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 ��� �ز�ن ورود� د%$#"!�ن  � دور� دوم ��
 و 

 12#"!�ن  � 0/& و .-, ا� +*( دو)'& 
 

 1396-97سال تحصيلي 

 

 : داوطلب عزيز 

 .نماييدقبل از ثبت نام اينترنتي دفترچه راهنما را به دقت مطالعه  �

كد رهگيري را به منظور ويرايش اطالعات ، دريافت كارت ورد  www.tehranedu.ir پس از ثبت نام در سامانه  �

 .به جلسه و اطالع از نتيجه آزمون نزد خود نگهداري نماييد
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 هرست مندرجات دفترچهف

 

 صفحه عنوان رديف

 3 مقدمه 1

 3 ضوابط و شرايط ثبت نام داوطلبان در آزمون 2

  4 مهلت ثبت نام، زمان توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون 3

  5 منابع آزمون، مواد درسي، تعداد و ضريب سؤاالت 4

 6 دولتي اي نمونه هاي فني و حرفه هنرستان ومتوسطه  دوره دومي ها ضوابط و شرايط پذيرش در دبيرستان 5

6 
 اي نمونه هاي فني و حرفه هنرستان ومتوسطه  دوره دومي ها دبيرستانشدگان در  اعالم نتيجه و ثبت نام قبول

 6 - 7 دولتي

7 
اي  هاي فني و حرفه هنرستان ومتوسطه دوره دوم قاضانامة ثبت نام در آزمون ورودي دبيرستان هاي برگ ت نمون

 دولتي نمونه
8 

 9 -10 متوسطه دوره دوم  ي نمونه دولتي ها دبيرستانظرفيت پذيرش . 3جدول  8

 11 -12 ها ي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه نشاني دبيرستان. 4جدول  9

 13 ه دولتياي نمون هاي فني و حرفه ظرفيت پذيرش هنرستان. 5جدول  10

 14 االت ثبت نام ؤراهنماي پاسخگويي به س 11

 15 گانه شهر تهران  19نشاني و اطالعات تماس با كارشناسي هاي مناطق .  6جدول  12
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 باسمه تعالي
 .تربيت بايد تربيت قرآني باشد

 )ره(امام خميني                            

 مقدمه

هاي  متوسطه و هنرستان ي دوم دوره هاي دبيرستان پايه دهماجراي مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتي ، آزمون ورودي در راستاي     

 .گردد  وفق مفاد اين دفترچه برگزار مي1396-97فني و حرفه اي نمونه دولتي سال تحصيلي 

ـ   داوطلبان گرامي توصيه ميبه   دقـت مطالعـه كـرده و بـا اطـالع كامـل، نسـبت بـه          هشود مطالب اين دفترچـه را ب

 .ثبت نام و شركت در آزمون اقدام نمايند

 ضوابط و شرايط ثبت نام داوطلبان در آزمون

 يتابعيت ايرانداشتن  -1

هاي فني و حرفـه اي   دوره دوم متوسطه نظري و هنرستانهاي  آموزان پايه نهم در آزمون ورودي دبيرستان نام دانش مالك ثبت -2

 . مي باشد  1395-96در نوبت اول در سال تحصيلي 17نمونه دولتي ، كسب حداقل معدل 

 مدارك مورد نياز ، مي توانـد توسـط  ثبت نام دانش آموزان مدارس ايراني خارج كشور با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل و ساير  -3

محل سكونت متقاضيان انجام پذيرد و در اين خصوص ضروري است ، ادارات آموزش و پـرورش منـاطق    قهمنطوكيل آن ها در 

 .كشور را معمول دارند از همكاري و مساعدت الزم با دانش آموزان مدارس ايراني خارج

 .مي توانند انتخاب نمايندرا در شاخه نظري  داوطلبان فقط يك رشته -4

وجـود داشـته باشـد،     )متوسـطه دوره دوم هـاي نمونـه دولتـي     دبيرسـتان ( واحد آموزشـي  نام در دو كه امكان ثبت مناطقيدر  -5

ثبـت نـام   (  .انتخـاب نماينـد  را ) اول و دوم(اولويـت   دو، هر اينترنتي  ثبت نام هتقاضانامبرگ  نموند در نتوان مي انآموز دانش

 ) .باشد  منطقه محل تحصيل ميمدارس نمونه دولتي صرفاً در محدوده 

ـ    كه داراي دبيرستان  13و  11،  3مناطق  پسر پايه نهمدانش آموزان  :تبصره   د بـه منظـور  ننمونه دولتـي نمـي باش

 : انتخاب دبيرستان نمونه دولتي به شرح ذيل اقدام نمايند 

 انتخاب دبيرستان نمونه دولتي امام  موسي صدر منطقه يك  3دانش آموزان پسر منطقه 

 6انتخاب دبيرستان نمونه دولتي جاويدان منطقه  11دانش آموزان پسر منطقه 

 14انتخاب دبيرستان نمونه دولتي دكتر حسابي منطقه  13دانش آموزان پسر منطقه 

 

آموزان شهر تهـران ، بـدون لحـاظ نمـودن      دولتي ، در بين دانشاي نمونه  هاي فني و حرفه رقابت علمي براي ورود به هنرستان -6

