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بسم اهلل الرحمن الرحیم

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

﴿نوح﴾14،

و حال آنکه شما را به گونههاي مختلف بیافرید

سخنی کوتاه با والدین
بدون تردید ،در نظام خلقت ،هركس به گونهاي خاص و متفاوت از دیگري آفریده ميشود .لذا ،توجّه به نوع و ماهیّت
یادگیرندگان ،تفاوتهاي فردي ،شناخت دقیق و كامل استعدادها و جستجوي راههاي هدایت و پرورش قابلیّتهاي آنان تأثیر
شگرفي در شکوفایي و درخشش آنان خواهد داشت .در بین دانشآموزان نیز ،استعدادها و توانایيهاي گوناگوني موجود است كه
الزم است به آنها توجّه شود و از طریق آموزش و پرورش سازگار با توسعۀ انساني با تأكید بر استعدادهاي دروني مخاطب ،او را
براي تولید دانش و فکر آماده ساخت و اختیار و توانایي الزم را به وي ارائه نمود .استعدادهاي برتر امروز ،به طور بالقوّه نخبگان
آینده جامعه هستندكه درصورت شناسایي بهموقع و هدایت صحیح ،ميتوانند ضمن شکوفایي وموفقّیت فردي ،در بهبود و
پیشرفت وضعیت جامعه نیز ایفاي نقش نمایند .البتّه ،این امر مسئولیّت نظام آموزش وپرورش ومتولّیان آن را در قبال این افراد
دوچندان ميكند ،چرا كه این افراد به مرور زمان ،در صورت كسب توان تخصّصيِ كافي و جایگاه اجتماعي در جامعۀ تخصّصي
مرتبط ،واجد قدرت تأثیرگذاري شده و توانایي تحوّل آفریني در آیندۀ جامعه را به دست ميآورند.
در این مسیر ،خانواده ،معتبرترین منبع تشخیص استعداد و اساسيترین مرجع هدایت استعدادهاي فرزندان به شمار ميآید
و بدون همکاري و همیاري خانواده ،هرگونه اقدام آموزشي و پرورشي بينتیجه خواهد بود .اگر به لطف و عنایت الهي،
دانشآموزي از موهبت استعداد و هوش باال برخوردار است ،به همان میزان نیز مسؤلیّت بیشتري متوجه والدین او ميباشد.
بنابراین ،توجه به نكات زیر میتواند در شكوفایی و پرورش فرزندتان مؤثر باشد.
* اعتقاد و باور به اینكه همۀ افراد از توانمنديهاي ویژهاي برخوردارند و وظیفۀ خطیرشناسایي و پرورش شایسته و اصولي
و خردمندانۀ فرزندان ،از وظایف مهم خانواده است.
* با شناخت دقیق و كامل از ابعاد شخصّیتي فرزندتان ،قابلیّتها ،عالیق و گرایشهاي او را باور داشته باشید و با ایجاد
شرایط عاطفي و رواني مناسب در خانواده و توجه خاصّ به درخششها و موفقیتهایش ،بر مؤثر بودن نقش
فردياش در خانواده ،اجتماع و جامعۀ بشري تأكید كنید .در پرتو چنین توجّهي ،زمینۀ پیشرفت تحصیلي و شغلي او
فراهم خواهد شد.
* با پرورش انگیزۀ تحصیلي و تقویت احساس مسئولیّت و تعهّدپذیري ،آرامش خاطر ،بهداشت رواني و احساس
خودارزشمندي را كه از پایههاي نخستین شکوفایي استعداد است در او تقویت كنید و به تناسب استعداد ،رشد و
تحوّل ذهنياش ،انتظارات واقعبینانه از او داشته باشید.
* در برخي از موارد ،والدیني كه فرزندان مستعدّي دارند ،در تالش براي یافتن موقعیّتهاي تحصیلي و یا به زعم خودشان
پرورش استعداد فرزندانشان ،به دنبال كالسهاي آموزشي متعدّد تحت عناوین آمادگي براي آزمون ورودي مدارس
استعدادهاي درخشان (حتّي از چندین سال قبل از برگزاري آزمون) هستند .باید خاطرنشان كنیم كه سؤاالت آزمون
ورودي مدارس استعدادهاي درخشان به منظور شناسایي دانشآموزان مستعد با تأكید بر سطوح باالي شناختي و با
تلفیق دانش و مفاهیم درسي با هدف استعدادسنجي طراحي ميشود و معموالً تستزدنهاي فراوان و كالسهاي
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آمادگي ،تأثیر چنداني در پذیرش و قبولي دانشآموزان نخواهد داشت .بنابراین ،توصیه ميشود هزینههاي گزاف
مادّي و روحي خود و فرزندتان در سالهاي بسیار مهم نوجواني صرف این كالسها نشود و با برنامهریزي اصولي،
فضاي مناسبِ مطالعه و درک مطالب جهت تجلّي و بروز استعدادهاي او ایجاد كنید.
