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 اسمه تعاليب

 تربيت بايد قرآني باشد.

 )ره(امام خميني                                                                               

نبايد بگذاريم استعدادي ضايع  .استعدادها باالخره متفاوت است ؛. نه به معناي اين نيست که ما با همه استعدادها با يک شيوه برخورد کنيمعدالت 

 . عدالت اين است. الغير ،استعدادها باشد . در اين ترديدي نيست.اما مالک بايدبراي پرورش استعدادها بايستي تدبيري بينديشيم بشود و

 مقام معظم رهبري

 : مقدمه

، آزمون ورود به مدارس نمونه دولتي دوره اول ي مدارس نمونه دولتي در راستاي اجراي مفاد اساسنامه ،خداوند متعال با حمد و سپاس به درگاه

شود مطالب اين دفترچه را با به داوطلبان گرامي توصيه ميلذا  گردد.زار ميي راهنما برگوفق مفاد اين دفترچه ،6371–79سال تحصيلي  متوسطه در

 بت نام و شرکت در آزمون اقدام نمايند.نسبت به ث ،کرده و با اطالع کاملدقت مطالعه 

 انجام ثبت نام دقيق است. ( ،) اولين قدم براي موفقيت در آزمون

 ضوابط و شرايط ثبت نام داوطلبان در آزمون 

 اشتن تابعيت ايرانيد – 6

 مرکز امور بين الملل و مدارس خارج از کشور مي باشد. 23/24/6375مورخ  42222/342ثبت نام اتباع غير ايراني،تابع بخشنامه شماره تبصره:

 .(اداره کل اموزش و پرورش استان قم 26/5/6374 -2522/51457/6) بخشنامه شماره 

 هاي استان قم در يکي از آموزشگاه 75– 71صيلي يي در سال تحيل در پايه ششم ابتدااشتغال به تحص - 2

هاي نمونه دولتي متوسطه آموزان ششم ابتدايي مشمول برنامه ارزشيابي توصيفي دوره ابتدايي در آزمون ورودي دبيرستانمالک شرکت دانش -3

در سال و خيلي خوب در ساير دروس در نوبت اول  و يا مقياس خوب در يک درسدر تمام دروس  ،خوبخيلي کسب مقياس حداقل  ،دوره اول

 باشد .  مي75-71تحصيلي

که دانش آموزان مشغول به تحصيل در مدارس خارج از کشور که متقاضي ادامه تحصيل در واحد هاي آموزشي نمونه دولتي مي باشند،با توجه به اين-4

با دستورالعمل آزمون ورودي مدارس نمونه ،ضروري است در موعد مقرر،مطابق تنشده اسآزمون مجزا براي اين قبيل از دانش آموزان در نظر گرفته 

 نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. 71-79دولتي سال تحصيلي 

در ثبت نام دانش آموزان مدارس ايراني خارج از کشور با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل و ساير مدارک مورد نياز،مي تواند توسط وکيل آن ها -5

و نواحي همکاري و مساعدت الزم با               ن محل سکونت متقاضيان انجام پذيرد  در اين خصوص ضروري است،ادارات آموزش و پرورش مناطق استا

 دانش آموزان مدارس ايراني خارج از کشور را معمول دارند.

 زمونمدارک مورد نياز براي ثبت نام داوطلبان در آ

)يازده  222/662با پرداخت هزينه ثبت نام به مبلغ  http://asazmoon.qomedu.irمراجعه به سامانه خريد کد ثبت نام از طريق  6

 هزار تومان(از طريق درگاه اينترنتي.

 به جز مبلغ فوق الذکر، دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است. هزينه ثبت نام فقط به صورت اينترنتي پرداخت مي شود و: تذکر

 .(کيلوبايت 652ثبت نام اينترنتي )حجم حداکثرداوطلب جهت کس ع اسکن - 2

 اينترنتي. ثبت نام پيش نويس تکميل  - 3

 . در هنگام ثبت نام يا ايثارگران براي استفاده از سهميه شاهد 6371گواهي از مراجع ذيصالح در سال دريافت - 4
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 ،شود و امکان بررسي مدارک داوطلب پيش از برگزاري آزمون فراهم نيست انجام ميي صورت اينترنتبا توجه به اين که مراحل ثبت نام به :  1تذکر 

شرکت و حتي قبولي داوطلب در آزمون لغو و بي اثر  ،و در صورت عدم احراز شرايط فوق الذکرعهده داوطلب است مسوليت رعايت شرايط فوق بر 

 خواهد شد.

