جمهوری اسالمی ایران

وزارت آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
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باسمه تعالی
تربیت باید تربیت قرآنی باشد.
امام خمینی (ره)

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودی
دبيرستانهای دوره دوم متوسطه نظری و هنرستانهای فنی وحرفهای نمونه دولتی
سال تحصيلی 0411 -0410

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون:

 -0داشتن تابعیت ایرانی؛
تبصره :ثبت نام اتباع غیر ایرانی،تابع بخشنامه شماره  043/241/44مورخ  1099/30/22انجام میشود.
 -2صرفاً دانش آموزان پایه نهم مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی هستند.
تبصره :مالک شرکت در آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی ،کسب حداقل معدد کتبد  0۱در ارزشدااب

پایان نوبت دوم (معدل نمرات خرداد ماه بدون اعمال نمرات تکوینی) پایه نهم می باشد.
 -3هر داوطلب صرفاً میتواند یک رشته تحصال از شاخه نظری (علوم تجربی ،ریاضی فیزیک ،ادبیاات و علاوم انساانی) را
انتخاب نماید.
 -4هر داوطلب با توجه به جداو شماره3و 4میتواند یک اولویت دبارستان صرفاً در یک رشته از شاخه نظری و یک اولویت
هنرستان از شاخه فنی و حرفهای (ویژه پسران) را انتخاب نماید.
 -5رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه دولتی ،در بین دانشآموزان مدرسه و مناطق تحت پوشش آن طبق
جدو شماره 4خواهد بود.
 -6رقابت علمی برای ورود به هنرستانهای فنی و حرفهای نمونه دولتی ،در بین دانش آماوزان شاهر و شهرساتان ،بادون
لحاظ نمودن منطقه یا ناحیه طبق جدو شماره 3خواهد بود.
 -۱دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج از کشور که متقاضی ادامه تحصیل در مدارس نمونه دولتی هستند ،با
توجه به این که آزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان برگزار نمیشود ،ضروری است در موعاد مقارر ،مطاابق باا
دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نسبت به ثبتنام خود در استان مورد تقاضا اقدام نمایند.

صفحۀ  2از 9

مدارک مورد نااز و مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون:

 -0تهیه فایل عکس داوطلب ( با فرمت  ، jpgبا حداکثر حجم  051kbو زمینه سفيد به صورت عکس پرسنلی) جهت
درج در سامانه اینترنتی.
تذکر :عکس باید واضح  ،مربوط به سال جاری و مناسب برای کارت ورود به جلسه آزمون باشد).
 -2مراجعه به سامانه اینترنتی  ، http://sabtenam.zanjanedu.irبه منظور ثبت نام.
تذکر :تمامی مراحل ثبت نام ،اعالم نتایج آزمون ،درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن به صورت اینترنتی و از
طریق سامانه اینترنتی توسط داوطلب انجام می شود ،لذا مسئولیت رعایت شرایط ثبت نام و صحت اطالعات درج شده
در سامانه بر عهده داوطلب بوده و در صورت عدم احراز شرایط ،قبولی داوطلب در آزمون لغو و بیاثر خواهد بود.
 -3دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی از طریق سامانه ثبتنام در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.
 -4پرداخت هزینه ثبت نام و دریافت رمز ورود.
تذکر :0هزینه ثبت نام مبلغ  311,111ریال ( ساصد هزار ریا ) میباشد که به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ثبت
نام پرداخت خواهد شد.
تذکر :2به جز مبلغ فوق که به صورت اینترنتی پرداخت میگردد ،دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع میباشد.
تذکر :3داوطلب پس از پرداخت وجه ثبت نام باید کد ثبت نام و رمز ورود (کلمه عبور) را از سامانه دریافت و اقدام به
ثبت نام نماید ،لذا پرداخت وجه ثبت نام به تنهایی ،به منزله ثبت نام نمیباشد و هیچ حقی به عنوان شرکت در
آزمون برای پرداخت کننده ایجاد نخواهد کرد.
تذکر :4جهت واریز وجه ثبت نام کد مل داوطلب و شماره تلفن همراه مورد نیاز خواهد بود.
تذکر :5داوطلبان باید پس از واریز وجه از رساد پرداخت خود پرینت یا کپی تهیه و تا پایان اعالم نتایج در نزد خود
نگهداری نمایند.
تذکر :6باتوجه به این که در زمان ورود به سامانه نام کاربری و کلمه عبور مورد نیاز خواهد بود ،داوطلبان باید کلمه
عبور داده شده توسط سامانه را یادداشت و نزد خود نگهداری نمایند.
 -5ورود به بخش ثبت نام با وارد کردن کد ثبت نام و کلمه عبور.
 -6مطالعه موارد مهم درج شده در سامانه و تأیید آنها.
 -۱ثبت اطالعات خواسته شده از قبیل  :شماره شناسنامه پدر ،استفاده از سهمیه شاهد  ،درج کد ملی برادر یاا خاواهر
همزاد (دوقلو) ،انتخاب مدارس نمونه دولتی مورد نظر.
تذکر :مشخصات و ظرفیت پذیرش مدارس نمونه دولتی استان که دانش آموزان میتوانند در آزمون ورودی آن شرکت
نمایند ،طبق جداول شماره  0و  4بوده و هنگام ثبت نام نیز قابل مشاهده خواهد بود.
 -8تا زمانی که تأیید نهایی ثبت نام انجام نشده است داوطلب میتواند به دفعات نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نماید.
لذا ورود اطالعات به منزله ثبت نام نهایی نمی باشد و داوطلب باید پس از اطمینان از ثبت اطالعات اقدام باه تأیادد

