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  دفترهچ راهنمای ثبت انم
 دبیرستان نموهن دولتیدهم وشرکت رد آزمون ورودی پاهی 

 متوسطه نظری
1911-0441سال تحصیلی:  

ت هب منزهل ثبت انم نیست.ای داوطلب گرامی مراجعه هب س  
د پیگیری ،ثبت واخذ ک بلکه پس از وارزی وهج ثبت انم واخذ رپینت تقاضا انهم کامل شده

 انم قطعی می گردد.
 service.isfedu.ir : آردس سایت ثبت انم

 

وزارت آموزش ورپورشذبببب   
 اداره کل آموزش ورپورش استان اصفهان         
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 باسمه تعالی

 یلیتحص سال نظری مونه دولتی متوسطهدبیرستان های نپايه دهم  آزمون ورودیدفترچه راهنمای ثبت نام 

0011-0911 

 شااورای لالی ومو و وجلساا   چهل و هفتمینهشااتصاد و  مصاو   ، مدارس نمون  دولتی اسااسااهام  مفاد ی اجرادر         

ساااا   برای متوستطه نظری دوره  دبیرستتتان هتای نمونته دولتی     پااها  ده     و مون ورودی، 1/6/1931، مورخ پرورو

و رلاهت مفاد مهدرج در بخشهام  های شماره مطابق با شراهط و ضوابط مهدرج در اهن دستورالعمل  1933-1011تحصیلی

)درخصااود دسااتورالعمل بری اری و مون های  30/13/1933مورخ  101/011و شااماره  39/13/1933مورخ  196/011

 .یرددمی بری ارتراکمی دانش ومو ان در شراهط فاصل  یذاری اجتمالی( 

 :آزمون ورودی  درنام ( ضوابط و شرايط ثبت الف

 ؛اهرانیداشتن تابعیت  (0

 انجام می شود. 30/19/1931مورخ  06600 هشمار  امشهبخ بر اساس نام اتباع غیراهرانی، ثبت تبصره:

در و مون ورودی مدارس  مجا  ب  ثبت نام، 1931-33مشغو  ب  تحصیل در پاه  نه  سا  تحصیلی دانش ومو ان کلی   (2

 هد.هستنمون  دولتی 

هانی پاار شیابی  در «01»  کتبی حداقل معدلپاه  ده  مدارس نمون  دولتی، کسب  مالك شرکت در و مون ورودی  (9

 می باشد.  پاه  نه برای فارغ التحصیالن  (بدون اعمال نمرات تکوينی خردادماهمعدل نمرات )نوبت دوم 

ا  شاخ   تحصیلی رشت  هک صرفا هک واحد ومو شی و ثبت نام تقاضای نمون برگدر  دتوانمیهر داوطلب صرفاً  (0

 انتخا  نماهد. را (ادبیات و للوم انسانی ،فی هک للوم تجربی، رهاضی) نظری

استان مجا  ب  ثبت نام و شرکت در و مون  در هر مهطق  ای در سطح، بودن رو کوچی ب  دلیل لشاهرومو ان دانش (5

 می باشهد.

، ستهدهنمون  دولتی  مدارسدانش ومو ان مشغو  ب  تحصیل در مدارس خارج ا کشور ک  متقاضی ادام  تحصیل در  (6

طابق ر، مضروری است در مولد مقرّ ،نمی شود بری ار  ب  اهن ک  و مون مج ا برای اهن قبیل ا  دانش ومو ان با توجّ

 اقدام نماههد. استان مورد تقاضا درنسبت ب  ثبت نام خود  ،ودی مدارس نمون  دولتیبا دستورالعمل و مون ور

مسئولیت اطالع رسانی ب  دانش ومو ان مدارس خارج ا  کشور در خصود ثبت نام و شرکت در و مون، بر لهده   تبصره:

 مرک  امور بین الملل و مدارس خارج ا  کشور می باشد. 

