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 باسمه تعالی

 تربیت باید تربیت قرآنی باشد.    امام خمینی)ره(

 استان فارس و هنرستان های فنی و حرفه ای نظری دوم متوسطه یدوره نمونه دولتی یرستان های بآزمون ورودی دشیوه نامه 

 0911-0011سال تحصیلی 

 مقدمه:
مورخ  جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، د و چهل و هفتمیندر اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتص        

برای سال  ( ای ها و هنرستانهای فنی و حرفه دبیرستان)، آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه 1/6/1390

مورخ  136/510شنامه های شماره مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در این دستورالعمل و رعایت مفاد مندرج در بخ 1399-1400تحصیلی

درخصوص دستورالعمل برگزاری آزمون های تراکمی دانش آموزان در شرایط فاصله ) 24/02/1399مورخ  141/510و شماره  23/02/1399

 .گرددبرگزار می( گذاری اجتماعی

 داوطلبان در آزمون ضوابط و شرايط ثبت نام-الف

 (داشتن تابعیت ایرانی1

 انجام می شود. 25/03/1398مورخ  46655اتباع غیرایرانی، بر اساس بخشنامه شماره نام ثبت  :تبصره

در آزمون ورودی مدارس نمونه  مجاز به ثبت نام، 1398-99تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی (2

 دولتی هستند.

در ارزشیابی پایانی نوبت دوم « 17» مونه دولتی، کسب حداقل معدل پایه دهم مدارس ن مالک شرکت در آزمون ورودی :تبصره          

 )معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی( برای فارغ التحصیالن پایه نهم می باشد. 

 د.منطقه خواهد بوناحیه ، شهرستان و در بین دانش آموزان همان  رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی (3

فیزیك،  ) علوم تجربی، ریاضییك رشته تحصیلی از شاخه نظریتواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام، هر داوطلب صرفاً می (4

 ادبیات و علوم انسانی( را انتخاب نماید.

 د.ورودی مدارس نمونه دولتی می باش هر داوطلب تنها مجاز به انتخاب یك اولویت در آزمون (5

 را انتخاب نماید. یك هنرستان از شاخه فنی و حرفه ایتواند در نمون برگ تقاضای ثبت نام، میهر داوطلب صرفاً  (6

(رقابت علمي براي ورود به هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي، در بين دانش آموزان ناحيه ، شهرستان ومنطقه، بدون لحاظ 7

 نمودن منطقه يا ناحيه خواهد بود. 

 رو بودن، در هر منطقه ای در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون می باشند. یری به دلیل کوچآموزان عشادانش (8

دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج ازکشور که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی هستند، با توجّه به این که  (9

، ضروری است در موعد مقرّر، مطابق با دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمونه برگزار نمی شودآزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان 

    این دسته از دانش آموزان هنگام  ثبت نام به جای کد مدرسه فعلی می بایست کد داقدام نمایناستان این دولتی، نسبت به ثبت نام خود در 

  این گونه دانش آموزان باید در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی فارس، حضور یابند.. الزم به ذکر است( انتخاب نمایند. 100099999) 

 مدارك مورد نیازبرای ثبت نام داوطلبان در آزمون ب(

با يکي از کارت sanjesh.farsedu.ir  درگاه الکترونيکي به نشاني( ريال از طريق دويست وپنجاه هزار)  002222واريز  مبلغ  -1

 تصل به شبکه شتاب کشورهاي بانکي م

 نيازمي باشد:ذيل * براي انجام خريد به اطالعات 

 شماره کارت -

 (PIN2)رمز دوم کارت -

 CVV2))کد اعتبار سنجي دوم  -

 کارت انقضاي تاريخ -

 شماره كارت
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 کارت درج شده است.  مي باشد که بر روي رقمي 11تا  11يك شماره ،شماره کارت -

 (PIN2) رمز دوم كارت

باشد. در  تفاوت ميم گردد،وارد مي ATM خودپرداز هايکه هنگام استفاده از دستگاه با شماره رمزي کارت، اره رمز اينترنتيشم

 ترنتي کارت خود را دريافت نماييد:اين رمز را نداريد، به روش ذيل اقدام نموده و رمز اين کهصورتي 

 نماييد.انتخاب را  "تغيير رمز "گزينه ( و وارد نمودن رمز کارت، )عابر بانكك خودپرداز بان هاي پس از ورود کارت خود در پايانه  -

 را انتخاب نماييد.  "تغيير رمز اينترنتي  "گزينه سپس  - 

 ، رمز را تکرارنماييد.  قمي باشد( وارد و مجدداً طبق فرمان سامانهر 1 ينترنتي مورد نظر خود را  )که حداقلرمز ا - 

 آميزعمليات، رمز اينترنتي شما فعال مي شود.  فقيتپس از انجام مو - 

 CVV2كد اعتبار سنجی دوم 

 پشت کارت ، حك شده است.  و يا کارت داراي سه يا چهار رقم بوده و  روي مي باشد که شماره شناسايي دوم مشتري CVV2کد

 خريد امکان بايد بانك صادر کننده بلکهت؛ ليل بر امکان خريد اينترنتي نيسکارت ها ، د بر روي CVV2 وجود کد * نکته : تنها

 اينترنتي را فراهم کرده باشد. 

، نشدکارت اعتباري صادر  ولي اينترنتي، مبلغ از حساب کاربرکسرگرديدر مختلفي مانند اشکال در مرورگ که به داليل * در صورتي

 باز مي گرداند. کاربرساعت مبلغ را به حساب  70تا  02مدت  در بانکي به طور خودکارحداکثرسامانه 

 اسکن شده :  عکس فايل -0

ثبت نام  سامانهاسکن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق ذيل خود را با مشخصات  1×2يا  3×2 يك قطعه عکس داوطلب بايد

 اينترنتي آماده نمايد. 