 آزمون يع کارت و تاريخ برگزاري زمان توز ،مهلت ثبت نام

 گيرد.زير انجام مياز طريق سايت  6371ماه  فروردين 21 نبه شماه تا روز  فروردين  5شنبه روز ثبت نام داوطلبان آزمون از  -6

http://asazmoon.qomedu.ir  

به همراه نشاني و کروکي دقيق  (28/24/6371لغايت  23/24/6371 تاريخ از)  ،هفته قبل از آزمون يککارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون ورودي  -2

  ..باشدقابل دريافت ميمذکور  طريق سايتاز امتحاني حوزه 

 .زمان برگزار خواهد شد به صورت همسراسر کشور   99/90/1396 مورخ جمعه روزصبح  9ساعت نمونه دولتي راس  دبيرستان هايآزمون ورودي  - 3

 باشد.وع ميمنم اًاکيد ،ن ارائه کارت ورود به جلسهي آزمون ورودي بدوداوطلبان در جلسه حضور:  6تذکر

 .باشدالزامي ميدر محل برگزاري : حضور داوطلبان يک ساعت قبل از شروع آزمون  2تذکر

 : در پايان آزمون برچسب صندلي آزمون را به همراه خود ببريد و تا زمان اعالم نتايج از آن نگهداري کنيد.3تذکر

 آزمون توزيع کارت و تاريخ برگزاري ،مبرنامه زمان بندي ثبت نا 

 (1شماره  جدول)

 ايام هفته تاريخ اقدام موضوع رديف

 شنبه    تا   نبهش 21/26/6371    تا   25/26/6371 و ويرايش اطالعات  ثبت نام 6

 شنبهپنج  تا     شنبه 28/24/6371    تا   23/24/6371 توزيع کارت 2

 صبح 7جمعه ساعت    27/24/6371 تاريخ برگزاري 3

 تعداد وضرايب سئواالت  ،مواد درسي ،آزمون منابع

  .به شرح ذيل مي باشد  ،هانو مدت زمان پاسخ گويي به آدوره اول دولتي  نمونه هاي دبيرستاناالت آزمون ورودي ضريب سو تعداد و ،مواد درسي ،منابع  - 6
 مي باشد( 6375-71)منابع طراحي سوال از کتب چاپ 

 

 (  2ول شماره)جد

 

 .باشدمي هاي درسي دوره ابتداييدر سطح محتواي کتاب ايي چهار گزينهواالت آزمون به شيوهس  - 2

 واهد شد.امتيازي در نظر گرفته نخ ،براي سواالت بدون پاسخ  شود.ميمنظور  منفي امتيازيک  ،هر پاسخ غلط برايو  مثبت امتياز 3 ،پاسخ صحيحبراي هر   - 3

 براي او در نظرگرفته خواهد شد. امتياز منفي يکباشد  داده پاسخبيش از يک  ي،سوال به چنانچه داوطلبي  تذکر :

 منابع طرح سوال زمان پاسخگويي ضريب تعداد سوال ماده درسي رديف

 2 62 هاي آسمانهديهقرآن و آموزش  1

 دقيقه 011
 کتابهاي پايه ششم ابتدايي

 6375-71سال تحصيلي 

 2 22 فارسي بخوانيم و بنويسيم)ادبيات( 2

 6 62 مطالعات اجتماعي 3
 2 22 علوم تجربي 4

 3 22 ياضياتر 5

  82 جمع کل
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يه داوطلبان اهل تشيع و اهل تسنن قادر به پاسخ گويي شود که کلّاي طراحي ميازمحتواي مشترک به گونه ،آسمانهاي ههدي قرآن و سواالت درس - 4ج
 د.به آن باشن

به سواالت ديني   ،هاي آسمانهديهبه جاي پاسخ به سواالت درس قرآن و   ،(کليميان و زرتشتيان ،آشوريان ،ارامنههاي ديني)داوطلبان اقليت - 5
 ويژه اديان خود پاسخ خواهند داد.

 دوره اول نمونه دولتي دبيرستان هايضوابط و شرايط پذيرش 

 باشد.مي 5مطابق جدول شماره  ،دوره اول نه دولتينمو هايندبيرستاظرفيت پذيرش   -6

  خواهد بود.، بر اساس نمره تراز شده آزمون ورودي هاي نمونه دولتي دوره اولدبيرستانآموزان در آزمون ورودي پايه اول پذيرش دانش  -2

 .گيردمي موزان شاهد و ايثارگران تعلقآبه دانش اوطلبد درصورت وجود ،دوره اول نمونه دولتي هاي دبيرستاناز ظرفيت پذيرش درصد  62حداکثر   -3

 .استفاده کنند مذکور از سهميهزير  به ترتيب اولويت توانندمي شرايط زير دارايآموزان دانش -

