
 



 ثبت نام داوطلبان در آزمون :ومدارک مورد نیاز الف( ضوابط و شرایط 

 داشتن تابعیت ایرانی. -1

 .انجام می شود 54/30/8031 -56644تبصره( ثبت نام اتباع غیر ایرانی، تابع بخشنامه 

ورودی مجاز به ثبت نام در آزمون  8031-33تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل درپایه نهم سال تحصیلی  -2

 .هستند

درارزشبیابی  "  11"حددال  مدددک کیبد    در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی،کسب    مالک شرکت -3

( برای فارغ التحصبینن پایبه نهبم درسبال تحصبیلی      مددک نمرات خردادماه بدون اعماک نمرات تکوین پایانی نوبت دوم )

 .می باشد 33-31

خارج از کشور با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و سبایر مبدارم موردنیباز ، مبی     ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی  -4

وپبرور    تواند توسط ولی ویا وکیل آن ها در استان محل سکونت متقاضیان انجبام پبریرد. در ایبن خصبوا اداراو آمبوز       

 عمول دارند.مناطق و نواحی، همکاری و مساعدو الزم با دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور را م

 که درسال تحصیلی جاری گرفته شده باشد (0×5یک قطعه عکس )-4

 مراجعه به سامانه وتکمیل نمون برگ تقاضانامه ثبت نام در آزمون-6

 تاییدصحت اطنعاو ثبت شده در نمون برگ -7

 اثرخواهبد درصورو عدم صحت اطنعاو وارد شده و شرایط ثبت نام ،قبولی داوطل  درآزمبون لغبو وببی    :تبصره

 شد ومتقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

 ریال )بیست وپنج هزار تومان(  543333مبلغ -1

 ترکر: بجز مبلغ فوق الرکر دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان ممنوع می باشد.

 

 :مهلت ثبت نام،زمان توزیع کارت وتاریخ برگزاری آزمون( ب

ببه صبورو    1311خرداد مداه  32جمده شروع و تا پایان روز 1311خردادماه  22ثبت نام داوطلبان آزمون ازروزسه شنبه  -3

  nemone.razavi.medu.ir. اینترنتی از طریق سایت کارشناسی مبدارس نمونبه دولتبی خراسبان رضبوی ببه آدرس      

 انجام خواهد شد.

در سراسر کشور به صبورو همزمبان   22/24/1311جمده صبح روز  1ساعت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، رأس  -83

 برگزار خواهد شد.

 تمامی مراحل ثبت نام ،اعنم نتیجه آزمون، درخواست تجدید نظر وپاسخ آن از طریق سامانه انجام خواهد شد.-88

ه  ومدرسبه مبورد تقاضبا    کارو ورود به جلسه آزمون شامل :مشخصاو فردی ،عکس داوطل ، مدرسه محل تحصیل ،رشت -85

 ونشانی حوزه امتحانی سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون از طریق سامانه ثبت نام در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

 می باشد. اکیداً ممنوعشرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون ورودی، بدون ارائه کارو ورود به جلسه،  تذکر:

 

 



هبا(و مبدو زمبان      هبا و هنرسبتان   )دبیرسبتان  دوره دوم متوسبطه منابع، مواد درسی، تعداد و ضری  سبااالو آزمبون ورودی   ( ج

 باشد :  ها ، به شرح جدول زیر می گویی به آن پاسخ

 ماده درسی ردیف
تعداد 

 سؤال
 منابع طرح سؤال زمان پاسخ گویی ضریب صفحات

 01 آموز  قرآن و پیام های آسمان 1
پیام  - 011قرآن تا صفحه 

 001های آسمانی تا صفحه 

 

 

2 

 دقیقه 021

 درصد سواالت از کتاب های پایه نهم011 -0

 طرح خواهد شد 0191-99سال تحصیلی 

 

درصد محتوی کتب طرح  11سواالت از  -2

 % اول کتاب(11خواهد شد.)

 2 001تاصفحه  01 ادبیاو فارسی 2

 0 11تاصفحه  1 عربی 3

 0 012تاصفحه  01 اجتماعی)تاریخ،جغرافی،مدنی( 4

 0 91تاصفحه  7 زبان انگلیسی 5

 2 012تاصفحه  21 علوم تجربی 6

 1 002تاصفحه  21 ریاضیاو 7

   011 جمع کل

سمانی،از محتوای مشبترم تبدریس ببه گونبه ای طراحبی مبی شبودکه تمبامی         آسااالو درس آموز  قرآن وپیام های  -80

داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن قادر به پاسخ گویی سااالو باشبند. همچنبین داوطلببان اقلیبت هبای دینبی )مسبیحیان،کلیمیان        

وزرتشتیان( به جای پاسخ به سااالو درس پیام های آسمان، به سااالو مشترم اقلیت هبای دینبی ببر اسباس محتبوای کتبا        

 پاسخ خواهند داد. 8031چاپ سال  353دینی با کد تعلیماو ادیان الهی و اخنقی ویژه اقلیت های 

 31-33سااالو آزمون به شیوه چهارگزینه ای )فقط با یک پاسخ درست( از محتوای کت  درسی پایه نهم سال تحصبیلی    -85

 به شرح جدول فوق طرح خواهد شد. 

