باسمه تعالی
باعنایت به دستورالعمل شماره 38003مورخ 9310/80/38وزارت متبوع ،دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی دوره اول
متوسطه مناطق کمتربرخوردارجهت اطالع واقدام مقتضی ابالغ می گردد.
مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه درمناطق کمتربرخوردار بدون برگزاری آزمون به فعالیت خودادامه می دهند.به
منظوربرنامه ریزی ،هماهنگی،نظارت  ،پیگیری وارزیابی امورمربوط به پذیرش وثبت نام دانش آموزان درمدارس نمونه دولتی
دوره اول متوسطه درمناطق کمتربرخوردار،ارکان مسئول به شرح زیر،فعالیت خواهند داشت:
الف) کمیته برنامه ریزی منطقه/ناحیه/شهرستان
وظایف:
اطالع رسانی وابالغ دستورالعمل به مدارس ابتدایی ونمونه دولتی دوره اول متوسطهبرگزاری جلسات توجیهی برای مدیران مدارس ابتدایی ونمونه دولتی قبل ازثبت نامنظارت برفرایندپذیرش وثبت نام درمدارس نمونه دولتی وپاسخ گویی به متقاضیاندریافت ،بررسی وتاییدفهرست نهایی دانش آموزان پذیرفته شده(اصلی/ذخیره)رسیدگی به اعتراضات وشکایات وپاسخ قانع کنندهب)کمیته پذیرش وثبت نام (مدرسه نمونه دولتی)
به منظوردریافت مدارک ومستندات دانش آموزان متقاضی ثبت نام درمدارس نمونه دولتی مناطق کمتربرخوردار،مدیران
مدارس مزبورباهمکاری عوامل اجرایی وآموزشی مدرسه باصدورابالغ ،نسبت به پذیرش وثبت نام درداخل مدرسه باشرح وظایف
ذیل اقدام نمایند.
دریافت وبررسی مدارک ،مستندات وسوابق (عملکرد)تحصیلی دانش آموزان پذیرفته شده وتاییدامتیازطبق مدارک.پس ازبررسی مدارک افرادپذیرفته شده درصورت عدم تاییدمدارک ازافراد ذخیره جایگزین خواهد شد. ثبت نام دانش آموزان پذیرفته شده براساس فهرست ارائه شده توسط اداره کل آموزش وپرورش استان پس از بررسی وتاییدمدارک .

فرایند تقاضا،پذیرش وثبت نام دانش آموزان درپایه هفتم مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه ،به شرح
ذیل است :
ورودبه سامانه sanjesh.kermanedu.irوتکمیل تقاضانامه ثبت نام-مراجعه دانش آموز به همراه ولی خود به مدرسه نمونه دولتی ،جهت پذیرش وثبت نام باهمراه داشتن مدارک ومستندات.

بررسی مدارک ومستندات توسط مدرسه نمونه دولتی دوره اول متوسطه .ثبت نام ازدانش آموزان اصلی پذیرقته شده توسط مدرسه نمونه دولتی حداکثر تا98روز پس ازاعالم نتایج . اطالع رسانی به دانش آموزان ذخیره توسط مدرسه نمونه دولتی دوره اول متوسطه جهت مراجعه وثبت نام به ترتیب اولویتوامتیاز حداکثر 98روز پس ازپایان مهلت ثبت نام دانش آموزان اصلی پذیرفته شده.
تبصره ) 9حداکثرمهلت ثبت نام نیمه اول شهریورماه همان سال بوده وثبت نام دانش آموزان،پس ازمهلت معین ،حداکثرتاآغازهمان سال تحصیلی ،نیازبه صدورمجوزکمیسیون خاص آموزش .
تبصره  %98)0از ظرفیت پذیرش دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه در مناطق کمتربرخوردار ،در صورت وجود
دانشآموز و کسب حداقل  %08از امتیاز آخرین نفر پذیرفته شده در لیست نهایی مدرسه ،به دانشآموزان سهمیه شاهد،
تعلق دارد .دانشآموزان با شرایط زیر ،به ترتیب اولویت ،میتوانند از این سهمیه استفاده کنند:
.1

