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:فهرست 
ي گرامی دانش آموزان سخنی با اولیا-

فصل اول 
و فرآیند محاسبه امتیاز نهاییهدایت تحصیلی کلیات -
نمون برگ هدایت تحصیلی-
جمهوري اسالمی ایران نظام آموزش و پرورش ساختار-
)س عناوین و ساعات درو(مواد درسی دوره دوم متوسطه جدول -

فصل دوم 
دوره دوم متوسطه آشنایی با انواع مدارس -

:سومفصل 
ي دولتی و هیأت امناییهاهنرستان / هاي نظريدبیرستانمختصات و محدوده ثبت نام ،هاته محلجداول رش-

:چهارمفصل 
دبیرستان ها و هنرستان هاي دولتی و هیأت امنایی درثبت نام نمون برگ هاي 

گواهی ثبت نام.1
تغییر محل سکونتنمون برگ اعالم.2
جدول زمانبندي ثبت نام مدارس متوسطه دوره دوم شهر تهران.3
ت امنایی تان ها و هنرستان هاي دولتی و هیأدبیرسراهنماي آدرس و تلفن .4
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ولی محترم دانش آموز 
سالم علیکم 

رشـته  آموزش و پرورش شهر تهران با هدف فراهم آوردن فرصت عادالنه و تسهیل دسترسی و ثبت نام دانش آموزان عزیز در 
گانه آموزش و پرورش و رعایـت ضـوابط و مقـررات    19تمام ظرفیت و امکانات خوددرمناطق بابهره گیري ازمحل هاي متنوع پایه دهم ،

رضـایت  ،انجام داده است تا ضمن تکریم والـدین محتـرم و دانـش آمـوزان عزیـز     گانه 19با هماهنگی مناطق برنامه ریزي الزم را،مربوط 
. خاطر آنان را فراهم آورد

جهت انتخاب شاخه و رشته آنان طالعات الزم براي آگاهی دانش آموزان عزیز و والدین گرامیتمامی ا"دفترچه راهنما"دراین 
موجود و هیأت امنایی و تحصیلی و همچنین انتخاب مدرسه  مناسب درچارچوب ضوابط و مقررات هدایت تحصیلی و ظرفیت مدارس دولتی 

ا براساس آن شرایط مناسب براي ثبت نام بدون دغدغه و به دور از هرگونـه  ت؛محدوده جغرافیایی ثبت نام درهریک از آنها ارایه شده است 
. فراهم آیدآنان تبعیض براي 

دانش آموزان و برنامه ریزي مناسب نسبت به توجیه کاملبدیهی است مدیران محترم مدارس دوره اول متوسطه در زمان مقرر با
مطـابق  اقدام می نمایند تا ثبت نام فارغ التحصیالن پایه نهم درتابسـتان سـال جـاري    " ادفترچه راهنم"اولیاي محترم آنان براساس مفاد این 

.انجام شودبا شرایط مطلوب زمان بندي مقرر و 
: لطفاً نکات زیر را به دقت مطالعه کنیدو به خاطر بسپارید"دفترچه راهنما " قبل از  مطالعه 

شاهد، فرهنـگ ،  دولتی ،نمونهشامل(خاصدرمدارسناموثبتاستهیأت امناییدولتی عادي ومدارسراهنما ویژهدفترچهمفاداین.1
. تابع ضوابط و مقررات ویژه است) استعدادهاي درخشان، وابسته و غیردولتی 

ثبت نام درمدارس دولتی عادي و هیأت امنایی رایگان است و پرداخت هرگونه هزینه دراین قبیل مدارس مشـروط بـه اسـتفاده از    .2
انتخاب و شرکت درکـالس هـاي فـوق برنامـه     ( س هاي فوق برنامه است که پس از شروع سال تحصیلی تعیین و ابالغ می شودکال

. )اختیاري است 
اولویت هـاي نیـاز   ، امکانات اجرایی آموزش و پرورش وعالقه و استعداد دانش آموزانعالوه بررشته تحصیلی درفرآیند تعیین .3

بـیش از  )سـوابق تحصـیلی و بررسـی هـاي مشـاوره اي      (اولیـه  بنابراین چنانچه تعداد افراد واجـد شـرایط   .جامعه تأثیر گذاراست
براساس امتیاز مکتسـبه درهـدایت   هررشتهباشد، داوطلباندبیرستان ها و هنرستان هاي دولتی و هیأت امنایی امکانات و ظرفیت

.شدد نخواهتعداد مورد نظر انتخاب ،تحصیلی
به دلیل تغییـر محـل سـکونت و سـایر دالیـل      (شته دانش آموزان براي ورود به مدارس دولتی و هیأت امنایی سایر مناطق تعیین ر.4