 .لذا انتخاب نام دو هنرستان فني و حرفه اي نمونه دولتي به ترتيب اولويت اول و دوم مجاز مي باشد  .منطقه خواهد بود 

 www.tehranedu.irنشاني   از طريق درگاه الكترونيكي در سامانه به) هزار ريال  دهيكصد و ( ريال  000/110پرداخت مبلغ  -7

  .به جز مبلغ فوق الذكر، دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است  : 1تذكر      
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  برگزاري آزمونتاريخ زمان توزيع كارت و ، مهلت ثبت نام

بـا مراجعـه بـه سـايت      1396 مـاه فـروردين   19روز  لغايـت   1395مـاه  اسـفند  14روز ثبت نـام داوطلبـان آزمـون، از     -1

www.tehranedu.ir انجام خواهد شد. 

 17حـداقل   معدل كلدولتي دوره دوم متوسطه ، كسب  هاي نمونه در آزمون ورودي دبيرستانپذيرش پس از قبولي شرط  :تبصره 

 .باشد مي 1395-96در سال تحصيلي

تا پايان آزمون و اعـالم   نگهداري كد رهگيريضروري است داوطلبان در زمان ثبت نام نسبت به ثبت و  :تذكر 

 . اهتمام الزم را مبذول نمايند  ،نتيجه

و هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي، از  دوره دوم متوسطهيرايش اطالعات داوطلبان آزمون ورودي دبيرستان هاي و  -2

ــنبه روز  ــورخش ــت روز  23/2/96 م ــنبه  لغاي ــايت    27/2/96 چهارش ــه س ــه ب ــا مراجع   www.tehranedu.irب

 .امكان پذير خواهد بود 

نسـبت بـه    www.tehranedu.ir بـا مراجعـه بـه سـايت      8/4/96لغايت   3/4/96 از تـاريخ   توانند مي داوطلبان تمامي -3

 . دريافت كارت ورود به جلسه و نشاني محل برگزاري آزمون اقدام نمايند 

صـبح   9ساعت دولتي، رأس  نمونهاي  فني و حرفههاي  هنرستانمتوسطه و نمونه دولتي دوره دوم  هاي دبيرستانآزمون ورودي  -4

 .زمان برگزار خواهد شد در سراسر كشور به صورت هم 9/4/1396مورخ  جمعه روز

 .باشد كارت ورود به جلسه، اكيداً ممنوع مي ي ون ورودي بدون ارائهآزم ي شركت داوطلبان در جلسه :1تذكر

 .حضور داوطلبان يك ساعت قبل از شروع آزمون الزامي مي باشد:2تذكر

 :مراحل ثبت نام 

 ) google Chrome و   Firefoxاز مرورگرهاي  استفادهبا  ( www.tehranedu.ir مراجعه به سايت )1

 واريز وجه ثبت نام از طريق درگاه اينترنتي و دريافت رمز ورود به سامانه  )2

 ) kb 300وبا حجم حداكثر   jpgو با فرمت  3×4تصوير زمينه سفيد در ابعاد (آماده سازي تصوير عكس دانش آموز  )3

 تكميل فرم اينترنتي تقاضاي ثبت نام در آزمون و ثبت نهايي و دريافت كد رهگيري )4

 برنامه زمان بندي ثبت نام ، توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون . 1جدول 
 

ف
دي

ر
 

 ايام هفته تاريخ اقدام  موضوع

1 
و  ي دوم متوسطه هاي دوره آزمون ورودي دبيرستان ثبت نام

 هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي
 هر روز هفته  19/1/96 لغايت روز 14/12/95

2 
نام آزمون ورودي دبيرستان هاي  ثبت ويرايش اطالعات

 اي نمونه دولتي  هاي فني و حرفه ي دوم متوسطه و هنرستان دوره
 شنبهچهارشنبه  تا     27/2/96لغايت روز   23/2/96

3 
ي دوم  هاي دوره آزمون ورودي دبيرستان دريافت كارت

 اي نمونه دولتي هاي فني و حرفه متوسطه و هنرستان
 شنبه  تا  پنج شنبه 8/4/96 روز   لغايت  3/4/96

4 
ي دوم متوسطه  هاي دوره دبيرستان برگزاري آزمون ورودي

 اي نمونه دولتي هاي فني و حرفه و هنرستان
9/4/96 

صبح روز  9رأس ساعت 

 جمعه
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 االتؤسو ضريب  تعداد ،، مواد درسيمنابع آزمون

نمونـه   اي ي فنـي و حرفـه  ها ها و هنرستان دبيرستان( به دوره دوم متوسطه مواد درسي، تعداد و ضريب سؤاالت آزمون ورودي  -1

 .باشد گويي به آنها، به شرح جدول زير مي و مدت زمان پاسخ )دولتي 

 ضريب تعداد سؤال ماده درسي رديف
زمان 

 پاسخگويي
 منابع طرح سؤال

 2 10 پيام هاي آسمان  1

 دقيقه 120

درصد سؤاالت از كتاب هاي  100

 پايه نهم 

 1395 - 96  سال تحصيلي

 2 15 فارسي 2

 1 8 عربي 3

 1 10 )مدنيتاريخ، جغرافيا، ( مطالعات اجتماعي 4

 1 7 زبان انگليسي 5

 2 25 علوم تجربي 7

 3 25 رياضيات 8

  100 جمع كل             

 

