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 8از  3صفحة 

 

  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. 

  (138۵)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 1381-88براي 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 ميايراني خارج از کشور  مدارسآموزان دانش توجه:

 استعدادهاي درخشان شرکت نمايند.

 سنجش برگزارینام، زمان توزيع کارت و تاريخ ب( مهلت ثبت

 hoosh.medu.irنام به نشانيو شرکت در فرايند سنجش، از طريق سامانة ثبت نامراهنماي ثبتدفترچۀ  -1

قابل مشاهده  نامصات مدارس استعدادهاي درخشان، هنگام ثبتمشخگيرد. در اختيار داوطلبان قرار مي

  بود. خواهد

از طريق سامانة  24/33/1381شنبه پنجا روز ت 18/33/1381نام داوطلبان، از روز شنبه ثبت نام داوطلبان:ثبت -2

 شود.انجام مي hoosh.medu.irنام به نشاني ثبت

، ثبت درخواست تجديد هکارت ورود به جلسه، مشاهدۀ نتيج نام، دريافتتمامي مراحل اعم از ثبت تبصره:

خواهد بود. در نتيجه، همة مراحل به شيوۀ غيرحضوري  اينترنتيصورت  به ،نظر و دريافت پاسخ آن

 شود و مدارس محل تحصيل داوطلبان، در اين خصوص مسئوليتي ندارند.توسط داوطلبان انجام مي

ساير مشخصات فردي، عکس داوطلب، نام مدارس  خانوادگي و)شامل: نام، نام هكارت ورود به جلس -3

شده به ترتيب اولويت و نشاني دقيق حوزۀ سنجش(، يك هفته قبل از زمان استعدادهاي درخشانِ انتخاب

 گيرد.در اختيار داوطلبان قرار مي hoosh.medu.irنام به نشاني سنجش، از طريق سامانة ثبت

 ارائة کارت ورود به جلسه، اکيداً ممنوع است.شرکت داوطلبان در جلسة سنجش، بدون  تبصره:

 صبح روز جمعه 09:00ساعت آموزان داخل و خارج از کشور، در براي دانش زمان انجام سنجش -4

 خواهد بود.در سراسر کشور صورت همزمان  به 0۵/0۵/1397
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 8از  5صفحة 

 نام داوطلبان( مراحل ثبتپ

، نسبت hoosh.medu.irنام به نشاني داوطلبان بايد ضمن ورود به سامانة ثبت نام:تکميل تقاضانامۀ ثبت -1

 نام اقدام نمايند.به تکميل تقاضانامة ثبت

 و 333تا 233نام، فايل عکس با ابعاد استاندارد)پهنا بينجهت ثبت بارگذاري فايل عکس داوطلب: -2

آموز مورد نياز است. جاري دانشربوط به سالبا زمينة سفيد، م« jpg»پيکسل( در قالب   433تا 333ارتفاع

کننده، ضمن محروميت آموز شرکتدرصورت استفاده از تصاوير قديمي يا تصوير فردي غيراز دانش

 اثر خواهدشد.نام وي بيداوطلب از شرکت در آزمون، ثبت

است که صرفاً از طريق هزار ريال( صد و پنجاهريال )يك333/153نام  مبلغ ثبت نام:پرداخت وجه ثبت -3

هاي بانکي نام، از کارتثبت شد. داوطلبان گرامي بايد جهت پرداخت وجه دريافت خواهد ،نامسامانة ثبت

 عضو شبکة شتاب استفاده نموده و رمز دوم پرداخت اينترنتي را در اختيار داشته باشند.

هاي و يا دستگاه راجعه به بانكصورت مستقيم، از طريق منام بهدر صورت واريز وجه ثبت :1تبصرۀ 

 شود و وجه واريزي نيز قابل استرداد نخواهد بود.نام انجام نميخودپرداز، ثبت

 مبلغ فوق ثابت بوده و به جز اين مبلغ، دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است. :2تبصرۀ 

نام را دريافت شمارۀ پيگيري ثبت داوطلبان بايد پس از طي مراحل فوق، حتماً دريافت شمارۀ پيگيري: -4

 داري کنند.هاي بعدي نزد خود نگهنمايند و آن را جهت استفاده

 داوطلبان نام( ضوابط و شرايط ثبتت

 داشتن تابعيت ايراني -1

مرکز امور 18/34/138۱به تاريخ  42/5338/343شمارۀ نامة بخشنام اتباع غيرايراني، تابع ثبت تبصره:

