
يدنب هدر  حرط 

يرادا ياه  همان  هویش  اه و  همانشخب 
قطانم نایرجم 

هطسوتم شزومآ  نواعم :  ریدم   ریدم :

هطسوتم یسانشراک  یناسر : عالطا 

لوا و هرود  هطسوتم  یشزومآ : ياهدحاو 
مود

يرادا ياه  همان  هویش  يزاسدنتسم  هتیمک 

 

 

 

نارهت رهش  هقطنم ....  شرورپ  شزومآ و  تیریدم 
 

گنهرف ياه  ناتسریبد  يدورو  نومزآ  مان  تبث  لمعلاروتسد  عوضوم :
 

مالس اب 
شرورپ شزومآ و  یلاع  ياروش  هسلج  نیمهدراهچ  دصتفه و  هبوصم  دانتـسا  هب 

یناسنا و مولع  تایبدا و  هتشر  رد  لیصحت  هب  دنمقالع  دعتسم و  نازومآ  شناد  بذج  روظنم  هب  خروم 83/8/5 
نازومآ شناد  شریذپ  هوحن ي  طباوض  گنهرف ،  ياه  ناتسریبد  سیسأت  ییارجا  همان  هویش  دنب 3  هب  تیانع  اب 

ددرگ .  یم  مالعا  لیذ  حرش  هب  یلیصحت 96-97  لاس  رد  گنهرف  ياه  ناتسریبد  يدورو  نومزآ  قیرط  زا 

گنهرف ياه  ناتسریبد  مهد  هیاپ  يدورو  نومزآ  طیارش  طباوض و  فلا ) 

اب دنوش  . یم  باختنا  يدورو  نومزآ  ساـسارب  مهن  هیاـپ  نازومآ  شناد  نیب  زا  سرادـم  نیا  نازومآ  شناد  . 1
دوب دنهاوخ  زاجم  سرادم  نیا  ناریدم  گنهرف ،  ياه  ناتسریبد  سیسأت  ییارجا  همان  هویـش  دنب 3  هب  تیانع 
مان تبث  شریذپ و  نومزآ  قیرط  زا  ار  یناسنا  مولع  تایبدا و  هتـشر  رد  لیـصحت  هب  دنمقالع  نازومآ  شناد  هک 

دنیامن . 

یلیصحت 95-96 لاس  رد  مهن  هیاپ  رد  لیصحت  هب  لاغتشا   .2

رد مان  تبث  تهج  ًافرص  یلیصحت 95-96 (  لاس  مهن  هیاپ  لوا  تبون  تاناحتما  رد  لدعم 17  لقادح  بسک  .3
نومزآ ) 

دروم ناتـسریبد  رد  مان  تبث  تهج  گنهرف ،  ياه  ناتـسریبد  يدورو  نومزآ  رد  یلوبق  رب  هوالع  نابلطواد   .4
نیا ریغرد  دنـشاب .  هدش  زین  مهن  هیاپ  تاناحتما  رد  لک 17  لدعم  لقادح  بسک  هب  قفوم  تسیاب  یم  شریذـپ 

گنهرف  ناتـسریبد  رد  مان  تبث  هب   زاجم  ددرگ و  یم  یقلت  نکی  مل  ناک  يدورو  نومزآرد  اـهنآ  یلوبق  تروص 

1396/01/30

58587/73

دراد



. دوب دنهاوخن 

مان  تبث  كرادم  ب )

سکع 4*3 هعطق   2
یلیصحت 95-96 لاس  همانراک  ریوصت 

 ( تسویپ فلا  گرب  نومن  مان  ( تبث  هماناضاقت ي  گرب  نومن  لیمکت 
عوبتم ترازو   95/11/24 – لمعلاروتسد 400/207894   دانتـسا  هب  نومزآ  رد  تکرـش  هنیزه 
زکرمتم مان  هب  باسح 2173011370007  هب  دیاب  هک  دشابیم  لایر )  رازه  هد  دـصکی و   ) 110/000

.ددرگ زیراو  نارهت  رهش  شرورپ  شزومآ و  یصاصتخا  هوجو 

نومزآ  يرازگرب  خیرات  تراک و  عیزوت  نامز  مان ،  تبث  تلهم  ج )