 هـاي درسـي پايـه نهـم طراحـي        در سـطح محتـواي كتـاب   ، )فقط با يك پاسخ درسـت (اي  سؤاالت آزمون به شيوه چهارگزينه -2

 .مي شوند

داوطلبـان اهـل تشـيع و     تمـامي شود كه مي  اي طراحي  به گونه تدريس ، از محتواي مشترك پيام هاي آسمانسؤاالت درس  -3

 .گويي آن باشند اهل تسنن قادر به پاسخ

، بـه سـؤاالت   پيام هاي آسـمان  ، به جاي پاسخ به سؤاالت درس )، كليميان و زرتشتيانمسيحيان ( دينيهاي  داوطلبان اقليت -4

 .پاسخ خواهند داد 2/135با كد  ديني ويژه اديان خود

 امتيــاز منفــي بــراي داوطلــب درنظــر گرفتــه  1امتيــاز مثبــت و بــه ازاي هــر پاســخ غلــط ،  3بــه ازاي هــر پاســخ صــحيح ،  -5

 . براي سؤاالت بدون پاسخ، امتيازي در نظر گرفته نخواهد شد . مي شود 

امتياز منفي بـراي او درنظـر گرفتـه      1چنانچه داوطلب در هر سؤال بيش از يك گزينه را عالمت زده باشد ،  : تبصره 

 . خواهد شد 
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                دولتي هنموناي  فني و حرفههاي  هنرستانو متوسطه  دوره ي دوم ي ها ضوابط و شرايط پذيرش دبيرستان

ايـن   5و  3 جـداول ، مطـابق  دولتي هنموناي  فني و حرفههاي  و هنرستانمتوسطه  دوره ي دوم يها انظرفيت پذيرش دبيرست -1

 .باشد مي هدفترچ

دهـم  پايـه  از دستورالعمل اجرايي مدارس نمونه دولتي گزينش دانش آمـوزان در آزمـون ورودي    11مطابق با تبصره يك ماده  -2

اساس ميانگين نمـره آزمـون ورودي و معـدل     هنرستان هاي فني و حرفه اي ، برنظري و يا  متوسطه دوم دوره هاي دبيرستان

 .خواهد بود )  نهممعدل كل پايه % 50نمره آزمون ورودي و % 50(  پايه نهمكل 

درصورت دولتي،  هنمون فني و حرفه اي هاي و هنرستانمتوسطه  دوره دوم نمونه دولتي يها پذيرش دبيرستانظرفيت از % 10 -3

توانند از اين سهميه  ميآموزان با شرايط زير، به ترتيب اولويت  دانش. آموزان شاهد تعلـق دارد  به دانشوجود داوطلب ، 

 :استفاده كنند

 فرزندان شاهد؛ �اولويت اول ) الف

 ؛اسارت ةسال سابق 3درصد به باال و آزادگان با بيش از  50فرزندان جانباز  � اولويت دوم ) ب

 ؛اسارت ةماه سابق 6درصد و آزادگان با بيش از  49درصد تا  25فرزندان جانباز  �  اولويت سوم) ج

 .اسارت ةماه سابق 6درصد و آزادگان با كمتر از  25فرزندان جانباز زير  �اولويت چهارم ) د

محـل   مدرسههنگام ثبت نام در صورت پذيرفته شدن داوطلب، ، در  شاهد ةنفع در سهمي آموزان ذي مدارك دانشاصل  :1 تذكر

مدارك مـذكور، قبـولي وي كـان لـم يكـن       ي در صورت عدم ارائه .شود آموزان نگهداري مي دانش هدر پروند قبولي دريافت و

 .خواهد بود

 بـه شـرطي در آزمـون پذيرفتـه خواهنـد شـد كـه حـداقل         ،نماينـد  اسـتفاده مـي  شـاهد   هسـهمي  ي كـه از آموزان دانش :2 تذكر

الزم بـه   .كرده باشند را كسبواحد آموزشي مورد تقاضا رشته انتخابي در  آخرين فرد پذيرفته شده هتراز شد هدرصد نمر 07

 .دوره دوم متوسطه نظري رعايت امتياز داوطلب بر اساس رشته مورد تقاضا الزامي مي باشد  ذكر است  در

 

متوسطه و هنرستان هاي فني و حرفه اي دوره ي دوم دبيرستان هاي ان در گشد اعالم نتيجه و ثبت نام پذيرفته

                       :نمونه دولتي 

در سايت  رانتهشهر از سوي اداره كل آموزش و پرورش  در دهه اول مرداد ماههر واحد آموزشي ، شدگان  پذيرفتهاسامي  -1

www.tehranedu.ir شود الم مياع .  