 : فرزندان شاهد الف( اولويت اول

 سال سابقه اسارت 3درصد به باال و آزادگان با بيش از  52ب( اولويت دوم : فرزندان جانباز 

 ماه سابقه اسارت 1درصد و آزادگان با بيش از 47درصد تا  25( اولويت سوم : فرزندان جانبازج

 .ماه سابقه اسارت 1از کمتردرصد و آزادگان با  25: فرزندان جانباز زير  چهارم د( اولويت

شده آزمون آخرين فرد پذيرفته شده مدرسه دانش آموزان سهميه شاهد با توجه به اولويت هاي فوق به شرط کسب حداقل هفتاد درصد نمره تراز 

 مورد تقاضاي خود پذيرش مي شوند

هنگام ثبت نام در مدرسه محل قبولي دريافت  ،در صورت پذيرفته شدن داوطلب،آموزان ذينفع در سهميه شاهد و ايثارگراناصل مدارک دانش تذکر:

 قبولي وي کان لم يکن خواهد بود.ت در سهميه اعالمي و يا ميزان جانبازي،هرگونه مغايردر صورت  شود.آموزان نگهداري ميو در پرونده دانش

 62و همچنين ماده  6/1/6372و چهل و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  مصوبه هشتصد ،طبق اساسنامه مدارس نمونه دولتي -4

به  ،هاي نمونه دولتيده درصد از ظرفيت پذيرش دبيرستان 62/62/6372مورخ  229675دستورالعمل اجرايي مدارس نمونه دولتي به شماره 

هاي آموزشي واحدرد. اين مدارس شامل گيدارند تعلق ميآموزان مستعد که دسترسي کمتري به امکانات آموزشي و پرورشي مناسب دانش

 شود.مي و روستاهاي نواحيکهک  ،خلجستان ،بادمناطق جعفرآ

 دوره اولنمونه دولتي  هايدبيرستانفته شدگان در اعالم نتيجه و ثبت نام پذير   

 باشد.زير مي جدول به شرحدوره اول  نمونه دولتي  هايدبيرستانو ثبت نام پذيرفته شدگان در  اعالم نتايج   زمان - 6

 (3)جدول شماره

 زمان اقدامات رديف

 ( 24/24/6371)  پس از برگزاري آزمون دو هفته اعالم نتايج 1

 7/25/6371  تا  21/24/6371  ازتاريخ بت نام پذيرفته شدگان اصليمهلت ث 2

 (25/25/6371)  اعالم فهرست ذخيره مدارس نمونه دولتي در صورت عدم تکميل ظرفيت 3

 25/21/6371  تا  32/25/6371  از تاريخ ثبت نام پذيرفته شدگان ذخيره پيش مهلت 0

 64/21/6371 زمان ثبت نام پذيرفته شدگان ذخيره 5
 

 

 

 

 

 

 ،نمره مکتسبه هر ماده درسي ،هاي صحيح و غلطشامل تعداد پاسخ عدم قبوليکارنامه  ،براي کليه داوطلباني که در آزمون پذيرفته نشده اند  - 2

 گيرد.قرارمي صادر شده و در دسترس ايشان ،فته شده در مدرسه مورد تقاضاي اونمره تراز شده آن داوطلب و نمره تراز شده آخرين فرد پذير

 ن به هيچ اعتراضي پاسخ داده نخواهد شد.خواهد بود و بعد از آپذيرفته شدگان اصلي  اعالم نتايجروز پس از  5 ،آخرين مهلت اعتراضاتتذکر : 

 نخواهند بود.ه اول دورنمونه دولتي  هايدبيرستانمجاز به جابجايي و ثبت نام در ديگر   ،اند آموزاني که در يک مدرسه پذيرفته شدهدانش  - 3

 لذا قبل از انتخاب واحد آموزشي مورد نظر دقت الزم صورت گيرد.  

 گردد.فهرست ذخيره تهيه و اعالم مي ،اصلي قبول شدگان فهرست بر عالوه  ،بنا به ضرورت  - 4
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 باشد.حصيل در اين مدارس ميبه منزله انصراف از ت  ،پذيرفته شدگان توسط عدم حضور در مهلت مقرر براي ثبت نام  - 5

نام اوليه به  ثبت جهت 5/21/6371تا  32/25/6371از تاريخ  ،شود داوطلباني که اسامي آنها در فهرست ذخيره اعالم ميالزم است *    تذکر:

 آموزشگاه مربوط مراجعه نمايند.

