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بسم اهلل الرحمن الرحيم
﴿نوح﴾41،

وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
و حال آنکه شما را به گونههای مختلف بیافرید

سخنی کوتاه با والدین
بدون تردید ،در نظام خلقت ،هرکس به گونهای خاص و متفاوت از دیگری آفریده شده است .لذا ،توجّه به نوع و
ماهيّت یادگيرندگان ،تفاوتهای فردی ،شناخت دقيق و کامل استعدادها و جستجوی راههای پرورش قابليّتهای آنان
موجب میشود تا ضمن شكوفایی و موفقّيت فردی ،در پيشرفت جامعه نيز ایفای نقش نمایند .این امر مسئوليّت نظام
آموزش وپرورش و متولّيان آن رادر قبال این افراد دوچندان میکند .در این مسير ،خانواده ،یكی از منابع معتبر تشخيص
استعداد و مرجع هدایت استعدادهای فرزندان به شمار میآید و بدون همكاری و همياری خانواده ،هرگونه اقدام آموزشی

و پرورشی بینتيجه خواهد بود .بنابراین ،خانواده با توجه به نكات زیر میتواند در شكوفایی و پرورش استعداد
فرزندان مؤثر باشد:
* اعتقاد و باور به اینکه همۀ افراد از توانمندیهای ویژهای برخوردارند و وظيفۀ خطير شناسایی و پرورش شایسته
و اصولی و خردمندانۀ فرزندان ،از تكاليف مهم خانواده است.
* با شناخت دقيق و کامل از ابعاد شخصّيتی فرزندان ،قابليّتها ،عالیق و گرایشهای او را باور داشته باشد و با
پرورش انگيزۀ تحصيلی و تقویت احساس مسئوليّت و تعهّدپذیری ،تالش کند آرامش خاطر ،بهداشت روانی
و احساس خودارزشمندی را که از پایههای نخستين شكوفایی استعداد است در او تقویت کند و به تناسب
استعداد ،رشد و تحوّل ذهنیاش ،انتظارات واقعبينانه از او داشته باشد.
* در برخی از موارد ،خانوادهها در تالش برای یافتن موقعيّتهای تحصيلی فرزندانشان ،به دنبال کالسهای آموزشی
متعدّد تحت عناوین آمادگی برای آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه (حتّی از چندین سال
قبل از برگزاری آزمون) هستند .باید خاطرنشان کنيم که طراحی سؤاالت این آزمون به گونهای است که معموالً
تستزدنهای فراوان و شرکت در کالسهای آمادگی ،تأثير چندانی در پذیرش و قبولی دانشآموزان نخواهد
داشت .بنابراین ،به خانوادهها اکيداً توصيه میشود هزینههای گزاف مادّی و معنوی خود و فرزندتان را در
سالهای بسيار مهم نوجوانی صرف این کالسها نكنيد.
* در سنوات اخير مؤسّساتی تحت عنوان مراکز مشاوره و نظایر آنها با ارائه خدمات مشاوره به منظور تضمين
موفّقيّت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در مناطق مختلف شكل گرفتهاند؛ این
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مؤسّسات ،هيچگونه ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش ندارند و توصيه میشود در مراجعه به این قبيل مراکز
کامالً دقّت نموده و هشياری و تحقيق الزم را در این خصوص داشته باشيد.
* در ارتباط با همين موضوع ،متأسّفانه در سال گذشته ،برخی از شبكههای مجازی و همچنين سایتها و مؤسّسات
با عنوان مشاورۀ تلفنی (شمارههای تلفنی که با  909شروع میشود و از سرویسهای شبكۀ هوشمند مخابرات
بهحساب میآید) ،با انجام تبليغات گسترده و ادّعاهای کذب و واهی از جمله اعالم نتيجۀ زود هنگام آزمون،
هزینۀ فراوانی به خانوادهها تحميل کرده بودند.
* قبولی در آزمون به عواملی متعدّد (از جمله استعداد ذاتی ،آمادگی تحصيلی ،شرایط جسمانی و روانی دانشآموز
قبل و در حين آزمون ،مدیریت زمان و )...بستگی دارد .لذا ،پيشداوریهای برخی از مؤسّسات خصوصی مبنی
بر قبولی قطعی وی در آزمون ،نمیتواند درست باشد .قبولی درآزمون ورودی مدارس استعداهای درخشان و
نمونه را به عنوان یك هدف بزرگ و مهم برای خود و فرزندتان تلقّی نكنيد .استعدادهای فرزند شما در هر
موقعيّت و مدرسهای با حمایتها و پشتيبانیهای عاطفی و روانی خانواده به خوبی میتواند رشد یابد.
* از آنجا که تعداد شرکتکنندگان این آزمون در سطح کشور بسيار زیاد است ،به دليل پذیرش محدود این مدارس
ممكن است تعداد زیادی از شرکتکنندگان با وجود وضعيت تحصيلی مناسب به دالیل متعدّد موفق نشوند .لذا ،با گفتگوی
مستدل و منطقی ،عوامل فشار ،ناکامی و شكست را در زندگی فرزندتان از بين ببرید .به منظور رفع هرگونه فشار جسمی،
ذهنی و عاطفی ضروری است ،شرایط عاطفی فرزندتان را قبل و بعد از آزمون ،صرفنظر از کسب هر نتيجهای (قبولی یا
عدم قبولی) مدیریت نمائيد .در روشهای برخورد با وی ،ضمن ارج نهادن و ارزشگذاری به تواناییها و موفّقيّتهای او،
قبولی در این آزمون را سبب تفاخر ،برتریجویی و غرور کاذب و عدم قبولی در آن را نشانۀ ضعف و ناتوانی تلقّی نكنيد.
* کالم آخر اینکه ،به فرزندتان اطمينان دهيد با اتّكال به خداوند متعال و تكيه بر تواناییهایش در سالهای
تحصيلی پيشرو میتواند به توفيقات بزرگی نائل شود .پذیرش در این آزمون ،تنها یكی از دهها مسير رسيدن به مؤفّقيّت
تحصيلی است.
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الف) آزمون ورودی مدارس دورۀ دوم متوسّطة استعدادهای درخشان و نمونة دولتي
به منظور شناسايي و جذب دانشآموزان مستعد جهت ادامۀ تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه
دولتي دورة دوم متوسطه و در راستاي اجراي مصوّبات شوراي عالي آموزش و پرورش ،آزمون ورودي مدارس دورة دوم
متوسّطه استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي براي سال تحصيلي  1397-98وفق مفاد اين دفترچه برگزار ميشود .به
داوطلبان گرامي توصيه ميشود مطالب اين دفترچه و راهنماي تکميل نمونبرگ تقاضانامۀ ثبت نام را با دقّت مطالعه
کرده و با اطّالع کامل ،نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام نمايند.
توجه  :دانشآموزان مدارس ايراني خارج از کشور که متقاضي شرکت در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و
نمونه دولتي مي باشند ،در آزمون جداگانه اي که دستورالعمل آن متعاقباَ توسط مرکز امور بين الملل و مدارس خارج از
کشور اعالم خواهد شد ،شرکت خواهند کرد.