* چنانچه در برنامهریزي آموزشي براي فرزندتان ،شركت در كالسهاي فوقبرنامه یا آموزش تکمیلي را در نظر گرفتهاید،
توجه كنید كه این آموزشها ميتواند جهت عمقبخشي ودرک بهتر مفاهیم درسي و تمرین بیشتر براي افزایش
مهارتهاي یادگیري مؤثر باشد؛ اما قبولي در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان هدف اصلي این كالسها
قرار نگیرد .ذكر این نکته حائز اهمیّت است كه قبولي در آزمون به عواملي متعدد (از جمله استعداد ذاتي ،آمادگي
تحصیلي ،شرایط جسماني و رواني دانشآموز قبل و در حین آزمون ،مدیریت زمان و )...بستگي دارد .لذا،
پیشداوريهاي برخي از مؤسّسات خصوصي و آموزشگاهها و حتي آموزگار دبستان محل تحصیل دانشآموز مبني بر
قبولي قطعي فرزندتان در آزمون ،نميتواند درست باشد.
*****

بنابراین ،تنها براساس یك آزمون نميتوان دانشآموز مستعد را متمایز كرد .تشخیص استعداد یك فرد ،امري بسیار
تخصّصي بوده وتنها از برآیند روشهاي متعدّد توسط متخصّصان و ابزارها و تستهاي هوش ،گزارش والدین و معلمان،
خودسنجي ،استعدادسنجي ،آزمونهاي پیشرفتت تحصیلي و ...ميتوان ارزیابي دقیقي از وضعیت استعدادهاي دانشآموزان داشته
باشیم .از این رو ،قبولي درآزمون ورودي مدارس استعداهاي درخشان را به عنوان یك هدف بزرگ و مهم براي خود و فرزندتان
تلقّي نکنید .استعداهاي فرزند شما در هر موقعیّت و مدرسهاي با حمایتها وپشتیبانيهاي عاطفي و رواني خانواده به خوبي ميتواند
رشد یابد .اهداف بسیار واالتري در نظام هستي وجود دارد و آن تربیت فرزندان صالح و سالم ،مؤمن و هدفمند ،تالشگر و
بانشاط ،امیدوار و متعهّد ،قانونمدار و خودباور است.
بد نیست بدانید در این آزمونها تعداد زیادي از شركتكنندگان با وجود دارا بودن استعداد باال ،به دالیل متعدّد موفق
نخواهند بود .لذا ،باگفتگوي مستدل و منطقي ،عوامل فشار ناكامي وشکست رادر زندگي فرزندتان از بین ببرید .چرا كه
فشارهاي رواني وذهني ،آفتهاي رشد و شکوفایي استعدادهاي دانشآموزان به حساب ميآیند .به خاطر داشته باشید كه
احساس شکست وتلقّي نادرست از قابلیّتهاي فرزندتان ،اعتمادبه نفس وخودباوري او را خدشهدار ميسازد.
به منظور رفع هرگونه فشار جسمي ،ذهني و عاطفي ضروري است ،شرایط عاطفي فرزندتان راقبل وبعد از آزمون،
صرفنظر ازكسب هر نتیجهاي (قبولي یا عدم قبولي)مدیریت نمائید .در روشهاي برخورد باوي ،ضمن ارج نهادن وارزشگذاري
به توانایيها وموفّقیتهاي او ،قبولي دراین آزمون راسبب تفاخر ،برتريجویي وغروركاذب و عدم قبولي درآن رانشانۀ ضعف
وناتواني تلقّي نکنید.
کالم آخر اینکه ،به فرزندتان اطمینان دهید با اتّکال به خداوند متعال وتکیه برتوانایيهایش درسالهاي تحصیلي
پیشرو ميتواند به توفیقات بزرگي نائل شود .پذیرش در این آزمون ،تنها یکي از دهها مسیر رسیدن به موفقیت تحصیلي است.
