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باسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هفتصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ  83/8/5و به منظور جذب دانش
آموزان مستعد و عالقمند به تحصیل در رشته ادبیات و علوم انسانی ،دبیرستان فرهنگ ناحیه یک (ویژه پسران) بر اساس
مصوبه مذکور و ضوابط مندرج در این شیوه نامه تاسیس و اداره می شوند.
)ضوابطوشرايطثبتنامدرآزمونورودی 

الف

بر اساس مفاد بند  3مصوبه هفتصد و چهاردهمین جلسه شورای عاالی آماوزش و پارورش ،پاذیرش داناش آماوزان در
دبیرستان فرهنگ از بین فارغ التحصیالن خردادماه پایه نها دوره اول متوساهه کاه عالقمناد باه اداماه تحصایل در رشاته
ادبیات و علوم انسانی می باشند و با رعایت موارد ذیل صورت می پذیرد.
با عنایت به اینکه این دبیرستان فقط در رشته ادبیات و علوم انسانی فعالیت می نمایند و انتخاب رشاته داناش آماوزان در
پایان سال نه انجام میگیرد لذا الزم است در زمان ثبت نام به گونه ای برنامه ریزی شود کاه داناش آماوزان عالقمناد باه
تحصیل در رشته ادبیات و علوم انسانی در این مدرسه پذیرش و ثبت نام شوند.
)1

داشتن تابعیت ایرانی؛
تبصره :ثبت نام اتباع غیرایرانی ،بر اساس بخشنامه شماره  46655مورخ  1398/03/25انجام می شود.

)2

تمامی دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در پایه نه سال تحصیلی  ،1398-99مجاز به ثبت نام در آزمون ورودی
مدرسه فرهنگ هستند.
تبصره :مالك شرکت در آزمون ورودی پایه ده مدرسه فرهنگ ،کسب حاداقل معادل کتبای «  »17در ارزشایابی
پایانی نوبت دوم (معدل نمرات خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی) برای فارغ التحصیالن پایه نه می باشد.

)3

دانش آموز در آزمون ورودی شرکت و حد نصاب الزم را کسب کند.

)4

رقابت علمی در آزمون ورودی دبیرستان فرهنگ در بین دانش آموزان پسر ناحیاه یاک و دو شاهر همادان خواهاد
بود.

)5

دانشآموزان عشایری به دلیل کوچ رو بودن ،در هر منهقه ای در سهح استان مجاز به ثبت نام و شارکت در آزماون
می باشند.

)مهلتثبتنام،زمانتوزيعکارتوتاريخبرگزاریآزمون 

ب
)6

دفترچا اه راهنماااای ثباااتناااام و شااارکت در آزماااون ورودی ،از ریا ا ساااامانه ثبااات ناااام اینترنتااای باااه نشاااانی
 ، hamedan.natije.irتوسط اداره کل آموزش و پرورش استان در اختیار داو لبان قرارمیگیرد.
تبصره :مشخّصات و ظرفیّت پذیرش در مدرسه فرهنگ اساتان کاه داناش آماوزان مای توانناد در آزماون ورودی آن
شرکت نمایند ،هنگام ثبتنام برای داو لبان قابل مشاهده خواهد بود.
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)7

ثبتنام داو لبان آزمون ورودی مدرسه فرهنگ ،از روز شنبهتاريخ 99/04/14تاا روز شـنبهتـاريخ99/04/21از
ری سامانه ثبتنام  hamedan.natije.irانجام خواهد شد.

تبصره  :تمامی مراحل ثبتنام ،اعالم نتایج آزمون ،درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن ،از ری ساامانه ثبات
نام و اعالم نتایج استان انجام خواهد شد.
)8

کارت ورود به جلسه آزمون شامل :مشخصات فردی ،عکس داو لاب ،مدرساه محال تحصایل ،رشاته ماورد تقاضااو
نشانی دقی حوزه امتحانی ،حداقلسهروزقبلازتاريخبرگزاریآزمون ،از ری سامانه ثبت نام در اختیار داو لبان قرار
خواهد گرفت.
تبصره  :شرکت داو لبان در جلسه آزمون ،بدون ارائه کارت ورود به جلسه ،ممنوع است.

)9

آزمون ورودی مدرسه فرهنگ ،رأس ساعت9صبحروزپنجشنبهتاريخ 1399/05/02برگزار خواهد شد.

)10

به استناد ماده  14قانون تنظی بخشی از مقررات مالی دولت ،مصوب  ،1380مبلغ ثبت نام 250000ريال (دویست و پنجاه
هزار ریال) می باشد.
تبصره :مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ ،دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.

ج)منابعآزمون،تعدادوضريبسؤاالت 
)11

منابع آزمون ،تعداد و ضریب سؤاالت و مدّت زمان پاسخگویی ،به شرح جدول زیر است:
رديف  منابعآزمون 

آموزش قرآن و پیام

1

های آسمان

تعدادسؤال 

ضريب 

15

2

محتوایآزمون 



زمــــــان
پاسخگويی 

منابعطرحسؤال 

قرآن :از ابتدا تا صفحه87:
پیام های آسمان:
از ابتدا تا صفحه106:

 80درصدددددد

2

فارسی

20

4

از ابتدا تا صفحه110:

محتددوای کت د

3

عربی

20

4

از ابتدا تا صفحه90:

4

زبان انگ یسی

15

2

از ابتدا تا صفحه93:

5

رياضی

20

3

از ابتدا تا صفحه122:

6

مطالعات اجتماعی

20

3

از ابتدا تا صفحه132:

جمع کل
)12

 120دقیقه

درسی
پايه نهد سدا
تحصددی ی -99
1398

110

سؤاالت آزمون ورودی مدرسه فرهنگ ،به شیوه چهارگزینهای (فقط با یک پاسخ صاحیح) ،از  80درصاد محتاوای
کتبدرسیپايهنهمسالتحصیلی1398-99

رح خواهد شد.