ب) مهلت ثبتنام ،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون
-1دفترچۀ راهنماي ثبتنام و شرکت در آزمون ورودي ،از طريق سامانۀ ثبتنام به نشاني azmoon.medu.ir
در اختيار داوطلبان قرار ميگيرد .مشخّصات و ظرفيت پذيرش مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي
سراسر کشور ،هنگام ثبتنام قابل مشاهده خواهد بود.
-۲ثبتنام داوطلبان :ثبتنام داوطلبان آزمون ورودي پايۀ دهم مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي ،از
روز سهشنبه مورخ  1397/11/28تا روز چهار شنبه مورخ  1397/12/15از طريق سامانۀ ثبتنام به نشاني
 azmoon.medu.irانجام ميشود.
تبصره  :تمامي مراحل اعم از ثبت نام ،دريافت کارت ورود به جلسه ،مشاهدة نتيجۀ آزمون ،ثبت درخواست تجديد
نظر و دريافت پاسخ آن ،از طريق سامانۀ مذکور انجام ميشود .در نتيجه ،همۀ مراحل به شيوة غيرحضوري
توسط داوطلبان انجام ميشود و مدارس محل تحصيل داوطلبان ،در اين خصوص مسئوليتي ندارند.
 -3کارت ورود به جلسۀ آزمون (شامل :نام ،نامخانوادگي و ساير مشخصات فردي ،عکس داوطلب ،مدارس
استعدادهاي درخشان و نمونۀ دولتي انتخابشده به ترتيب اولويت و نشاني دقيق حوزة امتحاني) ،پنج روز قبل
از تاريخ برگزاري آزمون ،از طريق سامانۀ ثبتنام به نشاني  azmoon.medu.irدر اختيار داوطلبان قرار
ميگيرد.
تبصره :شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون ،بدون ارائۀ کارت ورود به جلسه ،اکيداً ممنوع است.
 -4آزمون ورودي پايۀ دهم مدارس استعدادهاي درخشان ونمونۀ دولتي ،رأس ساعت  19:11صبح روز جمعه
 1397/13/11در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار ميشود.
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ج) مراحل ثبتنام داوطلبان در آزمون
 -1تکمیل تقاضانامة الکترونیکي ثبتنام  :داوطلبان بايد ضمن ورود به سامانۀ ثبتنام ،تقاضانامۀ ثبتنام را تکميل
کنند.
 -۲بارگذاری فایل عکس داوطلب :جهت ثبتنام ،فايل عکس با ابعاد استاندارد(پهنا بين  211تا 311و ارتفاع
 311تا 411پيکسل ) در قالب « »jpgبا زمينۀ سفيد ،مربوط به سالجاري دانشآموز مورد نياز است .درصورت
استفاده از تصاوير قديمي يا تصوير فردي غيراز دانشآموز شرکتکننده ،ضمن محروميت داوطلب از شرکت
در آزمون ،ثبتنام وي بياثر خواهدشد.
 -3پرداخت وجه ثبتنام :مبلغ ثبتنام  151/111ريال (يکصد وپنجاه هزار ريال) ميباشدکه صرفاً از طريق درگاه
پرداخت الکترونيکي سامانۀ ثبتنام دريافت و به حساب درآمد اختصاصي ادارات کل آموزش و پرورش استان
ها واريز خواهدشد .داوطلبان گرامي بايد جهت پرداخت وجه ثبت نام از طريق کارتهاي بانکي عضو شبکۀ
شتاب استفاده نمايند.
تبصرۀ  :1در صورت واريز وجه ثبتنام بهصورت مستقيم از طريق مراجعه به بانک و يا دستگاههاي خودپرداز،
ثبتنام انجام نميشود و وجه واريزي نيز قابل استرداد نخواهد بود.
تبصرۀ  :۲مبلغ فوق ثابت بوده و به جز اين مبلغ ،دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.
 -4دریافت شمارۀ پیگیری :ضروري است داوطلبان پس از طي مراحل فوق ،شمارة پيگيري را از سامانه دريافت
و آن را جهت استفادههاي بعدي نزد خود نگهداري کنند .عدم دريافت شمارة پيگيري از سامانه ،به معناي
عدم ثبت نام است.
د) ضوابط و شرایط ثبتنام داوطلبان درآزمون
 -داشتن تابعیت ایراني