 96/2/25 تیاغل     96/2/2 خیرات زا  مان  :  تبث  نامز 
اضاقت دروم  گنهرف  ناتسریبد  هب  يروضح  هعجارم  مان :  تبث  ناکم 

اب یلا 12  حبص  تعاس 8  زا    96/4/7 و     96/4/4 نومزآ :  هسلج  هب  دورو  تراک  تفایرد  ناـمز 
اضاقت دروم  ناتسریبد  هب  هعجارم 

حبص تعاس 9  سأر  هبنشجنپ 96/4/8   زور  نومزآ  :  يرازگرب  خیرات 

نومزآ عبانم  د ) 

 . دشاب یم  تسویپ  هرامش 2    لودج  حرش  هب  نومزآ  یسرد  داوم 

 . تفرگ دهاوخ  قلعت  یفنم  هرمن  تسردان  ياه  خساپ  هب  هدوب و  يا  هنیزگراهچ  تروص  هب  تالاؤس 

 : تارکذت

يا هقطنم  تیدودحم  نودب  دنناوت  یم  گنهرف  ياه  ناتسریبد  يدورو  نومزآ  رد  تکرش  نایضاقتم 
مزال  .) دنیامن مادقا  گنهرف  ياه  ناتسریبد  تاصخشم  لودج  ربارب  ناتسریبد  کی  باختنا  هب  تبسن 

 ( .دشاب یمن  ریذپ  ناکما  مهد  هیاپ  رد  هدش  هتفریذپ  نازومآ  شناد  ییاج  هباج  تسا   رکذ  هب 

1396/01/30

58587/73

دراد



ززعم نادنزرف  لماش  دهاش (  نازومآ  شناد  هب  گنهرف  ياه  ناتـسریبد  شریذپ  تیفرظ  زا    %10
رد ندش  هتفریذپ  تروصرد  هک  دریگ  یم  قلعت  دـصرد  )  يالاب 50  نازابناج  ناگدازآ و  ادهش ، 
یم یمازلا  مان  تبث  كرادم  ریاس  هارمه  هب  هیمهس  زا  هدافتـسا  ینوناق  تادنتـسم  هئارا  نومزآ ، 

 . ددرگ یم  یقلت  نکی  مل  ناک  زومآ  شناد  یلوبق  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب . 

هطسوتم لوا  هرود  ياه  ناتـسریبد  ناریدم  ییامهدرگ  رد  هطـسوتم  شزومآ  مرتحم  نینواعم  تسا  هتـسیاش 
گنهرف قیمعت  رد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هتشر  هک  یصاخ  هاگیاج  گنهرف و  ياه  ناتسریبد  سیـسأت  فادها 

طیارش ندومن  مهارف  بسانم و  یناسر  عالطا  اب  ات  دنیامرف  نییبت  ار  دراد  نازومآ  شناد  ینید  تیبرت  یمالسا و 
ك96/1/30  . ددرگ ایهم  دعتسم  دنمقالع و  نازومآ  شناد  بذج  هنیمز  بولطم 

 

 

1396/01/30

58587/73

دراد



    

    باسمه تعاليباسمه تعاليباسمه تعاليباسمه تعالي

  فرهنگ دبيرستان هاي  پايه دهمورودي آزمون تقاضانامه ثبت نام  نمون برگ

 1396ـ  97سال تحصيلي 

 .تكميل نمايند الزم است دانش آموزان گرامي اطالعات خواسته شده را با  خط خوانا و به طور كامل 

 : نام )  2                                                                               : نام خانوادگي )  1

 : نام پدر )  3

 13      /            /        :    تاريخ تولد )  5:                                                             شماره شناسنامه )  4

 پسر                       دختر           :جنسيت )  6

 زرتشتي                كليمي                   مسيحي                  اسالم          :دين )  7

 :نام منطقه محل تحصيل      :                                                         نام مدرسه محل تحصيل )  8

  

     ..............منطقه    ................... دبيرستان فرهنگ:   نام مدرسه متقاضي  ) 9

       

 

 . مي باشد   1ول شماره ابرابر جد مشخصات دبيرستان هاي فرهنگ:   1تذكر 

 .  مي باشند  انتخاب يك مدرسهبه مجاز  صرفاًدانش آموزان   : 2تذكر 

به استناد شيوه نامه اجرايي دبيرستان هاي فرهنگ ، قبولي در آزمون ورودي دبيرستان هاي فرهنگ اختصاص به :  3تذكر 

