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 (14/نوح)  وقَدْ  خَلََقكُم ْ أَطْوَارًا

 ه شما را به گونه های مختلف بیافرید.وحال آنك                                  

 سخنی کوتاه با والدین 

به نوع و ماهیّت  توجّهلذا،  شود.دیگري آفریده میاي خاص و متفاوت از هرکس به گونه ،نظام خلقت در بدون تردید،

هاي آنان تأثیر هاي هدایت و پرورش قابلیّتشناخت دقیق و کامل استعدادها و جستجوي راه هاي فردي،یادگیرندگان، تفاوت

ی موجود است که هاي گوناگوناستعدادها و توانایی ،نیز آموزاندر بین دانش شگرفی در شكوفایی و درخشش آنان خواهد داشت.

عدادهاي درونی مخاطب، او را انسانی با تأکید بر است توسعۀآموزش و پرورش سازگار با و از طریق  ه شودالزم است به آنها توجّ

بالقوّه نخبگان  به طور امروز، رترباستعدادهاي  .وي ارائه نمودبه الزم را و اختیار و توانایی  ساختبراي تولید دانش و فكر آماده 

پیشرفت  و بهبود در قّیت فردي،ضمن شكوفایی وموف توانندمی هدایت صحیح، موقع وهنده جامعه هستندکه درصورت شناسایی بآی

دوچندان  قبال این افراد در را مسئولیّت نظام آموزش وپرورش ومتولّیان آن ایفاي نقش نمایند. البتّه، این امر وضعیت جامعه نیز

افی و جایگاه اجتماعی در جامعۀ تخصّصی مرتبط، مرور زمان، در صورت کسب توان تخصّصیِ ک کند، چرا که این افراد بهمی

 آورند.واجد قدرت تأثیرگذاري شده و توانایی تحوّل آفرینی در آیندۀ جامعه را به دست می

آید و میان به شمار رزندترین مرجع هدایت استعدادهاي فخانواده، معتبرترین منبع تشخیص استعداد و اساسیدر این مسیر، 

آموزي و عنایت الهی، دانش د. اگر به لطفبونتیجه خواهد بیگونه اقدام آموزشی و پرورشی هریاري خانواده، بدون همكاري و هم

توجه بنابراین،  د.باشمیو متوجه والدین ا مسؤلیّت بیشتري نیز از موهبت استعداد و هوش باال برخوردار است، به همان میزان

 تواند در شكوفایی و پرورش فرزندتان مؤثر باشد.نكات زیر می به

اي برخوردارند و وظیفۀ خطیرشناسایی و پرورش شایسته و اصولی هاي ویژهکه همۀ افراد از توانمندياعتقاد و باور به این *

 و خردمندانۀ فرزندان، از وظایف مهم خانواده است.

هاي او را باور داشته باشید و با ایجاد شرایط ها، عالیق و گرایشبا شناخت دقیق و کامل از ابعاد شخصّیتی فرزندتان، قابلیّت *

اش در هایش، بر مؤثر بودن نقش فرديها و موفقیتعاطفی و روانی مناسب در خانواده و توجه خاصّ به درخشش

شغلی او فراهم خواهد  د. در پرتو چنین توجّهی، زمینۀ پیشرفت تحصیلی وخانواده، اجتماع و جامعۀ بشري تأکید کنی

 شد.

احساس خودارزشمندي  وبا پرورش انگیزۀ تحصیلی و تقویت احساس مسئولیّت و تعهّدپذیري، آرامش خاطر، بهداشت روانی  *

اش، هاي نخستین شكوفایی استعداد است در او تقویت کنید و به تناسب استعداد، رشد و تحوّل ذهنیرا که از پایه

 بینانه از او داشته باشید.انتظارات واقع

هاي تحصیلی و یا به زعم خودشان خی از موارد، والدینی که فرزندان مستعدّي دارند، در تالش براي یافتن موقعیّتدر بر *

هاي آموزشی متعدّد تحت عناوین آمادگی براي آزمون ورودي مدارس شان، به دنبال کالسپرورش استعداد فرزندان

آزمون( هستند. باید خاطرنشان کنیم که سؤاالت آزمون استعدادهاي درخشان )حتّی از چندین سال قبل از برگزاري 

آموزان مستعد با تأکید بر سطوح باالي شناختی و با ورودي مدارس استعدادهاي درخشان به منظور شناسایی دانش

هاي هاي فراوان و کالسزدنشود و معموالً تستتلفیق دانش و مفاهیم درسی با هدف استعدادسنجی طراحی می
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هاي گزاف مادّي شود هزینهآموزان نخواهد داشت. بنابراین، توصیه میثیر چندانی در پذیرش و قبولی دانشآمادگی، تأ

ریزي اصولی، فضاي ها نشود و با برنامههاي بسیار مهم نوجوانی صرف این کالسو روحی خود و فرزندتان در سال

 یجاد کنید.مناسبِ مطالعه و درک مطالب جهت تجلّی و بروز استعدادهاي او ا

 اید،ا در نظر گرفتهآموزش تكمیلی ربرنامه یا هاي فوقریزي آموزشی براي فرزندتان، شرکت در کالسچه در برنامهچنان* 

بخشی ودرک بهتر مفاهیم درسی و تمرین بیشتر براي افزایش تواند جهت عمقها میتوجه کنید که این آموزش