. براساس حد نصاب امتیاز مقرر در منطقه مقصد انجام خواهد شد)موجه 
گ تقاضـاي ثبـت نـام را از دفتـر     بر31/2/95دانش آموزان پایه نهم براي ثبت نام درمدارس دولتی عادي و هیأت امنایی باید تا .5

. مدرسه محل تحصیل خود دریافت و پس از تکمیل به مدیر مدرسه تحویل نماید
خـود کـه از   موفق به ثبت نام درانتخاب اول خود نشوند، باید براساس اولویت هاي بعـدي  ، چنانچه داوطلبان به دلیل عدم ظرفیت .6

. داقدام کننسوي ستاد ثبت نام منطقه تعیین می شود
عملکـرد  ثبت نام درپایـه دهـم و همچنـین    مدرسه محل درامر انتخاب رشته تحصیلی و اعتراضرسیدگی به هرگونه درخواست یا.7

لـذا انتظـار مـی رود والـدین گرامـی و      . انجام خواهد شـد توسط ستادهاي ثبت نام منطقه مدارس براساس مفاد این دفترچه راهنما 
ایت مفاد این دفترچه راهنما بـا مـدیران محتـرم مـدارس و مسـئوالن ادارات آمـوزش و پـرورش منـاطق         دانش آموزان عزیز بارع

. عدالت آموزشی همکاري الزم را به عمل آورنددراجراي مقررات و 
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فصل اول
وفرآیند محاسبه امتیاز نهاییهدایت تحصیلیکلیات .1
المی ایرانجمهوري اسنظام آموزش و پرورش ساختار .2
)عناوین و ساعات دروس (مواد درسی دوره دوم متوسطه جدول .3
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: هدایت تحصیلی کلیات 
هدایت تحصیلی فرآیندي است که طی آن با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره ، بـه دانـش آمـوزان کمـک مـی شـود تـا       

اولویت هاي ادامه تحصیل آنها در شاخه ها و رشته هـاي تحصـیلی   تی استعدادها، توانایی ها ، عالیق و ویژگی هاي شخصیبراساس
. تعیین شود

: ي امتیاز نهایی هدایت تحصیلی مالك ها و معیارها
:می شودتعیینمالك ها و معیارهاي زیر امتیاز نهایی برگه هدایت تحصیلی با توجه بهشاخه ، گروه و رشته هاي تحصیلی براساس

دانش آموزان درتمام دروس دوره اول متوسـطه بـا اعمـال ضـرایب هریـک از دروس      تحصیلیسوابق
هاي تحصیلی  دررشتهاختصاصی 

آنـان از بـین شـاخه هـا و     هـاي انتخـاب  به منظور توجه به اولویت ان دانش آموزسنجی ازنظر1-2
متوسطه رشته هاي تحصیلی موجود دردوره دوم 

رغبت و آزمون هاي استعدادشاملنتایج آزمون هاي مشاوره اي2-2
به منظور تعیین اولویت هاي انتخاب رشته فرزند خود والدین سنجی ازنظر3-2
آنـان  منظوراعمـال نظرتخصصـی  بـه دروس مختلـف دوره اول متوسـطه   معلمـان سـنجی از نظر4-2

تحصیلی دانش آموزان درتعیین اولویت هاي تعیین شاخه و رشته 
گانه فوق الذکرچهاربراساس جمع بندي امتیازهاي معیارهاي مشاورنهایینظر5-2

هدایت تحصیلی فرآیند محاسبه امتیاز نهایی 
نظري فنی و حرفه اي کاردانش شاخه تحصیلی 

هنر کشاورزي خدمات صنعت هنر کشاورزي خدمات صنعت رشته تحصیلی یا زمینه 
وم عل

ریاضی
علوم 
تجربی

علوم 
انسانی 

علوم 
معارف 

تحصیلی سوابق امتیاز 

امتیاز بررسی هاي مشاوره اي 

امتیاز نهایی 

ثبت نام درمنطقهمجازرشته هاي

:منطقه براساس نصاب امتیاز نهایی جاز در مدارس تحصیلی مرشته

مالك براي هر رشته توسط منطقه تعیین و ، کف امتیاز نهایی مدارس درشاخه یا رشته هاي تحصیلی هر منطقهباتوجه به ظرفیت پذیرش -1
. پذیرش دانش آموز می باشد

کف امتیاز منطقه مقصد ، مالك پذیرش درشاخه و یا رشته کسب و وجود ظرفیت ، درصورت انتقال دانش آموزان به سایر مناطق -2
خواهد بوددرمدارس تحصیلی 