 )13سؤاالت درس«آموزش قرآن و پیام های آسمان» از محتوای مشترك داو لبان اهل تشیع و تسنن راحی مای شاود؛
اما داو لبان اقلیّتهای دینی رسمی کشور (مسیحیان ،کلیمیان و زرتشتیان) ،به سؤاالت مشترك اقلیت های دینی بر
اساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژه اقلیت های دینی با کد 920چاا ساال  1398پاساخ خواهناد
داد.
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 )14به ازای هر پاسخ صحیح 3 ،نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط ،یک نمره منفی برای داو لب در نظر گرفته میشود.
برای سؤاالت بدون پاسخ ،نمره ای در نظر گرفته نخواهد شد.
تبصره :چنانچه داو لب در هر سؤال بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد ،یک نمره منفی برای او منظور خواهد شد.
)ظرفیت،ضوابطوشرايطپذيرشدانشآموز 

د

 )15تعدادکالس و ظرفیت مدرسه فرهنگ ،در هنگام ثبتنام اینترنتی ،از ری سامانه ثبت نام استان ،به ا االع داو لباان
خواهد رسید.



 )16پذیرش نهایی دانشآموز در مدرسه فرهنگ  ،منوط به کسب شرایط احراز رشته /زمینه ،مهااب شایوه ناماه اجرایای
هدایت تحصیلی (موضوع بخشنامه شماره  226266مورخ  )1395/12/18در خردادماه است.
تبصره  :در صورت عدم احراز شرایط ثبتنام در رشته تحصایلی ماورد تقاضاای داناشآماوز ،مهااب ضاوابط هادایت
تحصیلی ،قبولی داو لب در آزمون لغو و بی اثر خواهد شد.
 )17پذیرش دانشآموزان در آزمون ورودی ،بر اساسمیانگیننمرهکلآزمونورودیومعدلکتبیارزشیابیپايانینوبتدومپايه

نهمبهنسبتمساوی؛(%50نمرهآزمونورودیو%50معدلکتبیارزشیابیپايانینوبتدوم)خواهد بود.
تبصره  :شرط محاسبه%50

معدل کتبی ،برای پذیرش دانش آموزان در مدرسه فرهنگ ،داشتن حداقل معدلکتبـی«»17

ارزشیابیپايانینوبتدوم(معدلنمراتخردادماهپايهنهمبدوناعمالنمراتتکوينی)درسالتحصیلی1398-99است .

 )18به استناد بخشنامه شماره  220/61884مورخ  ،1390/03/29ده درصد( )%10از ظرفیت پاذیرش مدرساه فرهناگ ،در
صورت وجود داو لب ،به دانشآموزان شاهد تعل میگیرد .دانشآموزان با شرایط زیر ،به ترتیب اولویت میتوانند
از «سهمیه شاهد» استفاده کنند:



الف) اولویت اول  فرزندان شاهد؛
ب) اولویت دوم  فرزندان جانباز  % 50به باال و آزادگان با بیش از  3سال سابقه اسارت؛
ج) اولویت سوم  فرزندان جانباز  % 25تا  % 49و آزادگان با بیش از  6ماه سابقه اسارت؛
د) اولویت چهارم  فرزندان جانباز زیر  % 25و آزادگان با کمتر از  6ماه سابقه اسارت؛
تبصره :1متقاضی استفاده از سهمیه شاهد درآزمون ورودی مدرسه فرهنگ  ،باید در نمون بار

ثبات ناام ،اولویات

خود را مشخص نماید.
تبصره :2به مدارك ارائه شده پس از مهلت ثبت نام و ویرایش ا العات ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره :3دانش آموزان سهمیه شاهد با توجّه به اولویّت های فوق ،به شرط کسب حداقل % 70نمره کل آخرین فارد
پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود ،پذیرش می شوند.
تبصره :4در صورت عدم احراز سهمیه شاهد در رشته تحصیلی مورد تقاضاای داناشآماوز ،مهااب ضاوابط ،قباولی
داو لب در آزمون لغو و بیاثر خواهد شد.
4

ازپذيرفتهشدگاندرآزمون 

هـ)اعالمنتیجهوثبتنام
)19

ادارهکل آموزش و پرورش استان باید حداکثر ظرف مدت دو هفته بعد از برگزاری آزماون نسابت باه اعاالم نتاایج
پذیرفته شدگان اصلی ،اقدام نماید.

)20

برای داو لبانی که در آزمون ورودی شرکت کرده اند ،کارنامه آزماون (مهااب کارناماه هاای پیشانهادی پیوسات)
صادر خواهد شد.

 )21دانشآموزان ه زاد (دو قلو یا بیشتر ،ه جنس یا غیر ها جانس) در صاورت شارکت در آزماون ورودی مدرساه
فرهنگ و پذیرش یکی از آنان ،قل های دیگر به شرط کسب حداقل  % 80نمره تراز شده آزمون آخارین فارد پذیرفتاه
شده در مدرسه  ،میتوانند مازاد بر ظرفیت تعیین شده ،ثبت نام نمایند.
تبصره :به منظور بررسی و اعمال تسهیالت پذیرش دانش آموزان ه ¬زاد(دوقلو یا بیشتر) ،پیش از اعالم نتیجاه آزماون،
نمره دانش آموزان ه زاد ،بررسی و در صورت دارا بودن شرایط الزم ،نام ایشان نیز مازاد بر ظرفیت تعیاین شاده ،در
فهرست پذیرفتهشدگان اعالم شود.

5

