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 فهرست مندرجات دفترچه

 صفحه عنوان ردیف

 9 دوم متوسّطۀ استعدادهای درخشان ه ی اول و آزمون ورودی مدارس دور 0

 9 نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمونمهلت ثبت 2

 9-0 مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون 9

 0 نام داوطلبان ضوابط و شرایط ثبت 0

 5 مواد امتحاني ، تعداد وظرایب سواالت آزمون پایه دهم  5

 6 آموزدانش شرایط پذیرشضوابط و  6

 7 اعام نتایج 7

 7 ضوابط و نحوه نقل وانتقال پذیرفته شدگان( 8 8
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 الرحیمبسم اهلل الرحمن 

 ﴾41نوح،﴿قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا  وَ
 های مختلف بیافریدو حال آنکه شما را به گونه

. 

 دوم متوسّطۀ استعدادهای درخشان ه ی اول و دور مدارسآزمون ورودی ( الف
سايي و جذب دانش    شنا ستعد آموزان به منظور  صيل در   م شان     مدارسجهت ادامۀ تح ستعدادهاي درخ سطه و دوره اول و  ا در   دوم متو

وفق مفاد   0311-0011براي سال تحصيلي    ورودي استعدادهاي درخشان    مصوّبات شوراي عالي آموزش و پرورش، آزمون   اجرايراستاي  

صيه مي   اين دفترچه برگزار مي ضانامۀ ثبت نام را ب شود مطالب اين دفترچه و راهنماي تکميل نمون شود. به داوطلبان گرامي تو ا  برگ تقا

 د.دگراقدام مذکور  دقّت مطالعه کرده و با اطاّلع کامل، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون 

مسئوليت اطالع رساني    برگزار خواهد شد.  هم زمان  به صورت  آموزان مدارس داخل و خارج از کشور مذکور براي دانش هاي آزمونتوجه : 

ملل و مدارس خارج از کشووور  به دانش آموزان مدارس خارج از کشووور در خصوووت ثبت نام و شوورکت در آزمون بر عهد  مرکز امور بين ال

 .است

 ارت و تاریخ برگزارینام، زمان توزیع کب( مهلت ثبت

سامانۀ ثبت     دفترچۀ راهنماي ثبت -0 سنجش وآزمون ورودي، از طريق  شرکت در فرآيند  شاني نام و  در   azmoon.medu.ir نام به ن

 خواهد بود. نام قابل مشاهدهگيرد. مشخّصات مدارس استعدادهاي درخشان سراسر کشور، هنگام ثبتاختيار داوطلبان قرارمي

  19/02/0918تا روز شنبه  26/00/0918روزشنبه نام داوطلبان سنجش پايه هفتم وآزمون ورودي تکميل ظرفيت پايه دهم از  ثبت -۲

 شود.انجام مي azmoon.medu.irنام به نشاني روز( از طريق سامانۀ ثبت 8)به مدت 

ه ارائه  ب اهد شد و مدارس  محل تحصيل داوطلبان، صرفا متعهد   تمامي فرآيند ثبت نام به صورت اينترنتي توسط داوطلبان انجام خو   توجه:

 رمزهمگام به دانش آموزان مي باشند.

شامل: نام، نام   -3 سه ) ستعدادهاي درخشان انتخاب       کارت ورود به جل شخصات فردي، عکس داوطلب، مدارس ا ساير م شده به   خانوادگي و

  azmoon.medu.irنام به نشووواني   خ برگزاري آزمون، از طريق سوووامانۀ ثبت   ترتيب اولويت و نشووواني دقيق هوزه(، پنو روز قبل از تاري    

 گيرد.دراختيار داوطلبان قرار مي

 شرکت داوطلبان در جلسۀ سنجش، بدون ارائۀ کارت ورود به جلسه، ممنوع است. توجه:

ساعت  سوونجش  پايه هفتم  دانش آموزان داخل وخارج ازکشووور ،  -0 شنبه مورخ     1رأس  به صووورت  10/12/0911صبح روز پنج