نهای آنها نموده و سپس رساد ثبت نام حاوی کد رهگاری را دریافت نماید .داوطلب باید کد رهگیری دریافتی را تا
زمان اعالم نتایج نزد خود نگهداری نماید.
صفحۀ  0از 9

مهلت ثبت نام ،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون:

 -0ثبت نام داوطلبان در آزمون از ساعت  11:11روز شنبه  0411/10/20تا سداعت  24:11روز سدهشدنبه  0411/10/30از
طریق سامانه ثبت نام به نشانی اینترنتی  http://sabtenam.zanjanedu.irانجام خواهد شد.
تذکر :به داوطلبان توصیه می گردد جهت جلوگیری از بروز اشتباه در ثبت اطالعات و احتمال کامل نشدن مراحل ثبت
نام ،از مراجعه به کافینتها خودداری نموده و شخصاً اقدام به ثبت نام نمایند.
 -2پس از واریز اینترنت وجه ،پایان ثبت نام و تأیید نهایی آن به داوطلبان رساد ثبت نام ارائه میگردد کاه ززم اسات
داوطلب آن را تا اعالم نتایج نزد خود نگهداری نماید.
تذکر مهم ( :عدم دریافت رساد ثبت نام به منزله کامل نشدن ثبت نام م باشد).

 -3ویرایش ،کنترل و تأیید نهایی اطالعات توسط داوطلبان و تأیید اطالعات و عکس داوطلبان توسط مادیران محتارم
مدارس به شرح ذیل انجام خواهد شد:
الف) داوطلبان از ساعت  11:11روز چهارشنبه  0411/12/10تا ساعت  24:11روز پنجشنبه  0411/12/18میتوانناد نسابت
به ویرایش و کنترل نهایی اطالعات و تأیید آن اقدام و فرم تکمیل شده را چاپ و نزد خود نگهداری نمایند.
تبصره :در صورتی که داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه شاهد میباشد ،باید اصل و کپی مادارک مرباوط را باه مادیر
مدرسه ارائه نماید.
ب) مدیران محترم مدارس پس از دریافت نام کاربری و رمز ویژه از واحد سنجش منااطق ،از ساعت  11:11روز سهشدنبه