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آزمون ورودی دبيرستانهای دورۀ اوّل و دوم متوسّطۀ استعدادهای درخشان
به منظور شناسایي و جذب دانشآموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامۀ تحصیل در دبیرستانهاي استعدادهاي درخشان و
در راستاي سیاستهاي اصولي وزارت و مصوّبات شوراي عالي آموزش و پرورش و اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي
درخشان ،آزمون ورودي دبیرستانهاي دورۀ اوّل و دوم متوسّطه استعدادهاي درخشان براي سال تحصیلي  0410-0412وفق
مفاد این دفترچه برگزار ميشود .به داوطلبان گرامي توصیه ميشود مطالب این دفترچه و راهنماي تکمیل نمونبرگ تقاضانامۀ
ثبت نام را با دقّت مطالعه كرده و با اطّالع كامل ،نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون اقدام نمایند.
زمان ثبتنام ،توزیع کارت و برگزاری آزمون
 -0دفترچۀ راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون هاي ورودي ،از طریق سامانۀ ثبتنام بهه نشهاني azmoon.medu.irدر
اختیار داوطلبان قرار ميگیرد .مشخّصات مدارس استعدادهاي درخشان سراسر كشور ،هنگام ثبتنام قابل مشاهده خواهد بود.
 -2ثبت نام داوطلبان آزمون ورودي پایه هفتم و آزمون ورودي تکمیل ظرفیت پایه دهم از روز سههشهنبه  0410/10/01تها روز
پنجشنبه  0410/10/22از طریق سامانۀ ثبتنام به نشاني  azmoon.medu.irانجام ميشود.
توجه :0تمامي فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتي توسط داوطلبان انجام خواهد شد و مدارس محل تحصیل داوطلبان ،ملزم بهه
ارائه رمز همگام به دانش آموزان ميباشند.
توجه :2دانش آموزان اتباع خارجي از كد اتباع استفاده نمایند.
-3كارت ورود به جلسه (شامل :نام ،نام خانوادگي و سایر مشخصات فهردي ،عکهس داوطلهب ،مهدارس اسهتعدادهاي درخشهان
انتخابشده به ترتیب اولویت و نشاني دقیق حوزه)  ،پنج روز قبل از تاریخ برگزاري تها روز برگهزاري آزمهون ،از طریهق سهامانۀ
ثبتنام به نشاني  azmoon.medu.irدر اختیار داوطلبان قرار ميگیرد.
توجه :شركت داوطلبان در جلسۀ آزمون ،بدون ارائۀ كارت ورود به جلسه ،ممنوع است.
 -4آزمون ورودي پایه هفتم  ،رأس ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  0410 /13/21و آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم ،رأس
ساعت  9صبح روز جمعه مورخ  0410/13/22برگزار ميشود .درصورت بروز مشکالت ناشي از همهگیري بیمهاري كرونها ایهن
تاریخ به صالحدید ستاد ملي مبارزه با كرونا قابل تغییرخواهد بود .لذا الزم است ،داوطلبان بهه اطالعیههههاي صهادره از سهوي
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان درخصوص تاریخ دقیق برگزاري آزمون توجه نمایند.
مراحل ثبتنام داوطلبان
 -0تکمیههل نمههونبههرگ اینترنتههي تقاضههانامۀ ثبههتنههام :داوطلبههان بایههد پههس از ورود بههه سههامانۀ ثبههتنههام ،بههه نشههاني
 azmoon.medu.irنسبت به تکمیل تقاضانامۀ ثبتنام اقدام نمایند.
توجه :1الزم است دانش آموزان قبل از ورود به سامانه ثبت نام ،رمز همگام خود را از مدرسه محل تحصیل دریافت و آن را تا
زمان اعالم نتایج نزد خود نگهداري نمایند.
توجه :2داوطلبان در انتخاب اولویتهاي مورد نظر دقت كافي داشته باشند .بعهد از تکمیهل فراینهد ثبهتنهام امکهان تغییهر و
جابهجایي اولویتهاي انتخابي(و رشته تحصیلي در دوره دوم متوسطه) وجود ندارد.