 : آزمون نام، زمان توزيع کارت و تاريخ برگزاری( مهلت ثبتب

 01/19/0911 مورخ شنبهرو  ا   ،متوسط  نظری  نمون  دولتی پاه  ده  دبیرستان های  داوطلبان و مون ورودی نامثبت (1

 .خواهد شدانجام   service.isfedu.irنامثبتسامان  ا  طرهق  21/19/0911سه شنبه مورخ  تا رو 

 service.isfedu.irنام به نشانی نام و شرکت در آزمون ورودی،از طریق سامانۀ ثبتدفترچۀ راهنمای ثبت  (8

 گیرددر اختیار داوطلبان قرار می
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در سامانه مذکور  99/ 30/ 01لغایت  روز شنبه تاریخ   99/ 30/ 72:  ویرایش اطالعات از روز  سه شنبه تاریخ 1تبصره 

 امکان پذیر می باشد.

  انساما  طرهق ، خ ونپاسدرهافت  درخواست تجدهد نظر و ،و مون اهجنتالالم  ،نامتمامی مراحل ثبت : 7هتبصر

service.isfedu.ir  شدخواهد انجام. 

رد موومدرس   رشت ، مدرس  محل تحصیل، داوطلب لکس، مشخصات فردیشامل:  و مون  کارت ورود ب  جلس (1

تیار در اخا  طرهق سامان  ثبت نام ، سه روز قبل از تاريخ برگزاری آزمونحداقل ، امتحانی هو نشانی دقیق حو  ،تقاضا

 .فتیرخواهد  داوطلبان قرار

 ممهوع است. ،بدون ارائ  کارت ورود ب  جلس  ،جلس  و مون درداوطلبان  شرکت : تبصره

صورت  سراسر کشور ب در  21/10/0911مورخ   جمعهصبح روز  1 ساعتس أر، مدارس نمون  دولتیو مون ورودی  (01

 .خواهد شد مان بری ار ه 

دوهست و ) ريال 251111نام  مبلغ ثبت، 1911بخشی ا  مقررات مالی دولت، مصو   قانون تهظی  10ب  استهاد ماده  (00

 می باشد. ه ار رها ( هجاه پ

 .استدرهافت هریون  وج  تحت هر لهوان ممهوع ب  ج  اهن مبلغ،  مبلغ فوق ثابت بوده و :هتبصر

 :  نام داوطلبان درآزمونب( مراحل ثبت

نام، با ورود کد نام درو مون: داوطلبان باهد ضمن ورود ب  سامانۀ ثبتبرگ اههترنتی تقاضانامۀ ثبتتکمیل نمون (02

 نماههد.نام را تکمیل ملی خود نمون برگ تقاضانامۀ ثبت

داوطلبان انجام  خواهد شد و مدارس محل تحصیل داوطلبان، صورت اههترنتی توسط : تمامی فروههد ثبت نام  ب 1توج  

 در اهن خصود مسئولیتی نخواههد داشت.

با  میهۀ سفید، مربوط ب  « Jpg»پیکسل در قالب  911×011با ابعاد حداکثر  باریذاری فاهل لکس داوطلب - (09
 .ومو  جاری دانشسا 

هم مان با ثبت نام  باشدک  ه ار رها ( می ت وپهجاه دوهسرها  ) 301/ 111نام نام: مبلغ ثبتپرداخت وج  ثبت (00
 اصفهان   کل ومو و و پرورو استان نام ب  حسا  درومد اختصاصی ادارهق دریاه اههترنتی سامانۀ ثبتصرفاً ا  طره

 می یردد.واره  

 (فاده نماههد.استداوطلبان یرامی باهد جهت پرداخت وج  ثبت نام ا  طرهق کارت های بانکی لضو شبکۀ شتا  )

با توج  ب  اهن ک  پس ا  ثبت نام و واره  وج  ب  دریاه اههترنتی ،وج  قابل بریشت نمی باشد لذا تأکید می توجه : 
یردد داوطلبان قبل ا   ثبت نام نهاهی وواره  وج  ا  واجد شراهط بودن خود اطمیهان حاصل نماههد  هرا امکان 

 بریشت وج  وجود ندارد .