 مدارس خارج از کشور است.الملل و بين

 1385-8۱ در نوبت دوم پاية پنجم ابتدايي در سال تحصيـلي در تمامي دروس« خيلي خوب»کسب مقياس  -2

 .138۱-81در نوبت دوم پاية ششم در سال تحصيلي  در تمامي دروس« خيلي خوب»کسب مقياس  و

 شود.آموز نيز همانند مواد درسي محسوب ميهاي عمومي دانششايستگي :1تبصرۀ 
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 8از  ۱صفحة 

شود، مسئوليت صحت مندرجات در صورت اينترنتي انجام مينام بهکه مراحل ثبت با توجه به اين :2تبصرۀ 

در صورت مغايرت، قبولي داوطلب در پذيرش طور کامل برعهدۀ داوطلب است و  نام بهتقاضانامة ثبت

 اثر خواهد بود.بيلغو و 

 های ابزار سنجش( ويژگیث

که ابزار آن توسط متخصصان مربوط طراحي است « خالقيت»و « استعداد»، «هوش»محتواي اين سنجش، 

 شود.مي

 آموز( ضوابط و شرايط پذيرش دانشج

هاي دورۀ اول استعدادهاي درخشان، صرفاً براساس نتيجة آموزان براي ورود به دبيرستانپذيرش دانش -1

 سنجش داوطلبان خواهد بود.

 شانرا با توجه به محل سکونتخود  هاي استعدادهاي درخشان مورد نظرداوطلبان، دبيرستانالزم است که  -2

ناحية آموزش و پرورش محل استقرار مدارس  و با عنايت به منطقه/ 1381-88در سال تحصيلي 

 استعدادهاي درخشان انتخاب کنند.

 138۱-81حوزۀ اجراي سنجش داوطلبان، براساس منطقة آموزشي محل تحصيل  آنان در سال تحصيلي  تبصره:

داوطلبان مدارس ايراني خارج از کشور هم بايد در حوزۀ سنجش داخل کشور  تعيين خواهد شد.

 حاضر شوند.

هايي که داراي چند دبيرستان دورۀ اول استعدادهاي درخشان هستند، داوطلبان در انتخاب در شهرستان -3

تواند حداکثر سه دبيرستان مدرسة مورد نظر خود در سطح شهرستان، اختيار کامل دارند و هر داوطلب مي

در تقاضانامة ثبت نام  دورۀ اول استعدادهاي درخشان )هر سه در يك شهرستان واحد( را به ترتيب اولويت

 خود انتخاب نمايد.

           گانه، فقط شهرهاي سهدر صورت انتخاب مدارس شهرهاي مختلف يك استان در اولويت تبصره:

عنوان اولويت اول انتخاب شده، مالک پذيرش يا عدم پذيرش داوطلب خواهد بود. اي که بهو مدرسه

هاي سنجش داخل کشور انجام ور، صرفاً در حوزهسنجش داوطلبان مدارس ايراني خارج از کش

 خواهد شد.
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 8از  1صفحة 

آموزان همزاد )دوقلو يا بيشتر، همجنس يا غيرهمجنس( در سنجش دانش شرکت همزماندر صورت  -4

ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و پذيرش يکي از آنان، ديگري فقط به شرط کسب حداقل هشتاد 

هاي انتخابي خود، مازاد بر ظرفيت تواند براساس اولويتشده، ميدرصد امتياز پذيرش آخرين فرد پذيرفته

 نام نمايد.در مدارس استعدادهاي درخشان ثبت شده،بينيپيش

 مشابه يکديگربايست لزوماً آموزان همجنس موضوع اين بند، ميهاي انتخابي دانشاولويت :1تبصرۀ 

 باشند.

شدگان قرار گيرد، امکان قبولي ساير همزادان در اگر يکي از همزادان همجنس در رديف پذيرفته  :2تبصرۀ 

شود که امتياز کف مدرسة قبولي ها به شرطي فراهم ميود و يا بهبود اولويتهاي انتخابي خاولويت

 .نباشدجديد همزاد ديگر، باالتر از امتياز کف مدرسة محل قبولي همزاد اول 

آموزان همزاد پيش از آموزان همزاد، امتياز دانشمنظور بررسي و اعمال تسهيالت پذيرش دانش به :3تبصرۀ 

بررسي شده و در صورت دارا بودن حداقل امتياز الزم، نام ايشان نيز مازاد بر ظرفيت  ٬اعالم نتيجه