 0411/14/10تا ساعت  24:11روز دوشنبه  0411/14/1۱نسبت به کنترل اطالعات ثبات شاده در ساامانه ،کنتارل
مدارک مربوط به سهمیه شاهد (در صورت استفاده کردن داوطلب از سهمیه شاهد) و دریافت کپی آن از داوطلاب،
کنترل عکس داوطلب در سامانه (از نظر وضوح عکس و مناسب بودن برای کارت ورود به جلسه) و ثبت ناام نهاایی
داوطلبان را تأیید نمایند .ززم است تصویر مدارک استفاده از سهمیه شاهد تا پایان شهریور ماه در مدرسه نگهداری
گردد.
تذکر :ثبت نام داوطلبان پس از واریز وجه و تأیید مدیر مدرسه قطعی خواهد شد.
 -4باتوجه به این که معدل کتبی نوبت دوم (معدل نمرات خرداد ماه بدون اعمال نمرات تکوینی) پایاه نهام داوطلباان
شرکت کننده در آزمون ورودی پایه دهم دوره دوم متوسطه به میزان  %51در نتیجه آزمون تأثیرگذار خواهد باود،
مدیران مدارس از تاریخ  0411/14/10لغایت  0411/14/1۱نسبت به درج معد کتب نوبت دوم پایه نهم داوطلبان
در سامانه اقدام خواهند نمود.
 -5کارت ورود به جلسه آزمون سه روز قبل از برگزاری آزمون (  0411/14/05لغایت  ) 0411/14/08از سامانه ثبت نام
اینترنتی  http://sabtenam.zanjanedu.irقابل چاپ خواهد بود.
تذکر :شرکت داوطلبان در جلسه آزمون ورودی بدون ارائه کارت ورود به جلسه اکیداً ممنوع میباشد .
 -6آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه و هنرستانهای فنی و حرفهای نمونه دولتی،
رأس ساعت  9صبح روز جمعه مورخ  0411/14/08در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
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تذکر :شرط شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ،کسب معد کتب نوبت دوم حداقل  0۱در ارزشیابی پایان نوبت

دوم ( معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی) پایه نهم میباشد.
 -۱ثبت نام در سامانه غربالگری و کنترل کرونا به آدرس  salamat.gov.irچاپ گواهی سالمت و ارائه آن به ریایس
حوزه در روز آزمون.
جدو شماره : 0زمانبندی ثبت نام ،ویرایش و تأیاد اطالعات ،واریز وجه ،توزیع کارت و برگزاری آزمون
ردیف

موضوع

شروع

پایان

1

واریز وجه و ثبت نام در آزمون توسط داوطلبان

0411/10/20

0411/10/30

2

ویرایش و تأیاد نهای توسط داوطلبان

0411/12/10

0411/12/18

0411/14/10

0411/14/1۱

0411/14/05

0411/14/08

0

کنتر عکس و اطالعات داوطلبان و
ثبت معد کتب نوبت دوم داوطلبان توسط مدیران مدارس

4

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از سامانه ثبت نام

0

برگزاری آزمون

رأس ساعت  9صبح روز جمعه 0411/14/08

مواد درس  ،تعداد و ضریب سؤاالت آزمون:

 -0مواد درسی ،محدوده طراحی سوازت ،تعداد و ضریب سؤازت آزمون ورودی باه مادارس نموناه دولتای و مادت زماان
پاسخگویی به آنها ،به شرح جدول ذیل میباشد.
جدو شماره : 2مواد درس  ،تعداد و ضریب سواالت آزمون
ردیف

