
  

  .استعدادها با يك شيوه برخورد كنيم ةعدالت به معناي اين نيست كه ما با هم

  استعدادها باالخره متفاوت است. ؛نه

  ضايع بشود و براي پرورش استعدادها ينبايد بگذاريم استعداد

  .در اين ترديدي نيست .بايستي تدبيري بينديشيم

  عدالت اين است.. الغير ،اما مالك بايد استعدادها باشد

 )1385ارديبهشت  /سراسر كشوربرگزيدة ديدار جمعي از معلمان رهبر معظم انقالب اسالمي در (

 نام و شركت درراهنماي ثبت ةدفترچ

  هايآزمون ورودي دبيرستان

    استعدادهاي درخشان

    (دورة اول و دوم متوسطه)                 

    1395ـ96تحصيلي  سال
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

و  َخلَقَُكم ااَقَدارْطو  
  .بيافريد هاي مختلفگونهكه شما را به و حال آن...

 ﴾14نوح/ ﴿

  سخني كوتاه با والدين

ت ه به نوع و ماهيتوجلذا،  شود.اي خاص و متفاوت از ديگري آفريده ميهركس به گونه ،نظام خلقت در ،بدون ترديد
 ها،هاي آنتهاي هدايت و پرورش قابليجوي راهوشناخت دقيق و كامل استعدادها و جست ،هاي فردييادگيرندگان، تفاوت

د هاي گوناگوني موجواستعدادها و توانايي ،نيز آموزاندر بين دانش تأثير شگرفي در شكوفايي و درخشش آنان خواهد داشت.
انساني با تأكيد بر استعدادهاي دروني  ةتوسعآموزش و پرورش سازگار با  از طريق و ه شوداست كه الزم است به آنها توج

 ورطبه امروز، برتر استعدادهاي .ه نمودئارا ويبه الزم را و اختيار و توانايي  ساختمخاطب، او را براي توليد دانش و فكر آماده 
فردي، يتموفّق و شكوفايي ضمن توانندمي ،صحيح هدايت و موقعهب درصورت شناسايي كه هستند جامعه ةآيند نخبگان هبالقو 

در  را آن نيامتوّل و پرورش و آموزش نظام تمسئولي امر ه، ايننمايند. البّت نقش ايفاي نيز جامعه پيشرفت وضعيت و بهبود در
صيِ كافي و جايگاه اجتماعي در چرا كه اين افراد به مرور زمان، در صورت كسب توان تخص ،كندمي دوچندان افراد اين قبال

لجامعة تخصآورند.آفريني در آيندة جامعه را به دست ميصي مرتبط، واجد قدرت تأثيرگذاري شده و توانايي تحو  

ترين مرجع هدايت استعدادهاي فرزندان به شمار و اساسي خانواده، معتبرترين منبع تشخيص استعداددر اين مسير، 
د. اگر به لطف و عنايت الهي، بونتيجه خواهد بيگونه اقدام آموزشي و پرورشي هر ،ياري خانوادهآيد و بدون همكاري و هممي

 د.باشميمتوجه والدين او  ت بيشتريليئومس نيز به همان ميزان ،از موهبت استعداد و هوش باال برخوردار است يآموزدانش

  تواند در شكوفايي و پرورش فرزندتان مؤثر باشد.نكات زير مي ه بهتوجبنابراين، 

شناسايي و پرورش شايسته و  اي برخوردارند و وظيفة خطيرهاي ويژهكه همة افراد از توانمنديداشته باشيد اعتقاد و باور  *
  از وظايف مهم خانواده است. ،فرزندان ةاصولي و خردمندان

* تيتي فرزندبا شناخت دقيق و كامل از ابعاد شخصط را باور داشته باشيد و با ايجاد شراي اوهاي ها، عاليق و گرايشتان، قابلي
اش در خانواده، ر بودن نقش فرديّثؤبر م ،هايشها و موفقيته خاص به درخششدر خانواده و توج مناسبعاطفي و رواني 
  حصيلي و شغلي او فراهم خواهد شد.زمينة پيشرفت ت ،هي. در پرتو چنين توجتأكيد كنيد بشري ةاجتماع و جامع

* با پرورش انگيزة تحصيلي و تقويت احساس مسئوليپذيري، آرامش خاطر، بهداشت رواني و احساس خودارزشمندي دت و تعه
 ،اشل ذهنيو تقويت كنيد و به تناسب استعداد، رشد و تحودر ا شكوفايي استعداد است هاي نخستينِرا كه از پايه
  بينانه از او داشته باشيد.انتظارات واقع

