
عدالت به معناى این نیست که ما با همۀ استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم، نه استعدادها عدالت به معناى این نیست که ما با همۀ استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم، نه استعدادها عدالت به معناى این نیست که ما با همۀ استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم، نه استعدادها 
باالخره متفاوت است. نباید بگذاریم استعدادي ضایع بشود و براى پرورش استعدادها بایستى باالخره متفاوت است. نباید بگذاریم استعدادي ضایع بشود و براى پرورش استعدادها بایستى باالخره متفاوت است. نباید بگذاریم استعدادي ضایع بشود و براى پرورش استعدادها بایستى 
تدبیرى بیاندیشیم در این تردیدى نیست. اما مالك باید استعدادها باشد، الغیر. عدالت این استتدبیرى بیاندیشیم در این تردیدى نیست. اما مالك باید استعدادها باشد، الغیر. عدالت این استتدبیرى بیاندیشیم در این تردیدى نیست. اما مالك باید استعدادها باشد، الغیر. عدالت این است........
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

«َو َقْد َخلََقُکْم أَْطَواًرا » «َو َقْد َخلََقُکْم أَْطَواًرا » ��نوح،41نوح،41��

و حال آنکه شما را به گونه هاى مختلف بیافرید

سخنى کوتاه با والدینسخنى کوتاه با والدین

بدون تردید، آفرینش هر فرد در نظام خلقت به گونه اي خاص و متفاوت از دیگري است، لذا 
توّجه به شناخت دقیق و کامل استعدادها و نوع و ماهّیت آنها و تفاوت هاى فردى از یک طرف و 
دستیابى به روشهاى شناسایى، هدایت و پرورش این قابلّیت ها و استعدادها از طرف دیگر، تأثیر 
شگرفی در شکوفایی و درخشش افراد خواهد داشت. بر همین اساس، دانش آموزان داراى استعدادها 
و توانایى هاى گوناگونى هستند که مى بایست از طریق آموزش و پرورش متناسب با توسعۀ انسانى 
که بر استعدادهاى درونى مخاطب تأکید دارد، زمینه هاي الزم را براى بروز تواناییهاى آنان که 
به دانش افزایى و خلق ایده و فکر نوین منجر مى شود، فراهم نمود. استعدادهاي برتر امروز به 
طور بالقّوه نخبگان آیندة جامعه هستند که در صورت شناسایی درست و به  موقع و هدایت صحیح 
می توانند ضمن شکوفایی و موفّقیت فردي، در بهبود و پیشرفت وضعیت جامعه نیز ایفاي نقش 
نمایند و همین امر موجب مى شود که مسئولّیت نظام آموزش و پرورش و متولّیان آن در برابر آنان 
بیشتر شود؛ چرا که این افراد در صورت کسب توان تخّصصِى کافى و جایگاه اجتماعى، توانایى 

تأثیرگذارى و تحّول آفرینى در آیندة جامعه را به دست  خواهند آورد.

از آنجا که خانواده، معتبرترین و اساسی ترین منبع تشخیص و هدایت استعدادهاي فرزندان 
مى باشد، هر گونه اقدام آموزشی و پرورشی بدون همکاري و همیاري خانواده بى نتیجه خواهد بود. 
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عالوه بر آن، دانش آموزى که به لطف و عنایت الهی از موهبت استعداد و هوش باال برخوردار 
است، به همان میزان نیز مسؤلّیت والدین در برابر وى بیشتر میشود. بنابراین، توجه به نکات زیر 

می تواند در شکوفایی و پرورش فرزندتان مؤثر باشد:

* اعتقاد و باور به این که همۀ افراد از توانمندي هاي ویژه اى برخوردارند و وظیفۀ خطیر شناسایی و 
پرورش شایسته و اصولی و خردمندانۀ فرزندان از وظایف مهم خانواده است.

* با شناخت دقیق و کامل از ابعاد شخّصیتی فرزندتان، قابلّیت ها، عالیق و گرایش هاي او را باور 
داشته باشید و با ایجاد شرایط عاطفی و روانی مناسب در خانواده و توجه خاّص به درخشش ها 
و موفقیت  هایش، بر مؤثر بودن نقش فردي او در خانواده، اجتماع و جامعۀ بشري تأکید کنید 

تا زمینه هاى پیشرفت تحصیلی و شغلی وى فراهم شود.

