول کنند ملزم به شرکت در کالس های فوق برنامه مدارس ن

 .می باشند و موظفند نسبت به پرداخت شهریه مدارس نمونه دولتی اقدام کنند

  

  

  آخرین اخبار ثبت نام آزمون نمونه دولتی

 اعالم نتایج آزمون مدارس نمونه مردمی

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

 .اعالم شود، فردا چهارشنبه سوم مرداد اعالم خواهد شد مرداد ۲۸بود قرار

 نتایج آزمون ورودی دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی تهران اعالم شد

 ها دبیرستان ورودی آزمون نتایج اعالم از تهران شهر پرورش و آموزش متوسطه آموزش معاون

 .داد خبر تهران دولتی نمونه های هنرستان و

https://irantahsil.org/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%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/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/


 مون ورودی مدارس نمونه دولتی زنجان اعالم شدنتایج آز

 استان پرورش و آموزش کل اداره آموزشی کیفیت پایش و سنجش اداره محمد خندان، رئیس

 دهم پایه ورودی آزمون در نفر ۸۷۰ مجموع در: کرد اظهار زنجان

 .شدند پذیرفته زنجان استان دولتی نمونه مدارس

 بندی است نام مدارس نمونه دولتی بدون محدوده ثبت

: گفت اصفهان پرورش و آموزش کل اداره شکایات به پاسخگویی و عملکرد ارزیابی اداره رئیس

 و است شده مشخص هاآزمون این نتیجه و شده برگزار مردادماه ۱۵ دولتی نمونه مدارس آزمون

 .بندی ندارد نام در این مدارس محدودهکنند، ثبت اقدام نامثبت برای توانندمی آموزاندانش

 آغاز ثبت نام آزمون پایه دهم مدارس نمونه دولتی در مازندران

معاون آموزش متوسطه مازندران از آغاز ثبت نام شرکت در آزمون پایه دهم مدارس نمونه دولتی 

 .فروردین خبر داد ۳۰از امروز 

 چهارمحال و بختیارینام نویسی در آزمون مدارس نمونه دولتی 

 .نام نویسی در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از امروز در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

 فروردین ماه ۳۰آغاز ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی از 

 ۳۰معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان یزد: ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی از 

 .شود اری آغاز میفروردین ماه سال ج

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

  



 خالصه مطالب

سایت نمونه دولتی +  + ثبت نام مدارس نمونه دولتی در این مقاله سعی بر آن شده است تا

سایت ثبت نام نمونه دولتی + ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم + ثبت نام نمونه دولتی هفتم را 

برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا 

یت ثبت نام نمونه دولتی ابهامی در خصوص زمان ثبت نام نمونه دولتی + سایت نمونه دولتی + سا

+ ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم + ثبت نام نمونه دولتی هفتم برای شما عزیزان پیش آمد، 

می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت 

 .کنید

  

 


