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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

﴾64نوح،﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 

 بیافرید هاي مختلفگونهو حال آنکه شما را به 

 سخنی کوتاه با والدین

ت ه به نوع و ماهیّتوجّلذا،  شود.اي خاص و متفاوت از دیگري آفریده میهرکس به گونه ،نظام خلقت در ،بدون تردید
هاي آنان تأثیر تپرورش قابلیّهاي هدایت و شناخت دقیق و کامل استعدادها و جستجوي راه ،هاي فرديیادگیرندگان، تفاوت

هاي گوناگونی موجود است که استعدادها و توانایی ،نیز آموزاندر بین دانش شگرفی در شکوفایی و درخشش آنان خواهد داشت.
انسانی با تأکید بر استعدادهاي درونی مخاطب، براي  ۀتوسعآموزش و پرورش سازگار با  از طریق و ه شودالزم است به آنها توجّ

 آینده نخبگان هبالقوّ طور به امروز، برتر استعدادهاي .شود ه ئارا ويبه الزم و اختیار و توانایی گردد تولید دانش و فکر آماده 
پیشرفت  و بهبود در فردي، یتموفقّ و شکوفایی ضمن توانندمی ،صحیح هدایت و موقعهب درصورت شناسایی که هستند جامعه

 دوچندان افراد این رادر قبال آن یانمتولّ و وپرورش آموزش نظام تمسئولیّ امر ه، ایننمایند. البتّ نقش ایفاي نیز جامعه وضعیت
صی مرتبط، صیِ کافی و جایگاه اجتماعی در جامعۀ تخصّچرا که این افراد به مرور زمان، در صورت کسب توان تخصّ ،کندمی

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

آید میترین مرجع هدایت استعدادهاي فرزندان به شمار خانواده، معتبرترین منبع تشخیص استعداد و اساسیدر این مسیر، 
د. اگر به لطف و عنایت الهی، بونتیجه خواهد بیگونه اقدام آموزشی و پرورشی هر ،و بدون همکاري و همیاري خانواده

 د.باشمیمتوجه والدین او  ت بیشتريلیّؤمس نیز به همان میزان ،از موهبت استعداد و هوش باال برخوردار است يآموزدانش

 تواند در شكوفایی و پرورش فرزندتان مؤثر باشد.نكات زیر می توجه بهبنابراین، 

شناسایی و پرورش شایسته و اصولی  اي برخوردارند و وظیفۀ خطیرهاي ویژههمۀ افراد از توانمنديکه اعتقاد و باور به این *

 مهم خانواده است. تکالیفاز  ،فرزندان ۀو خردمندان

را باور داشته باشید و با ایجاد  اوهاي ها، عالیق و گرایشتان، قابلیّتیتی فرزندبا شناخت دقیق و کامل از ابعاد شخصّ *

ر بودن نقش ثّؤبر م ،هایشتها و موفقیّبه درخشش در خانواده و توجه خاصّ مناسبشرایط عاطفی و روانی 
حصیلی و شغلی او زمینۀ پیشرفت ت ،هی. در پرتو چنین توجّتأکید کنید بشري ۀاش در خانواده، اجتماع و جامعفردي

 فراهم خواهد شد.

آرامش خاطر، بهداشت روانی و احساس  تالش کنید پذیري،دت و تعهّش انگیزة تحصیلی و تقویت احساس مسئولیّبا پرور *

در او تقویت کنید و به تناسب استعداد، رشد و  هاي نخستین شکوفایی استعداد استخودارزشمندي را که از پایه
 بینانه از او داشته باشید.انتظارات واقع ،اشل ذهنیتحوّ

هاي تحصیلی و یا به زعم خودشان تدر تالش براي یافتن موقعیّ ،ي دارندوالدینی که فرزندان مستعدّ ،برخی از موارددر  *

د تحت عناوین آمادگی براي آزمون ورودي مدارس هاي آموزشی متعدّبه دنبال کالس ،شانپرورش استعداد فرزندان
سؤاالت آزمون که ي آزمون( هستند. باید خاطرنشان کنیم ی از چندین سال قبل از برگزاراستعدادهاي درخشان )حتّ

مستعد با تأکید بر سطوح باالي شناختی و با  انآموزورودي مدارس استعدادهاي درخشان به منظور شناسایی دانش
هاي آمادگی، تأثیر کالس شرکت در هاي فراوان وزدنشود و معموالً تستتلفیق دانش و مفاهیم درسی طراحی می

 معنويهاي گزاف مادّي و شود هزینهبنابراین، توصیه می. آموزان نخواهد داشتی در پذیرش و قبولی دانشچندان
ریزي اصولی، فضاي مناسبِ ها نشود و با برنامهصرف این کالسهاي بسیار مهم نوجوانی در سال خود و فرزندتان

تحت عنوان  در سنوات اخیر مؤسّساتی ضمناً، بروز استعدادهاي او ایجاد کنید. مطالعه و درک مطالب جهت تجلّی و
فّقیّت در آزمون ورودي ومو تضمین کسب  منظورها با ادّعاي انجام مشاوره بهنآمراکز مشاورة تیزهوشان و نظایر 
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ونه ارتباطی با مرکز ملّی گاین مؤسّسات، هیچ ؛اندهاي استعدادهاي درخشان در مناطق مختلف شکل گرفتهدبیرستان
به این قبیل مراکز کامالً دقّت  مراجعهدر شود توصیه می و ندرپژوهان جوان نداپرورش استعدادهاي درخشان و دانش

ها و و با عنایت به تماسموجود بر اساس تجارب  نموده و هشیاري و تحقیق الزم را در این خصوص داشته باشید.
پرداخت ، حاصلی جز فوق مراکز بسیاري از هايرسد ارجاع به مشاورهنظر میآموزان، بهدانش يمراجعات مکرّر اولیا

 ارتباط با آموزان در پی نداشته است. درخود دانشخصوصاً ها و ریختن آرامش روحی و روانی خانواده همهب، هزینه
 مؤسّسات با عنوان ها وسایت چنینهاي مجازي و همشبکهبرخی از   ،در سال گذشتهمتأسّفانه  موضوع،همین 

حساب هاي شبکۀ هوشمند مخابرات بهشود و از سرویسشروع می 909که با هاي تلفنی شماره)مشاورة تلفنی 