سوابق تحصیلی  -1

بررسی هاي مشاوره اي   -2
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جمهوري اسالمی ایران ساختار نظام آموزش و پرورش 
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ساعت هفتگی / واحد عنوان درسدامنه محتواییردیف
دوازدهمیازدهم دهم 

تربیت دینی و اخالقی1
3،2،1) دینی ، قرآن و اخالق( تعلیمات دینی -1

3،2،1عربی ، زبان قرآن -2
2+22+22+2

فارسی2
)ادبیات ، امال، انشا و تاریخ ادبیات (

3،2،1434فارسی 

3،2،1334زبان هاي خارجی زبان هاي  خارجی3

:خوشه دروس 4
مطالعات اجتماعی

جغرافیاي عمومی و استان شناسی:دهم-
تاریخ معاصر:یازدهم-
علوم اجتماعی : دوازدهم-

222

:خوشه دروس 5
انسان و سالمت

3،2،1222تربیت بدنی  
آمادگی دفاعی:دهم-
انسان و محیط زیست : یازدهم-
سالمت و بهداشت:دوازدهم-

322

:خوشه دروس 6
انسان و مهارت هاي زندگی

:دو درس انتخابی از: یازدهمودهم-
)کارگاه کارآفرینی و تولید -3يتفکر و سواد رسانه ا-2هنر -1( 

مدیریت خانواده و سبک زندگی: دوازدهم-
222

ریاضی7
1هندسه-2ریاضی پایه     -1:دهم-

آمارو احتمال -23هندسه -12حسابان -1:یازدهم-
ریاضیات گسسته -33هندسه -22حسابان-1: دوازدهم-

677

:خوشه دروس 8
بیعلوم تجر

3،2،1444فیزیک 
3،2،1334شیمی 

-2-زمین شناسی
-21فیزیک ، شیمی و زمین شناسی:آزمایشگاه علوم 

353535جمع

برنامه ویژه مدرسه 

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

.و آموزش مهارت تأمین معاش حالل می باشدیادگیري پروژه محور،،)سمینار(ائه خالقانه پژوهش و ار
.شیوه نامه ي جداگانه اي تنظیم و ارسال خواهد شد ، براي اجراي این برنامه *

100تا 50: حجم کل
ساعت ساالنه

متوسطهدومدورهموزشآزمانودروس عناوینجدول
فیزیک –رشته ریاضی شاخه نظري ،
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ساعت هفتگی / واحد عنوان درسدامنه محتواییردیف
دوازدهمزدهم یادهم 

تربیت دینی و اخالقی1
3،2،1) دینی ، قرآن و اخالق ( تعلیمات دینی -1

3،2،1عربی ، زبان قرآن -2
2+22+22+2

فارسی2
)ادبیات ، امال، انشا و تاریخ ادبیات (

3،2،1434فارسی 

3،2،1334زبان هاي خارجی زبان هاي  خارجی3

:خوشه دروس 4
جتماعیمطالعات ا

جغرافیاي عمومی و استان شناسی:دهم-
تاریخ معاصر :یازدهم-
علوم اجتماعی : دوازدهم-

222

:خوشه دروس 5
انسان و سالمت

3،2،1222تربیت بدنی  
آمادگی دفاعی:دهم-
انسان و محیط زیست  : یازدهم-
سالمت و بهداشت:دوازدهم-

322

:خوشه دروس 6
ي زندگیانسان و مهارت ها

: دو درس انتخابی از: یازدهمودهم-
)کارگاه کارآفرینی و تولید -3و سواد رسانه اي تفکر-2ر هن-1( 

مدیریت خانواده و سبک زندگی: دوازدهم-
222

3،2،1444ات ریاضیریاضی7

:خوشه دروس 8
علوم تجربی

3،2،1333فیزیک 
3،2،1334شیمی 

3،2،1344زیست شناسی 
-2-زمین شناسی

-21فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و زمین شناسی:آزمایشگاه علوم
353535جمع

برنامه ویژه مدرسه 

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

.و آموزش مهارت تأمین معاش حالل می باشدیادگیري پروژه محور،،)ینارسم(پژوهش و ارائه خالقانه 
.شیوه نامه ي جداگانه اي تنظیم و ارسال خواهد شد ، براي اجراي این برنامه*

100تا 50: حجم کل
ساعت ساالنه

متوسطهدومدورهآموزشزمانودروس عناوینجدول
رشته علوم تجربی  شاخه نظري ،
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عنوان درسدامنه محتواییردیف
ساعت هفتگی / واحد 

