
بخش اول کتابچه الکترونیک 

1401-1402شغلی –راهنماي هدایت تحصیلی  1401-1402شغلی –راهنماي هدایت تحصیلی 

ویژه دانش آموزان پایه نهم انواع مدارس دولتی و غیر دولتی شهر تهران 



سرآغاز سخن

ـایی  جا اکنون که نظام آموزش و پرورش با اجراي سند تحول بنیادین وارد مرحله ي نوینی از وظایف و مأموریت هاي محوله گشته، بازاندیشی و تقویت یگاه و نظام راهنم
. شغلی دانش آموزان امري ضروري به نظر می رسد– و مشاوره و هدایت تحصیلی 

:از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر 21و  5،   1اهمیت این موضوع در اهداف عملیاتی 
آموزان؛ انشگسترش و تنوع دادن به حرَف و مهارت هاي مورد نیاز جامعه وتعلیم متناسب و برنامه ریزي شدة آن در همۀ دوره هاي تحصیلی و براي همۀ د* 
ـکو * ـتعدادهاي  فائطراحی وتدوین برنامه تعلیم و تربیت انعطاف پذیر، متناسب با ویژگی هاي شخصیتی و محیطی استعدادهاي گوناگون دانش آموزان به منظور ش ی اس

خاص و افزایش کارآمدي و مفید بودن آنها؛
ـال   * ـاز ح ـور نی ـور   و  طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش آموزان به سوي رشته ها و حرف و مهارت هاي م ـده کش آین

متناسب با استعدادها ، عالقه مندي و توانایی هاي آنان؛
ـایف تخصصـی   ایفاستقرار نظام راهنمائی و مشاوره تربیتی مبتنی بر مبانی اسالمی و افزایش نقش معلمان در این زمینه و به کارگیري مشاوران متخصص براي * اي وظ

ـیلی  ت تحص ـوله ي هداـی ـدي به مق ـد نگاه فرآین ـه مؤی ــش آموزان می باشد– در تمام پایه هاي تحصیلی، هم .شغلی  دان
ـوبه جلسه لذا  ـوراي 666با استناد به مص ـرورش مورخ ش ـوزش و پ ترین شاخه یا رشته   آموز به مناسب هدایت دانش " 108و  96اجراي مواد  1380/ 8/ 3عالی آم

ـیلی  ت تحص ـوله ي هداـی ـدي به مق ـد نگاه فرآین ـه مؤی ــش آموزان می باشددر تمام پایه هاي تحصیلی، هم .شغلی  دان
ـوبه جلسه لذا  ـوراي 666با استناد به مص ـرورش مورخ ش ـوزش و پ ترین شاخه یا رشته   آموز به مناسب هدایت دانش " 108و  96اجراي مواد  1380/ 8/ 3عالی آم

و اجراي آزمون هاي  ) نمرات(تحصیلی، براساس استعداد و عالقه وي و به تناسب امکانات و نیازهاي کشور با مالك هاي هدایت تحصیلی شامل سوابق تحصیلی 

آموزان با انتخابی آگاهانه و   امري ضروري بوده و اعتقاد برآن است که نتیجه فرآیند هدایت تحصیلی باید به طراحی مسیر زندگی دانش "مشاوره اي توانایی و رغبت
.  آزادانه با توجه به تفاوت هاي فردي به ویژه رغبت، توانایی و شخصیت آنان منجر شود

ـوزده     ازاین رو آموزش و پرورش شهر تهران به منظور اجرایی نمودن مصوبه نهصد و بیست و هفتمین جلسه شوراي ـاطق ن ـاري من ـا همک ـه،   عالی آموزش و پرورش ب گان
ـه  «تدویناقدام به  ـیلی   کتابچ ـدایت تحص ـاي ه ـغلی   - راهنم ـطه        ش ـاي دوره اول متوس ـتان ه ـم دبیرس ـه نه ـوزان پای ـژه دانـش آم ـا     و  » وی ـدي ب ـات کلی معرفـی نک

. استنموده  "هنگام دقیق و  به سازي، اطالع رسانی  فرهنگ"هدف
ـخ   ـاعی و    امید است با اتخاذ تدابیر الزم، بهره گیري از همه ي ظرفیت هاي موجود به صورت یک پارچه،  بسیج همه ي امکانات با رویکرد پاس ـویی اقن ـه   گ ـداکثري ب ح

. تقاضاي دانش آموزان و خانواده هاي آنان تسهیل در فرآیند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته مناسب صورت پذیرد

دبیرخانه کمیته هدایت تحصیلی آموزش و پرورش شهر تهران
1401- 1402سال تحصیلی 



شغلی–فرآیند هدایت تحصیلی 

1401-1402سال تحصیلی 



ـیر زنـدگی دانـش آمـوزان و          آموزش و پرورش شهر تهران با اعتقاد به اینکه نتیجه فرآیند هدایت تحصیلی باید به طراحـی مس
انتخاب آگاهانه و آزادانه منجر شود، به صورت یکپارچه با بهره گیري از تمام ظرفیت و بسیج همه ي امکانات براي هدایت مطلوب 

ش واده دانش آموزان از یک سو و پاسخ دهی حداکثري به تقاضاي داـن وزان و خاـن گانـه  19هاي آنان از سـوي دیگر، در مناطق  آـم
ــی       . وپرورش شهر تهران اهتمام الزم را  معمول خواهـد داشـت   آموزش ــالعات الزم بـراي آگاه ـامی اط درایـن مجموعـه، تم
خاب شاخه و رشته دانش در چارچوب ضوابط و مقررات هدایت تحصیلی، ارائه  خواهد شـد،    آموزان و والدین گرامی آنان جهـت انـت

.تا شرایط مناسب براي ثبت نام در زمان مقرر فراهم آید

...آموز  ولی محترم دانش

: آموز عزیزخوب است بدانید  دانش

ـاس     آموزان کمـک مـی  هدایت تحصیلی فرآیندي است که طی آن با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره، به دانش     ـا براس شـود ت

سخنی با اولیا و دانش آموزان

ـاس     آموزان کمـک مـی  هدایت تحصیلی فرآیندي است که طی آن با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره، به دانش     ـا براس شـود ت
ــها در شاخـه ها و رشته هاي تحصیلی  ـیل آـن ه تحص ت هاي اداـم ـیتی، اولوـی ژگـی هاي شخص ق و وـی استعدادها، توانایی ها، عالـی

. تعیین شود
فرآیند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان* 
هاي شخصیتی خویش استعدادها، عالیق، توانایی ها و ویژگی: آشنایی با * 
ها و رشته هاي تحصیلی ، حرف و مشاغل مورد نیاز جامعه شاخه: شناخت * 
خودآگاهانه شاخه و رشته تحصیلی مناسب انتخاب *

دراین عرصه ، به دانش آموزان براي شناخت از خود، محیط تحصیلی ، نیازهاي شغلی وانجام مداخالت : راهنمایی و مشاوره شغلی 
.  مؤثر ، در طرح ریزي زندگی تحصیلی و شغلی آنان ، کمک می شود

»آیین نامه هدایت تحصیلی 1ماده «



:شغلی، اهداف شامل موارد زیر است  - آیین نامه هدایت تحصیلی 2براساس ماده 
شناسایی و شناساندن استعداد، توانایی، عالقه و ویژگی هاي شخصیتی دانش آموزان  - 1
آموزان  اي دانش کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه - 2

:شغلی  –تحصیلی اهداف هدایت 

سخنی با اولیا و دانش آموزان

آموزان  اي دانش کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه - 2
اي کشور هاي توسعه هاي تحصیلی، براساس سیاست ها و رشته کمک به هدایت متوازن دانش آموزان به شاخه - 3



شغلی -مالك ها و عوامل مؤثر در هدایت تحصیلی

سخنی با اولیا و دانش آموزان



دارد؟) امتیاز  35( آیا می دانید عملکرد تحصیلی

سخنی با اولیا و دانش آموزان

)خردادماه(نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم ) کف(کسب حدنصاب: الف 
 3و نهم با ضریب 1کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در پایه هفتم و هشتم با ضریب - 

: تأثیر تمامی نمرات دوره متوسطه اول با ضرایب اختصاصی هریک در: ب
تجربـی،   اسـالمی، علـوم   ومعارف انسانی، علوم ادبیات و علوم(هاي  و رشته) صنعت، خدمات، کشاورزي، هنر(زمینه هاي 

هاي هفتم، هشتم و نهم  ماه پایه) خرداد(براساس نمرات پایانی نوبت دوم ) فیزیک ریاضی
. دروسی که فاقد نمره پایانی است، نمره ساالنه مالك عمل است: نکته 



)امتیاز 10(آموز  نظر دانش -مالك ها وعوامل هدایت تحصیلی 

: هاي الزم نسبت به هریک از مشورت با مشاور و کسب آگاهی
)اي و کاردانش  وحرفه فنینظري، ( ها  شاخه* 

سخنی با اولیا و دانش آموزان

)اي و کاردانش  وحرفه فنینظري، ( ها  شاخه* 
) صنعت، خدمات، کشاورزي و هنر ( ها  زمینه* 
)ومعارف اسالمی  وعلوم انسانی، علوم تجربی، ادبیات فیزیک، علوم ریاضی( رشته ها * 
.رسانی صورت خواهد گرفت تحصیلی اطالع هاي هدایت در صورت تغییر ضوابط و مالك* 



خواهید؟ کدام رشته را در شاخه نظري می

تجربیعلوم فیزیکریاضی اسالمیومعارف علوم انسانیوعلوم ادبیات 

دروس 
تخصصی

حدنصاب  
میانگین  
سه ساله

دروس 
تخصصی

حدنصاب  
میانگین  
سه ساله

دروس 
تخصصی

حدنصاب  
میانگین  
سه ساله

دروس 
تخصصی

حدنصاب  
میانگین  
سه ساله

زبان و  
14ادبیات 

معارف 
13ریاضی14ریاضی14اسالمی

سخنی با اولیا و دانش آموزان

ادبیات 
فارسی

13ریاضی14ریاضی14اسالمی14

تعلیمات 
اجتماعی

14زبان عربی13
علوم  
13تجربی

  علوم
14تجربی

زبان  
عربی

12
 وزبان 

ادبیات  
فارسی

14        



خواهید؟ اي می وحرفه کدام زمینه و رشته را در شاخه فنی

رشته هاي
زمینه صنعت   

رشته هاي  
زمینه خدمات  

هايرشته 
کشاورزيزمینه 

رشته هاي  
هنرزمینه 

دروس 
تخصصی

حدنصاب 
میانگین 
سه ساله

دروس 
تخصصی

حدنصاب 
میانگین 
سه ساله

دروس 
تخصصی

حدنصاب 
میانگین 
سه ساله

دروس 
تخصصی

حدنصاب 
میانگین 
سه ساله

10ریاضی-ریاضی10ریاضی10ریاضی

سخنی با اولیا و دانش آموزان

10-1010ریاضی

علوم  
تجربی

علوم 10
علوم -تجربی

علوم 10تجربی
10تجربی

کار و  
فناوري

کار و 12
کار و 12فناوري

کار و 12فناوري
12فناوري

فرهنگ و  
هنر

فرهنگ و 12
فرهنگ و 12هنر

فرهنگ و 12هنر
12هنر



خواهید؟ کدام زمینه و رشته را در شاخه کاردانش  می

رشته هاي
زمینه صنعت   

رشته هاي  
زمینه خدمات  

هايرشته 
زمینه کشاورزي 

رشته هاي
زمینه هنر 

دروس 
تخصصی

حدنصاب 
میانگین 
سه ساله

دروس 
تخصصی

حدنصاب 
میانگین 
سه ساله

دروس 
تخصصی

حدنصاب 
میانگین 
سه ساله

دروس 
تخصصی

حدنصاب 
میانگین 
سه ساله

10ریاضی-ریاضی10ریاضی10ریاضی

علوم  

سخنی با اولیا و دانش آموزان

علوم  
تجربی

علوم -
علوم -تجربی

علوم 10تجربی
-تجربی

کار و  
فناوري

کار و 12
کار و 12فناوري

کار و 12فناوري
12فناوري

فرهنگ و  
هنر

فرهنگ و 10
فرهنگ و 12هنر

فرهنگ و 10هنر
 12هنر



هدایت تحصیلی مدارس خاص و غیردولتی  

  همانند غیردولتی و شاهد دولتی، نمونه درخشان، استعدادهاي مدارس آموزان دانش همه براي *
.شد خواهد صادر تحصیلی هدایت برگ نمون آموزان دانش سایر

.دهد ارائه را تحصیلی هدایت برگ نمون مقصد، مدرسه در نام ثبت هنگام است موظف آموز دانش *
 رشته/شاخه شرایط کسب به منوط ها رشته و ها شاخه از هریک در آموز دانش نام ثبت *

سخنی با اولیا و دانش آموزان

 رشته/شاخه شرایط کسب به منوط ها رشته و ها شاخه از هریک در آموز دانش نام ثبت *
 .است تحصیلی هدایت برگ درنمون



آزمون هاي مشاوره اي  

هدف از شناسایی توانایی و رغبت دانش آموزان

: ها، یعنی کشف توانایی و رغبت
ها  بینانه و باثبات از توانایی و رغبت تشکیل دادن یک تصویر روشن، واقع* 
تحصیلی و شغلی  گیري براي آینده کلیدهاي موفقیت در تصمیم یکی از شاه* 

ايآزمون هاي مشاوره 

چگونه آزمون دهیم؟چگونه آزمون دهیم؟

ها  سنجش عالقمندي: آزمون رغبت/ سؤال 319آزمون رغبت 
را در ذهـن خـود بـه سـؤاالت      "من عالقه دارم "آموز عبارت دانش: راهنمایی براي پاسخگویی به سؤاالت* 

. اضافه نماید تا با درك بهتري از سؤال بتواند به خود امتیاز دهد

ها  سنجش توانمندي:  آزمون توانایی/ سؤال 255آزمون توانایی 
را در ذهن خود بـه سـؤاالت    "من توانایی دارم "دانش آموز عبارت: راهنمایی براي پاسخگویی به سؤاالت* 