* با پرورش انگیزة تحصیلی و احساس مسئولّیت و تعّهدپذیري، آرامش خاطر، بهداشت روانی و 
احساس خود ارزشمندي را که از پایه هاي نخستین شکوفایی استعداد است، در او تقویت کنید 

و به تناسب استعداد، رشد و تحّول ذهنی ، انتظارات واقع بینانه از او داشته باشید.

موفقیتها  واقعى  مسیر  در  را  آنان  خود،  فرزندان  روحى  و  ذهنى، جسمى  جانبۀ  همه  تقویت  با   *
قرار دهید. براى پرورش نبوغ فرزندان خود، قوة ادراك آنها را تقویت کنید تا فهم مناسبى 
از موضوعات پیرامون خود داشته و آنها را به درستى تجزیه و تحلیل نمایند. با تقویت قوة 
خالقّیت، آنان را در کشف راه حلهاى خالقانه یارى نماییم و با تشویق به انجام فعالیتهاى 
گروهى، زمینۀ تقویت ذهن ناخودآگاه آنان را فراهم نموده تا اشتیاق اشتباه کردن و یادگیرى 

از تجربه ها را بیاموزند.

یافتن  براي  تالش  در  خود،  زعم  به  دارند،  مستعّدي  فرزندان  که  والدینی  موارد،  از  برخی  در   *
موقعّیت هاي مناسب تحصیلی و یا پرورش استعداد فرزندانشان، به دنبال کالس هاي آموزشی 
متعّدد تحت عناوین آمادگی براي آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان (حّتی چندین 
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سال قبل از برگزاري آزمون) هستند. باید خاطر نشان نمود که سؤاالت آزمون ورودي 
دانش آموزان  شناسایی  و  خالقّیت  هوش،  سنجش  منظور  به  درخشان  استعدادهاي  مدارس 
هدف  با  و  درسی  مفاهیم  و  دانش  تلفیق  با  و  شناختی  باالي  سطوح  بر  تأکید  با  مستعد، 
استعدادسنجی طراحى می شود و به طور معمول، تست زدن هاي فراوان و کالس هاي آمادگی 
تأثیر چندانی در پذیرش و قبولی دانش آموزان نخواهد داشت. حتى در صورت پذیرش نامناسب 
در مواردى، احتمال افت تحصیلى در برخى از دانش آموزان نیز وجود دارد. بنابراین، توصیه 
می شود به جاى صرف هزینه هاي گزاف ماّدى و بروز آسیبهاى روحى در خود و فرزندتان، با 
برنامه ریزي اصولی، فضاي مناسبى براى مطالعه و درك مطالب جهت تجلّی و بروز استعدادهاي 

او فراهم کنید.

یا  فوق  برنامه  کالس هاي  در  شرکت  قصد  فرزندتان،  براي  آموزشی  برنامه ریزي  در  چنانچه   *
 آموزش تکمیلی را دارید، توجه کنید که این آموزش ها می توانند جهت عمق بخشی و درك 
بهتر مفاهیم درسی و تمرین بیشتر براي افزایش مهارت هاي یادگیري مؤثر باشد؛ اما قبولی در 
آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان هدف اصلی این کالس ها قرار نگیرد. ذکر این 
نکته حائز اهمّیت است که قبولی در آزمون به عواملی متعدد (از جمله استعداد ذاتی، آمادگی 
و...)  زمان  مدیریت  آزمون،  حین  در  و  قبل  دانش آموز  روانی  و  جسمانی  شرایط  تحصیلی، 
بستگی دارد، لذا پیش داوري هاي برخی از مؤّسسات خصوصی و آموزشگاه ها و حتى معلمان 
مدارس، مبنی بر قبولی قطعی فرزندتان در آزمون نمى تواند درست باشد. لذا، قبولی در آزمون 
ورودي مدارس استعداهاي درخشان را به عنوان یک هدف بزرگ و  مهم براي خود و فرزندتان 

تلّقی نکنید.