 -2بارگذاري فایل عکس داوطلب :جهت ثبتنام ،فایل عکس باید با ابعاد حداكثر  211×311یها  311×411پیکسهل در قالهب
« »jpgبا زمینۀ سفید ،مربوط به سالجاري دانشآموز باشد .در صورت استفاده از تصاویر قدیمي یا تصویر فردي غیر از دانش-
آموز شركتكننده ،ضمن محرومیت داوطلب از شركت در آزمون ،ثبتنام وي بياثر خواهد شد.
 -3مبلغ ثبتنام (411/111چهارصد هزار ریال) ميباشد كه صرفاً از طریق درگاه اینترنتي سامانه ثبتنام دریافهت خواههد شهد.
داوطلبان باید جهت پرداخت وجه ثبتنام ،از كارتهاي بانکي عضو شبکۀ شتاب استفاده نمایند.
توجه :1هرنوع پرداخت خارج از سامانه ثبتنام آزمون فاقد اعتبار بوده و مبلغ واریزي قابل استرداد نخواهد بود.
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توجه :2مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ ،دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.
-4دریافت شمارۀ پیگیري :ضروریست داوطلبان پس از طي مراحل ثبت نام ،شمارۀ پیگیري را كه به منزلۀ ثبتنام قطعي اسهت
دریافت نموده و آن را جهت استفادههاي بعدي نزد خود نگهداري كنند.
-2دریافت كارت ورود به جلسه ،جهت بررسي صحت اطالعات مندرج بهر روي آن (اعهم از مشخصهات فهردي ،اولویهتههاي
انتخابي و )...و آشنایي با محل حوزۀ امتحاني ،حهدود پهنج روز پهیش از برگهزاري آزمهون از درگهاه azmoon.medu.ir
امکانپذیر ميباشد.
ضوابط و شرایط ثبتنام
 -0داشتن تابعیت ایراني؛
توجه  :ثبتنام اتباع غیرایراني ،تابع بخشنامه شمارۀ  341/3292/44مورخ 0411/14/12مركز امور بینالملل و مدارس خارج از
كشور است.
 -2اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایي در سال تحصیلي  ،0411-0410كسب مقیاس «خیلهي خهوب» در تمهامي دروس
نوبت دوم پایه پنجم ابتدایي در سال تحصیلي  0399 -0411و كسب مقیاس «خیلي خوب» در تمامي دروس در نوبت اول پایه
ششم در سال تحصیلي  ،0411-0410جهت ثبت نام آزمون ورودي پایه هفتم؛
توجه « : 1تربیت بدني» و « شایستگي عمومي» جزء مواد درسي ملحوظ ميشود.
توجه : 2چنانچه داوطلبي درمجموع دو نوبت ارزشیابي مذكور ،حداكثر در یك عنوان درسي ،مقیاس«خوب»را كسهب نمهوده
باشد ،ثبت نام وي بالمانع است.
 -3اشتغال به تحصیل در پایه نهم در سال تحصیلي  0411-0410و داشتن حداقل معدل كل ساالنۀ  09در پایۀ هشتم خهرداد
ماه سالتحصیلي  0399 -0411جهت ثبتنام آزمون ورودي پایه دهم؛
 -4با عنایت به اینكه مراحل ثبت نام آزمونهاي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان كامالً به صورت اینترنتي انجام ميشود،
مسؤلیت احراز شرایط ثبتنام (بندهاي 2و 3فوق) و صحت مندرجات در تقاضهانامه ثبهتنهام تمامهاً برعههدۀ داوطلهب اسهت و
درصورت مغایرت ،قبولي داوطلب لغو و از ثبت نام و ادامه تحصیل او در مدرسه استعدادهاي درخشان جلوگیري بهعمل ميآید.
 -2دانش آموزان پایۀ نهم مدارس استعدادهاي درخشان ،مطابق ماده 02مصوبه شانزدهمین جلسه كمیسیون معین شوراي عالي
آموزش و پرورش مورخ  ،0392/12/14ميتوانند بدون شركت در آزمون ،در پایه دهم این مدارس ثبتنام كرده و ادامه تحصیل
دهند .الزم به ذكر است دانشآموزان پایه نهم سمپاد امکان ثبتنام و شركت در آزمون را ندارند.