باالترين امتياز  بر اساس  ،ذخيره پذيرفته شدگانبت نام با توجه به ظرفيت باقي مانده نسبت به ث 64/21/6371آموزشگاه مربوط در تاريخ *

 ( اقدام خواهد نمود.ها)با عنايت به سهميه

 ،هاي نمونه دولتي دوره اول و پذيرش يکي از آنانغير همجنس( در آزمون ورودي دبيرستان )همجنس يا آموزان چندقلودر صورت شرکت دانش  - 1

توانند مي ،ي خودمدرسه مورد تقاضادراد در صد نمره تراز شده آزمون آخرين فرد پذيرفته شده هاي ديگر به شرط کسب حداقل هشتقل

 مازاد بر ظرفيت پيش بيني شده ثبت نام نمايند.

        مشخص شود که داوطلب ثبت نام در واحدآموزش پذيرفته شده(-اعالم نتيجه-در آزمون ورودي)ثبت نام آزمونمرحله از هر چه در چنان  - 9

 گردد.کان لم يکن تلقي ميقبولي ايشان  ،باشدمي فاقد شرايط الزم

  آموز در استان قمکد ناحيه يا منطقه آموزشي محل تحصيل دانش  

 (0)جدول شماره

 کهک خلجستان جعفرآباد چهار ناحيه سه ناحيه دو ناحيه يک ناحيه منطقه/ ناحيه 

 1352 1353 1353 1344 1354 1351 1352 کد

 1395-1396سال تحصيلي  – دوره اول نمونه دولتي هايدبيرستانت پذيرش ظرفي

 ( 5جدول شماره ) 

نام واحد 

 آموزشي

ناحيه محل 

 استقرار

کد واحد 

 آموزشي

جنسيت 

 پذيرش

ظرفيت 

 پذيرش
 آدرس ناحيه/منطقهسهميه 

 سمت چپ ،بعد ازپل  ،شهيد محالتي يابانخ ،فلکه آسايشگاه 1 ناحيه آموزانفقط دانش 121 پسر 111 (1)ناحيه  دکتر سيدي

 45 ، کوچهتوحيدخيابان  ،نيروگاه 2 ناحيه آموزانفقط دانش 121 پسر 112 (2) ناحيه علم وادب

 3 ناحيه آموزانفقط دانش 01 پسر 113 (3)ناحيه  شهيد غفاري

 

پشت   ،بعد از فلکه شهيد زين الدين  ،خيابان امام خميني)ره(

 شمالي مطهري ابان شهيدخي ،مسجد امام حسن )ع(

 11لقمان   ،متري فجر21 ،متري صدوق 45 4 ناحيه آموزانفقط دانش 01 پسر 114 (4)ناحيه  اصحاب کسا ء

 شيخ آباد خيابان حکمت جنوبي ،نيروگاه 4 و2و 1 ناحيه آموزانفقط دانش 121 دختر 115 (2)ناحيه  نفيسه فاضلي

 4 و 3و 1 ناحيه آموزانط دانشفق 151 دختر 111 (3)ناحيه  شهيده قضايي
انتهاي شهرک   ،فلکه شهيد زين الدين  ،خيابان امام خميني)ره(]]

 32کوچه ،امام حسن )ع(

 

 

از  (فقط يک واحد آموزشي)براي انتخاب شهر قم آموزش و پرورش  هايناحيهو روستاهاي  خلجستان ،جعفرآباد ،آموزان مناطق کهکدانش تذکر :

 باشند.مختار مي مذکور جدول لتيمدارس نمونه دو
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 هفتم ي پايه ورودي آزمون در نام ثبت نمون برگ تکميل راهنماي

 دوره اولنمونه دولتي  هايدبيرستان

 در( چه   بهه  راست حرف، از به حرف)کامل به طور و شناسنامه مطابق را خود نام و خانوادگی نام باید داوطلب ،2 و 6 هايرديف در* 

 .نماید وارد شده مشخص محل

 .نماید وارد شده مشخص محل در( راست به چ  از)را خود( ملی کد)شناسنامه  شماره رقمیده عدد باید داوطلب ،3 رديف در* 

رقمي مربوط به اتباع مي باشند . ولي در اين قسممت   11داراي کد  ،: اتباع به جاي شماره شناسنامه يا کد مليتبصره 

 وارد نمايند . راسترقم سمت  يکبايستي اين کد را بدون در نظر گرفتن 

 داوطلب باید جنسيت خود را در مربع مربوطه عالمت گذاری نماید. ،4 رديف در* 

 .نماید وارد شده مشخص محل در( راست به چ  از)لسا و ماه روز، به را خود تولد تاریخ باید داوطلب ،5 رديف در* 