بنابراین، تنها براساس یک آزمون نمی توان دانش آموز مستعد را متمایز کرد. تشخیص استعداد یک  
فرد، امري بسیار تخّصصی بوده و تنها از برآیند روش هاي متعّدد توسط متخّصصان و ابزارها و تست هاي 
هوش، گزارش والدین و معلمان، خودسنجی، استعدادسنجى، آزمون هاي پیشرفت تحصیلی و... ، می توانیم 



wwwwwwwww...azmoonazmoonazmoon...medumedumedumedumedumedu...iririr

دفترچه راهنماى آزمون ورودى مدارس استعدادهاى درخشاندفترچه راهنماى آزمون ورودى مدارس استعدادهاى درخشاندفترچه راهنماى آزمون ورودى مدارس استعدادهاى درخشان

6

ارزیابی دقیقى از وضعیت استعدادهاي دانش آموزان داشته باشیم. استعدادهاي فرزند شما در هر موقعّیت 
و مدرسه اى، با حمایت ها و پشتیبانی هاي عاطفی و روانی خانواده می تواند موجبات پرورش آنان را به صورت 
فردى صالح و سالم، مؤمن و هدف مند، تالش گر، با نشاط، امیدوار، متعّهد، قانون مدار و خودباور فراهم نماید.

  جالب است بدانیدکه حدود 200/000 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در آزمون دورة اّول سال  قبل، 
داراى وضعیت تحصیلی«بسیار خوب» بودند؛ در حالی  که تعداد پذیرفته  شدگان آزمون در کّل کشور کمتر 
از  بنابراین، تعداد زیادي از شرکت کنندگان با وجود بهره مندى  از 10 درصد شرکت کنندگان بوده  است. 
استعداد باال، به دالیل متعّدد در این آزمون موفق نخواهند بود. لذا، با گفتگوي مستدل و منطقی، پیامدهاى 
مخرب ناکامی و شکست را در زندگی فرزندتان از بین ببرید؛ چرا که فشارهاي روانی و ذهنی، آفت هاي رشد 
و شکوفایی استعدادهاي دانش آموزان به شمار مى آیند. به خاطر داشته باشید که احساس شکست و تلّقى 
نادرست از قابلّیت هاي  فرزندتان، اعتماد به نفس و خودباوري او را خدشه دار می سازد. الزم است قبل و بعد از 
آزمون، به منظور رفع هرگونه فشار جسمی، ذهنی و عاطفی، صرف  نظر از کسب هر نتیجه اي (قبولى یا عدم 
قبولى)، شرایط عاطفى فرزندتان را مدیریت نمائید. در روش هاي برخورد با وى، ضمن ارج نهادن و ارزش 
قائل شدن براى توانایی ها و موّفقیت هاي او، قبولی در این آزمون را سبب تفاخر، برترى جویی و غرورکاذب 

و عدم قبولی در آن را نشانۀ ضعف و ناتوانی تلّقی نکنید.

کالم آخر این که  به فرزندتان اطمینان دهید که با تکیه بر توانایی هاي خود و با توکل به یارى خداوند 
متعال مى تواند در سال هاي تحصیلی پیش رو به توفیقات بزرگی نائل شود. پذیرش در این آزمون، تنها یکى 

از ده ها مسیر موجود براى رسیدن به موفقّیت تحصیلى است.
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آزمون ورودى دبیرستان هاي دورة اّول و دوم متوّسطۀ استعدادهاى درخشان

ادامۀ تحصیل در دبیرستان هاي  برتر جهت  به منظور شناسایی و جذب دانش آموزان داراى استعداد 
استعدادهاي درخشان و در راستاي سیاست هاي اصولى وزارت و مصّوبات شوراى عالى آموزش و پرورش 
دوم  و  اّول  دورة  دبیرستان هاي  ورودى  آزمون   درخشان،  استعدادهاي  پرورش  ملی  سازمان  اساسنامۀ  و 
متوّسطه استعدادهاى درخشان براى سال تحصیلى1401-1400، مطابق مفاد این دفترچه برگزار مى شود. 
به داوطلبان گرامى توصیه مى شود مطالب این دفترچه و راهنماى تکمیل نمون برگ تقاضانامۀ ثبت نام را 

با دّقت مطالعه کرده و با اّطالع کامل، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