تبصره :ثبتنام اتباع غيرايراني ،تابع بخشنامۀ شمارة  341/5319/42به تاريخ  1396/4/19مرکز امور بينالملل و
مدارس خارج از کشور است.
د )1-ضوابط و شرایط ثبتنام داوطلبان مدارس استعدادهای درخشان
-1داشتن حداقل معدل کل ساالنۀ  1۱پايۀ هشتم در خرداد سال تحصيلي1395 -96
تبصره :دانشآموزان پايۀ نهم مدارس استعدادهاي درخشان از شرکت در آزمون ورودي معاف هستند .پذيرش
نهايي اين دسته از دانش آموزان در پايه دهم ،منوط به احراز شرايط ادامۀ تحصيل در پايۀ نهم سال تحصيلي
 1396 -97در مدارس استعدادهاي درخشان مطابق تبصرة  3مادة  13مصوبۀ جلسۀ  751شوراي عالي آموزش و
پرورش به تاريخ  1396/14/26است .الزم به ذکر است ،تعيين دبيرستانهاي دورة دوم متوسطه دانشآموزان
مدارس استعدادهاي درخشان به عهدة ادارة کل آموزش و پرورش استان مي باشد.

صفحة  از  

دفترچۀ راهنمای ثبتنام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتي (دورة دوم متوسطه) سراسر کشور -سالتحصیلي 7981 -89

د  )۲-ضوابط و شرایط ثبتنام داوطلبان مدارس نمونه دولتي
 -1مالك ثبت نام دانش آموزان پايه نهم در آزمون ورودي دبيرستانها ي دوره دوم متوسطه نظري و هنرستانهاي
فني و حرفه اي نمونۀ دولتي ،کسب حداقل معدل  17در نوبت اول سال تحصيلي 1396 -97مي باشد.
 - 2در محدودههايي که امکان ثبت نام در دو واحد آموزشي (دبيرستانهاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه) وجود
داشته باشد ،دانشآموزان ميتوانند در فرم تقاضانامۀ ثبت نام ،هر يک از دو اولويت (اول و دوم) را انتخاب نمايند.
 -3رقابت علمي براي ورود به هنرستانهاي فني و حرفهاي نمونۀ دولتي ،در بين دانشآموزان شهر و شهرستان،
بدون لحاظ نمودن منطقه يا ناحيه خواهد بود.
-4دانشآموزان عشايري به دليل کوچ رو بودن ،در هر منطقهاي در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت در
آزمون مي باشند.

هـ) مواد امتحاني ،تعداد و ضریب سؤاالت آزمون
 -1محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت« استعداد تحليلي» و « استعداد تحصيلي» است ٪21 .امتياز
آزمون مربوط به سؤاالت « استعداد تحليلي» و  ٪81آن مربوط به سؤاالت « استعداد تحصيلي» است (امتياز
آزمون ،از طريق وزندهي به نمرة کل استعداد تحليلي و تحصيلي به نسبت  ٪21و  ٪81محاسبه و بهصورت
يک عدد بين  -33٬333و  111٬111بيان ميشود).
 -2منابع ،تعداد و ضرايب سؤاالت آزمون و مدت زمان پاسخگويي به آنها ،به شرح جداول زير است:
سؤاالت استعداد تحليلي

تعداد سؤال

مدت پاسخگويي

استعداد تحليلي

15

 15دقيقه

نمرةکل استعداد تحليلي

سؤاالت استعداد تحصيلي
قرآن و معارف اسالمي

45
تعداد
سؤال

ضريب

8

2

15

2

15

1

علوم تجربي

17

2

رياضيات

21

3

جمع کل

75

(قرآن و پيامهاي آسمان)
زبان و ادبيات فارسي
مطالعات اجتماعي
(تاريخ ،جغرافيا ،اجتماعي)

منابع طرح سؤال

مدت پاسخگويي

سؤاالت از محتواي تمامي
کتابهاي درسي پايۀ هشتم سال
تحصيلي 1395-96و تمامي کتابهاي
درسي پايۀ نهم سال تحصيلي-97
 1396طراحي خواهد شد.

نمرةکل استعداد تحصيلي465 :
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 -3سؤاالت استعداد تحليلي به شيوة چهارگزينهاي (فقط با يک گزينۀ درست) به منظور ارزيابي توانايي تحليل،
ريشهيابي،طبقهبندي و سازماندهي مطالب و مباحث گوناگون ،طراحي ميشود .طراحي اين سؤاالت عمدتاً
مبتني بر محتواي کتب درسي نخواهد بود.
 -4سؤاالت استعداد تحصيلي ،به شيوة چهارگزينهاي (فقط با يک گزينۀ درست) در سطح محتـواي کتابهاي
درسي ،با تأکيد بر سطوح باالي شناختي ،تلفيق دانش ،مفاهيم و مهارتهاي دو يا چند مادة درسي در برخي
از سؤاالت ،طراحي ميشود(.براي مثال ،ممکن است از مطالب درس جغرافيا در طراحي سؤاالت علوم تجربي
استفاده شود).
-5سؤاالت درس« قرآن و معارف اسالمي» از محتواي مشترك داوطلبان اهل تشيع و تسنن طراحي ميشود ،اما
داوطلبان اقليتهاي ديني رسمي کشور(مسيحيان ،کليميان و زرتشتيان) ،به سؤاالت مشترك اقليتهاي ديني
( بر اساس محتواي کتاب تعليمات اديان الهي و اخالق ويژة اقليتهاي ديني با کد  119/2پايۀ هشتم چاپ سال
 1395و کد  135/2پايۀ نهم چاپ سال  )1396پاسخ خواهند داد( .براي مثال ،ممکن است از مطالب درس
جغرافيا در طراحي سؤاالت علوم تجربي استفاده شود).
 -6به ازاي هـر پاسخ صحيح 3 ،نمرة مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط 1 ،نمرة منفي در نظر گرفته ميشود .براي
سؤاالت بدون پاسخ ،نمرهاي منظور نخواهد شد.
تبصره :چنانچه داوطلب در سؤالي بيش از يک گزينه را عالمت زده باشد 1 ،نمرة منفي براي او منظور خواهد
شد.