 . داوطلب باید شماره تلفن منزل و شماره همراه ولی خود را ثبت نماید ،1در رديف *

 .نماید وارد شده مشخص در محلّ( چ  به راست از حرف، به حرف) کامل بطور و شناسنامه مطابق را خود پدر نام باید داوطلب ،9 رديف در* 

 .نماید وارد شده مشخص محلّ در (شماره شناسنامه پدر خود را)از چ  به راست باید داوطلب ،8 رديف در* 

 اتباع نياز به تکميل اين قسمت ندارند. تبصره :

 ( بودن خود را در مربع مربوطه عالمت گذاری نماید.یا چند قلو)داوطلب باید خواهر یا برادر دو قلو ،7* در ردیف 

هاي اين دفترچهه   دستورالعمل ،ست داوطلبين گرامي درثبت اطالعات و  انتخاب واحد آموزشي مورد تقاضاالزم اتذکر مهم: 

 را بدقت مورد توجه قرار دهند درغير اينصورت قبولي آنان لغو خواهد شد.

، مربع مربوطه را دارد محلّ تحصيل وی در منطقه شهری یا روستایی قرار ابتداییکه مدرسه  داوطلب باید بر حسب این، 62 رديف در* 

در فهرم ثبهت نهام سههميه      و روسهتاهای نهواحی   خلجسهتان و جففرآبهاد   ،کهکمدارس مناطق  آموزانکليه دانش) گذاری نماید. عالمت

 ( روستایی را عالمت بزنند

 گذاری نماید.  وطه عالمتدر مربع مرب(، کليمی و زرتشتی« ارمنی و آشوری»  اسالم، مسيحی)داوطلب باید دین خود را ،66 رديف در* 

ههای نمونهه دولتهی    تانضوابط و شرایط پذیرش دبيرس)4داوطلب استفاده از سهميه روستایی با توجه به توضيحات بند  ،62* در ردیف 

 ربع مربوطه را عالمت گذاری نماید.م ،این دفترچه 4ی صفحه ( دوره اول

 اولویت» مربع دفترچه، این  4 ی صفحه 3بند  توضيحات به توجه با بایدایثارگران و  شاهد  هسهمي از استفاده داوطلب ،63 رديف در* 

 . نماید گذاریرا عالمت« مربوطه

( راسهت  بهه  چه   از)دریافت کهرده و  از مسئولين مدرسه محل تحصيل خود خود تحصيل محل ابتدایی ی مدرسه کد باید داوطلب ،64 رديف در* 

   .بنویسد شده مشخص محل در نيز را آن امن و وارد نماید شده مشخص محل در

  را آن نام و (به راست چ  از)خود 0395-96 تحصيلی سال تحصيل محل آموزشی ی ناحيه یا منطقه کد باید داوطلب ،65 رديف در* 

اعهالم    6صهفحه   4ی آموزشی محل تحصيل داوطلب در جدول شهماره   کد ناحيه یا منطقه) .ثبت نماید شده مشخصهای محل در نيز

 (شده است

مهورد تقاضهای خهود را    دوره اول نمونه دولتی  هایدبيرستاننام و کد  5صفحه   5 جدول شمارهداوطلب باید با توجه  ،61رديف  در* 

  اید.نمثبت 

نسهبت بهه    وانتقال اطالعات به سامانه و ثبت نهایی اطالعات پيش نویس ثبت نام* پس از تكميل و بازبينی دقيق اطالعات درج شده در

 دریافت کد رهگيری اقدام و تاپایان برگزاری آزمون و دریافت نتایج نزد خود نگهداری نمائيد.

رنتي متوجه شخص و ثبت نام اينت ثبت نامن برگ ايراد ناشي از اطالعات غلط در نمو مسئوليت وجود هرنوع اشکال و  *

 ،ناحيه یک( ،38843711)هایدر خصوص ثبت نام اینترنتی با شماره سوال یا ابهام  صورت داشتن هرگونه* در   داوطلب خواهد بود.

 تماس حاصل شود. 31900133و در دیگر موارد با شماره  ناحيه چهار(، 31943709) ،ناحيه سه( ،36604799ناحيه دو(،) ، 70710653)
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 زمونآثبت نام در  پيش نویسنمونه تكميل شده 

 هاي نمونه دولتي متوسطه دوره اول  فتم دبيرستاني ه ورودي پايه آزمون نام ثبت پيش نويس
 6371-79 تحصيلي سال

عكس مورد نياز 
 جهت اسكن

 *** باشدمي داوطلب شخص متوجه ،نمون برگ اين تکميل در غلط اطالعات از ناشي ايراد هرگونه*** 

  رئيسي همتي :خانوادگي نام -6
 بزرگ فحرو با چ  به راست از خانوادگی نام حروف درج محل 

