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مقدمه
در اجرای بند 3ماده  7فصل سوم از اساسنامه مدارس نمونه دولتی ،آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه) دبیرستان های نظری
)برای سال تحصیلی 1400-401وفق مفاد این دفترچه برگزار می گردد.

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون:
 -1داشتن تابعیت ایرانی.
-2تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه ی نهم سال تحصیلی  0911-0011مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه
دولتی هستند.
-3رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی میان دانش آموزان همان شهرستان ،ناحیه و یا منطقه آموزش و پرورش استان
خواهد بود.
تذکر :چنانچه برخی از مناطق آموزشی فاقد مدارس نمونه دولتی باشند ،دانش آموزان این مناطق می توانند با مراجعه به جدول
 ،3مدرسه انتخابی خود را فقط از میان مدارس نمونه دولتی شهرستان پوشش دهنده منطقه محل تحصیل خود انتخاب نمایند
و دانش آموزان حق انتخاب مدارس نمونه دولتی مستقر در نواحی یا شهرستان های دیگر را ندارند.
-0تمامی مراحل ثبت نام ،ثبت معدل ،ویرایش و دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سامانه ثبت نام توسط داوطلبان یا والدین گرامی آن
ها انجام خواهد گرفت.
تبصره :مالک شرکت در آزمون ورودی پایه ی دهم مدارس نمونه دولتی ،کسب حداقل معدل کتبیِ  17در ارزشیابی پایانی نوبت
دوم) معدل نمرات خرداد ماه بدون اعمال نمرات تکوینی (برای فارغ التحصیالن پایه ی نهم می باشد .درغیر این صورت)کسب
معدل کتبی کمتر از  ( 17داوطلب مجاز به شرکت در آزمون نخواهد بود.
عواقب عدم رعایت موارد فوق) بند الف و ب (به هر علت ،بر عهده ی داوطلب بوده و هیچ اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
تذکر  1:داوطلبان متقاضی ورود به پایه دهم شاخه نظری دقت نمایند ،فقط مجاز به انتخاب یک رشته از میان رشته های ادبیات وعلوم انسانی،
ریاضی فیزیک و علوم تجربی متناسب با عالقه مندی ،از یک یا دو مدرسه محل تحصیل فعلی خود می باشند .پذیرش نهایی داوطلبان منوط
به احراز شرایط رشته انتخابی ،در فرم شماره یک هدایت تحصیلی خواهد بود.
تذکر  2:هر داوطلب در اولویت های انتخابی خود در مدارس دوره دوم متوسطه نظری می تواند یکی از مدارس را انتخاب نماید و پذیرفته شود
و نام او در فهرست پذیرفته شدگان سایر اولویت ها اعالم نخواهد شد .بنابراین تاکید می شود ،اگر داوطلبی برای ادامه تحصیل مدرسه ی خاصی
را مد نظر دارد ،آنرا انتخاب نماید.
 -5داوطلبانحتی در صورت تمایل نمی توانند هنگام ثبت نام ،نسبت به انتخاب شهرستانی به غیر از شهرستان محل تحصیل فعلی خود به
عنوان شهرستان محل آزمون در فرم تقاضانامه ی ثبت نام اقدام نمایند.
-6چنانچه دانش آموزی در فرم تقاضانامه ثبت نام ،مدرسه ای را انتخاب ننماید ،حتی در صورت کسب نمره حد نصاب آن مدرسه یا رشته ،نام
او در فهرست پذیرفته شدگان واحد آموزشی و رشته ای که آن را انتخاب نکرده است ،اعالم نخواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
 -7دانش آموزان خارج از استان و کشور که متقاضی شرکت در آزمون و ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی استان مازندران می باشند .می
توانند مدرسه یا مدارس انتخابی خود را از یک شهرستان ،منطقه یا ناحیه مورد نظر در سطح استان انتخاب نمایند .این داوطلبان باید حوزه
امتحانی آزمون خود را نیز در سطح استان مازندران انتخاب و در آزمون شرکت نمایند.
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مراحل و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون
 -0مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه) دبیرستان ها(.در صورت لزوم ،در این
خصوص با مدیر مدرسه محل تحصیل خود مشورت نمایند(.
-2پرداخت اینترنتی مبلغ سیصد هزار ریال معادل سی هزار تومان در هنگام ثبت نام.
تذکر : 0داوطلبان گرامی باید برای ثبت نام از کارت های عضو شبکه ی شتاب استفاده نموده و رمز دوم آن را برای پرداخت اینترنتی همراه
داشته باشند.
تذکر : 2مبلغ مذکور ثابت بوده و به جز این مبلغ ،دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.
-3استفاده از اسکن یک قطعه عکس  9*0سال جاری با رزلوشن  051کیلوبایت و ساختار jpg
-4تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام در سامانه ثبت نام آزمون.
-5دریافت پرینت اینترنتی ثبت نام پس از نهایی شدن ثبت نام) نگهداری آن تا زمان اعالم نتایج ضروری است(.
تذکر مهم :زمانی ثبت نام شما در سامانه ثبت نام ،نهایی و تکمیل شده است که ،تمامی مراحل ثبت نام را به طور کامل انجام
داده و کد رهگیری دریافت نمایید.