. اضافه نماید تا با درك بهتري از سؤال بتواند به خود امتیاز دهد



حوزه 32سنجش توانایی هاي ویژه ي دانش آموزان در

آموزان آزمون مشاوره اي توانایی و تفاوت دانش

براي انجام وظیفه و یا کارمشخص) آموخته شده یا ذاتی(هاي فیزیکی و ذهنی ظرفیت: ها اشاره دارند به توانایی* 
اي از وظایف براي سهولت انجام یک وظیفه توسط هر فرد گیري مجموعه اندازه: ها  سنجش توانایی* 
وانایی*   ش نقاط قوت و ضـعف فرد در ـت تواند اکنون انجام دهد  هاي خاص و آنچه فـرد می سنجش توانایی نماـی

.یا در آینده مستعد انجام آن خواهد بود
محاسـبات  : ها ازجمله توانایی ریاضیات شامل شماري از مهارت: مثل. اي از چند مهارت است هر توانایی مجموعه* 

...ریاضیات، مهارت استدالل، و

ايآزمون هاي مشاوره 

حوزه 32سنجش توانایی هاي ویژه ي دانش آموزان در

ساختمان25تیم کاري 17فرهنگی  وحساسیت آموزش9استفاده از تکنولوژي1

رشد کودکان26مدیریت پروژه18حساسیت فرهنگی10کامپیوتر و برنامه نویسی2

هنرهاي اجرایی27ریسک پذیري 19صحبت عمومی11تعمیر/فنی/مکانیکی3

12ریاضیات4
/  بازاریابی / فروشندگی 

متقاعد سازي 
طراحی هنري28حافظه20

29چاالکی یدي21رهبري13علوم و پژوهش5
طراحی /طراحی مد

لباس

تفکر انتقادي30توانایی ادراك فضایی22مدیریت سازمانی 14تولید خالق6

گوش دادن فعال31زبان هاي خارجی23مدییت داده ها15نویسندگی و نگارش7

درك مطلب32الکترونیک / افزارسخت 24خدمات اداري 16کمکگیري  جهتیاوري و 8



آموزان  آزمون مشاوره اي رغبت و تفاوت دانش

: کند آموزان متمایز می آموز را از سایر دانش هایی که هر دانش ویژگی* 
ـاص دارد  احساس یا افکاري که فرد در لحظه: ثبات، براي مثال هایی با الگوي بسیار بی ویژگی: الف   : ماننـد . اي خ

اندوه بعد از ناکامی 
هوش، استعداد، توانایی : تر،  براي مثال هایی با الگوي نسبتاً باثبات ویژگی: ب

یک فرد باهوش ممکن است به علت اضطراب نتواند در یک امتحان به خوبی مسایل ریاضی را حل کند اما در هر 
. حال او هنوز هم یک فرد باهوش خواهد بود

.شوند هاي شغلی بهترین معرف شخصیت شغلی واقعی افراد محسوب می رغبت* 
حوزه  40سنجش رغبت هاي ویژه دانش آموزان در سنجش شخصیت شغلی بر اساس الگوي رغبت هاي شغلی* 

ايآزمون هاي مشاوره 

حوزه  40سنجش رغبت هاي ویژه دانش آموزان در سنجش شخصیت شغلی بر اساس الگوي رغبت هاي شغلی* 
مدیریت روابط و منابع انسانی31طراحی هنري21متقاعدسازي11استفاده از تکنولوژي1

قانون32لباسطراحی  /طراحی مد22رهبري12نویسیبرنامه  وکامپیوتر 2

تکنولوژي اطالعات33پلیس23مدیریت سازمانی13تعمیر/فنی/مکانیکی3

علوم فیزیک34روان درمانی/مشاوره 24مدیریت داده ها14ریاضیات4

علوم اجتماعی35مشاوره فنی25خدمات اداري15علوم و پژوهش5

تاریخ و باستان شناسی36فعالیت مذهب26ورزش16تولید خالق6

نظامی گري37بهداشت و درمان27الکترونیک /افزارسخت 17نویسندگی و نگارش7

دامداري/کشاورزي/غذایی علوم38زیست شناسی28معماري /ساختمان18یاوري و جهت گیري کمک8

شیمی39کسب و کار29رشد کودکان19آموزش9

جغرافیا40مهندسی30هنرهاي اجرایی20صحبت عمومی10



ي هدایت تحصیلی  نمون برگ ها 

 5شماره  - نمون برگ جمع بندي بررسی هاي مشاوره اي

5نمون برگ شماره             )امتیاز65(نتایج بررسی هاي مشاوره اي براي هریک از شاخه ها، زمینه ها و رشته هاي تحصیلی به میزان 
:نام واحد آموزشی      :          شماره دانش آموزي                   :      نام و نام خانوادگی دانش آموز 

 امتیاز -ها مالك                                                         

رشته- زمینه- شاخه       

نظر دبیران 
مرتبطدروس 

نظر
دانش آموز

نظر
والدین

نتایج آزمون هاي 
مشاوره اي

نظر
مشاور

جمع
ايمشاوره هايبررسی 

10105
رغبتتوانایی

1065
1515

شاخه 
              رشته هاي زمینه صنعت
شاخه               رشته هاي زمینه خدمات

کاردانش
              رشته هاي زمینه خدمات

              رشته هاي زمینه کشاورزي
              رشته هاي زمینه هنر

شاخه
فنی وحرفه اي 

              رشته هاي زمینه صنعت
              رشته هاي زمینه خدمات

              رشته هاي زمینه کشاورزي
              رشته هاي زمینه هنر

شاخه
نظري 

              رشته ادبیات و علوم انسانی
              رشته علوم و معارف اسالمی

              رشته ریاضی  فیزیک
              رشته علوم تجربی

:امضا مشاور:                     تاریخ تنظیم :                                         نام و نام خانوادگی مشاور



 6شماره - نمون برگ هدایت تحصیلی 

:تاریخ تولد                                              :     محل صدور                                          : کد ملی                               :    نام پدر                          :        و نام خانوادگی نام 
:تاریخ تنظیم                                          :   نام واحد آموزشی                                  :    منطقه                        :            استان                                               :    ملیت 

رشته/زمینه/شاخه                                                          

                                                                            ←
↓   تحصیلیهاي هدایت مالك 

شاخه نظريشاخه فنی و حرفه ايکاردانششاخه 
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                        )امتیاز 35(عملکرد تحصیلی تراز شده 
                        )امتیاز 15( آزمون توانایی 
)امتیاز 15( آزمون رغبت 

ي هدایت تحصیلی  نمون برگ ها 

                        )امتیاز 15( آزمون توانایی 
                        )امتیاز 15( آزمون رغبت 
                        )امتیاز 10(نظر معلمان 
                        )امتیاز 10(نظر مشاور

                        )امتیاز 10(نظر دانش آموز
                        )امتیاز 5( نظر والدین 
                        )100( امتیاز کل

                        )12تا  1( توصیه نهایی 

.شته استا رالزم به توضیح است که درج گزینه حذف، درردیف توصیه نهایی، به منزله عدم احراز شرایط علمی الزم توسط دانش آموز درانتخاب آن زمینه ی: 1تبصره *
ـره در دروس تخصصی داراي امتیاز و توصیه درهرشاخه: 2تبصره * ش آموز درصورت کسـب حـدنصاب نم ـرگ، هر داـن ـون ب درج در نم ج مـن ـاـی رشته تحصیلی می باشـد، و  و  با توجـه به نت

ـون برگ است ـوز براساس این نم . ثبت نام نهایی دانش آموز در دوره دوم متوسـطه، منوط به کسب مج
ت ثبت نام امکان پذیر می باشد: 3تبصره * ـقه اي و براساس اولوـی ت ها و محـدودیت هاي منطـ . ثبت نام دانش آموز در مدرسه مقصد، باتوجه به ظرفـی

ـر دانش آموزان نمون: یادآوري  ـند سای ی همان ـر دولـت ــد و غـی ی، شاه ـونه دولـت ـاي درخـشان، نمـ داد ه دارس استـع ـوزان ـم ش آـم ــه داـن ـراي هم ـر  ب ـیلی   ب ) 6شـماره  ( گ هـدایت تحصـ
.صادر خواهد شد و دانش آموز موظف است هنگام ثبت نام در مدرسه مقصد نمون برگ مربوط را ارائه دهد 

. رشته درنمون برگ هدایت تحصیلی است/ثبت نام دانش آموز درهریک از شاخه ها و رشته ها منوط به کسب شرایط شاخه



 7شماره  - نمون برگ  اولویت ثبت نام  
تاریخ                                   :    محل صدور                      :             کد ملی                           :          نام پدر                                    :        نام و نام خانوادگی 

:تولد
:       ناحیه                               :              منطقه                         :                شهرستان                     :             استان                                      :                       ملیت 

:   تاریخ تنظیم                   :   نام واحد آموزشی 

رشته/زمینه/شاخه                                                

                                                                  ←
   

↓   اولویتمالك هاي تعیین 

شاخه نظريشاخه فنی و حرفه ايشاخه کاردانش
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                        )100از ( امتیاز عملکرد تحصیلی تراز شده 
                        *اولویت دانش آموز براي ثبت نام 

  :آموز دانش نام ثبت اولویت برگ نمون

ي هدایت تحصیلی  نمون برگ ها 

  :آموز دانش نام ثبت اولویت برگ نمون
. شود می داده تحویل او به و صادر آموز دانش براي نیز، )7 شماره(برگ نمون ،)6 شماره (تحصیلی هدایت برگ برنمون عالوه آموز، دانش تحصیلی عملکرد از حاصل نتایج براساس

  .باشد می متوازن توسعه الگوي به عنایت و پرورش و آموزش اي منطقه هاي محدودیت به توجه با و زمینه یا رشته هر داوطلبان سایر با درقیاس ، مقصد آموزدرمدرسه دانش نام ثبت اولویت حاوي برگ نمون این
  . گردد می درج )د تا الف ( اولویت صورت به مذکور، برگ نمون در و شود می تعیین گروهی صورت به ، نامی ثبت اولویت
 :است ضروري زیر نکات به توجه خصوص دراین

 به نسبت باید بالفاصله قراردارد، نام ثبت نخست اولویت در آموز، دانش این که آنجا از و است رشته و زمینه آن انتخاب براي آموز دانش توسط مطلوب شرایط احراز منزله به برگ نمون دراین الف، اولویتی گزینه درج.1
  .نماید اقدام خود نام ثبت

 .است درمنطقه اولیه تکمیلی ظرفیت وجود درصورت رشته یا زمینه براي آموز دانش شرایط احراز منزله به ب، اولویتی گزینه درج.2
  .است منطقه در ثانویه تکمیلی ظرفیت وجود درصورت رشته یا زمینه براي آموز دانش شرایط احراز منزله به ج، اولویتی گزینه درج.3
 .است منطقه در نهایی تکمیلی ظرفیت وجود درصورت رشته یا زمینه براي آموز دانش شرایط احراز منزله به د، اولویتی گزینه درج.4
زله به حذف، گزینه درج.5   .باشد تغییر قابل ، دروس برخی در مجدد آزمون با است ممکن ولی است رشته یا زمینه آن انتخاب در آموز دانش توسط الزم علمی شرایط احراز عـدم مـن
ه درج اینـکه به نظر.6  به تواند می ندارد، نام ثبت امکان خود درمحدوده و است د تا ب شرایط از یکی در که آموزي دانش لذا ، است گرفته صورت )منطقه ( محـدوده هر ظـرفیت براساس د، تا الف اولویتی هاي گزیـن

 ثبت به نسبت جدید، ي مدرسه پرورش و آموزش اداره از مجوز کسب با باالتر، اولویت کسب درصورت جدید، محدوده آموزان دانش سایر با قیاس در خود تحصیلی عملکرد امتیاز به توجه با و مراجعه دیگري محدوده
.نماید اقدام جدید محدوده آموزان دانش سایر مشابه مدرسه، دراین نام

ـت :توجه ی مـدارس در نام ثـب ردولـت ویت تابع غـی رگ نمـون )د تا الف ( اوـل   .بود نخواهد تحصیلی رشته / شاخه آن در نام ثبت به مجاز آموز دانش ، حذف گزینه درج درصورت صرفاً باشد نمی 7 شـماره ـب
 .شد خواهد ابالغ مدارس به و تعیین تحصیل محل منطقه توسط د تا الف هاي اولویت از هرکدام براي نام ثبت زمان : توجه



جدول مواد درسی

هاي  شاخه نظري رشته
)اسالمی  ومعارف انسانی، علوم وعلوم تجربی، ادبیات فیزیک، علوم ریاضی( 

هاي  شاخه نظري رشته
)اسالمی  ومعارف انسانی، علوم وعلوم تجربی، ادبیات فیزیک، علوم ریاضی( 

اي و کاردانش وحرفه شاخه فنی
)صنعت، خدمات، کشاورزي، هنر( هاي زمینه



جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 
) رشته ریاضی فیزیک - شاخه نظري( 

ف
دی

ر

دامنه محتوایی
پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم

عنوان درس
/ واحد 

ساعت
عنوان درس

/ واحد 
ساعت

عنوان درس
/ واحد 

ساعت

و اخالقیتربیتدینی 1
32 )قرآناخالق و دینی،  (دینیتعلیمات 2 2)دینی،اخالق و قرآن(دینی تعلیمات 12 )دینی ، اخالق و قرآن  ( تعلیمات دینی

32عربی، زبان قرآن 22عربی، زبان قرآن 12عربی، زبان قرآن 

2
زبان و

ادبیات فارسی

32فارسی 22فارسی 12فارسی 
32نگارش 21نگارش 12نگارش 

34زبان خارجی 23زبان خارجی 13زبان خارجی زبان هاي خارجی3

4
 مطالعات : خوشه دروس

اجتماعی
2علوم اجتماعی2تاریخ معاصر2جغرافیاي عمومی و استان شناسی

5
:خوشه دروس

انسان و سالمت 

32تربیت بدنی 22تربیت بدنی 12تربیت بدنی 
322

5
:خوشه دروس

انسان و سالمت 

32تربیت بدنی 22تربیت بدنی 12تربیت بدنی 
2سالمت و بهداشت2انسان و محیط زیست3آمادگی دفاعی

6
انسان و: خوشه دروس

مهارت هاي زندگی

  هنر - 1: انتخابیدرس 
تفکر و سواد رسانه اي  - 2 
کارگاه کارآفرینی و تولید - 3

2
هنر - 1 : انتخابیدرس 

ايرسانه سواد تفکر و   - 2
و تولید کارگاه کارآفرینی - 3  

2سبک زندگیو مدیریت خانواده 2

7
: خوشه دروس

ریاضیات

23حسابان 13حسابان 14ریاضی 
32هندسه 22هندسه 12هندسه 

2ریاضیات گسسته2آمار و احتمال..........------ 

8
:خوشه دروس
علوم تجربی

34فیزیک 24فیزیک 14فیزیک 
34شیمی 23شیمی 13شیمی 

................21آزمایشگاه علوم تجربی 12آزمایشگاه علوم تجربی 
...............2زمین شناسی...................