 مشخصات عكس : 

 ذخيره شده باشد.  jpg(فرمتحاوي عکس داوطلب بايد درقالب)فايل  -

 کيلوبايت باشد. 122بايدکمتر از  ارسالي حجم عکس -

 داوطلب الزم است تمام رخ بوده و در سال جاري گرفته شده باشد.  عکس -

 باشد.  اضافي بايد در جهت صحيح و بدون چرخش تهيه شده و فاقد هر گونه حاشيهعکس  -

       نجر به مخدوش و يا نامشخص بودن چهره داوطلبکه م مواردي بايد واضح و مشخص بوده و اثر مهر، منگنه و سايرعکس  -

 وجود نداشته باشد.  آنمي شود، در 

 مشخص باشد.  عکسخواهران بايد با حجاب اسالمي بوده و چهره داوطلب به طور کامل در  عکس -

 نباشد، قابل قبول است. عکسمانع وضوح  که نور و ياسايه عينك روي صورت در صورتي، عينكعکس با  -

 و شرايط شركت در آزمون برگزاری آزمون تاريخ،كارت مهلت ثبت نام، زمان توزيع (پ

، در پايگاه  27/03/1399شنبه سه تا روز  17/23/1311 مورخ از روز شنبهثبت نام داوطلبان آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي  -1

 .انجام مي شود  sanjesh.farsedu.irاينترنتي به نشاني : 

مراحل ثبت نام ،اعالم نتایج آزمون،درخواست تجدید نظر ودریافت پاسخ آن از طریق پایگاه اینترنتی مذکور انجام  تمام :0تبصره

 خواهد شد.

تا روز چهارشنبه مورخ  10/04/1399متقاضیان شرکت در آزمون برای پرداخت وجه آزمون می بایست ازروز سه شنبه مورخ  :2تبصره

 مراجعه نمايند. sanjesh.farsedu.ir به نشانی به پایگاه اینترنتی 18/04/1399

از طريق پايگاه اينترنتي به نشاني :  18/04/1399 مورخ تا چهارشنبه 10/04/1399 مورخ شنبهسه روز کارت ورود به جلسه آزمون از  -0

sanjesh.farsedu.ir  (.قابل دريافت مي باشد. )محل برگزاري آزمون در کارت ذکر شده است 

ش آموزانی كه شرايط شركت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی را ندارند، درصورت شركت كردن و قبول شدن، تذكر: دان

 قبولی آن ها لغو می گردد.

صبح روز  1ساعت رآس  ،هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي نظري ودوم متوسطه  دوره آزمون ورودي دبيرستان هاي   -3

 ر سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد. د 21/10/0911  مورخجمعه 

 شرکت داوطلبان در جلسه آزمون ورودي بدون ارائه کارت ورود به جلسه، اکيداً ممنوع مي باشد.  :1تذکر 



4 
   

 حضور داوطلبان ،يك ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحاني الزامي است. :0تذکر 

 يب سؤاالت  ( منابع آزمون، تعداد و ضرت           

 منابع آزمون، تعداد و ضریب سؤاالت و مدّت زمان پاسخگویی، به شرح جدول زیر است:  (1

 ضريب تعداد سؤال منابع آزمون رديف
زمان  كتاب درسیمحتوای 

 پاسخگويی
 منابع طرح سؤال

 2 01 آموزش قرآن و پیام های آسمان 1

 1تا  پايان درس 

 دقیقه 021

 كتب درسی 

پايه نهم سال 

یلی تحص

11-0911  

 
 
 
 
 
 
 
 

 1تا پايان درس 

00تا پايان درس 2 01 فارسی 2  

   1تا پايان درس  0 1 عربی 3

01تا پايان درس  0 01 مطالعات اجتماعی )جغرافیا، تاریخ ، مدنی ( 4  

  1تا پايان درس  0 7 زبان انگلیسی 5

02تا پايان فصل 2 21 علوم تجربی 6  

6تا پايان فصل  9 21 ریاضی 7  

  011 جمع کل
 

      

کتب درسی پایه نهم سال تحصیلی ای )فقط با یك پاسخ صحیح(، محتوای سؤاالت آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، به شیوه چهارگزینه -2

 طرح خواهد شد. مطابق جدول فوق 99-1398

ترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود؛ اما داوطلبان از محتوای مش« آموزش قرآن و پیام های آسمان»سؤاالت درس-3

های دینی رسمی کشور )مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان(، به سؤاالت  مشترک اقلیت های دینی بر اساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان اقلیّت

 پاسخ خواهند داد. 1398چاپ سال 920الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی با کد

شود. برای سؤاالت بدون نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، یك نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته می 3ازای هر پاسخ صحیح، به  -4

 پاسخ، نمره ای در نظر گرفته نخواهد شد.

 د.ش چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد، یك نمره منفی برای او منظور خواهد :تبصره

و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه نظری دبیرستان های دوره  دوم متوسطه  دانش آموز درضوابط و شرايط پذيرش ظرفیت،-ث

 دولتی

 1و هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي، مطابق جداول  نظري دوم متوسطه دبيرستان هاي دورهدر دانش آموز پذيرش ظرفيت -1

 د.مي باش دفترچهاين  0و 

فیزیك  های تحصیلی: ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضیآموز در مدارس نمونه دولتی، برای رشتهپذیرش نهایی دانش-2

و شاخه فنی و حرفه ای، منوط به کسب شرایط احراز رشته/ زمینه، مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی )موضوع بخشنامه  

 است.  خرداد ماه( در 18/12/1395مورخ  226266شماره وزارتی 

قبولی  آموز، مطابق ضوابط هدایت تحصیلی،نام در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانشبصره : در صورت عدم احراز شرایط ثبتت               

 اثر خواهد شد.داوطلب در آزمون لغو و بی 

در انتخاب مدرسه نمونه دولتی در وفاقد سهمیه روستایی می باشندند مدارس نمونه دولتی ندار که  دانش آموزان مناطق وشهرستان هایی -3

 .خوابگاه تعلق نمی گیرددر مدارس نمونه دولتی به این دسته از دانش آموزان در صورت پذیرش  ،سطح استان آزاد می باشند

      8بند0يط بودن با توجه به مفاد تبصره ئز شرادرصورت حا –دانش آموزان روستايي چنانچه متقاضي استفاده از سهميه روستايي باشند -2

 را انتخاب نمايند.سه يکي از مدارس نمونه دولتي مندرج در جدول شماره  مي توانند 0صفحه مندرج در 

جدول (چنانچه متقاضي استفاده از خوابگاه باشند مي توانند با توجه به 0دانش آموزان شهري مناطق کمتر برخوردار )مطابق جدول شماره  -0