مهلت ثبت نام ،زمان توزیع کارت،تاریخ برگزاری و شرایط شرکت در آزمون
ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از تاریخ  0011/0/20لغایت 0011/0/90می باشد
ثبت نام در آزمون توسط داوطلبان ویا اولیای آنان ،به صورت اینترنتی از طریق لینک ثبت نام( ) IP: 207.201.072.59انجام می شود.

داوطلبان شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه) نظری (از تاریخ  1400/2/15لغایت  0011/2/21می توانند با وارد
نمودن کد رهگیری ،به سامانه ثبت نام مراجعه و در صورت نیاز نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.
داوطلبان مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری می بایست از تاریخ  0011/0/09لغایت  0011/0/07با استفاده از کد رهگیری به
سامانه ثبت نام مراجعه و نسبت به وارد کردن معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم)معدل نمرات خرداد ماه بدون اعمال نمرات
تکوینی (اقدام نمایند.
بسیار مهم :در صورت وارد نکردن معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم در زمان مقرر ،سامانه ثبت نام آزمون ،نمره معدل را
صفر محاسبه خواهد کرد و امکان دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلب فراهم نمی شود.
داوطلبان گرامی می بایست ،از طریق سایت ثبت نام و از تاریخ  0011/0/09لغایت  0011/0/07نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
اقدام نمایند.
شرکت داوطلبان در جلسه آزمون ،بدون ارائه کارت ورود به جلسه ،ممنوع است.
داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری می باشند که موفق به کسب حداقل
معدل کتبی 17در ارزشیابی پایانی نوبت دوم در پایه نهم سال تحصیلی )نمرات خرداد ماه بدون اعمال نمرات تکوینی) شده
باشند ودر صورت عدم کسب معدل و احراز قبولی شرکت داوطلب در آزمون بال اثر خواهد بودوثبت نام ،هیچ حقی برای داوطلب
ایجاد نمی کند.
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آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه)دبیرستان های نظری ( رأس ساعت  9صبح روز جمعه  0011/0/21در سراسر کشور به
صورت همزمان برگزار خواهد شد.
جدول شماره  : 0جدول زمان بندی برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری
ردیف