 همكتسب هنمر ،هاي صحيح و غلط  شامل تعداد پاسخ اي هاند، كارنام داوطلباني كه در آزمون پذيرفته نشده هبراي كلي -2

در سايت به  مورد تقاضاي او، همدرسآخرين فرد پذيرفته شده در  تراز شده هآن داوطلب و نمر تراز شده هنمر ،درسي  ههر ماد

 .قرار خواهد گرفت  www.tehranedu.irنشاني 

هاي  متوسطه و هنرستاندوره دوم هاي  در آزمون ورودي دبيرستان)  دوقلو يا بيشتر(  زاد همآموزان  درصورت شركت دانش  -3

درصد نمره تراز شده آزمون  80هاي ديگر به شرط كسب حداقل  دولتي و پذيرش يكي از آنان ، قل اي نمونه حرفهفني و 

 متوسطه يا هنرستان دوره دوم توانند در همان مدرسه  مي ، شده مدرسه مورد تقاضاي خود آخرين فرد پذيرفته

 .  بيني شده ، ثبت نام نمايند  نمونه دولتي ، مازاد بر ظرفيت پيش ايفني و حرفه 
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 متوسـطه و  ي دوم  دورههـاي نمونـه دولتـي     دبيرسـتان اصـلي  آخرين مهلـت ثبـت نـام از پذيرفتـه شـدگان       -4

بعد از موعد مقرر . خواهد بود  آزمون وروديپس از اعالم نتيجه  روز 10اي نمونه دولتي  هاي فني و حرفه هنرستان

 .ثبت نام مجاز نمي باشد 

تكميل ظرفيت دبيرستان هاي متوسطه دوره ي دوم و هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونـه دولتـي در موعـد     در صورت عدم -5

 .مقرر توسط پذيرفته شدگان اصلي ، فهرست ذخيره اعالم خواهد شد 

 

 : تذكرات مهم 

باشـند ،   دولتي ميكشور كه متقاضي ادامه تحصيل در واحد آموزشي نمونه از آموزان مشغول به تحصيل در مدارس خارج  دانش ....1111

با توجه به اين كه آزمون مجزا براي اين قبيل دانش آموزان درنظر گرفته نشده است ، ضروري است در موعد مقرر ، مطـابق بـا   

 .اقدام نمايند 96-97دستورالعمل آزمون مدارس نمونه دولتي سال تحصيلي 

بـه  ( ، اختصـاص بـه منطقـه برگـزاري آزمـون داشـته       متوسـطه دوره دوم هاي نمونه دولتي  قبولي در آزمون ورودي دبيرستان ....2222

انـد ، مجـاز بـه     آموزاني كه در آزمون يـك مدرسـه پذيرفتـه شـده     و دانش؛ )  13و  11،  3استثناي دانش آموزان پسر مناطق 

 . دولتي نخواهند بود  نام در ديگر مدارس نمونه ثبت

هاي فني و حرفه اي نمونه دولتـي ، اقـدام    هاي موجود در هنرستان داوطلبان با توجه به عالقه خود و با درنظرگرفتن نوع رشته ....3333

 . به انتخاب هنرستان نمايند 

اي نمونه دولتي كـه در آزمـون يـك هنرسـتان      هاي فني و حرفه شده در آزمون ورودي هنرستان  داوطلبان قبول ....4444

  .ه دولتي نخواهند بود هاي نمون ها و يا دبيرستان مجاز به ثبت نام در ديگر هنرستاناند  شده  پذيرفته

دبيرسـتان يـا هنرسـتان    ( آموزشي مورد نظر گردد داوطلبان در هنگام ثبت نام در انتخاب نوع واحد بنابراين تأكيد مي

 .دقت نمايند ) نمونه دولتي 

 اي  هـاي فنـي و حرفـه    ي دوم بـه هنرسـتان   هـاي نمونـه دولتـي متوسـطه دوره     ي دبيرسـتان  آموزان پذيرفته شده انتقال دانش ....5555

 . باشد  مي بالمانعدولتي  نمونه

 .انتخاب نمايندمي توانند را در شاخه نظري  فقط يك رشتهدر هنگام ثبت نام  دقت نمايند كهداوطلبان  ....6666

 . تأكيد مي گردد داوطلبان با توجه به رشته هاي موجود در هر دبيرستان نسبت به انتخاب رشته دقت نمايند      

 .خواهد بودهايي متناسب با تعداد شركت كنندگان و نصاب امتياز درهر واحد آموزشي نبديهي است تغيير كف ظرفيت پذيرش  ....7777

از آنجايي كه خدمات فوق برنامه مدارس نمونه دولتي جزيي از برنامه هاي الينفك اين مدارس محسوب مي گردد ، لذا شركت  ....8888

الزامـي   شـهر تهـران  دانش آموزان در اين برنامه ها و پرداخت هزينه هاي مربوطه به استناد مصوبات شوراي آموزش و پرورش 

 . مي باشد 

 .امه پس از تصويب شوراي آموزش و پرورش تهران متعاقباً اعالم خواهد شد بديهي است نرخ خدمات فوق برن
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 و ، دوره دوم متوسطهدبيرستان هاي در آزمون ورودي  برگ ثبت نام نمون

 1396-97ي دولتي سال تحصيلي نمونهفني و حرفه اي هاي  هنرستان

 محل الصاق عكس

 ***باشد  تكميل اين تقاضانامه، متوجه شخص داوطلب ميهرگونه ايراد ناشي از اطالعات غلط در *** 

 .............................................................................: ـ نام خانوادگي1
  محل درج حروف نام خانوادگي از راست به چپ با حروف بزرگ 
                   