ها مدارس استعدادهاي درخشان هدف اصلی این کالس لی در آزمون وروديهاي یادگیري مؤثر باشد؛ اما قبومهارت

استعداد ذاتی، آمادگی  قرار نگیرد. ذکر این نكته حائز اهمیّت است که قبولی در آزمون به عواملی متعدد )از جمله

 ،لذا دارد. آموز قبل و در حین آزمون، مدیریت زمان و...( بستگیتحصیلی، شرایط جسمانی و روانی دانش

آموز مبنی بر ها و حتی آموزگار دبستان محل تحصیل دانشهاي برخی از مؤسّسات خصوصی و آموزشگاهداوريپیش

 تواند درست باشد.قبولی قطعی فرزندتان در آزمون، نمی
* * * * * 

 صیتخصّ بسیار امري ،فرد  یك استعداد تشخیص. آموز مستعد را متمایز کردتوان دانشتنها براساس یك آزمون نمیبنابراین، 

 ،خودسنجیهاي هوش، گزارش والدین و معلمان، و ابزارها و تست انصمتخصّ توسط متعدّد هايروش یندآبر بوده وتنها از

از این  .باشیم داشته آموزاندانش استعدادهاي وضعیت ازدقیقی  ارزیابی توانمی و... حصیلیت پیشرفتت هايآزمون ی،استعدادسنج

 .نكنید یتلقّ زندتانفر و خود براي مهم  و بزرگ هدف یك عنوان به را درخشان استعداهاي مدارس ورودي درآزمون قبولی رو،

. یابد رشد تواندمی خوبی به دهخانوا روانی و عاطفی هايوپشتیبانی هاحمایت بااي مدرسه و تموقعیّ هر در شما فرزند استعداهاي

نشاط، امیدوار و با گر ومند، تالشو سالم، مؤمن و هدف صالحان فرزند تربیت آن و دارد وجود هستی نظام در واالتري بسیار فاهدا

 .است و خودباور مدارمتعهّد، قانون

 نخواهند موفق دمتعدّ  دالیل به ،االب استعداد بودن دارا وجود با کنندگانشرکت از زیادي تعدادها در این آزمونبدانید  بد نیست

 روانی فشارهايچرا که  .دیببر بین ازفرزندتان  زندگی رادر وشكست ناکامی فشارعوامل  ،منطقیو  مستدل باگفتگوي. لذا، بود

قّی وتل شكست احساسآیند. به خاطر داشته باشید که به حساب می آموزاندانش استعدادهاي شكوفایی و رشد هايآفت ،وذهنی

 .سازدمی دارخدشه را او وخودباوري نفس اعتمادبه فرزندتان، هايتقابلیّ از نادرست

 نظرصرف ،آزمون زا وبعد راقبل فرزندتانعاطفی  شرایط ،است ضروري عاطفی و ذهنی ،جسمی فشار هرگونه رفع منظور به

 هاتوانایی به گذاريارزشو نهادن ارج ضمن وي،با برخورد هايروش در .نمائید مدیریت)قبولی یا عدم قبولی( اينتیجه هر ازکسب

 یتلقّ  وناتوانی ضعف ۀنرانشا درآن قبولی عدم و وغرورکاذب ییجويبرتر ،تفاخر راسبب آزمون دراین قبولی، او هايقیتوموفّ

 .دنینك

 روپیش تحصیلی هايدرسال هایشبرتوانایی وتكیه متعال خداوند به كالاتّ با دهید اطمینانفرزندتان  به ،کهاین آخر کالم

 ها مسیر رسیدن به موفقیت تحصیلی است.د. پذیرش در این آزمون، تنها یكی از دهشو نائل بزرگی توفیقات به تواندمی
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 استعدادهای درخشانۀ های دورۀ اوّل و دوم متوسّطدبيرستان آزمون ورودی

هاي استعدادهاي درخشان و آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامۀ تحصیل در دبیرستانبه منظور شناسایی و جذب دانش
آموزش و پرورش و اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهاي  هاي اصولی وزارت و مصوّبات شوراي عالیدر راستاي سیاست

وفق  1402-1403دوم متوسّطه استعدادهاي درخشان براي سال تحصیلی  و هاي دورۀ اوّلورودي دبیرستان آزمون درخشان،
برگ تقاضانامۀ شود مطالب این دفترچه و راهنماي تكمیل نمونشود. به داوطلبان گرامی توصیه میمفاد این دفترچه برگزار می

 یند.اقدام نماثبت نام را با دقّت مطالعه کرده و با اطاّلع کامل، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون 

 نام، توزیع کارت و برگزاری آزمونزمان ثبت 

در اختیار  my.medu.irنام به نشررانی هاي ورودي، از طریق سررامانۀ ثبتآزمون نام و شرررکت دردفترچۀ راهنماي ثبت -1
 خواهد بود. دهنام قابل مشاهگیرد. مشخّصات مدارس استعدادهاي درخشان سراسر کشور، هنگام ثبتداوطلبان قرار می

سه نام داوطلبانبتث -2 تا  15/01/1402شنبه مورخ آزمون ورودي پایه هفتم و آزمون ورودي تكمیل ظرفیت پایه دهم از روز 
 شود. انجام می my.medu.irنام به نشانی از طریق سامانۀ ثبت 25/01/1402روز جمعه مورخ 

آموزان در ام خواهد شررد و مدارس محل تحصرریل دانشاوطلبان انجنام به صررورت اینترنتی توسررط د: تمامی فرآیند ثبت1توجه
 خصوص این موضوع مسئولیتی ندارند. 