 ةشدکذب و واهی از قبیل آگاهی از نتایج آزمون و نام دبیرستان پذیرفته ادّعاهاي انجام تبلیغات گسترده و با ،(آیدمی

هایی که عموماً اطاّلع هاي گزافی را به خانواده، مبالغ و هزینهو ... شدگانپذیرفته اسامی فرد قبل از انتشار رسمی
 اند، تحمیل کرده بودند.نداشتهکافی نسبت به موضوع دریافت پول بر روي قبض تلفن ثابت 

ه توجّ اید،آموزش تکمیلی را در نظر گرفته یابرنامه هاي فوقشرکت در کالس ،ریزي آموزشی براي فرزندتاندر برنامه اگر* 

درک بهتر مفاهیم درسی و تمرین بیشتر براي افزایش  بخشی وتواند جهت عمقها میاین آموزش که کنید
ها ا قبولی در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان هدف اصلی این کالسامّ؛ ر باشدهاي یادگیري مؤثّمهارت

د )از جمله استعداد ذاتی، آمادگی ت است که قبولی در آزمون به عواملی متعدّذکر این نکته حائز اهمیّ قرار نگیرد.
 ،لذادارد.  ، مدیریت زمان و...( بستگیآموز قبل و در حین آزموننی دانشتحصیلی، شرایط جسمانی و روا

مبنی بر آموز ل تحصیل دانشدبستان محّو حتی آموزگار ها سات خصوصی و آموزشگاههاي برخی از مؤسّداوريپیش
 درست باشد. تواندنمی ،قبولی قطعی فرزندتان در آزمون

* * * * * 

. آموز مستعد را متمایز کردتوان دانشبراساس یك آزمون نمی تنها خوبی واقفید کهبه ،هاي گرامیمحترم و خانواده ياولیا
هاي آزمونو ابزارها و  انصمتخصّ توسط دمتعدّ هايروش یندآبر تنها از وبوده  صیتخصّ بسیار امري ،فرد  یك استعداد تشخیص

 استعدادهاي توضعیّ از دقیقی ارزیابی توانمی ...و حصیلیت پیشرفت هايآزمون ،خودسنجی، مانهوش، گزارش والدین و معلّ
 خود براي مهم  و بزرگ هدف یك عنوان به را درخشان استعداهاي مدارس ورودي درآزمون قبولی از این رو، .داشت آموزاندانش

 به خانواده روانی و عاطفی هايوپشتیبانی هاحمایت با ايمدرسه و تموقعیّ هر در شما فرزند هايد استعدا .نکنید یتلقّ فرزندتان و
 هدفمند،مؤمن و و سالم،  صالح انفرزند تربیت آن و دارد وجود هستی نظام در واالتري بسیار فاهدا .یابد رشد تواندمی خوبی

 .است و خودباور مدارد، قانونمتعهّو  امیدوار، نشاطبا  و شگرتال

 از نفر 000/200 درحدود، قبلدورة اوّل سالدر آزمون  در سطح کشور آزمون کنندگانشرکت تعدادبدانید که  بد نیست
 نفر 000/15 در حدود  کشور درکلّ آزمون شدگانپذیرفته تعداد کهدرحالی؛ بود «بسیارخوب»تحصیلی وضعیت با آموزاندانش
 نخواهند موفق دمتعدّ دالیل به آزمون این در باال استعداد بودن دارا وجود با کنندگانشرکت از زیادي تعداد ،بنابراین .استبوده
 فشارهايچرا که  .دیببر بین از فرزندتان زندگی در را شکست و ناکامی ،فشارعوامل  ،منطقیو  مستدل گفتگوي با. لذا، بود

 شکست احساس . به خاطر داشته باشید کهآیندبه حساب می آموزاندانش استعدادهاي شکوفایی و رشد هايآفت ،وذهنی روانی
 ،جسمی فشار هرگونه رفع منظور به .سازدمی دارخدشه را او وخودباوري نفس به اعتماد فرزندتان، هايتقابلیّ از نادرست قّیتل و

)قبولی یا عدم  اينتیجه هر کسب از نظرصرف ،آزمون از بعد و قبل را فرزندتانعاطفی  شرایط ،است ضروري عاطفی و ذهنی
 این در قبولی، او هايتقیّفّووم هاتوانایی به گذاريارزش و نهادن ارج ضمن ،وي با برخورد هايروش در .نمائید مدیریت قبولی(

  به ،کهاین آخر کالم .دنینک یتلقّ وناتوانی ضعف ۀرانشان درآن قبولی عدم و کاذب غرور و ییجويبرتر ،تفاخر سبب را آزمون
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 توفیقات به تواندمی وشرپی تحصیلی هايسال در هایشتوانایی بر تکیه و متعال خداوند به کالاتّ با دهید اطمینان فرزندتان
 تحصیلی است. مؤفّقیّتها مسیر رسیدن به د. پذیرش در این آزمون، تنها یکی از دهشو نائل بزرگی

 

 استعدادهای درخشانمتوسّطۀ دورۀ اوّل و دوم  هایدبیرستان آزمون ورودی

هاي استعدادهاي درخشان و آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامۀ تحصیل در دبیرستانبه منظور شناسایی و جذب دانش
ورودي  آزمونآموزش و پرورش،  و مصوّبات شوراي عالی آموزش و پرورش اصولی وزارت هايراستاي سیاستدر 

برگزار  فترچهوفق مفاد این د 1396-97سال تحصیلی  استعدادهاي درخشان براي متوسّطه و دوم لهاي دورة اوّدبیرستان
ت را با دقّ برگ تقاضانامۀ ثبت نامو راهنماي تکمیل نمون هشود مطالب این دفترچمی توصیه میبه داوطلبان گرا د.شومی

 الع کامل، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.مطالعه کرده و با اطّ

 مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون

 تا  25/11/1395شنبه مورّخ دومدارس استعدادهاي درخشان، از روز  نام داوطلبان آزمون ورودي پایۀ هفتم و پایۀ دهمثبتـ 1

 انجام خواهد شد. azmoon.medu.irبه نشانی نام الکترونیکی سامانۀ ثبت از طریق03/12/1395تاریخ روز سه شنبه 

صورت اینترنتی به و رسیدگی به اعتراضات  اعالم نتیجۀ آزمون ،نام، صدور کارت ورود به جلسه تمامی مراحل ثبت :6تبصرۀ 

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.