و) ظرفیت ،ضوابط و شرایط پذیرش دانشآموز
 -1ظرفيت پذيرش مدارس دورة دوم استعدادهاي درخشان و نمونۀ دولتي در هر شهرستان با در نظر گرفتن مناطق
تحت پوشش  ،بر اساس پيشنهاد ادارة کل آموزش و پرورش استان و با تأييد مرکز ملي پرورش استعدادهاي
درخشان و دانشپژوهان جوان و دفاتر ذيربط معاونت آموزش متوسطه تعيين شده است که در هنگام ثبتنام
الکترونيکي از طريق سامانۀ ثبت نام ،به اطالع داوطلبان ميرسد.
تبصرۀ :1هيچگونه افزايش در تعداد مدارس دورة دوم استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي يا افزايش در
ظرفيت پذيرش آنها ،مجاز نيست.
تبصرۀ :۲در مواردي که تعداد داوطلبان شرکتکننده در آزمون ،متقاضي يک رشتۀ تحصيلي در هريک از
مدارس دورة دوم استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي  ،کمتر از حد نصاب مورد نياز بوده يا نمرات آنان
کمتر از حد قابل قبول باشد ،به تشخيص مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان
يا دفاتر ذيربط معاونت آموزش متوسطه ،اسامي قبولشدگان آن رشتۀ تحصيلي در مدرسۀ مذکور کمتر
از ظرفيتِ اعالم شده تعيين و با هماهنگي استان و در نظر گرفتن ساير شرايط ،حداکثر معادل ظرفيتِ
کاستهشده از آن رشته به ظرفيت پذيرش رشتههاي ديگر افزوده خواهد شد.
 - 2پذيرش نهايي دانشآموز در مدارس دورة دوم استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي ،براي رشتههاي تحصيلي
(علوم تجربي ،رياضي ـ فيزيک و ادبيات و علوم انساني ،شاخۀ فني و حرفه اي) منوط به کسب شرايط احراز
رشته مطابق آييننامه هدايت تحصيلي است .ضمناً ،تغيير رشتۀ پذيرفتهشدگان در مدارس دورة دوم
استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي در سال اول پذيرش اکيداً ممنوع بوده و در سال بعد ،عالوه بر کسب
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کف امتياز قبولي رشتۀ مورد نظر در دبيرستان مقصد (در آزمون ورودي) ،دارا بودن شرايط و ضوابط تغيير
رشتۀ تحصيلي الزامي است.
تبصره :در صورت عدم احراز شرايط ثبتنام در رشتۀ تحصيلي مورد تقاضاي دانشآموز مطابق ضوابط هدايت
تحصيلي ،قبولي داوطلب در آزمون لغو و بياثر خواهد بود.
و )1-ضوابط و شرایط پذیرش اختصاصي در مدارس استعدادهای درخشان
 -1پذيرش دانشآموزان براي ورود به مدارس دورة دوم استعدادهاي درخشان ،صرفاً بر اساس رتبۀ مبتني بر امتياز
کل آزمون ورودي خواهد بود.
 -2الزم است داوطلبان ،مدارس استعدادهاي درخشان مورد نظرشان را با توجه به محل سکونت خود در سال
تحصيلي  1397 -98و با عنايت به منطقه /ناحيۀ آموزش و پرورش محل استقرار مدارس استعدادهاي درخشان
انتخاب کنند.
تبصره :حوزة امتحاني داوطلبان آزمون ،براساس منطقۀ آموزشي محل تحصيل سال تحصيلي  1396 -97آنان
تعيين خواهد شد.