35جمع35جمع35جمع

مدرسهویژه  برنامه9
پژوهش وارائه : برنامه درسی ملی مشتمل برعناوینی مانند 13- 2سند تحول بنیادین و بند  5- 5زمینه سازي براي اجراي بند 

)ساعت  100تا  50ساالنه ( حاللآموزش مهارت تأمین  معاش و  محور،یادگیري پروژه  ، )سمینار (خالقانه 



جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه
) رشته علوم تجربی -شاخه نظري(   

ف
دی

ر

دامنه محتوایی
پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم

عنوان درس
/ واحد 

ساعت
عنوان درس

/ واحد 
ساعت

عنوان درس
/ واحد 

ساعت

دینی و اخالقی تربیت1
32 )دینی،اخالق و قرآن  (تعلیمات دینی22 )دینی ، اخالق و قرآن  (تعلیمات دینی12 )دینی ، اخالق و قرآن  (تعلیمات دینی

32عربی، زبان قرآن 22عربی، زبان قرآن 12عربی، زبان قرآن 

فارسیادبیات  وزبان 2
32فارسی 22فارسی 12فارسی 
32نگارش 21نگارش 12نگارش 

34زبان خارجی 23زبان خارجی 13زبان خارجی زبان هاي خارجی3

4
مطالعات  : دروسخوشه 

اجتماعی
2علوم اجتماعی2تاریخ معاصر2شناسیاستان  وجغرافیاي عمومی 

اجتماعی

5
: خوشه دروس

انسان و سالمت
32تربیت بدنی 22تربیت بدنی 12تربیت بدنی 

2سالمت و بهداشت2انسان و محیط زیست3آمادگی دفاعی

6
: خوشه دروس

مهارت هاي زندگیو انسان 

هنر - 1: انتخابیدرس 
ايتفکر و سواد رسانه  - 2

کارگاه کارآفرینی و تولید - 3  
2

هنر - 1: انتخابیدرس 
ايو سواد رسانه تفکر - 2

کارگاه کارآفرینی و تولید - 3  
2سبک زندگیو مدیریت خانواده 2

34ریاضی 24ریاضی 14ریاضی ریاضیات : دروسخوشه 7

8
: خوشه دروس
علوم تجربی

33فیزیک 23فیزیک 13فیزیک 
34شیمی 23شیمی 13شیمی 

34زیست شناسی 24زیست شناسی 13زیست شناسی 
..................21آزمایشگاه علوم تجربی 12آزمایشگاه علوم تجربی 

.................2زمین شناسی...................
35جمع35جمع35جمع

9
برنامه

ویژه مدرسه

پژوهش و ارائه : برنامه درسی ملی مشتمل برعناوینی مانند 13- 2سند تحول بنیادین و بند  5- 5زمینه سازي  براي اجراي بند 
)ساعت 100تا  50ساالنه ( حاللآموزش مهارت تأمین معاش محور و یادگیري پروژه  ، )سمینار (خالقانه 



جدول مواد درسی وساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه
) انسانی  رشته ادبیات و علوم-شاخه نظري(   

ف
دی

ر

دامنه محتوایی
پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم

عنوان درس
/ واحد 

ساعت
عنوان درس

/ واحد 
ساعت

عنوان درس
/ واحد 

ساعت

24 )دینی ، اخالق و قرآن  (دینی تعلیمات 13 )، اخالق و قرآن دینی  (دینیتعلیمات و اخالقیتربیت دینی 1
تعلیمات 

3 )وقرآن دینی،اخالق (دینی
4

32)  رشتهتخصصی زبان  (عربی22)  تخصصی رشته زبان  (عربی12)  تخصصی رشته زبان  (عربیعربی2

  
3

زبان و ادبیات فارسی
32فارسی 22فارسی 12فارسی 
32نگارش 21نگارش 12نگارش 

32علوم و فنون ادبی 22علوم و فنون ادبی 12علوم و فنون ادبی 
34زبان خارجی 23زبان خارجی 13زبان خارجی زبان هاي خارجی4
32ریاضی و آمار 22ریاضی و آمار 13ریاضی و آمار ریاضیات: خوشه دروس5 32ریاضی و آمار 22ریاضی و آمار 13ریاضی و آمار ریاضیات: خوشه دروس5

6
انسان و : خوشه دروس

سالمت
2تربیت بدنی22تربیت بدنی 12تربیت بدنی 

2سالمت و بهداشت2انسان و محیط زیست3آمادگی دفاعی

7
انسان و: خوشه دروس

مهارت هاي زندگی

هنر- 1: انتخابیدرس 
ايتفکر و سواد رسانه   - 2
کارگاه کارآفرینی و تولید - 3  

2
هنر- 1 :انتخابیدرس 

ايو سواد رسانه تفکر  - 2 
کارگاه کارآفرینی و تولید - 3  

2سبک زندگیو مدیریت خانواده 2

8
: خوشه دروس

مطالعاتعلوم انسانی و 
اجتماعی

32تاریخ 23تاریخ 13تاریخ 
33جامعه شناسی 23جامعه شناسی 12جامعه شناسی 

32جغرافیا23جغرافیا2جغرافیاي عمومی و استان شناسی
2مطالعات فرهنگی2روانشناسی2اقتصاد
22فلسفه 12فلسفه 2منطق

35جمع35جمع35جمع

مدرسهویژه  برنامه9
پژوهش: برنامه درسی ملی مشتمل برعناوینی مانند 13- 2سند تحول بنیادین و بند  5- 5زمینه سازي  براي اجراي بند 

)ساعت  100تا  50ساالنه (حاللیادگیري پروژه محور،  وآموزش مهارت تأمین  معاش  ، )سمینار (ارائه خالقانه  و 



جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه
)اسالمی  رشته علوم و معارف-شاخه نظري(   

ف
دی

ر

دامنه محتوایی
پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم

عنوان درس
/ واحد 

ساعت
عنوان درس

/ واحد 
ساعت

عنوان درس
/ واحد 

ساعت

1
تربیت دینی 

معارف اسالمیو 

32علوم و معارف قرآنی22علوم و معارف قرآنی12علوم و معارف قرآنی  
33اصول عقاید23اصول عقاید13اصول عقاید

31احکام 21احکام11احکام 
31اخالق21اخالق11اخالق 

34)تخصصی رشته   زبان(عربی23)زبان تخصصی رشته  (عربی 13)زبان تخصصی رشته (عربی عربی2

3
زبان و

ادبیات  فارسی

32فارسی 22فارسی 12فارسی 
32نگارش 21نگارش 12نگارش 

32علوم و فنون ادبی22علوم و فنون ادبی12علوم و فنون ادبی
34زبان خارجی 23زبان خارجی 13زبان خارجی زبان هاي خارجی4
32ریاضی و آمار22ریاضی و آمار13ریاضی و آمارریاضیات: خوشه دروس5 32ریاضی و آمار22ریاضی و آمار13ریاضی و آمارریاضیات: خوشه دروس5

6
:خوشه دروس

انسان و سالمت
32تربیت بدنی 22تربیت بدنی 12تربیت بدنی 

2سالمت و بهداشت2انسان و محیط زیست3آمادگی دفاعی

7
:خوشه دروس

هاي زندگیمهارت  وانسان 

هنر- 1: انتخابیدرس 
ايتفکر و سواد رسانه  - 2

کارگاه کارآفرینی و تولید - 3  
2

هنر- 1: انتخابیدرس 
ايو سواد رسانه تفکر - 2

کارگاه کارآفرینی و تولید - 3  
2مدیریت خانواده و سبک زندگی2

8
:خوشه دروس

علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی

2)تخصصی رشته ( 3تاریخ 2)تخصصی رشته ( 2تاریخ 2)تخصصی رشته ( 1تاریخ 

2مطالعات فرهنگی2جامعه شناسی
هاي اندیشه  شناسیجریان 

معاصر
2

- --- 2اقتصاد2استان شناسیو جغرافیاي عمومی 
22فلسفه 12فلسفه 2منطق

- --- 2روانشناسی- - 
35جمع36جمع37جمع

9
برنامه

ویژه مدرسه
پژوهش و ارائه : برنامه درسی ملی مشتمل برعناوینی مانند 13- 2سند تحول بنیادین و بند  5- 5زمینه سازي براي اجراي بند 

)ساعت 100تا  50ساالنه  ( حاللآموزش مهارت تأمین معاش و  محور، یادگیري پروژه  ، )سمینار (خالقانه 



جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه
)اي و کاردانش  وحرفه شاخه هاي فنی(  

ف
دی

ر

دامنه محتوایی

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم

عنوان درس
/ واحد 

ساعت
عنوان درس

/ واحد 

ساعت
عنوان درس

/ واحد 

ساعت

و اخالقیدینی  تربیت1
32)دینی ، اخالق و قرآن ( دینیتعلیمات 22)دینی ، اخالق و قرآن ( دینیتعلیمات 12) دینی ، اخالق و قرآن( دینیتعلیمات 

31عربی ، زبان قرآن 21عربی ، زبان قرآن 11عربی ، زبان قرآن 

32فارسی 22فارسی 12فارسی فارسیوادبیات زبان 2

-- --- 22زبان خارجی 12زبان  خارجی زبان هاي خارجی3

2تاریخ معاصر2علوم اجتماعی2شناسیواستان جغرافیاي عمومی اجتماعیمطالعات  :خوشه دروس 4

5
:خوشه دروس 

انسان و سالمت

32تربیت بدنی 22تربیت بدنی 12تربیت بدنی 

2انسان و محیط زیست--- --- 
2سالمت و بهداشت

3آمادگی دفاعی

مدیریت خانواده و درس انتخابی:خوشه دروس 
6

:خوشه دروس 

هاي زندگیومهارت انسان 
 --- ---

درس انتخابی
و سواد رسانه ايتفکر  - 2هنر - 1

2
مدیریت خانواده و 

زندگیسبک 
2

7
:خوشه دروس 

فنیغیر  هايشایستگی 

2اخالق حرفه اي3کارگاه نوآوري و کار آفرینی2الزامات محیط کار

 --- ---
کاربرد فناوري هاي نوین 

تولیدمدیریت 
)آموزشیریزي  برنامه  وپژوهش سازمان ( انتخابی

2 --- ---

8
پایههاي شایستگی  :خوشه دروس 

)ریاضی، فیزیک و شیمی ( 
2درس پایه4درس پایه4درس پایه

9
:خوشه دروس 

شایستگی هاي فنی و کارگاهی

58کارگاه 38کارگاه 18کارگاه 
68کارگاه 48کارگاه 28کارگاه 

4دانش فنی تخصصی- ---- 3دانش فنی پایه
تجمیعیکارآموزي- ----- 4درس مشترگ گروه

40جمع40جمع40جمع

برنامه ویژه مدرسه10
پژوهش و ارائه خالقانه : برنامه درسی ملی مشتمل برعناوینی مانند 13- 2سند تحول بنیادین و بند  5- 5زمینه سازي براي اجراي بند 

)ساعت 100تا  50ساالنه (حاللو آموزش مهارت تأمین معاش  یادگیري پروژه محور، ، )سمینار (



نظري: هاي شاخه آشنایی با رشته
)اسالمی  انسانی، علوم و معارف ادبیات و علوم(  

:هاي شاخه آشنایی با رشته
اي و کاردانش وحرفه فنی

دوره دوم متوسطه 



انسانی معرفی رشته علوم

ـان و مـذاهب    . مطالعه مسایل مربوط به انسان است  رشته انسانی  موضوع اصلی زبان و ادبیات ملل مختلـف، ادی
شناسی، فلسفه  اجتماعی و مردم شناسی، علوم شناسی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، جامعه مختلف، علوم ورزشی، باستان

ـانواده و      شناسی، مدیریت بخش و منطق، روان ـایل مربـوط بـه خ هاي مختلف اقتصادي، بازرگانی و دولتی، مس
مندي بـه   براي توفیق در این رشته عالوه بر عالقه. تربیتی از محورهاي اصلی این رشته محسوب می شود علوم
انسانی و قدرت حافظه خوب، توانایی علمی در دروسی چون ادبیات، عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و منطق و  علوم

ـان مـی   اکثر مشاغلی که محور اصلی آن. آیند اجتماعی از نیازهاي اصلی به حساب می مطالعات ـا    ها انس باشـد، ب ـان مـی   اکثر مشاغلی که محور اصلی آن. آیند اجتماعی از نیازهاي اصلی به حساب می مطالعات ـا    ها انس باشـد، ب
  .انسانی در ارتباط هستند علوم

رشته هاي حقوق، حسابداري، روان شناسی، ادبیات، مدیریت، فلسفه، جامعه شناسی وعلوم سیاسی 
.تحصیل قرار دارد آموزان براي ادامه روي دانش  هایی است که پیش ازجمله رشته



