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 )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
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    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
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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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