بعد ازظهر روز پنجشاانبه مورخ   00رأس ساااعت همزمان و نيز آزمون ورودي پايه دهم براي دانش آموزان داخل وخارج ازکشوووور ، 

 شود.زمان برگزار ميصورت همبه 10/12/0911

 نام داوطلبان در آزمونثبتمراحل ( ج

شاني داوطلبان بايد پس از ورود به سامانۀ ثبت نام: برگ اينترنتي تقاضانامۀ ثبت تکميل نمون -0 نسبت به    azmoon.medu.ir نام، به ن

 نام اقدام نمايند.تکميل تقاضانامۀ ثبت

با زمينۀ     «Jpg»در قالب    پيکسووول 911×011يا   211×911نام، فايل عکس با ابعاد هداکثر       بارگذاري فايل عکس داوطلب: جهت ثبت        -۲

ه،  کنندآموز شرکت آموز مورد نياز است. در صورت استفاده از تصاوير قديمي يا تصوير فردي غير از دانش     جاري دانشسفيد، مربوط به سال  

 اثر خواهد شد.نام وي بيضمن محروميت داوطلب از شرکت در آزمون، ثبت
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  ريال111/251نام مبلغ ثبت،   0381از مقررات مالي دولت مصوووب  قانون تنظيم بخشووي 00نام: به اسووتناد ماده پرداخت وجه ثبت -3

سامانه ثبت نام دريافت خواهدشد. داوطلبان گرامي بايد جهت       مي )دويست و پنجاه هزار ريال(  باشد که صرفاً از طريق درگاه اينترنتي 

 هاي بانکي عضو شبکۀ شتاب استفاده نمايند.نام، از کارتپرداخت وجه ثبت

قبل از برگزاري آزمون   روز 01بعدازانجام مراهل ثبت نام ودريافت کدپيگيري اوليه ،ضووروري اسووت  جهت قطعي شوودن ثبت نام  :0توجه

نسووبت به دريافت کارت ورود به جلسووه آزمون اقدام   ، پس ازپرداخت وجه ثبت نام  مراجعه و azmoon.medu.irمجددا به سووامانه 

 .نمايند

شود و مبلغ  نام انجام نميهاي خودپرداز، ثبتو يا دستگاه صورت مستقيم، از طريق مراجعه به بانکنام بهدر صورت واريز وجه ثبت :2توجه

 واريزي نيز قابل استرداد نخواهد بود.

 مبلغ فوق ثابت بوده و به جز اين مبلغ، دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است. :9توجه

ست     -0 ضروري شمار  پيگيري:  ستفاده   دريافت  شمار  پيگيري را دريافت نمايند و آن را جهت ا هاي  داوطلبان پس از طي مراهل ثبت نام، 

 بعدي نزد خود نگهداري کنند.

 ورودی دبیرستان های اول و دوم متوسطه استعداد درخشان: نام داوطلبان( ضوابط و شرایط ثبتد

 نام  ( ضوابط و شرایط  ثبت1-د
 داشتن تابعيت ايراني -0

شنامه  ثبت : توجه شور   مرکز امور بين 16/10/0917 مورخ 05/5022/901شمار  نام اتباع غيرايراني، تابع بخ الملل و مدارس خارج از ک

 است.

 وكسب مقیاس خیلی خوب  0311-18درتمامي دروس نوبت دوم پايه پنجم ابتدايي در سال تحصيلي   « خيلي خوب»کسب مقياس  -۲

 جهت ثبت نام سنجش پايه هفتم0318-11در سال تحصيلي ششمدر تمامی دروس در نوبت اول پايه 

صيلي مذکور    :0توجه سال تح سی ، مقیاس ، چنانچه داوطلبي درمجموع دو شد،     «خوب» حداكثر در يك عنوان در سب نموده با را ک

 ثبت نام وي بالمانع است.