 .............................................................................: ـ نام2

  محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 
                
 ):كد ملي(ـ شماره شناسنامه 3
  از چپ به راست) كد ملي(محل درج شماره شناسنامه  
          

 

 :ـ تاريخ تولد4
 سال ماه روز

       

 :ـ جنسيت5
  پسر         دختر

 : .............................................................................ـ نام پدر6
  محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 
                
 :ـ شماره شناسنامه پدر7

 محل درج شماره شناسنامه از چپ به راست
         
  زرتشتي     كليمي    مسيحي    اسالم :ـ دين8
 :  نمونه دولتي هستمفني و حرفه اي و هنرستان متوسطه دوره دوم ـ متقاضي استفاده از سهميه شاهد دبيرستان 9

  اولويت چهارم     اولويت سوم         اولويت دوم     اولويت اول

 :محل تحصيل دبيرستان دوره اولـ كد 10
 محل درج كد مدرسه راهنمايي محل تحصيل از چپ به راست

          
 

  :محل تحصيل دبيرستان دوره اول نام 
.............................................................

 

 :تحصيلـ كد منطقه محل 11
  از چپ به راست محل درج كد منطقه

        

 
 ................................................................ :نام منطقه محل تحصيل

بايستي نوع واحد  دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه و هنرستان هاي فني و حرفه اي نمونه دولتي ،داوطلبان ورود به  :مهم تذكر

 .در مربع مربوط به انتخاب اولويت مشخص نمايند  2يا  1با نوشتن اعداد اولويت  31و  21رد نظر خود را در رديف آموزشي مو
 

اولويت 
 انتخاب

 :مورد تقاضادوره دوم متوسطه دبيرستان نمونه دولتي كد  -12

 ........................................ :اولويت اولنام دبيرستان نمونه دولتي دوره دوم متوسطه  

 

 ........................................ :اولويت دومنام دبيرستان نمونه دولتي دوره دوم متوسطه 

 

     علوم جربي         رياضي فيزيك               علوم انساني              :انتخاب رشته 
       
                        )  .فقط مجاز به انتخاب يك رشته مي باشيد (نماييد د عالقه خود را انتخاب رشته مور داوطلبين گرامي با گذاشتن عالمت ضربدر: توجه 

اول از چپ به  محل درج كد دبيرستان نمونه دولتي دوره دوم متوسطه اولويت

 راست
         

از چپ به دوره دوم متوسطه اولويت دوم  محل درج كد دبيرستان نمونه دولتي
 راست

          

 :مورد تقاضاكد هنرستان فني و حرفه اي نمونه دولتي  -13

 
 ............ :رشته  .......................................: اولويت اول نام هنرستان نمونه دولتي

 

 ........... :رشته   ......................................: اولويت دوم نام هنرستان نمونه دولتي

 

 از چپ به راست اولويت اول نمونه دولتيهنرستان محل درج كد 
         

 
 از چپ به راست اولويت دوم نمونه دولتيهنرستان محل درج كد 
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 شهر تهران متوسطه دوره دوم دولتي اي نمونهه ظرفيت پذيرش دبيرستان.  3جدول 

 

 جنسيت نام دبيرستان منطقه  رديف
ظرفيت 

 پذيرش

 كالستعداد 

 پايه دهم 

 رشته رياضي فيزيك

 پايه دهم 

 رشته   علوم تجربي

 پايه دهم 

 رشته  علوم انساني

1 
1 

   1 3 120 پسر صدر

   1 2 90 دختر فراست 2

3 
2 

   1 3 120 پسرانه علي محمدي

 1 2 1 120 دخترانه فرزانگان 4

 1 2 2 150 دخترانه فدك 3 5

6 
4 

 2 2 2 180 پسرانه ابو علي سينا

 1 2 2 150 دخترانه )ع(امام محمد باقر 7

8 
5 

   2 2 120 دخترانه عفاف

   1 2 90 پسرانه  )عج(امام مهدي 9

10 
6 

   1 2 90 پسر جاويدان

   2 2 120 دختر )س(حضرت زهرا 11

12 
7 

   2 1 90 دخترانه )س(ياس نبي

   1 2 90 پسرانه احمدي روشن 13

14 
8 

 ١ ٢ � 210 پسر دانشمند

 ١ ٢ ٢ 150 دختر الهام 15

16 

9 

   1 2 90 پسرانه )ع(امام صادق

 1 1 1 90 پسرانه شهيدفرجي 17

 1 1 1 90 دخترانه زهرا نظام مافي 18

   1 2 90 دخترانه عترت 19

20 
10 

   2 2 120 دخترانه مكتب االحرار

   2 3 150 پسرانه شهيدچمران 21

   2 1 90 دخترانه شهيدبهرامي 11 22

23 
12 

 2 1 2 150 دخترانه سلمان

 1 1 2 120 پسرانه نواب صفوي 24

   1 2 90 دخترانه عالمه حلي 13 25

26 
14 

 1 1 2 120 پسرانه دكترحسابي

 1 1 1 90 دخترانه مطهره 27
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 شهر تهران متوسطه دوره دوم هاي نمونه دولتي ظرفيت پذيرش دبيرستان.  3ي جدول  ادامه

