دفترچۀ راهنمای ثبتنام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور -سالتحصیلی 6971 -79

مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان
عدالت به معنای این نیست که ما با همۀ استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم .نه؛ استعدادها باالخره متفاوت است.
نباید بگذاریم استعدادی ضایع بشود
و برای پرورش استعدادها بایستی تدبیری بیندیشیم .در این تردیدی نیست.
اما مالک باید استعدادها باشد ،الغیر .عدالت این است.
( رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان برگزیدۀ سراسر کشور/اردیبهشت )6985

دفترچۀ راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی
دبیرستانهای استعدادهای درخشان
(دورۀ اوّل و دوم متوسّطه)
سالتحصیلی6971-79
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
﴿نوح﴾64،

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
و حال آنکه شما را به گونههاي مختلف بیافرید

سخنی کوتاه با والدین
بدون تردید ،در نظام خلقت ،هرکس به گونهاي خاص و متفاوت از دیگري آفریده میشود .لذا ،توجّه به نوع و ماهیّت
یادگیرندگان ،تفاوتهاي فردي ،شناخت دقیق و کامل استعدادها و جستجوي راههاي هدایت و پرورش قابلیّتهاي آنان تأثیر
شگرفی در شکوفایی و درخشش آنان خواهد داشت .در بین دانشآموزان نیز ،استعدادها و تواناییهاي گوناگونی موجود است که
الزم است به آنها توجّه شود و از طریق آموزش و پرورش سازگار با توسعۀ انسانی با تأکید بر استعدادهاي درونی مخاطب ،براي
تولید دانش و فکر آماده گردد و اختیار و توانایی الزم به وي ارائه شود  .استعدادهاي برتر امروز ،به طور بالقوّه نخبگان آینده
جامعه هستند که درصورت شناسایی بهموقع و هدایت صحیح ،میتوانند ضمن شکوفایی و موفقّیت فردي ،در بهبود و پیشرفت
وضعیت جامعه نیز ایفاي نقش نمایند .البتّه ،این امر مسئولیّت نظام آموزش وپرورش و متولّیان آن رادر قبال این افراد دوچندان
میکند ،چرا که این افراد به مرور زمان ،در صورت کسب توان تخصّصیِ کافی و جایگاه اجتماعی در جامعۀ تخصّصی مرتبط،
واجد قدرت تأثیرگذاري شده و توانایی تحوّل آفرینی در آیندة جامعه را به دست میآورند.
در این مسیر ،خانواده ،معتبرترین منبع تشخیص استعداد و اساسیترین مرجع هدایت استعدادهاي فرزندان به شمار میآید
و بدون همکاري و همیاري خانواده ،هرگونه اقدام آموزشی و پرورشی بینتیجه خواهد بود .اگر به لطف و عنایت الهی،
دانشآموزي از موهبت استعداد و هوش باال برخوردار است ،به همان میزان نیز مسؤلیّت بیشتري متوجه والدین او میباشد.
بنابراین ،توجه به نكات زیر میتواند در شكوفایی و پرورش فرزندتان مؤثر باشد.
* اعتقاد و باور به اینکه همۀ افراد از توانمنديهاي ویژهاي برخوردارند و وظیفۀ خطیر شناسایی و پرورش شایسته و اصولی
و خردمندانۀ فرزندان ،از تکالیف مهم خانواده است.
* با شناخت دقیق و کامل از ابعاد شخصّیتی فرزندتان ،قابلیّتها ،عالیق و گرایشهاي او را باور داشته باشید و با ایجاد
شرایط عاطفی و روانی مناسب در خانواده و توجه خاصّ به درخششها و موفقیّتهایش ،بر مؤثّر بودن نقش
فردياش در خانواده ،اجتماع و جامعۀ بشري تأکید کنید .در پرتو چنین توجّهی ،زمینۀ پیشرفت تحصیلی و شغلی او
فراهم خواهد شد.
* با پرورش انگیزة تحصیلی و تقویت احساس مسئولیّت و تعهّدپذیري ،تالش کنید آرامش خاطر ،بهداشت روانی و احساس
خودارزشمندي را که از پایههاي نخستین شکوفایی استعداد است در او تقویت کنید و به تناسب استعداد ،رشد و
تحوّل ذهنیاش ،انتظارات واقعبینانه از او داشته باشید.
* در برخی از موارد ،والدینی که فرزندان مستعدّي دارند ،در تالش براي یافتن موقعیّتهاي تحصیلی و یا به زعم خودشان
پرورش استعداد فرزندانشان ،به دنبال کالسهاي آموزشی متعدّد تحت عناوین آمادگی براي آزمون ورودي مدارس
استعدادهاي درخشان (حتّی از چندین سال قبل از برگزاري آزمون) هستند .باید خاطرنشان کنیم که سؤاالت آزمون
ورودي مدارس استعدادهاي درخشان به منظور شناسایی دانشآموزان مستعد با تأکید بر سطوح باالي شناختی و با
تلفیق دانش و مفاهیم درسی طراحی میشود و معموالً تستزدنهاي فراوان و شرکت در کالسهاي آمادگی ،تأثیر
چندانی در پذیرش و قبولی دانشآموزان نخواهد داشت .بنابراین ،توصیه میشود هزینههاي گزاف مادّي و معنوي
خود و فرزندتان در سالهاي بسیار مهم نوجوانی صرف این کالسها نشود و با برنامهریزي اصولی ،فضاي مناسبِ
مطالعه و درک مطالب جهت تجلّی و بروز استعدادهاي او ایجاد کنید .ضمناً ،در سنوات اخیر مؤسّساتی تحت عنوان
مراکز مشاورة تیزهوشان و نظایر آنها با ادّعاي انجام مشاوره بهمنظور کسب و تضمین موفّقیّت در آزمون ورودي
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دبیرستانهاي استعدادهاي درخشان در مناطق مختلف شکل گرفتهاند؛ این مؤسّسات ،هیچگونه ارتباطی با مرکز ملّی
پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان ندارند و توصیه میشود در مراجعه به این قبیل مراکز کامالً دقّت