نام قابل مشاهده و انتخاب ثبت صات و ظرفیّت پذیرش مدارس استعدادهاي درخشان سراسر کشور در هنگاممشخّ :2تبصرۀ 

 خواهد بود.

نامۀ شمارة آموزان پایۀ نهم مدارس استعدادهاي درخشان بر اساس بخشنام و شرکت دانشضوابط ثبت :9تبصرۀ 

باید در آزمون که بر اساس بخشنامۀ مذکور می یآموزانالزم است دانشخواهد بود.  23/09/1395مورّخ  167016/101

  هماهنگی الزم را با مدارس محلّ تحصیل داشته باشند.، شرکت نمایند

نویس در صفحات انتهایی این نام الکترونیکی، نمونۀ پیشنام و نحوة تکمیل فرم ثبتبه منظور آشنایی با روند ثبت تذکّر:

نام و انتخاب شود دانش آموزان قبل از ورود به سامانه، راهنماي تکمیل فرم ثبتدفترچه گنجانده شده است. پیشنهاد می

 یند.هاي مورد نظر را به دقّت مطالعه نمااولویت

ـ کارت ورود به جلسۀ آزمون )شامل نام و نام خانوادگی و سایر مشخّصات فردي، مدارس استعدادهاي درخشان انتخاب شده 2

از   قبل از تاریخ برگزاري آزمون، به همراه نشانی دقیق حوزة امتحانی، یك هفتهبه ترتیب اولویّت و عکس هر داوطلب(، از 

 گیرد.اختیار داوطلبان قرار میدر  azmoon.medu.ir سامانۀ  طریق

 شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون، بدون ارائۀ کارت ورود به جلسه، اکیداً ممنوع است. تبصره:

در سراسر  11/02/1396شنبه مورّخ صبح روز پنج 9ـ آزمون ورودي پایۀ هفتم مدارس استعدادهاي درخشان، رأس ساعت 9

 زمان برگزار خواهد شد.کشور به صورت هم
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در سراسر 15/02/1396صبح روز جمعه مورّخ  9هاي استعدادهاي درخشان، رأس ساعت ـ آزمون ورودي پایۀ دهم دبیرستان4

 زمان برگزار خواهد شد.کشور به صورت هم

 دارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمونم

نام را نام، فیلدهاي مربوط در تقاضانامۀ ثبتثبتنام در آزمون: داوطلبان باید پس از ورود به سامانۀ تکمیل فرم ثبت -1
 تکمیل نمایند.

پیكسل و  211× 911پیكسل یا  911×411)نام، فایل عکسبارگذاري فایل عکس داوطلب: جهت ثبت -2

کیلوبایت  91آموز مورد نیاز است. حجم این فایل نباید از جاري دانشبا زمینۀ سفید، مربوط به سال (jpegفرمت 

کننده، ضمن محرومیّت از آموز شرکت. در صورت استفاده از تصاویر قدیمی یا تصویر فردي غیر از دانشبیشتر باشد
نام آنان بالاثر خواهد شد. ضمناً عکس دختران باید با حجاب اسالمی شرکت در آزمون، پیگردهاي قانونی اعمال و ثبت

 بوده و صورت کامل آنان مشخّص باشد.
از طریق سامانۀ ثبت نام الکترونیکی طبق  فقطریال ك صـد و شصت وپنج هــزار( )ی 000/165/-واریز مبلغ  -3

شود. رسانی مینام،  در سامانه اطّالعشدن ثبتمنظور قطعی: تاریخ مراجعه به سامانه و انجام واریز وجه بهبنديزمان

و رمز دوم  ههاي بانکی عضو شبکۀ شتاب استفاده نمودداوطلبان گرامی باید جهت پرداخت وجه ثبت نام ،از کارت

 اینترنتی را به همراه داشته باشند. پرداخت

-هاي خودپرداز، هیچو یا دستگاه نام به صورت مستقیم، از طریق مراجعه به بانكدرصورت واریز وجه ثبت: 6تبصرۀ  -

 نامی انجام نشده و وجه واریزي نیز قابل استرداد نخواهد بود.گونه ثبت

 ت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریاف: 2تبصره -

  

 استعدادهای درخشان متوسطۀ های دورۀ اوّلدبیرستانضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان 

 داشتن تابعیّت ایرانی ـ6

الملل و مدارس مرکز امور بین 29/14/6975مورّخ  10222/941ثبت نام اتباع غیرایرانی، تابع بخشنامۀ شمارة  تبصره:

 خارج از کشور است.

خوب در سایر دروس[ در خوب در تمامی دروس[ و یا ]کسب مقیاس خوب در حدّاکثر یك درس و خیلی]کسب مقیاس خیلیـ2

 1391ـ95نوبت دوم پایۀ پنجم ابتدایی در سال تحصیـلی 

بر تماماً نام ثبتشود، مسئولیّت صحّت مندرجات در فرم نجام میبا توجه به اینکه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی ا تبصره:

تّی قبولی داوطلب در آزمون لغو و حدر صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در آزمون، شرکت و و  عهدۀ داوطلب است

 .اثر خواهد بودبی
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 موادّ امتحانی ، تعداد و ضریب سؤاالت آزمون

نمرة آزمون مربوط به  %20است که « استعداد تحصیلی»و « استعداد تحلیلی»ـ محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت 6

 .باشدمی« استعداد تحصیلی»آن مربوط به سؤاالت  %00و « استعداد تحلیلی»سؤاالت 

گویی به آنها، به شرح جداول ت زمان پاسخـ منابع، تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودي پایۀ هفتم دورة اوّل متوسّطه و مد2ّ

 زیراست:

 گوییزمان پاسخ تعداد سؤال سؤاالت استعداد تحلیلی

 دقیقه 15 15 استعداد تحلیلی

 