دوازدهمیازدهم دهم 
3،2،1444دینی ، اخالق و قرآن تربیت دینی و معارف قرآنی 1

222)تخصصی رشته ادبیات و علوم انسانی ( 3،2،1عربی عربی2

فارسی3
)ادبیات ، امال، انشا و تاریخ ادبیات( 

3،2،1فارسی -1
3،2،1علوم و فنون ادبی -2

2+33+33+3

3،2،1334جی زبان هاي خارزبان هاي خارجی4

:خوشه دروس 5
انسان و سالمت

3،2،1222تربیت بدنی 
آمادگی دفاعی:دهم-
انسان و محیط زیست : یازدهم-
سالمت و بهداشت :دوازدهم-

322

:خوشه دروس 6
انسان و مهارت هاي زندگی

دو درس انتخابی از: یازدهمودهم-
)کارگاه کارآفرینی و تولید -3تفکر و سواد رسانه اي -2هنر -1( 

مدیریت خانواده و سبک زندگی : دوازدهم-
222

7
ریاضی

ریاضی پایه ، آمار ، احتمال، ( 
)مدل سازي ، کاربرد ریاضی در علوم انسانی 

3،2،1222ریاضی و آمار 

تاریخ8
)ایران ، جهان ، اسالم و معاصر( 

3،2،1332تاریخ 

:خوشه دروس 9
لوم انسانی و مطالعات اجتماعیع

3،2،1323جامعه شناسی 
جغرافیاي عمومی و استان شناسی:دهم-

2جغرافیا:یازدهم-
3جغرافیادوازدهم-

232

اقتصاد:دهم-
شناسیروان:یازدهم-
مطالعات فرهنگی : دوازدهم-

222

فلسفه و منطق10
منطق:دهم-
1فلسفه :یازدهم-
2فلسفه : همدوازد-

222

353535جمع

برنامه ویژه مدرسه 

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

.و آموزش مهارت تأمین معاش حالل می باشدیادگیري پروژه محور،،)سمینار(پژوهش و ارائه خالقانه 
.شیوه نامه ي جداگانه اي تنظیم و ارسال خواهد شد ، ي این برنامه براي اجرا*

100تا 50: حجم کل
ساعت ساالنه

متوسطهدومدورهآموزشزمانودروس عناوینجدول
رشته ادبیات و علوم انسانی  شاخه نظري ،

http://tizland.ir/


٩

درسعنوانمحتواییدامنهردیف
هفتگیساعت/ واحد

دوازدهمیازدهمدهم

دینیتربیت1
3،2،1)واخالقدینی،قرآن(دینیتعلیمات-1

3،2،1قرآنعربی،زبان-2
1+21+21+2

فارسی2
)ادبیاتوتاریخانشا-امال-ادبیات(

3،2،1222فارسی

-2،322، 1خارجیهايزبانخارجیهايزبان3

اجتماعیمطالعات4
شناسیاستانوعمومیجغرافیاي:دهم-

معاصرتاریخ:یازدهم–
اجتماعیعلوم:دوازدهم-

222

:دروسخوشه5
سالمتوانسان

3222و 2، 1بدنیتربیت

دفاعیآمادگی:دهم-
زیستومحیطانسان:یازدهم-

بهداشتوسالمت:دوازدهم-
322

:دروسخوشه6
زندگیهايمهارتوانسان

)ايتفکروسوادرسانه-2هنر-1(انتخابیدرس:دهم-
زندگیسبکوخانوادهمدیریت:دوازدهم-

2-2

161313جمع

مدرسهویژهبرنامه7

13-2بندوبنیادینتحولسند5-5بنداجرايبرايسازيزمینه
: مانندبرعناوینیمشتململیدرسیبرنامه

.باشدمیوکارورزيمحورپروژه،یادگیري) سمینار(خالقانهوارائهپژوهش
.شدخواهدوارسالتنظیمايجداگانهينامهشیوهبرنامه،ایناجرايبراي*

ساعت100تا50:  کلحجم
النهسا

متوسطهدومدورهعمومیروسدآموزشزمانوعناوینجدول
هارشتهتمامی–وکاردانشايحرفهوفنیهايشاخه
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فصل دوم  

دوره دوم متوسطه آشنایی با انواع مدارس
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متوسطه ره دوم وآشنایی با انواع مدارس د

:دبیرستان ها و هنرستان هاي دولتی عادي
از دانش آموزان همان محله به صـورت  )محله(هاي دولتی عادي براساس محدوده جغرافیایی تعیین شده دبیرستان ها و هنرستان

محدوده ي جغرافیایی ثبت نام درهریک از رشته هاي تحصیلی هر دبیرستان یاهنرستان دولتی بـه تفکیـک درایـن    . رایگان ثبت نام می کنند
. مجاز نیست مدارس دولتی عادي ،دردرآزمون ورودي براي ثبت نام تعیین شرط معدل یا شرکت . دفترچه مشخص شده است 