 -1شرایط و نحوۀ گذر دانش آموزان از پایۀ نهم تحصیلي مدارس استعدادهاي درخشان به پایۀ دهم این مدارس هرساله توسط
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان تعیین و ابالغ ميشود .قبولي در آزمون ورودي پایۀ هفتم ،هیچگونه حقي براي گذر
بدون آزمون از دوره اول به دوم متوسطه ایجاد نخواهد كرد.
محتوای آزمون ورودی پایه هفتم:
سؤاالت آزمون به شیوۀ چهارگزینهاي ،به منظور سنجش « هوش»  « ،استعداد» و « خالقیت» دانشآموزان توسط متخصصان
و كارشناسان این حوزه طراحي ميشود .در هریك از سؤاالت ،فقط یکي از گزینهها كه در مقایسهه بها سهایرگزینههها انتخهاب
مناسبتري است ،به عنوان پاسخ صحیح آن سؤال در نظر گرفته ميشود.
توجه :1به ازاي ههر پاسخ صحیح 3 ،نمرۀ مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط0 ،نمرۀ منفي براي داوطلب در نظر گرفته ميشهود.
براي سؤاالت بدون پاسخ ،نمرهاي منظور نخواهد شد.
توجه :2چنانچه داوطلب در سؤالي بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد 0 ،نمرۀ منفي براي او منظور خواهد شد.
توجه  :3تعداد دفترچهها و سواالت ،سهم امتیاز هریك از دفترچهها و مدت زمهان پاسهخگهویي بهه سهواالت ،هفتهه قبهل از
برگزاري آزمون مزبور از طریق سامانه  azmoon.medu.irاطالعرساني خواهد شد.
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مواد امتحانی ،تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودی پایه دهم
 -0محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت «استعداد تحلیلي» و «استعداد تحصیلي» است ٪21 .امتیاز آزمون مربهوط بهه
سؤاالت « استعداد تحلیلي» و  ٪21آن مربوط به سؤاالت «استعداد تحصیلي» است .امتیاز آزمون ،از طریق وزندهي به نمهرۀ
كل استعداد تحلیلي و تحصیلي به نسبت  ٪21و  ٪21محاسبه و بهصورت یك عدد بین 011،111و  -33٬333بیان ميشود.
 -2منابع ،تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودي پایه دهم و مدت زمان پاسخگویي به آنها ،به شرح جداول زیر است:
سؤاالت استعداد تحلیلی

تعداد سؤال

مدت پاسخگویی

استعداد تحلیلی
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سؤاالت از محتواي تمامي
كتابهاي درسي پایۀ
هشتم سال تحصیلي(
 0399-0411و تمامي
كتابهاي درسي پایۀ
نهم سال تحصیلي
( )0411-0410طراحي
خواهد شد.
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 -3سؤاالت استعداد تحلیلي بهشیوۀ چهارگزینهاي به منظور ارزیابي توانایي تحلیل ،ریشهیابي ،طبقهبندي ،و سازماندهي مطالب
و مباحث گوناگون و سؤاالت استعداد تحصیلي نیز به شیوۀ چهارگزینهاي در سطح محتهواي كتابههاي درسهي ،بها تأكیهد بهر
سطوح باالي شناختي ،تلفیق دانش ،مفاهیم و مهارت هاي دو یا چند مادۀ درسي در برخهي از سهؤاالت ،طراحهي مهيشهود .در
هریك از سؤاالت  ،فقط یکي از گزینهها كه در مقایسه با سایرگزینهها انتخاب مناسبتري است ،به عنهوان پاسهخ صهحیح آن
سؤال در نظر گرفته ميشود.
 -4سؤاالت درس « قرآن و معارف اسالمي» از محتواي مشترک داوطلبان شیعه و اهل تسنن طراحي ميشهود ،امها داوطلبهان
اقلیتهاي دیني رسمي كشور (مسیحیان ،كلیمیان و زرتشتیان) ،به سؤاالت مشترک اقلیتهاي دیني (بر اساس محتواي كتهاب
تعلیمات ادیان الهي و اخالق ویژۀ اقلیتهاي دیني با كد  021پایۀ هشتم چاپ سال  0399و كد 921پایۀ نهم چاپ سال )0411
پاسخ خواهند داد.
 -2به ازاي ههر پاسخ صحیح 3 ،نمرۀ مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط 0 ،نمرۀ منفي براي داوطلب در نظر گرفته ميشود .بهراي
سؤاالت بدون پاسخ ،نمرهاي منظور نخواهد شد.
