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باسمهتعالي


 مقدمه :
با عنايت به دستورالعمل  744/37145مورخ  74/7/2و به استناد تبصره  1از بند  7مصوبه نهصد و پنجاه و يكمين
( )731جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش ،مورخ  ،1571/12/21مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه در مناطق
كمتربرخوردار 1بدون برگزاري آزمون به فعاليت خود ادامه ميدهند ،مقتضي است معاونين آموزش متوسطه شهرستان
ها و مناطق با همكاري ساير معاونتها و واحدهاي ذيربط ،ضمن:
 .1برگزاري جلسات توجيهي ويژه مديران مدارس نمونه
 .2پايش مستمر فرايندهاي پذيرش و ثبتنام؛
نسبت به نظارت و راهبري كميتههاي برنامهريزي مدارس و اتخاذ تصميمات مقتضي در موارد خاص ،اقدام الزم را
معمول دارند.

 اركانمسئولووظايف :
به منظور برنامهريزي ،هماهنگي ،نظارت ،پيگيري و ارزيابي امور مربوط به پذيرش و ثبتنام دانشآموزان در مدارس
نمونه دولتي مناطق كمتربرخوردار ،اركان مسئول به شرح زير ،فعاليت خواهند داشت:
الف)كميتهبرنامهريزيمنطقه/ناحيه/شهرستان 

ـوظايف :


اطالعرساني و ابالغ دستورالعمل به مدارس ابتدايي و نمونه دولتي؛



برگزاري جلسات توجيهي براي مديران مدارس ابتدايي و نمونه دولتي؛



نظارت بر فرايند پذيرش و ثبتنام در مدارس نمونه دولتي و پاسخگويي به متقاضيان؛



دريافت ،بررسي و تأييد فهرست نهايي دانشآموزان پذيرفته شده (اصلي /ذخيره)و ارسال به كميته استان جهت
تاييد نهايي.

پذيرشوثبتنام(مدرسهنمونهدولتي) 

ب)كميته
به منظور دريافت مدارك و مستندات دانشآموزان متقاضي ثبتنام در مدارس نمونه دولتي مناطق كمتربرخوردار،
مديران مدارس مزبور ،نسبت به تشكيل كميته پذيرش و ثبتنام اقدام نمايند.
-

درضمن مدارس مناطق برخوردار طبق تقسيمات كشوري از جمله بوشهر-دشتستان(برازجان)-دشتي(خورموج) و
گناوه  ،فرايند پذيرش و ثبت نام آنان از مدارس نمونه منفک شده و طبق دستوراالعمل مدارس هيات امنايي اداره
خواهد شد .

.مناطقكمتربرخورداربهمناطقياطالقميشودكهمحروميتآنهابهتصويبهيأتدولتياوزارتكشوررسيدهباشد

1

2





ـوظايف:

 .1دريافت مدارك ،مستندات و سوابق (عملكرد) تحصيلي دانشآموزان؛
 .2بررسي مدارك ،مستندات و سوابق (عملكرد) تحصيلي دانشآموزان و تعيين امتياز دانشآموزان براساس جدول شماره()1؛
 .5تنظيم فهرست دانشآموزان حايز امتياز الزم تا دو برابر ظرفيت پذيرش (اصلي/ذخيره) و اعالم آن به كميته
برنامهريزي منطقه /ناحيه /شهرستان جهت تأييد ؛
 .7ثبتنام دانشآموزان پذيرفته شده بر اساس فهرست نهايي تأييد شده از سوي كميته برنامهريزي استان.
ثبتنام :
 شرايط 
 .1داشتن تابعيت ايراني؛
 ثبتنام اتباع غيرايراني تابع بخشنامه شماره  574/3547/72مورخ  1571 /47/17مركز امور بينالملل و مدارس خارج
از كشور است.
 .2نداشتن مردودي در دوره ابتدايي؛
 .5كسب «مقياس خيليخوب در تمامي دروس» در نوبت دوم پايه پنجم سالتحصيلي 78ـ1574؛
 .7كسب «مقياس خيليخوب در تمامي دروس» در نوبت دوم پايه ششم سالتحصيلي 1578-77
ثبتنام :
 مدارك 
ـ تقاضانامه ثبتنام و الصاق يک قطعه عكس دانشآموز به آن؛
ـ تصوير شناسنامه دانشآموز؛
ـ تصوير كارنامه نوبت دوم پايه پنجم سالتحصيلي 78ـ 1574؛
ـ تصوير كارنامه نوبت دوم پايه ششم سالتحصيلي1578 -77؛
ـ مدارك و مستندات (تأييديه ،گواهي و  ) ...بر اساس جدول شماره()1؛
(ارائه تصوير مدارك و مستنداتي كه با مهر و امضاي مدير مدرسه محل تحصيل دانشآموز ،برابر با اصل شدهاند ،بالمانع است).
ـتوجه:مسئوليت تأييد نهايي مدارك و مستندات دريافتي از دانشآموزان و تعيين امتياز ،بر عهده مسئول كميته پذيرش و ثبتنام
منطقه است.
وثبتنام :