. )مدارس دولتی عادي مجاز به ثبت نام از دانش آموزان خارج از محدوده جغرافیایی تعیین شده نمی باشند(
ي آموزشی و تربیتی با دبیرستان ها و هنرستان هاي دولتی می توانند پس از شروع سال تحصیلی به منظور ارتقاي کیفیت برنامه ها

شـرکت دانـش آمـوزان در    . اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه و اخذ هزینه مصوب از داوطلبان ، کالس هاي فوق برنامه دایر کنند
. این کالس ها اختیاري است

:دبیرستان ها و هنرستان هاي هیأت امنایی 
ثبـت نـام درایـن مـدارس رایگـان و      . ، اداره  مـی شـوند  أت امناي مدرسـه هیتوسط دولتی هستندو،دبیرستان هاي هیأت امنایی
ثبت نام دانش آموزانی که بنابراین تعیین شرط معدل یا شرکت درآزمون ورودي براي. انجام می شودبراساس محدوده جغرافیایی معین 

20/5/95چنانچه ظرفیت پذیرش دبیرستان هاي هیأت امنایی تا . (نان درمحدوده جغرافیایی تعیین شده باشد مجاز نیست محل سکونت آ
بـا  مـی تواننـد   ،منطقـه اداره آمـوزش و پـرورش   ستاد ثبـت نـام   با دانش آموزان محدوده جغرافیایی تعیین شده کامل نشود با اخذ مجوز از

). باقی مانده ظرفیت بابرگزاري آزمون ازسایر داوطلبان اقدام نمایندبراي تکمیلنظارت ستاد ثبت نام 
عالوه برمحدوده جغرافیایی داراي ضوابط خاص رشـته هـاي تحصـیلی مربـوط اسـت کـه       هنرستان هاي هیأت امناییثبت نام در 

.  دراین دفترچه تعیین شده است 
شروع سال تحصیلی به منظور ارتقاي کیفیت برنامـه هـاي آموزشـی و    دبیرستان ها و هنرستان هاي هیأت امنایی می توانند پس از 

شرکت . تربیتی با اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه ي مربوط و اخذ هزینه مصوب از داوطلبان ، کالس هاي  فوق برنامه دایر کنند
. دانش آموزان دراین کالس ها اختیاري است 

:دولتی دبیرستان ها و هنرستان هاي نمونه 
مدارس نمونه دولتی با گزینش فارغ التحصیالن مستعد پایه نهم از طریق آزمون ورودي و تأمین امکانات مناسب وبامشارکت مالی 

دستورالعمل برگزاري آزمون ورودي مدارس . د ناولیاي دانش آموزان ، موجبات ارتقاي آموزشی و پرورشی دانش آموزان را فراهم می آور
. برگزار شود28/3/95شده است و آزمون آن در تاریخ دراردیبهشت سال جاري ابالغ نمونه دولتی 

ساعت فعالیت فوق برنامه ي آموزشی و پرورشی خواهنـد داشـت   8(رسمی ساعات دروس 35برنامه هفتگی این مدارس عالوه بر
). که هزینه ي آن توسط اولیاي محترم دانش آموزان پرداخت می گردد
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:ستان  هاي فرهنگ دبیر
دبیرستان هاي فرهنگ به منظورجذب دانش آموزان مستعد و عالقه مند بـه تحصـیل در رشـته ادبیـات و علـوم انسـانی، تأسـیس       

شـرط شـرکت درآزمـون ورودي    . این دبیرستان ها از طریق آزمون ورودي ، دانش آموزان واجـد شـرایط را ثبـت نـام مـی نماینـد      . شده اند
. درتمامی مواد درسی پایه نهم است15و باالتر و کسب حداقل نمره 17فرهنگ داشتن معدل کتبی دبیرستان هاي

دبیرسـتان هـاي فرهنـگ   . مدارس فرهنگ دولتی هستند و به صورت هیأت امنایی اداره می شوند و تحصیل درآنها رایگان اسـت  
، مربـوط يی و تربیتی ، بااخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقـه می توانند پس از شروع سال تحصیلی به منظور ارتقاي کیفیت آموزش

شرکت   دانش آموزان دراین کالس ها اختیاري . کالس هاي فوق برنامه را با دریافت هزینه مربوط از اولیاي محترم دانش آموزان دایر کنند
. است

:دبیرستان ها و هنرستان هاي شاهد 
شاهد یکی از انواع مدارس دولتی است که بـه منظـور تقویـت بنیـه علمـی و ارتقـاي کیفیـت شـرایط         دبیرستان ها و هنرستان هاي