 -3در شهرستان هايي که داراي چند دبيرستان دورة دوم استعدادهاي درخشان هستند ،داوطلبان در انتخاب
مدرسۀ مورد نظر خود درسطح شهرستان ،اختيار کامل دارند و هر داوطلب ميتواند حداکثر سه دبيرستان
دورة دوم استعدادهاي درخشان (همگي در يک شهرستان واحد) را به ترتيب اولويت در تقاضانامۀ خود انتخاب
نمايد .ضمناً ،داوطلبان آزمون ورودي دورة دوم متوسطه در اولويتهاي انتخابي خود در زمان ثبتنام در آزمون،
صرفاً مجاز به انتخاب يک رشتۀ تحصيلي هستند.
تبصره :در صورت انتخاب مدارس شهرهاي مختلف يک استان يا رشتههاي تحصيلي متفاوت در اولويتهاي
سهگانه ،فقط شهر ،مدرسه و رشتهاي که به عنوان اولويت اول انتخاب شده است ،مالك قبولي يا عدم
قبولي داوطلب خواهد بود.
و )۲-ضوابط و شرایط پذیرش اختصاصي در مدارس نمونه دولتي
1ـ پذيرش دانشآموزان در آزمون ورودي دبيرستانهاي دوره دوم متوسطه در رشتههاي نظري و هنرستانهاي
فني و حرفهاي ،بر اساس ميانگين امتياز کل آزمون ورودي و معدل کل پايه نهم ( %51امتياز کل آزمون ورودي
و %51معدل کل پايۀ نهم) خواهد بود.
تبصره :شرط محـاسبه  %51معـدل کل پايۀ نهم ،بـراي پذيرش دانـشآموزان در دبيرستانهاي نمونه دولتي
دوره دوم متوسطه ،داشتن معدل کل حداقل  17و همچنين کسب حداقل نمره  12در همه عناوين دروس
پايه نهم در خرداد ماه سال تحصيلي 1396 -97ميباشد.
 %11 -2ظرفيت پذيرش دبيرستانهاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه و هنرستانهاي فني و حرفهاي نمونۀ دولتي،
در صورت وجود داوطلب ،به دانشآموزان شاهد تعلق دارد .دانشآموزان با شرايط زير ،به ترتيب اولويت
ميتوانند از اين سهميه استفاده کنند:
الف) اولويت اول  فرزندان شاهد؛
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ب) اولويت دوم  فرزندان جانباز  51درصد به باال و آزادگان با بيش از  3سال سابقۀ اسارت؛
ج) اولويت سوم  فرزندان جانباز  25درصد تا  49درصد و آزادگان با بيش از  6ماه سابقۀ اسارت؛
د) اولويت چهارم  فرزندان جانباز زير  25درصد و آزادگان با کمتر از  6ماه سابقۀ اسارت.
تذکر  :1متقاضي سهميه شاهد در مدارس نمونه دولتي مي بايست در تقاضانامۀ ثبت نام اولويت خود را مشخص
نمايد.
تذکر :۲دانشآموزان سهميه شاهد با توجه به اولويت هاي فوق به شرط کسب حداقل  %71امتياز کل آخرين فرد
پذيرفته شده ( %51امتياز کل آزمون ورودي و  %51معدل کل پايۀ نهم) مدرسه مورد تقاضاي خود پذيرش
ميشوند.
تذکر :3در صورت عدم احراز سهميه شاهد در رشتۀ تحصيلي مورد تقاضاي دانشآموز مطابق ضوابط ،قبولي
داوطلب لغو و بي اثر خواهد بود.
 -3قبولي درآزمون ورودي دبيرستان هاي دورة دوم متوسطه نمونۀ دولتي ،اختصاص به منطقۀ برگزاري آزمون
داشته و دانشآموزاني که در آزمون يک مدرسه پذيرفته شدهاند ،مجاز به ثبت نام در ديگر مدارس نمونۀ
دولتي نخواهند بود.