 زمانپذيرش

ـ ـ پذيرش و ثبت نام متقاضيان تحصيل در مدارس نمونه دولتي مناطق كمتربرخوردار ،از روز يكشنبه مورخ 1577/45/23
به صورت دوصورت حضوري وغيرحضوري با ثبتنام در لينک  www.hamgam.medu.irو با دريافت رمز عبور از
مدير مدرسه به صورت خوداظهاري ثبت ميكند سپس در مرحله دوم مدارك مرتبط جهت ثبت امتياز به مدير مدرسه
تحويل ميدهد.در ضمن فايل شيوه نامه ثبتنام در سايت  bushehr.medu.irنيز بارگذاري شده است متقاضيان مي-
توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت مذكور مراجعه نمايند.
ـ توجه :از دانشآموزان متقاضي تحصيل در مدارس نمونه دولتي مناطق كمتربرخوردار ،به ترتيب اولويتهاي زير ثبتنام به عمل ميآيد:
اولويت
اول 
اولويت
دوم 

دانشآموزاني كه موفق به كسب «مقياس خيلي خوب در تمامي دروس» نوبت دوم پايه پنجم سال تحصيلي
78ـ 1574و پايه ششم سال تحصيلي 77ـ 1578شدهاند.
چنانچه تعداد دانشآموزان اولويتهاي اول بيشتر از ظرفيت تعيين شده مدرسه نمونه دولتي باشد ،امتياز
حاصل از مدارك و مستندات جدول شماره( ،)1مالك تعيين دانشآموزان پذيرفته شده خواهد بود.
3

ـ در شرايط امتياز برابر ،تصميمگيري براي ثبتنام دانشآموزان واجد شرايط بر اساس مالكهاي زير خواهد بود:
 .1مصاحبه حضوري با دانشآموز توسط تيم مصاحبه كننده كه توسط ادارات شهرستان ها و مناطق مشخص شده
است (:مدير -مشاور و معلم پايه ششم كه توسط اداره آموزش و پرورش مناطق و شهرستان ها مشخص شده
است )
 كيفيت و كميت نظارت بر تيم مصاحبه كننده به عهده اداره منطقه ميباشد. .2نبود مدرسه دوره اول متوسطه در محل سكونت دانشآموز؛

 سايرنكات(مهموضروري):
.1

ثبتنام در هر مدرسه نمونۀ دولتي دوره اول در مناطق كمتر برخوردار ،صرفاً اختصاص به همان مدرسه دارد و پذيرش

دانشآموز در يک مدرسه نمونه دولتي دوره اول ،مجوزي براي ثبتنام وي ،در ساير مدارس نمونۀ دولتي بهشمار نميآيد.
.2

ظرفيت هر مدرسه نمونه دولتي در منطقه كمتربرخوردار ،براي پذيرش دانشآموز در پايه هفتم،متناسب با ظرفيت