زمان ثبت نام، توزیع کارت و برگزارى آزمون:

1-   ثبت نام در آزمون هاي ورودي از طریق سامانۀ ثبت نام به نشانىazmoon.medu.ir انجام میشود. 
خواهد بود. مشّخصات مدارس استعدادهاى درخشان سراسر کشور هنگام ثبت نام قابل مشاهده

2- ثبت نام داوطلبان آزمون ورودي پایۀ هفتم و آزمون ورودي تکمیل ظرفیت پایۀ دهم از روز چهار شنبه 
azmoon.medu.ir امکان  1400/1/11 تا روز چهارشنبه 1400/1/25 از طریق سامانۀ ثبت نام به نشانى

پذیر است. زمان ثبت نام به مدت 15 روز تعیین شده و قابل تمدید نخواهد بود.

تذکر1: تمامى فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتی بوده و مدارس محل تحصیل داوطلبان ملزم به ارائۀ 
رمز همگام به دانش آموزان می باشند.

تذکر2: جهت انجام کل فرآیند ثبت نام از مرورگر فایرفاکس(firefox) استفاده نمائید.

 تذکر3: دانش آموزان اتباع خارجی از کد اتباع استفاده نمایند.

مدارس  داوطلب،  عکس  فردى،  مشخصات  سایر  و  نام خانوادگى  نام،  (شامل:  جلسه  به  ورود  3-کارت 
استعدادهاى درخشان انتخاب شده به ترتیب اولویت و نشانى دقیق حوزه)، از طریق سامانۀ ثبت نام به 
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قرار  داوطلبان  اختیار  در  آزمون  برگزارى  تاریخ  از  قبل  روز  پنج   ،  azmoon.medu.ir نشانى 
مى گیرد.

تذکر: شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون، بدون ارائۀ کارت ورود به جلسه ممنوع است.

4- آزمون  ورودي پایه هفتم، ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/3/20 و آزمون 
تکمیل ظرفیت پایۀ دهم، ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 1400/3/21 برگزار مى شود. در 
صورت بروز مشکالت ناشی از همه گیري بیماري کرونا این تاریخ به صالحدید ستاد ملی مبارزه با کرونا 
قابل تغییر خواهد بود، لذا ضرورى است داوطلبان به اطالعیه هاي صادره از سوي سازمان ملی پرورش 

استعدادهاي درخشان در خصوص تاریخ دقیق برگزاري آزمون توجه نمایند.

مراحل ثبت نام داوطلبان:

1- داوطلبان باید پس از ورود به سامانۀ ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir، نسبت به تکمیل 
تقاضانامۀ ثبت نام اقدام نمایند.

الزم است دانش آموزان قبل از ورود به سامانه ثبت نام، رمز همگام خود را از  مدرسۀ محل  تذکر1:
تحصیل دریافت نموده و آن را تا زمان اعالم نتایج نزد خود نگهداري نمایند.

تذکر2: داوطلبان در انتخاب اولویت هاي مورد نظر دقت کافی داشته باشند. بعد از تکمیل فرایند ثبت نام، 
امکان تغییر و جابجایی اولویت هاي انتخابی (و رشتۀ تحصیلی در دورة دوم متوسطه) به هیچ وجه وجود ندارد.

2- جهت ثبت نام، فایل عکس دانشآموز  در قالب «jpg» با زمینۀ سفید و مربوط به سال جارى باشد(تصویر 
ارسالى حداکثر باید 70 کیلوبایت و ابعاد آن 4*3 ، ارتفاع حداقل300  و حداکثر 400 پیکسل، عرض حداقل 
دانشآموز  از  غیر  فردى  تصویر  یا  قدیمى  تصاویر  از  استفاده  در صورت  پیکسل)،   300 حداکثر  و   200

شرکت کننده، ضمن محرومیت داوطلب از شرکت در آزمون، ثبت نام وى بى اثر خواهد شد.
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3- مبلغ ثبت نام 300/000 (سیصد هزار ریال) می باشد که صرفًا از طریق درگاه اینترنتی سامانۀ ثبت نام 
دریافت خواهد شد. داوطلبان باید جهت پرداخت وجه ثبت نام از کارتهاى بانکى عضو شبکۀ شتاب استفاده نمایند.