هاي تحصيلي و يا به زعم خودشان تدر تالش براي يافتن موقعي ،ي دارندوالديني كه فرزندان مستعد ،در برخي از موارد *
د تحت عناوين آمادگي براي آزمون ورودي مدارس هاي آموزشي متعدبه دنبال كالس ،شانپرورش استعداد فرزندان

سؤاالت آزمون كه ي از چندين سال قبل از برگزاري آزمون) هستند. بايد خاطرنشان كنيم استعدادهاي درخشان (حّت
باالي شناختي و با  مستعد با تأكيد بر سطوح انآموزورودي مدارس استعدادهاي درخشان به منظور شناسايي دانش

هاي آمادگي، هاي فراوان و كالسزدنشود و معموالً تستتلفيق دانش و مفاهيم درسي با هدف استعدادسنجي طراحي مي
هاي گزاف مادي و روحي شود هزينهبنابراين، توصيه مي. آموزان نخواهد داشتتأثير چنداني در پذيرش و قبولي دانش

ريزي اصولي، فضاي مناسبِ و با برنامه نكنيدها صرف اين كالسرا بسيار مهم نوجواني هاي در سال خود و فرزندتان
  بروز استعدادهاي او ايجاد كنيد. مطالعه و درك مطالب جهت تجلّي و
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 يد،اآموزش تكميلي را در نظر گرفته يابرنامه هاي فوقشركت در كالس ،ريزي آموزشي براي فرزندتانچه در برنامهچنان* 
درك بهتر مفاهيم درسي و تمرين بيشتر براي افزايش  بخشي وتواند جهت عمقها مياين آموزش كه ه كنيدتوج

ها قرار ا قبولي در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان هدف اصلي اين كالسام؛ ر باشدهاي يادگيري مؤّثمهارت
نگيرد. ذكر اين نكته حائز اهمآزمون به عواملي متعدد (از جمله استعداد ذاتي، آمادگي  اينت است كه قبولي در ي
 هايداوريپيش ،لذادارد.  ، مديريت زمان و...) بستگيآموز قبل و حين آزمونني دانشتحصيلي، شرايط جسماني و روا

زندتان رمبني بر قبولي قطعي فآموز تحصيل دانش و حتي آموزگار دبستان محلّها سات خصوصي و آموزشگاهبرخي از مؤس
  ممكن است نادرست باشد! ،در آزمون

* * * * *  

 ياربس امري ،فرد  يك استعداد تشخيص. آموز مستعد را متمايز كردتوان دانشاساس يك آزمون نمي بر تنهابنابراين، 
هايروش يندآبر بوده وتنها از صيتخص توسط دمتعد يخودسنج، معلمانهاي هوش، گزارش والدين و و ابزارها و تست انصمتخص، 

از اين  .مباشي داشته آموزاندانش استعدادهاي وضعيت از دقيقي ارزيابي توانمي ...و حصيليت تپيشرف هايآزمون ي،استعدادسنج
 .نكنيد يتلّق فرزندتان و خود براي مهم و بزرگ هدف يك عنوان به را درخشان استعداهاي مدارس ورودي آزمون در قبولي رو،

 .ابدي رشد تواندمي خوبيبه خانواده رواني و عاطفي هايوپشتيباني هاحمايت با ايمدرسه و تموقعي هر در شما فرزند استعداهاي
، نشاطبا          و گرتالش مند،هدفمؤمن و و سالم،  صالح انفرزند تربيت آن و دارد وجود هستي نظام در واالتري بسيار فاهدا

  .است و خودباور مدارد، قانونمتعهو  اميدوار

 000/240 درحدود، قبل دورة اول سالدر آزمون  در سطح كشور آزمون در كنندگانشركت تعدادبدانيد كه  بد نيست
ر از كمت كشور كلّ در آزمون شدگانپذيرفته تعداد كهحالي در؛ بود »بسيارخوب« تحصيلي وضعيت با آموزاندانش از نفر

 آزمون ينا در دمتعد داليل به ،باال استعداد بودن دارا وجود با ،كنندگانشركت از زيادي تعداد ،بنابراين .است بوده نفر 000/18
 نبي از فرزندتان زندگي در را شكست و ناكامي و احساس فشارعوامل  ،منطقيو  مستدل گويوگفت با. لذا، بود نخواهند قموّف
ه . بآيندبه حساب مي آموزاندانش استعدادهاي شكوفايي و رشد هايآفتترين از مهم ،ذهني و رواني فشارهايچرا كه  .ديببر