 گوییزمان پاسخ منابع طرح سؤال ضریب تعداد سؤال سؤاالت استعداد تحصیلی

 قرآن و تعلیمات دینی و اخالق
 هاي آسمان(ن و هدیهآ) آموزش قر

های سوم سؤاالت درسحدود یک 2 8

قرآن، فارسی، مطالعات اجتماعی، 

علوم تجربی و ریاضی از پایۀ پنجم 

 و ،6974ـ75ابتدایی سال تحصیلی 

حدود دوسوم سؤاالت نیز  از پایۀ 

ششم ابتدایی سال تحصیلی 

شود.ضمناً طرّاحی می 6975ـ71

سؤاالت درس تفكّر و پژوهش از 

 کتاب پایۀ ششم  سال تحصیلی

 .طرّاحی خواهد شد 6975ـ71

 دقیقه 95

 2 61 هاي خواندن و نوشتن(فارسی )مهارت

 6 9 مطالعات اجتماعی

 6 5 تفکّر و پژوهش

 2 61 علوم تجربی

 9 65 ریاضیات

 669نمرۀ آزمون استعداد تحصیلی:  55 جمع کل

)فقط با یك پاسخ درست( به منظور ارزیابی توانایی تحلیل، اي سؤاالت استعداد تحلیلی به شیوة غیرکالمی و چهارگزینهـ  9

شود. الزم به ذکر است طرّاحی این سؤاالت صرفاً دهی مطالب و مباحث گوناگون طرّاحی میبندي و سازمانیابی، طبقهریشه

 مبتنی بر محتواي کتب درسی نخواهد بود.

هاي درسی، با تأکید با یك پاسخ درست( در سطح محتـواي کتاباي )فقط ـ سـؤاالت استعداد تحصیلی، به شیوة چهـارگزینه4

 شود.مادّة درسی در برخی از سؤاالت، طرّاحی میدو یا چند هاي مفاهیم و مهارتتلفیق دانش، بر سطوح باالي شناختی، 

شود. طرّاحی میاز محتواي درسی مشترک داوطلبان اهل تشیّع و تسنّن « هاي آسمانآموزش قرآن و هدیه»ـ سؤاالت درس 5

هاي دینی )بر اساس به سؤاالت مشترک اقلّیّت هاي دینی رسمی کشور )مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان(،اما داوطلبان اقلّیّت

 پایۀ ششم( پاسخ خواهند داد. 9/31پایۀ پنجم و کد   33هاي دینی با کد هاي آسمان ویژة اقلّیّتمحتواي کتاب هدیه

شود. امتیـاز منفی براي داوطلب در نظـر گرفته می 1امتیاز مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3یح، ـ به ازاي هـر پاسخ صح1

 براي سؤاالت بدون پاسخ، امتیازي در نظر گرفته نخواهد شد.

 .امتیاز منفی براي او در نظر گرفته خواهد شد 1چه داوطلب در هر سؤال بیش از یك گزینه را عالمت زده باشد، چنان تبصره:

 

 www.Heyvagroup.com  مرکز مشاوره تحصیلی هیوا

 9799799909تماس از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 6971 -79تحصیلی سال -های درخشان سراسر کشوراستعدادنام در آزمون ورودی مدارس دفترچۀ راهنمای ثبت

 

 11از  1صفحۀ 

 

 

 

 استعدادهای درخشانمتوسطۀ  های دورۀ دوم ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان دبیرستان

 ـ داشتن تابعیّت ایرانی6

الملل و مدارس خارج مرکز امور بین 23/01/1395مورّخ   10222/310ثبت نام اتباع غیرایرانی، تابع بخشنامۀ شمارة   تبصره:

 از کشور است.

  1391-95تحصیلی پایۀ هشتم در خرداد سال 19ـ داشتن حداقل معدل کل ساالنۀ  2

 23/09/1395مورخ  167016/101نامۀ شمارة که بر اساس بخش پایۀ نهم مدارس استعدادهاي درخشانآموزان دانش تبصره:

شرط معدّل موضوع این ، باید در آزمون شرکت نمایند، از پژوهان جوانو دانش ی پرورش استعدادهاي درخشانرکز ملّم

آموزان در آزمون ورودي در صورت قبولی، منوط به احراز شرایط ادامۀ . پذیرش نهایی این دسته از دانشبند معاف هستند

اي شور 26/01/1306مورّخ  750مصوّبۀ جلسۀ  13مادّة  3مطابق تبصرة  1395-96تحصیل در پایۀ نهم سال تحصیلی 
 باشد.عالی آموزش و پرورش در مدارس استعدادهاي درخشان می

 
 موادّ امتحانی ، تعداد و ضریب سؤاالت آزمون

نمرة آزمون مربوط به  %20است. « استعداد تحصیلی»و « استعداد تحلیلی»ـ محتواي آزمون مشتمل بر دو دسته سؤاالت 6

 است.« استعداد تحصیلی»آن مربوط به سؤاالت  %00و « استعداد تحلیلی»سؤاالت 

گویی به آنها، به شرح جداول ـ منابع، تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودي پایۀ دهم دورة دوم متوسّطه و مدّت زمان پاسخ2

 زیراست:
 

 گوییزمان پاسخ تعداد سؤال سؤاالت استعداد تحلیلی

 دقیقه 15 15 استعداد تحلیلی

 

 گوییزمان پاسخ منابع طرح سؤال ضریب تعداد سؤال سؤاالت استعداد تحصیلی

هاي آموزش قرآن و پیام (قرآن و معارف اسالمی
 آسمان(

حدود یک سوم سؤاالت هر مادّۀ  2 8

درسی از پایۀ هشتم سال تحصیلی 

و حدود دو سوم سؤاالت  6974ـ75

نیز از پایۀ نهم سال تحصیلی 

 .شودطرّاحی می 6975ـ71

 

 دقیقه  85

 2 65 فارسیزبان و ادبیات 

 مطالعات اجتماعی
 )تاریخ، جغرافیا، اجتماعی(

65 6 

 2 69 علوم تجربی

 9 21 ریاضیات

 655نمرۀ آزمون استعداد تحصیلی:  95 جمع کل
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اي )فقط با یك پاسخ درست( به منظور ارزیابی توانایی تحلیل، ـ  سؤاالت استعداد تحلیلی به شیوة غیرکالمی و چهارگزینه9

شود. الزم به ذکر است طرّاحی این سؤاالت صرفاً دهی مطالب و مباحث گوناگون طرّاحی میبندي و سازمانیابی، طبقهریشه

 مبتنی بر محتواي کتب درسی نخواهد بود.