 مدرسه نمونه دولتي تحت پوشش خودرا انتخاب نمايند.   3شماره 
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پذیرش  10/10/1390مورخ  227195 وزارتی از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی، به شماره« 11»مطابق تبصره یك ماده -6

ایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت میانگین نمره کل آزمون ورودی و معدل ارزشیابی پ آموزان در آزمون ورودی، بر اساسدانش

 معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم(خواهد بود. %50نمره آزمون ورودی و  %50مساوی؛ ) 

ارزشیابی « 07»معدل ، برای پذيرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی، داشتن حداقل آزمون پايانی نوبت دوممعدل  درصد11شرط محاسبه صره :تب            

 است. 0911-11ايانی نوبت دوم )معدل نمرات خردادماه پايه نهم بدون اعمال نمرات تكوينی ( در سال تحصیلی پ

 

از ظرفیت پذیرش مدارس نمونه دولتی، در صورت وجود  (%10ده درصد)، 29/03/1390مورخ  61884/220شماره وزارتی به استناد بخشنامه -7 

 استفاده کنند:« سهمیه شاهد»توانند از آموزان با شرایط زیر، به ترتیب اولویت میگیرد. دانش آموزان شاهد تعلق میداوطلب، به دانش

 فرزندان شاهد؛ الف( اولویت اول 

 سال سابقه اسارت؛ 3به باال و آزادگان با بیش از  % 50فرزندان جانباز  ب( اولویت دوم 

 ماه سابقه اسارت؛ 6با بیش از  و آزادگان % 49تا  % 25فرزندان جانباز  ج( اولویت سوم 

 ماه سابقه اسارت؛ 6و آزادگان با کمتر از  % 25فرزندان جانباز زیر  د( اولویت چهارم 

 متقاضی استفاده از سهمیه شاهد درآزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، باید در نمون برگ ثبت نام، اولویت خود را مشخص نماید. :1تبصره

 شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات، ترتیب اثر داده نخواهد شد. به مدارک ارائه: 2تبصره

کل آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد  نمره % 70حداقلدانش آموزان سهمیه شاهد با توجّه به اولویّت های فوق، به شرط کسب  :3تبصره

 تقاضای خود، پذیرش می شوند.

اثر آموز، مطابق ضوابط، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بیرشته تحصیلی مورد تقاضای دانش در صورت عدم احراز سهمیه شاهد در :4تبصره

 خواهد شد.

به استناد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، مصوب هشتصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ  -8

سهمیه ، 10/10/1390 مورخ 227195 وزارتی تی به شمارهدستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دول 12و همچنین ماده  1/6/1390

 .اعمال می گردد، پذیرش مدارس نمونه دولتیدر  روستایی

 مالک تعیین سهمیه شهری و روستایی در آزمون ورودی، محل استقرار دبیرستان دوره اول متوسطه داوطلب می باشد. :1تبصره             

را در مدارس روستایی تحصیل نموده باشند  هشتم ونهماستفاده کننده از سهمیه روستایی باید پایه های  : دانش آموزان2تبصره               

 اده آن ها در روستا زندگی نمایند.وخانو به صورت خوابگاهی تحصیل کرده را در مدارس شبانه روزی  پایهویا این دو

به منطقه پذيرفته شده در آزمون داشته و دانش آموزاني که در آزمون قبولي در آزمون ورودي دبيرستان هاي نمونه دولتي ، اختصاص -1

 يك مدرسه پذيرفته شده اند، مجاز به ثبت نام در ديگر مدارس نمونه دولتي نيستند.

داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي که در آزمون يك هنرستان پذيرفته شده اند -12

 و يا دبيرستان هاي نمونه دولتي نخواهند بود.ي نمونه دولتي جاز به ثبت نام در ديگر هنرستان ها م

ديگر منوط به نمونه دولتي تبصره: در موارد خاص ثبت نام پذيرفته شدگان از يك هنرستان فني و حرفه اي نمونه دولتي در هنرستان 

 موافقت آموزش و پرورش مبدا و مقصد خواهد بود.

تعداد پاسخ هاي  صادر خواهد شد که شامل اطالعات مربوط به ، کارنامه ورودي شرکت کرده اندبراي تمام داوطلباني که در آزمون  -11

نمره تراز شده آن داوطلب و نمره تراز شده آخرين فرد پذيرفته شده در  و نمره مکتسبه هر ماده درسيبدون پاسخ ،  ،صحيح و غلط 

 در دسترس او قرار مي گيرد.   sanjesh.farsedu.irو از طريق پايگاه اينترنتي به نشاني:     بوده  مدارس مورد تقاضاي او، 
آموزان هم زاد )دو قلو یا بیشتر، هم جنس یا غیر هم جنس( در صورت شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و پذیرش دانش -10 (1

در رشته مورد تقاضای نمره تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه  رصدد 80های دیگر به شرط کسب حداقل  یکی از آنان، قل

 ثبت نام نمایند. توانند مازاد بر ظرفیت تعیین شده،، میخود

 يا و دناحيه خو دبيرستان نمونه دولتيمي توانند شيراز  لوم انساني در نواحي يك،سه وچهاردانش آموزان دخترمتقاضي رشته ع-13

 .انتخاب اين دبيرستان براي دانش آموزان هر چهار ناحيه آزاد مي باشد را انتخاب نمايند. 0يط زاده ناحيه يح محدبيرستان مس
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 شرايط پذيرش در دبیرستان دوره دوم متوسطه نظری شهید بهشتی عشايری-ج
داشتن شرايط ذيل، حق دانش آموزان متقاضي دبيرستان نمونه دولتي دوره دوم متوسطه نظري عشايري شهيد بهشتي در صورت 

 انتخاب اين مدرسه را در نمون برگ ثبت نام دارا مي باشند:

دوره سه ساله متوسطه اول خود را در يکي از مدارس دوره اول متوسطه اداره آموزش و پرورش عشايري فارس گذرانده باشند)با  -1

 ارائه دفترچه عشاير سيار کوچ رو(

ره  سه ساله متوسطه اول خود را در يکي از مدارس متوسطه اول عشايري گذرانده اند، مجاز به دانش آموزان روستايي که دو* تبصره :

 انتخاب اين دبيرستان مي باشند.

