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  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 * ﴾41 نوح،﴿قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا  وَ *
 «.هاي مختلف بيافريدو حال آنکه شما را به گونه»

 

 :)مد ظله العالی(انقالب اسالمی مرهبر معظ

خـره ما با همۀ استعـدادها با يک شيـوه برخورد كنيم. نه؛ استعـدادها باالعدالت به معنـاي اين نيست كه »

متفـاوت است. نبـايد بگـذاريم استعـدادي ضـايع بشـود و براي پرورش استعـدادها بايد تدبيـري بينـديشيم. 

  (1385)ارديبهشت    «عدالت اين است. ؛یغيرال، اما مالک بايد استعدادها باشد ٬در اين ترديدي نيست

    

لۀ سمپادها يا هر أوشان و نخبگان نگاه كنند. مسهلۀ تيزأجانبه به مسصورت همه مقامات مسئول بايستي به»

 اي، با مالحظۀ جوانب مختلف بسنجند. كاري كنند كه تبعيضي يا مشکالتي بهشيوۀ ديگري را كامالً حرفه

 (1397)ارديبهشت   .«به معناي واقعي دنبال بشود« تيزهوشان»ها درست نشود و مسئلۀ بازيوجود نيايد، دالل
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  استعدادهای درخشان اولدورۀ  هایدبيرستان سنجش و پذيرشالف( 

 هاي دورۀ اولدبيرستانجهت ادامة تحصيل در  مستعدآموزان به منظور شناسايي و جذب دانش

 سنجش و پذيرشمصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش،  اجرايدر راستاي  و استعدادهاي درخشان

شود. به داوطلبان مي انجاممفاد اين دفترچه  مطابق 1398-99براي سال تحصيلي  دارسآموز در اين مدانش

ت مطالعه کرده قنام را با دبرگ تقاضانامة ثبتشود مطالب اين دفترچه و راهنماي تکميل نمونگرامي توصيه مي

 اقدام نمايند.مذکور  سنجشو با اطالع کامل، نسبت به ثبت نام و شرکت در 

 هاي دورۀ اولدبيرستان سنجش و پذيرشدر توانند نيز مي ايراني خارج ازکشور مدارسآموزان دانش توجه:

 استعدادهاي درخشان شرکت نمايند.

 سنجش نام، زمان توزيع کارت و تاريخ برگزاریب( مهلت ثبت

 hoosh.medu.irنام به  ناهان   ثبت سامانۀ، از طريق فرآيند سنجشنام و شرکت در دفترچۀ راهنمای ثبت -1

نهام قابه    . ماخّصات مدارس استعدادهای درخاان سراسر کاهرر، هناهام ثبهت   گیردم قرار در اختیار داوطلبان

 خراهد برد. همااهد

 09/20/6931 مررخ  شنب  دوروزتا 61/20/6931 مررخ  شنب  دوزرونام داوطلبان از نام داوطلبان: ثبتثبت -۲

 .شردم انجام  hoosh.medu.irنام ب  ناان  ثبتسامانۀ طريق از 

محه  تحصهی     فرآيند ثبت نام ب  صررت اينترنت  ترسط داوطلبان انجام خراهد شهد و مهدارس    تمام  :توجه

 نخراهد داشت. داوطلبان، در اين خصرص مسئرلیت 

خانرادگ  وساير ماخصات فردی، عکس داوطله،، مهدارس اسهتعدادهای    )شام : نام، نام  کارت ورود ب  جلس-3

، از سنجشقب  از تاريخ برگزاری  پنج روز(، سنجشب  ترتی، اولريت و ناان  دقیق حرزۀ  هشدانتخابن درخاا

 گیرد.م اختیار داوطلبان قرار در hoosh.medu.irنام ب  ناان  سامانۀ ثبتطريق 

 ، بدون ارائۀ کارت ورود ب  جلس ، ممنرع است.سنجششرکت داوطلبان در جلسۀ  :توجه

پنجاههنب  صههبر روز  9سههاعت رأس ، زمههان انجههام سههنجش بههرای دانههش آمههرزان داخهه  وخههار  ازکاههرر  -4