تاریخ اقدام

موضوع

0

ثبت نام در آزمون

از تاریخ  0011/0/20لغایت 0011/0/90

2

ویرایش اطالعات ثبت شده و ثبت نام

از تاریخ  1400/2/15لغایت 0011/2/21

9

ثبت معدل کتبی ارزشیابی نوبت دوم پایه نهم و دریافت کارت ورود به جلسه

از تاریخ  0011/0/09لغایت 0011/0/07

0

دریافت کارت ورود به جلسه

از تاریخ  0011/0/09لغایت 0011/0/07

5

برگزاری آزمون

0011/0/21

منابع آزمون ،تعداد سؤاالت ،ضریب دروس و مدت زمان پاسخگویی
سؤاالت آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری نمونه دولتی به شیوه چهار گزینه ای طراحی می شود  ،. -از صد درصد
محتوای کتاب های درسی پایه نهم) طبق جدول  ( 2طراحی می شود .
به ازای هر پاسخ صحیح سه امتیاز مثبت و هر پاسخ غلط یک امتیاز منفی برای داوطلب منظور می شود .برای سؤاالت بدون پاسخ امتیازی در
نظر گرفته نخواهد شد.
تبصره :چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد یک نمره منفی برای او منظورخواهد شد.
سؤاالت دروس آموزش قرآن و پیام های آسمان ،از محتوای مشترک تدریس به گونه ای طراحی خواهد شد ،که تمامی داوطلبان اهل تشیع و
اهل تسنن آن محتوا را در برنامه آموزش خود گذرانده باشند .داوطلبان اقلیت های دینی رسمی کشور) مسیحیان  ،کلیمیان و زرتشتیان (به
سؤاالت مشترک اقلیت های دینی بر اساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی ،با کد  121چاپ سال 1399
پاسخ خواهند داد.
جدول شماره 2

ضوابط و شرایط پذیرش دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری
ظرفیت پذیرش دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری نمونه دولتی مطابق جداول  9این دفترچه می باشد.
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تبصره :پذیرش داوطلب در دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری به تفکیک ظرفیت رشته /مدرسه خواهد بود و داوطلبان فقط مجاز به انتخاب
یک رشته دلخواه در شاخه نظری و مدرسه از میان مدارس نمونه دولتی شهرستان محل تحصیل فعلی ومنوط به احراز رشته انتخابی ،در فرم
شماره یک هدایت تحصیلی می باشد.
مطابق تبصره  0ماده  11از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی پذیرش دانش آموزان در آزمون ورودی ،بر اساس میانگین نمره کل آزمون
ورودی و معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت مساوی )  51درصد نمره آزمون ورودی و  51درصد معدل کتبی ارزشیابی
پایانی نوبت دوم (خواهد بود.
تبصره :شرط محاسبه  51درصد معدل کتبی ،برای پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی ،داشتن حداقل معدل کتبی
17در ارزشیابی پایانی نوبت دوم)معدل نمرات خرداد ماه پایه نهم بدون اعمال نمرات تکوینی (در سال 99-1411می باشد .در
صورت درج اشتباه معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم ،قبولی داوطلب لغو و بی اثرمی باشد.
پذیرش نهایی دانش آموز در مدارس نمونه دولتی ،برای رشته های تحصیلی ،ادبیات وعلوم انسانی ،علوم تجربی و ریاضی فیزیک،منوط به
کسب شرایط احراز رشته  ،مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیل می باشد .
تبصره :در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز ،مطابق ضوابط هدایت تحصیلی ،قبولی داوطلب در
آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.
داوطلب در دوره ی تحصیلی اول متوسطه ،مردودی و ترک تحصیل نداشته باشد.
حداکثر  01درصد ازکل ظرفیت پذیرش دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری در صورت وجود داوطلب به دانش آموزان شاهد
تعلق میگیرد .دانش آموزان با شرایط ذیل به ترتیب اولویت میتوانند از این سهمیه استفاده نمایند:
الف (اولویت اول :فرزندان شاهد.
ب (اولویت دوم :فرزندان جانباز  51درصد به باال و آزادگان با بیش از  3سال سابقه اسارت.
ج (اولویت سوم :فرزندان جانباز  25درصد تا  41درصد و آزادگان با بیش از شش ماه سابقه اسارت.
د (اولویت چهارم :فرزندان جانباز زیر  25درصد و آزادگان با کمتر از  6ماه سابقه اسارت.
متقاضی استفاده از سهمیه شاهد در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ،باید در نمون برگ ثبت نام ،اولویت خود را مشخص نماید.
داوطلبانی میتوانند از سهمیه اولویت های چهارگانه شاهد استفاده کنند که دارای گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران باشند.
به مدارک ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت های فوق به شرط کسب حداقل  70درصد نمره تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در
مدرسه مورد تقاضای خود پذیرش می شوند .الزم به ذکر است در دوره دوم متوسطه نظری رعایت امتیاز داوطلب بر اساس رشته مورد تقاضا
الزامی می باشد.
اصل مدارک داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاهد ،در صورت پذیرفته شدن داوطلب هنگام ثبت نام در مدرسه محل قبولی دریافت و در
پرونده دانش آموزان نگهداری می شود .در صورت عدم ارائه مدارک معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران قبولی وی لغو و بی اثر خواهد شد.