مادۀ درس

محدوده طراح سواالت

تعداد سؤا

ضریب

01

2
2

آموزش قرآن

از صفحه  04تا 041

پيامهای آسمان

از صفحه  9تا 041

2

فارسی

از صفحه  02تا 023

05

3

عربی

از صفحه  2تا 000

8

0

4

مطالعات اجتماعی

از صفحه  0تا 066

01

0

5

زبان انگليسی

از صفحه  02تا 033

۱

0

6

علوم تجربی

از صفحه  0تا 063

25

2

7

رياضی

از صفحه  0تا 043

25

3

0

زمان پاسخگوی

منابع طرح سؤا

کتب درسی
 021دقيقه

پايه نهم
سال تحصيلی
0399- 0411

011

جمـــع کـــل

 -3سؤازت آزمون به شیوۀ چهارگزینهای (فقط با یک پاسخ درست) ،از محتوای کتابهای درسی پایه نهم طرح خواهد شد.
 -4به ازای هر پاسخ صحیح 0 ،نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 0 ،نمره منف برای داوطلب در نظر گرفته میشود .برای
سؤازت بدون پاسخ ،امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.
تبصره :چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد 0 ،نمره منف برای او منظور خواهد شد.
 -5سؤازت درس «آموزش قرآن و پیامهای آسمان» ،از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی میشود؛ اما
داوطلبان اقلیتهای دینی ( مسیحیان  ،کلیمیان و زرتشتیان )  ،به جای پاسخ باه ساوازت درس آماوزش قارآن و
پیامهای آسمان  ،به سوازت دینی بر اساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینای باا
کد  923چاپ سال  1099پاسخ خواهند داد.
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ظرفات ،ضوابط و شرایط پذیرش دانشآموز:

 -0تعداد کالس ،ظرفیت پذیرش ،عناوین رشتههای تحصیلی و مناطق تحت پوشش مدارس نمونه دولتی در جدول هاای
شماره  0و  4ضمیمه این دفترچه تعیین شده و در زمان ثبت نام و انتخاب مدرسه نیز قابل مشاهده خواهد بود.
 -2پذیرش نهایی دانشآموز در مدارس نمونه دولتی ،برای رشته های تحصایلی :ادبیاات و علاوم انساانی ،علاوم تجربای،
ریاضی فیزیک و شاخه فنی و حرفهای منوط به کسب شرایط احراز رشته  /زمینه ،مطابق شیوه نامه اجرایی هدایت

تحصال (موضوع بخشنامه شماره  226266مورخ  1090/12/11در خرداد ماه است.
تذکرمهم :در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشته تحصال مورد تقاضای دانشآموز ،مطداب ضدوابط هددایت
تحصال  ،قبول

داوطلب در آزمون لغو و ب اثر خواهد شد.

 -3مطابق با تبصره یک « ماده  »11از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی ،به شماره  221190مورخ 1093/13/13
پذیرش دانش آموزان در آزمون ورودی بر اساس ماانگان نمرۀ کل آزمون ورودی و معد کتب ارزشااب پایان نوبت

دوم پایه پایه نهم به نسبت مساوی؛ ( %51نمرۀ آزمون ورودی و  %51معد کتب ارزشااب پایان نوبدت دوم) خواهاد
بود.
تذکرمهم :شرط محاسبه  %51معد کتب برای پذیرش دانشآموزان در مدارس نمونه دولت  ،داشتن حدداقل معدد
کتب  0۱در ارزشااب پایان نوبت دوم (معد نمرات خرداد ماه پایه نهم بدون اعما نمدرات تکدوین ) در سدا
تحصال

 0399 - 0411م باشد.

 -4به استناد بخشنامه شماره  223/61114ماورخ  ، 1093/30/29ده درصد ( )%01از ظرفیات پاذیرش مادارس نموناه
دولتی( ،در صورت وجود داوطلب) ،به « دانشآموزان شاهد » تعلق میگیرد.
دانش آموزان با شرایط زیر ،به ترتیب اولویت میتوانند از «سهمیه شاهد» استفاده کنند:
الف) اولویت اول

 فرزندان شاهد؛

ب) اولویت دوم

 فرزندان جانباز  %03به باز

ج) اولویت سوم

 فرزندان جانباز  %20تا  %49و آزادگان با بیش از  6ماه سابقۀ اسارت؛

د) اولویت چهارم  فرزندان جانباز زیر %20

و آزادگان با بیش از  0سال سابقۀ اسارت؛
و آزادگان با کمتر از  6ماه سابقۀ اسارت.