نموده و هشیاري و تحقیق الزم را در این خصوص داشته باشید .بر اساس تجارب موجود و با عنایت به تماسها و
مراجعات مکرّر اولیاي دانشآموزان ،بهنظر میرسد ارجاع به مشاورههاي بسیاري از مراکز فوق ،حاصلی جز پرداخت
هزینه ،بههم ریختن آرامش روحی و روانی خانوادهها و خصوصاً خود دانشآموزان در پی نداشته است .در ارتباط با
همین موضوع ،متأسّفانه در سال گذشته ،برخی از شبکههاي مجازي و همچنین سایتها و مؤسّسات با عنوان
مشاورة تلفنی (شمارههاي تلفنی که با  909شروع میشود و از سرویسهاي شبکۀ هوشمند مخابرات بهحساب
میآید) ،با انجام تبلیغات گسترده و ادّعاهاي کذب و واهی از قبیل آگاهی از نتایج آزمون و نام دبیرستان پذیرفتهشدة
فرد قبل از انتشار رسمی اسامی پذیرفتهشدگان و  ،...مبالغ و هزینههاي گزافی را به خانوادههایی که عموماً اطّالع
کافی نسبت به موضوع دریافت پول بر روي قبض تلفن ثابت نداشتهاند ،تحمیل کرده بودند.
* اگر در برنامهریزي آموزشی براي فرزندتان ،شرکت در کالسهاي فوقبرنامه یا آموزش تکمیلی را در نظر گرفتهاید ،توجّه
کنید که این آموزشها میتواند جهت عمقبخشی و درک بهتر مفاهیم درسی و تمرین بیشتر براي افزایش
مهارتهاي یادگیري مؤثّر باشد؛ امّا قبولی در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان هدف اصلی این کالسها
قرار نگیرد .ذکر این نکته حائز اهمیّت است که قبولی در آزمون به عواملی متعدّد (از جمله استعداد ذاتی ،آمادگی
تحصیلی ،شرایط جسمانی و روانی دانشآموز قبل و در حین آزمون ،مدیریت زمان و )...بستگی دارد .لذا،
پیشداوريهاي برخی از مؤسّسات خصوصی و آموزشگاهها و حتی آموزگار دبستان محّل تحصیل دانشآموز مبنی بر
قبولی قطعی فرزندتان در آزمون ،نمیتواند درست باشد.
*****
اولیاي محترم و خانوادههاي گرامی ،بهخوبی واقفید که تنها براساس یك آزمون نمیتوان دانشآموز مستعد را متمایز کرد.
تشخیص استعداد یك فرد ،امري بسیار تخصّصی بوده و تنها از برآیند روشهاي متعدّد توسط متخصّصان و ابزارها و آزمونهاي
هوش ،گزارش والدین و معلّمان ،خودسنجی ،آزمونهاي پیشرفت تحصیلی و ...میتوان ارزیابی دقیقی از وضعیّت استعدادهاي
دانشآموزان داشت .از این رو ،قبولی درآزمون ورودي مدارس استعداهاي درخشان را به عنوان یك هدف بزرگ و مهم براي خود
و فرزندتان تلقّی نکنید .استعداد هاي فرزند شما در هر موقعیّت و مدرسهاي با حمایتها وپشتیبانیهاي عاطفی و روانی خانواده به
خوبی میتواند رشد یابد .اهداف بسیار واالتري در نظام هستی 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 که تعداد شرکتکنندگان آزمون در سطح کشور در آزمون دورة اوّل سالقبل ،درحدود  200/000نفر از
دانشآموزان با وضعیت تحصیلی«بسیارخوب» بود؛ درحالیکه تعداد پذیرفتهشدگان آزمون درکلّ کشور در حدود  15/000نفر
بودهاست .بنابراین ،تعداد زیادي از شرکتکنندگان با وجود دارا بودن استعداد باال در این آزمون به دالیل متعدّد موفق نخواهند
بود .لذا ،با گفتگوي مستدل و منطقی ،عوامل فشار ،ناکامی و شکست را در زندگی فرزندتان از بین ببرید .چرا که فشارهاي
روانی وذهنی ،آفتهاي رشد و شکوفایی استعدادهاي دانشآموزان به حساب میآیند .به خاطر داشته باشید که احساس شکست
و تلقّی نادرست از قابلیّتهاي فرزندتان ،اعتماد به نفس وخودباوري او را خدشهدار میسازد .به منظور رفع هرگونه فشار جسمی،
ذهنی و عاطفی ضروري است ،شرایط عاطفی فرزندتان را قبل و بعد از آزمون ،صرفنظر از کسب هر نتیجهاي (قبولی یا عدم
قبولی) مدیریت نمائید .در روشهاي برخورد با وي ،ضمن ارج نهادن و ارزشگذاري به تواناییها وموفّقیّتهاي او ،قبولی در این
آزمون را سبب تفاخر ،برتريجویی و غرور کاذب و عدم قبولی درآن رانشانۀ ضعف وناتوانی تلقّی نکنید .کالم آخر اینکه ،به
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فرزندتان اطمینان دهید با اتّکال به خداوند متعال و تکیه بر تواناییهایش در سالهاي تحصیلی پیشرو میتواند به توفیقات
بزرگی نائل شود .پذیرش در این آزمون ،تنها یکی از دهها مسیر رسیدن به مؤفّقیّت تحصیلی است.
آزمون ورودی دبیرستانهای دورۀ اوّل و دوم متوسّطۀ استعدادهای درخشان
به منظور شناسایی و جذب دانشآموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامۀ تحصیل در دبیرستانهاي استعدادهاي درخشان و
در راستاي سیاستهاي اصولی وزارت آموزش و پرورش و مصوّبات شوراي عالی آموزش و پرورش ،آزمون ورودي
دبیرستانهاي دورة اوّل و دوم متوسّطه استعدادهاي درخشان براي سال تحصیلی  1396-97وفق مفاد این دفترچه برگزار
میشود .به داوطلبان گرامی توصیه میشود مطالب این دفترچه و راهنماي تکمیل نمونبرگ تقاضانامۀ ثبت نام را با دقّت
مطالعه کرده و با اطّالع کامل ،نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام ،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون
1ـ ثبتنام داوطلبان آزمون ورودي پایۀ هفتم و پایۀ دهم مدارس استعدادهاي درخشان ،از روز دوشنبه مورّخ  1395/11/25تا