اسالمی معرفی رشته علوم و معارف

 مشاهده کارآمد و متدین متعهد، نیروي به نیاز جامعه، اداره در تفکردینی حاکمیت و اسالمی انقالب پیروزي از پس
 ارایه متوسطه دوره سطح در را اسالمی ومعارف علوم رشته تاسیس پیشنهاد شهیدمطهري، عالی مدرسه لذا .گردید
.نمود

 وارد رشته این گسترش عرصه به نیز دیگري آموزشی فرهنگی موسسات وآموزش، فرهنگ امر متولیان آشنایی با
.شود می انجام غیردولتی هم و دولتی مدارس سطح در هم رشته این پذیرش حاضر حال در .شدند
 ایجاد ضمن که دانست اسالمی انقالب دستاوردهاي از یکی را اسالمی ومعارف علوم مدارس تاسیس توان می اکنون
.است آورده فراهم آموزان دانش الهی وتربیت تعلیم جهت مناسبی فرصت دینی علوم و متوسطه تحصیالت میان پیوند

 تحکیم براي مناسبی فرصت و حوزه دروس با آموزان دانش آشنایی زمینه اسالمی ومعارف علوم رشته در تحصیل تحکیم براي مناسبی فرصت و حوزه دروس با آموزان دانش آشنایی زمینه اسالمی ومعارف علوم رشته در تحصیل
 .آورد خواهد فراهم آموزان دانش براي دینی شبهات با مواجهه و قرآن با انس اعتقادي، مبانی
 رضوي، اسالمی علوم ،)ع( صادق امام نظیر خاص هاي دانشگاه آزمون در شرکت بر عالوه رشته این التحصیالن فارغ

 را هنر و زبان ,انسانی وعلوم ادبیات هاي رشته تمامی توانند می ... و اسالمی معارف دانشگاه حدیث، و قرآن علوم دانشگاه
.کنند انتخاب نیز

:روي این رشته در سطح دانشگاهی عبارتند از برخی مشاغل پیش
وکیل دادگستري، رییس دفترخانه اسناد رسمی، مدرس دانشگاه، کارشناس صداوسیما، 

اسالمی در سطح عمومی  رایزن فرهنگی در وزارتخانه ارشاد و خارجه و مبلّغ معارف



اي وحرفه فنی هاي زمینه معرفی

فنی و حرفه ايفنی و حرفه اي

کشاورزي هنر خدمات صنعت



اي وحرفه فنی هاي رشته معرفی

:صنعت زمینه
کنیک ـترونیک -  الکتروـت   -  فلزي صنایع  – مبلمان و چوب صنایع  - سرامیک - ساختمان - مکانیکی تأسیسات -  الک

خودرو مکانیک -  مکاترونیک – متالورژي – ابزار ماشین

:خدمات زمینه
حسابداري - بدنی تربیت – کودك تربیت

:هنر زمینه
و  – معـماري کشی نقشـه – گرافیک ما – داخلی معماري -  گرافیک- فـت   -  ) انیمیشن ( پویانمایی  -  نمایش -  سیـن

چاپ - نقاشی – ودوخت طراحی - جهانی سازهاي نوازندگی – ایرانی سازهاي نوازندگی - تلویزیونی برنامه تولید



کاردانش شاخه هاي زمینه معرفی

کاردانش کاردانش 

کشاورزي

رشته 5

هنر

رشته 22

خدمات

رشته 9

صنعت 

رشته35
رشته 5 رشته 22

برق و رایانه

مکانیک

مواد وفراوري

تعمیر و نگهداري 
ماشین آالت

معماري و 
ساختمان

خدمات

بهداشت و 
سالمت

بازرگانی و  
امور اداري

کشاورزي و 
غذا

هنر



  کاردانش هاي رشته معرفی

 هاي بازي نویسی برنامه -  صنعتی برق -  ساختمان برق -  مبلمان بازسازي - صنعتی الکترونیک :صنعت زمینه هاي رشته
 ساختمان هاي مستقل  تأسیسات – گرمایشی تأسیسات – ساختمان بهداشتی تأسیسات – صنعتی برق تابلوسازي - اي رایانه

 و رومیزي هاي تلفن تعمیر -  ساختمان داخلی تزئینات -  چوبی داخلی تزئینات -  CNC تراشکاري -  تراشکاري – مسکونی
 هاي پایگاه  دهنده توسعه و تولید – خودرو برق و موتور تعمیر -  -  برقی خانگی لوازم تعمیر -  تجاري خودروهاي تعمیر -  همراه

 – گري ریخته – هواپیما نگهداري و تعمیر  فنی دستیار – افست چاپ -  - فوالدي هاي سازه جوشکاري – اینترنتی
 سازي کابینت – فرزکاري – CNC فرزکاري -  اي رایانه هاي سیستم مونتاژ و یابی عیب – تصویري و صوتی هاي سیستم
 – ساختمان کشی نقشه – آسانسور وسرویس نصب – الکتریکی هاي ماشین – ابزار ماشین – ساختمان فلزي کارهاي -  چوبی
  آهن راه  ریلی ناوگان تعمیرات - رایانه کمک به صنعتی کشی نقشه
 ساختمان کشی نقشه آسانسور وسرویس نصب الکتریکی هاي ماشین ابزار ماشین ساختمان فلزي کارهاي -  چوبی
  آهن راه  ریلی ناوگان تعمیرات - رایانه کمک به صنعتی کشی نقشه

  گردشگري راهنماي -  مالی حسابداري -  بهادار اوراق و بورس -  نشانی آتش و ایمنی – اموراداري :خدمات زمینه هاي رشته
هتلداري -  هواپیما مهمانداري -  خانواده امور ریزي برنامه و مدیریت -  قنادي و آشپزي مدیریت - 

 محتواي تولید - دیجیتالی تصویرسازي -  اي رایانه ویژه هاي جلوه و تصویرسازي -  تصویربرداري :هنر زمینه هاي رشته
 سراجی – لباس طراحی دستیاري -  عروس و شب لباس خیاطی -  زنانه لباس خیاطی -  سازي چهره -  الکترونیکی آموزشی

 عکاسی -  جواهرسازي و طال -  فرش نقاشی و طراحی -  طالوجواهر طراحی -  بندي بسته طراحی -  سفالگري – کیف
 - کاري معرق هنر -  هنرفرش -  نگارگري – داخلی معماري -  )314( اي رایانه گرافیک -  رنگ هفت سازي کاشی – دیجیتال
سنتی هاي دوخت
-  تراریوم اجراي و طراحی  -  زینتی گیاهان و گل پرورش و تولید  -  خوراکی قارچ پرورش :کشاورزي زمینه هاي رشته

شکالت و شیرینی ، نان – دارویی تولیدگیاهان



آشنایی با انواع مدارس دوره دوم متوسطه

عادي دولتیهاي  ها و هنرستان دبیرستان
امنایی هاي هیأت ها و هنرستان دبیرستان امنایی هاي هیأت ها و هنرستان دبیرستان

هاي ماندگار ها و هنرستان دبیرستان
دولتی  هاي نمونه ها و هنرستان دبیرستان

فرهنگدبیرستان هاي  
شاهددبیرستان هاي  

درخشان دبیرستان هاي استعدادهاي 



 :دولتی عادي هاي هنرستان و ها دبیرستان معرفی

 
ت آمـوزان دانش از  شده تعیین جغرافیایی محدوده براساس دولتی عادي هاي هنرستان و ها دبیرستان  .کنند می نام ثـب

  .نیست مجاز دولتی عادي مدارس در  نام ثبت براي ورودي درآزمون شرکت یا معدل شرط تعیین
 هاي برنامه کیفیت ارتقاي منظور به تحصیلی سال شروع از پس توانند می دولتی عادي هاي هنرستان و ها دبیرستان

دولتیدبیرستان ها و هنرستان هاي  عادي  اطالعات 

 هاي برنامه کیفیت ارتقاي منظور به تحصیلی سال شروع از پس توانند می دولتی عادي هاي هنرستان و ها دبیرستان
 هاي کالس داوطلبان، از مصوب هزینه اخذ و منطقه پرورش و آموزش اداره از مجوز اخذ با تربیتی و آموزشی

 .است اختیاري ها کالس این در آموزان دانش شرکت .کنند دایر برنامه فوق



:امنایی هیأت هاي هنرستان و ها دبیرستان معرفی

نام دراین مدارس بر اساس  ثبت. شوند امناي مدرسه، اداره می امنایی،دولتی هستند و توسط هیأت هاي هیأت دبیرستان
ـا شـرکت درآزمـون ورودي بـراي ثبـت       . شود محدوده جغرافیایی معین انجام می ـام   بنابراین تعیین شـرط معـدل ی ن

چنانچـه ظرفیـت پـذیرش    . (آموزانی که محل سکونت آنان درمحدوده جغرافیایی تعیین شده باشد مجاز نیست دانش
آموزان محدوده جغرافیایی تعیین شده کامل نشود با اخـذ   امنایی تا زمان مقرر تعیین شده با دانش هاي هیأت دبیرستان

مانـده ظرفیـت    توانند با نظارت همان ستاد، براي تکمیل باقی نام اداره آموزش و پرورش منطقه، می مجوز ازستاد ثبت
).براي تعیین ضابطه معدل اقدام نمایند

ـاي   توانند پس از شروع سال تحصیلی به منظور ارتقاي کیفیت برنامـه  میامنایی  هاي هیأت هنرستانو ها  دبیرستان ه

امنایی هیأتدبیرستان ها و هنرستان هاي  اطالعات 

ـاي   توانند پس از شروع سال تحصیلی به منظور ارتقاي کیفیت برنامـه  میامنایی  هاي هیأت هنرستانو ها  دبیرستان ه
هاي  آموزشی و تربیتی با اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط و اخذ هزینه مصوب از داوطلبان، کالس

.ها اختیاري است آموزان دراین کالس شرکت دانش. برنامه دایر کنند فوق

ـته  هاي هیأت نام در هنرستان ثبت: نکته ـیلی    امنایی عالوه برمحدوده جغرافیایی داراي ضوابط خاص رش ـاي تحص ه
.  مربوط است 



 .بود نخواهد امکان پذیر گذشتگان از مانده باقی میراث پاسداشت بدون سرزمینی هیچ مردم فرهنگی هویت حفظ و شناخت
 سرزمین، یک تاریخی بناهاي و معماري هاي یافته .شوند می محسوب فرهنگ یک ارجاع قابل مستندات آثار، این زیرا
 گرچه .است گرفته صورت متمادي سالیان طی در آن گیري شکل که است فرهنگی و تمدن تاریخی، پیشینه کننده بیان

.اند داشته متفاوتی عملکردهاي و ها دیدگاه خاص، مکانی شرایط در و زمان طول در آثار،  این پدیدآورندگان
 نهادهاي استقرار قدمت نشانه کشور، هر آموزشی هاي گنجینه عنوان به آموزشی هاي نهاد و قدیمی مدارس بین، این در

 از ایران کشور در که دهد می نشان شده انجام هاي بررسی .است سرزمین آن تمدن بر تأییدي مهر و بوده کشور آن فرهنگی
 و شکل که است آن از حاکی موجود بقایاي و است داشته وجود مکتب و مدرسه کارکرد با فضاهایی قبل سال هزار چند

 معماري هاي ارزش و هنري اهمیت .اند گردیده بنیادین تحوالت دستخوش کنون تا باستان دوران از آموزشی مراکز شمایل
 وظیفه مراکز، این مرمت و تعمیر نگهداشت، لزوم و بوده کشور آموزشی غناي مجسم نماد و فرهنگی سوابق جزء مدارس این

ماندگاردبیرستان ها و هنرستان هاي اطالعات  :ماندگار هاي هنرستان و ها دبیرستان معرفی

 معماري هاي ارزش و هنري اهمیت .اند گردیده بنیادین تحوالت دستخوش کنون تا باستان دوران از آموزشی مراکز شمایل
 وظیفه مراکز، این مرمت و تعمیر نگهداشت، لزوم و بوده کشور آموزشی غناي مجسم نماد و فرهنگی سوابق جزء مدارس این

 و قدمت از که مدارس از دسته آن فعالیت استمرار و حفظ منظور به خورشیدي هشتاد دهه در خوشبختانه .است همگان
 عنوان به هستند، شهرت حسن داراي استانی یا ملی سطح در و بوده برخوردار فرهنگی و آموزشی علمی، درخشان سوابق

.گرفتند قرار ویژه توجه مورد و انتخاب ماندگار مدارس
per(ماندگار مدارس پرورش، و آموزش عالی شوراي تعریف اساس بر during schools( آموزشی واحدهاي یا مدارس 

 با خاص ضوابط و معیارها مطابق و مشخص فرآیند طی که کافی استحکام داراي و ساله پنجاه حداقل تاریخی بناي با قدیمی
 عبارت به .شود می اداره امنایی هیأت صورت به و شده شناخته ماندگار مدارس عنوان به پرورش، و آموزش عالی شوراي تأیید
 و ملی سطح در آموزشی علمی درخشان سوابق و تاریخی قدمت نظر از که شود می اطالق مدارسی به ماندگار مدارس دیگر

.است المللی بین و شمول جهان ساختاري لحاظ از و بوده متنوع و مختلف هاي زمنیه در شهرت حسن داراي استانی



:6دبیرستان ماندگار پسرانه البرز منطقه 

 از کهدبیرستان این .است تهران شهر قدیمی و معتبر هاي دبیرستان از یکی داشت نام ها آمریکایی کالج که البرز ماندگار دبیرستان
 .دارد قرار البرز کوچه ،)جکال چهارراه( حافظ چهارراه شمال غربی اسالمی انقالب خیابان  در است ایران در آموزشی نمادهاي نخستین
البرز کوه رشته نماي خاطر به دبیرستان این .است مطرح پرافتخار آموزشی نهادهاي از یکی عنوان بهدارالفنون از بعد البرز دبیرستان