 

ضروری است داوطلبان باهد پس ا  طی مراحل فوق، شمارۀ پیگیری را حتماً درهافت   شمارۀ پیگیری:درهافت  (05

 کههد.بعدی ن د خود نگهداری های نماههد و ون را جهت استفاده



4 

 

 : ، تعداد و ضريب سؤاالت منابع آزمون( ج

  است:، ب  شرح جدو   هر گوهیت  مان پاسخ، تعداد و ضرهب سؤاالت و مدّهابع و مونم (06

 ضريب تعداد سؤال منابع آزمون رديف
زمان  محتوای مورد آزمون

 پاسخگويی
 منابع طرح سؤال

 2 11 قرآن و پیام های آسمان آموزش 1
هرکتاب تا پایان 

 9درس 

 دقیقه 121

 کتب درسی 

پایه نهم سال 

 تحصیلی

 99-1391  

 14تا پایان درس  2 11 فارسی 2

 1تاپایان درس  1 1 عربی 3

 19تاپایان درس  1 11 تاریخ ، مدنی ( ،)جغرافیامطالعات اجتماعی  4

 1تا پایان درس  1 7 زبان انگلیسی 1

 12تاپایان فصل  2 21 علوم تجربی 6

 6تا پایان فصل  3 21 ریاضی 7

   111 جمع کل

 .درصد کتا  های درسی  پاه  نه  و طبق جدو  فوق تعیین می یردد 11ا   محتوای مهابع و مون  تبصره:

کتب  محتوای ا (، صحیحای )فقط با هک پاسخ چهاری هه  ه، ب  شیونمون  دولتی مدارسسؤاالت و مون ورودی  (01

 .ح خواهد شدطر 0918-11سال تحصیلی   درسی پايه نهم

؛ دطراحی می شوا  محتوای مشترك داوطلبان اهل تشیع و تسهن « ومو و قرون و پیام های وسمان»سؤاالت درس (08

ت های دههی مشترك اقلی )مسیحیان، کلیمیان و  رتشتیان(، ب  سؤاالت رسمی کشور  دههی یهاتیّاقل داوطلبان اما

خواههد پاسخ  1931چاپ سا   331الهی و اخالق وهژه اقلیت های دههی با کد ادهان تعلیمات بر اساس محتوای کتا 

 داد.

مهفی برای داوطلب در نظر یرفت   نمره هکمثبت و ب  ا ای هر پاسخ غلط،  نمره 9ب  ا ای هر پاسخ صحیح،  (01

 ی در نظر یرفت  نخواهد شد.ا نمرهشود. برای سؤاالت بدون پاسخ، می

 هد شد.خوا مهظورمهفی برای او  نمره هکسؤا  بیش ا  هک ی هه  را لالمت  ده باشد،  هر چهانچ  داوطلب در تبصره:

 : آموز( ظرفیت، ضوابط و شرايط پذيرش دانشد

ول شماره ادر جدومناطق تحت پوشش  استان هر رشته درهر یک از دبیرستان های نمونه دولتی ظرفیت پذهرو  (21

 در پایان این دفترچه قابل مشاهده می باشد . (0و2)

جربی، للوم ت، انسانی ادبیات و للوم :های تحصیلی، برای رشت مدارس نمون  دولتیومو  در پذهرو نهاهی دانش (20

وع بخشهام   )موض هداهت تحصیلیاجراهی   نامشیوه مطابق ،  احرا  رشت  مهوط ب  کسب شراهط ، فی هک هاضیر