 : دانش آموزان اتباع خارجی از کد اتباع استفاده نمایند.2توجه
شامل: نام، نام کارت ورود به-3 سه ) شان جل ستعدادهاي درخ صات فردي، عكس داوطلب، مدارس ا شخ سایر م خانوادگی و 

طریق سررامانۀ  شررده به ترتیب اولویت و نشررانی دقیق حوزه(، هفت روز قبل از تاریخ برگزاري تا روز برگزاري آزمون، ازانتخاب
 گیرد.لبان قرار میدر اختیار داوط my.medu.irنام به نشانی ثبت

 توجه: شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون، بدون ارائۀ کارت ورود به جلسه، ممنوع است.
ساعت  آزمون -4 و آزمون تكمیل ظرفیت پایه دهم، رأس  1402 /01/04شنبه مورخ صبح روز پنج 9ورودي پایه هفتم، رأس 

 شود. برگزار می 02/04/1402صبح روز جمعه مورخ  9ساعت 
ضمین ک -5 شیابی وت ساعت برگزاري آزمون از طریق مرکز ارز یفیت نظام آموزش وپرورش و هرگونه تغییر احتمالی در زمان و 

 .وجه نمایندتهاي صادره سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان اعالم خواهد شد. الزم است داوطلبان به اطالعیه

 نام داوطلبان مراحل ثبت 

 

نررام، برره نشررانی نررام: داوطلبرران بایررد پررس از ورود برره سررامانۀ ثبتبرگ اینترنترری تقاضررانامۀ ثبتتكمیررل نمررون -1
my.medu.ir نام اقدام نمایند.نسبت به تكمیل تقاضانامۀ ثبت 

جایی ییر و جابهنام امكان تغهاي مورد نظر دقت کافی داشته باشند. بعد از تكمیل فرایند ثبت: داوطلبان در انتخاب اولویتتوجه
 لی در دورۀ دوم متوسطه( وجود ندارد. هاي انتخابی)و رشتۀ تحصیاولویت

در فرمت  پیكسرررل 300×400یا  200×300نام، فایل عكس باید با ابعاد حداکثر س داوطلب: جهت ثبتبارگذاري فایل عك -2
«jpg »دیمی یا تصررویر فردي غیر از قه از تصرراویر آموز باشررد. در صررورت اسررتفادجاري دانشبا زمینۀ سررفید، مربوط به سررال

 اثر خواهد شد.نام وي بیز شرکت در آزمون، ثبتکننده، ضمن محرومیت داوطلب اآموز شرکتدانش

نام دریافت خواهد شررد. اینترنتی سررامانه ثبت )هفتصرردهزار ریال( اسررت که صرررفاً از طریق درگاه 000/700نام مبلغ ثبت -3
 هاي بانكی عضو شبكۀ شتاب استفاده نمایند.نام، از کارتاخت وجه ثبتداوطلبان باید جهت پرد

 داد نخواهد بود.نام آزمون فاقد اعتبار بوده و مبلغ واریزي قابل استرهرنوع پرداخت خارج از سامانه ثبت :1توجه

 مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است. : 2توجه
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ست داوطلبان پس از طی مراحل ثبتد-4 ضروری شمارۀ پیگیري:  شمارۀ پیگیري را که به منزلۀ ثبتریافت  ست نام،  نام قطعی ا
 نند.هاي بعدي نزد خود نگهداري کدریافت نموده و آن را جهت استفاده

 

 نامضوابط و شرایط ثبت 

 داشتن تابعیت ایرانی؛ -1

الملل و مدارس خارج از مرکز امور بین20/04/1401مورخ  340 /169نام اتباع غیرایرانی، تابع بخشرررنامه شرررمارۀ ثبت :توجه

 کشور است.
شود، هاي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان کامالً به صورت اینترنتی انجام مینام آزمونکه مراحل ثبتبا عنایت به این -2

نام، تماماً برعهدۀ داوطلب است و درصورت مغایرت، قبولی و صحت مندرجات در تقاضانامه ثبت ناممسئولیت احراز شرایط ثبت
 آید.عمل مینام و ادامه تحصیل او در مدرسه استعدادهاي درخشان جلوگیري بهداوطلب لغو و از ثبت

 نام درآزمون ورودی پایۀ هفتم:شرایط ثبت  

 ؛1401-1402 تحصیلیدر سالاشتغال به تحصیل در پایۀ ششم ابتدایی  -1

قیاس مو  کسب 1400 -1401تحصیلی در تمامی دروس نوبت دوم پایۀ پنجم ابتدایی در سال« خیلی خوب»سب مقیاس ک -2
 نام آزمون ورودي پایۀ هفتم؛جهت ثبت1401-1402تحصیلی در تمامی دروس در نوبت اول پایۀ ششم در سال« خیلی خوب»

 شود.جزء مواد درسی محسوب می« شایستگی عمومی» و « تربیت بدنی»  :1توجه 

شتن حداکثر یك مقیاس شرکت دانش :2توجه شیابی نوبت دوم در مجموع ار« خوب»آموز در آزمون ورودي پایۀ هفتم با دا ز

 پایۀ پنجم و نوبت اول پایۀ ششم، مجاز است.