 دارخدشه را او خودباوري و نفساعتمادبه فرزندتان، هايتقابلي از نادرست قّيتل و شكست احساس خاطر داشته باشيد كه
  .سازدمي

 ،آزمون از بعد و قبل را فرزندتانعاطفي  شرايط است ضروري ،عاطفي و ذهني ،جسمي فشار هرگونه رفع منظور به
 و نهادن ارج ضمن ،وي با برخورد هايروش در .يدينما مديريت (قبولي يا عدم قبولي) اينتيجه هر كسب از نظرصرف
 آن در قبولي عدم و كاذب غرور و ييجويبرتر ،تفاخر سبب را آزمون اين در قبولي، او هايقيتوموّف هاتوانايي به گذاريارزش

  .دنينك يتلّق ناتواني و ضعف ةنشان را

 يليتحص هايدرسال هايشبرتوانايي وتكيه متعال خداوند به كالاّت با دهيد اطمينان فرزندتان به ،كهاين آخر كالم
  حصيلي است.تها مسير رسيدن به موفقيت د. پذيرش در اين آزمون، تنها يكي از دهشو نائل بزرگي توفيقات به تواندمي روپيش
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  استعدادهاي درخشانمتوسطة دورة اول و دوم  هايدبيرستان آزمون ورودي

هاي استعدادهاي درخشان آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامة تحصيل در دبيرستانبه منظور شناسايي و جذب دانش
 و دوم لهاي دورة اودبيرستانورودي  آزمونآموزش و پرورش،  اصولي وزارت و مصوبات شوراي عالي هايدر راستاي سياستو 

مي توصيه به داوطلبان گرا د.شوبرگزار مي فترچهوفق مفاد اين د 1395-96سال تحصيلي  استعدادهاي درخشان براي متوسطه
نام و تبه ثبالع كامل، نسبت ت مطالعه كرده و با اّطرا با دّق و راهنماي تكميل تقاضانامة ثبت نام هشود مطالب اين دفترچمي

  شركت در آزمون اقدام نمايند.

  نام، زمان توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمونمهلت ثبت

تا  08/12/1394مدارس استعدادهاي درخشان، از روز شنبه مورخ  نام داوطلبان آزمون ورودي پاية هفتم و پاية دهمـ ثبت1
  انجام خواهد شد. 20/12/1394تاريخ 

نام، صدور كارت ورود به جلسه و اعالم نتيجة آزمون، به صورت اينترنتي خواهد بود. در مراحل ثبت: تمامي 1تبصرة 
تحصيل داوطلبان در  نتيجه، همة مراحل به شيوة غيرحضوري توسط داوطلبان انجام خواهد شد و مدارس محلّ

 اين خصوص مسئوليتي نخواهند داشت.

دريافت و نام قابل در هنگام ثبت ،استعدادهاي درخشان سراسر كشورمشخصات و ظرفيت پذيرش مدارس  :2تبصرة 
  خواهد بود.هده مشا

نامة شمارة آموزان پاية نهم مدارس استعدادهاي درخشان بر اساس بخشنام و شركت دانش: ضوابط ثبت3تبصرة 
مدارس استعدادهاي  آموزان پاية نهمتنها آن دسته از دانش ،خواهد بود. لذا17/09/1394مورخ  189377/104

نام و شركت توانند در آزمون ثبتنامة مذكور از شركت در آزمون معاف نيستند، ميدرخشان كه بر اساس بخش
  باشند.نهم مدارس استعدادهاي درخشان مجاز به شركت در آزمون نمي ةآموزان پايساير دانش نمايند.

ـ كارت ورود به جلسة آزمون (شامل نام و نام خانوادگي و ساير مشّخصات فردي، مدارس استعدادهاي درخشان انتخاب شده 2
      روز قبل از تاريخ برگزاري آزمون، به همراه نشاني دقيق حوزة امتحاني، دهبه ترتيب اولويت و عكس هر داوطلب)، از 

  گيرد.در اختيار داوطلبان قرار مي www.sanaad.medu.ir پايگاه اينترنتي از طريق

  اكيداً ممنوع است.تبصره: شركت داوطلبان در جلسة آزمون، بدون ارائة كارت ورود به جلسه، 

در سراسر  23/02/1395رخ شنبه موح روز پنجصب 9ـ آزمون ورودي پاية هفتم مدارس استعدادهاي درخشان، رأس ساعت 3
  زمان برگزار خواهد شد.كشور به صورت هم