 . است  خرداد ماهدر ( 11/13/1930مورخ  336366شماره 

 تهاهد ضوابط مطابق ومو ،دانش یتقاضا مورد یلیتحص رشت  در نامثبت طهشرا احرا  لدم صورت در تبصره :

 .دش خواهد اثر یب و لغو و مون در داوطلب یقبول ،یلیتحص
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 11/11/1931مورخ  331130ب  شماره  ،ا  دستورالعمل اجراهی مدارس نمون  دولتی «11» مطابق تبصره هک ماده (22

دوم  نوبتپايانی ارزشیابی کتبی  معدلو  آزمون ورودی کلنمره میانگین  ومو ان در و مون ورودی، بر اساسدانش پذهرو

 خواهد بود.ی نوبت دوم(انيپامعدل کتبی ارزشیابی  %51نمره آزمون ورودی و  %51)  ؛به نسبت مساوی پايه نهم

 کتبیمعدل  حداقل، داشتن نمون  دولتی مدارس، برای پذهرو دانش ومو ان در کتبیمعد   %03شرط محاسب  تبصره :

 .است 0918-11در سال تحصیلی (  معدل نمرات خردادماه پايه نهم بدون اعمال نمرات تکوينی) دوم نوبت یانيپاارزشیابی « 01»

 

 : تذکر 

مديران مدارس دوره اول متوسطه می بايست ،در اعالم نتايج آزمون پايه نهم  با توجه به تأثیر  معدل کتبی پايانی نوبت دوم دانش آموزان 

)فرآيند ثبت معدل دانش اقدام نمايند.  service.isfedu.irنسبت به ثبت معدل دانش آموزان در سامانه  11/ 10/ 01حداکثر تا تاريخ 

 .موزش وپرورش نواحی ومناطق اطالع رسانی خواهد شدآموزان متعاقبا از طريق کارشناسی سنجش ادارات آ

نمون   مدارسپذهرو ظرفیت ا   (%13)درصدده ، 33/19/1931مورخ  61110/331ب  استهاد بخشهام  شماره  (29

ب ، ب  ترتیومو ان با شراهط  هرد. دانشییرمیق ومو ان شاهد تعلدولتی، در صورت وجود داوطلب، ب  دانش

 استفاده کههد: «شاهدسهمی  »توانهد ا  اولوهت می

 فر ندان شاهد؛ الف( اولوهت او  

 اسارت؛ سا  سابق  9و و ادیان با بیش ا   ب  باال % 01فر ندان جانبا    ( اولوهت دوم 

 اسارت؛ ماه سابق  6و و ادیان با بیش ا   % 03تا  % 30فر ندان جانبا   ج( اولوهت سوم 

 ؛اسارت ماه سابق  6ادیان با کمتر ا  و و  % 30فر ندان جانبا   هر  د( اولوهت چهارم 

ولوهت ا ،ثبت نام در نمون برگ دباه ،نمون  دولتیمدارس و مون ورودی سهمی  شاهد دراستفاده ا  متقاضی  :1تبصره

 خود را مشخص نماهد.

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،و وهراهش اطاللاتثبت نام مهلت  ب  مدارك ارائ  شده پس ا : 7تبصره

کل وخرهن فرد نمره  % 23حداقلب  شرط کسب  ،ت های فوق  ب  اولوهّتوجّشاهد با دانش ومو ان سهمی   :0بصرهت

 پذهرو می شوند. ،پذهرفت  شده مدرس  مورد تقاضای خود

، قبولی مطابق ضوابط ،ومو دانشمورد تقاضای تحصیلی   در رشت سهمی  شاهددر صورت لدم احرا   :4بصرهت

 .شداثر خواهد داوطلب در و مون لغو و بی

 ،شورای لالی ومو و و پرورو هشتصد و چهل و هفتمین جلس  مصو  دولتی، اساسهام  مدارس نمون  استهادب   (20

مورخ  331130 ب  شمارهدولتی  دستورالعمل اجراهی مدارس نمون 13 همچهین ماده و 1/6/1931 مورخ

تی دبیرستان های نمون  دولوشهری  تاهیروسصوب  کاریروه استانی درصد پذهرو دانش ومو ان وم ،11/11/1931

 .شبان  رو ی  متعاقبا  الالم خواهدشد.
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در و مون ورودی، محل استقرار دبیرستان دوره او  متوسط  مالك تعیین سهمی  شهری و روستاهی  :1تبصره  (25

 داوطلب می باشد.