 .شردم زمان برگزار صررت همسراسر کارر ب  در 33/33/8391

 نام داوطلبان( مراحل ثبتپ

به  ناهان    نهام،  ثبهت  ۀنهام: داوطلبهان بايهد ضهمن ورود به  سهامان      اينترنت  تقاضانامۀ ثبت برگنمرنتکمی   -1

hoosh.medu.ir   اقدام نمايند.نام ثبت ۀتقاضانامنسبت ب  تکمی 

در  پیکسه   922×۰22يا  022×922با ابعاد حداکثر  نام، فاي  عکسبارگذاری فاي  عکس داوطل،: جهت ثبت -۲

آمرز مررد نیاز است. در صررت استفاده از تصاوير قديم  جاری دانشسفید، مربرط ب  سال ۀبا زمین« Jpg»قال، 
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ثر ا ب وینام ، ثبتسنجشاز شرکت در داوطل، کننده، ضمن محرومیت آمرز شرکتيا تصرير فردی غیر از دانش

 خراهد شد.

مبله    ،  6912خا  از مقررات مال  دولهت مصهرب   قانرن تنظیم ب 84ب  استناد ماده  نام:پرداخت وج  ثبت -3

درگاه اينترنت  سامان  ثبت  ک  صرفاً از طريقباشد م  هزار ریال( دویست و هشتادریال )222/012/- نامثبت

های بانک  عضر شهبکۀ شهتاب   نام، از کارتخراهدشد. داوطلبان گرام  بايد جهت پرداخت وج  ثبت نام دريافت 

 .نماينداستفاده 

ههای خهردپرداز،   و يها دسهتااه   صررت مستقیم، از طريق مراجع  ب  بانکنام ب در صررت واريز وج  ثبت :6جهتو

 واريزی نیز قاب  استرداد نخراهد برد. مبل شرد و نام انجام نم ثبت

 مبل  فرق ثابت برده و ب  جز اين مبل ، دريافت هرگرن  وج  تحت هر عنران ممنرع است. :0توجه

را دريافهت  ۀ پیایهری  شهمار ضروری است داوطلبان پس از ط  مراحه  ثبهت نهام،     :شمارۀ پ  گیری دريافت-4

 های بعدی نزد خرد ناهداری کنند.را جهت استفاده و آن نمايند

 داوطلبان نام( ضوابط و شرايط ثبتت

 داشتن تابعیت ايران  -1

مرکهز امهرر    21/2۰/6931 مهررخ  به    ۰4/4600/9۰2شهمارۀ  خاهنام  نام اتباع غیرايرانه ، تهابب ب  ثبت :توجه 

 المل  و مدارس خار  از کارر است.بین

 8391-99پهنجم ابتهداي  در سهال تحصهیل       ۀدرتمام  دروس نربهت دوم پايه  «خیل  خرب»کس، مقیاس -۲

 8399-91پاي  شام درسال تحصیل  اولوکس، مقیاس خیل  خرب در تمام  دروس در نربت 

چنانچ  داوطلب  درمجمرع دوسال تحصیل  پاي  های پنجم وشام ابتداي  حداکثردريک عنران درسه    :6توجه

 را کس، نمرده باشد، ثبت نام وی بالمانب است.«خرب »،مقیاس

 شايستا  های عمرم  دانش آمرز نیز همانند مراد درس  محسرب م  شرد. :0توجه

ت اينترنت  انجام م  شرد ، مسئرلیت صحت مندرجات در با ترج  ب  اين ک  مراح  ثبت نام ب  صرر: 9توجه

ثبت نام ب  طررکام  برعهدۀ داوطل، است و درصررت مغايرت ، قبرل  داوطل، لغر و ب  اثر  ۀتقاضانام

 شد. خراهد

 های ابزار سنجش( ويژگیث 
است ک  ابزارآن ترسط متخصصان مربرط طراح  م   «خالقیت »و  «استعداد » ،«هرش »محترای اين سنجش 

 شرد.
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 آموز( ضوابط و شرايط پذيرش دانشج

ههای دوره اول اسهتعدادهای درخاهان صهرفاً براسهاس نتیجه        آمرزان برای ورود ب  دبیرسهتان دانشپذيرش  -1

 سنجش داوطلبان خراهد برد.