تذکر :0تحصیل در مدارس شاهد دلیل بر استفاده از سهمیه شاهد در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نمیباشد .زیارا
برخی از امتیازات از جمله فرزند ایثارگر ،نوه شاهید و  . . .ویژه ثبت نام در مدارس شاهد باوده و جاز اولویاتهاای
استفاده از سهمیه شاهد در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نمیباشد .لذا صرفاً داوطلبان فرزناد شهاد ،جانبداز و
آزاده با اولویتهای ذکر شده میتوانند از سهمیه شاهد در آزمون استفاده نمایند.
تذکر :2بررسی مدارک ثبت نام دانشآموزان ذینفع در سهمیۀ شاهد ،در هنگام ثبت نام در آزمون ورودی انجام میگیرد
و در صورت پذیرفته شدن در آزمون ،اصل این مدارک در زمان ثبت نام در مدرسه محل قبولی دریافت و در پروندۀ
دانشآموزان نگهداری میشود .بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک مذکور  ،قبولی داوطلب لغو خواهد شد.
تبصره :0متقاضی استفاده از « سهماه شاهد » در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ،بایاد در نماون بار
اولویت خود را مشخص نماید.
تبصره :2به مدارک ارائه شده پس از پایان مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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ثباتناام،

تبصره :3دانشآموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت های فوق به شرط کسب حداقل  %۱1نمره کل آخدرین فدرد

پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود ،پذیرش میشوند.
تبصره :4در صورت عدم احراز سهمیه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاضاای داناشآماوز مطاابق ضاوابط ،قباولی
داوطلب در آزمون لغو و بیاثر خواهد شد.
 -5میزان سهمیه پذیرش داوطلبان روستای  %31و شهری  %۱1خواهد بود.
تذکر : 0مالک تعیین سهمیه شهری و روستایی در آزمون ورودی محل استقرار دبیرساتان دوره اول متوساطه داوطلاب
میباشد.
تذکر : 2داوطلبان متقاضی سهماه روستای دقت نمایند که دبیرستانهای نمونه دولتی دخترانه کوثر و پسرانه غدیر (ناحیه2
زنجان) و دخترانه بنتالهدی ( ابهر ) به صورت روزانه بوده و فاقد امکانات خوابگاه و شبانهروزی میباشاند و پاس از
تأیید نهایی ثبت نام و اعالم نتایج به هیچ عنوان امکان تغییر مدرسه وج ود نخواهد داشت ،لذا در انتخاب خود نهایت
دقت را داشته باشند.
اعالم نتاجه و ثبت نام قبو شدگان در آزمون:
 -0اسامی پذیرفته شدگان هر واحد آموزشی ،با در نظر گرفتن سهمیههای تعیین شده برای هر واحد ،حتیازمکان دو هفته

پس از برگزاری آزمون از سوی اداره کل آموزش و پرورش اعالم میگردد و داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه
اینترنتی ( )http://sabtenam.zanjanedu.irاز نتیجه آزمون مطلع گردند.
 -2پس از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصلی ،در صورت عدم تکمیل ظرفیت کالسها ،فهرسات ذخیاره توساط
اداره کل آموزش و پرورش استان تهیه و اعالم خواهد شد.
 -3برای کلیه داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشدهاند ،کارنامه عدم قبولی شامل تعداد پاسخ های صحیح و غلاط ،نماره
کسب شده در هر ماده درسی ،نمره تراز شده داوطلب و نمره تراز شده آخرین فرد پذیرفته شاده در مدرساه ماورد
تقاضای داوطلب از طریق سامانه اینترنتی صادر خواهد شد .زمان ثبت اعتراضات بالفاصله پس از زمان اعالم نتایج به

مدت یک هفته میباشد .ثبت اعتراض و پاسخگوی به آنها صرفاً از طری سامانه اینترنت انجام خواهد شد.
 -4فهرست پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره باید پس از تایید اداره کل آموزش و پرورش استان در انتهای دفتر آمار سال
تحصیلی  1433- 1431مدرسه نگهداری گردد.
 -5دانشآموزان همزاد (دو قلو یا بیشتر ،همجنس یا غیرهمجنس) در صورت شرکت در آزماون ورودی مادارس نموناه
دولتی و پذیرش یکی از آنان ،قلهای دیگر به شرط کسب حداقل  %81نمرۀ تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در

مدرسه مورد تقاضای خود ،میتوانند مازاد بر ظرفات تعاان شده ،ثبت نام نمایند.
 -6مطابق ماده  11دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی و تبصره آن در خصوص برگزاری آزمون جایگزینی و تکمیل
ظرفیت پایههای میانی دبیرستانهای دوره دوم متوسطه نمونه دولتی اقدام خواهد شد.
 -۱مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان اصل