فضاي فيزيكي مدرسه و حداكثر يک دهم دانشآموزان پايه ششم جنسيت مدارس ايتدايي همان منطقه خواهد بود.
 %14از ظرفيت پذيرش دبيرستان هاي نمونه دولتي دوره اول متوسطه در مناطق كمتربرخوردار ،در صورت وجود
دانشآموز و كسب حداقل  %44از امتياز آخرين نفر پذيرفته شده در ليست نهايي مدرسه ،به دانشآموزان سهميه شاهد،
تعلق دارد .دانشآموزان با شرايط زير ،به ترتيب اولويت ،ميتوانند از اين سهميه استفاده كنند:
.1

 فرزند شهيد ،فرزند مفقوداألثر ،فرزند جانباز (با درصد جانبازي باالي  44درصد)  252امتیاز

.2

 فرزند آزاده (با بيش از سه سال سابقه اسارت) و فرزند جانباز (با درصد جانبازي  34تا  17درصد)
 244امتياز

.3

 فرزند جانباز (با درصد جانبازي  23تا  77درصد) ،فرزند آزاده (كمتر از سه سال سابقه اسارت) 134
امتياز

.4

 فرزند جانباز (با درصد جانبازي زير  23درصد) ،فرزند آزاده (كمتر از شش ماه سابقه اسارت) 144
امتياز

آن دسته از فرزندان طرح شاهد كه بدون احتساب سهميه ،موفق به كسب امتياز پذيرش در مدارس نمونه دولتي شدهاند،
جزو سهميه  14درصدي منظور نخواهند شد.
ـ بررسي مدارك ثبتنام دانشآموزان ذينفع سهميۀ شاهد و فرهنگي ،هنگام ثبتنام انجام ميگيرد و در صورت پذيرفته
شدن ،اصل اين مدارك در پروندۀ دانشآموزان نگهداري ميشود.
حداقل  14درص د سهميه پذيرش در مدارس نمونه شبانه روزي كمتر برخوردار به دانش آموزان روستايي و  74درصدبه دانشآموزان غير خوابگاهي داراي شرايط تعلق دارد.
.5

در فهرستهاي اعالم شده توسط كميته پذيرش و ثبتنام مدارس نمونه دولتي كمتربرخوردار ،بايستي اطالعات هر

دانشآموز به طور كامل برابر فايل ارسالي درج گردد.
.7

دانشآموزان مدارس نمونه دولتي در مناطق كمتر برخوردار در موارد خاص ،در داخل استان با مسئوليت و مجوز

اداره كل آموزش و پرورش استان منوط به كسب امتياز مدرسه مقصدو ظرفيت خالي آنجا امكان جابجايي دارند.
.3مالك روستايي و شهري براساس آخرين تقسيمات كشوريست و دانشآموزان عشايري كوچرو ،مجاز به ثبتنام در هر
مدرسه نمونۀ دولتي دوره اول مناطق كمتر برخوردار از سطح استان هستند.
4

.1در صورت پذيرش يكي از دانشآموزان همجنس (دو قلو يا بيشتر) در مدرسه نمونۀ دولتي دوره اول متوسطه ،قلهاي
ديگر به شرط كسب حداقل هشتاد درصد امتياز آخرين فرد پذيرفته شده ،ميتوانند در همان مدرسۀ نمونۀ دولتي دوره
اول متوسطه ،مازاد بر ظرفيت پيشبيني شده ،ثبتنام نمايند.
.4دانش آموزان مشغول به تحصيل در مدارس خارج از كشور كه متقاضي ادامه تحصيل در واحدهاي آموزشي نمونه
دولتي مناطق كمتربرخوردار مي باشند ،با توجه به اين كه فرصت زماني مجزايي براي اين قبيل از دانشآموزان در نظر
گرفته نشده است ،ضروري است در موعد مقرر ،مطابق با دستورالعمل حاضر ،اقدام نمايند.
.8ضروري است ،فهرستهاي اصلي و ذخيره تأييد شده  ،همراه با مدارك و مستندات ،به مدت سه سال در مدرسه
نگهداري شود و ليست پذيرفته شده نهايي بعد از تاييد مدرسه و اداره جهت تاييد نهايي حداكثر دو هفته بعد از برگزاري
آزمون به اداره كل ارسال گردد.
.7تكميل ظرفيت پايههاي هشتم و نهم براي سال تحصيلي  1577-744بنا به تشخيص كميته برنامهريزي منطقه /ناحيه/
شهرستان با تاييد معاونت آموزش متوسطه استان انجام ميپذيرد.
 .14ظرفيت پذيرش خوابگاهي فقط به دانش آموزان روستايي ،عشايري شهرهاي غير از مركز شهرستان و شهرستان فاقد
دبيرستان نمونه دولتي در آن جنسيت تعلقميگيرد