یا دستگاههاى  و  بانک  به  مراجعه  از طریق  به  صورت مستقیم  ثبتنام  واریز وجه  تذکر1: در صورت 
خودپرداز، ثبت نام انجام نمى شود و مبلغ واریزى نیز قابل استرداد نخواهد بود.

تذکر2: مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.

4- داوطلبان می بایست پس از طى مراحل ثبت نام، شمارة پیگیري دریافت نموده و جهت استفاده هاى 
بعدى آن را نزد خود نگهدارى کنند.

ضوابط و شرایط ثبت نام:

1- داشتن تابعیت ایرانى؛

توجه : ثبت نام اتباع غیرایرانى، مطابق بخشنامۀ شمارة 340/241/44 به تاریخ 1399/5/22 مرکز امور 
بین الملل و مدارس خارج از کشور است.

2- اشتغال به تحصیل در پایۀ ششم ابتدایی در سال  تحصیلی1400-1399 ، کسب مقیاس «خیلی خوب» 
در تمامی دروس نوبت دوم پایۀ پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 99-1398 و کسب مقیاس «خیلی خوب» 
در تمامی دروس در نوبت اول پایۀ ششم در سال تحصیلی1400-1399 جهت ثبت نام آزمون ورودي پایه 

هفتم؛

توجه1 : «تربیت بدنی» و «شایستگی عمومی» جزء مواد درسی لحاظ می شود.

توجه2: چنانچه داوطلبی در مجموع دو نوبت ارزشیابی مذکور، حداکثر در یک عنوان درسی، مقیاس«خوب» 
را کسب نموده باشد، ثبت نام وي بالمانع است.
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3- اشتغال به تحصیل در پایۀ نهم در سال تحصیلی1400-1399  و داشتن حداقل معدل کل ساالنۀ  
19  در پایۀ هشتم خرداد ماه سال تحصیلى 99-1398  جهت ثبت نام آزمون ورودي پایۀ دهم؛ 

4- با عنایت به این  که تمامى مراحل ثبت نام آزمون هاي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان به صورت 
اینترنتی انجام می شود، مسؤلیت احراز شرایط ثبت نام (بندهاي2 و3 فوق) و صحت مندرجات در تقاضانامۀ 
ثبت نام، به طور کامل برعهدة داوطلب است و در صورت مغایرت، قبولی داوطلب لغو شده و از ثبت نام و 

ادامه تحصیل وى در مدرسۀ استعدادهاي درخشان جلوگیري میشود.

5- دانش آموزان پایۀ نهم مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصیلی 1400-1399 ، امکان شرکت در 
آزمون را ندارند.

محتواي آزمون ورودي پایۀ هفتم:

سؤاالت آزمون به  شیوة چهارگزینه اى و با هدف «سنجش هوش، استعداد و خالقّیت» دانش آموزان طراحی 
می شود. 

تذکر1: به ازاى هـر پاسخ صحیح، 3 نمرة مثبت و به ازاى هر پاسخ غلط، 1 نمرة منفى براى داوطلب 
در نظر گرفته مى شود. براى سؤاالت بدون پاسخ، نمره اى منظور نخواهد شد.

تذکر2: چنانچه داوطلب در سؤالى بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد، 1 نمرة منفى براى او منظور 
خواهد شد.

 مواد امتحانى، تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودي پایه دهم:

1- محتواى آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت «استعداد تحلیلى» و «استعداد تحصیلى» است. ٪50
امتیاز آزمون مربوط به سؤاالت «استعداد تحلیلى» و 50٪ آن مربوط به سؤاالت «استعداد تحصیلى» 

میباشد. 
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2- منابع، تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودى پایۀ دهم، به شرح جداول زیر است:

          
تعداد سؤالسؤاالت استعداد تحلیلى

50استعداد تحلیلى

                                                                           

سؤاالت استعداد تحصیلى
تعداد

سؤال

ضریب

ریاضی 
فیزیک

ضریب

علوم 
تجربی

ضریب

ادبیات و علوم 
انسانی

ضریب

سمپاد 
مهارتی

منابع طرح سؤال

قرآن و معارف اسالمى

(قرآن و پیام هاى آسمانی)
101111

سؤاالت از محتواى تمامى کتاب هاى 
درسى پایۀ هشتم سال تحصیلى( 99-

1398) و تمامى کتاب هاى درسى 
پایۀ نهم سال تحصیلى (1399-1400

) طراحى خواهد شد.