مدارس نمونه دولتی یک هفته پس از اعالم نتایج خواهد بود.
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ضوابط و نحوه نقل و انتقا دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی:

 -0دانشآموزانی که پس از قبولی در آزمون ورودی ،متقاضی ثبت نام در مدارس نمونه دولتای ساایر شهرساتانهاا و یاا
استان ها هساتند ،در صورت قبول در مدرسه مورد تقاضای خود (در شهرستان مبداء) و وجود ظرفات خال در مدرسه

شهرستان مقصد با کسب موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد ،مجاز به انتقال و ثبت نام در مدارس نمونه
دولتی (شهرستان یا استان دیگر) خواهند بود.
تبصره :تصویر نامههای اداره کل آموزش و پرورش استانهای مبادا (اعالم قبول با ذکر نمدره کدل داوطلدب) و مقصاد
(معرف نامه به دبارستان مقصد) باید در پرونده دانشآموز منتقل شده ،بایگانی شود.
 -2جابجایی دانشآموزان در دبیرستانهای نمونه دولتی ،در محدوده یک شهرستان (حتی در صورت داشتن نمره آخرین
فرد قبولی مدرسه مقصد) در سا او پذیرش ،ممنوع است.
تبصره :مسئولیت جابجایی دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس نمونه دولتی در موارد خااص در صورت وجود ظرفادت

خال در مدرسه مقصد بر عهده مدیرکل آموزش و پرورش استان است.
موارد خاص هنرستان های فن و حرفه ای نمونه دولت :

 توجه به موارد زیر در مورد داوطلبان ورود به هنرستانهای فنی و حرفهای نمونۀ دولتی ضروری میباشد.-0

داوطلبان با توجه به عالقۀ خود و با در نظر گرفتن اولویت رشتههای موجود در هنرستانهای فنی و حرفهای نمونه
دولتی ،نسبت به انتخاب هنرستان اقدام نمایند.

-2

پذیرش در هنرستانهای فنی و حرفهای نمونه دولتی بر مبنای موافقتنامۀ تنظیم شده با دفتر آموزشهای فنی و
حرفهای وزارت آموزش و پرورش ،با توجه به ظرفیت کالسها و رشتههای دارای مجوز ،صورت میگیرد.

-3

داوطلبانی که در آزمون ورودی هنرستانهای فنی و حرفهای نمونه دولتی یک هنرستان پذیرفته میشوند ،مجاز به
ثبت نام در سایر هنرستانها نخواهند بود.

تبصره :در موارد خاص ،ثبت نام پذیرفته شدگان از یک هنرستان فنی و حرفهای نمونه دولتی در هنرستان دیگر ،مناوط
به موافقت ادارات آموزش و پرورش شهرستان ،منطقه یا ناحیه مبدا و مقصد خواهد بود.
 -4اداراه کل آموزش و پرورش استان در صورت عدم تکمیل ظرفیت هنرستانهای فنی و حرفهای نمونه دولتی ،میتواند
از بین داوطلبان متقاضی ادامۀ تحصیل در این هنرستانها که در آزمون نمونه دولتی اعم از دبیرستان یا هنرستان
شرکت نمودهاند ،بر اساس نمرۀ فضلی ،ثبت نام و نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام نماید.
جدو شماره : 3مشخصات هنرستانهای نمونه دولت استان زنجان در سا تحصال 0411 -0410
محل

نام

نوع

استقرار

آموزشگاه

مدرسه

آیت اله خامنهای

شبانهروزی

ناحیه2
زنجان

امکانات
خوابگاه

دارد

کد آموزشگاه

جنسات

00208888

پسر

تعداد

ظرفات

کالس

پذیرش

رشته

1

38

الکترونیک

مناطق 11گانه

1

38

الکتروتکنیک

استان

آدرس هنرستان :زنجان  -بلوار شهيد بهشتی  -روبروی ايستگاه راه آهن .تلفن ، 124- 33364424 :نام مدير :آقای حجت ا ...ملکی نژاد
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مناط
تحت پوشش