          ی ت م ه ی س ی ء ر
 

  امير حسين: نام -2
  بزرگ حروف با چ  به راست از نام حروف درج محل 

        ن ی س ح ر ی م ا
 

 (:ملي کد) شناسنامه شماره -3
  راست به چ  از( ملی کد) شناسنامه هشمار درج محل 

3 6 9 4 5 8 8 0 7 3 
 
 

 

 :جنسيت -4
ر دخت


ر پس  

 
 
 :تولد تاريخ -5

 سال ماه روز

1 0 3 1 1 7 
 

 شماره تلفن منزل : - 1
 شماره همراه ولي :       

  ابراهيم :پدر نام -9
  بزرگ حروف با چ  به راست از نام حروف درج محل 

         م ی ه ا ر ب ا
 

 :پدر شناسنامه هشمار - 8
 راست به چ  از شناسنامه هشمار درج محل

     1 3 1 
 
 

 يا چندقلو( هستيم.)خواهر يا برادر دو قلو -7
 خير                  بلی  

شهری محل مدرسه ابتدايي فعلي:  -62
       روستایی

 
 اسالم  :دين -66

          مسيحی

کليمی        


ی زرتشت           


 

 ي اول هستم: نه دولتي متوسطه دورهداراي شرايط استفاده از سهميه روستايي دبيرستان نمو -62
بلی 


خير   


 

 :نمونه دولتي متوسطه دوره اول را دارم   دبيرستان شاهد هسهمي از استفاده شرايط -63
اولویت اول 

           اولویت دوم
           اولویت سوم

           اولویت چهارم
  

  شهيد مدنينام مدرسه ابتدايي محل تحصيل :                              :کد مدرسه ابتدايي محل تحصيل -64
                                                             محل درج کد مدرسه ابتدايي محل تحصيل از چپ به راست

3 1 5 3 4 1 5 3 6 7 
 

   ناحيه يک ه يا منطقه محل تحصيل:نام ناحي                             کد ناحيه يا منطقه محل تحصيل: -65
 ناحيه يا منطقه محل تحصيلمحل درج کد                   

0 3 5 1 
 

  محل درج کد دبيرستان نمونه دولتي دوره اولکد دبيرستان نمونه دولتي دوره اول متوسطه مورد تقاضا:  -61
 
 

  دکتر سيدي : اضا نام دبيرستان نمونه دولتي دوره اول متوسطه مورد تق 

 

0 0 8  
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 هاي نمونه دولتي متوسطه دوره اول ي هفتم دبيرستان ورودي پايه آزمون نام ثبت برگنمون

 6371-79 تحصيلي سال

عکس مورد نياز 

 جهت اسکن

 *** باشدمي داوطلب شخص متوجه تقاضانامه، اين تکميل در غلط اطالعات از ناشي ايراد هرگونه*** 

 ............................................................................. :خانوادگي نام -6
 بزرگ حروف با چ  به راست از خانوادگی نام حروف درج محل 

                  
 

 .............................................................................: نام -2
  بزرگ حروف با چ  به راست از نام حروف درج محل 

               
 

 (:ملي کد) شناسنامه شماره -3
  راست به چ  از( ملی کد) شناسنامه هشمار درج محل 

          
 
 

 

 :جنسيت -4
ر دخت


ر پس  

 
 :تولد تاريخ -5

 سال ماه روز

      
 

 شماره تلفن منزل : - 1
 ولي :شماره همراه        

 ............................................................................. :پدر نام -9
  بزرگ حروف با چ  به راست از نام حروف درج محل 

               
 

 :پدر شناسنامه هشمار -8
 راست به چ  از شناسنامه هشمار درج محل

        
 
 

 لو )يا چندقلو( هستيم.خواهر يا برادر دو ق -7
 خير                  بلی  

شهری محل مدرسه ابتدايي فعلي:  -62
       روستایی

 

 اسالم  :دين -66
          مسيحی


کليمی        


ی زرتشت           


 

 ي اول هستم: داراي شرايط استفاده از سهميه روستايي دبيرستان نمونه دولتي متوسطه دوره -62
بلی 


خير   


 

 :نمونه دولتي متوسطه دوره اول را دارم   دبيرستان شاهد هسهمي از استفاده شرايط -63
اولویت اول 

           اولویت دوم
           اولویت سوم

           اولویت چهارم
  

 ..........محل تحصيل :   نام مدرسه ابتدايي                            :کد مدرسه ابتدايي محل تحصيل -64
                                                             محل درج کد مدرسه ابتدايي محل تحصيل از چپ به راست

          
 

