
 
 
 
  

    

 
 

 

 

پوشش تحصيلي دانش آموزان مستعد ساكن مناطق با سالم واحترام، بدين وسيله به اطالع مي رساند در راستاي       

روستايي و عشايري مناطق جنوبي استان اين اداره كل در نظر دارد برابر مفاد مندرج در تبصره ذيل مفاد ماده يك از فصل 

 03 مورخ   98/  4804/  32اول شيوه نامه اجرايي مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه )موضوع بخشنامه استاني شماره  

در شهر الر،  نمونه دولتي شبانه روزي دخترانه و پسرانه دوره اول متوسطه( براي راه اندازي دبيرستان هاي  98/ 04 /

درصد از ظرفيت پيش بيني شده از بين دانش  60برنامه ريزي و به شرط تحقق شرايط مندرج در شيوه نامه مربوط )) تكميل 

مناطق كم برخوردار زير پوشش (( اقدامات الزم را براي تأسيس مدارس ياد شده آموزان مستعد مدارس روستايي و عشايري 

 به عمل آورد.

 نظارت و ريزي برنامه اي گونه به پوشش زير ابتدايي دوره مدارس تمام به بخشنامه اين مفاد ارسال بر عالوه است شايسته    

انش ر زمينه اطالع رساني فوري به خانواده هاي دد شده، ياد مدارس مديران دقيق توجيه ضمن تا شود آورده عمل به

 د.ام گردآموزان ذينفع با بهره گيري از همه امكانات ارتباطي از جمله تلفن، پيامك ، اطالعيه و...، اقدام الزم انج

 

ر اين ام دن دانش آموزان متقاضي ثبت نام براي مدارس نمونه دولتي بايد حتما قبل از ارائه درخواست براي ثبت تذكر مهم:

ط راه ه شرايگونه مدارس، در پايه هفتم يكي از مدارس دولتي يا غير دولتي براي سال آينده ثبت نام كرده باشند تا چنانچ

رس اي مدااندازي دبيرستان نمونه دولتي برابر مقررات فراهم نگرديد با مشكلي مواجه نشود. بديهي است پيش ثبت نام بر

خواهد نان ايجاد نكرده و باعث حذف ثبت نام كنوني دانش آموزان ذينفع در ساير مدارس نمونه دولتي حقي براي متقاضي

 شد.

 ضوابط پذيرش دانش آموزان:

و  وبه نهصدپذيرش دانش آموزان در پايه هفتم مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه با استناد تبصره يك بند چهار مص – 1

 وزش و پرورش انجام مي پذيرد.( جلسه شوراي عالي آم951پنجاه و يكمين )

 واحد هاي مجري بخشنامه يا شيوه نامه

  عشاير   منطقه  شهرستان  ناحيه

 ابتدايي و متوسطه آموزش معاون  رئيس

واحد هاي 

 ذيربط

هاي آموزش ابتدايي/ متوسطه/ سنجش  كارشناسي

 تحصيلي

  ارسال نشود  ارسال شود واحد آموزشي

 هماهنگي كننده: گروه مستند سازي



 
 
 
  

    

 

جام يه هفتم مدارس نمونه دولتي از بين دانش آموزان مستعد عشايري و روستايي مناطق كمتر برخوردار انپذيرش در پا -2

 مي شود.

دارس اع خارجي در مدارس نمونه دولتي ، تابع بخشنامه هاي صادره و ارسالي از مركز امور بين اللمل و مثبت نام اتب -3

 ج از كشور وزارت متبوع مي باشد.خار

 نمونه مدارس در عشايري و روستايي مستعد آموزان دانش براي شده بيني پيش ظرفيت درصد 60 تكميل شرط به -4

 يرز برخوردار مناطق در مستقر مدارس آموزان دانش بين از پذيرش به مانده، باقي ظرفيت از درصد( 40) چهل دولتي،

 . گرفت خواهد تعلق ، پوشش

 مالك ها و فرآيند پذيرش :

 طق كمتردانش آموزان متقاضي ثبت نام  مي بايست در پايه هاي پنجم و ششم ابتدايي ) هر دو پايه( در مدارس منا (الف

برخوردار مشغول به تحصيل بوده و در حين تقاضاي ثبت نام ، ساكن محدوده تحت پوشش مدرسه نمونه دولتي در 

  .باشند  ان /گراش/ اوز/ خنج/ جويم/ المرد / عالمرودشت / بيرم/ مهر / گله دار / اشكنانالرست شهرستانها و مناطق :

 

 مدارس در را ششم پايه سكونت، محل انتقال دليل به و دانش آموزاني كه پايه پنجم را در مناطق برخوردار تحصيل كرده (ب

 دولتي نهنمو مدارس در نام ثبت متقاضي توانند مي شرايط ساير بودن دارا به منوط نمايند، تحصيل برخوردار كمتر مناطق

 .باشند متوسطه اول دوره

 

 تند.لتي نيسداراي كارنامه مردودي يا ترك تحصيل در دوره ابتدايي، مجاز به ثبت نام در مدارس نمونه دودانش آموزان  (پ

اشتن دتبصره : چنانچه دانش آموزي به داليل موجه ،حداكثر يك سال ترك تحصيل كرده يا مردودي داشته باشد، به شرط 