در سراسر  24/02/1395صبح روز جمعه مورخ  9هاي استعدادهاي درخشان، رأس ساعت ـ آزمون ورودي پاية دهم دبيرستان4
  زمان برگزار خواهد شد.كشور به صورت هم
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  برگزاري آزمون  توزيع كارت و تاريخ ،نامبندي ثبتزمان ةرنامب

  ام هفتهاي  تاريخ اقدام  موضوع  رديف

1  
  آزمون ورودي نامثبت

  و پاية دهم پاية هفتم

08/12/1394  

  20/12/1394 تا
  شنبهپنج تاشنبه 

  نامواريز مبلغ ثبت  2
14/01/1395  

  22/02/1395تا 
  هفته ايام كلّ

  كارت ورود به جلسة آزمون ورودي صدور  3
14/01/1395  

  02/1395/ 22تا 
  شنبهچهارتا شنبه 

4  
  برگزاري آزمون ورودي

  پاية هفتم
23/02/1395  

  9:00رأس ساعت 

  شنبهصبح پنج

5  
  برگزاري آزمون ورودي

  پاية دهم
24/02/1395  

  9:00رأس ساعت 

  صبح جمعه

  نام داوطلبان در آزموندارك مورد نياز براي ثبتم

از طريق درگاه  فقطهاي ورودي (صـد و پنجاه هــزار) ريال براي شركت در هريك از آزمون 000/150/-واريز مبلغ  ـ1

 ؛اينترنتي

 .استپذير امكان 22/02/1395تا  14/01/1395  نام از تاريخواريز وجه ثبت :1 ةتبصر

  وجه تحت هر عنوان ممنوع است.: مبلغ فوق ثابت بوده و به جز اين مبلغ، دريافت هرگونه 2ة تبصر

  ـ ارائة فايل عكس داوطلب جهت صدور كارت ورود به جلسة آزمون؛2

  نام در آزمون؛تكميل فرم اينترنتي تقاضانامة ثبت ـ3

  هاي دورة اول استعدادهاي درخشاندبيرستاننام داوطلبان ضوابط و شرايط ثبت

  داشتن تابعيت ايراني ـ1

الملل و مدارس مركز امور بين 12/05/1394مورخ   17214/340نام اتباع غيرايراني، تابع بخشنامة شمارة  تبصره: ثبت
  خارج از كشور است.

خوب در ساير دروس] خوب در تمامي دروس] و يا [كسب مقياس خوب در حداكثر يك درس و خيلي[كسب مقياس خيلي ـ2
 1393ـ94يـلي در نوبت دوم پاية پنجم ابتدايي در سال تحص

شود، مسئوليت صحت مندرجات در تقاضانامه نام به صورت اينترنتي انجام ميكه مراحل ثبته به اينبا توج تبصره:

در صورت عدم احراز شرايط ثبت نام در آزمون، شركت و حتّي قبولي داوطلب در و  بر عهدة داوطلب استتماماً 
    اثر خواهد بود.آزمون لغو و بي
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 لامتحانيموادتعداد و ضريب سؤاالت آزمون دورة او ،  

نمرة آزمون مربوط به  %20 است كه» استعداد تحصيلي«و » استعداد تحليلي«ـ محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت 1
  .باشدمي» استعداد تحصيلي«آن مربوط به سؤاالت  %80و » استعداد تحليلي«سؤاالت 

گويي به آنها، به شرح جداول سؤاالت آزمون ورودي پاية هفتم دورة اول متوسطه و مدت زمان پاسخـ منابع، تعداد و ضرايب 2
  زيراست:

  سؤاالت استعداد تحليلي
تعداد 

  سؤال
  گوييزمان پاسخ

  دقيقه 15  15  استعداد تحليلي

  

  سؤاالت استعداد تحصيلي
تعداد 

  سؤال
  منابع طرح سؤال  ضريب

زمان 

  گوييپاسخ

  تعليمات ديني و اخالق، قرآن
هاي ( آموزش قران و هديه

  آسمان)
8  2  

  هاي درسيكتاب
  پاية ششم ابتدايي

  1394-95تحصيلي سال
  دقيقه 65

زبان و ادبيات فارسي 
  هاي خواندن و نوشتن)(مهارت

10  2  

  1  7  مطالعات اجتماعي

  1  5  تفكّر و پژوهش

  2  10  علوم تجربي

  3  15  رياضيات

  113نمرة آزمون استعداد تحصيلي:   55  جمع كل

اي (فقط با يك پاسخ درست) به منظور ارزيابي توانايي تحليل، سؤاالت استعداد تحليلي به شيوة غيركالمي و چهارگزينهـ  3
شود. الزم به ذكر است طرّاحي اين سؤاالت دهي مطالب و مباحث گوناگون طرّاحي ميبندي و سازمانيابي، طبقهريشه