دانش آموزان عشايري که دوره سه ساله متوسطه اول خود را در يکي از مدارس متوسطه اول شبانه روزي ساير شهرستان ها و  -0

 ن فارس گذرانده اند) با ارائه دفترچه عشاير سيار کوچ رو( مناطق تابع آموزش و پرورش استا

دانش آموزان عشايري که دوره سه ساله تحصيلي را در يکي از مدارس متوسطه اول عادي مناطق محروم ميمند/ روستاهاي  -3

اد اقليد/ روستاهاي سده / فراشبند/ روستاهاي خشت و کمارج / روستاهاي جره و باالده / روستاهاي رستم / ماهورميالتي / حسن آب

سرچهان /روستاهاي کوار/ ششده و قره بالغ/ نوبندگان/ شيبکوه / سيمکان جهرم/ روستاهاي خفر/ کرديان جهرم/روستاهاي اوز/ 

 ( روستاهاي خنج / روستاهاي جويم گذرانده باشند، )با ارائه دفترچه عشاير سيار کوچ رو

خود را در يکي از مدارس  اداره عشايري فارس و دوره متوسطه اول خود را با معرفي اداره  دانش آموز ان عشايري که دوره ابتدايي -2

 عشايري در يکي از مدارس راهنمايي ساير اداره هاي استان گذرانده باشند ) با ارائه دفترچه عشاير کوچ رو(

اظي استان هاي بوشهر مشغول به تحصيل       که به دليل کوچ رو بودن به طور موقت در حوزه استحف عشايری فارسدانش آموزان -0

 مي باشند با تأييد اداره عشايري استان فارس مجازند دبيرستان شهيد بهشتي را انتخاب نمايند.

 موارد خاص دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری -چ

م انساني ،رياضي وفيزيك وعلوم تجربي موجود در داوطلبان دوره دوم متوسطه نظري مي توانند با توجه به عالقه خود يکي  از رشته هاي علو

 دبيرستان نمونه دولتي مورد تقاضاي خود انتخاب نمايند. 
 نمي باشد. واعالم نتيجه امکان پذير  بديهي است اعالم نتيجه داوطلبان براساس رشته انتخابي انجام مي پذيرد و جابجايي رشته پس از ثبت نام

 ت نام پذيرفته شدگانزمان اعالم نتیجه و مهلت ثب -ح

اسامي پذيرفته شدگان اصلي هر واحدآموزشي، با لحاظ کردن سهميه هاي تعيين شده، حتي االمکان تا دو هفته پس از برگزاري  -1

 آزمون توسط اداره کل آموزش و پرورش استان اعالم مي گردد. 

ست اسامي پذيرفته شدگان ذخيره ، توسط اداره کل درصورت نياز و پس از اتمام مهلت ثبت نام پذيرفته شدگان اصلي، فهر  -0

 آموزش و پرورش تهيه و اعالم مي گردد. 

در ابتداي آموزش و پرورش استان ،کل اداره  تأييد پس ازفهرست پذيرفته شدگان اصلي و ذخيره اعالم شده به مدارس،  * تبصره :

 صحافي شود. 1311-1222دفتر آمار سال تحصيلي 

يدگي به اعتراضات، توسط ستاد آزمون استان تعيين و به شيوه مناسب به اطالع داوطلبان و اولياي آنان خواهد مرجع و مهلت رس -3

 رسيد. 

 در صورت وجود هر گونه سؤال يا ابهام، با مديران مدارس يا اداره آموزش و پرورش محل  تماس حاصل نماييد. -2

 آموزان پذيرفته شده در آزمون ورودی( ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانشخ           

در  دانش آموزانی که پس از قبولی درآزمون ورودی، متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتی سایر شهرستان ها و یا استان ها هستند،-1

سب موافقت اداره کل با ک صورت قبولی در مدرسه مورد تقاضای خود) در شهرستان مبدأ(  و وجود ظرفیت خالی در مدرسه شهرستان مقصد،

 نام در مدارس نمونه دولتی )شهرستان یا استان دیگر( خواهند بود.مقصد، مجاز به انتقال و ثبت آموزش و پرورش استان

 های مبدأ ) اعالم قبولی با ذکر نمره کل داوطلب ( و مقصد) معرفی نامه به دبیرستانتصویر نامه های اداره کل آموزش و پرورش استان :تبصره

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

آخرین فرد قبولی  باالتر از جابجایی دانش آموزان در دبیرستان های نمونه دولتی، در محدوده یك شهرستان )حتی در صورت داشتن نمره-2 (1

  .در سال اول پذیرش، ممنوع استمدرسه مقصد( 
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2)  

آزمون ورودی پايه )) دهم ((دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری و  راهنمای تكمیل تقاضانامه ثبت نام در

 0911-0011در سال تحصیلی فنی و حرفه ای استان فارسهنرستان های 

  .داوطلب بايد فايل عکس اسکن شده خود را در محل پيش بيني شده بارگذاري نمايد 

  و نام خود را مطابق شناسنامه و به طور کامل وارد کند. : داوطلب بايد نام خانوادگي 0و 1در رديف هاي 

   داوطلب بايد تابعيت ايراني يا غير ايراني خود را مشخص نمايد.وسپس کدملي يا همان شماره شناسنامه خود که دانش  3در رديف :

مکن است کمتر از ده رقم هم باشد در کادر يازده رقم باشد يا ماست آموزان ايراني ده رقم مي باشد ولي دانش آموزان غير ايراني ممکن 

  2از سمت چپ به راست بنويسد

   داوطلب بايد تاريخ تولد خود را به روز ، ماه و سال  در محل مشخص شده وارد نمايد. 2در رديف : 

 مانند نمونه ذيل  در محل تعيين شده درج مي شود .    1/3/88مثال : تار يخ تولد  
 

1 0 3 0 8 8 
 

  داوطلب بايد جنسيت خود را در جاي مربوط عالمت گذاري نمايد.0در رديف : 

 به طور کامل در محل مشخص شده وارد نمايد. را مطابق شناسنامه و : داوطلب بايد نام پدر خود 1دررديف                                         

  را در محل مربوط درج نمايد :داوطلب بايد شماره تلفن همراه خود يا ولي7رديف در 

  به طور کامل در محل مشخص شده وارد نمايد. : داوطلب بايد شماره شناسنامه پدر خود را مطابق شناسنامه و8در رديف 