ز) ضوابط تصحیح پاسخبرگها ،اعالم نتیجه و ثبتنام قبولشدگان
 -1دفترچة سؤاالت آزمون ،در اولين فرصت پس از برگزاري آزمون در سامانۀ آزمون به نشانيazmoon.medu.ir
منتشر ميشود.
 -۲کلید تصحیح آزمون ،به همراه نحوۀ محاسبة امتیاز آزمون داوطلبان ،حداکثر سه هفته پس از برگزاری آزمون ،در
سامانۀ آزمون به نشاني azmoon.medu.irمنتشر ميشود.
تبصره  :چنانچه بنا به مالحظات فني و کارشناسي ،سؤال يا سؤاالتي در کليد آزمون حذف شود ،محاسبۀ نمرة
آزمون استعداد تحصيلي و تحليلي براي تمامي داوطلبان (اعم از آنکه به آن سؤال پاسخ درست يا
نادرست داده باشند يا اصالً پاسخ نداده باشند) بدون در نظر گرفتن نمرة آن سؤال يا سؤاالت ،بهصورت
يکسان انجام خواهد شد .الزم به ذکر است حذف احتمالي سؤال يا سؤاالت ،تأثيري در سهم درصدي
آزمون استعداد تحليلي و استعداد تحصيلي در امتياز کل آزمون (موضوع بند  1بخش « هـ ») نخواهد
داشت.
 -3اعالم نتیجة آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتي مستقل از هم است و نتیجه
قبولي در مدارس مذکور جداگانه اعالم ميشود.
تبصرۀ : 1هيچ فهرست ذخيرهاي براي مدارس دورةدوم استعدادهاي درخشان اعالم نخواهد شد.
تبصرۀ  : ۲فهرست ذخيرهاي براي مدارس دورة دوم مدارس نمونه دولتي عنداللزوم با هماهنگي و تاييد دفاتر
ذيربط معاونت آموزش متوسطه اعالم خواهد شد.
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 -4براي کليۀ داوطلباني که در آزمون پذيرفته نشدهاند ،حداکثر يک هفته پس از اعالم نتيجۀ آزمون ،کارنامۀ
عدم قبولي شامل تعداد پاسخهاي صحيح و غلط ،نمرة مکتسبۀ هر مادة درسي ،امتياز کل آن داوطلب و امتياز
آخرين فرد پذيرفتهشده در مدارس مورد تقاضاي او صادر ميشود.
تبصره :برای پذیرفتهشدگان آزمون ،کارنامه صادر نخواهد شد.