  .نخواهد بودصرفاً مبتني بر محتواي كتب درسي 

يد بر هاي درسي، با تأكاي (فقط با يك پاسخ درست) در سطح محتـواي كتابسـؤاالت استعداد تحصيلي، به شيوة چهـارگزينهـ 4
  شود.مادة درسي در برخي از سؤاالت، طرّاحي ميدو يا چند هاي مفاهيم و مهارتتلفيق دانش، سطوح باالي شناختي، 

شود. از محتواي درسي مشترك داوطلبان اهل تشيع و تسّنن طرّاحي مي» سمانهاي آآموزش قرآن و هديه«ـ سؤاالت درس 5
ي (بر هاي دينهاي ديني رسمي كشور (مسيحيان، كليميان و زرتشتيان)، به سؤاالت مشترك اقلّيتاما داوطلبان اقلّيت

  اد.) پاسخ خواهند د9/34هاي ديني با كد هاي آسمان ويژة اقلّيتاساس محتواي كتاب هديه

شود. امتيـاز منفي براي داوطلب در نظـر گرفته مي 1امتياز مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3ـ به ازاي هـر پاسخ صحيح، 6
  براي سؤاالت بدون پاسخ، امتيازي در نظر گرفته نخواهد شد.

براي او در نظر گرفته خواهد امتياز منفي  1چه داوطلب در هر سؤال بيش از يك گزينه را عالمت زده باشد، تبصره: چنان
  شد.
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  هاي دورة دوم استعدادهاي درخشاننام داوطلبان دبيرستانضوابط و شرايط ثبت

  ـ داشتن تابعيت ايراني1

الملل و مدارس مركز امور بين 12/05/1394مورخ  17214/340نام اتباع غيرايراني، تابع بخشنامة شمارة تبصره: ثبت
  خارج از كشور است.

 1393-94شتم در خرداد سال تحصيلي پاية ه 19ساالنة  ل كلّاقل معدتن حدـ داش2

مورخ  189377/104آموزان پاية نهم مدارس استعدادهاي درخشان كه بر اساس بخشنامة شمارة تبصره: دانش
ن ايبايست در آزمون شركت نمايند، از شرط معدل موضوع اين بند معاف هستند. پذيرش نهايي ، مي17/09/1394

م ـل در پاية نهـرايط ادامة تحصيـراز شـوط به احـولي، منـورت قبـوزان در آزمون ورودي در صـآمدسته از دانش
شوراي عالي آموزش و  26/04/86خ مور 750 ةب جلسمصو 13ه ماد 3 ةمطابق تبصر 1394-95 ليـال تحصيــس

  باشد.پرورش در مدارس استعدادهاي درخشان مي

  تعداد و ضريب سؤاالت آزمون ،مواد امتحاني

نمرة آزمون مربوط به  %20است. » استعداد تحصيلي«و » استعداد تحليلي«ـ محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت 1
  است.» استعداد تحصيلي«آن مربوط به سؤاالت  %80 و» استعداد تحليلي«سؤاالت 

گويي به آنها، به شرح جداول ورة دوم متوسطه و مدت زمان پاسخـ منابع، تعداد و ضرايب سؤاالت آزمون ورودي پاية دهم د2
  است: زير

  سؤاالت استعداد تحليلي
تعداد 

  سؤال
  گوييزمان پاسخ

  دقيقه 15  15  استعداد تحليلي

  

  سؤاالت استعداد تحصيلي
تعداد 

  سؤال
  منابع طرح سؤال  ضريب

زمان 

  گوييپاسخ

آموزش ( قرآن و معارف اسالمي
  هاي آسمان)پيامقرآن و 

هاي هاي درسي پايهكتاب  2  8
  هشتم سال تحصيلي

94-1393  
  سوم سؤاالت)(حدود يك

  و نهم سال تحصيلي
95-1394  

  (حدود دوسوم سؤاالت)

  دقيقه  85

  2  15  زبان و ادبيات فارسي

  مطالعات اجتماعي
  (تاريخ، جغرافيا، اجتماعي)