.نیست خبري البرز انداز چشم از دیگر شهري بافت پیشرفت دلیل به امروزه گرچه .گرفت نام البرز آن، زمینه پس در

:  ضوابط و شرایط ثبت نام آزمون ورودي
  نشانی به تهران استان پرورش آموزش سایت وارد باید ابتدا آزمون این در نام ثبت روند تکمیل براي داوطلبان

Azmoon.tehranedu.ir دریافت را خود اینترنتی سامانه به ورود رمز اینترنتی، صورت به نام ثبت هزینه پرداخت ضمن و شوند 
  .کنند بارگذاري نام ثبت فرم در را خود داوطلبی تصویر و شخصی اطالعات نام، ثبت بعدي مراحل در و نموده

ماندگاردبیرستان ها و هنرستان هاي اطالعات 

:ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموزان
:بایست شرایط زیر را دارا باشند پایه دهم دبیرستان ماندگار البرز پایه دهم می 1401داوطلبان براي ثبت نام آزمون ورودي 

تابعیت جمهوري اسالمی ایران* 
اشتغال به تحصیل در پایه نهم* 
در نوبت اول پایه نهم 18کسب حداقل معدل * 

ـام در پایـه دهـم     درصد از نمره تراز شده آزمون آخرین نفر پذیرفته شده، مجاز به ثبـت  80کنندگان به شرط کسب حداقل  شرکت ن
گیرد، به  درصد ظرفیت پذیرش در دبیرستان ماندگار البرز به دانش آموزان شاهد تعلق می10ضمنا.  دبیرستان ماندگار البرز خواهند بود

. درصد از نمره تراز شده آزمون آخرین نفر پذیرفته شده در دبیرستان مانـدگار را کسـب کنـد    80آموز شاهد باید صورت که دانش این
درصد از نمـره تـراز    90درصد ظرفیت پذیرش در دبیرستان ماندگار البرز به فرزندان همکاران فرهنگی به شرط کسب  10همچنین

.شده آزمون آخرین نفر پذیرفته شده در دبیرستان ماندگار تعلق می گیرد

  .کنند بارگذاري نام ثبت فرم در را خود داوطلبی تصویر و شخصی اطالعات نام، ثبت بعدي مراحل در و نموده



ـاز شـهریور    ـیدي برابـر    1274این دبیرستان از دهش رادمنش بهرامجی بیکاجی به یادگار از فرزند روانشادش فیروز که در آغ خورش
ـام       1915دسامبر  29برابر  1294شده و در هشتم دي ماه بمبئی متولد میالدي در  1895آگوست  جهان را بـدرود گفتـه اسـت بـه ن

ـتی نیـک       1311اردیبهشت  18دبیرستان فیروز بهرام در  خورشیدي بر روي زمین انجمن زرتشتیان پایه گـذارده شـده و بـه سرپرس
ـایش    1311اندیش اردشیر کیامنش و به رهنمونی و دستیاري ارباب کیخسرو شاهرخ آغاز و انجام و در دوم دي ماه  ـیدي گش خورش

.یافته است
ـان بـه    ضمیمه آن هنرستان  و بهرام فیروز دبیرستان ماندگار ـا و ایرانی یک سرمایه ي ملی و فرهنگی است که فرد فرد فیروزبهرامی ه

 .سهم خود می توانند به پیشینه ي هشتادساله  آن بر خود ببالند

  :ورودي آزمون نام ثبت شرایط و ضوابط

:12 منطقه بهرام فیروز ماندگار هنرستان و  دبیرستان
ماندگاردبیرستان ها و هنرستان هاي اطالعات 

  :ورودي آزمون نام ثبت شرایط و ضوابط
 به عالقمند آموزان دانش .شد خواهند نام ثبت تحصیلی اولویت اساس بر ریاضی و تجربی علوم هاي رشته به عالقمند آموزان دانش
.شوند می پذیرفته تحصیلی هدایت برگه بندهاي و معدل شرط با اي، وحرفه فنی شاخه هاي رشته
 محدودیت گرفتن نظر در بدون و نهم پایه اول نوبت در17 معدل حداقل کسب ریاضی، و تجربی علوم هاي رشته براي پذیرش شرط

.است مدرسه جغرافیایی
.است نهم پایه پایانی آزمون در16 معدل حداقل کسب حسابداري، و افزار نرم و شبکه هاي رشته براي پذیرش شرط

:ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموزان
.شود با توجه به خاص بودن این دبیرستان، پذیرش فقط براي هم میهنان غیر مسلمان انجام می

.زرتشتیان عزیز بدون هیچ شرطی پذیرش خواهند شد



  فنی هاي مهارت آموزش با ساله 5آموزشی هاي هدور صورت به"آموزش و کار کانون"عنوان به 1343 تا 1320سال از مجموعه این
  معلم تربیت گاهشآموز مرکز این .دده می کاربري تغییر رشته 19 در فنی هنرستان قالب در 1343 آبان نهم تاریخدر و بوده فعال

)ع( صادق امام آموزشی فنی آموزشکده نام به مرکز این 1358 سال شهریور از .است داشته نیز تکنولوژي انیستیتو و )کاردانی مقطع(
  )ع( صادق امام آموزشکده 1365 سال در .شد می اداره آموزشکده صورت به 1363 سال تا و داد نام تغییر رسما میمه،ض هنرستان و

.شد تبدیل رجایی شهید دانشگاه به بعداً که گردید منتقل)نلویزا( جدید محل به و یافت نام تغییر اسالمی انقالب دانشکده به
 با حاضر حال در .گردید یک سطح هوشمند هنرستان رتبه کسب به موفق 96 سال و شناخته ماندگار هنرستان عنوان به 89سال در

  .باشد می فعال تهران هنرستان بزرگترین عنوان به رشته 9 در )ع( صادق امام هوشمند و ماندگار دولتی، نمونه فنی هنرستان عنوان

  :ورودي آزمون نام ثبت شرایط و ضوابط
 و شوند Azmoon.tehranedu.ir نشانی به تهران شهر پرورش آموزش سایت وارد باید آزمون این در نام ثبت براي داوطلبان

:12منطقه ) ع(امام صادقماندگار ) / نمونه دولتی ( هنرستان 
ماندگاردبیرستان ها و هنرستان هاي اطالعات 

:ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموزان
تابعیت جمهوري اسالمی ایران* 
در نوبت اول پایه نهم 18کسب حداقل معدل * 

ـام  خواهنـد بـود    درصد از نمره تراز شده آزمون آخرین نفر پذیرفته شده، مجاز بـه ثبـت   80کنندگان به شرط کسب حداقل شرکت .  ن
درصد ظرفیت 10همچنین. به دانش آموزان شاهد تعلق می گیرد) ع(درصد ظرفیت پذیرش در هنرستان ماندگار امام صادق 10ضمنا

.درصد از نمره تراز شده آزمون آخرین نفر پذیرفته شده تعلق می گیرد 90پذیرش به فرزندان همکاران فرهنگی به شرط کسب 

  :ورودي آزمون نام ثبت شرایط و ضوابط
 و شوند Azmoon.tehranedu.ir نشانی به تهران شهر پرورش آموزش سایت وارد باید آزمون این در نام ثبت براي داوطلبان

 نام، ثبت بعدي مراحل در و نموده دریافت را خود اینترنتی سامانه به ورود رمز اینترنتی، صورت به نام ثبت هزینه پرداخت ضمن
  .کنند بارگذاري نام ثبت فرم در را خود داوطلبی تصویر و شخصی اطالعات



 تربیت و اي وحرفه فنی تعلیمات هدف با شمسی 1286 ماه اردیبهشت 17 در )نایرا هنرستان نخستین( نآلما و ایران مدرسه
 ساخت .شد افتتاح وقت معارف وزیر حکمت، مشاورالدوله توسط فرهنگی رجال از جمعی حضور با و متوسطه مقطع در تکنیسین
 صنایع به ایرانیان دستیابی زمینه بنا، این رسیدن پایان به با .است بوده میرزا عبداله استاد ایرانی هنرمند معمار با مدرسه این عمارت

 و هنرجو عالی و متوسطه مقطع دو در و فنی و علمی بخش دو در تهران صنعتی مدرسه نام با بعدها مدرسه این .گردید فراهم نوین

.است شده واقع ملی باغ دروازه و مشق میدان تاریخی بناي مجاورت در ،قدیم تهران بافت در هنرستان بناي .پذیرفت می دانشجو
 نورطبیعی تامین با گرفته قرار هنرستان محوطه غربی بخش در که شده ساخته طبقه درسه 1335 سال در آموزشی جدید ساختمان

.است برخوردار حداقلی انرژي اتالف از دیوارها ضخامت جهت به و ها کالس کافی

  :ورودي آزمون نام ثبت شرایط و ضوابط
.ندارند ورودي آزمون در شرکت به نیازي هنرستان این در تحصیل ادامه به عالقمندان

:12هنرستان ماندگار صنعتی تهران منطقه 
ماندگاردبیرستان ها و هنرستان هاي اطالعات 

:ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموزان
براي رشته هاي الکترونیک، الکتروتکنیک، مکاترونیک و مکانیک 18داشتن معدل باالي *
براي رشته هاي صنایع چوب و ماشین ابزار 17داشتن معدل باالي *
برخورداري از انضباط عالی*
برخورداري از هوش ریاضی و مسلط به کاربرد حل مسئله*

https://ble.ir/honarestansanatitehranانجام پیش ثبت نام از طریق لینک *

شرکت در مصاحبه حضوري *
شرکت در دوره تابستانی جهت گذراندن واحدهاي پیش نیاز*

  :ورودي آزمون نام ثبت شرایط و ضوابط
.ندارند ورودي آزمون در شرکت به نیازي هنرستان این در تحصیل ادامه به عالقمندان



آدرس دقیق پستیمدرسه تلفنجنسیتهنرستان/ دبیرستاننام منطقه  

پسرانهالبرز6
66490324

 66483637
66464662

1پالك   -خیابان البرز   -روبروي پل کالج   -خیابان انقالب اسالمی  

پسرانهفیروز بهرام 12
66713684
66702101
66740118

    2پالك  -خیابان میرزا کوچک خان  -خیابان جمهوري 

هاي ماندگار ها و هنرستان  دبیرستان راهنماي آدرس و تلفن

ماندگاردبیرستان ها و هنرستان هاي اطالعات 

66740118

پسرانه)  ع(امام صادق12
33564636

09197396404

 09197396407
  94پالك –روبروي پارك کوثر  - پایین تر از میدان قیام  - خیابان ري

پسرانهصنعتی تهران  12
12-66706011

66703689
66755244

24پالك –تیر مقابل کتابخانه ملی  30خیابان امام خمینی خیابان 



:هاي نمونه دولتی ها و هنرستان معرفی دبیرستان
ون طریق از نهم، پایه مستعد التحصیالن فارغ باگزینش مدارس، این ن ورودي، آزـم ـانات تأمـی ـارکـت با و مناسـب امک ی مش ـاي ماـل  اولـی

ــش  ابالغ دولتی نمونه مدارس ورودي آزمون برگزاري دستورالعمل .آورند می فراهم را آموزان دانش پرورشی و آموزشی ارتقاي موجبات آموزان، دان
  .شد خواهد برگزار مقرر زمان در آن آزمون و

 توسط آن  هزینه که بوده پرورشی و آموزشی ي برنامه فوق فعالیت ساعت داراي( رسمی دروس ساعات بر عالوه مدارس این هفتگی برنامه
.)میگردد پرداخت آموزان دانش محترم اولیاي

  :ورودي آزمون نام ثبت شرایط و ضوابط
1400- 1401 تحصیلی سال در نهم پایه در تحصیل به اشتغال - 1

 معدل( دوم نوبت پایانی ارزشیابی در "17"کتبی معدل حداقل کسب دولتی، نمونه مدارس دهم پایه ورودي آزمون در شرکت مالك :تذکر
.باشد می نهم پایه التحصیالن فارغ براي )تکوینی نمرات اعمال بدون خردادماه نمرات

نمونه دولتیدبیرستان ها و هنرستان هاي  اطالعات 

 معدل( دوم نوبت پایانی ارزشیابی در 17کتبی معدل حداقل کسب دولتی، نمونه مدارس دهم پایه ورودي آزمون در شرکت مالك :تذکر
.باشد می نهم پایه التحصیالن فارغ براي )تکوینی نمرات اعمال بدون خردادماه نمرات

 یا و نام ثبت هنگام ویرایش زمان گذشت از پس آن تغییر و شود می انتخاب آموز دانش توسط ورودي آزمون در نام ثبت هنگام تحصیلی رشته*
  .باشد نمی پذیر امکان قبولی اعالم از بعد
 جابجایی و بود خواهد نهم پایه تحصیل محل منطقه همان محدوده در صرفا دولتی نمونه هاي دبیرستان ورودي آزمون در نام ثبت *

 پایه( اول سال در )مقصد مدرسه قبولی فرد آخرین نمره داشتن صورت در حتی( منطقه هر محدوده در دولتی نمونه هاي دبیرستان در آموزان دانش
.است ممنوع پذیرش  )دهم

 علوم و ادبیات فیزیک، ریاضی تجربی، علوم ( نظري شاخه از تحصیلی رشته یک نام، ثبت تقاضاي برگ نمون در تواند می صرفاٌ داوطلب هر - 2
.نماید انتخاب را )انسانی

.کند می انتخاب را مدرسه یک داوطلب دارند، مدرسه دو رشته و جنس یک در که مناطقی در : تبصره
.نماید انتخاب را اي حرفه و فنی شاخه از هنرستان یک ، نام ثبت تقاضاي برگ نمون در تواند می صرفاٌ داوطلب هر - 3



 کردن لحاظ بدون تهران شهر آموزان دانش بین در دولتی نمونه اي حرفه و فنی هاي هنرستان به ورود براي علمی رقابت  - 4