   دبيرستان دوره اول متوسطه فعلي خود را مشخص نمايد.استقرار محل  :داوطلب بايد1در رديف 

  در محل مربوط عالمت گذاري نمايد. زرتشتي(،اسالم ،مسيحي،کليمي ) ا: داوطلب بايد دين خود ر12در رديف 

  هاي دوره که متقاضي استفاده از سهميه روستايي دبيرستان  که  يا شهري مناطق کمتر برخوردار و :دانش آموزان روستايي11در رديف

 مت گذاري نمايند.بايد محل مشخص شده را عال ،هنرستان ها ي نمونه دولتي هستند ونظري دوم متوسطه 

 اين دفترچه،  0بايد با توجه به توضيحات صفحه  :داوطلب استفاده از سهميه شاهد )فرزندان عزيز شهدا،جانباز وآزادگان(01در رديف

 محل  اولويت را عالمت گذاري نمايد. ) تذکر : اين سهميه فقط مربوط به پذيرش دانش آموز در دبيرستان نمونه دولتي است.(

بنياد شهيد دريافت  از ها ويا آزادگان سرافراز مي باشدراجانبازايثار گري که مربوط به فرزندان عزيز شهدا يا يل روبه رو بايد کد درمستط

 2در غير اين صورت نمي تواند از سهميه شاهد استفاده نمايد ودر آن بنويسد.

  در صورتي که  تحصيل خود را در محل مشخص شده وارد نمايد.محل  متوسطهدبيرستان دوره اول ونام  : داوطلب بايد کد 13در رديف(

 (.در محل مربوط ظاهر مي شوددبيرستان به شيوه اتوماتيك نام صحيح  .کد دبيرستان محل تحصيل صحيح وارد شود

دانش آموز         ي کارنامه محل تحصيل خود را از مدرسه دريافت نمايد. اين کد بر رو متوسطهاول  دبيرستان دورهداوطلب مي تواند کد  تذكر :

 نيز درج شده است.

  درج  دفترچه در محل مشخص شده ، 2داوطلب بايد کد اداره آموزش و پرورش محل تحصيل فعلي را برابر جدول شماره  : 12در رديف

 .ظاهرمي شود(در محل مربوط  ادارهبه شيوه اتوماتيك نام صحيح ،محل تحصيل صحيح وارد شود اداره)در صورتي که کد  کند

  (محل مشخص شده را عالمت گذاري نمايد.دوقلو يا بيش تر) : داوطلب درصورت داشتن خواهر يا برادر 10در رديف 

   بنويسد.در محل مشخص شده را  يا قل هاي ديگرشماره شناسنامه )شماره ملي( قل  بايد  : داوطلب 11در رديف 

  وچ رو در صورت دارا بودن شرايط ، محل مربوط را عالمت گذاري نمايد.: دانش آموزان  عشاير سيار ک 17در رديف 

   در محل مشخص شده درج 0برابر جدول شمارهمورد تقاضاي خود را هاي فني وحرفه اي  رشته محل كد: داوطلب بايد 18در رديف

 .نمايد

  دبيرستان )در صورتي که کد  درج نمايد.1رابر جدول شمارهبدبيرستان هاي نمونه دولتي مورد تقاضاي خود را کد : داوطلب بايد11در رديف

 .مي شود( در محل مربوط ظاهردبيرستان نمونه دولتي به شيوه اتوماتيك نام صحيح ،وارد شودنمونه دولتي مورد تقاضا صحيح 

لتي است در مربع هاي)سمت چپ( نمونه دو هنرستان يا دبیرستان(:داوطلب بايد براساس اينکه ترتيب اولويت انتخاب وي بسیار مهم)1تذكر

 (مي باشد را  با در ج عدد يك يا دو ، مشخص نمايد.که داراي سه گزينه انصراف،اول ودوم)" اولويت انتخاب" ذيل عنوان  
 اگر دانش آموزي اولويت اول را هنرستان انتخاب نمايد وهنرستان قبول شود ديگر نمي تواند در دبيرستان قبول گردد.وبالعکس

 2بزنند ضربدر مورد تقاضارا علوم تجربي( )علوم انساني،رياضي وفيزيك و فقط يك رشته داوطلبان ورود به رشته هاي شاخه نظري : 2تذكر
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    ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای  پیش نويس نمون برگ

 0911-0011لی   سال تحصیاستان فارس در  نمونه دولتی

 متوجه شخص داوطلب  مي باشد.****** هر گونه ايراد ناشي از اطالعات غلط در تکميل اين تقاضانامه،
 نام خانوادگي : ................................ -1
 محل درج حروف نام خانوادگي از راست به چپ با حروف بزرگ    

                     

 
 

 محل            
 نمايش                 

 عکس                  
 نام : .............................. -0
 محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ  

                     
 : ش آموزان ايرانيدان) کد ملي ( شماره شناسنامه  غير ايراني تابعيت: ايراني -3

)  از چپ دانش آموزان غيرايراني  شناسه اختصاصي يا فراگيرشماره  به راست ( 

 

          

           

 تاريخ تولد :  -2
 روز           ماه        سال    

       

 جنسيت :  -0

پسر      دختر

 

 ...................                                                                نام پدر : ...................... -1

 :دانش آموز يا ولي شماره تلفن همراه  -7    محل درج حروف نام پدر از راست به چپ با حروف بزرگ                                                                                
                
 شماره شناسنامه پدر : -8
 محل درج  شماره شناسنامه پدر از  چپ  به راست  

          
 

 محل استقرار فعلي دبيرستان دوره اول متوسطه :    -1

 روستايي      شهري                          

 

 دين :  -12
 زرتشتي    کليمي    مسيحي     اسالم    

روستايي دبيرستان دوره دوم متوسطه  يا  مناطق کمتر برخوردار متقاضي استفاده از سهميه -11

 خير            بلي  نظري و هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي هستم.    