دانش آموزاني كه در آزمون يك دبيرستان پذيرفته شوند در همان سال مجاز به ثبت نام در ساير دارد و  قبولي همان منطقه

  .ند دبيرستان هاي فرهنگ نمي باش

 

 

 

 

 

 مهر و  امضاي مدير واحد آموزشي                                      امضاي ولي دانش آموز                                           امضاي دانش آموز                                

الف  نمون برگ  
 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 معاونت آموزش متوسطه



 )2  جدول شماره (                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 شهر تهران  فرهنگهاي دبيرستان  آزمون ورودي درسيجدول مواد   

   ۹۶-۹۷سال تحصيلي  

 

 

 )مدارس فرهنگ (   دهمپايه             
 منابع طرح سؤال زمان پاسخگويي ضريب تعداد سؤال ماده درسي

 ۲ ۱۵ پيام هاي آسماني

 دقيقه ۱۲۰

درصد سؤاالت از  ۱۰۰

كتاب هاي پايه نهم سال 

 ۹۵-۹۶تحصيلي 

 ۴ ۲۰ ادبيات فارسي

 ۴ ۲۰ عربي

 ۲ ۱۵ زبان انگليسي

 ۳ ۲۰ رياضي

 ۳ ۲۰ مطالعات اجتماعي

  ۱۱۰ جمع  كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 معاونت آموزش متوسطه



44228989پسرفرهنگ2

دخترفرهنگ رضوان2
88264774 

88260316

22507787دخترفرهنگ آل ياسين4

77277474پسرشهيد احدزاده 4

44138223پسرتوحيد5

44412522دخترفرهنگ شهيد حسين مرادي5

دخترفرهنگ6
88714777  

88716625

88950513پسرفرهنگ آيت اله سعيدي6

88424858دخترفرهنگ7

88406651پسرفرهنگ7

77929040دخترفرهنگ بانو امين8

66365887پسرفرهنگ10

12-66367111دخترفرهنگ10

66958334دخترفرهنگ فاطميه11

77418610دخترفرهنگ13

77413585پسرعرفان13

33791828دخترقيام14

33680403پسرمكتبي14

33700424دخترفرهنگ هاجر15

55331616پسرفرهنگ شهيد شريفي16

55034200دخترفرهنگ حاج حسين مكتبي16

مشخصات دبيرستان هاي فرهنگ شهر تهران   *   سال تحصيلي  97-96                جدول شماره  1

قه
ط

من

واحدآموزشي

ت
سي

جن

آدرس

خ شريعتي انتهاي خ معلم ابتداي خ شهيد گوهري خ هما - پ 20

فلكه دوم صادقيه - ابتداي اشرفي اصفهاني خ هالل

گيشا  ـ انتهاي خيابان هفدهم

خ استاد حسن بنا مجيديه شمالي ميدان سرباز- چهاراه پرتوي - 

خ ابن علي

فلكه دوم صادقيه اشرفي اصفهاني باغ فيض خ 22بهمن

تلفن

مسيل جاجرود خ سعدي فلكه اطالعات

خ خاوران-خ شهيد دربندي- كوچه محمد زاده

خ شهيد رجايي سه راه علي آباد بلوار ابريشم خ شهيد فالحتي -

چهارراه اول -سمت چپ-خ شهيد  خسرو احمدي

خ شهيدرجايي- روبروي پارك شهيد رجايي

خيابان فرجام ميدان صد م كوچه32

فردوس غرب ـ نبش سازمان برنامه شمالي 

خيابان پيروزي- چهارصد دستگاه خيابا ن فارابي

خ نبرد جنوبي چهارراه دانشگاه جنب بازار گل 

نارمك چهارراه تلفن خانه خ شهيد درهوش

خ امام خميني نبش كارون

يادگار امام - بعد  از آزادي - الين كندرو - خ هاشمي - نبش ك 

بياباني

خ وليعصر ـ ميدان منيريه ـ كوچه فردوس ـ پالك 41

تهران نو نرسيده به چهارراه خاقاني -خ فرخي -نبش خ باباطاهر

خ سيدجمال الدين اسدآبادي -ميدان فرهنگ

بلوار كشاورز - خ حجاب -جنب پارك الله - پالك 4

خ شريعتي -خ معلم -خ امجدي منش
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