د هاي درسی، با تأکیاي )فقط با یك پاسخ درست( در سطح محتـواي کتابـ سـؤاالت استعداد تحصیلی، به شیوة چهـارگزینه4

 شود.مادّة درسی در برخی از سؤاالت، طرّاحی میدو یا چند هاي مفاهیم و مهارتتلفیق دانش، بر سطوح باالي شناختی، 

شود. اما داوطلبان از محتواي مشترک داوطلبان اهل تشیّع و تسنّن طرّاحی می« هاي آسمانپیامقرآن و »ـ سؤاالت درس 5

براساس محتواي (هاي دینـی هاي دینی رسمی کشور )مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان(، به سؤاالت مشترک اقلّیّتاقلّیّت

 پاسخ خواهند داد. )پایۀ نهم 2/135و کد  پایۀ هشتم  2/119هاي دینی با کد کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخالق ویژة اقلّیّت

شود. امتیـاز منفی براي داوطلب در نظـر گرفته می 1امتیاز مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3ـ به ازاي هـر پاسخ صحیح، 1

 براي سؤاالت بدون پاسخ، امتیازي منظور نخواهد شد.

 امتیاز منفی براي او منظور خواهد شد. 1 ت زده باشد،چنانچه داوطلب در هر سؤال بیش از یك گزینه را عالم تبصره:  

 آموزشرایط پذیرش دانشت ،ضوابط و ظرفیّ

هاي دورة اوّل و دوم استعدادهاي درخشان در هر شهرستان با در نظر گرفتن مناطق تحت دبیرستانت پذیرش ظرفیّـ 6

مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و ، بر اساس پیشنهاد ادارة کلّ آموزش وپرورش استان و با تأیید پوشش
نام الکترونیکی از طریق سامانۀ ثبت نام، به اطّالع داوطلبان خواهد پژوهان جوان تعیین شده است که در هنگام ثبتدانش
 رسید.

پذیرش آنها، هاي دورة اوّل یا دوم استعدادهاي درخشان یا افزایش در ظرفیّت گونه افزایش در تعداد دبیرستانهیچ: 6تبصرۀ 

 مجاز نیست.

هاي دورة متقاضی یك رشتۀ تحصیلی در هریك از دبیرستان ،کننده در آزموندر مواردي که تعداد داوطلبان شرکت: 2تبصرۀ 

و یا نمرات آنان کمتر از حدّ قابل قبول باشد، به تشخیص  بودهدوم استعدادهاي درخشان، کمتر از حدّ نصاب مورد نیاز 
شدگان آن رشتۀ تحصیلی در مدرسۀ پژوهان جوان، اسامی قبولی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشکارشناسی مرکز ملّ

 شده تعیین و منتشر خواهد شد.ت اعالممذکور کمتر از ظرفیّ

 هاي دورة اوّل و دوم متوسطه استعدادهاي درخشان، صرفاً بر اساس رتبۀ مبتنیآموزان براي ورود به دبیرستانـ پذیرش دانش2

 بر نمرة آزمون ورودي خواهد بود.

ـ الزم است داوطلبان، دبیرستان استعدادهاي درخشان مورد نظر خود را با توجّه به محلّ سکونت خود در سال تحصیلی 9

 استقرار مدارس استعدادهاي درخشان انتخاب کنند. محل ناحیۀ آموزش و پرورش /و با عنایت به منطقۀ 1396ـ97

 آنان تعیین خواهد شد. 1395ـ96حوزة امتحانی داوطلبان، بر اساس منطقۀ آموزشی محل تحصیل سال تحصیلی  تبصره:

هایی که داراي چند دبیرستان دورة اوّل یا دوم متوسطه استعدادهاي درخشان هستند، داوطلبان در انتخاب ـ در شهرستان4

تواند حدّاکثر سه دبیرستان دورة اوّل یا دوم و هر داوطلب میمدرسۀ مورد نظر خود در سطح شهرستان اختیار کامل دارند 
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ضمناً،  برگ تقاضانامۀ خود انتخاب نماید.استعدادهاي درخشان )همگی در یك شهرستان واحد( را به ترتیب اولویت در نمون
، صرفاً مجاز به انتخاب نام در آزمونهاي انتخابی خود در زمان ثبتداوطلبان آزمون ورودي دورة دوم متوسّطه در اولویت

 باشند.یك رشتۀ تحصیلی می

گانه، در قبولی یا عدم قبولی هاي سهتوجّهی و انتخاب مدارس شهرهاي مختلف یك استان در اولویتدر صورت بی تبصره:

 به عنوان اولویت اوّل انتخاب شده است، مالک خواهد بود. توسط داوطلب اي کهداوطلب، فقط شهر و مدرسه

هاي تحصیلی )علوم تجربی، ریاضی هاي دورة دوّم استعدادهاي درخشان، براي رشتهآموز در دبیرستانپذیرش نهایی دانش -5

باشد. نامۀ هدایت تحصیلی مربوط میو فیزیك و ادبیات و علوم انسانی( منوط به کسب شرایط احراز رشته مطابق آیین

در سال اوّل پذیرش اکیداً ممنوع هاي دورة دوّم استعدادهاي درخشان شدگان در دبیرستانضمناً، تغییر رشتۀ پذیرفته

هاي بعد، عالوه بر دارا بودن شرایط و ضوابط تغییر رشتۀ تحصیلی، کسب کف امتیاز قبولی در رشتۀ مورد و در پایه بوده

 نظر در آزمون ورودي، در آن دبیرستان الزامی می باشد.

 آموزانتقال دانش و نحوۀ نقل

گیرند در سال تحصیلی نام یا پس از زمان برگزاري آزمون ورودي، به هر دلیل تصمیم میداوطلبانی که پس از زمان ثبت -6

تنها در صورت قبولی در یكی از مدارس در شهرستانی غیر از شهرستان محلّ سکونت فعلی اقامت کنند،  1396ـ97

، با دمرۀ کف قبولی مدرسۀ شهرستان مقصشدۀ خود در شهرستان مبدأ و دارا بودن حدّاقل نانتخاب

هاي مبدأ و مقصد، مجاز به انتقال و ثبت نام در دیگر مدارس استعدادهاي کسب موافقت ادارات کلّ آموزش و پرورش استان

 درخشان )در شهرستان یا استان دیگر( خواهند بود.

اوّل  و دوم متوسّطه )حتّی در صورت دارا بودن ـ انتقال بین مدارس استعدادهاي درخشان در داخل یك شهرستان در دورة 2

. الزم است داوطلبان گرامی با  دقّت در سال اوّل پذیرش، اکیداً ممنوع استحدّاقل نمرة کف قبولی مدرسۀ مقصد( 

بعد از اعالم قبولی و تعیین مدرسۀ مورد کافی به این موضوع، نسبت به انتخاب اولویت مدارس انتخابی خود اقدام نمایند. 