را با ترج  ب  مح  سکرنت خرد در سال  مررد نظر های استعدادهای درخاانالزم است داوطلبان، دبیرستان – ۲

و با عنايت ب  منطق /ناحی  آمرزش وپرورش مح  استقرار مهدارس اسهتعدادهای درخاهان     8391-99تحصیل  

 انتخاب کنند.

 8399-91حرزه اجرای سنجش داوطلبان ، براساس منطق  آمرزش  مح  تحصی  آنان در سال تحصیل   :توجه

 تعیین خراهد شد.

اول استعدادهای درخاهان هسهتند، داوطلبهان مه  ترانهد       ۀدر شهرستان هاي  ک  دارای چند دبیرستان دور-3

حداکثر س  دبیرستان دوره اول استعدادهای درخاان ) هر س  در يک شهرستان واحد ( را ب  ترتی، اولريهت در  

 تقاضانام  ثبت نام خرد انتخاب نمايد.

ناحی  و منطقه  مه  باشهند ضهروری اسهت داوطلبهان نسهبت به  انتخهاب          درشهرهاي  ک  دارای چند  :6توجه 

ضمناً بعداز قبهرل  داوطله، در منطقه  مهررد     های مررد نظر در نراح  و مناطق همجرار اقدام نمايند. دبیرستان

 تقاضا ، انتقال ب  سايرمناطق ممنرع م  باشد.

گان  ، فقط شههر و مدرسه  ای   های س  درصررت انتخاب مدارس شهرهای مختلف يک استان در اولريت:0توجه

سنجش   مالك پهذيرش يها عهدم پهذيرش داوطله، خراههد بهرد .         ک  ب  عنران اولريت اول انتخاب شده است،

 داوطلبان مدارس ایراني خارج از كشور، صرفاً در حوزه هاي سجش  داخل كشور انشام خواهد شد.

 شدگاننام پذيرفته( اعالم نتيجه و ثبتچ

بنه   )  ۀ ثبهت نهام  اول اسهتعدادهای درخاهان ، از طريهق سهامان    ۀ ههای دور شدگان دبیرستانپذيرفت اسام  -8

 .اعالم م  شرد( hoosh.medu.irنشاني

ب  منزل  ورود بدون سنجش  "هفتم دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخاان لزوما ۀپذيرش در پاي :6توجه

سمپاد نیست و تحصی  ايهن دانهش آمهرزان در دوره دوم مترسهط      دوم مترسط  ۀ مجدد ب  دبیرستان های دور

 پژوهان جهران مل  پرورش استعدادهای درخاان و دانش مدارس سمپاد، تابب ضرابط  م  باشد ک  ترسط مرکز

 اعالم م  گردد.

 سنجش ورودیجنس( در جنس يا غیرهمزاد )دوقلر يا بیاتر، همآمرزان همدانش زماندر صررت شرکت هم -۲

 امتیهاز پذيرش يک  از آنان، دياری فقط ب  شرط کس، حداق  هاهتاد درصهد   و مدارس استعدادهای درخاان 

ههای انتخهاب  خهرد، مهازاد بهر      تراند بر اساس اولريهت م  درمدرس  مررد تقاضا شده،آخرين فرد پذيرفت  پذيرش

 نام نمايد.شده، ثبتبین ظرفیت پیش

 بايست مااب  يکديار باشند.م  جنس مرضرع اين بند،آمرزان هماب  دانشانتخ و نرع مدرس هااولريت :6توجه
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-زادان در اولريهت شدگان آزمرن قرار گیرد، امکان قبرل  ساير همزادان در رديف پذيرفت اگر يک  از هم :0توجه

  قبرل  جديد شرد ک  امتیاز کف مدرسب  شرط  فراهم م ی انتخاب  وی هاهای انتخاب  خرد و يا بهبرد اولريت

 زاد اول نباشد.مح  قبرل  هم ۀزاد ديار، باالتر از امتیازکف مدرسهم

، پهیش از  ) در صهررت خهرد اظههاری(    زادآمرزان همب  منظرر بررس  و اعمال تسهیالت پذيرش دانش: 9توجه

زم، نام اياان نیز مازاد زاد بررس  شده و در صررت دارا بردن حداق  امتیاز الآمرزان هماعالم نتیجۀ، امتیاز دانش

 شرد.شدگان اعالم م شده، در فهرست پذيرفت بین بر ظرفیت پیش

اول استعدادهای درخاان، تاريخ مراجع  و مهدارك   ۀهمزمان با اعالم نتیج ، ناان  دقیق دبیرستان های دور-4

شههدگان  نهام پذيرفته   مهلت ثبهت مررد نیاز جهت ثبت نام پذيرفت  شدگان ب  اطالع پذيرفت  شدگان مه  رسهد.  