با توجه به اين که مراهل ثبت نام به صووورت اينترنتي انجام مي شووود ، مسووئوليت صووحت مندرجات در تقاضووانامه ثبت نام به     :2توجه

 طورکامل برعهد  داوطلب است و درصورت مغايرت ، قبولي داوطلب لغو و بي اثر خواهد بود.

 جهت ثبت نام آزمون ورودي پايه دهم1031-18سال تحصيلي  در پاية هشتم خرداد 01معدل كل ساالنة داشتن هداقل  -3

. پذيرش نهايي اين دسته از دانش    دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان از شرکت در آزمون ورودي معاف هستند      توجه:

اي درخشان مطابق   در مدارس استعداده  0318 -11آموزان در پايه دهم ، منوط به اهراز شرايط ادامه تحصيل در پايه نهم سال تحصيلي     

 است.   10/11/0311شانزدهمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  مصوبه01ماده 

 ( ویژگي های ابزارسنجش پایه هفتم:2-د 

 ست که ابزار آن توسط متخصصان مربوط طراهي مي شود.ا «خالقیت» و « استعداد» ،«هوش»  سنجشمحتواي اين 

صحي ،     :0توجه  سخ  سخ غلط،   3به ازاي هووووور پا نمر  منفي براي داوطلب در نظر گرفته  0نمر  مثبت و به ازاي هر پا

 اي  منظور نخواهد شد.شود. براي سؤاالت بدون پاسخ، نمرهمي

 نمر  منفي براي او منظور خواهد شد. 0چنانچه داوطلب در سؤالي بيش از يک گزينه را عالمت زده باشد، : 2توجه
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 ( مواد امتحاني، تعداد و ضریب سؤاالت آزمون پایه دهم3-د 
»  امتياز آزمون مربوط به سؤاالت   ٪11است.  « استعداد تحصيلي  » و « استعداد تحليلي » محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت     -0

دهي به نمر  کل استعداد تحليلي   طريق وزناست ) امتياز آزمون، از  « استعداد تحصيلي  » آن مربوط به سؤاالت   ٪11و « استعداد تحليلي 

 شود(.بيان مي 011٬111و  -33٬333صورت يک عدد بين محاسبه و به ٪11و  ٪11و تحصيلي به نسبت 

 گويي به آنها، به شرح جداول زير است:منابع، تعداد و ضرايب سؤاالت آزمون ورودي پايه دهم و مدت زمان پاسخ -۲

 گوييمدت پاسخ تعداد سؤال سؤاالت استعداد تحليلي

 دقيقه 11 11 استعداد تحليلي

 

 سؤاالت استعداد تحصيلي
 تعداد 

 سؤال

 ضريب

رياضي 

 فيزيک

 ضريب 

علوم 

 تجربي

 ضريب

ادبيات و 

علوم 

 انساني

 ضريب 

 سمپاد مهارتي
 منابع طرح سؤال

 مدت

 گوييپاسخ 

 قرآن و معارف اسالمي

 هاي آسماني()قرآن و پيام
01 0 0 0 0 

سوووؤاالت از محتوووواي  

هوواي درسووي تمووامي کتوواب

پايووۀ هشووتم سووال تحصوويلي 

و تموووووووووامي  18-0311

هواي درسوي پايوۀ نهوم     کتاب

 0318-11سووال تحصوويلي  

 طراهي خواهد شد.

 دقيقه 11

 ۲ 0 ۲ ۲ 01 زبان و ادبيات فارسي

 مطالعات اجتماعي

 )تاريخ، جغرافيا، اجتماعي(
01 0 0 0 0 

 3 ۲ 0 ۲ 01 علوم تجربي

 3 ۲ ۲ 0 01 رياضيات

  11 جمع کل

بندي، و  ي، طبقهياباي )فقط با يک پاسخ درست تر( به منظور ارزيابي توانايي تحليل، ريشه   شيو  چهارگزينه سؤاالت استعداد تحليلي به   -3