روز سه شنبه تاریخ 1395/12/03از طریق سامانۀ ثبتنام الکترونیکی به نشانی  azmoon.medu.irانجام خواهد شد.
تبصرۀ  :6تمامی مراحل ثبتنام ،صدور کارت ورود به جلسه  ،اعالم نتیجۀ آزمون و رسیدگی به اعتراضات بهصورت اینترنتی
خواهد بود .در نتیجه ،همۀ مراحل به شیوة غیرحضوري توسّط داوطلبان انجام خواهد شد و مدارس محل تحصیل داوطلبان
در این خصوص مسئولیّتی نخواهند داشت.
تبصرۀ  :2مشخّصات و ظرفیّت پذیرش مدارس استعدادهاي درخشان سراسر کشور در هنگام ثبتنام قابل مشاهده و انتخاب
خواهد بود.
تبصرۀ  :9ضوابط ثبتنام و شرکت دانشآموزان پایۀ نهم مدارس استعدادهاي درخشان بر اساس بخشنامۀ شمارة
 101/167016مورّخ  1395/09/23خواهد بود .الزم است دانشآموزانی که بر اساس بخشنامۀ مذکور میباید در آزمون
شرکت نمایند ،هماهنگی الزم را با مدارس محلّ تحصیل داشته باشند.
تذکّر :به منظور آشنایی با روند ثبتنام و نحوة تکمیل فرم ثبتنام الکترونیکی ،نمونۀ پیشنویس در صفحات انتهایی این
دفترچه گنجانده شده است .پیشنهاد میشود دانش آموزان قبل از ورود به سامانه ،راهنماي تکمیل فرم ثبتنام و انتخاب
اولویتهاي مورد نظر را به دقّت مطالعه نمایند.
 2ـ کارت ورود به جلسۀ آزمون (شامل نام و نام خانوادگی و سایر مشخّصات فردي ،مدارس استعدادهاي درخشان انتخاب شده
به ترتیب اولویّت و عکس هر داوطلب) ،از یك هفته قبل از تاریخ برگزاري آزمون ،به همراه نشانی دقیق حوزة امتحانی ،از
طریق سامانۀ  azmoon.medu.irدر اختیار داوطلبان قرار میگیرد.
تبصره :شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون ،بدون ارائۀ کارت ورود به جلسه ،اکیداً ممنوع است.
9ـ آزمون ورودي پایۀ هفتم مدارس استعدادهاي درخشان ،رأس ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورّخ  1396/02/11در سراسر
کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
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4ـ آزمون ورودي پایۀ دهم دبیرستانهاي استعدادهاي درخشان ،رأس ساعت  9صبح روز جمعه مورّخ 1396/02/15در سراسر
کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون
 -1تکمیل فرم ثبتنام در آزمون :داوطلبان باید پس از ورود به سامانۀ ثبتنام ،فیلدهاي مربوط در تقاضانامۀ ثبتنام را
تکمیل نمایند.
 -2بارگذاري فایل عکس داوطلب :جهت ثبتنام ،فایل عکس( 911×411پیكسل یا  211 ×911پیكسل و
فرمت  )jpegبا زمینۀ سفید ،مربوط به سالجاري دانشآموز مورد نیاز است .حجم این فایل نباید از  91کیلوبایت
بیشتر باشد .در صورت استفاده از تصاویر قدیمی یا تصویر فردي غیر از دانشآموز شرکتکننده ،ضمن محرومیّت از
شرکت در آزمون ،پیگردهاي قانونی اعمال و ثبتنام آنان بالاثر خواهد شد .ضمناً عکس دختران باید با حجاب اسالمی
بوده و صورت کامل آنان مشخّص باشد.
 -3واریز مبلغ ( 165/000/-یك صـد و شصت وپنج هــزار) ریال فقط از طریق سامانۀ ثبت نام الکترونیکی طبق
زمانبندي :تاریخ مراجعه به سامانه و انجام واریز وجه بهمنظور قطعیشدن ثبتنام ،در سامانه اطّالعرسانی میشود.
داوطلبان گرامی باید جهت پرداخت وجه ثبت نام ،از کارتهاي بانکی عضو شبکۀ شتاب استفاده نموده و رمز دوم
پرداخت اینترنتی را به همراه داشته باشند.
 تبصرۀ  :6درصورت واریز وجه ثبتنام به صورت مستقیم ،از طریق مراجعه به بانك و یا دستگاههاي خودپرداز ،هیچ-گونه ثبتنامی انجام نشده و وجه واریزي نیز قابل استرداد نخواهد بود.
 تبصره :2مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ ،دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان دبیرستانهای دورۀ اوّل متوسطۀ استعدادهای درخشان
6ـ داشتن تابعیّت ایرانی
تبصره :ثبت نام اتباع غیرایرانی ،تابع بخشنامۀ شمارة  941/10222مورّخ 6975/14/29مرکز امور بینالملل و مدارس
خارج از کشور است.
2ـ[کسب مقیاس خیلیخوب در تمامی دروس] و یا [کسب مقیاس خوب در حدّاکثر یك درس و خیلیخوب در سایر دروس] در
نوبت دوم پایۀ پنجم ابتدایی در سال تحصیـلی 95ـ1391
تبصره :با توجه به اینکه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی انجام میشود ،مسئولیّت صحّت مندرجات در فرم ثبتنام تماماً بر
عهدۀ داوطلب است و در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در آزمون ،شرکت و حتّی قبولی داوطلب در آزمون لغو و
بیاثر خواهد بود.
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موادّ امتحانی  ،تعداد و ضریب سؤاالت آزمون
6ـ محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت «استعداد تحلیلی» و «استعداد تحصیلی» است که  %20نمرة آزمون مربوط به
سؤاالت «استعداد تحلیلی» و  %00آن مربوط به سؤاالت «استعداد تحصیلی» میباشد.
2ـ منابع ،تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودي پایۀ هفتم دورة اوّل متوسّطه و مدّت زمان پاسخگویی به آنها ،به شرح جداول
زیراست:
سؤاالت استعداد تحلیلی