 جایی دبیرستان به هیچ وجه ممکن نیست. پذیرش، امکان تغییر یا جابه

نیز تنها )تا پایان دورة اوّل متوسطه( هاي باالتر در سنوات و پایه 1396ـ97شدة آزمون ورودي آموزان پذیرفتهـ انتقال دانش9

 . پذیر خواهد بودمکاناي فوق اهدرصورت دارا بودن شرایط مندرج در بند

 شدگانپذیرفتهاعالم نتیجه و ثبت نام نحوۀ 

مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و  سایت، در اوّلین فرصت پس از برگزاري آزمون بر روي متن سؤاالت آزمونـ 6

دو هفته پس از حدود ، نیز کلید تصحیح آزمون( منتشر خواهد شد. sampad.medu.irپژوهان جوان )به نشانی دانش

 .شودمیمنتشر پژوهان جوان برگزاري آزمون از سوي مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش

چه بنا به مالحظات فنّی و کارشناسی، سؤال یا سؤاالتی در کلید آزمون کنار گذاشته شود، محاسبۀ نمرة آزمون چنان تبصره :

ه آن سؤال پاسخ درست یا نادرست داده باشند یا اصالً پاسخ نداده باشند( بدون در نظر که ببراي تمامی داوطلبان )اعمّ از آن
 صورت یکسان انجام خواهد شد.گرفتن نمرة آن سؤال یا سؤاالت، به
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هاي دورة اوّل و دوم متوسطه استعدادهاي درخشان، بر اساس ظرفیّت پذیرش شدگان دبیرستانـ فهرست اسامی پذیرفته2

  از طریق سامانۀ  براي هر مدرسه، پس از برگزاري آزمون ورودي مدارس نمونۀ دولتیتعیین شده 

azmoon.medu.ir ، شود.اعالم می 1396اوایل تیر ماه 

استعدادهاي درخشان به منزلۀ ورود بدون آزمون به  متوسطۀ هاي دورة اوّلقبولی در پایۀ هفتم دبیرستان :هتبصر

 خود خواهد بود. گیري در این خصوص تابع ضوابط خاصّهاي دورة دوم استعدادهاي درخشان نیست و تصمیمدبیرستان

هاي دورة اوّل و دوم استعدادهاي درخشان اعالم براي دبیرستان ايشدگان، فهرست ذخیرهبه جز فهرست اصلی قبولـ 9

 نخواهد شد.

اند، حدّاکثر یك هفته پس از اعالم نتیجۀ آزمون، کارنامۀ عدم قبولی شامل ـ  براي کلّیۀ داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده4

شده در مدرسۀ هاي صحیح و غلط، نمرة مکتسبۀ هر مادّة درسی، نمرة کلّ آن داوطلب و نمرة آخرین فرد پذیرفتهتعداد پاسخ

 شود.صادر میمورد تقاضاي او 

هاي اجرایی، از سوي ستاد برگزاري آزمون در استان تعیین شده و مرجع و مهلت رسیدگی به اعتراضات موردي مربوط به حوزهـ 5

آزمون، به  ۀهاي رسیدگی و تجدید نظر در نتیجدرخواستشود. میبه نحو مناسب به اطاّلع داوطلبان و اولیاي آنان رسانده 

 .شودصورت متمرکز و از طریق سامانۀ مربوط انجام می

نس( در آزمون ورودي مدارس مجس یا غیرهمجنتر، هآموزان همزاد )دوقلو یا بیشدانش شرکت همزمانـ در صورت 1

فقط به شرط کسب حدّاقل هشتاد درصد نمرۀ آزمون استعدادهاي درخشان و پذیرش یکی از آنان، دیگري 

شده، بینیمازاد بر ظرفیّت پیش تواندمی ،های انتخابی خودبر اساس اولویّتتواند ، میشدهفرد پذیرفتهآخرین 

 نام نماید.در مدارس استعدادهاي درخشان ثبت

 باشند. مشابه یکدیگربایست لزوماً نس موضوع این بند، میمجآموزان ههاي انتخابی دانشاولویت :6تذکّر

هاي در اولویت ادمزشدگان آزمون قرار گیرد، امکان قبولی سایر هنس در ردیف پذیرفتهجادان هممزاگر یکی از ه :2تذکّر 

زاد دیگر، باالتر از کف شود که کف امتیاز مدرسه قبولی جدید همها به شرطی فراهم میانتخابی خود و یا بهبود اولویت
 ل نباشد.اد اوّمزامتیاز مدرسه محل قبولی ه

اد بررسی شده و مزآموزان ه: به منظور بررسی و اعمال قاعدة پذیرش دوقلوها، پیش از اعالم نتیجۀ آزمون، نمرة دانش9رتذکّ

شدگان اعالم بینی شده، در فهرست پذیرفتهدر صورت دارا بودن حدّاقل نمرة الزم، نام ایشان نیز مازاد بر ظرفیّت پیش
 شود.می

هاي استعدادهاي درخشان، تاریخ مراجعه و مدارک مورد نیاز جهت مان با اعالم نتیجۀ آزمون، نشانی دقیق دبیرستانمزـ  ه9

شدگان نام پذیرفتهآخرین مهلت ثبتشود. شدگان آزمون نیز به اطّالع ایشان رسانده مینام پذیرفتهثبت

خواهد  6971دّاکثر تا آخر مردادماه استعدادهای درخشان، حمتوسطۀ های دورۀ اوّل و دوم دبیرستان

 نام مجاز نخواهد بود.بود. بعد از موعد مقرّر، ثبت
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 سایر موارد

هاي اجرا، دفترچۀ سؤاالت و انجام مصاحبۀ تخصّصی نظیر تفاوت در ساعت برگزاري آزمون، حوزه مالحظاتیبه دلیل ـ 6

هاي دورة اوّل و دوم آموزان این مدارس جهت ورود به دبیرستان، الزم است دانشبراي مدارس ایرانی خارج از کشورو... 
هایی که پس از هماهنگی مرکز سنجش آموزش و پرورش و تأیید مرکز ملّی استعدادهاي درخشان، بر اساس اطّالعیهمتوسطۀ 