.بود خواهد منطقه
 انجام 340/204 1400/04/05بخشنامه اساس بر معتبر اقامتی معتبر مدرك ارائه با ایرانی، غیر اتباع نام ثبت - 5

.شود می
 توجه با هستند، دولتی نمونه مدارس در تحصیل ادامه متقاضی که کشور از خارج مدارس در تحصیل به مشغول آموزان دانش - 6
 آزمون دستورالعمل با مطابق مقرر، موعد در است ضروري شود، نمی برگزار آموزان دانش از قبیل این براي مجزا آزمون که این به

 نظري متوسطه اداره به الملل بین امور مرکز از نامه معرفی و مدارك ارائه با  خود، نام ثبت به نسبت دولتی، نمونه مدارس ورودي
.نمایند مراجعه سرپرست شهید خیابان در واقع تهران شهر کل اداره

نمونه دولتیدبیرستان ها و هنرستان هاي  اطالعات 

:آموزان دانش پذیرش شرایط و ضوابط ظرفیت،
 تجربی علوم و فیزیک ریاضی انسانی، علوم و ادبیات :تحصیلی هاي رشته براي دولتی، نمونه مدارس در آموز دانش نهایی پذیرش - 1
.است خردادماه در تحصیلی هدایت اجرایی نامه شیوه مطابق زمینه، /رشته احراز شرایط کسب به منوط اي، وحرفه فنی شاخه و

 تحصیلی، هدایت ضوابط مطابق آموز، دانش تقاضاي مورد تحصیلی رشته در نام ثبت شرایط احراز عدم صورت در  :تذکر
.شد خواهد اثر بی و لغو آزمون در داوطلب قبولی

 پذیرش 1395/10/10 مورخ 227195 شماره به دولتی نمونه مدارس اجرایی العمل دستور از 11 ماده یک تبصره مطابق- 2
 نسبت به نهم پایه دوم نوبت ارزشیابی کتبی معدل و ورودي آزمون کل نمره میانگین اساس بر ورودي آزمون در آموزان دانش

.بود خواهد )دوم نوبت پایانی ارزشیابی کتبی معدل %50 و ورودي آزمون نمره %50( مساوي
 17 کتبی معدل حداقل داشتن دولتی، نمونه مدارس در آموزان دانش پذیرش براي کتبی، معدل %50 محاسبه شرط  :تذکر

.است 1400- 1401 تحصیلی سال در )تکوینی نمرات اعمالل بدون نهم پایه خردادماه نمرات معدل ( دوم نوبت پایانی ارزشیابی



 در دولتی، نمونه مدارس پذیرش ظرفیت از )% 10( درصد ده 1390/03/29 مورخ 220/61884 شماره بخشنامه استناد  به- 3
  .گیرد می تعلق شاهد آموزان دانش به ، داوطلب وجود صورت

 خود، تقاضاي مورد مدرسه شده پذیرفته فرد آخرین کل نمره %70 حداقل کسب شرط به شاهد سهمیه آموزان دانش:تذکر
.شوند می پذیرش
دولتی نمونه اي حرفه و فنی هاي هنرستان خاص موارد

 نسبت دولتی نمونه اي حرفه و  فنی هاي هنرستان در موجود هاي رشته اولویت گرفتن نظر در با و خود عالقه به توجه با داوطلبان*
.نمایند اقدام هنرستان انتخاب به
 در نام ثبت به مجاز شوند، می پذیرفته هنرستان یک دولتی نمونه اي حرفه و فنی هاي هنرستان ورودي آزمون در که داوطلبانی*

.بود نخواهند ها هنرستان سایر

نمونه دولتیدبیرستان ها و هنرستان هاي  اطالعات 

.بود نخواهند ها هنرستان سایر
  .بود خواهد شرایط با متناسب و درهنرستان قبولی از بعد رشته انتخاب*

: مهم تذکرات
 اند شده پذیرفته هنرستان یک آزمون در که دولتی نمونه اي حرفه و فنی هاي هنرستان ورودي آزمون در شده قبول داوطلبان - 1

 ثبت هنگام در داوطلبان گردد می تاکید بنابراین .بود نخواهند دولتی نمونه هاي دبیرستان یا و ها هنرستان دیگر در نام ثبت به مجاز
 انتخاب هنگام ندارد، را هنرستان در تحصیل ادامه قصد آموز دانش اگر (نمایند دقت نظر مورد آموزشی واحد نوع انتخاب در نام

.)ننماید انتخاب را هنرستان ها، اولویت
 دولتی نمونه اي حرفه و فنی هاي هنرستان به دوم دوره متوسطه دولتی نمونه هاي دبیرستان شده پذیرفته آموزان دانش انتقال - 2

.باشد می بالمانع
.بود خواهد آموزشی واحد هر در امتیاز نصاب و کنندگان شرکت تعداد با متناسب نهایی پذیرش ظرفیت کف تغییر است بدیهی - 3



آدرس دقیق پستیتلفن مدرسهجنسیتنام دبیرستانمنطقه 
پاسداران شمالی سه راه اقدسیه تنگستان چهارم انتهاي بن بست ناز یک22831919دخترانهفراست1
ولی عصر چهار راه پسیان خ توتون چی26211557پسرانهامام موسی صدر1
7البرز -خیابان البرز–خیابان مرزداران 44282023پسرانهشهید دکتر علیمحمدي2
روبروي ورزشگاه آمنه-ك نسترن-خ اطاعتی جنوبی-مرزداران88241415دخترانهشایستگان2
شهید هاشمیان -نیستان سوم -پاسداران22588407دخترانهفدك3
خیابان فرجام خیابان عبادي جنوبی کوچه شهید رحمتی77455855پسرانهابوعلی سینا4
متري اول30تکاوران شمالی -خیابان هنگام خیابان دالوران 77454645دخترانه)ع(امام محمد باقر4
شهر زیبا  میدان الغدیر خ فرهنگ44319091دخترانهعفاف5
شهرك آپاداناابتداي 44632004پسرانه)عج(امام مهدي5
خیابان مطهري، تقاطع میرزاي شیرازي88905650دخترانه)س(حضرت زهرا 6
خیابان بهشتی، خیابان بخارست، کوچه یکم88100941-2پسرانهجاویدان6

دولتی هاي نمونه  دبیرستان راهنماي آدرس و تلفن
نمونه دولتیدبیرستان ها و هنرستان هاي  اطالعات 

خیابان بهشتی، خیابان بخارست، کوچه یکم88100941-2پسرانهجاویدان6
خیابان دکتر شریعتی، خیابان معلم، خیابان مرودشت، جنب مخابرات88411648دخترانهیاس نبی7
89خ استاد مطهري، خ سلیمان خاطر، نبش کوچه نوبخت، پالك88831220پسرانهشهید احمدي روشن7
خیابان شهید آیت، ایستگاه داروخانه77902776پسرانهدانشمند8
42نارمک، میدان 77939029دخترانهالهام8
بعداز میدان فتح مهر آباد جنوبی خیابان امام محمد باقر خیابان عبداهللا صفري جنب کوچه قادري66288797دخترانهزهرا نظام مافی9
شهرك فرهنگیان غرب تهران نرسیده به شهرك آزادي روبروي کارخانه شیشه مینا44540020دخترانهعترت9
خ شمشیري، انتهاي خیابان پادگان، خیابان صفري66633552پسرانه)ع(امام صادق 9
)ص(شهرك آزادي بلوار محمد رسول اهللا 44502498پسرانهشهید فرجی9
متري امیري نرسیده به گلستانی میدان مهناز16خیابان 55762000پسرانهشهید چمران10
خیابان قزوین خیابان پهلوانی55141020دخترانهمکتب االحرار10
سرپل امیر بهادر) عج(خیابان ولیعصر55397031دخترانهشهید بهرامی11
180شهریور جنب آتش نشانی پ  17خیابان 33129192دخترانهسلمان12
6شهریور، خیابان گوته پ 17خیابان 33559306پسرانهشهید نواب صفوي12
خیابان دماوند بزر گراه عباس دوران شهرك زینبیه77170576دخترانهعالمه حلی13



آدرس دقیق پستیتلفن مدرسهجنسیتنام دبیرستانمنطقه 

اتوبان محالتی خ نبردجنوبی خ زمزم غربی خ شمشاد نبش الله36308291پسرانهدکترحسابی14

خیابان کیوان جنب آتش نشانی-بعدازپل دوم-بلوارابوذر33072484دخترانهمطهره14

خیابان شهید آقاجانلو  -خیابان نبرد جنوبی  33002131 -33736800دخترانهشهید باهنر15

خیابان شهید محمدي  -انتهاي شهرك والفجر  33832290 -33822400دخترانهسلمان فارسی15

خیابان شهید نباتی  -خیابان خاوران  33142900-33802494پسرانهصنیعی فر15

جنب شهرداري  -خیابان خاوران  33143706-33831083پسرانهشهریور1517

دکتر شریعتیخیابان . میدان باربري. یاخچی آباد 55036300پسرانهرشدپسران16

شهیدرجاییپارك روبروي  -بهشتبعد از میدان . شهید رجاییخیابان 55022800دخترانهرشددختران16

خیابان شهید کیانی -خیابان سجاد جنوبی نرسیده به میدان بهاران 66201110پسرانهشهید احمدي روشن17

جاده ساوه نرسیده به پاسگاه نعمت آباد کوچه جهاد55822220دخترانهالزهرا17

بلوارمعلم بعد از میدان معلم ایستگاه مجتمع انقالب اسالمی66222251دخترانه)  س(فاطمه الزهرا 18

دولتی هاي نمونه  دبیرستان راهنماي آدرس و تلفن
نمونه دولتیدبیرستان ها و هنرستان هاي  اطالعات 

بلوارمعلم بعد از میدان معلم ایستگاه مجتمع انقالب اسالمی66222251دخترانه)  س(فاطمه الزهرا 18

روبروي بوستان قائم-بلواریافت آباد66216060دخترانهفدك18

بلوارمعلم بعد از میدان معلم ایستگاه مجتمع انقالب اسالمی66222565پسرانه)  ع(امام حسین 18

بهمن، مجتمع هفت تیر 22خانی آباد نو، پارك 55002828پسرانهشهید همت19

شکوفه، خیابان شهید مطهري، ضلع غربی پارك شریعتی    55859444پسرانهژان پال اوحدي 19

خانی آباد نو خیابان میثاق ایستگاه حسنی55031300دخترانهبشري19

:توجه

ش- 1 ـته پذیرش نهایی داـن ی دوره دوم براي هریک از رش فیزیـک،   - تجربـی، ریاضـی   علوم(هاي تحصیلی  آموزان در مدارس نمـونه دولـت
عدم احراز است و درصورت تحصیلی  هدایت نامه  آیینمنوط به کسب شرایط احراز رشته مطابق ) وحرفه اي  ادبیات و علوم انسانی، شاخه فنی

.اثر خواهد بود آموزان مطابق ضوابط هدایت تحصیلی، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی در رشته تحصیلی مورد تقاضاي دانش نام شرایط ثبت
.امکان تغییر رشته بعد از ثبت نام  و یا قبولی در پایه دهم وجود ندارد  - 2



دولتی هاي نمونه هنرستان راهنماي آدرس و تلفن
آدرسرشته هاي تخصصیتلفن مدرسهجنسیتهنرستاننام منطقه

22233124دخترانهآزادگان1
)پویانمایی(انیمیشن-نقاشی -معماري داخلی -گرافیک

ودوختطراحی  
کارامیانکوچه –باالتر از پل صدر –خیابان شریعتی 

  44429494دخترانهعالمۀ جعفري5
شبکه و نرم افزار رایانه ـ حسابداري ـ معاري داخلی 

گرافیک-فتو
بلوار اشرفی اصفهانی باغ فیض  -فلکه دوم صادقیه 

  22خیابان 

و نرم افزاررایانهشبکه الکترونیک ـ الکتروتکنیک ـ 66953068پسرانهرسالت6
جنب  -نرسیده به چهارراه طالقانی-خیابان ولی عصر

شاهددانشگاه 

تأسیسات  -ابزارماشین الکترونیک ـ الکتروتکنیک ـ 77559070پسرانهآزادي فلسطین7
مقابل  -ابتداي خیابان دماوند -)ع(میدان امام حسین

ایرانمهرخیابان 

گرافیک-فتو–و نرم افزاررایانه شبکه  -حسابداري 88418132دخترانهشهید مطهري7
-چهارراه مرودشت–خیابان معلم  -خیابان شریعتی

  44پالك

33558535پسرانه)ع(امام صادق 12
ـ چاپ ـ متالورژي ـ تأیسات مکانیکی ـ ساختمان ـ الکترونیک 

کوثرروبروي پارك -پایین تر از میدان قیام-خیابان ري

نمونه دولتیدبیرستان ها و هنرستان هاي  اطالعات 

33558535پسرانه)ع(امام صادق 12
ـ چاپ ـ متالورژي ـ تأیسات مکانیکی ـ ساختمان ـ الکترونیک 

چوب و مبلمانصنایع -ابزارـ مکانیک خودرو لکتروتکنیک ماشین 
کوثرروبروي پارك -پایین تر از میدان قیام-خیابان ري

معماري داخلی -گرافیک– حسابداري –شبکه و نرم افزاررایانه 33309115دخترانهآسیه14
خیابان انتهاي – چهارصد دستگاه– پیروزيخیابان 

جنب دبیرستان فرهنگ قیام– فارابی

حسابداري ـ معماري داخلیـ گرافیک ـ شبکه و نرم افزاررایانه 33143637دخترانهبتول آقامحمدي15
خیابان -خیابان هنرستان -شهرك والفجر -مسعودیه

شهید محمدي 

ـ شبکه و نرم افزاررایانهحسابداري گرافیک ـ طراحی ودوخت ـ 55331794دخترانهزینبیه16
جنب مترو کوچه  -بلوارشهید دستواره  -علی آباد جنوبی

مدرسه 
)ع(کوچه وارثان حسین -سه راه زمزم -خیابان زمزممکانیک خودروـ الکترونیک ـ الکتروتکنیک 55824000پسرانهتوحید17