 نام در آزمون ورودی پایۀ دهم: شرایط ثبت 

 ؛1401-1402تحصیلی اشتغال به تحصیل در پایۀ نهم در سال -1
صرفاً براي ورود به پایۀ دهم( براي تكمیل ظرفیت این هاي دورۀ دوم استعدادهاي درخشان )آموز در دبیرستانپذیرش دانش -2

 شود:یآموزان زیر انجام ممدارس، از طریق برگزاري آزمون ورودي متمرکز کشوري از بین دو گروه از دانش
سالالف( دانش شتم ) سایر مدارس که معدل کل خردادماه پایۀ ه صیلیآموزان پایۀ نهم  ( و نوبت اول پایۀ نهم 1400-1401تح
 اشد.ب 19( حداقل 1401-1402تحصیلی آنان )سال

سالب( دانش شان که معدل نوبت اول آنان در  ستعدادهاي درخ صیلی آموزان پایۀ نهم مدارس ا  18از  کمتر 1401-1402تح
 باشد.

ول پایۀ نهم آنان حداقل آموزان پایۀ نهم مدارس استعدادهاي درخشان که معدل کل خردادماه پایۀ هشتم و نوبت ادانش :توجه

رۀ دوم اسررتعدادهاي هاي دوباشررد، بدون نیاز به شرررکت در آزمون ورودي پایۀ دهم، مجاز به ادامۀ تحصرریل در دبیرسررتان 18
دارس اسرررتعدادهاي منامۀ آئین 16آموزان، منوط به احراز شررررایط مادۀ ش قطعی این قبیل دانشدرخشررران خواهند بود. پذیر

 درخشان است.

 محتوای آزمون ورودی پایه هفتم 
آموزان توسط متخصصان دانش« خالقیت» و « استعداد» ، «هوش» اي، به منظور سنجش شیوۀ چهارگزینه سؤاالت آزمون به

ها انتخاب ها که در مقایسره با سرایرگزینهشرود. در هریك از سرؤاالت، فقط یكی از گزینهو کارشرناسران این حوزه طراحی می
 شود. ال در نظر گرفته میحیح آن سؤصبه عنوان پاسخ  تري است،مناسب

شود. ر نظر گرفته میدنمرۀ منفی براي داوطلب 1نمرۀ مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3به ازاي هرررر پاسخ صحیح،  :1توجه 

 اي منظور نخواهد شد.براي سؤاالت بدون پاسخ، نمره

 ور خواهد شد.نمرۀ منفی براي او منظ 1چنانچه داوطلب در سؤالی بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد،  :2توجه 



 11از  7صفحۀ 

 

الت، هفته قبل از برگزاري گویی به سواها و مدت زمان پاسخها و سواالت، سهم امتیاز هریك از دفترچهتعداد دفترچه :3توجه 

 رسانی خواهد شد.اطالع my.medu.irآزمون مزبور از طریق سامانۀ 
 

 مواد امتحانی، تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودی پایه دهم 

سؤاالت محتواي آ-1 سته  شتمل بر دو د ستعداد تحلیلی»زمون م صیلی»و « ا ستعداد تح ست. « ا وط به امتیاز آزمون مرب ٪50ا
ستعداد تحلیلی» سؤاالت  سؤاالت  ٪50و « ا ستعداد تحصیلی»آن مربوط به  ست. امتیاز آزمون، از « ا دهی به نمرۀ ریق وزنطا

 شود.یان میب -33٬333و  100،000صورت یك عدد بینمحاسبه و به ٪50و  ٪50کل استعداد تحلیلی و تحصیلی به نسبت 

 ول زیر است:ها، به شرح جدابه آنگویی نابع، تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودي پایه دهم و مدت زمان پاسخم -2

 گوییمدت پاسخ تعداد سؤال سؤاالت استعداد تحلیلی

 دقیقه 50 50 استعداد تحلیلی
 

 

 سؤاالت استعداد تحصیلی
 تعداد

 سؤال

 ضریب

ریاضی 

 فیزیك

 ضریب

علوم 

 تجربی

 ضریب

ادبیات و 

 علوم انسانی

 ضریب

سمپاد 

 مهارتی

 منابع طرح سؤال
 مدت

 گوییپاسخ

 معارف اسالمی قرآن و
 هاي آسمانی()قرآن و پیام

10 1 1 1 1 
سؤاالت از محتواي 

هاي درسی تمامی کتاب
تحصیلی پایۀ هشتم سال

( و تمامی 1400-1401)
هاي درسی پایۀ کتاب

تحصیلی نهم سال
( طراحی 1401-1402)

 .خواهد شد

 دقیقه 70

 2 4 2 2 10 زبان و ادبیات فارسی

 مطالعات اجتماعی
 )تاریخ، جغرافیا، اجتماعی(

10 1 1 1 1 

 3 2 4 2 10 علوم تجربی

 3 2 2 4 10 ریاضیات

  50 جمع کل

دهی مطالب بندي و سازمانیابی، طبقهاي به منظور ارزیابی توانایی تحلیل، ریشهشیوۀ چهارگزینهؤاالت استعداد تحلیلی بهس -3
صیلی ستعداد تح سؤاالت ا شیوۀ چهارگزینه و مباحث گوناگون و  سطح محتررررواي کتابنیز به  سی، با تأکید بر اي در  هاي در