 .........................................  نام ناحيه يا منطقه محل تحصيل:                             کد ناحيه يا منطقه محل تحصيل: -65
 ناحيه يا منطقه محل تحصيلمحل درج کد                   

    
 

  محل درج کد دبيرستان نمونه دولتي دوره اولکد دبيرستان نمونه دولتي دوره اول متوسطه مورد تقاضا:  -61
 
 

 ....................................................................... : نام دبيرستان نمونه دولتي دوره اول متوسطه مورد تقاضا  

 

    
 

 

 

............................... ............................... 
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 راهنماي ثبت نام اينترنتيج

 . http://asazmoon.qomedu.irورود به سامانه ثبت نام اینترنتی  – 0

 ریال از طریق درگاه اینترنتی.001111 هزینه ثبت نام به مبلغ پرداختبا سامانه فوق الذکر تهيه کد ثبت نام اینترنتی از  -1
 درگاه پرداخت از کاربر درخواست می شود مانهاطالعاتی که در سا

 شماره کارت

 .رقمی است 4عدد،  4رقمی که روی کارت درج شده است؛ این عدد بصورت  06عددی 

 .ین صورت از روابط عمومی همان بانک، اطالعات بيشتر را کسب نمایيدادرامكان دارد شماره کارت برخی از بانک ها بصورت فوق نباشد 

 رمز دوم کارت يا رمز پرداخت اينترنتي

 .01تا  4رمز دوم کارت یا رمز پرداخت اینترنتی، عددی است به طول 

ابل تنظيم است. بدین صورت که مفموال رمز پرداخت اینترنتی) یا رمز دوم کارت(، از طریق پایانه ای خودپرداز بانک صادرکننده کارت، ق

رقمی( ميتوانيد از قسمت تغيير رمز و سپس تغيير رمز دوم)در صورت  4پس از وارد شدن به منوی خودپرداز با وارد کردن رمز اول)رمز 

 .داشتن( اقدام کنيد

پس از تنظيم یا تغيير رمز دوم کارت های اینترنتی را ندارند، که مفموال  فرض قابليت پرداخت روی پایانه بفضی از کارت ها بصورت پيش

شدن  به شيوه پيشتر بيان شده، این قابليت ففال می شود.) البته برخی از بانک ها این امكان را در پایانه های خودپرداز ارائه نداده و ففال

 (قابليت پرداخت اینترنتی از داخل شفب بانک انجام ميشود

CVV2 يا رمز تاييد کننده کارت 

 رقمی است که در پشت یا روی کارت درج شده است 4یا  3ی مفموال عدد

 .رقمی است که روی کارت و باالی شماره کارت درج شده است 4در کارت بانک صادرات، عددی 

 .رقمی است که پشت کارت چاپ شده است 4در کارت بانک ملی عددی 

 .رت چاپ شده استرقمی است که پشت کا 3های ملت، پاسارگاد، کشاورزی عددی  در کارت بانک

 .رقمی است که روی کارت درج شده است 3در کارت بانک سامان عددی 

 تاريخ انقضا

 .تاریخی است طبق تقویم شمسی که مفموال روی کارت درج شده و بصورت سال و ماه است

 چند توصيه

ه مفموال در سایت درگاه پرداخت شما نمایند که این شناس های پرداخت برای هر تراکنش یک شناسه پيگيری ایجاد می تمامی درگاه 

گردد این شناسه پيگيری را حفظ نموده تا در صورت رخ دادن هرگونه مشكل، بتوان با کمک آن تراکنش را  شود. توصيه می نمایش داده می

 .در سمت درگاه پرداخت، پيگيری نمود

 

دن اطالعات در سایت بانک اطمينان دارید، اما پيامی که در سایت در مواردی که از ففال بودن کارت، قابليت پرداخت اینترنتی و وارد کر  

نمایيد به مفنی غيرففال بودن کارت یا اشتباه در وارد کردن اطالعات است، توصيه می شود یكبار رمز دوم کارت را از  بانک مشاهده می

 .طریق پایان خودپرداز تغيير دهيد

اه، سرمایه و ... که رمز لت، اقتصاد نوین، ملی، کشاورزی، صادرات، پاسارگاد، رفهای سامان، م الزم به ذکر است که کارت بانک 

 .های پرداخت موجود را دارند هایی که در باال به آن اشاره شد( ففال شده باشد، قابليت پرداخت از طریق درگاه شان) به شيوه یاینترنت
 

 

http://asazmoon.qomedu.ir/
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تصویری وجود دارد که بصورت تصادفی مقداری در آن تصویر نمایش داده مفموال در درگاه های پرداخت اینترنتی برای مسایل امنيتی  