15  1  

  2  17  علوم تجربي

  3  20  رياضيات

  155نمرة آزمون استعداد تحصيلي:   75  جمع كل
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اي (فقط با يك پاسخ درست) به منظور ارزيابي توانايي تحليل، ـ  سؤاالت استعداد تحليلي به شيوة غيركالمي و چهارگزينه3
شود. الزم به ذكر است طرّاحي اين سؤاالت دهي مطالب و مباحث گوناگون طرّاحي ميبندي و سازمانيابي، طبقهريشه

  .دنخواهد بوصرفاً مبتني بر محتواي كتب درسي 

تأكيد  هاي درسي، بااي (فقط با يك پاسخ درست) در سطح محتـواي كتابـ سـؤاالت استعداد تحصيلي، به شيوة چهـارگزينه4
  .شودمادة درسي در برخي از سؤاالت، طرّاحي ميدو يا چند هاي مفاهيم و مهارتتلفيق دانش، بر سطوح باالي شناختي، 

شود. اما داوطلبان از محتواي مشترك داوطلبان اهل تشيع و تسّنن طرّاحي مي» نهاي آسماپيامقرآن و «ـ سؤاالت درس 5
س محتواي اسا بر( هاي دينـيهاي ديني رسمي كشور (مسيحيان، كليميان و زرتشتيان)، به سؤاالت مشترك اقلّيتاقلّيت

پاسخ خواهند ) پاية نهم 2/135م  و كد پاية هشت 2/119هاي ديني با كد كتاب تعليمات اديان الهي و اخالق ويژة اقلّيت
  داد.

شود. امتيـاز منفي براي داوطلب در نظـر گرفته مي 1امتياز مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3ـ به ازاي هـر پاسخ صحيح، 6
  براي سؤاالت بدون پاسخ، امتيازي منظور نخواهد شد.

  امتياز منفي براي او منظور خواهد شد. 1 عالمت زده باشد،چه داوطلب در هر سؤال بيش از يك گزينه را تبصره: چنان

  آموزشرايط پذيرش دانش

هاي دورة اول و دوم استعدادهاي درخشان، بر اساس پيشنهاد ادارة كلّ آموزش و پرورش استان ـ ظرفيت پذيرش دبيرستان1
 نام در آزمونثبت هنگامشده است كه در پژوهان جوان تعيين و با تأييد مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش

  رسد.به اّطالع داوطلبان مي از طريق سامانة مربوط

هاي دورة اول و دوم متوسطه استعدادهاي درخشان، صرفاً بر اساس رتبة مبتني آموزان براي ورود به دبيرستانـ پذيرش دانش2
  بر نمرة آزمون ورودي خواهد بود.

دبيرستان استعدادهاي درخشان مورد نظر خود را با توجه به محلّ سكونت خود در سال تحصيلي ـ الزم است داوطلبان، 3
ول ااستقرار مدارس استعدادهاي درخشان (مطابق جد محل ناحية آموزش و پرورش/ و با عنايت به منطقة 1395ـ96

  نام) انتخاب كنند.ثبت پايگاه اينترنتيدرج شده در 

  آنان تعيين خواهد شد. 1394ـ95بان، بر اساس منطقة آموزشي محل تحصيل سال تحصيلي تبصره: حوزة امتحاني داوطل

هايي كه داراي چند دبيرستان دورة اول يا دوم متوسطه استعدادهاي درخشان هستند، داوطلبان در انتخاب ـ در شهرستان4
د حداكثر سه دبيرستان دورة اول يا توانمدرسة مورد نظر خود در سطح شهرستان اختيار كامل دارند و هر داوطلب مي

  دوم استعدادهاي درخشان (همگي در يك شهرستان واحد) را به ترتيب اولويت در تقاضانامة خود انتخاب نمايد.

گانه، در قبولي يا عدم قبولي هاي سهتوجهي و انتخاب مدارس شهرهاي مختلف يك استان در اولويتتبصره: در صورت بي
  به عنوان اولويت اول انتخاب شده است، مالك خواهد بود. توسط داوطلب اي كهو مدرسهداوطلب، فقط شهر 

 ،و فيزيك هاي تحصيلي (رياضيهاي دورة دوم استعدادهاي درخشان، براي رشتهآموز در دبيرستانپذيرش نهايي دانش ـ5
ك رشته شدگان يباشد. تغيير رشتة پذيرفتهرشته ميشرايط تحصيل در آن انساني) منوط به احراز  علوم تجربي و علوم

دارا بودن كف امتياز قبولي رشتة مورد  صورت درهاي دورة دوم استعدادهاي درخشان نيز، ها در دبيرستانبه ساير رشته
  پذير خواهد بود.امكاننظر در آن دبيرستان 
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  آموزوانتقال دانشنحوة نقل