شود، اقدام دارس خارج از کشور اعالم میالملل و مپژوهان جوان، از طریق مرکز امور بینپرورش استعدادهاي درخشان و دانش
شدگان مدارس استعدادهاي درخشان، از سوي مرکز ملّی نام، مازاد بر پذیرفتهشدگان نهایی این آزمون جهت ثبتنمایند. پذیرفته

 ها، معرّفی خواهند شد.پژوهان جوان به ادارات کلّ آموزش و پرورش استانپرورش استعدادهاي درخشان و دانش

آموزان ، قبولی این دانش1396ـ97تحصیلی در سال و حضور نداشتن در مدارس محلّ قبولی نامدر صورت عدم ثبت ره:تبص

 اثر خواهد بود.لغو و بی

تحصیل  روزي هستند. ضمناً،هاي استعدادهاي درخشان فاقد امکانات خوابگاهی و شبانهرساند که دبیرستانبه اطاّلع می ـ2

الثبت به شده در مدارس استعدادهاي درخشان طبق مصوّبۀ هیئت امناي سمپاد، مستلزم پرداخت حقّآموزان پذیرفتهدانش

الثّبت قابل پرداخت، از سوي درصد شهریۀ مصوّب مدارس غیردولتی شهرستان مربوطه است )رقم مصوّب حقّمیزان پنجاه

ساعت در هفته در مدرسه  12تا حدود  حداکثر دانش آموزاناهد شد(. همچنین، ادارة کلّ آموزش و پرورش استان اعالم خو

برنامه نامۀ نحوة ارائۀ خدمات آموزشی و پرورشی فوقبرنامۀ این مدارس بر اساس آیینهاي فوقهزینۀ فعّالیّت .حضور دارند

 محاسبه و دریافت خواهد شد.شوراي عالی آموزش و پرورش(  3/2/77مورّخ  620در مدارس دولتی )مصوّب جلسۀ 

و پذیرش در در استان فارس، داراي امکانات خوابگاهی است قشقایی  دورة اول میرزا جهانگیر خان  دبیرستان تبصره:

آموزان داراي کد نفر از دانش 20روزي میرزا جهانگیرخان قشقایی )عشایري فارس(، به میزان دبیرستان دورة اوّل شبانه

 هاي دیگر به غیر از شیراز ، الرستان و مرودشت خواهد بود.از شهرستانرو و مابقی کوچ

آموز جهت گونه آزمون دیگري براي پذیرش دانششده در این دستورالعمل، هیچشود به استثناي موارد اشارهـ تأکید می9 

دوره و...( برگزار )از جمله آزمون تکمیل ظرفیت میان 1396ـ97تحصیل در مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصیلی 

 نخواهد شد.

اطالع رسانی مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان به براي کسب اطّالعات بیشتر به پایگاه ـ 4

اي تلفن هنام الکترونیکی با شمارهمراجعه و جهت برطرف نمودن مشکالت فنّی ثبت  sampad.medu.ir نشانی 
 تماس بگیرید.  09372727731و ( 021-02201102و  02203023)
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 راهنماي تكميل فرم ثبت نام الكترونيكي

فرم ثبت نام، مربوط به اطالعات ثبت شده دانش آموز  در سیستم می باشد که به صورت اتوماتیك نمایش داده  1تا  1ردیف 

 شده و امکان ویرایش در آن نمی باشد.

 درج شده در شناسنامه دانش آموز، تنظیم شود. ماه و روز تولدِ ،توجه به سال  ،  تاریخ تولد دانش آموز با 5در ردیف 

 ، نام پدر دانش آموز وارد شود.6در ردیف 

 ، کدملی پدر دانش آموز وارد شود.7در ردیف 

 ، شماره شناسنامه پدر دانش آموز وارد شود.0در ردیف 

 امه پدر دانش آموز وارد شود.محل صدور شناسن ، 9در ردیف

 ، نام پدربزرگ دانش آموز )پدرِ پدر( وارد شود.10در ردیف 

باید گزینه مربوط به آن را انتخاب نموده  ،، درصورتی که دانش آموز داراي خواهر یا برادر دوقلو یا چندقلو می باشد11در ردیف 

 ا برادر )هاي( چندقلوي خود را وارد نماید.کدملی خواهر ی ،و در فیلدهایی که به وي نمایش داده می شود

 یکی از گزینه هاي اسالم، مسیحی،کلیمی، زرتشتی انتخاب شود. ،12در ردیف

 ، ملیت دانش آموز انتخاب  شود که  باید یکی از گزینه هاي ایرانی یا غیر ایرانی انتخاب شود.13در ردیف

مقیاس خوب در حداکثر یك درس و خیلی خوب در سایر دروس در  مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس یا »باید   ،11در ردیف

انتخاب شود. انتخاب این گزینه به منزله تایید دانش آموز « .دارم 1391-1395نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 

تباط با مقیاس مذکور، درخصوص نمرات کارنامه پایه پنجم ابتدایی است. درصورت عدم احراز شرایط ثبت نام در آزمون در ار

 قبولی دانش آموز و ثبت نام وي در مدرسه محل پذیرش، بالاثر خواهد بود.

کد منطقه محل  ، اطالعات مربوط به نام مدرسه محل تحصیل کنونی، کدمدرسه محل تحصیل کنونی،19تا  15در ردیف 

موجود در سیستم و به صورت اتوماتیك به وي تحصیل کنونی و نام منطقه محل تحصیل کنونی دانش آموز بر اساس اطالعات 

 نمایش داده می شود.

 ،  چپ دست یا راست دست بودن دانش آموز انتخاب شود.20در ردیف 

 درصورت نیاز به منشی در روز آزمون )به دلیل مشکل جسمی و ...( انتخاب می شود. ،21در ردیف 

 ت سرهم وارد شود.، تلفن ثابت دانش آموز به همراه کدشهر و پش22در ردیف 

 تلفن همراه ولی دانش آموز به صورت صحیح و همراه با صفر وارد شود. ،23در ردیف 

 ، پست الکترونیك معتبر وارد شود.21در ردیف 
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 نشانی دقیق منزل دانش آموز به صورت کامل وارد شود. ،25در ردیف 

انتخاب شود. رشته انتخابی براي  1396-97تحصیلی  ، رشته موردنظر جهت انتخاب اولویت هاي مدارس در سال26در ردیف 

ادبیات و »و براي  دانش آموزان متقاضی آزمون ورودي پایه دهم، « عمومی»دانش آموزان متقاضی آزمون ورودي پایه هفتم، 