فرزند شهید ،فرزند مفقوداألثر ،فرزند جانباز (با درصد جانبازی باالی  08درصد)

.2

فرزند آزاده (با بیش از سه سال سابقه اسارت) و فرزند جانباز (با درصد جانبازی  08تا  91درصد)

.3

فرزند جانباز (با درصد جانبازی  00تا  91درصد) ،فرزند آزاده (کمتر از سه سال سابقه اسارت)

.4

فرزند جانباز (با درصد جانبازی زیر  00درصد) ،فرزند آزاده (کمتر از شش ماه سابقه اسارت)

آن دسته از فرزندان طرح شاهدی که بدون احتساب سهمیه ،موفق به کسب امتیاز پذیرش در مدارس نمونه دولتی
شدهاند ،جزو سهمیه  98درصدی منظور نخواهند شد.
ـ بررسی مدارک ثبتنام دانشآموزان ذینفع سهمیۀ شاهد ،هنگام ثبتنام انجام میگیرد و در صورت پذیرفته شدن ،اصل
این مدارک در پروندۀ دانشآموزان نگهداری میشود.
تبصره )3در صورت پذیرش یکی از دانشآموزان همجنس (دو قلو یا بیشتر) در مدرسه نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه،
قلهای دیگر به شرط کسب حداقل هشتاد درصد امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده ،میتوانند در همان مدرسۀ نمونۀ دولتی
دوره اول متوسطه ،مازاد بر ظرفیت پیشبینی شده ،ثبتنام نمایند.
ثبت نام درهرمدرسه نمونه دولتی دوره اول درمناطق کمتربرخوردار،صرفااختصاص به همان مدرسه داردوپذیرش دانشآموزدریک مدسه نمونه دولتی دوره اول ،مجوزی برای ثبت نام وی،درسایرمدارس نمونه دولتی به شمارنمی آید.
 ثبت نام درهرمدرسه نمونه دولتی دوره اول درمناطق کمتربرخوردار،صرفااختصاص به همان منطقه/شهرستان محل تحصیلدانش آموز دارد.
دانش آموزان مدارس نمونه دولتی در مناطق کمتر برخوردار در موارد خاص ،در داخل استان با مسئولیت و مجوز مدیرکل آموزش و پرورش استان ،امکان جابجایی دارند.
 دانشآموزان عشایری کوچرو ،مجاز به ثبت نام در هر مدرسه نمونۀ دولتی دوره اول مناطق کمتر برخوردار از سطح استانهستند.

زمان پذیرش وثبت نام مقدماتی :
 ثبت نام متقاضیان تحصیل درمدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه درمناطق کمتربرخوردار ،ازروز پنج شنبه مورخ  08تیرماه  10به صورت غیرحضوری ازطریق سامانه  sanjesh.kermanedu.irآغازشده وحداکثرتا 38تیرماه  10ادامه خواهد
یافت.
ثبت نام پذیرفته شدگان پس از اعالم نتایج و بررسی مدارک درمدرسه موردتقاضادرصورت مغایرت مدارک ومستندات ارائه شده بافرم تقاضانامه پذیرش دانش آموز کان لم یکن تلقی می گردد.سایرنکات(مهم وضروری):
 .9ضروری است ،فهرست های اصلی و ذخیره تأیید شده ،همراه با مدارک و مستندات ،به مدت سه سال در مدرسه نگهداری
شود.
 .0تکمیل ظرفیت پایههای هشتم و نهم برای سال تحصیلی 11ـ  9310بنا به تشخیص کمیته برنامهریزی استان انجام
میپذیرد.
 شرایط ثبت نام :الف)کسب مقیاس خیلی خوب درتمامی دروس پایه های پنجم وششم ابتدایی دردونوبت
ب)کسب مقیاس خوب دریک درس ومقیاس خیلی خوب درسایر دروس یکی ازپایه های پنجم یاششم درصورت تکمیل نشدن
ظرفیت ازطریق بند(الف)
ج)درصورتی که تعدادمتقاضیان اولویت های الف وب،بیش ازظرفیت تعیین شده برای مدرسه باشد،عالوه برنتایج حاصل
ازعملکردآموزشی(بندهای الف وب)مجموع امتیازات حاصل ازعملکردهای پرورشی،پژوهشی،تربیت بدنی (جدول شماره)9مالک
پذیرش دانش آموزان است.

