
 بسمه تعالی

 
 89-89دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا در سال تحصیلی 

های دوازدهم رشتهجدین شرایط در پایه دهم،یازدهم،از بین وا

علوم ریاضی، تجربی و انسانی از طریق برگزاری آزمون ورودی 

 آورد.نام بعمل میجذب و ثبت

نام با مراجعه به الزم و ضروری است قبل از شروع ثبت*تذکر مهم: 

دفترچه راهنمای ثبت نام را به دقت   www.azmoon.medu.IRسایت: 

 مطالعه شود.

 آموزان پایه نهم به دهمنام دانششرایط ثبت
 داشتن تابعیت ایرانی -1

 باشد.می                         رهشمانامه بخش نام غیرایرانی،ثبت تبصره:
 

 باشد.می 7971-71در نوبت اول سال تحصیلی  71کسب حداقل معدل  -2

 نام در آزمون ورودینحوه ثبت
 رمز دریافت و کدملیداشتن نام باثبتآموزان واجدشرایط جهتدانش

-می)متوسطه دوره اول( تحصیلاز مدیرمحترم دبیرستان درحال همگام

اقدام به ثبت نام مراجعه و   www.azmoon.medu.IRسایت  بهتوانند 

 نمایند.

 ناممراحل ثبت

 نام تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبت -1

الزم است فایل عکس با ابعاد  بارگذاری فایل عکس داوطلب: -2

پیکسل( در قالب  022تا  922ارتفاع و  922تا  222)پهنا بین  استاندارد

«jpg » باشد.زمینه سفید، مربوط به سال جاری با 

) یکصدو پنجاه ریال 101،111نام مبلغ ثبتنام: پرداخت وجه ثبت -3

باشد که صرفاً از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه هزار ریال( می

  شود.می نام دریافتثبت

ضروری است داوطلبان پس طی  دریافت شماره پیگیری: -0

از آنجا که  .مراحل فوق، شماره پیگیری را از سامانه دریافت کند

داوطلبان برای اخذ کارت ورود به جلسه نیاز به وارد کردن کد رهگیری دارند، 

نام قطعی و دریافت کدرهگیری نسبت به ثبت و نگهداری ضروری است پس از ثبت

 اهتمام کافی را بکارگیرند. های بعدیو استفاده یجهاز آن تا پایان آزمون و اعالم نت

 مهم:* تذکر
.به عبارت دیگر باشدنام میی عدم ثبترهگیری به منزلهعدم دریافت کد

 گردد.نام پس از اعالم کد رهگیری از طرف سامانه قطعی میثبت

 ناممهلت ثبت

تا روز  29/1/89شنبه سهنام داوطلبان آزمون ورودی از روز ثبت

نام به نشانی از طریق سامانه ثبت 0/2/89چهارشنبه مورخ 

www.azmoon.medu.IR .انجام خواهد شد 

نام، دریافت کارت ورود به جلسه، تمامی مراحل اعم از ثبت تبصره:* 

مشاهده نتیجه آزمون، ثبت درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن، از 

شود. در نتیجه، همه مراحل به شیوه غیر طریق سامانه مذکور انجام می

شود و مدارس محل تحصیل داوطلبان، حضوری توسط داوطلبان انجام می

 .در این خصوص مسئولیتی ندارند

 زمان برگزاری آزمون
 8ساعت های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه راس آزمون ورودی دبیرستان

 صورت همزمان برگزار خواهد شد.به  11/3/89جمعه مورخ روز  صبح

 تذکرات:

و سایر  )شامل: نام، نام خانوادگی، کارت ورود به جلسه آزمون*

مدارس نمونه دولتی انتخاب شده به  مشخصات فردی، عکس داوطلب

پنج روز قبل از تاریخ ترتیب اولویت و نشانی دقیق حوزه امتحانی( 

به نشانی  نامثبت ، از طریق سامانهی آزمونربرگزا

www.azmoon.medu.IR  گیردار میردر اختیار داوطلبان ق. 