اعالم نتیجه و ثبت نام پذیرفته شدگان در مدارس نمونه دولتی
اسامی پذیرفته شدگان اصلی با در نظر گرفتن سهمیه های تعیین شده برای هر واحد آموزشی حداکثر تا 0011/5/05بصورت اینترنتی اعالم
خواهد شد.
تبصره  :تاریخ شروع و پایان ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی هر واحد آموزشی همزمان با اعالم نتیجه اطالع رسانی خواهد شد.
در صورت عدم تکمیل ظرفیت دبیرستان های نمونه دولتی از محل قبول شدگان اصلی ،مدیران این مدارس می توانندبا اعالم ظرفیت خالی
باقیمانده به اداره یا مدیریت شهرستان ،منطقه ویا ناحیه نسبت به دریافت لیست ذخیره از اداره کل برای تکمیل ظرفیت آموزشگاه اقدام نمایند.
برای تمامی داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده اند ،کارنامه عدم قبولی شامل تعداد پاسخ های صحیح و غلط ،نمره مکتسبه هر ماده درسی،
نمره تراز شده آن داوطلب و نمره تراز شده آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضا ،صادر شده و در دسترس داوطلب محترم قرار می
گیرد.
6

برای داوطلبی که در یک مدرسه نمونه دولتی پذیرفته شده است ،جابجایی و ثبت نام در دیگر مدارس نمونه دولتی در محدوه
ی یک شهرستان حتی در صورت داشتن نمره ی آخرین فرد قبولی مدرسه ی مقصد در سال اول پذیرش ممنوع می باشد.
در صورت پذیرش داوطلبان همزاد) دوقلو یا بیشتر (در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه نظری  ،قل یا قل های
دیگر به شرط کسب حداقل  80درصد نمره ی تراز شده ی آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در مدرسه مورد تقاضای خود ،می توانند در همان
مدرسه دوره دوم متوسطه ،مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده ثبت نام نمایند.
داوطلبان مناطقی که دبیرستان نمونه دولتی دوره دوم متوسطه ندارند می توانند مدارس نمونه دولتی مورد تقاضای خود را از میان مدارس
شهرستان پوشش دهنده ی منطقه محل تحصیل خود با استفاده از جداول 9مربوطه این دفترچه انتخاب نمایند.
داوطلبان گرامی می توانند در صورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهامی با مراجعه به آموزشگاه محل تحصیل ،کارشناسی های آموزش دوره
دوم متوسطه و یا کارشناسی سنجش ادارات شهرستان یا منطقه پاسخ مناسب را دریافت نمایند .

7

جدول  - 3ظرفیت پذیرش دبیرستان های نمونه دولتی دوره ی دوم متوسطه استان مازندران در سال تحصیلی 4100-104
نام آموزشگاه

جنسیت

تعداد
پذیرش

مناطق تحت پوشش

آمل-آیت اله آملی-ریاضی فیزیک

پسر

54

بلده -الریجان -چمستان

آمل-آیت اله آملی-علوم انسانی

پسر

27

بلده -الریجان

آمل-آیت اله آملی-علوم تجربی

پسر

27

بلده -الریجان

آمل-دکترجمشیدنژاد-ریاضی فیزیک

دختر

27

بلده  -الریجان -چمستان

آمل-دکترجمشیدنژاد-علوم انسانی

دختر

27

بلده -الریجان

آمل-دکترجمشیدنژاد-علوم تجربی

دختر

27

بلده -الریجان

بابل-امام حسین(ع)-ریاضی فیزیک

پسر

54

بهنمیر

بابل-امام حسین(ع)-علوم انسانی

پسر

27

بهنمیر

بابل-امام حسین(ع)-علوم تجربی

پسر

27

بهنمیر

بابلسر-بنیاد51خرداد-ریاضی فیزیک

پسر

27

بهنمیر

بابلسر-بنیاد51خرداد-علوم انسانی

پسر

27

بهنمیر

بابلسر-بنیاد51خرداد-علوم تجربی

پسر

27

بابلسر-دکترمسعودنوروزی-ریاضی فیزیک

دختر

27

بهنمیر

بابلسر-دکترمسعودنوروزی-علوم انسانی

دختر

27

بهنمیر

بابلسر-دکترمسعودنوروزی-علوم تجربی

دختر

27

بهنمیر

بابل-شهیداصفهانی-ریاضی فیزیک

دختر

54

بهنمیر-بندپی شرق-بندپی غرب

بابل-شهیداصفهانی-علوم انسانی

دختر

27

بهنمیر

بابل-شهیداصفهانی-علوم تجربی

دختر

54

بهنمیر

پسر

27

بندپی غرب

پسر

27

بندپی غرب

پسر

27

بندپی غرب

بندپی شرقی-قدسیه-علوم انسانی

دختر

27

نمونه شهید علیجان نژاد (بندپی غرب)