درصورت مغایرت هریک ازمدارک ومستندات ارائه شده بافرم تقاضانامه ازپذیرش دانش آموز ممانعت به
عمل می اید ومسئولیت صحت اظهارات مندرج در فرم تقاضانامه به عهده والدین دانش آموز ودانش آموز می
باشد .
جدول شماره ( :)1نحوه امتيازبندي دانشآموزان براي ثبتنام در مدارس نمونه دولتي مناطق كمتربرخوردار
مالک

عملكرد تحصيلي

امتياز

توضيحات و مدارك مورد نياز

وضعيت دانشآموز
کسب مقیاس «خیلیخوب در تمامی دروس»دو نوبت پایه پنجم سال
تحصیلی 10ـ9319

088

کارنامه دو نوبت پایه پنجم
سال تحصیلی9319-10

کسب مقیاس «خیلی خوب در تمامی دروس» دونوبت پایه ششم سال
تحصیلی9310-10

988

کارنامه دونوبت پایه ششم
سالتحصیلی 10ـ9310

کسب مقیاس «خوب در یک درس و خیلیخوب در سایر دروس» دردو
نوبت پایه پنجم سال تحصیلی 9319-10

988

کارنامه دو نوبت پایه پنجم
سالتحصیلی10ـ9319

کسب مقیاس « خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس» دردو
نوبت پایه ششم سال تحصیلی 9310-10

088

کارنامه دونوبت پایه ششم
سالتحصیلی9310-10

تحصيل دانش آموز در مدارس روستايي و عشايري(به ازاي هر سال

عملكرد
پژوهشي
تربيتبدني

پرورشي،
و

امتیاز

سال

11امتياز)

حد اکثر 98امتیاز

تحصیل دانش آموز در مدارس چند پایه (به ازای هر سال 98امتیاز)

حد اکثر98امتیاز

حافظ قرآن کریم (گواهی معتبر از ادارات آموزش و پرورش یا دارالقرآن
کریم ،ادارات ارشاد ،اوقاف و امور خیریه)

 388امتیاز

کسب رتبه در مسابقات قرآن(قرائت ،حفظ و مفاهیم) ،عترت(نهجالبالغه،
صحیفه سجادیه ،مداحی) ،نماز(اذان ،احکام و انشای نماز) در سطح منطقه،
استان و کشور
(گواهی از واحدهای ادار ی مربوطه آموزش وپرورش)

حداکثر
تا  908امتیاز

کسب رتبه در مسابقات فرهنگی و هنری
در سطح منطقه ،استان و کشور
(تأییدیه از واحدهای اداری مربوطه آموزش وپرورش)

حداکثر
تا  908امتیاز

کسب رتبه بر تر منطقهای ،استانی و کشوری
در جشنواره پروژ ه های علمی دانش آموزی( جابربن حیان)
(امتیاز باالترین سطح ،مالک است).
(تأییدیه از واحدهای اداری مربوطه آموزش وپرورش)

حداکثر
تا  908امتیاز

کسب رتبه منطقهای ،استانی و کشوری
در مسابقات و المپیادهای ورزشی؛
(تأییدیه از واحدهای اداری مربوطه آموزش وپرورش)

حداکثر
تا  908امتیاز

تألیف و ثبت اختراع
(اصل کتاب یا شناسنامه آن /،گواهی ثبت اختراع و ) ...