شود تا آن را وارد کند، اگر در سایت بانک اعالم شده است که این مقدار به بزرگی و کوچكی حروف حساس  شود و از کاربر خواسته می می

 است، حتما این مساله را رعایت کنيد

 .بستگان برای پرداخت استفاده کنند و هيچ اصراری بر یكسان بودن نام کاربر و مالک کارت نيستتوانند از کارت آشنایان و  کاربران می 

ها که رمز پرداخت اینترنتی وجود دارد اما به این نكته توجه داشته باشيد که باید حتما  های هدیه بانک امكان پرداخت اینترنتی با کارت 

  .زینه باشدموجودی کارت هدیه برابر یا بيشتر از ميزان ه

 

 

 روی گزینه ثبت نام در آزمون کليک شود. -3

 

 

 روی گزینه پيگيری وضفيت ثبت نام کليک شود.برای پيگيری ثبت نام شود، برای ثبت نام روی نام آزمون و ای که باز میدر صفحه -4

 

 

 ود.کد ثبت نام و کلمه عبور)رمز ورود( را وارد کرده و روی کليد ورود کليک ش -5

 

 

اتباع دارای شرایط ثبت نام بایستی کد دانش آموزی خود  .آموز را وارد نموده و سپس بر روی دکمه بررسی کليک شودکد ملی دانش -6

 وارد نمایند 9013105597را به صورت 90131055973را بدون درنظر گرفتن رقم سمت راست )رقم یكان ( وارد نمایند.مثال 

شود در غير اینصورت در صهفحه بفهد    بفد ظاهر می اتشده، در سامانه سناد استان باشد اطالعات شما در صفحتوجه : اگر کد ملی وارد 

 باشد با دقت توسط داوطلب وارد گردد.  اطالعات خواسته شده را که شامل نام و نام خانوادگی، ناحيه/منطقه، نام مدرسه و ... می

 

 



11 

 

 

 يک گزینه پایين صفحه را زده و روی دکمه مرحله بفد کليک شود.در این صفحه تذکرات مهم را خوانده و ت -8

 

 

تواند اطالعات خود را ویهرایش و  شود .در صورت ضرورت داوطلب میسناد نمایش داده می سامانهدر این صفحه اطالعات داوطلب از  -7

ونهه اشهتباه در تكميهل ایهن فهرم و مخصوصها        . بدیهی اسهت مسهئوليت هرگ  اند را کامل نمایدفيلدهایی که با ستاره قرمز مشخص شده

 باشد. آموزشگاه انتخابی بر عهده داوطلب می

 گذاری تصویر در سامانه رعایت موارد زیر الزامی است.تذکر : برای بار

 گرفته شده باشدو با پوشش مدرسه تمام رخ که در سال جاري  4در 5 عکس. 

 ه و هر گونه لکه باشدنمهر، منگمشخص و فاقد اثر  ،واضح ،تصوير داوطلب بايد شفاف. 

 تصوير داوطلب بايد کل فضاي عکس را بپوشاند و فاقد هرگونه فضاي خالي و حاشيه زايد باشد. 

  
 و يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد ،سفيد ها سياه وحتي االمکان عکس. 

  باشد چرخش يا زاويهتصوير داوطلب نبايد داراي. 

  عينک آفتابي و کاله و ... باشدتصوير بايد فاقد. 

 تصوير خواهران بايد با حجاب و صورت کامل آنها مشخص باشد. 

 ًها نمايان باشد چهره داوطلب و شانه در تصوير بايد صرفا. 

 داوطلب بايد مستقيم به دوربين نگاه کند. 

 سايز عکس شما بايدpx 264px  × 214 کيفيت تصوير وpx 244 .حجم فايل نبايد از باشد 

kb 234 هاي قابل قبولبيشتر باشد. فرمت png , jpeg , jpg , gif , bmp باشدمي. 

 

 

 

 

شود. بفد از چک کهردن مشخصهات و آموزشهگاه انتخهابی، در صهورت       در صفحه بفد مشخصات وارد شده و انتخابی، نمایش داده می -9

 عات( کليک شود. )در صورت نياز به  اصالح، دکمه ویرایش اطالتایيد، دکمه تایيد نهایی

باشهد. از ایهن    دهد که حاوی کد رهگيری، رمز ورود و تمام اطالعات ثبهت شهده مهی    ای را نمایش می در صفحه بفد، سامانه صفحه -01

 صفحه یک نسخه چاپ و تا پایان مرحله اعالم نتایج نزد خود نگهداری نمایيد.

 

 

 .شودرود از سايت قطعي ميثبت نام پس از دريافت کد رهگيري  و رمز و تذکر مهم :