 : ان پذيرفته شده در آزمون ورودیآموزنقل و انتقال دانش هضوابط و نحو( ه

 ،ستهدهمتقاضی ثبت نام در مدارس نمون  دولتی ساهر شهرستان ها و ها استان ها و مون ورودی، قبولی درک  پس ا   دانش ومو انی (26

، دشهرستان مقص  مدرسدر خالی وجود ظرفیت  و ( در شهرستان مبدأ )خود مورد تقاضایرس  مدقبولی در در صورت 

 نمون  دولتی نام در مدارسب  انتقا  و ثبت مجا  مقصد، کل ومو و و پرورو استان هموافقت اداربا کسب 

 شهرستان ها استان دهگر( خواههد بود.)

) معرفی و مقصدکل داوطلب (  نمره) اعالم قبولی با ذکر های مبدأ استان کل ومو و و پروروه ادارهای   نامتصوهر  تبصره:

 باهگانی شود. ،مهتقل شده ومو دانش پروندهدر باهد  نامه به دبیرستان مقصد(

 نشتحتی در صورت دانواحی شهر اصفهان محدوده  در ،دولتی نمون دبیرستان های  جابجاهی دانش ومو ان در (21

  .در سال اول پذيرش، ممنوع استمقصد(   قبولی مدرس فردوخرهن  نمره

 : در آزمون شدگان از پذيرفته( اعالم نتیجه و ثبت نام و

رهق ساهت ا  طبعد ا  بری اری و مون  دو هفتهظرف مدت  حداکثرنتیج  و مون :  نتاهج پذهرفت  شدیان اصلی  (28

 الالم خواهد شد. service.isfedu.ir ثبت نام 

 د.خواهد شاطالع رسانی   مان الالم نتاهجحداکثر مهلت ثبت نام ا  پذهرفت  شدیان اصلی در  (21

 شد.خواهد صادر و مون و مون ورودی شرکت کرده اند، کارنام  برای داوطلبانی ک  در (91

 دارهاوسط ت  ذخیره  فهرست، لدم تکمیل کالس هاصورت  درپس ا  اتمام مهلت ثبت نام پذهرفت  شدیان اصلی،  (90

 د.خواهد شالالم  service.isfedu.irدر سامان  ثبت نام  کل ومو و و پرورو استان 

استان  کل ومو و و پرورواداره تأهید باهد ب  الالم شده ب  مدارس،  اصلی و ذخیره پذهرفت  شدیانفهرست :تبصره

 نگهداری شود. ،ب  مدت س  سا  در مدرس ، مهطق  و استاناقل حدو  برسد

 مدارسدر و مون ورودی در صورت شرکت ( ، ه  جهس ها غیر ه  جهسبیشتر)دو قلو ها  ه   ادومو ان دانش (92

ترا  شده و مون وخرهن فرد  نمره % 03  شرط کسب حداقل های دهگر بو پذهرو هکی ا  ونان، قل دولتی نمون 

 ثبت نام نماههد. ،شده تعیینمازاد بر ظرفیت  توانهد، میمورد تقاضای خوددر رشت  درس  پذهرفت  شده م

و مون،   ، پیش ا  الالم نتیج(بیشترها  قلودو اد)ه ومو ان ب  مهظور بررسی و الما  تسهیالت پذهرو دانش ه:تبصر

ر شده، دتعیینال م، نام اهشان نی  ما اد بر ظرفیت  شراهطبررسی و در صورت دارا بودن  ، ادومو ان ه دانش نمره