. فعالیت می کنند...) شاهد، جانبازان، آزادگان ، رزمندگان ،و(تحصیلی فرزندان معزز ایثارگران 
پرورشـی و پژوهشـی مـازاد    شـی ، هزینه برگزاري جلسـات آموز . در هفته ا ست ساعت42برنامه هفتگی این دبیرستان ها شامل 

بربرنامه درسی مصوب این مدارس براساس مجوز اداره کل مدارس شاهدو امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تعیین و توسط اولیـاي  
. محترم دانش آموزان پرداخت می گردد

نـام ویـژه مـدارس شـاهد انجـام     ثبت نام دانش آموزان دراین مدارس براساس اولویت هاي تعریـف شـده دردسـتورالعمل ثبـت     
از ) 1395(اردیبهشت مـاه سـال جـاري    ،اولیاي محترم دانش آموزان براي اطالع از دستورالعمل ثبت نام مدارس شاهد می توانند. می شود

شـهر تهـران   طریق مدیر مدرسه محل تحصیل فرزندشان و رسـانه هـاي گروهـی و یـا سـایت اطـالع رسـانی اداره کـل آمـوزش و پـرورش           
tehranedu.irاقدام نمایند .

:دبیرستان هاي استعدادهاي درخشان
ثبت نام درپایه دهم 1395-96درسال تحصیلی . این دبیرستان ها با هدف شناسایی و پرورش استعدادهاي برتر تأسیس شده اند

. رخشان اختصاص دارداین دبیرستان ها درشهر تهران به فارغ التحصیالن پایه نهم مدارس استعدادهاي د
هزینـه برگـزاري جلسـات آموزشـی ، پرورشـی و پژوهشـی مـازاد        . درهفته استساعت42برنامه هفتگی این دبیرستان ها شامل 

بربرنامه درسی مصوب این مدارس براساس مجوز مرکز پـرورش اسـتعدادهاي  درخشـان تعیـین و توسـط اولیـاي محتـرم دانـش آمـوزان          
. پرداخت می گردد
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فصل سوم
مختصات و محدوده ثبت نام،هاجدول رشته محل-

فنی و حرفه اي وکاردانش هنرستان هاي/ ان هاي نظريدبیرست
)دولتی و هیأت امنایی  (
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دخترانه–محل دبیرستان هاي نظريرشته 1-1جدول 

پسرانه–محل دبیرستان هاي نظريرشته1-2جدول 

ف
دبیرستان نام ردی

تعداد کالس
تعداد

دانش آموز 
)پذیرش در هررشته (

محدوده ثبت نام 
)  جغرافیایی–مدرسه اي (

ضی
ریا

ربی
انستج

ضیانی
ریا

ربی
تج

انی
انس

دانش آموزان دبیرستان دوره اول زینبیه*3030*11پویا1

محرم12دانش آموزان دبیرستان دوره اول *3030*11شهیداول2

شهیده حاجیه ساعد3
1

٢*
30

60*
دانش آموزان دبیرستان دوره اول شمس فرد و 

شهید طهماسبی

فاطمیه4
11

٢
30

3060
دانش آموزان دبیرستان دوره اول تربیت و

)عج(امام مهدي

1مرضیه یزدي5
1

3303090
دانش آموزان دبیرستان دوره اول  شهداي محراب 

بخشی از زینبیه-شهید سالمت بخش،سمیه

دانش آموزان دبیرستان دوره اول بهار آزادي-60--2-مفرح6

وزان دبیرستان دوره اول معراج و ضمیمه کوثردانش آم112303060کوثر7

ف
دبیرستاننام ردی

تعداد کالس
تعداد

دانش آموز 
)پذیرش در هررشته (

محدوده ثبت نام 
)  جغرافیایی–مدرسه اي (

ضی
ریا

ربی
تج

انی
انس

ضی
ریا

ربی
تج

انی
انس

٢1232۶۴64الهی1
دانش آموزان دبیرستان دوره اول  شهداي هویزه ، 

شهید نواب صفوي بر اساس آدرس

دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید بهشتی-3232-11پانزده خرداد2

-6464-22شهیدچمران3
دانش آموزان دبیرستان دوره اول آزادگان اسالم، 

توحید، عالمه امینی،شهداي گردبافان

64-232-1شریعتی4
دانش آموزان دبیرستان دوره اول شریعتی، نیمه شعبان، 

زکریاي رازي
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دخترانه–محل هنرستان هاي فنی و حرفه اي رشته 1-3جدول 