شررود. در هاي دو یا چند مادۀ درسرری در برخی از سررؤاالت، طراحی میسررطوح باالي شررناختی، تلفیق دانش، مفاهیم و مهارت
سؤاالت ، فقط یكی از گزینه سایرگزینههریك از  سه با  سبها که در مقای صحیح آن  تريها انتخاب منا سخ  ست، به عنوان پا ا

 شود.سؤال در نظر گرفته می
سالمی »سؤاالت درس  -4 سنن طراحی می« قرآن و معارف ا شیعه و اهل ت شترک داوطلبان  شود، اما داوطلبان از محتواي م

محتواي کتاب هاي دینی )بر اساس هاي دینی رسمی کشور )مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان(، به سؤاالت مشترک اقلیتاقلیت
( 1401پایۀ نهم چاپ سال  920و کد 1400پایۀ هشتم چاپ سال  820هاي دینی با کد تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژۀ اقلیت

 پاسخ خواهند داد.
شود. براي نمرۀ منفی براي داوطلب در نظر گرفته می 1نمرۀ مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3پاسخ صحیح،  به ازاي هرررر -5

 اي منظور نخواهد شد.ت بدون پاسخ، نمرهسؤاال

 خواهد شد. نمرۀ منفی براي او منظور 1: چنانچه داوطلب در سؤالی بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد، توجه
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نظر گرفته شده  در 1402-1403تحصیلی واد امتحانی و ضرایب سؤاالت مربوط به جدول مذکور، براي آزمون ورودي سالم-6

 ق مرکز ارزشیابی وطری ها در سنوات بعد، ازجدول متناسب با تصمیمات اخذ شده در خصوص ساماندهی آزمون است، لذا این

 پرورش قابل تغییر خواهد بود. تضمین کیفیت نظام آموزش و

 

 آموزظرفيت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش 
سررتان با در نظر گرفتن مناطق تحت شررهراول و دوم اسررتعدادهاي درخشرران در هر  هاي دورۀظرفیت پذیرش دبیرسررتان -۱

رورش اسررتعدادهاي نهاد اداره کل آموزش و پرورش اسررتان و با بررسرری و تأیید نهایی سررازمان ملی پپوشررش، بر اسرراس پیش
 رسد.نام اینترنتی از طریق سامانۀ ثبت نام، به اطالع داوطلبان میدرخشان تعیین شده است که در هنگام ثبت

شرکتآموپذیرش دانش -2 ستانزان  صرفاً در کننده در آزمون، براي ورود به دبیر شان  ستعدادهاي درخ هاي دورۀ اول و دوم ا

 تبۀ مبتنی بر امتیاز کل آزمون ورودي خواهد بود.آموز و بر اساس رهاي انتخابی دانشاولویت

یرد و در صورت عدم قبولی در رشتۀ پذ: پذیرش داوطلبان دورۀ دوم متوسطه صرفاً براساس رشته انتخابی صورت می1توجه  

 ها وجود ندارد.انتخابی، امكان اعالم قبولی در سایر رشته

ستاندر پذیرش دانش :2توجه سران(هاي دورهآموز براي دبیر ستان فارس )دختران و پ شایري ا شی از هاي اول و دوم ع ، بخ

دادي از دارندگان باالترین امتیاز آزمون از بین ظرفیت، بنا به تشررخیص سررازمان ملی پرورش اسررتعدادهاي درخشرران، به تع

آموزان شاغل به تحصیل در پایه ششم و نهم مدارس منطقه آموزشی عشایري استان فارس اختصاص خواهد یافت. ضمناْ دانش

ست انتقال دانش سطبا درخوا شیراز تا پایان دورۀ دوم متو ستان  شهر شان  ستعدادهاي درخ ه آموزان این مدارس به مدارس ا

 موافقت نخواهد شد.

شان،ب -3 ستعدادهاي درخ ضوابط خاص نقل و انتقال در مدارس ا ستان ا توجه به  ست داوطلبان، دبیر ستعدادهاي الزم ا هاي ا
سال سكونت خود در  شان را با توجه به محل  شان مورد نظر صیلی درخ س 1402-1403تح ب با ناحیه/ منطقۀ آموزش و و متنا

ستقرار مدارس  شان انتخاب کنند. پس از اعالم نتیجه قبولی داوطلب در پرورش محل ا ستعدادهاي درخ ولویت انتخابی مورد اا
 نظر، به هیچ وجه، امكان تغییر اولویت وجود ندارد.