شرکت داوطلبان در جلسه آزمون ورودی بدون ارائه کارت ورود به جلسه، * 

 باشد.اکیداً ممنوع می

 حضور داوطلبان یک ساعت قبل از شروع آزمون الزامی میباشد.* 

 

 ، مواد درسی، تعداد و ضریب سواالتمنابع آزمون
و           « استعداد تحلیلی» دسته سؤاالت  محتوای آزمون مشتمل بر دو -7

درصد امتیاز آزمون مربوط به سؤاالت 22است. « استعداد تحصیلی» 

« استعداد تحصیلی» درصد آن مربوط به سؤاالت 02و « استعداد تحلیلی»

 است.

 
) فقط با یک گزینه درست( به ایتحلیلی به شیوه چهارگزینهاستعداد ت سؤاال -7

دهی مطالب و مباحث بندی و سازمانطبقهیابی،زیابی توانایی تحلیل، ریشهمنظور ار

شود. طراحی این سؤاالت عمدتاَ مبتنی بر محتوای کتب گوناگون، طراحی می

 درسی نخواهد بود.

ای ) فقط با یک گزینه درست( چهار گزینهسؤاالت استعداد تحصیلی، به شیوه  -2

با تأکید بر سطوح باالی شناختی، تلفیق دانش، های درسی، در سطح محتوای کتاب

  شود.های دو یا چند ماده درسی در برخی از سؤاالت، طراحی میمفاهیم و مهارت

) برای مثال، ممکن است از مطالب درس جغرافیا در طراحی سؤاالت علوم تجربی 

 فاده شود(.است

از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع « درس قرآن و معارف اسالمی»سؤاالت  -9

) مسیحیان،     رسمی کشورهای دینی شود، اما داوطلبان اقلیتو تسنن طراحی می

های دینی ) بر اساس محتوای کتاب کلیمیان، زرتشتیان(، به سؤاالت مشترک اقلیت

پایه هشتم چاپ  2/777های دینی با کد ژ اقلیتتعلیمات ادیان الهی و اخالق وی

(  پاسخ خواهند داد. )برای 7971پایه نهم چاپ سال  2/791و کد 7971سال 

مثال، ممکن است از مطالب درس جغرافیا در طراحی سؤاالت علوم تجربی استفاده 

                                                   شود.(

منفی نمره  7و به ازای هر پاسخ غلط نمره  امتیاز 9صحیح به ازای هر پاسخ  -0 

ای منظور نمرهشود، برای سواالت بدون پاسخ برای داوطلب در نظر گرفته می

 نخواهد شد.

نمره  7چنانچه داوطلب در هر سوال بیش از یک گزینه را عالمت بزند  تبصره:

 منظور خواهد شد.منفی برای او 

24/9035/023 

15/2/1051 
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 های دوره دوم متوسطهدبیرستانضوابط و شرایط پذیرش 

 ) پایه دهم(
 ظرفیت پذیرش دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا در سال تحصیلی  -1

نام مشاهده بر اساس جدولی است که به هنگام ثبت در پایه دهم70-71

  خواهید کرد.

-آموز در مدارس دوره دوم نمونه دولتی برای رشتهپذیرش نهایی دانش -2

فیزیک و ادبیات و علوم انسانی منوط به -علوم تجربی، ریاضیهای تحصیلی 

ضمناً نامه هدایت تحصیلی است. کسب شرایط احراز رشته مطابق آیین

نمونه دولتی در سال اول  شدگان در مدارس دوره دوم تغییر رشته پذیرفته

پذیرش اکیداً ممنوع بوده و در سال بعد عالوه بر کسب کف امتیاز قبولی 

در آزمون ورودی( دارا بودن شرایط و ) رد نظر در دبیرستان مقصدرشته مو

 ضوابط تغییر رشته تحصیلی الزامی است.

درصد 12آموزان در آزمون ورودی پایه دهم براساس گزینش دانش -9

 درصد معدل کل پایه نهم خواهد بود.12میانگین نمره آزمون ورودی و 

 د تعلق دارد.آموزان شاهدرصد ظرفیت پذیرش به دانش72 -0

 تذکر:
نفع در سهمیه شاهد به مدرسه محل قبولی آموزان ذیاصل مدرک دانش

مدارک مذکور قبلی وی کان لم یکن خواهد ارائه گردد در صورت عدم ارائه 

 بود.