 -5در صورت شرکت همزمان دانـشآموزان همزاد (دوقلو يا بيشتر ،همجنـس يا غيرهمجنس) در آزمون
ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي و پذيرش يکي از آنان ،ديگري فقط به شرط
کسب حداقل  % 08درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفتهشده در مدارس مورد تقاضا ،ميتواند بر
اساس اولويتهاي انتخابي خود ،مازاد بر ظرفيت پيشبيني شده ،ثبتنام نمايد.
تبصرۀ :1اولويتها و نوع مدرسه انتخابي دانشآموزان همجنس موضوع اين بند ،ميبايست مشابه يکديگر
باشند.
تبصرۀ :۲اگر يکي از همزادان در رديف پذيرفتهشدگان آزمون قرار گيرد ،امکان قبولي ساير همزادان در
اولويتهاي انتخابي خود و يا بهبود اولويتهاي انتخابي وي به شرطي فراهم ميشود که امتياز کف مدرسه
قبولي جديد همزاد ديگر ،باالتر از امتياز کف مدرسۀ محل قبولي همزاد اول نباشد.
تبصرۀ  :3به منظور بررسي و اعمال تسهيالت پذيرش دانشآموزان همزاد (در صورت خود اظهاري در تقاضا
نامۀ ثبتنام) ،پيش از اعالم نتيجۀ آزمون ،امتياز دانشآموزان همزاد بررسي شده و در صورت دارا بودن
حداقل امتياز الزم ،نام ايشان نيز مازاد بر ظرفيت پيشبينيشده ،در فهرست پذيرفتهشدگان اعالم
ميشود.
 -6مهلت ثبتنام پذیرفتهشـدگان مدارس دورة دوم متوسطۀ استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي ،حداکثر
تا پایان مرداد ماه سال  13۳۱خواهد بود.
برای کسب اطالعات بیشتر ،به سامانة آزمون به نشاني azmoon.medu.ir :مراجعه شود.