102242زبان و ادبیات فارسى

مطالعات اجتماعى

(تاریخ، جغرافیا، اجتماعى)
101111

102423علوم تجربى

104223ریاضیات

50جمع کل

3- سؤاالت استعداد تحلیلى به  شیوة چهارگزینه اى به منظور ارزیابى توانایى تحلیل، ریشه یابى، طبقه بندى 
و سازمان دهى مطالب و مباحث گوناگون و سؤاالت استعداد تحصیلى نیز به شیوة چهارگزینه اى در سطح 
محتـواى کتاب هاى درسى و با تأکید بر سطوح باالى شناختى، تلفیق دانش، مفاهیم و مهارت هاى دو یا 

چند مادة درسى در برخى از سؤاالت طراحى مى شود. 
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4- سؤاالت درس «قرآن و معارف اسالمى» از محتواى مشترك داوطلبان شیعه و اهل تسنن طراحى 
مى شود، اما داوطلبان اقلّیت هاى دینى رسمى کشور (مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان)، به سؤاالت مشترك 
اقلّیت هاى دینى (بر اساس محتواى کتاب تعلیمات ادیان الهى و اخالق ویژة اقلّیت هاى دینى با کد 820

پایۀ هشتم چاپ سال 1398 و کد 920 پایۀ نهم چاپ سال 1399) پاسخ خواهند داد.

5- به ازاى هـر پاسخ صحیح، 3 نمرة مثبت و به ازاى هر پاسخ غلط، 1 نمرة منفى براى داوطلب در نظر 
گرفته مى شود. براى سؤاالت بدون پاسخ، نمره اى منظور نخواهد شد.

تذکر: چنانچه داوطلب در سؤالى بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد، 1 نمرة منفى براى او منظور 
خواهد شد.

ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز:

1- ظرفیت پذیرش دبیرستان هاى دورة اول و دوم استعدادهاى درخشان در هر شهرستان قابل مشاهده 
است.

استعدادهاي  دوم  و  اول  دورة  دبیرستان  هاى  ورودى  آزمون  در  شرکت کننده  دانش آموزان  پذیرش   -2
درخشان، فقط در اولویت هاي انتخابی دانش آموز و براساس رتبۀ مبتنى بر امتیاز کل آزمون ورودى خواهد 

بود.

  تذکر: پذیرش داوطلبان دورة دوم متوسطه فقط براساس رشتۀ انتخابی صورت می پذیرد و در صورت 
عدم قبولی در رشتۀ انتخابی، امکان اعالم قبولی در سایر رشته ها وجود ندارد.

3- با توجه به ضوابط خاص نقل و انتقال در مدارس استعدادهاي درخشان، الزم است داوطلبان (به ویژه 
در کالن شهرها نظیر تهران،  مشهد مقدس و ...)، دبیرستان هاى استعدادهاى درخشان مورد نظرشان را با 
توجه به محل سکونت خود در سال تحصیلى 1401-1400 و متناسب با ناحیۀ / منطقۀ آموزش و پرورش 
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قبولی داوطلب در  نتیجۀ  از اعالم  انتخاب کنند. پس  استعدادهاى درخشان  استقرار مدارس  محل 
اولویت انتخابی مورد نظر، به هیچ وجه امکان تغییر اولویت وجود ندارد.

تذکر: حوزة امتحانى داوطلبان آزمون هاي ورودي پایه هاي هفتم و دهم، براساس منطقۀ آموزشى محل 
تحصیل سال تحصیلى 1400-1399 آنان تعیین خواهد شد. داوطلبانی که متقاضی انتخاب مدرسه در شهر 
یا استانی غیر از محل سکونت فعلی خود هستند،  می توانند مدارس مورد تقاضاي خود را در شهر یا استان 
مورد نظر انتخاب نمایند، اما حوزة امتحانی این گروه از داوطلبان براساس منطقۀ آموزشی محل تحصیل 

سال تحصیلی 1400-1399  می باشد.