.
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نمون برگ شماره :1
رديف

فرايند ثبتنام

زمان

1

دريافت رمز ورود به سامانه همگام ازمدرسه مبدا

قبل از ثبتنام

2

ثبت مشخصات فردي و خوداظهاري در لينک www.hamgam.medu.ir

77/ 5/23لغايت 77/7/2

5

تحويل مدارك پيوستي طبق جدول شماره 5

 77/7/7تا 77/7/11

7

بررسي مدارك توسط كميته مدرسه و منطقه

 77/7/17لغايت 77/7/18

3

مصاحبه با دانشآموزان پذيرفته شده هم امتياز

 77/7/21لغايت 77/3/23

1

اعالم نتيجه اوليه در سايت اداره كل و منطقه bushehr.medu.ir

77/7/54

4

ثبت اعتراضات در سامانه همگام

 77/3/1لغايت 77/3/5

8

اعالم نتيجه اعتراضات

 77/3/7لغايت 77/3/3

7

اعالم نتيجه نهايي در سايت bushehr.medu.ir

77/3/1

14

ثبتنام در دبيرستان نمونه پذيرفته شده

 77/3/8لغايت 77/3/22

11

ثبتنام ذخيره ها به ترتيب اولويت و امتياز

 77/3/23لغايت 77/3/27

6

آموزانبرايثبتنامدرمدارسنمونهدولتيمناطقكمتربرخوردار


دانش
جدولشماره(:)2نحوهامتيازبندي
مالك 

امتياز 

وضعيتدانشآموز 

كسب مقياس «خيليخوب در تمامي دروس» نوبت دوم پايه پنجم
سال تحصيلي 78ـ1574
كسب مقياس «خيلي خوب در تمامي دروس» نوبت دوم پايه

عملكرد
تحصيلي  ششم سال تحصيلي 77ـ1578

فرزند فرهنگي(  244امتياز) يا فرزند زوج فرهنگي ( 234امتياز)

امتیاز خود
اظهاری

توضيحاتومداركموردنياز 

344
144
حداكثر
234

حافظ قرآن كريم (گواهي معتبر از ادارات آموزش و پرورش يا
دارالقرآن كريم ،ادارات ارشاد ،اوقاف و امور خيريه)هر جزء54
امتياز
كسب رتبه در مسابقات قرآن(قرائت ،حفظ و مفاهيم)،
عترت(نهجالبالغه ،صحيفه سجاديه ،مداحي) ،نماز(اذان ،احكام و
انشاي نماز) در سطح منطقه،

كسب رتبه در مسابقات فرهنگي و هنري

و
تربيتبد

ني 

تا 124

سطح

اول

دوم

سوم

منطقه

124

74

14

سطح

تا 124
امتياز

عملكرد

پژوهشي

حداكثر

حداكثر

در سطح منطقه( ،تأييديه از واحدهاي اداري مربوطه)

،

امتياز

امتياز

(گواهي از واحدهاي اداري مربوطه)

پرورشي

744

كسب رتبه منتخب منطقهاي،

حداكثر

در جشنواره جابربن حيان؛

تا 124

(امتياز باالترين سطح ،مالك است).
(تأييديه از واحدهاي اداري مربوطه)
كسب رتبه منطقهاي،

حداكثر

در مسابقات و المپيادهاي ورزشي؛

تا 124

(تأييديه از واحدهاي اداري مربوطه)

امتياز

تأليف و ثبت اختراع

حداكثر

(اصل كتاب يا شناسنامه آن /،گواهي ثبت اختراع و ) ...