بان آزمون :1توجه پایهحوزۀ امتحانی داوطل هاي هفتم و دهم، بر اسررراس منطقۀ آموزشررری محل تحصررریل هاي ورودي 

 تعیین خواهد شد. آنان 1401-1402تحصیلی سال

رخشررران در هاي هفتم و دهم مدارس اسرررتعدادهاي دهاي ورودي پایهدر صرررورت عدم قبولی داوطلب در آزمون :2توجه

 دارد.نها به دلیل عدم انتخاب، وجود هاي انتخابی، امكان بررسی امتیاز ایشان در سایر اولویتاولویت
ستاند -4 شهر ستان دورۀ ر  ستعدادهايهایی که داراي چند دبیر ستند، داوطلبان می اول یا دوم ا شان ه سه درخ توانند حداکثر 

ستان واحد( را به ترتیب اولویت انتخاب و در نمون شهر سه در یك  ستان )هر  ضانامۀ خود ثبت نمایند. بهدبیر عالوه، برگ تقا
در آزمون، صرررفاً مجاز به انتخاب یك نام هاي انتخابی خود در زمان ثبتداوطلبان آزمون ورودي دورۀ دوم متوسررطه در اولویت

 رشتۀ تحصیلی هستند.
صیه می: در کالن1توجه  ستند، تو شهد مقدس و ... که داراي چند ناحیه و منطقه ه شود داوطلبان شهرهایی نظیر تهران، م

، بعد از قبولی نت خود، اقدام نمایند. ضررمناًجوار محل سرركوهاي مورد نظر در نواحی و مناطق همنسرربت به انتخاب دبیرسررتان
امتیاز پذیرش در سررایر  داوطلب در منطقه مورد تقاضررا، انتقال به سررایر مناطق در سررال اول قبولی، حتی در صررورت دارا بودن

 باشد.مدارس، ممنوع می

 آموزان شرراغل به تحصرریل در مدارسهاي هفتم و دهم دانشهاي ورودي پایهکه حوزۀ امتحانی آزمون: با توجه به این2توجه
شد؛ اطالع نام براي شرکت داوطلبان این مدارس در رسانی و ثبتایرانی خارج از کشور، در مدارس خارج از کشور دایر نخواهد 
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الملل و مدارس خارج از کشرررور با هماهنگی مرکز توسرررعۀ هاي هفتم و دهم، از طریق مرکز امور بینهاي ورودي پایهآزمون
بر مبناي مدرسرررۀ اسرررتعدادهاي  هاي امتحانی هر یك از داوطلبان،ت انجام و حوزهآموزش مجازي، فناوري و امنیت اطالعا

 شود.درخشان منتخب اعالمی به مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور تعیین می

ستانذیرش نهایی دانشپ -5 ستعآموز در دبیر شتههاي دورۀ دوم ا شان، براي ر صیلی )علوم تجربی، ریدادهاي درخ ضی هاي تح ا
شاخۀ مهارتی فیزیك، ادبیات و علوم سانی و  شته«( سمپاد مهارتی»ان شرایط انتخاب ر نامۀ هدایت ، مطابق آیینمنوط به احراز 

اي نام ایشان در رشتههاي درخشان و ثبتهاي دورۀ دوم استعدادشدگان در دبیرستانضمن، تغییر رشتۀ پذیرفتهتحصیلی است. در
خشان در سال اول پذیرش نامۀ مدارس استعدادهاي درآئین11مادۀ  2در آزمون ورودي مطابق تبصرۀ غیر از رشتۀ پذیرفته شده 

ا بودن شرایط و ضوابط تغییر ممنوع است و در سال بعد، عالوه بر کسب حداقل امتیاز قبولی رشتۀ مورد نظر در آزمون ورودي، دار
 رشتۀ تحصیلی الزامی است.

آموزان پایۀ یازدهم مدارس اسررتعدادهاي نام دانشمۀ مدارس اسررتعدادهاي درخشرران، ثبتناآئین 11مادۀ  3مطابق تبصرررۀ  -6
رفاً در صورت دارا بودن درخشان متقاضی تغییر رشتۀ تحصیلی، با رعایت شرایط و ضوابط تغییر رشته و به شرط وجود ظرفیت، ص

 قصد، بالمانع است.کف امتیاز قبولی در رشتۀ مورد نظر در آزمون ورودي پایۀ دهم مدرسۀ م

آموز مطابق ضوابط هدایت تحصیلی، قبولی نام در رشتۀ تحصیلی مورد تقاضاي دانشدر صورت عدم احراز شرایط ثبت :توجه

 اثر خواهد بود.داوطلب در آزمون لغو و بی

 

 آموزضوابط و نحوۀ نقل و انتقال دانش 
در  1402 -1403تحصررریلیگیرند در سرررالهر دلیل تصرررمیم مینام یا بعد از پذیرش، به اوطلبانی که پس از زمان ثبتد -1

صورت پذیرش در یكی از مدارس انت سكونت فعلی اقامت کنند، تنها در  ستان محل  شهر ستانی غیر از  شدۀ خود در خابشهر
ستان با موافقت ادارۀ کل شهرستان مبدأ و دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسۀ مقصد و وجود ظرفیت خالی در آن مدرسه، در داخل ا

ستان  ستانآموزش وپرورش ا سب موافقت ادارۀ کل آموزش و پرورش ا ستان، با ک صد، حداکثر تا و در خارج از ا هاي مبدأ و مق
نام در سایر مدارس استعدادهاي درخشان )در شهرستان یك ماه قبل از شروع امتحانات پایانی نوبت دوم، مجاز به انتقال و ثبت

 یا استان دیگر( خواهند بود. 
آموزان مدارس استعدادهاي درخشان در سطح ستعدادهاي درخشان، انتقال دانشنامۀ مدارس اآئین 11مادۀ  1مطابق تبصرۀ  -2