تعداد سؤال

زمان پاسخگویی

استعداد تحلیلی

15

 15دقیقه

منابع طرح سؤال

سؤاالت استعداد تحصیلی

تعداد سؤال

ضریب

قرآن و تعلیمات دینی و اخالق
( آموزش قرآن و هدیههاي آسمان)

8

2

فارسی (مهارتهاي خواندن و نوشتن)

61

2

مطالعات اجتماعی

9

6

تفکّر و پژوهش

5

6

71ـ 6975طرّاحی میشود.ضمناً

علوم تجربی

61

2

سؤاالت درس تفكّر و پژوهش از

ریاضیات

65

9

جمع کل

55

زمان پاسخگویی

حدود یکسوم سؤاالت درسهای
قرآن ،فارسی ،مطالعات اجتماعی،
علوم تجربی و ریاضی از پایۀ پنجم
ابتدایی سال تحصیلی 75ـ ،6974و
حدود دوسوم سؤاالت نیز از پایۀ
ششم ابتدایی سال تحصیلی

 95دقیقه

کتاب پایۀ ششم سال تحصیلی
71ـ 6975طرّاحی خواهد شد.

نمرۀ آزمون استعداد تحصیلی669 :

9ـ سؤاالت استعداد تحلیلی به شیوة غیرکالمی و چهارگزینهاي (فقط با یك پاسخ درست) به منظور ارزیابی توانایی تحلیل،
ریشهیابی ،طبقهبندي و سازماندهی مطالب و مباحث گوناگون طرّاحی میشود .الزم به ذکر است طرّاحی این سؤاالت صرفاً
مبتنی بر محتواي کتب درسی نخواهد بود.
4ـ سـؤاالت استعداد تحصیلی ،به شیوة چهـارگزینهاي (فقط با یك پاسخ درست) در سطح محتـواي کتابهاي درسی ،با تأکید
بر سطوح باالي شناختی ،تلفیق دانش ،مفاهیم و مهارتهاي دو یا چند مادّة درسی در برخی از سؤاالت ،طرّاحی میشود.
5ـ سؤاالت درس «آموزش قرآن و هدیههاي آسمان» از محتواي درسی مشترک داوطلبان اهل تشیّع و تسنّن طرّاحی میشود.
اما داوطلبان اقلّیّتهاي دینی رسمی کشور (مسیحیان ،کلیمیان و زرتشتیان) ،به سؤاالت مشترک اقلّیّتهاي دینی (بر اساس
محتواي کتاب هدیههاي آسمان ویژة اقلّیّتهاي دینی با کد  33پایۀ پنجم و کد  31/9پایۀ ششم) پاسخ خواهند داد.
1ـ به ازاي هـر پاسخ صحیح 3 ،امتیاز مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط 1 ،امتیـاز منفی براي داوطلب در نظـر گرفته میشود.
براي سؤاالت بدون پاسخ ،امتیازي در نظر گرفته نخواهد شد.
تبصره :چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد 1 ،امتیاز منفی براي او در نظر گرفته خواهد شد.
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ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان دبیرستانهای دورۀ دوم متوسطۀ استعدادهای درخشان
6ـ داشتن تابعیّت ایرانی
تبصره :ثبت نام اتباع غیرایرانی ،تابع بخشنامۀ شمارة  310/10222مورّخ  1395/01/23مرکز امور بینالملل و مدارس خارج
از کشور است.
 2ـ داشتن حداقل معدل کل ساالنۀ  19پایۀ هشتم در خرداد سالتحصیلی 1391-95
تبصره :دانشآموزان پایۀ نهم مدارس استعدادهاي درخشان که بر اساس بخشنامۀ شمارة  101/167016مورخ 1395/09/23
مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان ،باید در آزمون شرکت نمایند ،از شرط معدّل موضوع این
بند معاف هستند .پذیرش نهایی این دسته از دانشآموزان در آزمون ورودي در صورت قبولی ،منوط به احراز شرایط ادامۀ
تحصیل در پایۀ نهم سال تحصیلی  1395-96مطابق تبصرة  3مادّة  13مصوّبۀ جلسۀ  750مورّخ  1306/01/26شوراي
عالی آموزش و پرورش در مدارس استعدادهاي درخشان میباشد.
موادّ امتحانی  ،تعداد و ضریب سؤاالت آزمون
6ـ محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت «استعداد تحلیلی» و «استعداد تحصیلی» است %20 .نمرة آزمون مربوط به
سؤاالت «استعداد تحلیلی» و  %00آن مربوط به سؤاالت «استعداد تحصیلی» است.
2ـ منابع ،تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودي پایۀ دهم دورة دوم متوسّطه و مدّت زمان پاسخگویی به آنها ،به شرح جداول
زیراست:
سؤاالت استعداد تحلیلی

تعداد سؤال

زمان پاسخگویی

استعداد تحلیلی

15

 15دقیقه

سؤاالت استعداد تحصیلی

تعداد سؤال

ضریب

منابع طرح سؤال

قرآن و معارف اسالمی )آموزش قرآن و پیامهاي
آسمان)

8

2

حدود یک سوم سؤاالت هر مادّۀ

زبان و ادبیات فارسی

65

2

مطالعات اجتماعی
(تاریخ ،جغرافیا ،اجتماعی)

65

6

علوم تجربی

69

2

ریاضیات

21

9

جمع کل

95

درسی از پایۀ هشتم سال تحصیلی
75ـ 6974و حدود دو سوم سؤاالت
نیز از پایۀ نهم سال تحصیلی
71ـ 6975طرّاحی میشود.