4- در شهرستان هایی که داراي چند دبیرستان دورة اول یا دوم استعدادهاي درخشان هستند، داوطلبان 
می توانند حداکثر سه دبیرستان (هر سه در یک شهرستان واحد) را به ترتیب اولویت، انتخاب نموده و در 
نمون برگ تقاضانامۀ خود ثبت نمایند. در ضمن، داوطلبان آزمون ورودى دورة دوم متوسطه، در اولویتهاى 

انتخابى خود در زمان ثبت نام در آزمون فقط مجاز به انتخاب یک رشتۀ تحصیلى میباشند.

تذکر: با توجه به این که حوزة امتحانی آزمون هاي ورودي پایه هاي هفتم و دهم دانش آموزان شاغل 
به تحصیل در مدارس ایرانی خارج از کشور، در مدارس خارج از کشور دایر نخواهد شد، اطالع رسانی و 
ثبت نام براي شرکت داوطلبان این مدارس در آزمون هاي ورودي پایه هاي هفتم و دهم از طریق مرکز 
امور بین الملل و مدارس خارج از کشور و با هماهنگی دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات انجام شده و 
حوزه هاي امتحانی هر یک از داوطلبان،  بر مبناي مدرسۀ استعدادهاي درخشان منتخب اعالمی به مرکز 

امور بین الملل و مدارس خارج از کشور تعیین می شود.

5- پذیرش نهایى دانش آموز در دبیرستان هاى دورة دوم استعدادهاى درخشان براى رشته هاى تحصیلى 
(علوم تجربى، ریاضى فیزیک، ادبیات و علوم انسانى و سمپاد مهارتی)، منوط به احراز شرایط انتخاب رشته 
مطابق آیین نامۀ هدایت تحصیلى است. باید توجه داشت که تغییر رشتۀ پذیرفته شدگان در دبیرستان هاى 
دورة دوم استعدادهاى درخشان در سال اول پذیرش ممنوع بوده و در سال بعد، عالوه بر کسب حداقل 
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امتیاز قبولى رشتۀ مورد نظر در آزمون ورودى، دارا بودن شرایط و ضوابط تغییر رشتۀ تحصیلى الزامى 
است.

تذکر: در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشتۀ تحصیلى مورد تقاضاى دانش آموز مطابق ضوابط 
هدایت تحصیلى، قبولى داوطلب در آزمون لغو و بى اثر خواهد بود.

ضوابط و نحوة نقل و انتقال دانش آموز:

1- داوطلبانى که پس از زمان ثبت نام یا بعد از پذیرش، به هر دلیل تصمیم مى گیرند در سال تحصیلى1400-1401، 
در شهرستانى غیر از شهرستان محل سکونت فعلى اقامت کنند، تنها در صورت پذیرش در یکى از مدارس 
انتخاب شدة خود در شهرستان مبدأ و دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسۀ مقصد و وجود ظرفیت خالی در آن 
مدرسه، در داخل استان با موافقت اداره کل آموزش وپرورش استان و در خارج از استان، با کسب موافقت 
ادارة کل آموزش و پرورش استان هاى مبدأ و مقصد، حداکثر تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی نوبت 
دوم، مجاز به انتقال و ثبت نام در  مدارس استعدادهاى درخشان (در شهرستان یا استان دیگر) خواهند بود. 

انتقال دانش آموز بین مدارس استعدادهاى درخشان در داخل یک شهرستان در  2- در سال اول پذیرش، 
دوره هاي اول و دوم متوسطه (حتی در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسۀ مقصد) ممنوع است، بنابراین 
الزم است داوطلبان ضمن دقت کافی به این موضوع، نسبت به انتخاب دبیرستان هاي مورد نظر اقدام نمایند. 

3- انتقال دانش آموزان پذیرفته شده دورة اول در سال تحصیلی 1401-1400 در سنوات و پایه هاي باالتر (تا 
پایان دورة اول متوسطه) نیز تنها در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسۀ مقصد، وجود ظرفیت خالی در 

مدرسۀ مقصد و موافقت اداره کل استانهاي مبدأ و مقصد امکان پذیر خواهد بود.