274

هرمورد (تأليف /اختراع) 124 :امتياز

امتياز

عضويت در شوراي دانشآموزي هر سال  34امتياز

حداكثر

مدارك الزم  :كارت و حكم

144

دوم

منطقه

124

سطح

رتبه اول رتبه دوم

منطقه

امتياز

اول

سوم

74

124

14
رتبه سوم
14

74

سطح

اول

دوم

سوم

منطقه

124

74

14

امتياز

مسابقات

عضويت در تشكلهاي دانشآموزي هر سال  73امتياز

حداكثر

(پيشتازان و فرزانگان)

74

مدارك الزم  :كارت عضويت در تشكلهاي دانشآموزي

امتياز

كسب رتبه در مسابقات آموزشي پژوهشي با تاييد پژوهش سراهاي

پژوهشي  دانشآموزي و اداره منطقه

54

 جمع
نام و نام خانوادگی :

سطح

اول

دوم

سوم

منطقه

54

24

14

امتياز 2844
امضاء و تاریخ

7

امتیاز کسب
شده

نمونبرگشماره( :)3

دانشآموزانورودبهپايةهفتمسالتحصيلي 1311-444

ثبتنام
پيش 
تقاضانامه 
دبيرستاننمونهدولتيدورهاولمتوسطهدخترانه پسرانه ......................................................................
1ـنامخانوادگي .............................................................................:
محل درج حروف نام خانوادگي از راست به چپ با حروف بزرگ:

محل
الصاقعكس

2ـنام ............................................................................. :
محل درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ:
3ـشمارۀشناسنامه 

محل درج شمارۀ شناسنامه (كد ملي) از چپ به راست

4ـتاريختولد :

روز

ماه

سال

(كدملي):
6ـنامپدر.................................................:سهميهورودي:روستاييشهري 

8ـدين:

7ـشمارۀشناسنامهپدر :

اسالم  مسيحي  كليمي  زرتشتي 

7ـ مذهب:

14ـمتقاضياستفادهازسهميةشاهد :اولويت اول  اولويت دوم  اولويت سوم  اولويت چهارم -11 متقاضي سهميه فرزند فرهنگي

 :12زوج فرهنگي:

12ـ ناممنطقةمحلتحصيل :

11ـنامواحدآموزشيابتداييمحلتحصيل :
13ـ نشانيمحلسكونتوشمارهتلفن همراه :

صحت مندرجات تقاضانامۀ ثبت نام مورد تأييد ميباشد.
امضاي دانشآموز

امضاي ولي دانشآموز

8

مهر و امضاي مدير مدرسه نمونه دولتي

شماره ()7
سهميه شهرستانها و مناطق در سال تحصيلي 1577-1744

رديف

شهرستان /منطقه

جنسيت

تعداد كالس

تعداد دانش آموز

مناطق داراي سهميه

1

جم

دختر

2

هر كالس حداكثر  54نفر

شهرستان جم

2

دير

پسر

2

هر كالس حداكثر  23نفر

شهرستان دير

5

تنگستان

1پسر

1

هر كالس حداكثر  54نفر

شهرستان تنگستان

 1دختر

1

7

شبانكاره

1

1

حداكثر  54نفر

3

سعدآباد

1

1

حداكثر  54نفر

شبانكاره و روستاهاي سعدآباد
– بندر ريگ – آبپخش و
روستاهاي شهرستان گناوه تا
فاصله بيست كيلومتري از شهر
شبانكاره
سعدآباد و روستاهاي شبانكاره –
– آبپخش تا فاصله بيست
كيلومتري از شهر سعدآباد

*الزم به ذكر است كه  14درصد سهميه پذيرفته شده متعلق به دانشآموزان خوابگاهي و  74درصد متعلق به دانشآموزان
غيرخوابگاهي ميباشد.
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