18
حضرت

)س(مریم  
66322082دخترانه

ـ طراحی ودوخت  -گرافیک ـ شبکه و نرم افزاررایانه ـ حسابداري
)پویانمایی(انیمیشن -داخلیمعماري 

قائمروبروي پارك  -بلوار معلم -یافت آباد

داخلیمعماري –شبکه و نرم افزاررایانه ـ حسابداري55867770پسرانهشهید نصیرزاده19
روبروي -خیابان مطهري -خیابان شکوفه -عبدل آباد 

پارك شریعتی 
دانشخیابان -خیابان بهمنیار-نازي آبادحسابداري -داخلیمعماري -گرافیک-فتو55024040دخترنیکان19

.  هنرجو در نظر گرفته شده است 30هر رشته، یک کالس با  پذیرشظرفیت * 



فرهنگدبیرستان هاي اطالعات :فرهنگ  هاي دبیرستان معرفی
ه مند عالقه و مستعد آموزان دانش منظورجذب به »فرهنگ دبیرستان « عنوان تحت دولتی مدرسه باب 4 تعداد 1381 سال در  ـب

ـیل ـته در تحص ـات رش وم و ادبی ـانی، عـل .شد تأسیس آزمایشی به صورت تهران شهر در انس

 و ارزیابی با پرورش و آموزش عالی شوراي هشتم دولت با همزمان 1383 سال در مدارس این فعالیت از   سال سه گذشت از پس
 تاسیس نامه آئین انسانی، علوم و ادبیات رشته مجري مدارس سایر با مقایسه در آنها پرورشی و پژوهشی آموزشی، آمدي کار تائید

 کارهاي و ساز به کافی توجه و بودن اي رشته تک.نمود ابالغ کشور سراسر به و تصویب را فرهنگ امنایی هیأت دبیرستان
 اصلی عامل فرهنگ امنایی ت هیأ  هاي دبیرستان در انسانی علوم و ادبیات رشته اقتضائات با متناسب نرم افزاري و انسانی کالبدي،

  .است بوده موفقیت این

  :ورودي آزمون نام ثبت شرایط و ضوابط

  1400- 1401 تحصیلی سال در نهم پایه در تحصیل به اشتغال  1400- 1401 تحصیلی سال در نهم پایه در تحصیل به اشتغال
)آزمون در نام ثبت جهت صرفا( 1400- 1401 منه پایه امتحانات در 17 لک معدل حداقل سبک

فرهنگ امنایی هیأت هاي دبیرستان ورودي آزموندر قبولی
1401خرداد تحصیلی هدایت فرم در انسانی علوم و ادبیات رشته احراز شرایط بودن دارا
  فرهنگ امنایی هیأت هاي دبیرستان از یکی انتخاب به نسبت اي، منطقه محدودیت بدون توانند می آزمون در شرکت تقاضیانم

).شدبا نمی پذیر امکان دهم پایه در شده پذیرفته آموزان شدان جایی جابه است ذکر به الزم( .نمایند اقدام مشخصات جدول برابر

:آموزان دانش پذیرش شرایط و ضوابط ،رفیتظ

 جانبازان و آزادگان شهدا، معزز فرزندان شامل( شاهد آموزان دانش به ،سهمیه از درصد 10 آزمون، در کنندگان شرکت بر عالوه
 مدارك سایر همراه به سهمیه از استفاده قانونی مستندات ارائه آزمون، در شدن پذیرفته درصورت که گیرد، می تعلق )درصد50باالي
.دباش می الزامی نام ثبت



آدرس دقیق پستیتلفن مدرسهجنسیتنام دبیرستانمنطقه 
میرزاپور خیابان -شریعتی 22232505دخترانهزهره هادي خان تهرانی1

جنب تندیس -جعفرآباد   خیابان -تجریش 22710174پسرانهمطهريشهید 1

کوچه هالل– فلکه دوم صادقیه 44228366پسرانهفرهنگ2

جنب دبیرستان هدي-خیابان هرمزان-شهرك قدس88565483دخترانهرضوان2

32خیابان فرجام میدان صد م کوچه77208405پسرانهشهید احدزاده4

ابن علیپرتوي خیابان استاد حسن بنا چهار راه شمالی خیابان  مجیدیه22507787دخترانهیاسینآل 4

بهمن22 خیابان– فیض باغ -اصفهانیاشرفی 44412522دخترانهفرهنگ5

سازمان برنامه شمالینبش -فردوس غرب 44138223پسرانهتوحید5

،  خ حجت دوستفلسطین خ14-88950512پسرانه)سعیديآیت اله (  6

فرهنگغربی میدان ضلع -یوسف آباد 88714777دخترانهفرهنگ6

امجدي منشخیابان دکتر شریعتی، خیابان معلم، خیابان 88424858 - 884200044دخترانهفرهنگ7

فرهنگدبیرستان هاي   راهنماي آدرس و تلفن

فرهنگدبیرستان هاي اطالعات 

امجدي منشخیابان دکتر شریعتی، خیابان معلم، خیابان 88424858 - 884200044دخترانهفرهنگ7

مهر خیابان-خیابان جانبازان شرقی 77927741دخترانهبانو امین8

کارون وقصرالدشتبین -خیابان امام خمینی 66355949پسرانهفرهنگ10

بیابانیکوچه -جیحون ویادگار بین -خیابان هاشمی 66367110دخترانهفرهنگ10

41پالك -فردوس  خیابان -منیریه میدان -) عج(ولیعصر  خیابان66958334دخترانهفاطمیه11

بابا طاهر  خیاباننبش  -فرخی  خیابان-خاقانی چهاراه -دماوند   خیابان77418234دخترانهفرهنگ13

فلکه اطالعات -سعدي  خیابان-مسیل جاجرود 77413585پسرانهعرفان13

جنب اداره آموزش وپرورش-چهارصددستگاهمیدان -پیروزي  خیابان33791828دخترانهقیام14

بازارگلجنب  -چهارراه دانشگاه -نبردجنوبی خیابان33680403پسرانهمکتبی14

شهید محمدزادهکوچه  -دربنديشهید خیابان  -خاوران خیابان 36300424دخترانههاجر15

خ شهیدخسرواحمدي-سمت چپ-چهارراه اول -خ شهیدفالحتی-خیابان ابریشم55331616-7پسرانهشریفی16

دبیرستان رشدجنب .رجایی شهیدروبروي پارك . بعد از میدان بهشت. شهید رجایی  خیابان55034300دخترانهحاج حسین مکتبی16



علوم و معارف اسالمیرشته   معرفی 

 .گردید مشاهده کارآمد و متدین متعهد، نیروي به نیاز ,جامعه اداره در دینی تفکر حاکمیت و اسالمی انقالب پیروزي از پس
.نمود ارایه متوسطه دوره سطح در را اسالمی معارف و علوم رشته تاسیس پیشنهاد ,مطهري شهید عالی مدرسه لذا
 .شدند وارد رشته این گسترش عرصه به نیز دیگري آموزشی فرهنگی موسسات ,آموزش و فرهنگ امر متولیان آشنایی با

.شود می انجام غیردولتی هم و دولتی مدارس سطح در هم رشته این پذیرش حاضر حال در
 ایجاد ضمن که دانست اسالمی انقالب دستاوردهاي از یکی را اسالمی معارف و علوم مدارس تاسیس توان می اکنون
.است آورده فراهم آموزان دانش الهی تربیت و تعلیم جهت مناسبی فرصت دینی علوم و متوسطه تحصیالت میان پیوند

علوم و معارف اسالمیدبیرستان هاي اطالعات 

.است آورده فراهم آموزان دانش الهی تربیت و تعلیم جهت مناسبی فرصت دینی علوم و متوسطه تحصیالت میان پیوند

  :ورودي آزمون نام ثبت شرایط و ضوابط

  ورودي آزمون در شرکت به نیاز اسالمی معارف و علوم رشته در دولتی عادي مدارس در تحصیل ادامه به عالقمندان*
.ندارند



آدرس دقیق پستیتلفن مدرسهجنسیتنام دبیرستانمنطقه 

1
سما 

)وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی(
4پالك نوبهار، انتهاي کوي فرهنگیان، خیابان ازگل، 22190609پسرانه

1
صفا صهباي

)محالتی شهیدوابسته به موسسه (
فدكجنب بوستان -4خ نصر-2فاز-محالتی شهرك22480768دخترانه

1
)ع( هاديامام 

)محالتی شهیدوابسته به موسسه (
)ع( امیرالمومنینمسجد  روبروي -)ع( علیخ امام  -3فاز  -محالتی شهرك22480771پسرانه

2
)ع(امام صادق 

))ع(وابسته به دانشگاه امام صادق ( 
سعادت آباد، بلوار دریا، روبروي بوستان دالوران88084991-88084707پسرانه

4
زینبراه 

)دولتی وابسته به حوزه علمیه( 
جشنوارهخیابان تهرانپارس، 77332079دخترانه

4
سما 

)وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی(
151پالك پایدارفرد، خیابان ، نبش 4پاسداران، گلستان 22587851دخترانه

5
)س(فاطمه الزهرا 

)دولتی وابسته به حوزه علمیه(  
میدان پونک، باغ فیض44452510-2دخترانه

) وابسته – غیر دولتی ( اسالمی علوم و معارف دبیرستان هاي   راهنماي آدرس و تلفن

علوم و معارف اسالمیدبیرستان هاي اطالعات 

5
)دولتی وابسته به حوزه علمیه(  

میدان پونک، باغ فیض44452510-2دخترانه

خواجه نصیرالدین طوسیخیابان انقالب، خیابان ، )ع(امام حسین میدان 77688513دخترانه)غیردولتی(معصومیه 7

12
مطهريشهید 

)به مدرسه عالی شهید مطهريوابسته (
74پالك امیرکبیر، انتهاي کوچه سراج، خیابان 33909930پسرانه

2، کوچه درودي، پ )زرین نعل(م شهدا، خ کفائی امانی 77501248-77651630پسرانه)غیردولتی(ثامن االئمه 12

12
مطهريشهید 

)به مدرسه عالی شهید مطهريوابسته (
33921323دخترانه

چهارراه سرچشمه، نرسیده به )ره(شهید مصطفی خمینی خیابان 
18پالك شهید صیرفی پور، کوچه 

12
کوثر 

)اسالمیوابسته به جامعه تعلیمات ( 
55603135-55603134دخترانه

خندانشهید کوچه وحدت اسالمی، پایین تر از بیمارستان رازي، خیابان 
33پالك شهید رضائی، کوچه  

12
الغدیر 

)اسالمیوابسته به جامعه تعلیمات ( 
85پالك شهید مشهدي رحیم، بعد از چهارراه ریسمانچی، خیابان خراسان، خیابان 33800763دخترانه

شمشادخیابان نبرد جنوبی، چهاراه زمزم، خیابان 36318814پسرانه)غیردولتی(غدیر پیام 14

شهید بخارایی، جنب مسجد قدسخیابان جنب ترمینال جنوب، 55051215پسرانه)علمیهوابسته به حوزه  دولتی) ( ع(امام محمد باقر 16

17
)ع( ابوطالبحضرت  هدایت سفیران
)علمیهوابسته به حوزه  ( 

)ع( ابوطالبمجاور مسجد حضرت - نعمتیخ  - قزوینخ 55783133پسرانه



آدرس دقیق پستیتلفن مدرسهجنسیتنام دبیرستانمنطقه 
هالل کوچه– صادقیهدوم  فلکه44228366پسرانه)امنایی هیات(فرهنگ 2

انقالب اسالمی، چهارراه کالجخیابان 66464662-66966596پسرانه)هیات امنایی(ماندگار البرز 6

پسرانه)عادي(فرهنگ 7
884200044 -  
88424858

خیابان دکتر شریعتی، خیابان معلم، خیابان شهید گوهري، خیابان شاه ملکی ، 
20پالك 

، خ بخت آزادوحیدیه خیابان77287275پسرانه)شاهد(  مالصدرا8

)ص(نبی اکرم  بلوار-شهرك آزادي-جاده مخصوص کرج 44566030-44500050دخترانه)شاهد( زینبراه 9

علوم و معارف اسالمیدبیرستان هاي دولتی داراي رشته   راهنماي آدرس و تلفن

علوم و معارف اسالمیدبیرستان هاي اطالعات 

)ص(نبی اکرم  بلوار-شهرك آزادي-جاده مخصوص کرج 44566030-44500050دخترانه)شاهد( زینبراه 9

ك پانزدهم بن بست گوهرشاد)فخرآباد(دروازه شمیران خ ش مشکی 77533306دخترانه)شاهد( روشنگر12

فلکه چهارم خزانه، خیابان جمشید سید55048270دخترانه)دولتی( حکمت16

)ع(ابوذر جنوبی، پل سوم، جنب مسجد علی ابن الحسین خیابان 33800763دخترانه)امناییهیات - دولتی(فیض کاشانی 14

صولتی شهید کوچهخ ابوذر، 55140962دخترانه)امنایی هیات( دخانچی شهید17

)ره(معلم، شهرك امام خمینی میدان یافت آباد، 66245474دخترانه)دولتی( نرجس18

شادمانخیابان وثوق، خیابان جانبازان، میدان معلم، میدان یافت آباد، 66790010پسرانه)دولتی ( شهداي گمنام 18



:هاي شاهد  ها و هنرستان معرفی دبیرستان

هاي شاهد یکی از انواع مدارس دولتی است که به منظور تقویت بنیه علمی و ارتقاي کیفیت شرایط  ها و هنرستان دبیرستان
دگان، و (تحصیلی فرزندان معزز ایثارگران  ـان، رزمـن ـبازان، آزادگ ـت می...) شاهـد، جان . کنند فعالـی

ش ورالعمل ثبت نام مدارس شاهد می اولیاي محترم داـن ـانی   توانند از طـریق سایت اطـالع  آموزان براي اطـالع از دسـت رس
مدیرمـدرسه محل تحصیل فرزندشان  pada.medu.irسامانه ،tehranedu.irاداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 