 شود.  دهي مطالب و مباهث گوناگون، طراهي ميسازمان

طوح  هاي درسي، با تأکيد بر ساي )فقط با يک پاسخ درست تر( در سط  محتوواي کتابچهارگزينهسؤاالت استعداد تحصيلي، به شيو   -0

 شود.هاي دو يا چند ماد  درسي در برخي از سؤاالت، طراهي ميباالي شناختي، تلفيق دانش، مفاهيم و مهارت

سالمي » سؤاالت درس   -1 شيع و    « قرآن و معارف ا شترک داوطلبان اهل ت سنن طراهي مي از محتواي م هاي  شود، اما داوطلبان اقليت ت

هاي ديني )بر اساس محتواي کتاب تعليمات اديان الهي و  ديني رسمي کشور )مسيحيان، کليميان و زرتشتيان(، به سؤاالت مشترک اقليت   

 خواهند داد. ( پاسخ0318پايۀ نهم چاپ سال 1۲1و کد  0311پايۀ هشتم چاپ سال ۲/001هاي ديني با کد اخالق ويژ  اقليت

شود. براي سؤاالت بدون  نمر  منفي براي داوطلب در نظر گرفته مي 0نمر  مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3به ازاي هور پاسخ صحي ،  -6

 اي  منظور نخواهد شد.پاسخ، نمره

 نمر  منفي براي او منظور خواهد شد. 0چنانچه داوطلب در سؤالي بيش از يک گزينه را عالمت زده باشد،  توجه:
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 آموزه( ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش
هاي دور  هاي اول و دوم استعدادهاي درخشان در هر شهرستان با در نظر گرفتن مناطق تحت پوشش، بر        ظرفيت پذيرش دبيرستان  -0

ساس   ش ا ست که در هنگام           نپي شده ا شان تعيين  ستعدادهاي درخ سازمان ملي پرورش ا ستان و با تأييد  هاد ادار  کل آموزش و پرورش ا

 رسد.نام الکترونيکي از طريق سامانۀ ثبت نام، به اطالع داوطلبان ميثبت

هاي دور  دوم  ر هريک از دبيرسووتان کننده در آزمون، متقاضووي يک رشووتۀ تحصوويلي د   در مواردي که تعداد داوطلبان شوورکت  توجه:

سازمان ملي پرورش              شخيص  شد، به ت صاب مورد نياز بوده يا نمرات آنان کمتر از هد قابل قبول با شان، کمتر از هد ن ستعدادهاي درخ ا

ان و  نگي است شده تعيين و با هماه شدگان آن رشتۀ تحصيلي در مدرسۀ مذکور کمتر از ظرفيتِ اعالم    استعدادهاي درخشان ، اسامي قبول   

 هاي ديگر افزوده خواهد شد.شده از آن رشته به ظرفيت پذيرش رشتهدر نظر گرفتن ساير شرايط، هداکثر معادل ظرفيتِ کاسته

ستان   پذيرش دانش -۲ شرکت کننده در آزمون براي ورود به دبير سنجش          آموزان  ساس نتيجه  صرفاً برا شان  ستعدادهاي درخ دوره اول ا

 ره دوم استعدادهاي درخشان، بر اساس رتبۀ مبتني بر امتياز کل آزمون ورودي خواهد بود.داوطلبان و براي دو

هاي استعدادهاي درخشان مورد  با توجه به ضوابط خات نقل و انتقال در مدارس استعدادهاي درخشان ،الزم است داوطلبان، دبيرستان -3

ناهيۀ آموزش و پرورش محل اسووتقرار   و با عنايت به منطقه/ 0311-0011نظرشووان را با توجه به محل سووکونت خود در سووال تحصوويلي 

 مدارس استعدادهاي درخشان انتخاب کنند.