 متقاضي استفاده از سهميه شاهد دبيرستان دوره دوم متوسطه نظري وهنرستان هاي نمونه دولتي هستم.-10

 ي دريافتي از بنيادشهيدايثار گرکد                      اولويت چهارم      اولويت سوم    اولويت دوم     اولويت اول

 کد دبيرستان دوره اول محل تحصيل: -13
 تحصيل از چپ به راست  محلمتوسطه  دبيرستان دوره اول محل درج  کد  

         
 

 نام دبيرستان دوره اول متوسطه محل تحصيل :
 

 

 محل تحصيل : آموزشي کد منطقه -12
 محل درج  کد منطقه از چپ به راست

    
 

 محل تحصيل :  آموزشي  منطقهنام  
 

 

 

 خير    بله  دانش آموز عشاير سيار کوچ رو هستم. -17  .......................................کدملي قل ديگر   -11               خير          بله   .م خواهر يا برادر )دو قلو يا چند قلو( دار-10
 

بيرستان هاي دوره دوم متوسطه و هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي ، بايستي نوع واحد آموزشي مورد نظر خود را * تذکر مهم : داوطلبان ورود به د

 در مربع مربوط به انتخاب اولويت مشخص نمايند.  0يا  1با نوشتن اعداد اولويت  11و  18در رديف

 

اولويت انتخاب  

هنرستان يا 

 دبیرستان

 : هنرستان نمونه دولتی مورد تقاضا حرفه اي فني و رشته هايکد  -18
              نام هنرستان                                  0شمارهبرابر جدول نمونه دولتي محل نام رشته                                  از چپ به راست ل هنرستان نمونه دولتي محل درج  کد رشته مح  

 

        
                                    

 

 

 

 :1برابر جدول شماره نمونه دولتي متوسطه نظري مورد تقاضا کد دبیرستان -11
 نمونه دولتي  دبيرستاننام                                   رستان نمونه دولتي از چپ به راستدبي  محل درج  کد   

 

         
                                    

 

 

 علوم تجربي      اضي و فيزيك                        ري علوم انساني                                    رشته انتخابي را با ضربدر مشخص نماييد.   
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 باسمه تعالی                                                             

   0911-0011در سال تحصیلی استان فارس دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری  (( دهم ))ظرفیت پذيرش دانش آموزان پايه

 

 جنسیت کد مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف
نوع 

 مدرسه

 ظرفیت خوابگاهی ظرفیت پذیرش

 انسانی تجربی ریاضی انسانی تجربی ریاضی

 1 1 1 72 72 72 یشبانه روز پسر 40111154 دکترحسابی آباده 1

 1 1 1 72 72 72 شبانه روزی دختر 10505012 ظهیر امامی آباده 7

 1 1 1 72 72 72 شبانه روزی پسر 40410155 امام خمینی)ره( استهبان 0

 1 1 5 72 72 5    شبانه روزی دختر 40475450 خاتم االنبیاء استهبان 4

 5 5 5 72 72 72    روزانه دختر 40005051 الزهرا)س( اقلید 0

 1 14 1 72 04 72 شبانه روزی پسر 40071151 شهیدمفتح جهرم 0

 5 5 5 72 04 72 روزانه دختر 10171151 شکیبا جهرم 2

 10 10 10 72 72 72 شبانه روزی پسر 44070052 ولی عصر)عج( خرم بید 4

 10 10 5 72 72 5 شبانه روزی دختر 10502405 حضرت زینب)س( خرم بید 1

 1 14 1 72 04 72 شبانه روزی پسر 10501117 امام حسن)ع( بدارا 15

 5 5 5 72 04 5 روزانه دختر 10507047 آیت اله نسابه داراب 11

 5 5 5 5 72 72 روزانه پسر 10500004 امام خمینی)ره( زرقان 17

 5 5 5 72 72 5 روزانه پسر 10114140 شهیدچمران زرین دشت 10

 1 1 5 72 72 5 شبانه روزی دختر 10114141 امام خمینی)ره( زرین دشت 14

 5 5 5 5 72   5 روزانه پسر 10507077 امام محمدباقر)ع( سپیدان 10

 5 5 5 5 72 5 روزانه دختر 10507072 خدیجه کبری)س( سپیدان 10

 5 5 5 72 04 04 روزانه پسر 10144741 غزال 1شیراز.ناحیه  12

 5 5 5 72 04 04 روزانه دختر 10521041 یاس 1شیراز.ناحیه  14

 5 5 5 72 04 04 روزانه پسر 44001055 توحید 7شیراز.ناحیه  11

 5 5 5 5 04 04 روزانه دختر 10501020 آل محمد)ص( 7شیراز.ناحیه  75

 5 5 5 04 5 5 روزانه دختر 44040051 مسیح محیط زاده 7شیراز.ناحیه  71

 5 5 5 72 04 04 روزانه پسر 44074050 اندیشه 0شیراز.ناحیه  77

 5 5 5 72 04 72 روزانه دختر 44021750 الگونه 0شیراز.ناحیه  70

 1 14 14 72 04 04 شبانه روزی پسر 44040754 رازی 4شیراز.ناحیه  74

 5 5 5 27 04 72 روزانه دختر 10507011 عالمه اقبال 4شیراز.ناحیه  70

 72 72 72 72 72 72 شبانه روزی پسر 44014452 شهیدبهشتی عشایری فارس 70

 1 14 1 72 04 72 شبانه روزی پسر 10544415 امام خامنه ای فسا 72

 1 14 1 72 04 72 شبانه روزی دختر 10502120 حافظ فسا 74

 5 5 5 72 72 5 روزانه پسر 10100100 امام رضا)ع( فیروزآباد 71

 5 5 5 72 72 5 روزانه دختر 10507014    آفرینش فیروزآباد 05

 

 

 

يکجدول شماره     
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 باسمه تعالی

   0911-0011نظری استان فارس در سال تحصیلی  (( دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه دهم ظرفیت پذيرش دانش آموزان پايه))

 