نمرۀ آزمون استعداد تحصیلی655 :
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 85دقیقه
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9ـ سؤاالت استعداد تحلیلی به شیوة غیرکالمی و چهارگزینهاي (فقط با یك پاسخ درست) به منظور ارزیابی توانایی تحلیل،
ریشهیابی ،طبقهبندي و سازماندهی مطالب و مباحث گوناگون طرّاحی میشود .الزم به ذکر است طرّاحی این سؤاالت صرفاً
مبتنی بر محتواي کتب درسی نخواهد بود.
4ـ سـؤاالت استعداد تحصیلی ،به شیوة چهـارگزینهاي (فقط با یك پاسخ درست) در سطح محتـواي کتابهاي درسی ،با تأکید
بر سطوح باالي شناختی ،تلفیق دانش ،مفاهیم و مهارتهاي دو یا چند مادّة درسی در برخی از سؤاالت ،طرّاحی میشود.
5ـ سؤاالت درس «قرآن و پیامهاي آسمان» از محتواي مشترک داوطلبان اهل تشیّع و تسنّن طرّاحی میشود .اما داوطلبان
اقلّیّتهاي دینی رسمی کشور (مسیحیان ،کلیمیان و زرتشتیان) ،به سؤاالت مشترک اقلّیّتهاي دینـی )براساس محتواي
کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژة اقلّیّتهاي دینی با کد  119/2پایۀ هشتم و کد  135/2پایۀ نهم( پاسخ خواهند داد.
1ـ به ازاي هـر پاسخ صحیح 3 ،امتیاز مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط 1 ،امتیـاز منفی براي داوطلب در نظـر گرفته میشود.
براي سؤاالت بدون پاسخ ،امتیازي منظور نخواهد شد.
تبصره :چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد 1 ،امتیاز منفی براي او منظور خواهد شد.
ظرفیّت ،ضوابط و شرایط پذیرش دانشآموز
6ـ ظرفیّت پذیرش دبیرستانهاي دورة اوّل و دوم استعدادهاي درخشان در هر شهرستان با در نظر گرفتن مناطق تحت
پوشش ،بر اساس پیشنهاد ادارة کلّ آموزش وپرورش استان و با تأیید مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و
دانشپژوهان جوان تعیین شده است که در هنگام ثبتنام الکترونیکی از طریق سامانۀ ثبت نام ،به اطّالع داوطلبان خواهد
رسید.
تبصرۀ  :6هیچگونه افزایش در تعداد دبیرستانهاي دورة اوّل یا دوم استعدادهاي درخشان یا افزایش در ظرفیّت پذیرش آنها،
مجاز نیست.
تبصرۀ  :2در مواردي که تعداد داوطلبان شرکتکننده در آزمون ،متقاضی یك رشتۀ تحصیلی در هریك از دبیرستانهاي دورة
دوم استعدادهاي درخشان ،کمتر از حدّ نصاب مورد نیاز بوده و یا نمرات آنان کمتر از حدّ قابل قبول باشد ،به تشخیص
کارشناسی مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان ،اسامی قبولشدگان آن رشتۀ تحصیلی در مدرسۀ
مذکور کمتر از ظرفیّت اعالمشده تعیین و منتشر خواهد شد.
2ـ پذیرش دانشآموزان براي ورود به دبیرستانهاي دورة اوّل و دوم متوسطه استعدادهاي درخشان ،صرفاً بر اساس رتبۀ مبتنی
بر نمرة آزمون ورودي خواهد بود.
 9ـ الزم است داوطلبان ،دبیرستان استعدادهاي درخشان مورد نظر خود را با توجّه به محلّ سکونت خود در سال تحصیلی
97ـ 1396و با عنایت به منطقۀ /ناحیۀ آموزش و پرورش محل استقرار مدارس استعدادهاي درخشان انتخاب کنند.
تبصره :حوزة امتحانی داوطلبان ،بر اساس منطقۀ آموزشی محل تحصیل سال تحصیلی 96ـ 1395آنان تعیین خواهد شد.
4ـ در شهرستان هایی که داراي چند دبیرستان دورة اوّل یا دوم متوسطه استعدادهاي درخشان هستند ،داوطلبان در انتخاب
مدرسۀ مورد نظر خود در سطح شهرستان اختیار کامل دارند و هر داوطلب میتواند حدّاکثر سه دبیرستان دورة اوّل یا دوم
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استعدادهاي درخشان (همگی در یك شهرستان واحد) را به ترتیب اولویت در نمونبرگ تقاضانامۀ خود انتخاب نماید .ضمناً،
داوطلبان آزمون ورودي دورة دوم متوسّطه در اولویتهاي انتخابی خود در زمان ثبتنام در آزمون ،صرفاً مجاز به انتخاب
یك رشتۀ تحصیلی میباشند.
تبصره :در صورت بیتوجّهی و انتخاب مدارس شهرهاي مختلف یك استان در اولویتهاي سهگانه ،در قبولی یا عدم قبولی
داوطلب ،فقط شهر و مدرسهاي که توسط داوطلب به عنوان اولویت اوّل انتخاب شده است ،مالک خواهد بود.
 -5پذیرش نهایی دانشآموز در دبیرستانهاي دورة دوّم استعدادهاي درخشان ،براي رشتههاي تحصیلی (علوم تجربی ،ریاضی
و فیزیك و ادبیات و علوم انسانی) منوط به کسب شرایط احراز رشته مطابق آییننامۀ هدایت تحصیلی مربوط میباشد.
ضمناً ،تغییر رشتۀ پذیرفتهشدگان در دبیرستانهاي دورة دوّم استعدادهاي درخشان در سال اوّل پذیرش اکیداً ممنوع
بوده و در پایه هاي بعد ،عالوه بر دارا بودن شرایط و ضوابط تغییر رشتۀ تحصیلی ،کسب کف امتیاز قبولی در رشتۀ مورد
نظر در آزمون ورودي ،در آن دبیرستان الزامی می باشد.
نحوۀ نقل و انتقال دانشآموز
 -6داوطلبانی که پس از زمان ثبتنام یا پس از زمان برگزاري آزمون ورودي ،به هر دلیل تصمیم میگیرند در سال تحصیلی
97ـ 1396در شهرستانی غیر از شهرستان محلّ سکونت فعلی اقامت کنند ،تنها در صورت قبولی در یكی از مدارس
انتخابشدۀ خود در شهرستان مبدأ و دارا بودن حدّاقل نمرۀ کف قبولی مدرسۀ شهرستان مقصد ،با
کسب موافقت ادارات کلّ آموزش و پرورش استانهاي مبدأ و مقصد ،مجاز به انتقال و ثبت نام در دیگر مدارس استعدادهاي
درخشان (در شهرستان یا استان دیگر) خواهند بود.
2ـ انتقال بین مدارس استعدادهاي درخشان در داخل یك شهرستان در دورة اوّل و دوم متوسّطه (حتّی در صورت دارا بودن
حدّاقل نمرة کف قبولی مدرسۀ مقصد) در سال اوّل پذیرش ،اکیداً ممنوع است .الزم است داوطلبان گرامی با دقّت
کافی به این موضوع ،نسبت به انتخاب اولویت مدارس انتخابی خود اقدام نمایند .بعد از اعالم قبولی و تعیین مدرسۀ مورد
پذیرش ،امکان تغییر یا جابهجایی دبیرستان به هیچ وجه ممکن نیست.