جدو شماره : 4مشخصات دبارستانهای نمونه دولت دوره دوم متوسطه نظری استان زنجان در سا تحصال
محل

امکانات

تعدادکالس و ظرفات پذیرش

نام آموزشگاه

نوع مدرسه

ابهر

امام صادق(ع)

شبانهروزی

دارد

ابهر

بنتالهدی(*)

روزانه

ندارد

09871029

خدابنده

مهر

شبانهروزی

دارد

00890982

پسر

خدابنده

رسالت

شبانهروزی

دارد

09882018

دختر

خرمدره

زینبیه

شبانهروزی

دارد

00010980

دختر

روزبه

شبانهروزی

دارد

00129888

پسر

شهدا

شبانهروزی

دارد

00129187

دختر

غدیر (*)

روزانه

ندارد

09878018

پسر

کوثر (*)

روزانه

ندارد

09878030

دختر

استقرار

ناحیه1
زنجان
ناحیه1
زنجان
ناحیه2
زنجان
ناحیه2
زنجان

خوابگاه

0411 -0410

کد آموزشگاه

جنسات

00713081

پسر
دختر

علوم
تجربی

ریاضی
فیزیک

علوم
انسانی

سایر مناط تحت پوشش

 1کالس

 1کالس

 1کالس

خرمدره  /سلطانیه  /خدابنده /

 38نفر

 38نفر

 38نفر

افشار  /بزینهرود  /سجاسرود

 1کالس

 1کالس

 1کالس

خرمدره  /سلطانیه  /خدابنده /

 38نفر

 38نفر

 38نفر

افشار  /بزینهرود  /سجاسرود

 1کالس

 1کالس

 1کالس

 38نفر

 38نفر

 38نفر

 1کالس

 1کالس

 1کالس

 38نفر

 38نفر

 38نفر

 1کالس

 1کالس

 1کالس

ابهر  /سلطانیه  /خدابنده  /افشار

 38نفر

 38نفر

 38نفر

 /بزینهرود  /سجاسرود

 1کالس

 1کالس

 1کالس

 38نفر

 38نفر

 38نفر

 1کالس

 1کالس

 1کالس

 38نفر

 38نفر

 38نفر

 1کالس

 1کالس

 1کالس

 38نفر

 38نفر

 38نفر

 1کالس

 1کالس

 1کالس

 38نفر

 38نفر

 38نفر

افشار  /بزینهرود  /سجاسرود
افشار  /بزینهرود  /سجاسرود

تمام مناطق آموزشی
تمام مناطق آموزشی
تمام مناطق آموزشی
تمام مناطق آموزشی

داوطلبان گرام لطفاً قبل از تکمال فرم ثبت نام به تذکرات ذیل توجه فرمایاد:

 - 1دبیرستانهای متوسطه نظری که با عالمت (*) مشخص شدهاند (دخترانه کوثر و پسرانه غدیر ناحیه 2زنجان و دخترانه
بنتالهدی ابهر ) به صورت روزانه و فاقد امکانات خوابگاه و اسکان م باشند .لذا دانشآموزان روستایی که نیاز به بیتوته و
استفاده از خوابگاه دارند باید مدارس نمونه دولتی شبانهروزی (دارای خوابگاه) را انتخاب نمایند.
 - 2داوطلبان دبیرستانهای نمونه دولتی میتوانند یک اولویت دبیرستان نمونه دولتی صرفاً در یک رشته از شاخه نظری و یک

اولویت هنرستان نمونه دولتی (ویژه پسران) متناسب با نمون برگ هدایت تحصال خود میتوانند انتخاب نمایند.
 - 0باتوجه به این که حوزهبندی آزمون بر اساس آمار ثبت نام در هر منطقه صورت خواهد گرفت ،لذا امکان تشکیل حوزه
برگزاری آزمون در مناط با آمار ک م ثبت نام ،وجود نداشته و آزمون دانشآموزان اینگونه مناطق در حوزههای مناط

همجوار برگزار خواهد شد ( .محل حوزه هر داوطلب در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد).

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمایید.
 33442585و  124- 33033493اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی استان زنجان
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