 جنسیت کد مدرسه نام مدرسه نام منطقه ردیف
نوع 

 مدرسه

 ظرفیت خوابگاهی ظرفیت پذیرش

 یانسان تجربی ریاضی انسانی تجربی ریاضی

 5 5 5 27 72  روزانه پسر 10504105 عالمه اقبال قیروکارزین 01

 5 5 5  72 . روزانه دختر 10150024 پیامبراعظم)ص( قیروکارزین 07

 11 77 11 72 04 72 شبانه روزی پسر 44021550 سعادت کازرون 00

 4 77 5 72 04 5 شبانه روزی دختر 40047751 بانوسالمی کازرون 04

 10 10 10 72 72 72 شبانه روزی دختر 40511454 دثهمح کوار 00

 11 11 11 72 72 72 شبانه روزی پسر 42110051 شهیدنصیری الرستان 00

 11 11 11 72 72 72 شبانه روزی دختر 42172455 نرجس خاتون الرستان 02

 11 11 11 72 72 72 شبانه روزی پسر 10521212     امام صادق)ع( المرد 04

 5 5 5 72 72 5 روزانه دختر 10521210    خدیجه کبری)س( المرد 01

 5 5 5 72 04 72 روزانه پسر 10501001 عالمه امینی مرودشت 45

 5 5 5 72 04 72 روزانه دختر 10502505 رشتگانف مرودشت 41

 5 5 5 72 72 72 روزانه پسر 10500015 دهخدا ممسنی 47

 5 5 5 72 72 5 انهروز دختر 10500011    حضرت مریم ممسنی 40

 5 5 5 72 72 72 روزانه پسر 10501012 امام خمینی)ره( نی ریز 44

 5 5 5 72 72 5 روزانه دختر      10501014   فاطمیه نی ریز 40

 

نام  :داوطلبان ورود به دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری بايستی رشته مورد عالقه خود را در نمون برگ ثبت0تذكر 

 مشخص نمايند.

 :در مدارس شبانه روزی ،آمار اعالم شده برای پذيرش خوابگاهی از ظرفیت پذيرش كسر وسپس اعالم نتیجه می گردد.2تذكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يکادامه جدول شماره   

0
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 باسمه تعالی

 

 فارس استان نمونه دولتی دوره دوم متوسطهفنی و حرفه ای ستان های هنر (( دهم ))ظرفیت پذيرش دانش آموزان پايه

 0911-0011حصیلی در سال ت
 

نوع  نام هنرستان

 هنرستان

نام اداره  جنسیت

آموزش و 

 پرورش

 رشته های پایه دهم

 

 کد

 رشته محل

ظرفیت 

 کل

ظرفیت 

 خوابگاهی

 آباده پسرانه شبانه روزی امام خامنه ای

 05 70515551 الکترونیک

 05 70515557 ساختمان 75

 05 70515550 مکانیک خودرو

 داراب پسرانه شبانه روزی نه ایامام خام

 05 70005554 الکترونیک

 05 70005550 ساختمان 05

 05 70005550 مکانیک خودرو

 کازرون پسرانه شبانه روزی امام خامنه ای

 05 70055552 مکا نیکی تاسیسات

05 
 05 70055554 حسابداری

 05 70055551 ساختمان

  صنایع شیمیایی

70055515 
 

05 

 الرستان پسرانه شبانه روزی امام خامنه ای
 05 70055511 الکترونیک

05 
 05 70055517 مکانیکی تاسیسات

 1ناحیه  دخترانه روزانه مهر

 05 70515510 حسابداری

 ندارد

 05 70515514 شبکه ونرم افزار رایانه

 05 70515510 گرافیک-فتو

 05 70515510 گرافیک

 05 70515512 معماری داخلی

 4ناحیه  پسرانه روزانه طالقانی

 05 70545514 الکتروتکنیک

 ندارد
 05 70545511 شبکه ونرم افزار رایانه

 05 70545575 ماشین ابزار

 05 70545571 مکانیک خودرو

  

رفتن  رشته های موجود در هنرستان های فنی و حرفه ای  نمونه دولتی، اقدام به داوطلبان با توجه به عالقه خود و با درنظر گ :0تذكر 

 انتخاب رشته محل  نمايند.

داوطلبان ورود به هنرستان های نمونه دولتی از نواحی چهارگانه شیراز و شهرستان های استان می توانند بدون محدوديت،  : 2تذكر

مونه ی نمونه دولتی سطح استان شوند  لیكن به اين نكته توجه نمايند كه هنرستان های نداوطلب ادامه تحصیل در هر يک از هنرستان ها

 از نواحی شیراز فاقد امكانات خوابگاهی و شبانه روزی می باشند .  طالقانی  ودولتی  مهر

  

 

 

 

 

دوجدول شماره   
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 باسمه تعالی

 استان فارس  وزی دوره دوم  متوسطه نظرینمونه دولتی شبانه رشهرستان ها و مناطق آموزشی زير پوشش دبیرستان های فهرست 

 0911-0011در سال تحصیلی 
 

 

 نام دبیرستان شبانه  رديف

 نام اداره روزی نمونه دولتی 

 جنسیت

 دختر پسر مناطق روستايی تحت پوشش مدارس شبانه روزی نمونه دولتی

 رازی 0

 –زرقان  –کوار  -ناحیه سه شیراز -زناحیه چهار شیرا –خرامه  –سروستان  –دزن رود  * شیراز 0ناحیه 

  بیضا -ناحیه دو شیراز –ناحیه یك شیراز  –سپیدان -کامفیروز -مرودشت

 دكتر حسابی 2
 عشایری-اقلید –سده  –آباده   * آباده

 ظهیر امامی 9
 عشایری-اقلید -سده  –آباده  *  آباده

 امام خمینی 0
 عشایری -زرین دشت –داراب  –فرگ  *  زرين دشت

 خاتم االنبیاء)ص( 1
 عشایری -نی ریز –استهبان  – بختگان *  استهبان

 امام خمینی )ره( 6
 عشایری -نی ریز –استهبان  – بختگان  * استهبان

 شهید نصیری 7
 بیرم-عشایری -اوز -گراش  –جویم  –الرستان    –خنج   * الرستان

 نرجس خاتون 1
 *  الرستان

له گ –اشکنان  –مهر  –المرد  –اوز  –گراش  –جویم  –الرستان  –بیرم  –خنج 

 عشایری -عالمرودشت -دار 

 سعادت 1
  * كازرون

ارژن  -رستم  –فراشبند  -خشت و کمارج –باالده  –کازرون  –ماهور میالتی 

 عشایری-ممسنی -کوهمره نودان -قائمیه -دشمن زیاری  -

 بانو سالمی 01
 *  كازرون

- کوه چنار –فراشبند  -خشت و کمارج –ده باال –کازرون  –ماهور میالتی 

 عشایری-رستم –ارژن  –ن زیاری مدش –ممسنی  –کوهمره نودان 

 شهید بهشتی 00
 عشايری

* 
 

دانش آموزان عشایری که کوچ رو بودن آنها به تایید اداره عشایری فارس 

 رسیده باشد.