 خواهد شد. شدیان الالم هرست پذهرفت ف



7 

 

در  و تبصره ون  11/11/1931مورخ  331130شماره العمل اجراهی مدارس نمون  دولتی دستور« 11» ب  استهاد ماده (99

متوسط   لتیدو  نموندبیرستان های های میانی پاه در ت بری اری و مون تکمیل ظرفی مان خصود نحوه پذهرو و

و مون تمکیل ظرفیت بری ار خواهد شد ک  نحوۀ ثبت نام ی ، در صورت وجود ظرفیت در پاه   های  میان نظری

ال م  های نمون  دولتی دوره دوم استان الالم خواهد شد. ک ب  دبیرستان 31در تیرماه هام  دانش ومو ان طی بخش

شراهط و نحوه شرکت در و مون در تارهخ مقرر ب  دبیرستان های نمون  دولتی مورد  است داوطلبان جهت اطالع ا 

 تقاضای خود مراجع  نماههد .
 

 به سواالت داوطلبان جهت پاسخگويیشماره تلفن تماس                

 کارشناسی مدارس نمونه دولتی 91018001
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رشته 

علوم 

 رشته 

رياضی 

رشته 

ادبیات 

ظرفیت  

پذيرش

ظرفیت  

پذيرش

ظرفیت  

پذيرش

ناحیه323371711،2،3،4،5،6بزرگراه خیام روبروی سه راه کهندژ کوچه جوزدان54270دختر انه95127780شیروانی1701اصفهان ـ ناحیۀ 11

2754پسرانه95106813نیلفروش زاده1701اصفهان ـ ناحیۀ 21

خیابان شیخ بهایی خیابان ابوذر کوچه شهید نیلفروش زاده             

از  اول مهرماه  این دبیرستان به خیابان شیخ بهایی -ابتدای  تذکر : 

خیابان جهاد -مکان فعلی دبیرستان شریف واقفی   منتقل خواهد شد

ناحیه323324521،2،3،4،5،6

ناحیه322239081،2،3،4،5،6خیابان کمال اسماعیل جنب اداره دخانیات811080پسرانه95121357 هراتی1702اصفهان ـ ناحیۀ 32

ناحیه322541001،2،3،4،5،6خ گلزار کوی کهران -جنب مسجد فاضل هندی54270دختر انه35223504زندی زاده1702اصفهان ـ ناحیۀ 42

54540پسرانه95063287 صدر1703اصفهان ـ ناحیۀ 53
خیابان توحید - خیابان شهید موحدی ) قزلباش ( - بن بست صدر - 

دبیرستان صدر
ناحیه362146671،2،3،4،5،6

1703اصفهان ـ ناحیۀ 63
شهید سید 

ساعد هاشمی
54540دخترانه95106043

خیابان شهید نیکبخت شرقی - کوچه شهید کریمیان )  شماره 31 ( - 

دبیرستان شهید ساعد هاشمی
ناحیه366121921،2،3،4،5،6

1703اصفهان ـ ناحیۀ 73
 شهید مجید 

شهریاری
54270پسرانه95112542

 شهر بهارستان - خیابان اردیبهشت شرقی - خیابان قائم مقام 

فراهانی - دبیرستان شهید شهریاری  ) مکتبی (
ناحیه368518791،2،3،4،5،6

ناحیه355708131،2،3،4،5،6خ شیخ طوسی غربی) 24 متری اول (  81270دختر انه95063274صارمیه1704اصفهان ـ ناحیۀ 84

ناحیه344899331،2،3،4،5،6میدان قدس ابتدای خیابان سروش روبه روی مقبره صاحب ابن عباد54540پسرانه95063273صغیراصفهانی1704اصفهان ـ ناحیۀ 94