ببرای داوطلب  در نظبر گرفتبه مبی شبود.        نف امییاز م 1امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط،  0به ازای هر پاسخ صحیح ،  -84

 برای سااالو بدون پاسخ ، امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.

 برای او در نظر گرفته خواهد شد. امییاز منف  1تبصره:چنانچه داوطل  در هر ساال بیش از یک گزینه عنمت زده باشد، 

 ( ضوابط و شرایط پذیرش مدارس نمونه دولی  )دبیرسیان/هنرسیان(  د

ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی اختصاا به محل تحصیل فعلبی داوطلب  داشبته وداوطلببان اداراو      -86

     رایانبه ای انتخبا   تحت پوشش فقبط بایسبتی آموزشبگاه نمونبه دولتبی محبل اسبتقرار را انتخبا  نماینبد. در سبامانه ثببت نبام             

 صورو هوشمند تعریف شده است. دبیرستان های نمونه دولتی بر اساس محل تحصیل داوطل  به

در تعدادی از اداراو  که امکان انتخا  ازبین دو یا چند دبیرسبتان نمونبه دولتبی وجبود دارد الزم اسبت متقاضبیان        :تبصره

در انتخا  دبیرستان دقبت الزم ببه    ود امکاناو خوابگاهی و سایر شرایطمحل سکونت ، توجه به بعد مسافت، وجعزیز بر اساس 

 عمل آورند.

 ادارات مربوط به شرح ذی  م  باشند:

، رضبویه،  طرقببه شباندیز  مشهد ،نیشابور، چناران، گلبهار، فیروزه، زبرخبان، میبان جلگبه، سبروالیت، قوچبان، تبادکبان،        5ناحیه

 احمدآباد

از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی پریر  دانش آمبوزان در آزمبون ورودی پایبه     88مطابق با تبصره یک ماده  -11

دهم دبیرستان های دوره دوم متوسطه در رشته های نظری و یا هنرستان های فنبی وحرفبه ای ، ببر اسباس میبانگین نمبره ی کبل        

% معبدل کتببی   43% نمره آزمبون ورودی و 43وی )آزمون ورودی ومعدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت مسا

 ارزشیابی پایانی نوبت دوم(خواهد بود .



 31-33در ارزشیابی پایانی نوبت دوم سال تحصبیلی   "87"شرط محاسبه سهم معدل کتبی ،داشتن حداقل معدل کتبی  تبصره:

 است.

دراعنم نتایج ،مدیران مبدارس دوره اول متوسبطه    تأثیرمعدل کتبی پایانی نوبت دوم دانش آموزان پایه نهم با توجه به  تذکر:

 نسبت به ثبت نمراو و معدل دانش آموزان درسامانه اقدام نمایند.   4/5/33تا تاریخ 

 فرایند ثبت معدل متعاقبا از طریق اداره سنجش اطنع رسانی خواهد شد. تبصره:

رایط احراز رشته/زمینه ، مطابق شبیوه نامبه اجرایبی    پریر  نهایی دانش آموزان درمدارس نمونه دولتی ،منوط به کس  ش-11

 ( در خرداد ماه است.81/85/8034مرخ  556566هدایت تحصیلی )موضوع بخشنامه شماره 

درصورو عدم احراز شرایط ثبت نام دررشته تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز، مطابق ضبوابط هبدایت تحصبیلی ،     تبصره:

 ثر خواهد شد.قبولی داوطل  در آزمون لغو و بی ا

 % از ظرفیت پریر  دبیرستان های نمونه دولتی در صورو وجود داوطل  به دانش آموزان شباهدوایثارگرتعلق دارد ، 83 -11

 دانش آموزان با شرایط زیر ، به ترتی  اولویت می توانند از این سهمیه استفاده کنند : 

 فرزندان شاهد.  8اولویت«الف 

 سال سابقه اسارو. 0درصد به باال و آزادگان با بیش از  43فرزندان جانباز   5اولویت «    

 ماه سابقه اسارو. 6درصد و آزادگان با بیش از  53درصد تا  54فرزندان جانباز   0اولویت  « ج 

 ماه سابقه اسارو. 6درصد و آزادگان با کمتر از  54فرزندان جانباز زیر   5اولویت  « د 

  ی استفاده از سهمیه شاهد درآزمون باید درنمون برگ ثبت نام ، اولویت خود را مشخص نمایدمتقاض :1تبصره

نمبره کبل آزمبون     کسب حدال  هفیداد درصدد  دانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت های فوق به شرط  :2تبصره

امتیاز داوطل  براساس رشبته موردتقاضبا   شوند.الزم به ذکر است  شده مدرسه موردتقاضای خود پریر  می آخرین فرد پریرفته

 الزامی می باشد.