 شهید مفتح 02
 جهرم

* 
 عشایری -روز آبادفی –قیر و کارزین  –خفر  –جهرم  –میمند  

 امام خامنه ای 09
 فسا

* 
 عشایری -ششده و قره بالغ –فسا  -شیبکوه  

 حافظ 00
  فسا

* 
 عشایری -سروستان-ششده و قره بالغ –فسا  -شیبکوه 

 محدثه 01
  كوار

قیر و  –جهرم  –خفر  –میمند  –فیروزآباد  –کوار  –عشایری فارس  –خرامه  *

 رازنواحی چهارگانه شی –کارزین 

 ولی عصر )عج( 06
 عشایری-سرچهان  –بوانات  –ارسنجان  –پاسارگاد  –مشهد مرغاب  –خرم بید   * خرم بید

 حضرت زينب )س( 07
 *  خرم بید

 –سرچهان  –بوانات  –ارسنجان  –پاسارگاد  –مشهد مرغاب  –خرم بید 

 عشایری-بیضا -سپیدان  –زرقان  –مرودشت  –کامفیروز  –درودزن 

 م حسن مجتبی )ع(اما 01
 عشایری -زرین دشت –داراب  –فرگ   * داراب

 امام صادق)ع( 01
  * المرد

 بیرم-عشایری-عالمرودشت -له دار گ –اشکنان  –مهر  –المرد 

 

 

 

 

سه جدول شماره  
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 آنهااستان فارس و كد ی آموزش مناطق  فهرست

 

 کد منطقه نام منطقه  کد منطقه نام منطقه  کدمنطقه نام منطقه

 2350 کازرون  2333 داراب  2318 ارژن

 2371 کامفیروز  2376 درودزن  2372 ارسنجان

 2316 کوار  2310 دشمن زیاری  2327 استهبان

 2354 کهمره  2381 رستم  2384 اشکنان

 2364 گراش  2313 زرقان  2325 اقلید

 2358 گله دار  2335 زرین دشت  2366 اوز

 2360 الرستان  2337 سپیدان  2320 آباده

 2368 المرد  2326 سده  2392 بختگان

 2382 ماهور میالتی  2324 سرچهان  2351 باالده

 2370 مرودشت  2314 سروستان  2322 بوانات

 2397 مشهد مرغاب  2342 ششده وقره بالغ  2361 بیرم

 2380 ممسنی  2343 شیب کوه  2339 بیضاء

 2369 مهر  2391 عشایری  2374 پاسارگاد

 2396 میمند  2386 عالمرودشت  2362 جویم

 2301 شیراز1ناحیه   2346 فراشبند  2330 جهرم

 2302 شیراز7ناحیه   2394 فرگ  2311 خرامه

 2303 شیراز0ناحیه   2341 فسا  2321 خرم بید

 2304 شیراز4ناحیه   2345 فیروز آباد  2352 خشت وکمارج

 2390 نی ریز  2356 کوه چنار  2331 خفر

    2348 قیروکارزین  2367 خنج

 

 

 

 

  0جدول شماره 
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 مناطق كمتر برخوردار استان فارسفهرست 

 نام شهر یا دهستان نام کامل ردیف

 رونیز فارس/استهبان/ بخش رونیز/رونیز 1

 ایج فارس/استهبان/ بخش مرکزی/ایج 2

 حسن آباد فارس/اقلید/ بخش حسن آباد/حسن آباد 3

 دژکرد فارس/اقلید/ بخش سده/دژکرد 4

 سده فارس/اقلید/ بخش سده/سده 5

 ایزدخواست فارس/آباده/ بخش مرکزی/ایزدخواست 6

 بهمن فارس/آباده/ بخش مرکزی/بهمن 7

 صغاد فارس/آباده/بخش مرکزی/شهر صغاد 8

 کره ای فارس/بوانات/بخش سرچهان/شهر کره ای 9

 بوانات فارس/بوانات/بخش مرکزی/شهر بوانات 10

 قطب آباد دیان/قطب آبادفارس/جهرم/ بخش کر 11

 باب انار فارس/جهرم/بخش خفر/شهر باب انار 12

 خاوران فارس/جهرم/بخش خفر/شهر خاوران 13

 دوزه فارس/جهرم/بخش سیمکان/شهر دوزه 14

 دوبرجی فارس/داراب/بخش فورگ/شهر دوبرجی 15

 فدامی فارس/داراب/بخش فورگ/شهر فدامی 16

 جنت شهر جنت شهر فارس/داراب/بخش مرکزی/شهر 17

 مصیری فارس/رستم/بخش مرکزی/شهر مصیری 18

 دبیران فارس/زرین دشت/ بخش مرکزی/دبیران 19

 شهر پیر فارس/زرین دشت/بخش ایزد خواست/شهر شهر پیر 20

 بیضا فارس/سپیدان/ بخش بیضا/بیضا 21

 هماشهر فارس/سپیدان/بخش همایجان/شهر هماشهر 22

 کوهنجان کوهنجان/کوهنجان فارس/سروستان/ بخش 23

 داریون فارس/شیراز/ بخش مرکزی/داریون 24

 خانه زنیان فارس/شیراز/بخش ارژن/شهر خانه زنیان 25

 لپوئی فارس/شیراز/بخش زرقان/شهر لپوئی 26

 دهرم فارس/فراشبند/ بخش دهرم/دهرم 27

 نوجین فارس/فراشبند/ بخش مرکزی/نوجین 28

 ششده قره بالغ/شهر ششده فارس/فسا/بخش ششده و 29

 زاهد شهر فارس/فسا/بخش شیبکوه/شهر زاهد شهر 30

 نوبندگان فارس/فسا/بخش نوبندگان/شهر نوبندگان 31

 میمند فارس/فیروز آباد/بخش میمند/شهر میمند 32

 افزر فارس/قیروکارزین/ بخش افزر/افزر 33

 مبارک آباد فارس/قیروکارزین/ بخش مرکزی/مبارک آباد 34

 امام شهر فارس/قیروکارزین/بخش مرکزی/شهر امام شهر 35

 خرامه فارس/شیراز/خرامه 36

  1جدول شماره
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