9ـ انتقال دانشآموزان پذیرفتهشدة آزمون ورودي 97ـ 1396در سنوات و پایههاي باالتر (تا پایان دورة اوّل متوسطه) نیز تنها
درصورت دارا بودن شرایط مندرج در بندهاي فوق امکانپذیر خواهد بود.
نحوۀ اعالم نتیجه و ثبت نام پذیرفتهشدگان
6ـ متن سؤاالت آزمون ،در اوّلین فرصت پس از برگزاري آزمون بر روي سایت مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و
دانشپژوهان جوان (به نشانی  )sampad.medu.irمنتشر خواهد شد .کلید تصحیح آزمون نیز ،حدود دو هفته پس از
برگزاري آزمون از سوي مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان منتشر میشود.
تبصره  :چنان چه بنا به مالحظات فنّی و کارشناسی ،سؤال یا سؤاالتی در کلید آزمون کنار گذاشته شود ،محاسبۀ نمرة آزمون
براي تمامی داوطلبان (اعمّ از آنکه ب ه آن سؤال پاسخ درست یا نادرست داده باشند یا اصالً پاسخ نداده باشند) بدون در نظر
گرفتن نمرة آن سؤال یا سؤاالت ،بهصورت یکسان انجام خواهد شد.
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2ـ فهرست اسامی پذیرفتهشدگان دبیرستانهاي دورة اوّل و دوم متوسطه استعدادهاي درخشان ،بر اساس ظرفیّت پذیرش
تعیین شده براي هر مدرسه ،پس از برگزاري آزمون ورودي مدارس نمونۀ دولتی از طریق سامانۀ
 ،azmoon.medu.irاوایل تیر ماه  1396اعالم میشود.
تبصره :قبولی در پایۀ هفتم دبیرستانهاي دورة اوّل متوسطۀ استعدادهاي درخشان به منزلۀ ورود بدون آزمون به
دبیرستانهاي دورة دوم استعدادهاي درخشان نیست و تصمیمگیري در این خصوص تابع ضوابط خاصّ خود خواهد بود.
9ـ به جز فهرست اصلی قبولشدگان ،فهرست ذخیرهاي براي دبیرستانهاي دورة اوّل و دوم استعدادهاي درخشان اعالم
نخواهد شد.
4ـ براي کلّیۀ داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشدهاند ،حدّاکثر یك هفته پس از اعالم نتیجۀ آزمون ،کارنامۀ عدم قبولی شامل
تعداد پاسخهاي صحیح و غلط ،نمرة مکتسبۀ هر مادّة درسی ،نمرة کلّ آن داوطلب و نمرة آخرین فرد پذیرفتهشده در مدرسۀ
مورد تقاضاي او صادر میشود.
5ـ مرجع و مهلت رسیدگی به اعتراضات موردي مربوط به حوزههاي اجرایی ،از سوي ستاد برگزاري آزمون در استان تعیین شده و
به نحو مناسب به اطّالع داوطلبان و اولیاي آنان رسانده میشود .درخواستهاي رسیدگی و تجدید نظر در نتیجۀ آزمون ،به
صورت متمرکز و از طریق سامانۀ مربوط انجام میشود.
1ـ در صورت شرکت همزمان دانشآموزان همزاد (دوقلو یا بیشتر ،همجنس یا غیرهمجنس) در آزمون ورودي مدارس
استعدادهاي درخشان و پذیرش یکی از آنان ،دیگري فقط به شرط کسب حدّاقل هشتاد درصد نمرۀ آزمون
آخرین فرد پذیرفتهشده ،میتواند بر اساس اولویّتهای انتخابی خود ،میتواند مازاد بر ظرفیّت پیشبینیشده،
در مدارس استعدادهاي درخشان ثبتنام نماید.
تذکّر :6اولویتهاي انتخابی دانشآموزان همجنس موضوع این بند ،میبایست لزوماً مشابه یکدیگر باشند.
تذکّر  :2اگر یکی از همزادان همجنس در ردیف پذیرفتهشدگان آزمون قرار گیرد ،امکان قبولی سایر همزاد در اولویتهاي
انتخابی خود و یا بهبود اولویتها به شرطی فراهم میشود که کف امتیاز مدرسه قبولی جدید همزاد دیگر ،باالتر از کف
امتیاز مدرسه محل قبولی همزاد اوّل نباشد.
تذکّر : 9به منظور بررسی و اعمال قاعدة پذیرش دوقلوها ،پیش از اعالم نتیجۀ آزمون ،نمرة دانشآموزان همزاد بررسی شده و
در صورت دارا بودن حدّاقل نمرة الزم ،نام ایشان نیز مازاد بر ظرفیّت پیشبینی شده ،در فهرست پذیرفتهشدگان اعالم
میشود.
9ـ همزمان با اعالم نتیجۀ آزمون ،نشانی دقیق دبیرستانهاي استعدادهاي درخشان ،تاریخ مراجعه و مدارک مورد نیاز جهت
ثبتنام پذیرفتهشدگان آزمون نیز به اطّالع ایشان رسانده میشود .آخرین مهلت ثبتنام پذیرفتهشدگان
دبیرستانهای دورۀ اوّل و دوم متوسطۀ استعدادهای درخشان ،حدّاکثر تا آخر مردادماه  6971خواهد
بود .بعد از موعد مقرّر ،ثبتنام مجاز نخواهد بود.
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سایر موارد
6ـ به دلیل مالحظاتی نظیر تفاوت در ساعت برگزاري آزمون ،حوزههاي اجرا ،دفترچۀ سؤاالت و انجام مصاحبۀ تخصّصی
و ...براي مدارس ایرانی خارج از کشور ،الزم است دانشآموزان این مدارس جهت ورود به دبیرستانهاي دورة اوّل و دوم
متوسطۀ استعدادهاي درخشان ،بر اساس اطّالعیه هایی که پس از هماهنگی مرکز سنجش آموزش و پرورش و تأیید مرکز ملّی
پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان ،از طریق مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور اعالم میشود ،اقدام
نمایند .پذیرفتهشدگان نهایی این آزمون جهت ثبتنام ،مازاد بر پذیرفتهشدگان مدارس استعدادهاي درخشان ،از سوي مرکز ملّی
پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان به ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها ،معرّفی خواهند شد.
تبصره :در صورت عدم ثبتنام و حضور نداشتن در مدارس محلّ قبولی در سالتحصیلی 97ـ ،1396قبولی این دانشآموزان
لغو و بیاثر خواهد بود.
2ـ به اطّالع میرساند که دبیرستانهاي استعدادهاي درخشان فاقد امکانات خوابگاهی و شبانهروزي هستند .ضمناً ،تحصیل
دانشآموزان پذیرفتهشده در مدارس استعدادهاي درخشان طبق مصوّبۀ هیئت امناي سمپاد ،مستلزم پرداخت حقّالثبت به
میزان پنجاهدرصد شهریۀ مصوّب مدارس غیردولتی شهرستان مربوطه است (رقم مصوّب حقّالثّبت قابل پرداخت ،از سوي
ادارة کلّ آموزش و پرورش استان اعالم خواهد شد) .همچنین ،دانش آموزان حداکثر تا حدود  12ساعت در هفته در مدرسه