صيلي             توجه: سال تح صيل  شي محل تح ساس منطقۀ آموز سنجش هفتم و آزمون ورودي پايه دهم ، بر ا -11هوز  امتحاني داوطلبان 

 آنان تعيين خواهد شد. 0318

ستعدادهاي درخشان هستند، داوطلبان مي تواند هداکثر سه دبيرستان دوره          در شهرستان هايي که داراي    -0 چند دبيرستان دوره اول ا

هايي که داراي چند دبيرستان دور  دوم استعدادهاي درخشان  اول استعدادهاي درخشان ) هر سه در يک شهرستان واهد( و در شهرستان  

تواند هداکثر سه دبيرستان      شهرستان، اختيار کامل دارند و هر داوطلب مي  هستند، داوطلبان در انتخاب مدرسۀ مورد نظر خود در سط    

ستان واهد( را به ترتيب اولويت در نمون       شهر شان )همگي در يک  ستعدادهاي درخ ضمناً،     دور  دوم ا ضانامۀ خود انتخاب نمايد.  برگ تقا

نام در آزمون، صووورفًا مجاز به انتخاب يک رشوووتۀ          ان ثبت هاي انتخابي خود در زم   داوطلبان آزمون ورودي دور  دوم متوسوووطه در اولويت   

 تحصيلي هستند.

در شهرهايي که داراي چند ناهيه و منطقه مي باشند ضروريست داوطلبان نسبت به انتخاب دبيرستان هاي مورد نظر در نواهي         : 0توجه 

 ، انتقال به سايرمناطق ممنوع مي باشد. و مناطق همجوار اقدام نمايند. ضمناً بعد از قبولي داوطلب در منطقه مورد تقاضا

درصورت انتخاب مدارس دوره اول متوسطه شهرهاي مختلف يک استان در اولويت هاي سه گانه ، فقط شهر و مدرسه اي که به           :2توجه

 عنوان اولويت اول انتخاب شده است ،مالک پذيرش يا عدم پذيرش داوطلب خواهد بود .  

يراني خارج از کشور، صرفاً در هوزه هاي سنجش ،که مرکز امور بين الملل مشخص مي نمايد ، انجام      سنجش داوطلبان مدارس ا  :9توجه

 خواهد شد.

گانه،  هاي سه هاي تحصيلي متفاوت در اولويت در صورت انتخاب مدارس دوره دوم متوسطه شهرهاي مختلف يک استان يا رشته       :0توجه

 ت اول انتخاب شده است، مالک قبولي يا عدم قبولي داوطلب خواهد بود.اي که به عنوان اولويفقط شهر، مدرسه و رشته

ستان پذيرش نهايي دانش -1 شته     آموز در دبير شان، براي ر ستعدادهاي درخ ضي فيزيک،     هاي دور  دوم ا صيلي )علوم تجربي، ريا هاي تح

شته مطابق آيين        ادبيات و علوم شرايط اهراز ر سب  سمپاد مهارتي( منوط به ک ساني و  شتۀ        ان ضمناً، تغيير ر ست.  صيلي ا نامۀ هدايت تح

هاي دور  دوم استعدادهاي درخشان در سال اول پذيرش ممنوع بوده و در سال بعد، عالوه بر کسب هداقل        شدگان در دبيرستان  پذيرفته

 امتياز قبولي رشتۀ مورد نظر در آزمون ورودي، دارا بودن شرايط و ضوابط تغيير رشتۀ تحصيلي الزامي است.

آموز مطابق ضوابط هدايت تحصيلي، قبولي داوطلب در    نام در رشتۀ تحصيلي مورد تقاضاي دانش   در صورت عدم اهراز شرايط ثبت   توجه:

 اثر خواهد بود.آزمون لغو و بي

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 



 0911-0011سال تحصیلی  استعدادهای درخشان و دوم متوسطه   اول هدانش آموزان  دورهای ورودی    آزمون نام در راهنمای ثبت ةدفترچ
 

 7از  7صفحة 

 نتایج( اعالم و
نتي سووازمان ملي پرورش  دفترچۀ سووؤاالت در اولين فرصووت پس از برگزاري سوونجش هفتم و آزمون ورودي پايه دهم در پايگاه اينتر  -0