 

 جنسيت نام دبيرستان منطقه  رديف
ظرفيت 

 پذيرش

 تعداد كالس

 پايه دهم 

 رشته رياضي فيزيك

 پايه دهم 

 رشته   علوم تجربي

 پايه دهم

 رشته  علوم انساني 

28 

15 

 1 1 2 120 پسرانه صنيعي فر

   2 2 120 دخترانه شهيدباهنر 29

 1 1 2 120 پسرانه شهريور17 30

 1 2 1 120 دخترانه سلمان فارسي 31

32 
16 

   1 2 90 پسرانه رشدپسران

   2 2 120 دخترانه رشد دختران 33

34 
17 

 1 2 2 150 پسرانه احمدي روشن

 1 2 2 150 دخترانه  )س(الزهرا 35

36 

18 

   1 2 90 پسرانه )ع(امام حسين

 1 1 2 120 پسرانه اسوه 37

   2 2 120 دخترانه فدك 38

 1 1 2 120 دخترانه )س(فاطمه الزهرا 39

40 

19 

 2 2 1 150 دخترانه بشري

     3 90 پسرانه شهيد همت 41

 2 1   90 پسرانه ژان پال اوحدي 42
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 شهر تهران متوسطه دوره دوم هاي نمونه دولتي دبيرستان نشاني  .4جدول 
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 منطقه/شهر

آموزشي محل 

 استقرار

 دبيرستان نام
جنس 

 پذيرش
 تلفن  آدرس 

1  

 تهران منطقة

 1 

   26211557-60 وليعصر خ پسيان خ عارف نسب ك توتونچي پسر امام موسي صدر

 22803848 اولاز نانتهاي  4پاسداران سه راه اقدسيه تنگستان  دختر فراست 2

 تهران منطقة 3

 2 

 44283667 7مرزداران خ البرز ، البرز شهرك ژاندارمري بلوار  پسر محمدي شهيد علي

 44206988 ستارخان برق آلستوم خ جهاني نسب دختر فرزانگان 4

5 
 تهران منطقة

 3 
 22775008 پاسداران نيستان سوم خ شهيد هاشميان دختر فدك

 تهران منطقة 6

 4 

 77454645 متري اول 30دالوران تكاوران شمالي  دختر )ع(امام محمد باقر 

 77455855 خ فرجام شرقي خ عبادي ك رحمتي پسر ابن سينا 7

 تهران منطقة  8

5 

 44667980 ميدان آزادي روبروي متروي صادقيه شهرك آپادانا پسر )عج(امام مهدي

 44319091 شهر زيبا بلوار فرهنگ روبروي بانك صادرات دختر عفاف 9

 تهران منطقة 10

 6 

 88905650 ميرزاي شيرازيخ مطهري تقاطع  دختر )س(حضرت زهرا

 88100942 خ احمد قصير ك يكم پسر جاويدان 11

12 
 

 تهران منطقة

 7 

 دختر ياس نبي
ميدان سبالن خ آيت اهللا قدوسي روبروي پادگان 

 حشمتيه جنب مخابرات
88471500 

 77552855 58خ اجاره دار پايين تر از چهارراه شيخوان پ  پسر شهيد احمدي روشن 13

 تهران منطقة  14

8 

 77933965 نارمك خ آيت چهارراه تلفنخانه ك دين محمدي  پسر دانشمند

  77939031 -2 42نارمك خ چمن شرقي ميدان  دختر الهام 15

16 

 

 تهران منطقة

 9 

 

 66631551 -2 جاده قديم كرج بعد از پل ساوه روبروي توليددارو پسر )ع(امام صادق

 پسر شهيد فرجي 17
مخصوص كرج شهرك آزادي بلوار حضرت محمدرسول جاده 

 )ص...(ا
44502498 

 66288797  مهرآباد جنوبي خ شهيد توكلي خ شهيد اصفهاني دختر زهرا نظام مافي 18

 دختر عترت 19
جاده مخصوص كرج خ شيشه مينا  5كيلومتر 

 شهرك فرهنگيان

44540099 

44540020 

 تهران منطقة 20

10 

 55141020 خ شهيد عرب بعد از خ پهلواني دختر مكتب االحرار

 55772000  متري اميري نرسيده به خ گلستانه 16خ قزوين خ  پسر چمران 21

22 
تهران منطقة 

11 
 دختر شهيد بهرامي

سر پل اميربهادر جنب بانك ) عج(خ ولي عصر

 صادرات
55397031 tas
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 شهر تهران متوسطه دوره دوم هاي نمونه دولتي دبيرستان نشاني.  4جدول ي  ادامه
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 منطقه/شهر