حضور دارند .هزینۀ فعّالیّتهاي فوقبرنامۀ این مدارس بر اساس آییننامۀ نحوة ارائۀ خدمات آموزشی و پرورشی فوقبرنامه
در مدارس دولتی (مصوّب جلسۀ  620مورّخ  77/2/3شوراي عالی آموزش و پرورش) محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره :دبیرستان دورة اول میرزا جهانگیر خان قشقایی در استان فارس ،داراي امکانات خوابگاهی است و پذیرش در
دبیرستان دورة اوّل شبانهروزي میرزا جهانگیرخان قشقایی (عشایري فارس) ،به میزان  20نفر از دانشآموزان داراي کد
کوچرو و مابقی از شهرستانهاي دیگر به غیر از شیراز  ،الرستان و مرودشت خواهد بود.
9ـ تأکید میشود به استثناي موارد اشارهشده در این دستورالعمل ،هیچگونه آزمون دیگري براي پذیرش دانشآموز جهت
تحصیل در مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصیلی 97ـ( 1396از جمله آزمون تکمیل ظرفیت میاندوره و )...برگزار
نخواهد شد.
4ـ براي کسب اطّالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان به
نشانی  sampad.medu.irمراجعه و جهت برطرف نمودن مشکالت فنّی ثبتنام الکترونیکی با شمارههاي تلفن
( )021 02203023و 09372727731تماس بگیرید.
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راهنماي تكميل فرم ثبت نام الكترونيكي
ردیف  1تا  1فرم ثبت نام ،مربوط به اطالعات ثبت شده دانش آموز در سیستم می باشد که به صورت اتوماتیك نمایش داده
شده و امکان ویرایش در آن نمی باشد.
در ردیف  ، 5تاریخ تولد دانش آموز با توجه به سال  ،ماه و روز تولدِ درج شده در شناسنامه دانش آموز ،تنظیم شود.
در ردیف  ،6نام پدر دانش آموز وارد شود.
در ردیف  ،7کدملی پدر دانش آموز وارد شود.
در ردیف  ،0شماره شناسنامه پدر دانش آموز وارد شود.
در ردیف ، 9محل صدور شناسنامه پدر دانش آموز وارد شود.
در ردیف  ،10نام پدربزرگ دانش آموز (پدرِ پدر) وارد شود.
در ردیف  ،11درصورتی که دانش آموز داراي خواهر یا برادر دوقلو یا چندقلو می باشد ،باید گزینه مربوط به آن را انتخاب نموده
و در فیلدهایی که به وي نمایش داده می شود ،کدملی خواهر یا برادر (هاي) چندقلوي خود را وارد نماید.
در ردیف ،12یکی از گزینه هاي اسالم ،مسیحی،کلیمی ،زرتشتی انتخاب شود.
در ردیف ، 13ملیت دانش آموز انتخاب شود که باید یکی از گزینه هاي ایرانی یا غیر ایرانی انتخاب شود.
در ردیف ،11باید «مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس یا مقیاس خوب در حداکثر یك درس و خیلی خوب در سایر دروس در
نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی  1391-1395دارم ».انتخاب شود .انتخاب این گزینه به منزله تایید دانش آموز
درخصوص نمرات کارنامه پایه پنجم ابتدایی است .درصورت عدم احراز شرایط ثبت نام در آزمون در ارتباط با مقیاس مذکور،
قبولی دانش آموز و ثبت نام وي در مدرسه محل پذیرش ،بالاثر خواهد بود.
در ردیف  15تا  ،19اطالعات مربوط به نام مدرسه محل تحصیل کنونی ،کدمدرسه محل تحصیل کنونی ،کد منطقه محل
تحصیل کنونی و نام منطقه محل تحصیل کنونی دانش آموز بر اساس اطالعات موجود در سیستم و به صورت اتوماتیك به وي
نمایش داده می شود.
در ردیف  ،20چپ دست یا راست دست بودن دانش آموز انتخاب شود.
در ردیف  ،21درصورت نیاز به منشی در روز آزمون (به دلیل مشکل جسمی و  )...انتخاب می شود.
در ردیف  ،22تلفن ثابت دانش آموز به همراه کدشهر و پشت سرهم وارد شود.
در ردیف  ،23تلفن همراه ولی دانش آموز به صورت صحیح و همراه با صفر وارد شود.
در ردیف  ،21پست الکترونیك معتبر وارد شود.
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در ردیف  ،25نشانی دقیق منزل دانش آموز به صورت کامل وارد شود.
در ردیف  ،26رشته موردنظر جهت انتخاب اولویت هاي مدارس در سال تحصیلی  1396-97انتخاب شود .رشته انتخابی براي
دانش آموزان متقاضی آزمون ورودي پایه هفتم« ،عمومی» و براي دانش آموزان متقاضی آزمون ورودي پایه دهم« ،ادبیات و
علوم انسانی» یا «علوم تجریی» یا «ریاضی فیزیك» است.
در ردیف  ،27استان مورد نظر جهت انتخاب اولویت هاي مدارس مقصد در سال تحصیلی  1396-97انتخاب شود.
در ردیف  ، 20شهرستان مورد نظر که مربوط به استان انتخابی دانش آموز است ،جهت تعیین اولویت هاي مدارس مقصد در
سال تحصیلی  1396-97انتخاب شود.
در ردیف  ،29اولویت هاي مورد نظر دانش آموز در سال تحصیلی  1396-97باتوجه به استان و شهرستان موردنظر و به ترتیب
عالقه مندي وي انتخاب شود.
اولویت هایی که براي دانش آموزان پایه دهم در سیستم نمایش داده می شود بر اساس رشته ،استان و شهرستان انتخابی وي
می باشد .الزم به ذکر است درصورت عدم انتخاب اولویت اول ،انتخاب سایر اولویت ها امکان پذیر نمی باشد.
بدیهی است عدم نمایش نام مدرسه در اولویت ها ،به معنی عدم وجود ظرفیت پذیرش در آن رشته و شهر است.
در ردیف  ،30عکس دانش آموز با اندازه و فرمت صحیح وارد شود .دقت نمایید که عرض و ارتفاع عکس باید 200در300
پیکسل یا 300در 100پیکسل باشد .فرمت آن نیز  jpgو حجم عکس حداکثر 70کیلوبایت باشد.
در انتهاي فرم ثبت نام نیز جمله «اطالعات فرم را به دقت و به طور کامل مطالعه کرده و مسئولیت صحت ورود کلیه اطالعات
را به عهده میگیرم ».را تایید نموده و با فشردن کلید ذخیره ،نسبت به ثبت اطالعات درج شده نماید.
الزم به ذکر است درصورتی که اشکالی در ورود اطالعات توسط کاربر وجود داشته باشد ،سامانه در زمان ذخیره اطالعات فرم
ثبت نام ،به کاربر پیغام خطا داده و درکنار سطري که نیاز به اصالح دارد  ،عبارت «ضروري» یا پیامی متناسب با خطاي
اطالعات وارد شده به کاربر نمایش داده می شود.