ح) ضوابط و نحوۀ نقل و انتقال دانشآموز
 -1داوطلباني که پس از زمان ثبتنام يا پس از زمان برگزاري آزمون ورودي ،به هر دليل تصميم ميگيرند در سال
تحصيلي  1397 -98در شهرستاني غير از شهرستان محل سکونت فعلي اقامت کنند ،تنها در صورت قبولي در
يکي از مدارس انتخابشدة خود در شهرستان مبدأ و دارا بودن امتيا ز کف قبولي مدرسۀ شهرستان مقصد ،با
کسب موافقت ادارة کل آموزش و پرورش استانهاي مبدأ و مقصد ،مجاز به انتقال و ثبتنام در ساير مدارس
استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي (در شهرستان يا استان ديگر) خواهند بود.
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تبصره  :انتقال دانشآموزان پذيرفته شده مدارس نمونه دولتي تا پايان دورة تحصيلي به مدارس استعدادهاي
درخشان ممنوع است .انتقال دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي مطابق ضوابط خاص خود ميباشد.
 -2در سال اول پذیرش :انتقال دانشآموزان مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي (به جز هنرستانها) در
داخل يک شهرستان ،حتي در صورت دارا بودن امتیاز کف قبولي مدرسۀ مقصد ،اکیداً ممنوع است .الزم است
داوطلبان گرامي در مناطقي که بيش از يک اولويت براي انتخاب وجود دارد ضمن دقت کافي به اين موضوع،
نسبت به انتخاب مدارس مورد نظر براساس اولويت اقدام نمايند.

سایر موارد
 -7به اطّالع ميرساند که مدارس استعدادهاي درخشان فاقد امکانات خوابگاهي و شبانهروزي هستند .ضمناً،
تحصيل دانشآموزان پذيرفتهشده در مدارس استعدادهاي درخشان طبق مصوّبۀ هيئت امناي سمپاد ،مستلزم
پرداخت حقّالثبت به ميزان  %51شهريۀ مصوّب مدارس غيردولتي شهرستان مربوطه است (رقم مصوّب
حقّالثّبت قابل پرداخت ،هر ساله از سوي ادارة کلّ آموزش و پرورش استان اعالم خواهد شد).
 -2دانشآموزان مدارس استعدادهاي درخشان حداکثر تا  42ساعت در هفته در مدرسه حضور دارند .هزينۀ
فعّاليّتهاي فوقبرنامۀ اين مدارس بر اساس آيين نامۀ نحوة ارائۀ خدمات آموزشي و پرورشي فوقبرنامه در
مدارس دولتي (مصوّب جلسۀ  621مورّخ  77/2/3شوراي عالي آموزش و پرورش) محاسبه و دريافت خواهد
شد.
 -3تأکيد ميشود به استثناي موارد اشارهشده در اين راهنما ،هيچگونه آزمون ديگري براي پذيرش دانشآموز
جهت تحصيل در دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي 98ـ1397
(از جمله آزمون تکميل ظرفيت مياندوره) برگزار نخواهد شد.
 -4تاکيد مي شود به استثناي موارد اشاره شده در اين راهنما ،هيچگونه آزمون ورودي براي پذيرش در پايۀ دهم،
جهت ادامه تحصيل در دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه نمونه دولتي در سال تحصيلي 98ـ ، 1397برگزار
نميشود اما براي تکميل ظرفيت در پايه هاي يازدهم و دوازدهم مطابق ماده  18دستورالعمل اجرايي به شماره
 227195مورخ  1391/11/11اقدام مي گردد.
 -5دانشآموزاني ميتوانند از سهميه روستايي استفاده نمايند که در پايۀ هشتم و نهم در مدارس نمونه دولتي
روستايي مشغول به تحصيل بوده باشند.

********************************
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