گيرند در سال تحصيلي نام يا پس از زمان برگزاري آزمون ورودي، به هر دليل تصميم ميثبتداوطلباني كه پس از زمان  ـ1
در شهرستاني غير از شهرستان محلّ سكونت فعلي اقامت كنند، تنها در صورت قبولي در يكي از مدارس  1395ـ96

ان مقصد (بر اساس تأييد مركز شدة خود در شهرستان مبدأ و دارا بودن حداقل نمرة كف قبولي مدرسة شهرستانتخاب
هاي مبدأ پژوهان جوان)، با كسب موافقت ادارات كلّ آموزش و پرورش استانملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش

  و مقصد، مجاز به انتقال و ثبت نام در ديگر مدارس استعدادهاي درخشان (در شهرستان يا استان ديگر) خواهند بود.

ستعدادهاي درخشان در داخل يك شهرستان در دورة اول و دوم متوسطه (حتّي در صورت دارا بودن ـ انتقال بين مدارس ا2
حداقل نمرة كف قبولي مدرسة مقصد) در سال اول پذيرش، اكيداً ممنوع است. الزم است داوطلبان گرامي با دقّت كافي 

ايند. بعد از اعالم قبولي و تعيين مدرسة مورد به اين موضوع، نسبت به انتخاب اولويت مدارس انتخابي خود اقدام نم
  دبيرستان به هيچ وجه ممكن نيست. جاييپذيرش، امكان تغيير يا جابه

هاي باالتر نيز تنها درصورت دارا بودن شرايط در سنوات و پايه 1395ـ96شدة آزمون ورودي آموزان پذيرفتهـ انتقال دانش3
   .پذير خواهد بودامكان 1مندرج در بند 

  شدگانپذيرفتهاعالم نتيجه و ثبت نام نحوة 

ـ متن سؤاالت آزمون، در اولين فرصت پس از برگزاري آزمون بر روي پايگاه اينترنتي مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان 1
  ) منتشر خواهد شد.sampad.medu.irپژوهان جوان (به نشاني و دانش

ـ كليد تصحيح آزمون، حداكثر دو هفته پس از برگزاري آزمون، از سوي مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و 2
پژوهان جوان (به نشاني پژوهان جوان بر روي پايگاه اينترنتي مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشدانش

sampad.medu.ir.منتشر خواهد شد (   

بنا به مالحظات فنّي و كارشناسي، سؤال يا سؤاالتي در كليد آزمون كنار گذاشته شود، محاسبة چه چنان :مهم تذّكر
كه به آن سؤال پاسخ درست يا نادرست داده باشند يا اصالً پاسخ نداده نمرة آزمون براي تمامي داوطلبان (اعم از آن

  انجام خواهد شد.باشند) بدون در نظر گرفتن نمرة آن سؤال يا سؤاالت، به صورت يكسان 

هاي دورة اول و دوم متوسطه استعدادهاي درخشان، بر اساس ظرفيت پذيرش شدگان دبيرستانـ فهرست اسامي پذيرفته3
از طريق  31/03/1395تعيين شده براي هر مدرسه، پس از برگزاري آزمون ورودي مدارس نمونة دولتي، حداكثر تا روز 

  شود.اعالم مي www.sanaad.medu.irپايگاه اينترنتي 

باشد، زمان اعالم نتيجة  31/03/1395چه تاريخ برگزاري آزمون ورودي مدارس نمونة دولتي پس از : چنان1تبصرة 
  شود.موكول مي مدارس استعدادهاي درخشان به يك روز پس از برگزاري آزمون مذكور

هاي ل استعدادهاي درخشان به منزلة ورود بدون آزمون به دبيرستانهاي دورة او: قبولي در پاية هفتم دبيرستان2تبصرة 
  گيري در اين خصوص تابع ضوابط خاص خود خواهد بود.دورة دوم استعدادهاي درخشان نيست و تصميم

هاي دورة اول و دوم استعدادهاي درخشان اعالم براي دبيرستان ايشدگان، فهرست ذخيرهـ به جز فهرست اصلي قبول4
  خواهد شد.ن

اند، حداكثر يك هفته پس از اعالم نتيجة آزمون، كارنامة عدم قبولي شامل ـ براي كلّية داوطلباني كه در آزمون پذيرفته نشده5
شده در هاي صحيح و غلط، نمرة مكتسبة هر مادة درسي، نمرة كلّ آن داوطلب و نمرة آخرين فرد پذيرفتهتعداد پاسخ
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شود. مرجع رسيدگي و مهلت رسيدگي به اعتراضات در استان، از سوي ستاد برگزاري در ميمدرسة مورد تقاضاي او صا
  شود.ميآزمون استان تعيين شده و به نحو مناسب به اّطالع داوطلبان و اولياي آنان رسانده 