حداکثر 098امتیاز

هرمورد (تألیف /اختراع) 908 :امتیاز
(در صورتی که گروه معلفین باشد امتیاز کل بین
معلفین تقسیم می گردد)

عضویت در شورای دانشآموزی

 90امتیاز

کارت و حکم
عضویت در شورای دانشآموزی(عضو اصلی به ازای
هر سال  90امتیاز)

عضویت درتشکل های دانش آموزی(پیشتازان وفرزانگان)

38امتیاز

کارت عضویت به ازای هرسال 98امتیاز

حفظ هر جزء قرآن کریم98 :امتیاز
سطح

اول

دوم

سوم

منطقه

908

18

98

استان

908

908

18

کشور

908

908

908

سطح

اول

دوم

سوم

منطقه

908

18

98

سطح

رتبه

منطقه

908

استان

908

کشور

908

سطح

اول

دوم

سوم

منطقه

908

18

98

استان

908

908

18

کشور

908

908

908

تقاضانامه پيشثبتنام دانشآموزان ورود به پاية هفتم سال تحصيلي 1398-99
دبيرستان

دولتي

نمونه

اول

دوره

متوسطه

پسرانه

دخترانه

.........................................................................
1ـ نام خانوادگي............................................................................. :

محل

محل درج حروف نام خانوادگی از راست به چپ با حروف بزرگ:

الصاق عكس

2ـ نام............................................................................. :
محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ:
3ـ شمارۀ شناسنامه
(كد ملي):

محل درج شمارۀ شناسنامه (کد ملی) از چپ
به راست

6ـ نام پدر............................................................................. :
محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ:

8ـ دين :اسالم  مسیحی  کلیمی  زرتشتی 

4ـ

تاريخ

روز

ماه

سال

تولد:
7ـ شمارۀ شناسنامه پدر:
محل درج شمارۀ شناسنامه از چپ به
راست:
1ـ مذهب:

11ـ متقاضي استفاده از سهمية شاهد :اولویت اول  اولویت دوم  اولویت سوم  اولویت چهارم 
11ـ نام واحد آموزشي ابتدايي محل تحصيل:

12ـ نام منطقة محل تحصيل:

13ـ نشاني محل سكونت و شماره تلفن تماس:
14ـ مدارك و مستندات پيوست:
 رونوشت شناسنامه دانشآموز؛
 کارنامه دو نوبت پایه پنجم سال تحصیلی 10ـ...............................................................9319امتیاز کسب شده............................................:
 کارنامه دونوبت پایه ششم سالتحصیلی 10ـ...................................................................9310امتیاز کسب شده............................................:
 تأییدیه تحصيل دانش آموز در مدارس روستايي و عشايري ............................................................امتیاز کسب شده............................................:
 تأییدیه تحصیل دانش آموز در مدارس چند پایه ................................................................................امتیاز کسب شده............................................:
.........................................................................................امتیاز کسب شده............................................:
 تأییدیه حفظ  ................جزء قرآن کریم
 گواهی کسب رتبه در مسابقات قرآن ،عترت و نماز در سطح منطقه ،استان و کشور......................امتیاز کسب شده............................................:
 گواهی کسب رتبه در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح منطقه ،استان و کشور.......................امتیاز کسب شده............................................:
 گواهی کسب رتبه منطقه ای ،استانی و کشوری در مسابقات و المپیادهای ورزشی ................امتیاز کسب شده............................................:
 گواهی کسب رتبه منطقه ای ،استانی و کشوری در جشنواره جابربن حیان ...............امتیاز کسب شده............................................:
 گواهی تألیف با عنوان / .................................................. :ثبت اختراع............................ :امتیاز کسب شده...........................................:
 کارت و حکم عضویت در شورای دانشآموزی مدرسه ابتدایی ...............................امتیاز کسب شده........................................:
 کارت عضویت در تشکلهای دانشآموزی (پیشتازان و فرزانگان)..........................امتیاز کسب شده............................................:
 تأییدیه اولویت اول :فرزندان شاهد؛
 تأییدیه اولویت دوم :فرزندان جانباز  08درصد به باال و آزادگان با بیش از  3سال سابقۀ اسارت؛
 تأییدیه سوم :فرزندان جانباز  00درصد تا  91درصد و آزادگان با بیش از  9ماه سابقۀ اسارت؛
 تأییدیه چهارم :فرزندان جانباز زیر  00درصد و آزادگان با کمتر از  9ماه سابقۀ اسارت.
امضای دانشآموز

امضای ولی دانشآموز

مهر و امضای مدیر مدرسه نمونه دولتی