 به مدارم ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطنعاو ،ترتی  اثر داده نخواهد شد. :3تبصره 

درصورو عدم احرازسهمیه شاهد دررشته تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز ، قببولی داوطلب  در آزمبون لغبو و      :4تبصره 

بی اثرخواهد شد )مدارم مربوط به استفاده دانش آموز ازسهمیه شباهد درصبورو پریرفتبه شبدن ،درپرونبده تحصبیلی دانبش        

 آموز نگهداری خواهدشد(

آمبوزانی کبه    نمونه دولتی ،اختصاا به منطقه ی برگزاری آزمون داشته و دانبش  قبولی در آزمون ورودی دبیرستان های -22

 در آزمون یک مدرسه پریرفته شده اند مجاز به ثبت نام در دیگر مدارس نمونه دولتی نخواهند بود.

نمونبه دولتبی    های داوطلبانی که در آزمون ورودی در یک هنرستان پریرفته می شوند مجاز به ثبت نام در دیگر هنرستان -21

 نخواهند بود.

دانش آموزان عشایری به دلیل کوچ رو بودن در هر منطقه ای در سبطح اسبتان مجباز ببه ثببت نبام و شبرکت در آزمبون          -22

 هستند.  

هرداوطل  مبی توانبد درنمبون ببرگ تقاضبای ثببت نبام ،صبرفا یبک دبیرسبتان ویبک رشبته تحصبیلی از شباخه نظبری                -23

 تخا  نماید.)تجربی،ریاضی،انسانی(را ان

 هرداوطل  صرفا می تواند درنمون برگ تقاضای ثبت نام ،یک هنرستان از شاخه فنی و حرفه ای را انتخا  نماید.-24



رقابت علمی برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی ،دربین دانش آموزان شهر وشهرستان ،ببدون لحبا    -22

 نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود.

درصورو شرکت دانش آموزان هم زاد )دوقلو یا بیشتر،هم جنس یا غیر هبم جبنس (در آزمبون ورودی مبدارس نمونبه       -26

% نمره ی تراز شده ی آزمبون آخبرین فردپریرفتبه شبده     13دولتی و پریر  یکی از آنان ،قل های دیگر به شرط کس  حداقل 

 سه نمونه دولتی ،مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده ،ثبت نام نمایند.درمدرسه ورشته مورد تقاضای خود، می توانند در همان مدر

 اسامی مدارس نمونه دولتی ،ظرفیت پریر  وعناوین رشته های تحصیلی به پیوست می باشد.-21

 منم تعیین سهمیه شهری و روستایی درآزمون ورودی ،محل استقرار دبیرستان دوره اول متوسطه داوطل  می باشد.-21

پس از اتمام مهلبت ثببت   مهلت ثبت نام قبول شدگان اصلی پس از اعنم نتیجه از طریق سامانه ، یک هفته خواهد بود که -21

 درصورو عدم تکمیل کنس ها ،فهرست ذخیره اعنم خواهد شد.نام پریرفته شدگان اصلی ،

ر هبر یبک از مبدارس نمونبه دولتبی      در مواردی که تعداد داوطلبان شرکت کننده در آزمون، در یک رشبته تحصبیلی د   -32

کمتر از حد نصا  مورد نیاز بوده یا نمراو آنان کمتر از حد قابل قبول باشد، اسامی قبول شدگان آن رشته تحصیلی در مدرسبه  

 مرکور، کمتر از ظرفیت اعنم شده خواهد بود.

  :( موارد خاص هنرسیان های فن  وحرفه ای نمونه دولی ده

 یر در مورد داوطلبان ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی ضروری می باشد.توجه به موارد ز     

 داوطلبان با توجه به عنقه خود و با در نظر گرفتن نوع رشته های موجود در هنرستان هبای فنبی وحرفبه ای نمونبه دولتبی ،      -08

 اقدام به انتخا  هنرستان نمایند. 

هبای نمونبه دولتبی     دی در یک هنرستان پریرفته می شوند مجاز به ثبت نام در دیگبر هنرسبتان  داوطلبانی که در آزمون ورو -05

 نخواهند بود.