آموزشي محل 

 استقرار

 نام دبيرستان
جنس 

 پذيرش
 تلفن آدرس

23 
 

تهران منطقه 

12 

 33556644 شهريور جنب آتش نشاني 17خ  دختر سلمان

 33559306 شهريور نرسيده به دروازه دوالب خ گوته 17خ  پسر نواب صفوي 24

25 
تهران منطقه 

13 
 33340322 خ دماوند خ شهيد منتظري بلوار اسدي ك گودرزي دختر عالمه حلي

تهران منطقه  26

14 

 33108990 6خ پيروزي خ نبرد خ قيام شاهد  پسر دكترحسابي

 33070402 بلوار ابوذر بعد از پل دوم خ كيوان جنب شهرداري دختر مطهره 27

28 

تهران منطقة 

15 

 دختر باهنرشهيد 
خ ) ع(اتوبان شهيدمحالتي نبردجنوبي خ انصار الحسين

 آقاجانلو
33736800 

 33822400 سه راه افسريه انتهاي شهرك والفجر خ غالمي خ هنرستان دختر سلمان فارسي 29

 33142900 خ خاوران روبروي ترمينال خاوران خ شهيد نباتي ك عزيزي پسر صنيعي فر 30

 33143706 ابتداي بلوار ابوذر 15پايانه خاوران جنب شهرداري منطقه  پسر هفده شهريور 31

تهران منطقة  32

16 

 55022800 خ شهيد رجايي ميدان بهشت مقابل پارك شهيد رجايي دختر رشد دختران

 55001065 خ شهيد رجايي خ ستاره مجتمع شريعتي پسر رشد پسران 33

تهران منطقة  34

17 

 55822220 جاده ساوه نرسيده به پاسگاه خ شهيد طباطبايي دختر )س(الزهرا

 66211466 سجاد جنوبي نرسيده به ميدان بهاران خ كياني پسر شهيد احمدي روشن 35

36 

تهران منطقة 

18 

 66222565 يافت آباد بلوار معلم مجتمع انقالب اسالمي پسر )ع(امام حسين

 66206595 حميديخ طالقاني خ ) عج(شهرك وليعصر پسر اسوه 37

 66291963 يافت آباد بلوار معلم مجتمع انقالب اسالمي دختر )س(فاطمه الزهرا 38

 66221213 يافت آباد بلوار معلم روبروي پارك قائم دختر فدك 39

40  

تهران منطقة 

19 

 55849951 خ شكوفه خ مطهري ضلع غربي پارك شريعتي پسر ژان پال اوحدي

 55002828 بهمن 22آباد نو پشت پارك خاني  پسر همت 41

 55031300 انتهاي خاني آباد نو خ ميثاق ايستگاه حسني دختر بشري 42
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 دولتي شهر تهرانهاي نمونه  ظرفيت پذيرش هنرستان .5جدول 