. هاي گروهی مطلع شوند و رسانه
ش رش داـن ذـی ـام و ـپ ـت ن ـه ورودي  ثـب ی) دهم(آمـوزان درپاـی وحرفه اي شاهد توسط ستاد ثبت نام مدرسه  مــدارس فـن

.خارج از سامانه سجا انجام خواهد شد

شاهددبیرستان ها و هنرستان هاي اطالعات 

.خارج از سامانه سجا انجام خواهد شد
بـرگ   آموزان براي ثبت نام درپایه دهم باید شرایط ورود به شاخه، زمینه و رشته مورد نظر براساس نمـون  این دسته ازدانش

.هدایت تحصیلی را کسب کرده باشند
.باشد و تکمیل فرم هاي مربوط قطعی می) pada.medu.ir(سامانهپس از ورود به دانش آموزان شاهد ثبت نام 

.بایست براي تکمیل ثبت نام به صورت حضوري به مدرسه پذیرفته شده مراجعه نمایند پس از اعالم نتایج نهایی می
هزینه برگزاري جلسات آموزشی،  پرورشی و پژوهشی مازاد بر برنامه درسی مصوب این مدارس بر اساس مجوز اداره کـل  

ش آموزان پرداخت  می ـرم داـن ـاي محـت ـیین و توسـط اولی ـرورش تع ـارگــران وزارت آمـوزش و ـپ . گردد امور شاهد و ایث



نام دبیرستانمنطقه 

رشته تحصیلی
تعداد دانش آموز 

در هر کالس
آدرس دقیق پستیتلفن مدرسه
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3022814454-111صابرین 1
تر از سه راه اقدسیه پایین –شمالیپاسداران 

742پالك  -صاحبقرانیهبه پمپ بنزین نرسیده 

خیابان نصر  2شهرك شهید محالتی فاز 3022497000-111)س(حضرت خدیجه 1
سرایداريتختی روبروي میدان میدان  -میدان تجریش خیابان دربندي 3022736080-211جالل آل احمد1

محمدياشرفی اصفهانی کوچه 3044277002-121تهذیب2

ایران سیماي خیابان –شهرك غرب -میدان صنعت 3088574004-211شهداي بدر2

3088782965-121ایثار3
تقاطع میرداماد کوچه قبادیان غربی پالك ) آفریقا(نلسون ماندال خیابان 

2
فردوس یارمحمدي بن بست خیابان –شهید کالهدوز خیابان 22581264  -      مشکوه 3

هاي شاهد دبیرستان راهنماي آدرس و تلفن
شاهددبیرستان ها و هنرستان هاي اطالعات 

فردوس یارمحمدي بن بست خیابان –شهید کالهدوز خیابان 22581264  -      مشکوه 3

58پاسداران نیستان سوم خ شهید راستوان پالك 3022541337-210فتح3

3077373121-121معلم 4
پلیسپارك روبروي -خیابان توحید-تهرانپارسفلکه چهارم 

غربیمیدان قرآن نهم  -نصیريشهید کوچه 

3077368847-211شهید مطهري4
  -خیابان استقاللباالتر از  -خیابان توحید-فلکه چهارم تهرانپارس 

نورعلیشرقی روبروي پارك پلیس جنب دبیرستان شهید  16خیابان 

3044079779-221معراج5
مهتاب ششم -اباذربلوار  -کاشانیاله خیابان آیت –فلکه دوم صادقیه 

شریفیشهید کوچه 

  3044053434-221شهید رجایی 5
خیابان هجرت-خیابان پیامبر مرکزي–بزرگراه شهید ستاري 
ذوالفقاري) گلزار ششم (ولی اهللا خیابان شهید 

انتهاي مشاهیر  -خیابان قائم مقام– میدان هفتم تیر 3088141071-120شهداي هفتم تیر6

30-111مبشر6
88926855
88900941

میدان فلسطینبلوار کشاورز خ فلسطین نرسیده به 

اولیاییشهید خیابان -دردشت چهارراه -نارمک 3077490655-121تزکیه8

5پالك-شهید نبی ییان خیابان  -خیابان دماوند11113077287275مالصدرا8



نام دبیرستانمنطقه 

رشته تحصیلی
تعداد دانش آموز 

در هر کالس
آدرس دقیق پستیتلفن مدرسه

ی
ض

یا
ر

ی
رب

ج
ت

ی
سان

ان

ف
ار

مع

اکرمشهرك آزادي بلوار نبی - جاده مخصوص کرج 12113044500050)س( راه زینب9

کریمیکوچه شهید –) ره(نرسیده به یادگار امام –دامپزشکی خیابان 3066352759-120)س(معصومه حضرت 10

گوهرشادانتهاي بن بست  -کوچه کلهر- )فخرآباد(مشکیشهید خیابان -شمیراندروازه 11113077530828روشنگر12

31مجاهدین اسالم کوي قائن پالك خیابان 3077532317-211شهید مدرس12

خاقانی میدان شهید مهتدي کوي زینبیه خیابان - نوتهران 3077170202-111طلیعه 13

6پالك  21/3سوم نیروي هوایی فرعی خیابان - خیابان پیروزي3077402277-210مهدیون 13

انتهاي خیابان شهیدشریعت  - کیانی خیابان- چهارراه میثم- اتوبان شهیدمحالتی3033685858-211فروغ شهادت 14

خیابان شهید مهدي - خیابان شهید پورمند- متروپیروزيجنب  - خیابان پیروزي3033335191-111)س(حضرت زینب 14

6کوچه نصر- بلوار شاهد - آزادروبروي دانشگاه  - حقیشهید ده  - افسریهمتري  20اتوبان بسیج 3033738386-111کوثر15

هاي شاهد دبیرستان راهنماي آدرس و تلفن
شاهددبیرستان ها و هنرستان هاي اطالعات 

6کوچه نصر- بلوار شاهد - آزادروبروي دانشگاه  - حقیشهید ده  - افسریهمتري  20اتوبان بسیج 3033738386-111کوثر15

بهشتباالتر از میدان  - رجاییشهید خیابان 3055016464-111مطهره 16

ستاره مجتمع شریعتی  خیابان -بهشتپایین تر از میدان  -خیابان رجایی30550001060-111سروش16

31بزرگراه آیت اله سعیدي اول جاده ساوه کوچه محمدي نیا پالك 3066695622-111)عج(امام مهدي 17

مدرسهکوچه ) بازار مبل (یافت آباد شرقی خیابان 3066224376-211وارثان حسین 17

کیانروبروي سینما پردیس  - جوانهبلوار 3055825986-111ریحانه الرسول19

نیلوفرخیابان  - شقایقبلوار  - شمالیمیثاق بلوار  - آبادخانی 3055519278-200علی محمدي19

هاي شاهد هنرستان راهنماي آدرس و تلفن

آدرسرشته هاي تخصصیتلفن مدرسهجنسیتهنرستاننام منطقه

3
آوینیشهید 

)کاردانش(
22588422پسرانه

و جلوه ویژه تصویرسازي  - الکترونیکیمحتواي آموزشی تولید 
هاي اینترنتی پایگاهو توسعه دهنده تولیدکننده  - رایانه اي

6پالك  -پنجمنیستان نبش -خیابان پاسداران

14
شهید 

روشن احمدي
)وحرفه اي فنی(

و نرم افزار رایانهشبکه  - حسابداري–گرافیک-فتو33439383پسرانه
شهید  خیابان-چهارراه میثم-محالتیاتوبان شهید 

1کیانی کوچه شهید میرمحمدي پالك 



):  سمپاد(استعدادهاي درخشاندبیرستان هاي  معرفی 

.اند شده تأسیس برتر استعدادهاي پرورش و شناسایی هدف با ها دبیرستان این
 و نموده مراجعه www.azmoon.medu.ir سایت به باید درخشان، استعدادهاي  هاي دبیرستان ورودي آزمون در نام ثبت براي آموزان دانش 

.نمایند تکمیل را نام ثبت مراحل
.شد خواهد بارگذاري نظر مورد سایت در نامه شیوه طریق از درخشان استعدادهاي هاي دبیرستان ورودي آزمون در نام ثبت شرایط و ضوابط : 1توجه
  تحصیلی سال نهم پایه در تحصیل ادامه شرایط احراز به منوط دهم، پایه به درخشان استعدادهاي مدارس نهم پایه آموزان دانش انتقال :2توجه
.گردد می ارسال اول دوره درخشان استعدادهاي مدارس به اي بخشنامه طی که باشد می درخشان استعدادهاي مدارس 1400- 1401

آموزان دانش پذیرش شرایط و ضوابط ، ظرفیت
 و آموزش کل اداره پیشنهاد براساس ، متوسطه اول دوره سمپاد غیر مدارس از دهم پایه براي درخشان استعدادهاي هاي دبیرستان پذیرش ظرفیت - 1

): سمپاد(استعدادهاي درخشاندبیرستان هاي اطالعات 

 و آموزش کل اداره پیشنهاد براساس ، متوسطه اول دوره سمپاد غیر مدارس از دهم پایه براي درخشان استعدادهاي هاي دبیرستان پذیرش ظرفیت - 1
 به نام ثبت سامانه طریق از الکترونیکی نام ثبت درهنگام جوان پژوهان دانش و درخشان استعدادهاي پرروش ملی سازمان تأیید و تهران شهر پرورش
  .رسد می داوطلبان اطالع

 و ادبیات فیزیک، ریاضی تجربی، علوم( تحصیلی هاي رشته از هریک براي درخشان استعدادهاي هاي دبیرستان در آموزان دانش نهایی پذیرش - 2
  .است تحصیلی هدایت نامه آیین مطابق آزمون از قبل انتخابی رشته احراز شرایط کسب به منوط مهارتی هاي هنرستان و )انسانی علوم

 بی و لغو آزمون در داوطلب قبولی تحصیلی، هدایت ضوابط مطابق آموزان دانش تقاضاي مورد تحصیلی رشته در نام ثبت شرایط احراز عدم درصورت
  .بود خواهد اثر

.باشند می تحصیل ادامه به مجاز پذیرش سال در اند، شده پذیرفته که اي رشته درهمان درخشان استعدادهاي هاي دبیرستان دهم پایه آموزان دانش



):  سمپاد(مدارس استعدادهاي درخشان راهنماي آدرس و تلفن
آدرسشماره تلفننام مدرسهمنطقه

فیضیه جنب اردوگاه شهید باهنر خیاباننیاوران 326131367عالمه حلی1
2دبیرستان فرزانگان-کوچه الدن -موسیوندخیابان -شریعتی خیابان222694877فرزانگان 1
2جنب تعاونی فرهنگیان منطقه  9پالك  -خیابان آرش مهر488247072عالمه حلی2
شهرك غرب گل افشان جنوبی جنب پاساژ 6فاز 788563681فرزانگان 2

4میرداماد،میدان مادر، خیابان بهروز، کوچه سوم،پالك 822221087عالمه حلی3

کوچه یزدانیان یکم-اختیاریهمیدان  -پاسداران322541552فرزانگان 3
دهمپاسداران گلستان 1022511400عالمه حلی4
50پالك جنوبی بعداز تقاطع سمیه ایرانشهر خیابان 588824494عالمه حلی6

): سمپاد(استعدادهاي درخشاندبیرستان هاي  اطالعات 

50پالك جنوبی بعداز تقاطع سمیه ایرانشهر خیابان 588824494عالمه حلی6
142پالك-طالقانی خ سرپرست شمالی  خیابان188966050فرزانگان 6
46پالك -21 خیابان-جانبازانتقاطع -خیابان بیستم-امیرآباد شمالی688330910فرزانگان 6
نبش اندیشه ششم شرقی–اندیشه  خیابان–شهید بهشتی  خیابان877587131فرزانگان 7

189پالكغفاري،  خیابانکمالی،  خیابانکارگرجنوبی، چهارراه لشگر،  خیابان155415556عالمه حلی11
71نادري پالكخیابان  -اعلمامیر روبه روي بیمارستان –سعدي شمالی  خیابان777505677فرزانگان 12
باب زرتابی خیابان-اولمتري هشت  -اشراقی خیابان -چهارراه سبالن-دماوند  خیابان777691333عالمه حلی13
بالل حبشی شهرك زینبیه خیابانانتهاي -نرسیده به چهار راه خاقانی-تهران نو477170223فرزانگان 13
8پالكشهید رضایی  خیابانشهیددشتبان زاده  خیابان-قندوشکرشوش غربی ایستگاه  خیابان255331331عالمه حلی16
جاده ساوه بلوار یافت اباد میدان معلم ابتداي حیدري شمالی روبروي دادسرا جنب اداره برق سینا66204950 -566323555فرزانگان 18



:توجه
نامه ثبت نام اطالعات بیشتر در شیوه 

دولتی، استعدادهاي درخشان و شاهد  دبیرستان هاي نمونهدولتی، استعدادهاي درخشان و شاهد  دبیرستان هاي نمونه
از سوي وزارت آموزش و پرورش براي سال تحصیلی

.باشد قابل دسترسی و الزم االجرا می 1401- 1402  



شغلی–کتابچه راهنماي هدایت تحصیلی فصل اول  
در شبکه شاد مدارس دوره اول  آموزان پایه نهم   دانش 

. متوسطه بارگذاري می شود

شبکه شادشبکه شاد



مدرسه کانون کسب تجربیات تربیتی محله و جلوه اي از جامعه اسالمی و حیات طیبه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

شماره تماساداره 

88964006ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

88988019)نظري(دوره دوم متوسطه 

88997438)  فنی و حرفه اي و کاردانش ( دوره دوم متوسطه 

88979649مشاوره تربیتی و تحصیلی

88964709روابط عمومی 

خیابان شهید سرپرست شمالی–خیابان طالقانی غربی –تهران : آدرس 

اداره آموزش و پرورش شهر تهران 


	بخش اول كتابچه الكترونيك  راهنماي هدايت تحصيلي – شغلي 1402-1401