تبصره: درمواردخاا،ثبت نام پریرفته شدگان ازیک هنرستان درهنرسبتان دیگبر ،منبوط ببه موافقبت اداراو آمبوز  وپبرور         

 شهرستان ،منطقه یا ناحیه مبدا و مقصد خواهدبود.

عدم تکمیل ظرفیت هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی ،ثبت نام ازبین داوطلبان متقاضبی ادامبه تحصبیل در    درصورو -00

این هنرستان ها که درآزمون نمونه دولتی اعم از دبیرستان یا هنرستان شرکت نموده اند ،براسباس نمبره فیبلی ببامجوز اداره کبل      

 بنمانع خواهد بود.

ای نمونه دولتی، عنوه بر ضوابط ایبن دسبتورالعمل، تبابع ضبوابط      هنرستان های فنی و حرفه« یت بدنیترب»ثبت نام در رشته  -05

 باشد. ای )که متعاقباً ارسال خواهد شد( می وحرفه های فنی دستورالعمل اختصاصی ثبت نام رشته تربیت بدنی هنرستان

 ( فرآیند ثبت نام داوطلبان ورود به مدارس نمونه دولی  و

ومدارس محبل تحصبیل داوطلببان    می فرآیند ثبت نام به صورو اینترنتی وبا مسئولیت شخص داوطل  انجام خواهد شد تما-04

 ،دراین خصوا مسئولیتی نخواهند داشت.

وتکمیل نمون برگ تقاضانامه ثبت نبام    nemone.razavi.medu.irمراجعه به سامانه ثبت نام به آدرس اینترنتی -36

  03/0/33تا تاریخ 

، مرببوط ببه سبال جباری     زمینبه سبفید   با" Jpg"پیکسل درقال   033*533بارگراری فایل عکس داوطل  با ابعاد حداکثر  -07

  داوطل 



ریال)دویست و پنجاه هزار ریال( از طریق درگاه اینترنتی سامانه ثبت نبام ببه حسبا     543333وجه ثبت نام به مبلغ  پرداخت -01

 درآمدهای اختصاصی اداره کل آموز  وپرور  استان خراسان رضوی  

 ند.: داوطلبان گرامی باید جهت پرداخت وجه ثبت نام از طریق کارو های بانکی عیو شتا  استفاده نمای8تبصره

:باتوجه به اینکه پس از ثبت نام وواریز وجه به درگباه اینترنتبی ، وجبه قاببل برگشبت نمبی باشبد لبرا تاکیبد مبی گبردد            5تبصره

 داوطلبان قبل از ثبت نام و واریز وجه از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل نمایند.

ای نمونه دولتی ،بایستی نوع واحبد آموزشبی    فنی و حرفه داوطلبان ورود به دبیرستان های دوره دوم متوسطه و هنرستان های-03

منبدی   در محل مربوط مشخص نماینبد و همچنبین عنقبه    5یا  8مورد نظر خود را در فرم ثبت نام اینترنتی با تعیین اعداد اولویت 

 خود را با تعیین رشته موردنظر با توجه به ظرفیت اعنم شده مشخص نمایند.

یک رشیه در شاخه  فن /حرفده ای   ثبت نام در سامانه، فقط مجاز به انیخاب و ثبت نام یک رشیه در شاخه نظری ومیقاضیان هنگام  تبصره:

 م  باشند.

ضروری است داوطلبان پس از ط  مراح  فوق ،شماره پیگیری را حیما از سامانه دریافت و آن را جهت اسیفاد های بددی ندزد خدود   -42

 نگهداری نمایند.

 :نحوه نق  و انیقاک دانش آموزان پذیرفیه شده در آزمون ورودی( ضوابط و ز

دانش آموزانی که پس از قبولی درآزمون ورودی ،متقاضی ثبت نام درمدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها ویا اسبتان هبا   -58

ره پبریر   هستند،درصورو قبولی درمدرسه موردتقاضای خود)درشهرستان مبدأ(و وجبود ظرفیبت خبالی وکسب  حبداقل نمب      

مدرسه مقصد و موافقت اداره کل آموز  وپرور  ،مجاز به انتقال وثبت نبام در مبدارس نمونبه دولتبی )شهرسبتان ویبا اسبتان        

 دیگر( خواهند بود.

تبصره: تصویرنامه های اداره کل آموز  وپرور  استان های مبدأ )اعنم قبولی باذکرنمره کل داوطل ( ومقصد )معرفبی نامبه   

 مقصد(باید در پرونده دانش آموز منتقل شده بایگانی شود.به دبیرستان 

جابجایی دانش آموزان دردبیرستان های نمونه دولتی ،درمحدوده یک شهرستان )حتی درصورو داشتن نمبره آخبرین فبرد    -55

    درساک اوک پذیرش، ممنوع است.قبولی مدرسه مقصد( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