ناحیه31344248001،2،3،4،5،6خیابان جابر انصاری -بعد از شهرداری منطقه 8- روبروی پنج آذر542727دختر انه95059236 مکتبی1705اصفهان ـ ناحیۀ 105

27540پسرانه95059238شهید مطهری1705اصفهان ـ ناحیۀ 115
اصفهان- خ باهنر- خ هدایت- کوی سعدی)13(- دبیرستان نمونه 

دولتی شهید مطهری
ناحیه334560701،2،3،4،5،6

آران وبیدگل26388666 خیابان شهدا -جنب مدیریت آموزش وپرورش54027دختر انه95087340شهید جندقیان1773آران و بیدگل12

52506343باغبادران -محله ملک آباد دبیرستان نمونه دولتی فضیلی272727پسرانه95025091زنده یاد فضیلی1733باغبادران13

باغبادران -روستایی شهرستان 

های زرین شهر-مبارکه-پیربکران- 

فوالدشهر - فالورجان

برخوار45865200برخوار-دولت آباد - امامزاده نرمی-مسکن مهر27270پسرانه96067983زنده یاد نجفی1724برخوار14

1724برخوار15
فاطمه زهرا 

)س(
برخوار45411900برخوار-دستگرد-خیابان بعثت-کوچه یاس272727دختر انه95117885

تیران وکرون42229110تیران شهرک بوستان انتهای بوستان 2727277دختر انه95087895دبیرستان کوثر1764تیران و کرون16

275427پسرانه35531109طالقانی1730اصفهان ـ ناحیۀ 176
 ابتدای خیابان جی- ابتدای خیابان شهروند  - محل فعلی دبیرستان   

شاهد 45)هجرت(
35210671

ناحیه1،2،3،4،5،6- جرقویه علیا -

جرقویه سفلی -جلگه -کوهپایه -نایین 

-خور وبیابانک -بن رود

35228680خیابان جی  -خیابان مسجد علی   - کوچه مسجدعلی 27272711دختر انه95091550خدیجه کبری1730اصفهان ـ ناحیۀ 186
ناحیه1،2،3،4،5،6- جرقویه علیا -

جرقویه سفلی -جلگه -کوهپایه -نایین 

-خور وبیابانک -بن رود

د1766خمینی شهر19 خمینی شهر33612766خمینی شهر بلوار شهید منتظری کوچه 27272750دختر انه95121175 15خردا

خمینی شهر33605190خمینی شهر خیابان حافظ272727پسرانه95115785شهید مطهری1766خمینی شهر20

1720شاهین شهر21
 دکتر  عباسعلی 

انصاری
شاهین شهر- میمه45259430بلوار طالقانی-خیابان شیهید شیرودی542727دختر انه96066997

شاهین شهر- میمه45324240خیابان مدرس-خیابان شیخ فضل اله نوری 272727پسرانه95092654امام خمینی )ره(1720شاهین شهر22

شهرضا53500007شهرضا خیابان پاسداران فرعی 27272726پسرانه95060453شهید همت1735شهرضا )قمشه(23

1735شهرضا )قمشه(24
 زنده یاد 

حسینی
شهرضا53540098شهرضا چهارراه علی اکبر54027دختر انه95060452

فالورجان -پیربکران37480800فالورجان -کمر بندی سودرجان  روبروی پمپ بنزین272727پسرانه95060148بهنام رحمانی1745فالورجان25

52624507 فوالد شهر -محله B5- جنب پاساژ ولیعصر- انتهای پارکینگ 27272722دختر انه96059258 ابرار1729فوالدشهر26
فوالدشهر - زرین شهر -مبارکه -

پیربکران-فالورجان -باغبادران

فوالدشهر -زرین شهر2642525خیابان طالقانی پایین تر از بانک ملی54270پسرانه96059257سپاهان1729فوالدشهر27

کاشان55443231خیابان شاهد - روبروی حج و زیارت سابق272727دختر انه38591507 شهید  مازوچی1769کاشان28