 شدگاننام پذیرفتهاعالم نتیجه و مهلت ثبت
تا نیمه دوم تیرماه  شدگان هر واحد آموزشی، حداکثراسامی پذیرفته -1

 اعالم خواهد شد.  www.azmoon.medu.IR  درسایت .71

شدگان اصلی دبیرستان نمونه دولتی نام از پذیرفتهآخرین مهلت ثبت -2

 روز پس از اعالم نتیجه آزمون خواهد بود.72دوره دوم متوسطه 

 ویرایش
از پرداخت هزینه امکان ویرایش اطالعات وجود دارد اما : تا قبل تذکر مهم

پس از پرداخت هزینه و دریافت شماره پیگیری دیگر مجاز به بازگشت و 

 ویرایش نخواهید بود.

 انتخاب رشته و درج اولویت
داوطلبان عزیز و اولیاء گرامی آنها توجه داشته باشند که تنها مجاز به 

باشند لذا پس ون ورودی میمنام آزبتانتخاب یک رشته تحصیلی در فرم ث

 توانند نسبت به تغییر رشته اقدام نمایند.از قبولی در آزمون نمی

باشد الزم آموزان بر اساس اولویت انتخابی آنها میاز آنجاییکه پذیرش دانش

نام دقت الزوم را است در ترتیب انتخاب اولویت و درج آن در فرم ثبت

 اشته باشند. د

 مالی مدارس نمونه دولتی مقرراتضوابط و 

بر اساس مقررات آموزشی مدارس نمونه دولتی، خدمات فوق برنامه مدارس 

گردد، لذا های الیفنک این مدارس محسوب مینمونه دولتی جزئی از برنامه

نامه نه ارائه خدمات های فوق برنامه این مدارس بر اساس آیینهزینه فعالیت

مورخ 122مه در مدارس دولتی) مصوب جلسه آموزشی و پرورشی فوق برنا

 شورای عالی آموزش و پرورش( محاسبه و دریافت خواهد شد. 9/2/11

 یازدهم و دوازدهمشرایط تکمیل ظرفیت در پایه 
های نمونه دولتی دبیرستانیازدهم ودوازدهم نام و تکمیل ظرفیت در پایه ثبت -1

-باشد. لذا الزم است دانشآن میاز طریق شرکت در آزمون میان پایه و قبولی در 

مراجعه حضوری به دبیرستان در دست داشتن کارنامه دی ماه و آموزان متقاضی با 

 اقدام نمایند. در آزمون نامنسبت به کسب اطالعات بیشتر و تکمیل فرم ثبت

ان اردیبهشت تا پاییازدهم و دوازدهم های میان پایه نام در آزمونمهلت ثبت -2

  گردد.متعاقباً اعالم می ورودی تاریخ آزمونو  71ماه

 های آموزشی و پرورشی آموزشگاهبخشی از برنامه

 های مذهبی و ملیتوجه به مناسبت -7

 برگزاری نماز جماعت -2

 به کارگیری پشتیبان تحصیلی -9

 برگزاری آزمون کتبی ماهانه -0

 برگزاری آزمون تستی  -1

 آموزشیهای کمک به کارگیری کتاب -1

 آموزیهای علمی دانشتشکیل انجمن -1

 برگزاری اردوهای تفریحی و علمی -0

 دوازدهمبرگزاری کالسهای کنکور در سال  -72

 شرکت فعال در مسابقات ورزشی منطقه و استان -77

 شرکت فعال در مسابقات آزمایشگاهی -72

 اره خوارزمیشرکت فعال در جشنو -79

 های فوق برنامه در متن برنامهبرگزاری کالس -70

 های موضوعیبرگزاری کالس -71

 www.Boalisina.irآدرس سایت:

 0آدرس: خیابان فرجام، خیابان عبادی جنوبی، پالک

 99800900-99211999-99292212تلفن تماس: 

 های آموزشی و پرورشی دبیرستان به روایت تصویرفعالیت
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