توجه :چنانچه داوطلب در سؤالي بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد 0 ،نمرۀ منفي براي او منظور خواهد شد.
صفحۀ  7از 01

ظرفيت ،ضوابط و شرایط پذیرش دانشآموز
 -0ظرفیت پذیرش دبیرستانهاي دوره اول و دوم استعدادهاي درخشان در هر شهرستان در زمان ثبتنام قابل مشاهده است.
 -2پذیرش دانشآموزان شركتكننده در آزمون ،براي ورود به دبیرستان هاي دوره اول و دوم اسهتعدادهاي درخشهان صهرفاً در
اولویتهاي انتخابي دانشآموز و بر اساس رتبۀ مبتني بر امتیاز كل آزمون ورودي خواهد بود.
توجرره :1پههذیرش داوطلبههان دوره دوم متوسههطه صههرفاً براسههاس رشههته انتخههابي صههورت مههيپههذیرد و در صههورت عههدم
قبولي در رشتۀ انتخابي ،امکان اعالم قبولي در سایر رشتهها وجود ندارد.
توجه :2در پذیرش دانشآموز براي دبیرستانهاي دورههاي اول و دوم عشایري استان فارس (دختهران و پسهران) ،بخشهي از
ظرفیت بنا به تشخیص سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به تعدادي از دارندگان باالترین امتیاز آزمون از بین دانهش-
آموزان شاغل به تحصیل در پایه ششم و نهم مدارس منطقه آموزشي عشایري استان فارس اختصاص خواهد یافهت .ضهمنا بها
درخواستهاي انتقال دانش آموزان این مدارس به مدارس استعدادهاي درخشان شهرستان شهیراز تها پایهان دوره دوم متوسهطه
موافقت نخواهد شد.
 -3با توجه به ضوابط خاص نقل و انتقال در مدارس استعدادهاي درخشان ،الزم است داوطلبان( به ویژه در كالنشهرها نظیهر
تهران ،مشهد مقدس و )....دبیرستانهاي استعدادهاي درخشان مورد نظرشان را با توجه به محل سکونت خود در سال تحصیلي
 0410-0412و متناسب با ناحیۀ  /منطقه آموزش و پرورش محل استقرار مدارس استعدادهاي درخشان انتخاب كننهد .پهس از
اعالم نتیجه قبولي داوطلب در اولویت انتخابي مورد نظر ،به هیچ وجه ،امکان تغییر اولویت وجود ندارد.
توجه :1حوزۀ امتحاني داوطلبان آزمونهاي ورودي پایه هاي هفتم و دهم ،بر اساس منطقهۀ آموزشهي محهل تحصهیل سهال
تحصیلي  0411-0410آنان تعیین خواهد شد .داوطلباني كه متقاضي انتخاب مدرسه در شهر یا استاني غیر از محهل سهکونت
فعلي خود ميباشند ،مي توانند مدارس مورد تقاضاي خود را در شهر یا استان مورد نظر انتخاب نمایند .اما حهوزۀ امتحهاني ایهن
گروه از داوطلبان بر اساس منطقه آموزشي محل تحصیل سال تحصیلي  0411-0410ميباشد.
توجه  :2در صورت عدم قبولي داوطلب در آزمونهاي ورودي پایههاي هفتم و دهم مدارس استعدادهاي درخشان در اولویت-
هاي انتخابي ،امکان بررسي امتیاز ایشان در سایر اولویتها به دلیل عدم انتخاب ،وجود ندارد.
 -4در شهرستانهایي كه داراي چند دبیرستان دوره اول یا دوم استعدادهاي درخشان هستند ،داوطلبان ميتواننهد حهداكثر سهه
دبیرستان ( هر سه در یك شهرستان واحد) را به ترتیب اولویت انتخاب و در نمونبرگ تقاضانامۀ خود ثبت نماینهد .بههعهالوه،
داوطلبان آزمون ورودي دورۀ دوم متوسطه در اولویتهاي انتخابي خود در زمان ثبتنام در آزمون ،صرفاً مجاز به انتخهاب یهك
رشتۀ تحصیلي هستند.