پسرانه–محل هنرستان هاي فنی و حرفه اي رشته 1-4جدول 

ف
رشته هاي موجودهنرستاننامردی

تعداد کالس
تعداد

دانش آموز 
)پذیرش در هررشته (

محدوده ثبت نام 
)  جغرافیایی–مدرسه اي ( 

)معماري(گل یاس 1
130حسابداري

محدوده منطقه-1
سایر مناطق-2 130شبکه و نرم افزاررایانه

130تربیت بدنی

ف
رشته هاي موجودهنرستاننامردی

تعداد کالس
تعداد

دانش آموز 
)رش در هررشته پذی(

محدوده ثبت نام 
)  جغرافیایی–مدرسه اي ( 

امیرکبیر1
محدوده منطقه-1301شبکه و نرم افزاررایانه

سایر مناطق-2 130ماشین ابزار

شهیدبهشتی2
محدوده منطقه-2601تربیت بدنی

سایر مناطق-2 130شبکه و نرم افزاررایانه

والدوندشهیدف3

130الکترونیک
محدوده منطقه-1

سایر مناطق-2
130الکتروتکنیک

130ساختمان

شهید نوبخت4
محدوده منطقه-2601خودرومکانیک

سایر مناطق-2 130حسابداري

5
شهیددبیریان

)جدیدالتاسیس(

130نقشه کشی معماري
محدوده منطقه-1
طقسایر منا-2

130حسابداري
130شبکه و نرم افزاررایانه
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دخترانه–محل هنرستان هاي کاردانش رشته 1-5جدول 

پسرانه –محل هنرستان هاي کاردانش رشته 1-6جدول 

ف
رشته هاي موجودهنرستاننامردی

تعداد کالس
تعداد

دانش آموز 
)پذیرش در هررشته (

محدوده ثبت نام 
)  جغرافیایی–مدرسه اي ( 

آفرینش1

130اموراداري

کل محدوده منطقه-1
خارج از محدوده منطقه-2

130تصویرسازي بارایانه

130نقشه کشی ساختمان

130گرافیک کامپیوتري

115حسابداري مالی
115تولیدچندرسانه اي

والعصر2

130مدیریت وبرنامه ریزي  امور خانواده
کل محدوده منطقه-1
دوده منطقهخارج از مح-2

130خیاطی لباس شب وعروس
115آشپزي وشیرینی پزي

115هنرفرش

ف
هنرستاننامردی

رشته هاي موجود
تعداد کالس

تعداد
دانش آموز 

)پذیرش در هررشته (

محدوده ثبت نام 
)  ییجغرافیا–مدرسه اي ( 

بعثت1

132برق ساختمان

کل محدوده منطقه-1
خارج از محدوده منطقه-2

132برقکار صنعتی

116تعمیر ماشینهاي الکتریکی

132تعمیرموتوروبرق خودرو

فضیلت.1

132طراحی وتوسعه صفحات وب

کل محدوده منطقه-1
خارج از محدوده منطقه-2

132يتولیدچندرسانه ا

116معماري داخلی

116نقشه کشی ساختمان
132حسابداري مالی

132کابینت سازي چوبی
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فصل چهارم
ت امناییدولتی و هیأنمون برگ هاي ثبت نام در دبیرستان ها و هنرستان هاي

گواهی ثبت نام -1
به ستادثبت نامنمون برگ اعالم تغییر محل سکونت -2

شهر تهران دوره دوم متوسطهول زمانبندي ثبت نام مدارسجد-٣.1
هاي دولتی و هیأت امنایی دبیرستان ها و هنرستانراهنماي آدرس و تلفن -2.4
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باسمه تعالی 

..........................هنرستان کاردانش / هنرستان فنی و حرفه اي / دبیرستان دوره دوم رئیس محترم 
باسالم واحترام 

بارعایت ضوابط و مقـررات  .............................. ......فرزند....................................... بدینوسیله دانش آموز

ییـد سـتاد ثبـت نـام منطقـه      محـدوده جغرافیـایی محـل سـکونت و تأ    هدایت تحصیلی ، ظرفیت رشته محل ،

. معرفی می گردند............................... به منظور ثبت نام در رشته ............ 

مهر و امضاي
مدیر دبیرستان متوسطه دوره اول

)گواهی ثبت نام ( 
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باسمه تعالی 

.............مسئول محترم ستاد ثبت نام منطقه 

باسالم واحترام 
...........................کد .................................ولی دانش آموز .........................................نظر به اینکه محل سکونت اینجانب 

. هنرستان اقدام فرمایید/دبیرستان ، خواهشمند است به منظور بررسی و تعیین آدرس زیر تغییر یافته است به 

:آدرس قبلی محل سکونت 

: آدرس جدید 

: تاریخ 
ولی امضاي نام و نام خانوادگی و 

ستاد ثبت نام منطقه . می باشد31/5/95لغایت 10/5/95ي درخواست اولیاي گرامی به ستاد ثبت نام منطقه از زمان ارائه:1توجه
. روز کاري پس از دریافت درخواست ، اقدام و نتیجه را به صورت مکتوب به ولی محترم دانش آموز اعالم نماید7موظف است 