بندپی شرقی-قدسیه-علوم تجربی

دختر

27

نمونه شهید علیجان نژاد (بندپی غرب)

بندپی غربی-پیامبراعظم (ص)-علوم انسانی

دختر

27

بندپی غربی-پیامبراعظم (ص)-علوم تجربی

دختر

27

بهشهر-شهید بهشتی-علوم انسانی

دختر

27

گلوگاه

بهشهر-شهید بهشتی-علوم تجربی

دختر

27

گلوگاه

بهشهر-شهیدنبی اهلل شیرآقایی-ریاضی فیزیک

پسر

27

گلوگاه

بندپی شرقی-عباسعلی فیروزجائیان-ریاضی
فیزیک
بندپی شرقی-عباسعلی فیروزجائیان-علوم
انسانی
بندپی شرقی-عباسعلی فیروزجائیان-علوم
تجربی

8

نام آموزشگاه

جنسیت

تعداد
پذیرش

مناطق تحت پوشش

گلوگاه

بهشهر-شهیدنبی اهلل شیرآقایی-علوم تجربی

پسر

27

بهنمیر-شهدای عربخیل-علوم تجربی

پسر

27

تنکابن-خاتم االنبیاء(ص)-ریاضی فیزیک

پسر

27

تنکابن-خاتم االنبیاء(ص)-علوم انسانی

پسر

27

تنکابن-خاتم االنبیاء(ص)-علوم تجربی

پسر

27

جویبار-جواداالئمه(ع)-علوم انسانی

دختر

27

جویبار-جواداالئمه(ع)-علوم تجربی

دختر

27

جویبار-شهید فکوری-ریاضی فیزیک

پسر

27

جویبار-شهید فکوری-علوم انسانی

پسر

27

جویبار-شهید فکوری-علوم تجربی

پسر

27

چالوس-شهید بخشی-ریاضی فیزیک

پسر

27

کجور-کالردشت-نوشهر-مرزن آباد

چالوس-شهید بخشی-علوم انسانی

پسر

27

کجور-کالردشت-نوشهر-مرزن آباد

چالوس-شهید بخشی-علوم تجربی

پسر

27

کجور-کالردشت-نوشهر-مرزن آباد

چالوس-معراج-ریاضی فیزیک

دختر

27

کجور-کالردشت-نوشهر-مرزن آباد

چالوس-معراج-علوم انسانی

دختر

27

کجور-کالردشت-نوشهر-مرزن آباد

چالوس-معراج-علوم تجربی

دختر

27

کجور-کالردشت-نوشهر-مرزن آباد

چمستان-امام خمینی(ره)-علوم انسانی

پسر

27

چمستان-امام خمینی(ره)-علوم تجربی

پسر

27

چمستان-مبارکه-علوم انسانی

دختر

27

چمستان-مبارکه-علوم تجربی

دختر

27

رامسر-امام خمینی-ریاضی فیزیک

دختر

27

تنکابن

رامسر-امام خمینی-علوم انسانی

دختر

27

تنکابن

رامسر-امام خمینی-علوم تجربی

دختر

27

تنکابن

رامسر-حاج علی الریجانی-ریاضی فیزیک

پسر

27

رامسر-حاج علی الریجانی-علوم انسانی

پسر

27

رامسر-حاج علی الریجانی-علوم تجربی

پسر

27

ساری .ناحیه -5امام صادق (ع)-ریاضی فیزیک

پسر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرودو شاهد پسر (ساری)2

ساری .ناحیه -5امام صادق (ع)-علوم انسانی

پسر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرودو شاهد پسر (ساری)2

ساری .ناحیه -5امام صادق (ع)-علوم تجربی

پسر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرودو شاهد پسر (ساری)2

ساری .ناحیه -5کوثر-ریاضی فیزیک

دختر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرود-امام رضا دختر (ساری)2