 شود.شدگان اعالم ميشده، در فهرست پذيرفتهبينيپيش

 شدگاننام پذيرفته( اعالم نتيجه و ثبتچ

از طريق سامانة و ماه  تا نيمة شهريورهاي دورۀ اول استعدادهاي درخشان، شدگان دبيرستاناسامي پذيرفته -1

hoosh.medu.ir شود.اعالم مي 

منزلة ورود بدون  هاي دورۀ اول استعدادهاي درخشان لزوماً بهپذيرش در پاية هفتم دبيرستان :هتبصر

آموزان در دورۀ دوم هاي دورۀ دوم متوسطه نيست و تحصيل اين دانشسنجش مجدد به دبيرستان

 باشد.متوسطه، تابع ضوابط خاص مي

 هاي دورۀ اول استعدادهاي درخشان اعالم نخواهد شد.براي دبيرستان ايهيچ فهرست ذخيره -2

هاي دورۀ اول استعدادهاي درخشان، تاريخ مراجعه و مدارک همزمان با اعالم نتيجه، نشاني دقيق دبيرستان -3

هاي شـدگان دبيرستانپذيرفتهنام مهلت ثبتد. شويرساني م اطالع شدگاننام پذيرفتهمورد نياز جهت ثبت

 خواهد بود. 1381دورۀ اول استعدادهاي درخشان، تا پايان شهريور ماه 

پايه آموز )ازجمله پذيرش تکميل ظرفيت ميانگونه سنجش ديگري براي پذيرش دانششود، هيچتأکيد مي -4

 د.شوبرگزار نمي 1381-88و...( در مدارس استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي 
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 8از  8صفحة 

 شدگانپذيرفته( ضوابط و نحوۀ نقل و انتقال ح

گيرند در سال تحصيلي               نام يا بعد از پذيرش، به هر دليل تصميم ميداوطلباني که بعد از زمان ثبت -1

، در شهرستاني غير از شهرستان محل سکونت فعلي اقامت کنند، تنها در صورت پذيرش در 88-1381

رش مدرسة شهرستان مقصد، با شدۀ خود در شهرستان مبدأ و دارا بودن امتياز پذييکي از مدارس انتخاب

نام در ساير هاي مبدأ و مقصد، مجاز به انتقال و ثبتکسب موافقت ادارۀ کل آموزش و پرورش استان

 مدارس استعدادهاي درخشان )در شهرستان يا استان ديگر( خواهند بود.

شهرستان در دورۀ آموز بين مدارس استعدادهاي درخشان در داخل يك ، انتقال دانشدر سال اول پذيرش -2

. با توجه به اين اکيداً ممنوع استاول متوسطه )حتي در صورت دارا بودن امتياز پذيرش مدرسة مقصد(، 

 هاي مورد نظر نهايت دقّت را داشته باشند.موضوع،  الزم است داوطلبان گرامي  در انتخاب دبيرستان

هاي باالتر )تا پايان در سنوات و پايه 1381-88لي شدۀ دورۀ اول در سال تحصيآموزان پذيرفته انتقال دانش -3

هاي دورۀ اول متوسطه( نيز تنها درصورت دارا بودن امتياز پذيرش مدرسة مقصد و موافقت ادارۀ کل استان

 پذير خواهد بود.مبدأ و مقصد امکان

 ساير موارد( خ

 روزي هستند. ضمناً،رساند که 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

است )رقم مصوب هرية مصوب مدارس غيردولتي شهرستان مربوط ش %53الثبت به ميزانپرداخت حق

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

ساعت در هفته در مدرسه حضور دارند. هزينة  42آموزان مدارس استعدادهاي درخشان حداکثر تا دانش -2

برنامه در مدارس آموزشي و پرورشي فوق نامة نحوۀ ارائة خدماتبرنامة اين مدارس براساس آيينهاي فوقتيفعال

 و دريافت خواهد شد. شوراي عالي آموزش و پرورش( محاسبه 3/2/11مورّخ  ۱23دولتي )مصوّب جلسة 

* * * * * 

و  مراجعه شود. ادارات کل آموزش hoosh.medu.irبراي کسب اطالعات بيشتر، به پايگاه اينترنتي 

 .خواهند نمودهاي آنان اعالم گويي به داوطلبان و خانوادهپاسخ تلفن مشخصي جهت ۀها شمارپرورش استان
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