1769کاشان29
امام خامنه ای 

)مد ظله(
کاشان55319844میدان قاضی اسداله - خ شهیدان اسالمی تبار-پشت بانک خون272727پسرانه95089918

272727پسرانه37717905آزادگان1753گلپایگان30
میدان قاضی زاهدی-بلوار شهید سلیمانی-خیابان جاده قدیم اصفهان-

نبش کوچه 6
57488289

گلپایگان- چادگان- بویین 

میاندشت- فریدون شهر -   

روستایی خوانسار- فریدن -

مهردشت- میمه

 نواحی  و مناطق تحت پوشش

ظرفیت پذيرش دانش آموزان  پايه دهم دبیرستان های نمونه دولتی   متوسطه نظری استان در آزمون ورودی پايه دهم سال تحصیلی 1399-1400  جدول   شماره )1( 

تلفن  آموزشگاه  رديف
شهرستان/ منطقه/ 

ناحیه

کد 

منطقه
کددبیرستاننام دبیرستان

ت
سی

جن

  پیش بینی ظرفیت پذيرش  

پايه دهم  )تعداد کالس (سال 

تحصیلی 1400-1399

آدرس جهت درج در دفترچه راهنمای ثبت نام
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 ( مناطق روستایی  تحت پوشش دبیرستان های نمونه دولتی شبانه روزی 2ول شماره دج

 منطقه ردهف
نام 

 آموزشگاه
 مناطق  روستایی تحت پوشش

 پیربکرانشهر،مبارکه، ،فوالدشهر،فالورجان ،روستایی مناطق :   زرین  فضیلی باغبادران 1

 آزادگان گلپایگان 3
دن روستایی فری-روستایی خوانسار    -چادگان -فریدون شهر  -بویین میاندشت 

 روستایی مهردشت  – روستایی میمه-

و میمه دبیرستان نمونه دولتی آزادگان گلپایگان و  ،مهردشت  چنانچه دانش آموزان شهری مناطق : خوانسار ، فریدن

دانش آموزان شهری مناطق : زرین شهر،مبارکه،فوالدشهر،فالورجان پیربکران دبیرستان نمونه دولتی  فضیلی باغبادارن  

ت نام خود برا انتخاب و ثبت نام نمایند، ثبت نام آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد .لذا به داوطلبان  تأکید می شود در ث

 ( دقت الزم را به عمل آورند.2طبق جدول  شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 9)جدول شماره 

 نمون برگ اطالعات دانش آموزان منطقه :

 نام منطقه مقصد نام منطقه مبدأ)محل تحصیل فعلی ( کدملی نام ونام خانوادگی رديف

     

     

     

     

     

 

 

: 0تذکر    

در مناطقی که فاقد دبیرستان نمونه دولتی می باشد چنانچه داوطلب به دلیل  انتقال ولی يا تغییر محل سکونت  متقاضی ثبت 

با مراجعه  به  11/ 19/ 22تا تاريخ  بايستنام در يکی از دبیرستان های نمونه دولتی نواحی ومناطق  استان می باشد  می 

تا   اقدام 9جدول شماره کارشناسی سنجش  اداره آموزش وپرورش محل تحصیل فعلی خود ،نسبت به درخواست وتکمیل 

در سامانه ثبت نام اقدام گردد.توسط اداره کل آموزش وپرورش استان،  نسبت به فعال سازی کد ملی داوطلب   

فعال خواهد شد و ثبت نام  در سامانه 11/ 19/ 21لغايت   11/ 91/ 25ين دانش آموزان از تاريخ   بديهی است ثبت نام ا

 دواطلب می بايست شخصا نسبت به ثبت نام خود در سامانه اقدام نمايد.

:2تذکر 

اين اداره کل به اداره سنجش  11/ 91/ 22کارشناسی سنجش مناطق  می بايست مشخصات   داوطلبان  مذکور را تا تاريخ   

ند.ارسال نماي  
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