ير غجه يا به شركت در فرآيند ثبت نام مي باشد. تشخيص مو شرايط سني ثبت نام در پايه هفتم و احراز ساير شرايط، مجاز

 موجه بودن، برعهده كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل مي باشد ) صدور رأي الزامي است( 

 

 ر دو نوبتهابتدايي )  ششمو  پنجمدر كارنامه هاي پايه  دومو  اولدارا بودن مقياس خيلي خوب در تمام دروس در نوبت  (ت

 هردو پايه( در 

ششم و  يااز پايه هاي پنجم  يكي "نوبت يكدرس در  يكخوب در "تبصره : دانش آموزاني كه موفق به كسب مقياس 

 .ندشده اند، مي توانند متقاضي ثبت نام شو ششم و پنجمپايه هاي  " هر دو نوبتخيلي خوب در ساير دروس  "مقياس 

 

 ششم علمم نظر اعالم و مرتبط مستندات و مدارك برابر  ... و علمي ورزشي، ، امتياز حاصل ازعملكرد پرورشي، پژوهشي (ث

 .بود خواهد آموزان دانش پذيرش مالك ، آموز دانش ابتدايي

ز قطعي ا، بعد شوندتبصره : اعالم نظر معلم پايه ششم ابتدايي دانش آموزاني كه حائز شرايط ثبت نام در مدرسه نمونه دولتي 

 شدن ثبت نام ذي نفع، به شيوه مكتوب به مدير مدرسه نمونه دولتي محل پذيرش تحويل مي شود.

 



 
 
 
  

    

 

اور ضوري مشدر شرايط امتياز برابر، تصميم گيري براي ثبت نام دانش آموز حائز شرايط برابر نتايج حاصل از مصاحبه ح (ج

 مدرسه نمونه دولتي مورد تقاضا با دانش آموز، انجام مي شود.

 

دارس نمونه ( درصد از ظرفيت پذيرش م10ده ) ، متبوع وزارت  90 /3/  29  مورخ 220/  61884 شماره بخشنامه با مطابق (چ

 رايطش ساير شاهد، سهميه شرايط حائز متقاضيان آنكه به منوط دارد، اختصاص شاهد سهميه به دولتي دوره اول متوسطه

 از اولويت ترتيب به توانند مي باشند، كرده شركت مدارس نام ثبت و پذيرش فرآيند در و بوده دارا را مدارس اين به ورود

 اين سهميه استفاده كنند:

 فرزندان معزز شاهد اولويت اول :

 سال سابقه اسارت 3درصد به باال و آزادگان با بيش از  50فرزندان جانبازان  اولويت دوم :

 ماه سابقه اسارت 6درصد و آزادگان با بيش از  49درصد تا  25فرزندان جانبازان  اولويت سوم :

 ماه سابقه اسارت 6درصد و آزادگان با كمتر از  25ن زير فرزندان جانبازا اولويت چهارم :

 

فرات ندر صورت شركت دانش آموزان همزاد در فرآيند پذيرش و ثبت نام اين مدارس و پذيرش يك نفر از آنها، نفر/  (ح

اند/ مي ي تودرصد امتياز آخرين نفر پذيرفته شده در مدرسه نمونه دولتي مورد تقاضا، م 80ديگر، مشروط به كسب حداقل 

 توانند مازاد بر ظرفيت پيش بيني شده ، ثبت نام كنند.

 

 دارد و دانش شيوه نامه، پذيرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي به مدرسه مورد تقاضا  اختصاص 12برابر مفاد ماده  (خ

 ود.نمونه دولتي نخواهد بآموزي كه در يك مدرسه پذيرفته مي شود، در همان سال مجاز به ثبت نام در ساير مدارس 

 مالك هاي امتياز بندي :

 مالك هاي امتياز بندي برابر نمون برگ پيوستي مي باشد.

 

 شيوه پيش ثبت نام ) ارائه تقاضاي ثبت نام(

اولياي دانش آموزان بايد پس از آگاهي كافي از شرايط ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي، از روز 

با مراجعه به سامانه هوشمند مدرسه اداره كل آموزش و پرورش فارس به   1400شهريور ماه   13ك شنبه  هفتم  تا  شنبه  ي

 تقاضاي خود را ثبت و كد رهگيري دريافت نمايند. https://madreseh.farsedu.i   نشاني الكترونيكي : 

 

اولياي  فني ازپس از اتمام زمان مذكور و بر اساس باالترين امتياز خود اظهاري، با اطالع قبلي از طريق پيامك يا تماس تل

ده محترم دانش آموزان دعوت مي شود تا براي مراجعه حضوري و تحويل اصل و تصوير مستندات و مدارك خود اظهاري ش

  به مدرسه مورد تقاضا مراجعه كنند .

 



 
 
 
  

    

 

 

. مهم : فقط مستندات مدارك خود اظهاري شده در سامانه پيش ثبت نام قابل بررسي و راست آزمايي خواهد بودتذكر

 بديهي است به مدارك اعالم نشده در سامانه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

 1400 - 401مشخصات مدارس نمونه دولتي محل پذيرش دانش آموزان پايه هفتم در براي سال تحصيلي  

  

تعداد ظرفيت پيش بيني  جنس نام دبيرستان نام اداره

 شده

 تن  60 دخترانه امام موسي كاظم)ع( الرستان

 تن 90 پسرانه شهيدفراست الرستان

 

 

 

 

 

 