ضمن دقت کافی به ست داوطلبان  ست. الزم ا ست پذیرش ممنوع ا سال نخ ستان/ منطقه/ ناحیه، در طول  ضوع،  شهر این مو
بار در طول سال تحصیلی در سال اول پذیرش ز یكمایند. ضمناً انتقال بیش اهاي مورد نظر اقدام ننسبت به انتخاب دبیرستان

 باشد.پذیر نبوده و منوط به صدور مجوز این سازمان میامكان
هاي اول و دوم متوسررطه آموزان پذیرفته شرردۀ دوره، انتقال دانشنامۀ مدارس اسررتعدادهاي درخشررانآئین 11مطابق مادۀ -3

سال صیلی در سنوات و پایه 1402-1403تح ستعتر )تا پایان دورههاي باالدر  سۀ ا سطه( از یك مدر دادهاي هاي اول و دوم متو

شرایط مادۀ  ستعدادهاي درخشان نیز تنها در صورت احراز  سایر مدارس ا ر، دارا بودن حداقل نمرۀ نامه مزبوآئین 16درخشان به 

ی در مدرسۀ مقصد، د ظرفیت خالآزمون ورودي مدرسه مقصد )در دورۀ دوم متوسطه، با توجه به رشته تحصیلی مربوط( و وجو

ت ادارۀ کل آموزش و در داخل اسررتان با موافقت ادارۀ کل آموزش و پرورش اسررتان و از یك اسررتان به اسررتان دیگر با موافق

 پرورش مقصد، مجاز خواهد بود.

شد چنانچه دانش  -4 سب نكرده با صد را ک سه/ مدارس مق ضی انتقال، حداقل امتیاز پذیرش مدر ضرورت آموز متقا صورت  در 

، 01/06/1400مورخ  119110/120به شمارۀ  نامۀ اجرایی مدارسآئین 48تواند از تسهیالت مربوط به تبصره ماده جابجایی، می

صرفاً یك بار در هر دورۀ تحصیلی استفاده نماید. پس از بررسی درخواست و تأیید توسط سازمان با هماهنگی اداره استعدادهاي 
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ستان شان ا صد،  هايدرخ صیل از آموز میدانشدر این حالت مبدأ و مق شتغال به تح صورت موقت و با ارائه گواهی ا تواند به 

 صورت مهمان شرکت نماید.هاي درس یكی از مدارس استعدادهاي درخشان شهر مقصد بهمحل قبلی )مدرسه مبدأ( در کالس

شوراي عالی آموزش و پرورش، : 1توجه صوبات  صیلی کماکان به برابر قوانین و م سه مبدأ عصدور هرگونه مدرک تح هدۀ مدر

 باشد.می

صورت هممهمان :2توجه شته و انتقال به  ستفاده از امتیاز مهمان، تغییر ر شهر و نیز ا زمان و در شدن بین مدارس درون یك 

 تحصیلی ممنوع است. سال طول یك

 آموزانباشد. دانشدارا می باشند، ممنوع می ط الزم جهت انتقال راآموزانی که شراستفاده از تسهیالت مهمان براي دانش : 3توجه

 نامۀ اجرایی مدارس، از این بند مستثنی هستند.آیین 57پایۀ دوازدهم مشمول تبصره ماده 

 

 شدگاننام قبولها، اعالم نتيجه و ثبتنامهضوابط تصحيح پاسخ 
فته کاري پس از هدفترچۀ سرررؤاالت در اولین فرصرررت پس از برگزاري آزمون، کلید تصرررحیح طراحان آزمون حدود یك  -1

 my.medu.irسامانه  برگزاري و کلید نهایی پس از تأیید کمیتۀ فنی، از سوي سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان، در
 شود. منتشر می

ست -2 ضی درخسیا صمیم مقت سؤال بناگذاري و اخذ ت صحیح و اعالم نتایج )از قبیل حذف  بر  صوص موارد فنی مربوط به ت
تعیین نحوۀ محاسبۀ امتیاز داوطلبان و  مالحظات فنی و کارشناسی، اعمال تغییرات احتمالی در کلید طراحان در صورت ضرورت،

 باشد. درخشان می موارد مشابه( بر عهدۀ کمیتۀ فنی تعیین شده از سوي سازمان ملی پرورش استعدادهاي
شود، چنانچه بنا -3 سؤاالتی در کلید آزمون حذف  سؤال یا  سی و تأیید کمیتۀ فنی آزمون،  شنا سبۀ مبر مالحظات فنی و کار حا

شند( ها براي تمامی داوطلبان )اعم از آننمرۀ آزمون سخ نداده با صالً پا شند یا ا ست داده با ست یا نادر سخ در سؤال پا که به آن 
 واهد شد. خصورت یكسان انجام ال یا سؤاالت، بهبدون در نظر گرفتن نمرۀ آن سؤ

هاي اول و دوم اسررتعدادهاي درخشرران، بر اسرراس ظرفیت پذیرش هاي دورهشرردگان دبیرسررتانفهرسررت اسررامی پذیرفته -4
 شود.ارگذاري و اعالم میشده براي هر مدرسه، در سامانه بتعیین

سؤال یا 1توجه   ست حذف احتمالی  سهم  ي پایه دهم،سؤاالتی از آزمون ورود: الزم به ذکر ا درصدي هریك   50تأثیري در 
 حصیلی و استعداد تحلیلی در محاسبۀ امتیاز کل نخواهد داشت.تهاي استعداد از آزمون