منطقة /شهر
آموزشي محل 

 استقرار

 نام هنرستان
 اي فني و حرفه

جنس 
 پذيرش

ظرفيت 
 پذيرش

 ي پايه دهمها رشته

 )نفر 30هر رشته يك كالس ( 
 و تلفن آدرس

 120 دختر آزادگان 1تهران منطقة 
 -معماري نقشه كشي -گرافيك

 نقاشي -)پويانمايي(انيميشن

كوچه  –باالتر از پل صدر  –خيابان شريعتي 

 22233124: كاراميان تلفن

 120 دختر عالمة جعفري 5تهران منطقة 
ـ الكترونيك ـ  و نرم افزار رايانهشبكه 

 معماري ـ نقشه كشي حسابداري

بلوار اشرفي اصفهاني باغ فيض  -فلكه دوم صادقيه 

  44429494: تلفن – 22خيابان 

 90 پسر رسالت 6تهران منطقة 
  الكترونيك ـ الكتروتكنيك ـ 

 شبكه و نرم افزاررايانه

 -نرسيده به چهارراه طالقاني-خيابان ولي عصر

 66953068: تلفن -جنب دانشگاه شاهد

 120 پسر آزادي فلسطين 7تهران منطقة 
 ـ الكتروتكنيك ـ  الكترونيك

  تأسيسات -ماشين ابزار

 -ابتداي خيابان دماوند -)ع(ميدان امام حسين

 77559070: تلفن -مقابل خيابان ايرانمهر

 90 دختر شهيد مطهري 7تهران منطقة 
  – افزاررايانهشبكه و نرم   -حسابداري

 معماري نقشه كشي 

چهارراه  –خيابان معلم  -خيابان شريعتي

 88418132: تلفن   – 44پالك-مرودشت

 270 پسر )ع(امام صادق  12تهران منطقة 

چاپ ـ متالورژي ـ تأيسات ـ ساختمان ـ 

 الكترونيك ـ الكتروتكنيك ـ

  ـ مكانيك خودرو ـماشين ابزار 

 چوب و كاغذ صنايع

روبروي پارك -پايين تر از ميدان قيام-ريخيابان 

33558535: تلفن  -كوثر  

 120 دختر معصوميه 13تهران منطقة 
   -معماري نقشه كشي -گرافيك

  حسابداري - شبكه و نرم افزاررايانه 

 -خيابان باباطاهر -خيابان طالقاني -خيابان دماوند

77170782: تلفن  –كوي زينبيه   

 120 دختر آسيه 14تهران منطقة 
–حسابداري  – شبكه و نرم افزاررايانه

معماري نقشه كشي -گرافيك  

انتهاي  –چهارصد دستگاه  –خيابان پيروزي 

: جنب پيش دانشگاهي قيام تلفن  –خيابان فارابي 

33309115 

 120 پسر شهيد طهراني مقدم 14تهران منطقة 
 -ماشين ابزار  -الكترونيك-الكتروتكنيك

 ساختمان

ابتداي بلوار هجرت -سه راه تختي  -بسيج بزرگراه 

33217129:تلفن  –  

 120 دختر بتول آقامحمدي 15تهران منطقة 
 ـ شبكه و نرم افزاررايانهـ  گرافيك

 معماري نقشه كشيحسابداري ـ  

-خيابان هنرستان -شهرك والفجر -مسعوديه

 33143637: تلفن  –خيابان شهيد محمدي 

 120 دختر زينبيه 16تهران منطقة 
 معماري ـ  گرافيك ـ نقشه كشي

 شبكه و نرم افزاررايانهـ حسابداري 

جنب مترو  -بلوارشهيد دستواره  -علي آباد جنوبي

 55331794: تلفن  –كوچه مدرسه 

 90 پسر توحيد 17تهران منطقة 
 الكترونيك ـ الكتروتكنيك ـ

 مكانيك خودرو 

كوچه وارثان  -سه راه زمزم -خيابان زمزم

 55824000 :تلفن  –) ع(حسين

 180 دختر )س(حضرت مريم  18تهران منطقة 

 -حسابداريـ  شبكه و نرم افزاررايانهـ  گرافيك

 -ودوخت ـ نقشه كشي معماريطراحي 

 )پويانمايي(انيميشن

: تلفن  –روبروي پارك قائم  -بلوار معلم -يافت آباد

66322082 

 –حسابداريـ  افزاررايانه شبكه و نرم 90 پسر شهيد نصيرزاده 19تهران منطقة 

 معمارينقشه كشي  

-خيابان مطهري -خيابان شكوفه -عبدل آباد 

 55867770: تلفن  –روبروي پارك شريعتي 
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 االت ثبت نامؤراهنماي پاسخگويي به سـ 

  :اولياي محترم       

درصورت بروز اشكال يا هرگونه سئوال در فرآيند ثبت نام ، با توجه به جدول زير به مسئولين مرتبط در منطقه مراجعه يا تماس حاصل 

 .  نماييد 

 . درج شده است  6شماره ول نشاني و تلفن كارشناسي هاي مربوطه در جد 

 مرجع پاسخگويي نوع سئوال

 مرتبط هاي تحصيلي كارشناسي دوره پذيرشهاي  در آزمون و ظرفيت ضوابط ثبت نام

 كارشناسي فناوري ...و  ثبت نام اينترنتيمشكالت 
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 فناوري اطالعات مناطق نوزده گانه شهر تهران / فني و حرفه اي / هاي دوره دوم متوسطه    اطالعات تماس با كارشناسي . 6 جدول

 

 مناطق
كارشناسي دوره دوم 

 متوسطه

 كارشناسي

 فني و حرفه اي
 گانه۱۹آدرس ادارات آموزش وپرورش مناطق  كارشناسي فناوري

 جنب آتش نشاني -ميدان قدس اول دزاشيب 22239613 22239626 22239618 ۱

۲ 88484934 88484936 88275223 
-خ شهيد ناظريان قمي-جنب آتش نشاني -بزرگراه جالل آل احمد

 انتهاي خ سيزدهم

 جنب خانه معلم-بعد از اسكان-خ  ولي عصر 84821095 84821043 84821045 ۳

 نبش خ كرمان-بزرگراه رسالت 22302820 22512340 22304678 ۴

 29پ –نبش ابراهيمي شمالي -بلوار فردوس-صادقيه 44089118 44098248 44079189 ۵

 )كيوان(خ شهيد سرپرست-خ طالقاني 88950717 88964277 88950573 ۶

 كوچه شهيد حميدي-خ دبستان-سيد خندان 88479212 88479229 88479229 ۷

 چهارراه خاقاني-خ دماوند 77942024 77942041 77942033 ۸

 -خيابان سبزه زار-خ نجارزادگان  -نرسيده به ميدان آزادي-خ آزادي 66040684 66027982 66002739 ۹

 -طبقه اول -ميدان بريانك-بريانكبلوار -بزرگراه نواب صفوي 55149729 55783737 55149624 ۱۰

 خ شهيد صنيعي پور-نرسيده به ميدان منيريه-خ وليعصر 66419243 66419245 66409003 ۱۱

 اول خ شهيد همايون ناطقي-ميدان شهدا 77531082 77533745 77533342 ۱۲

۱۳ 
77438487 

77418612 
77418891 

 روبروي-هواييمتري نيروي  30ابتداي -ميدان شهيد كالهدوز

 اداره برق 

 چهارصد دستگاه-پيروزي 33786162 33338436 33317135 ۱۴

 ايستگاه امير سليماني-خ خاوران-ميدان خراسان 33033030 33005741 33006760 ۱۵

 ميدان باربري-دستگاه 400  -خ شهيد رجايي 55516655 55538244 55538240 ۱۶

 خ شهيد شيدايي-قزوينخ  55774843 55706948 55704333 ۱۷

 روبروي سه راه فالح–بعد از چهارراه يافت آباد -اول جاده ساوه 66209725 66207680 66227344 ۱۸

 ابتداي خ بهمنيار-ته خط -نازي آباد 55036565 55034700 55009060 ۱۹
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