توجه  :1در كالنشهرها نظیر تهران ،مشهد مقدس و  ...كه داراي چند ناحیه و منطقه هستند ،توصیه ميشود داوطلبان نسبت
به انتخاب دبیرستانهاي مورد نظر در نواحي و مناطق همجوار محل سکونت خود ،اقدام نمایند .ضمناً ،بعد از قبولي داوطلب در
منطقه مورد تقاضا ،انتقال به سایر مناطق در سال اول قبولي ،حتي در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش در سایر مدارس ،ممنهوع
ميباشد.
توجه :2با توجه به اینكه حوزۀ امتحاني آزمونهاي ورودي پایههاي هفتم و دهم دانشآموزان شاغل به تحصیل در مهدارس
ایراني خارج از كشور ،در مدارس خارج از كشور دایر نخواهد شد؛ اطالعرساني و ثبت نام براي شركت داوطلبان این مدارس در
آزمونهاي ورودي پایه هاي هفتم و دهم ،از طریق مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور با هماهنگي اداره كل فناوري
صفحۀ  8از 01

اطالعات و ارتباطات انجام و حوزههاي امتحاني هر یك از داوطلبان ،بر مبناي مدرسه استعدادهاي درخشان منتخب اعالمي به
مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور تعیین ميشود.
 -2پذیرش نهایي دانشآموز در دبیرستانهاي دورۀ دوم استعدادهاي درخشان ،براي رشتههاي تحصیلي (علوم تجربهي ،ریاضهي
فیزیك ،ادبیات و علومانساني و شاخۀ مهارتي «سمپاد مهارتي») منوط به احراز شرایط انتخاب رشته مطهابق آیهیننامهۀ ههدایت
تحصیلي است .درضمن ،تغییر رشتۀ پذیرفتهشدگان در دبیرستانهاي دورۀ دوم استعدادهاي درخشان در سال اول پذیرش ممنوع
بوده و در سال بعد ،عالوه بر كسب حداقل امتیاز قبولي رشتۀ مورد نظر در آزمون ورودي ،دارا بودن شرایط و ضوابط تغییر رشهتۀ
تحصیلي الزامي است.
توجه :در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشتۀ تحصیلي مورد تقاضاي دانشآموز مطابق ضوابط هدایت تحصیلي ،قبولي
داوطلب در آزمون لغو و بياثر خواهد بود.
ضوابط و نحوۀ نقل و انتقال دانشآموز
 -0داوطلباني كه پس از زمهان ثبهت نهام یها بعهد از پهذیرش ،بهه ههر دلیهل تصهمیم مهيگیرنهد در سهال تحصهیلي -0412
0410درشهرستاني غیر از شهرستان محل سکونت فعلي اقامت كنند ،تنها در صورت پذیرش در یکي از مدارس انتخابشدۀ خود
در شهرستان مبدأ و دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسۀ مقصد و وجود ظرفیت خالي در آن مدرسه ،در داخل استان با موافقهت اداره
كل آموزش وپرورش استان و در خارج از استان ،با كسب موافقت ادارۀ كل آموزش و پرورش استانهاي مبدأ و مقصد ،حهداكثر
تا یك ماه قبل از شروع امتحانات پایاني نوبت دوم ،مجاز بهه انتقهال و ثبهتنهام در سهایر مهدارس اسهتعدادهاي درخشهان (در
شهرستان یا استان دیگر) خواهند بود.
 -2در سال اول پذیرش ،انتقال دانش آموز بین مدارس استعدادهاي درخشان در داخل یك شهرسهتان در دورهههاي اول و دوم
متوسطه (حتي در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد) ممنوع است .الزم است داوطلبان ضمن دقهت كهافي بهه ایهن
موضوع ،نسبت به انتخاب دبیرستانهاي مورد نظر اقدام نمایند.
 -3انتقال دانش آموزان پذیرفته شده دورهههاي اول و دوم متوسهطه درسهال تحصهیلي  0410-0412در سهنوات و پایههههاي
باالتر(تا پایان دورههاي اول و دوم متوسطه) نیز تنها در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد ،وجود ظرفیهت خهالي در
مدرسه مقصد و موافقت اداره كل استان هاي مبدا و مقصد امکان پذیر خواهد بود.