 شود.منتشر مي azmoon.medu.irپژوهان جوان و نيز در آدرس اينترنتي استعدادهاي درخشان و دانش

اند، هداکثر يک هفته پس از اعالم نتيجۀ آزمون، کارنامۀ عدم قبولي شوووامل تعداد             براي کليۀ داوطلباني که در آزمون پذيرفته نشوووده      -۲

شده در مدارس مورد تقاضاي او    نمر  مکتسبۀ هر ماد  درسي، امتياز کل آن داوطلب و امتياز آخرين فرد پذيرفته  هاي صحي  و غلط،  پاسخ 

 شود.صادر مي

 شدگان آزمون، کارنامه صادر نخواهد شد.براي پذيرفته توجه:

اعتراضووات موردي مربوط به   اي را به منظور دريافت و رسوويدگي بهکارگروه برگزاري سوونجش و آزمون اسووتان موظف اسووت کميته  -3

د  هاي تجديهاي اجرايي در استان تعيين نموده و مراتب را به نحو مناسب به اطالع داوطلبان و اولياي آنان برساند. دريافت درخواست    هوزه

 شود.صورت متمرکز و از طريق سامانۀ مربوط انجام مينظر در نتيجۀ آزمون، به

جنس( درسووونجش و آزمون ورودي مدارس   جنس يا غيرهم ان همزاد )دوقلو يا بيشوووتر، هم آموززمان دانش در صوووورت شووورکت هم  -0

صد امتیاز آزمون آخرين فرد در         اسووتعدادهاي درخشووان و پذيرش يکي از آنان، ديگري فقط  شتاد در سب حداقل ه شرط ك به 

سه  شووده، در مدارس اسووتعدادهاي درخشووان  بينيهاي انتخابي خود، مازاد بر ظرفيت پيشتواند بر اسوواس اولويتشووده، ميپذيرفته مدر

 نام نمايد.ثبت

 آموز( ضوابط و نحوۀ نقل و انتقال دانشز
صميم مي داوطلباني که پس از زمان ثبت-0 سال تحصيلي  نام يا بعد از پذيرش، به هر دليل ت ستاني غير از     0311-0011گيرند در  شهر در

شد  خود در شهرستان مبدأ ودارا بودن امتياز  پذيرش در يکي از مدارس انتخاب شهرستان محل سکونت فعلي اقامت کنند، تنها در صورت  

هاي مبدأ و مقصد، مجاز   پذيرش مدرسۀ شهرستان مقصد و درصورت داشتن ظرفيت ، با کسب موافقت ادار  کل آموزش و پرورش استان         

 ن ديگر( خواهند بود.نام در ساير مدارس استعدادهاي درخشان )در شهرستان يا استابه انتقال و ثبت

ستان در دوره هاي اول ودوم  متوسطه           -۲ شهر ستعدادهاي درخشان در داخل يک  سال اول پذيرش، انتقال دانش آموز بين مدارس ا در 

)هتي در صورت دارا بودن امتياز پذيرش مدرسه مقصد( ممنوع است . الزم است داوطلبان گرامي ضمن دقت کافي به اين موضوع ، نسبت  

 تخاب دبيرستان هاي مورد نظر اقدام نمايند.  به ان

در سنوات و پايه هاي باالتر )تا پايان دوره اول متوسطه (نيز   0311-0011انتقال دانش آموزان پذيرفته شده دوره اول درسال تحصيلي  -3

 امکان پذير خواهد بود.تنها در صورت دارا بودن امتياز پذيرش مدرسه مقصد و موافقت اداره کل استان هاي مبدا و مقصد 
 

  * * * * * 

ها ادارات کل آموزش و پرورش استان. شودمراجعه  azmoon.medu.irبرای كسب اطالعات بیشتر، به پايگاه اينترنتی 

 هاي آنان اعالم نمايند.گويي به داوطلبان و خانوادههستند شماره تلفن مشخصي جهت پاسخ موظف

؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور واــهی  

 