 است.« ریاضی فیزیك»یا « علوم تجریی»یا « علوم انسانی

 انتخاب شود. 1396-97دارس مقصد در سال تحصیلی ، استان مورد نظر جهت انتخاب اولویت هاي م27در ردیف 

، شهرستان مورد نظر  که مربوط به استان انتخابی دانش آموز است، جهت تعیین اولویت هاي مدارس مقصد در 20در ردیف 

 انتخاب شود. 1396-97سال تحصیلی 

ستان و شهرستان موردنظر و به ترتیب باتوجه به ا 1396-97، اولویت هاي مورد نظر دانش آموز در سال تحصیلی 29در ردیف 

 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 

 ر نمی باشد.می باشد. الزم به ذکر است درصورت عدم انتخاب اولویت اول، انتخاب سایر اولویت ها امکان پذی

 بدیهی است عدم نمایش نام مدرسه در اولویت ها، به معنی عدم وجود ظرفیت پذیرش در آن رشته و شهر است.

 300در200عکس دانش آموز با اندازه و فرمت صحیح وارد شود. دقت نمایید که عرض و ارتفاع عکس باید  ،30در ردیف 

 کیلوبایت باشد.70و حجم عکس حداکثر   jpgپیکسل باشد. فرمت آن نیز   100در300پیکسل یا  

کلیه اطالعات صحت ورود اطالعات فرم را به دقت و به طور کامل مطالعه کرده و مسئولیت » در انتهاي فرم ثبت نام نیز جمله

 را تایید نموده و با فشردن کلید ذخیره، نسبت به ثبت اطالعات درج شده نماید. «.گیرمرا به عهده می

است درصورتی که اشکالی در ورود اطالعات توسط کاربر وجود داشته باشد، سامانه در زمان ذخیره اطالعات فرم الزم به ذکر 

یا پیامی متناسب با خطاي « ضروري»ثبت نام، به کاربر پیغام خطا داده و درکنار  سطري که نیاز به اصالح دارد ، عبارت 

 اطالعات وارد شده به کاربر نمایش داده می شود.
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 6971 -79تحصیلی سال -های درخشان سراسر کشوراستعدادنام در آزمون ورودی مدارس دفترچۀ راهنمای ثبت

 

 11از  15صفحۀ 

 

 

 استعدادهای درخشان  های دورۀ اولدبيرستانفرم پيش نويس ثبت نام آزمون ورودی پايۀ هفتم 

 
 باشد ****** هرگونه ایراد ناشی از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه، متوجه شخص داوطلب می

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

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

 ـ كدملي :3

. 

 ـ جنسيت:4

   پسر   دختر

 ـ تاريخ تولد:5

 سال ماه روز

      

. 

ـ نام پدر: 6

.............................................................................   

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

 ـ شمارۀ شناسنامه پدر:8

  

 ـ محل صدور شناسنامه پدر:9

 
 ـ نام پدربزرگ )پدرِ پدر(: 11

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

   خیر    بلی 

   ـ دين:12

   زرتشتی      کلیمی      مسیحی      اسالم

   غير ايراني          تابعيت:                           ايراني -13

خوب در ساير خوب در تمامي دروس[ و يا ]مقياس خوب در حدّاكثر يك درس و خيلي]مقياس خيلي -14

 1394ـ95تحصيـلي  دروس[ در نوبت دوّم پايۀ پنجم ابتدايي در سال

   خیر    بلی
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 11از  16صفحۀ 

 

 ـ نوع مدرسه محل تحصيل كنوني:15

         هیأت امنایی         شاهد        غیردولتی        عادی دولتی

 ـ نام مدرسه محل تحصيل كنوني:16
 

 كنوني: كد مدرسه محل تحصيل -17

 

 

  ـ كد منطقۀ محل تحصيل كنوني: 18

 :نام منطقه محل تحصيل كنوني -19
 

                                                      خير                      چپ دست هستم  :          بله    -21

                                                      خير                      نياز به منشي دارم: :          بله    -21

 تلفن ثابت به همراه كد شهر:-22

 تلفن همراه: -23

 نشاني پست الكترونيك: -24

 نشاني دقيق منزل:  -25

   عمومي       رشته مورد تقاضا:   -26

استان: -27
 

 شهرستان : -28

 نام مدارس استعدادهای درخشان موردتقاضا: -29

 ............................................................. :1اولویت 

 

. 
1 

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

. 
2 

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

. 
3 
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 11از  17صفحۀ 

 

 استعدادهای درخشان  های دورۀ دومدبيرستانفرم پيش نويس ثبت نام آزمون ورودی پايۀ دهم 

 
 باشد ***از اطالعات غلط در تکمیل این تقاضانامه، متوجه شخص داوطلب می*** هرگونه ایراد ناشی 

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

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

 ـ كدملي :3

. 

 ـ جنسيت:4

   پسر   دختر

 ـ تاريخ تولد:5

 سال ماه روز

      

. 

ـ نام پدر: 6

.............................................................................   

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

 ـ شمارۀ شناسنامه پدر:8

  

 ـ محل صدور شناسنامه پدر:9

 
 ـ نام پدربزرگ )پدرِ پدر(: 11

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

   زرتشتی      کلیمی      مسیحی      اسالم  ـ دين:12

   غير ايراني          تابعيت:                           ايراني -13

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

   خیر    بلی

 ـ نوع مدرسه محل تحصيل كنوني:15

         هیأت امنایی        شاهد        غیردولتی        عادی دولتی

 ـ نام مدرسه محل تحصيل كنوني:16
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 11از  11صفحۀ 

 

 كد مدرسه محل تحصيل كنوني: -17

 

 

  ـ كد منطقۀ محل تحصيل كنوني: 18

 :نام منطقه محل تحصيل كنوني -19
 

                                                      خير                      چپ دست هستم  :          بله    -21

                                                      خير                      نياز به منشي دارم: :          بله    -21

 تلفن ثابت به همراه كد شهر:-22

 تلفن همراه: -23

 نشاني پست الكترونيك: -24

 نشاني دقيق منزل:  -25

   عمومي       رشته مورد تقاضا:   -26

استان: -27
 

 شهرستان : -28

 نام مدارس استعدادهای درخشان موردتقاضا: -29

 ............................................................. :1اولویت 

 

. 
1 

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

. 
2 

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

. 
3 
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