ضوابط تصحيح پاسخنامهها ،اعالم نتيجه و ثبتنام قبولشدگان
 -0دفترچۀ سؤاالت در اولین فرصت پس از برگزاري آزمون ،كلید تصحیح طراحان آزمهون حهدود یهك هفتهه كهاري پهس از
برگزاري و كلید نهایي پس از تأیید كمیتۀ فنهي ،از سهوي سهازمان ملهي پهرورش اسهتعدادهاي درخشهان ،در آدرس اینترنتهي
 azmoon.medu.irمنتشر ميشود.
 -2فهرست اسامي پذیرفتهشدگان دبیرستانههاي دوره ههاي اول و دوم اسهتعدادهاي درخشهان ،بهر اسهاس ظرفیهت پهذیرش
تعیینشده براي هر مدرسه ،در سامانه بارگذاري و اعالم ميشود.
 -3براي كلیۀ داوطلباني كه در آزمون پذیرفته نشده اند ،حدود دو هفته پس از اعالم نتیجۀ آزمون ،كارنامۀ عهدم قبهولي شهامل
تعداد پاسخهاي صحیح و غلط ،نمرۀ مکتسبۀ هر مادۀ درسي ،امتیاز كل داوطلب و امتیاز آخرین فرد پذیرفتهشده در مدارس مورد
تقاضاي او صادر ميشود .ضمناً اطالعات پاسخبرگ قرائتشده توسط ماشین از طریق سامانه در دسترس قرار ميگیرد.
توجه :پاسخ گویي به تقاضاهاي تجدید نظر ،صرفاً از طریق سامانۀ مربوط و در مهلت زماني مشخص شده امکان پذیر ميباشد
و پاسخگویي به مراجعات حضوري ممکن نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

صفحۀ  9از 01

 -4در صورت شركت همزمان دانشآموزان همزاد (دوقلو یا چندقلو ،همجنس یا غیرهمجنس) در آزمونههاي ورودي مهدارس
استعدادهاي درخشان و پذیرش یکي از آنان ،دیگري/دیگران با شرایط زیر ميتوانند از تسهیالت پذیرش همزادي (پذیرش مازاد
بر ظرفیت پیشبیني شده) استفاده كنند:
الف) براي همزاد غیر هم جنس كسب حداقل هشتاد درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در ههر یهك از اولویهتههاي
انتخابي (در رشته تحصیلي مورد تقاضا) ضروري است.
ب) براي همزاد(هاي) هم جنس ،عالوه بر یکسان بودن اولویت هاي مدارس انتخابي و ترتیب آنها ،كسب حداقل هشتاد درصهد
امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در هر یك از اولویتهاي انتخابي (در رشته تحصیلي مورد تقاضا) ضرورت دارد.
ج) استفاده دانشآموزان همزاد همجنس از این تسهیالت ،لزوماً به منزلۀ قبولي همزاد(ها) در یك مدرسه واحد نیست و ممکهن
است پذیرش همزاد(ها) در مدرسهاي غیر از مدرسه پذیرش همزاد دیگر صورت پذیرد.
د) استفاده از تسهیالت مزبور در دوره دوم متوسطه ،منهوط بهه یکسهان بهودن رشهته تحصهیلي انتخهابي آنهها (ههم جهنس و
غیرهمجنس) نميباشد.
 -2هم زمان با اعالم نتیجۀ آزمون ،نشاني دقیق دبیرستان هاي استعدادهاي درخشان ،تاریخ مراجعه و مدارک مورد نیهاز جههت
ثبتنام پذیرفتهشدگان آزمون نیز به اطالع ایشان رسانده ميشود .مهلت ثبتنام پذیرفتهشهدگان دبیرستانههاي دورهههاي اول
ودوم استعدادهاي درخشان ،حداكثر تا پانزدهم شهریورماه  0410خواهد بود .ضمناً ،عدم مراجعه به دبیرسهتان محهل قبهولي تها
زمان بازگشایي مدارس ،به منزلۀ اعالم انصراف قطعي بوده و ثبتنام بعد از این تاریخ امکانپذیر نخواهد بود.
سایرموارد:
 -0دفترچه سؤاالت و كارت ورود به جلسه امضاشده داوطلبان ،پس از پایان آزمون جمعآوري مي شود.
 -3براي كسب اطالعات بیشتر ،به پایگاه اینترنتهي  azmoon.medu.irمراجعهه شهود .ادارات كهل آمهوزش و پهرورش
استانها موظف هستند شماره تلفن مشخصي جهت پاسخگویي به داوطلبان و خانوادههاي آنان اعالم نمایند.
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