9

نام آموزشگاه

جنسیت

تعداد
پذیرش

مناطق تحت پوشش

ساری .ناحیه -5کوثر-علوم انسانی

دختر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرود-امام رضا دختر (ساری)2

ساری .ناحیه -5کوثر-علوم تجربی

دختر

54

چهاردانگه-دودانگه-میاندرود-امام رضا دختر (ساری)2

ساری .ناحیه -2مرحوم رفیع-ریاضی فیزیک

پسر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرود-شهیدمنانی (ساری)5

ساری .ناحیه -2مرحوم رفیع-علوم انسانی

پسر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرود-شهیدمنانی (ساری)5

ساری .ناحیه -2مرحوم رفیع-علوم تجربی

پسر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرود-شهیدمنانی (ساری)5

دختر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرود-شاهد دختر (ساری)5

دختر

27

چهاردانگه-دودانگه-میاندرود-شاهد دختر (ساری)5

دختر

54

چهاردانگه-دودانگه-شاهد دختر (ساری)5

سوادکوه-دادگر-علوم انسانی

دختر

27

سوادکوه شمالی

سوادکوه-دادگر-علوم تجربی

دختر

27

سوادکوه شمالی

عباس آباد-شهدای سلمانشهر-ریاضی فیزیک

پسر

27

عباس آباد-شهدای سلمانشهر-علوم تجربی

پسر

27

دختر

27

تنکابن

دختر

27

تنکابن

دختر

27

تنکابن

فریدون کنار-باقرالعلوم(ع)-ریاضی فیزیک

پسر

27

فریدون کنار-باقرالعلوم(ع)-علوم انسانی

پسر

27

فریدون کنار-باقرالعلوم(ع)-علوم تجربی

پسر

27

قائم شهر-دکتر علی شریعتی-ریاضی فیزیک

پسر

27

سوادکوه-سوادکوه شمالی-کیاکال

قائم شهر-دکتر علی شریعتی-علوم انسانی

پسر

27

سوادکوه-سوادکوه شمالی-کیاکال

قائم شهر-دکتر علی شریعتی-علوم تجربی

پسر

27

سوادکوه-سوادکوه شمالی-کیاکال

قائم شهر-عطیه-ریاضی فیزیک

دختر

27

سوادکوه شمالی-کیاکال

ساری .ناحیه -2مرحوم مهندس پروین -
ریاضی فیزیک
ساری .ناحیه -2مرحوم مهندس پروین -علوم
انسانی
ساری .ناحیه -2مرحوم مهندس پروین -علوم
تجربی

عباس آباد-شهیدمعراج محمدعباسی-ریاضی
فیزیک
عباس آباد-شهیدمعراج محمدعباسی-علوم
انسانی
عباس آباد-شهیدمعراج محمدعباسی-علوم
تجربی

11

نام آموزشگاه

جنسیت

تعداد
پذیرش

مناطق تحت پوشش

قائم شهر-عطیه-علوم انسانی

دختر

27

سوادکوه شمالی-کیاکال

قائم شهر-عطیه-علوم تجربی

دختر

54

سوادکوه شمالی-کیاکال

میاندرود-شهدای میاندورود-علوم تجربی

دختر

27

نکاء-آیت ا ...الئینی خورشید-ریاضی فیزیک

دختر

27

میاندرود ظرفیت( 7نفر)

نکاء-آیت ا...الئینی خورشید-علوم انسانی

دختر

27

میاندرود ظرفیت( 7نفر)

نکاء-آیت ا...الئینی خورشید-علوم تجربی

دختر

27

نکاء-شادروان محسن گلدوست-ریاضی فیزیک

پسر

27

میاندرود ظرفیت( 7نفر)

نکاء-شادروان محسن گلدوست-علوم انسانی

پسر

27

میاندرود ظرفیت( 7نفر)

نکاء-شادروان محسن گلدوست-علوم تجربی

پسر

27

میاندرود ظرفیت( 7نفر)