صفحۀ  14از 11

دفترچۀ راهنمای ثبتنام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور -سالتحصیلی 6971 -79

فرم پيش نويس ثبت نام آزمون ورودی پايۀ هفتم دبيرستانهای دورۀ اول استعدادهای درخشان
*** هرگونه ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه ،متوجه شخص داوطلب میباشد ***

1ـ نام............................................................................. :

.

2ـ نام خانوادگي............................................................................. :

.

4ـ جنسيت:

3ـ كدملي :
.

دختر
5ـ تاريخ تولد:
روز

ماه

پسر

6ـ نام پدر:
.............................................................................

سال

 -7كد ملي پدر ........................................:

.

8ـ شمارۀ شناسنامه پدر:

9ـ محل صدور شناسنامه پدر:
11ـ نام پدربزرگ (پدرِ پدر):

11ـ خواهر يا برادر دوقلو (يا چندقلو) دارم:
خیر

بلی
12ـ دين:
اسالم
 -13تابعيت:

مسیحی

کلیمی
ايراني

زرتشتی
غير ايراني

[ -14مقياس خيليخوب در تمامي دروس] و يا [مقياس خوب در حدّاكثر يك درس و خيليخوب در ساير
دروس] در نوبت دوّم پايۀ پنجم ابتدايي در سال تحصيـلي 95ـ1394
بلی

خیر
صفحۀ  15از 11

دفترچۀ راهنمای ثبتنام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور -سالتحصیلی 6971 -79

15ـ نوع مدرسه محل تحصيل كنوني:
عادی دولتی

شاهد

غیردولتی

هیأت امنایی

16ـ نام مدرسه محل تحصيل كنوني:
 -17كد مدرسه محل تحصيل كنوني:
 18ـ كد منطقۀ محل تحصيل كنوني:
 -19نام منطقه محل تحصيل كنوني:
بله

 -21چپ دست هستم :

بله

 -21نياز به منشي دارم: :

خير
خير

-22تلفن ثابت به همراه كد شهر:
 -23تلفن همراه:
 -24نشاني پست الكترونيك:
 -25نشاني دقيق منزل:
 -26رشته مورد تقاضا:

عمومي

 -27استان:

 -28شهرستان :

 -29نام مدارس استعدادهای درخشان موردتقاضا:
اولویت ............................................................. :1

.

اولویت ............................................................. :2
.

اولویت ............................................................. :3
.

صفحۀ  16از 11

1
2
3

دفترچۀ راهنمای ثبتنام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور -سالتحصیلی 6971 -79

فرم پيش نويس ثبت نام آزمون ورودی پايۀ دهم دبيرستانهای دورۀ دوم استعدادهای درخشان
*** هرگونه ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه ،متوجه شخص داوطلب میباشد ***

1ـ نام............................................................................. :

.

2ـ نام خانوادگي............................................................................. :

.

4ـ جنسيت:

3ـ كدملي :
.

دختر
5ـ تاريخ تولد:
روز

ماه

پسر

6ـ نام پدر:
.............................................................................

سال

 -7كد ملي پدر ........................................:

.

8ـ شمارۀ شناسنامه پدر:

9ـ محل صدور شناسنامه پدر:
11ـ نام پدربزرگ (پدرِ پدر):

11ـ خواهر يا برادر دوقلو (يا چندقلو) دارم:
اسالم

12ـ دين:
 -13تابعيت:

بلی

مسیحی

ايراني

خیر
کلیمی

زرتشتی

غير ايراني

 -14معدل كل ساالنه من در امتحانات خرداد ماه پايه هشتم در سال تحصيلي  94-95حداقل  19مي باشد.
خیر

بلی

15ـ نوع مدرسه محل تحصيل كنوني:
عادی دولتی

غیردولتی

شاهد

هیأت امنایی

16ـ نام مدرسه محل تحصيل كنوني:

صفحۀ  17از 11

دفترچۀ راهنمای ثبتنام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور -سالتحصیلی 6971 -79

 -17كد مدرسه محل تحصيل كنوني:
 18ـ كد منطقۀ محل تحصيل كنوني:
 -19نام منطقه محل تحصيل كنوني:
بله

 -21چپ دست هستم :

بله

 -21نياز به منشي دارم: :

خير
خير

-22تلفن ثابت به همراه كد شهر:
 -23تلفن همراه:
 -24نشاني پست الكترونيك:
 -25نشاني دقيق منزل:
 -26رشته مورد تقاضا:

عمومي

 -27استان:

 -28شهرستان :

 -29نام مدارس استعدادهای درخشان موردتقاضا:
اولویت ............................................................. :1

.

اولویت ............................................................. :2
.

اولویت ............................................................. :3
.

صفحۀ  11از 11

1
2
3