را به ستاد ثبت نام منطقه مقصد ولی محترم دانش آموز باید تقاضاي خودچنانچه محل سکونت جدید درسایر مناطق باشد ،:2توجه
.ارائه نماید

دوره دوم ...................... دبیرستان رئیس محترم
باسالم واحترام 

.........................................در رشته ، بارعایت ضوابط و شرایط ، به منظور ثبت نام .................................. بدینوسیله دانش آموز 
.  معرفی می گردند

ثبت نام فرعیرئیس ستاد

نمون برگ اعالم تغییر محل سکونت

.آنها تغییر یافته استویژه دانش آموزانی که محل سکونت ،ثبت ناممعرفی نامهنمون برگ
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نوع مدرسه
تاریخ ثبت نام

لغایتاز
31/3/959/4/95فرهنگ

21/4/9528/4/95نمونه دولتی
23/4/9525/5/95دولتی عادي/هیأت امنایی 

15/4/9525/5/95شاهد
1/4/9520/4/95رستان هاي استعدادهاي درخشان دبی

اعالم تغییر محل سکونت و
تقاضاي تعیین مدرسه جدید 

ارائه درخواست به 
ستاد ثبت نام منطقه 

10/5/95از تاریخ 

دریافت پاسخ از ستاد 
روز پس 10ثبت نام 

از ارائه درخواست 

جدول زمانبندي ثبت نام  مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران 
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نتلفآدرسنام دبیرستان ردیف
۵۵١٨١۵٢٩خ فالحتی-متري باستانی پور24-بلوار دستوارهپویا١

۵۵٠۵٠٩٩۴-۵۵٠۶١۵۵۴خ خدایاري-هزاردستگاه-نازي آبادشهیداول٢

۵۵۵٣١٢١٢روبه روي پارك-پایین ترازم بهشت-خ رجاییشهیده حاجیه ساعد٣

۵۵۶۴٣٠٣١ایستگاه قالیشوئی-خ دشت آزادگان-م بهمنفاطمیه۴

۵۵٣۴۴٠٠۶خ جمشیدسید-خزانه بخاراییرضیه یزديم۵

۵۵٠٢٧٨٠٠م وصال-انتهاي خ بهمنیار-یاخچی آبادمفرح۶

55349394ك وظیفه دان-خ اکبرمشهدي م پارس-نازي آبادکوثر٧
55304554ك نوروزي-خ عراقی-خ رجاییالهی٨
55643100تندگویان-ابتداي بزرگراه-م بهمنپانزده خرداد٩
55052530خ همدانی-خ ابریشم -خ رجاییشهیدچمران١٠
55512228خ شریعتی-م بهشت سه راه اتکا -پایین تراز-خ رجاییشریعتی١١

تلفنآدرسنام هنرستانردیف
55320222خزانه بخارایی ـ فلکه چهارم ـ کوچه شهیدصالحیآفرینش1
55060158نازي آباد ـ خ شهیدمشهدي ـ میدان پارس ـ کوچه شهیدوظیفه دانروالعص2
55062021علی آبادجنوبی ـ بلوارشهیددستواره ـ جنب ایستگاه مترونمونه دولتی زینبیه3
55652353)نهرفیروزآباد(جوادیه ـ خ شهیددارابی )معماري(گل یاس 4
55501800پارك هفده شهریورنازي آباد ـ بازاردوم ـ جنب امیرکبیر5
55064878علی آبادشمالی ـ خ شهیدهمدانیشهیدفوالدوند6
55335434علی آبادشمالی ـ خ شهیدهمدانیشهیدنوبخت7
55640821جوادیه ـ ابتداي بیست متري ـ سکوي نظامیشهیدبهشتی8
جدیدالتاسیسانینازي آباد  ـ خیابان شهید عراقی  ـ خیابان شهید اوجشهیددبیریان9

55324645علی آباد جنوبی ـ بلوارابریشم ـ روبروي پمپ بنزینفضیلت10
55464984میدان بهمن ـ ابتداي بزرگراه بعثتبعثت11

)دولتی و هیأت امنایی ( راهنماي آدرس و تلفن دبیرستان هاي نظري 

راهنماي آدرس و تلفن هنرستان هاي فنی و حرفه اي و کاردانش 
)یأت امنایی دولتی و ه(  

http://tizland.ir/

	16x.pdf (p.1)
	منطقه 16  آخرين اصلاحيه راهنماي ثبت نام و هدايت تحصيلي _.pdf (p.2-22)