نور-حضرت ایت اهلل خامنه ای-ریاضی فیزیک

پسر

27

کجور

نور-حضرت ایت اهلل خامنه ای-علوم انسانی

پسر

27

کجور

نور-حضرت ایت اهلل خامنه ای-علوم تجربی

پسر

27

کجور

نور-شیخ فضل اله نوری-ریاضی فیزیک

دختر

27

کجور

نور-شیخ فضل اله نوری-علوم انسانی

دختر

27

کجور

نور-شیخ فضل اله نوری-علوم تجربی

دختر

27

کجور

هراز-الزهرا(س)-ریاضی فیزیک

دختر

27

فریدونکنار

هراز-الزهرا(س)-علوم انسانی

دختر

27

فریدونکنار

هراز-الزهرا(س)-علوم تجربی

دختر

27

فریدونکنار

هراز-عالمه حسن زاده-ریاضی فیزیک

پسر

27

هراز-عالمه حسن زاده-علوم انسانی

پسر

27

هراز-عالمه حسن زاده-علوم تجربی

پسر

27

11

راهنمای تکمیل نمون برگ تقاضا نامه ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه
)دبیرستان های نظری درسال تحصیلی ) 1400-401
در ردیف های  1و ، 2داوطلب باید نام خانوادگی و نام خود را مطابق شناسنامه و به طور کامل)حرف به حرف با حروف بزرگ از
راست به چپ (در محل مشخص شده وارد نماید.
در ردیف ، 3داوطلب باید عدد ده رقمی شماره شناسنامه)کد ملی (خود را) از چپ به راست (در محل مشخص شده وارد نماید
در ردیف، 4داوطلب باید تاریخ تولد خود را به روز ،ماه و سال)از چپ به راست (در محل مشخص شده وارد نماید.
در ردیف ، 5داوطلب باید جنسیت خود را در مربع مربوط عالمتگذاری نماید.
در ردیف ، 6داوطلب باید نام پدر خود را مطابق شناسنامه و به طور کامل) حرف به حرف با حروف بزرگ از راست به چپ (در محل
مشخص شده وارد نماید.
در ردیف ، 7داوطلب باید شماره شناسنامه پدر خود را از چپ به راست در محل مشخص شده وارد نماید.
در ردیف ، 8چنانچه داوطلبی خواهر یا برادر دوقلو)یا چند قلو (همزاد دارد در محل مشخص شده گزینه بلی را انتخاب و کد ملی
برادر یا خواهر دوقلوی خود را بنویسد.
در ردیف  ،9داوطلب باید برحسب اینکه دبیرستان دوره اول محل تحصیل وی در منطقه شهری یا روستایی قرار دارد انتخاب نماید
در ردیف  ، 11داوطلب باید دین خود را)اسالم  ،مسیحی  ،کلیمی و زرتشتی (در مربع مربوط عالمت گذاری نماید .
در ردیف  ، 11داوطلب استفاده از سهمیه شاهد باید با توجه به توضیحات صفحه  6این دفترچه  ،مربع کد سهمیه و اولویت مربوط
را عالمت گذاری نماید.
در ردیف  ، 12داوطلب باید کد دبیرستان دوره اول متوسطه محل تحصیل فعلی خود را) از چپ به راست (در محل مشخص شده
وارد نماید و نیز نام آن را در محل مشخص شده بنویسد.
تذکر :داوطلب می تواند کد دبیرستان دوره اول متوسطه محل تحصیل فعلی خود را از مدرسه دریافت نماید این کد بر روی کارنامه
دانش آموز نیز درج شده است.
در ردیف 13داوطلب باید کد منطقه آموزشی محل تحصیل سال تحصیلی  1399-400خود را )از چپ به راست (در محل مشخص،
شده وارد نماید و نیز نام آن را در محل مشخص شده بنویسد(برروی کارنامه تحصیلی پایه نهم درج شده است)
در ردیف  ، 14داوطلب باید معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم را وارد نماید.
در ردیف  ، 15داوطلب باید شهرستان محل آزمون خود را مشخص نماید.
در ردیف  ، 16داوطلب  ،نام و کد دبیرستان دوره دوم نظری یا هنرستان های مورد تقاضای خود را به ترتیب اولویت دلخواه
بنویسد)براساس جداول شماره)3
تذکر  : 1داوطلبان ورود به دبیرستان های دوره دوم متوسطه نظری عالوه بر انتخاب مدارس باید رشته مورد عالقه خود را)فقط
یک رشته (مشخص نماید.
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