فهرسررت ذخیره و تكمیل ظرفیت براي  هاي سررازمان ملی پرورش اسررتعدادهاي درخشرران،بر اسرراس سرریاسررت : 2توجه

 واهد شد.اول و دوم استعدادهاي درخشان )در شاخۀ متوسطۀ نظري( اعالم نخهاي هاي دورهدبیرستان
ل: تعداد زمان با اعالم نتیجۀ آزمون، کارنامۀ عدم قبولی شررراماند، همذیرفته نشررردهبراي کلیۀ داوطلبانی که در آزمون پ -5

سخ صحیح و غلط، پا سی، امتیاز کل داوطلب و امتیاز نهاي  سبۀ هر مادۀ در شده در مدارس مورد آخرین فرد پذیرفتهمرۀ مكت
 گیرد.از طریق سامانه در دسترس قرار می شده توسط ماشینبرگ قرائتشود. ضمناً اطالعات پاسختقاضاي او صادر می

آموزان پذیرفته شررده به صررورت محرمانه شرردگان آزمون، کارنامه صررادر نخواهد شررد و سرروابق دانشبراي پذیرفته :1توجه

 شود.نگهداري می
پذیر گویی به تقاضرراهاي تجدید نظر، صرررفاً از طریق سررامانۀ مربوط و در مهلت زمانی مشررخص شررده امكانپاسررخ :2توجه

 گویی به مراجعات حضوري ممكن نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.باشد و پاسخمی
هاي ورودي مدارس جنس( در آزمونغیرهمجنس یا آموزان همزاد )دوقلو یا چندقلو، همزمان دانشدر صررورت شرررکت هم  -6

توانند از تسررهیالت پذیرش همزادي )پذیرش اسررتعدادهاي درخشرران و پذیرش یكی از آنان، دیگري/دیگران با شرررایط زیر می
 بینی شده( استفاده کنند:مازاد بر ظرفیت پیش
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هاي پذیرفته شررده در هر یك از اولویتد درصررد امتیاز آزمون آخرین فرد جنس کسررب حداقل هشررتاالف( براي همزاد غیر هم
 انتخابی )در رشتۀ تحصیلی مورد تقاضا( ضروري است.

ها، کسب حداقل هشتاد درصد یب آنهاي مدارس انتخابی و ترتجنس، عالوه بر یكسان بودن اولویتب( براي همزاد)هاي( هم
 هاي انتخابی )در رشتۀ تحصیلی مورد تقاضا( ضرورت دارد. امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در هر یك از اولویت

ستفاده دانش سهیالت، لزآموزان همزاد همج( ا ست و ممكن بوماً جنس از این ت سۀ واحد نی ه منزلۀ قبولی همزاد)ها( در یك مدر
 ذیرش همزاد دیگر صورت پذیرد.پاي غیر از مدرسۀ مزاد)ها( در مدرسهاست پذیرش ه

ها )هم جنس و د( اسررتفاده از تسررهیالت مزبور در دورۀ دوم متوسررطه، منوط به یكسرران بودن رشررتۀ تحصرریلی انتخابی آن
 باشد.غیرهمجنس( نمی

در صورت دارا بودن حداقل امتیاز الزم، نام ایشان ده و شآموزان همزاد بررسی : پیش از اعالم نتیجۀ آزمون، امتیاز دانش1توجه
ست پذیرفتهبینیمازاد بر ظرفیت پیش صیانت از دانششدگان اعالم میشده، در فهر ست به منظور آموزان شود. الزم به ذکر ا

 تسهیالت پذیرش داوطلبان همزاد اعالم نخواهد شد. آموزان مذکور ازاستفاده دانش پذیرفته شده،
س2توجه شان بوده و به موا: ا ستعدادهاي درخ صرفاً براي پذیرش در مدارس ا سهیالت مزبور  ردي مانند نقل و انتقال ، تفاده از ت

 مهمان و تغییر رشته قابلیت تعمیم نخواهد داشت.
ستانمه -7 شانی دقیق دبیر شان، تاریخ مراجعه و مدارک مورد نیاززمان با اعالم نتیجۀ آزمون، ن ستعدادهاي درخ جهت  هاي ا

هاي اول هاي دورهشرررردگان دبیرستاننام پذیرفتهشود. مهلت ثبتشدگان آزمون نیز به اطالع ایشان رسانده مینام پذیرفتهثبت
شهریورماه  شان، حداکثر تا پانزدهم  ستعدادهاي درخ ضمناً، عدم مراجعه به  1402ودوم ا ستان محل قبولی تا دخواهد بود.  بیر

 پذیر نخواهد بود.نام بعد از این تاریخ امكانمنزلۀ اعالم انصراف قطعی بوده و ثبتزمان بازگشایی مدارس، به 
 

 سایرموارد 
 آوري  می شود. شده داوطلبان، پس از پایان آزمون جمعفترچه سؤاالت و کارت ورود به جلسه امضاد -1

ها ادارات کل آموزش و پرورش اسررتانمراجعه شررود.  my.medu.irراي کسررب اطالعات بیشررتر، به پایگاه اینترنتی ب -3

 هاي آنان اعالم نمایند.لبان و خانوادهگویی به داوطهستند شماره تلفن مشخصی جهت پاسخ موظف

 
 