 خراهد برد. 8391ماه  پايان شهريررتا  ،استعدادهای درخااندبیرستان های دوره اول مترسطۀ 

 شدگانپذيرفته( ضوابط و نحوۀ نقل و انتقال ح

 8391-99تحصیل گیرند در سال، ب  هر دلی  تصمیم م بعد از پذيرشنام يا ک  پس از زمان ثبت داوطلبان -1

در يکه  از مهدارس    پهذيرش درشهرستان  غیر از شهرستان مح  سکرنت فعل  اقامهت کننهد، تنهها در صهررت     

درصهررت داشهتن    و مدرسهۀ شهرسهتان مقصهد   پهذيرش  دارا بهردن امتیاز  شدۀ خرد در شهرستان مبدأ وانتخاب

نام در سهاير  قال و ثبتمجاز ب  انت مبدأ و مقصد، هایبا کس، مرافقت ادارۀ ک  آمرزش و پرورش استان ظرفیت،

 مدارس استعدادهای درخاان )در شهرستان يا استان ديار( خراهند برد.

يافته ، در  آمرزان انتقالهای مبدأ و مقصد دانشک  آمرزش و پرورش استان ۀاعالم مرافقت ادار های  نام توجه:

 مقصد، صحاف  و پلمپ شرد. ۀآمرزی مدرسانتهای دفتر آمار دانش

داخ  يهک شهرسهتان در دوره    انتقال دانش آمرز بین مدارس استعدادهای درخاان در ول پذيرش،در سال ا -۲

اول مترسط  )حت  در صررت دارا بردن امتیاز پذيرش مدرس  مقصد( ممنرع است . الزم است داوطلبان گرامه   

 ضمن دقت کاف  ب  اين مرضرع، نسبت ب  انتخاب دبیرستان های مررد نظر اقدام نمايند. 

های باالتر )تها پايهان   در سنرات و پاي  8391-99تحصیل  اول درسال ۀانتقال دانش آمرزان پذيرفت  شده دور-3

های مبدا مقصد و مرافقت اداره ک  استان ۀدوره اول مترسط  (نیز تنها در صررت دارا بردن امتیاز پذيرش مدرس

 خراهد برد. رپذيو مقصد امکان

 ساير موارد( خ

 روزي هستند. ضمناً،رساند مدارس استعدادهاي درخشان فاقد امکانات خوابگاهي و شبانهبه اطالع مي -1

بة هيئت امناي سمپاد، مستلزم وشده در مدارس استعدادهاي درخشان طبق مص آموزان پذيرفتهتحصيل دانش

)رقم مصوب  هرية مصوب مدارس غيردولتي شهرستان مربوط استش %55الثبت به ميزانپرداخت حق

 الثبت قابل پرداخت، هر ساله از سوي ادارۀ کل آموزش و پرورش استان اعالم خواهد شد(.حق



8939-99 تحصیلی سال درخشان استعدادهای اول دورۀ هایدبیرستان آموزاندانش پذيرش و سنجشنام دفترچۀ راهنمای ثبت  
 

 8از  8صفحة 

مدرسه حضور دارند. هزينة  در هفته در ساعت 45استعدادهاي درخشان حداکثر تا  آموزان مدارسدانش -2

برنامه در مدارس آموزشي و پرورشي فوقنامة نحوۀ ارائة خدمات برنامة اين مدارس براساس آيينهاي فوقتيفعال

 و دريافت خواهد شد. شوراي عالي آموزش و پرورش( محاسبه 3/2/77مورّخ  625دولتي )مصوّب جلسة 

* * * * * 

و پرورش  کل آموزش همراجعه شود. ادار hoosh.medu.irبراي کسب اطالعات بيشتر، به پايگاه اينترنتي 

 .خواهند نمودهاي آنان اعالم گويي به داوطلبان و خانوادهتلفن مشخصي جهت پاسخ ۀها شماراستان