 ضوابط تصحیح پاسخ  نامه ها، اعالم نتیجه و ثبت نام قبول شدگان:

1- دفترچۀ سؤاالت پس از برگزاري آزمون و کلید تصحیح آزمون در اولین فرصت پس از برگزارى(حداکثر 
azmoon.medu.ir یک هفتۀ کاري)، از سوى سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان در آدرس اینترنتی
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منتشر مى شود. 

براساس  درخشان،  استعدادهاى  دوم  و  اول  دورة  دبیرستان هاى  در  پذیرفته شدگان  اسامى  فهرست   -2
ظرفیت پذیرش تعیین  شده براى هر مدرسه در سامانه بارگذاري و اعالم مى شود.

3- براى کلیۀ داوطلبانى که در آزمون پذیرفته نشده اند، حدود دو هفته پس از اعالم نتیجۀ آزمون، کارنامۀ 
عدم قبولى شامل تعداد پاسخ هاى صحیح و غلط، نمرة مکتسبۀ هر مادة درسى، امتیاز کل آن داوطلب و 

امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضاى او صادر مى شود.

تذکر: پاسخ گویی به تقاضاهاي تجدید نظر ، فقط از طریق سامانۀ مربوط و در مهلت زمانی مشخص شده 
امکان پذیر می باشد و پاسخ گویی به مراجعات حضوري ممکن نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در  غیرهم جنس)  یا  هم جنس  چندقلو،  یا  (دوقلو  همزاد  دانش آموزان  همزمان  شرکت  صورت  در   -4
آزمون هاي ورودى مدارس استعدادهاى درخشان و پذیرش یکى از آنان، دیگري/دیگران با شرایط زیر 

مى توانند از تسهیالت پذیرش همزادي (پذیرش مازاد بر ظرفیت پیش بینى شده) استفاده کنند:

الف) براى همزاد غیر هم جنس، کسب حداقل هشتاد درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در هر 
یک از اولویت هاي انتخابی (در رشتۀ تحصیلی مورد تقاضا) ضرورى است.

ب) براى همزاد(هاى) هم جنس، عالوه بر یکسان بودن اولویت هاي مدارس انتخابی و ترتیب آنها، کسب 
حداقل هشتاد درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در هر یک از اولویت هاي انتخابی (در رشتۀ 

تحصیلی مورد تقاضا) ضرورت دارد. 

ج) استفادة دانش آموزان همزاد هم جنس از این تسهیالت به منزلۀ قبولی همزاد(ها) در یک مدرسۀ واحد 
نیست و ممکن است پذیرش همزاد(ها) در مدرسه اي غیر از مدرسۀ پذیرش همزاد دیگر صورت پذیرد.

د) استفاده از تسهیالت مذکور در دورة دوم متوسطه، منوط به یکسان بودن رشتۀ تحصیلی انتخابی آنها 
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(همجنس و غیرهمجنس) نمی باشد.

و  مراجعه  تاریخ  درخشان،  استعدادهاى  دبیرستان هاى  دقیق  نشانى  آزمون،  نتیجۀ  اعالم  با  5- همزمان 
آنان اطالع رسانى مى شود. مهلت ثبت نام  نیز به  نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون  مدارك مورد 
 1400 ماه  مرداد  پایان  تا  حداکثر  درخشان،  استعدادهاى  ودوم  اول  دورة  دبیرستان هاى  پذیرفته شـدگان 
خواهد بود. در ضمن، عدم مراجعه به دبیرستان محل قبولى تا زمان بازگشایی مدارس، به منزلۀ اعالم 

انصراف قطعى بوده و بعد از این تاریخ، ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.

 سایرموارد:

آزمون جمع آوري  پایان  از  امضا  شده توسط داوطلبان پس  به جلسۀ  1- دفترچۀ سؤاالت و کارت ورود 
میشود.

2-  داوطلبان به اطالعیه هاي صادره از سوي سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان درخصوص آزمون 
توجه نمایند.

الثبت در مدارس استعدادهاي درخشان معادل پنجاه درصد مبلغ شهریه در مدارس غیر  3- میزان حق 
انتقاعی هر شهر میباشد که هرساله توسط اداره کل آموزش وپرورش استان ها تعیین و به مدارس ابالغ 

می شود.

  