ورودي مدارس جنس) در آزمون جنس يا غيرهمتر، همزاد (دوقلو يا بيشآموزان همزمان دانشـ در صورت شركت هم6
درصد نمرة آزمون آخرين فرد گري فقط به شرط كسب حداقل هشتاداستعدادهاي درخشان و پذيرش يكي از آنان، دي

 شده، در مدارس استعدادهاي درخشانبينيمازاد بر ظرفيت پيش هاي انتخابي خود،تواند بر اساس اولويتشده، ميپذيرفته
  نام نمايد.ثبت

زاد بررسي شده و در صورت دارا آموزان همبررسي و اعمال اين شرط، پيش از اعالم نتيجة آزمون، نمرة دانشتبصره: به منظور 
  شود.شدگان اعالم ميشده، در فهرست پذيرفتهبينيبودن حداقل نمرة الزم، نام ايشان نيز مازاد بر ظرفيت پيش

نام اي استعدادهاي درخشان، تاريخ مراجعه و مدارك مورد نياز جهت ثبتهزمان با اعالم نتيجة آزمون، نشاني دقيق دبيرستانـ هم7
و دوم  هاي دورة اولشدگان دبيرستاننام پذيرفتهشود. آخرين مهلت ثبتشدگان آزمون نيز به اطّالع ايشان رسانده ميپذيرفته

  نام مجاز نخواهد بود.ر، ثبتخواهد بود. بعد از موعد مقرّ 1395استعدادهاي درخشان، حداكثر تا آخر مردادماه 

  ساير موارد

نمودن آن از حوزة . لذا، داوطلبان مجاز به خارجشودميآوري ـ دفترچة سؤاالت آزمون داوطلبان، پس از پايان آزمون جمع1
  .باشندنميآزمون 

متوسطه استعدادهاي درخشان، هاي دورة اول و دوم آموزان مدارس ايراني خارج از كشور جهت ورود به دبيرستانـ دانش2
نام، برگزاري آزمون، شود، شركت نمايند. مراحل ثبتاي كه تاريخ برگزاري آن متعاقباً اعالم ميبايد در آزمون جداگانه

الملل و مدارس آموزان، با هماهنگي مركز امور بينتصحيح و اعالم نتيجة آزمون كتبي و مصاحبة تخصصي اين دانش
شدگان مدارس نام مازاد بر پذيرفتهشدگان نهايي اين آزمون، جهت ثبتام خواهد شد. پذيرفتهخارج از كشور انج

پژوهان جوان به ادارات كلّ آموزش و استعدادهاي درخشان، از سوي مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش
  ها معرّفي خواهند شد.پرورش استان

، قبولي اين 1395ـ96تحصيلي  مدارس استعدادهاي درخشان در سالنام و حضور در تبصره: در صورت عدم ثبت
 اثر خواهد بود.آموزان لغو و بيدانش

ثبت الشده در مدارس استعدادهاي درخشان طبق مصوبة هيئت امناي سمپاد، مستلزم پرداخت حقّآموزان پذيرفتهتحصيل دانش ـ3
الثّبت قابل پرداخت، از سوي شهرستان مربوطه است (رقم مصوب حقّدرصد شهرية مصوب مدارس غيردولتي به ميزان پنجاه

نامة برنامة اين مدارس بر اساس آيينهاي فوقادارة كلّ آموزش و پرورش استان اعالم خواهد شد). همچنين، هزينة فعاليت
شوراي عالي آموزش و  3/2/77مورخ  620برنامه در مدارس دولتي (مصوب جلسة نحوة ارائة خدمات آموزشي و پرورشي فوق

 گونه امكانات خوابگاهيفاقد هرالزم به ذكر است مدارس استعدادهاي درخشان  پرورش) محاسبه و دريافت خواهد شد.
  باشند. لذا، الزم است داوطلبان در تعيين مدارس مورد نظر دقّت الزم را داشته باشند.مي

آموز جهت گونه آزمون ديگري براي پذيرش دانشاين دستورالعمل، هيچ شده درشود به استثناي موارد اشارهـ تأكيد مي4
دوره و...) (از جمله آزمون تكميل ظرفيت ميان 1395ـ96تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي 

  برگزار نخواهد شد.


