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  اهلل الرحمن الرحيم بسم

 

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

 

 :)مد ظله العالی(انقالب اسالمی مرهبر معظ

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

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 أنخبگان نگاه كنند. مسوشان و هلۀ تيزأجانبه به مسصورت همه مقامات مسئول بايستی به»

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

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

در و تكميل ظرفيت پايه هشتم جهت ادامة تحصيل  مستعدآموزان به منظور شناسايي و جذب دانش

کليات نظام تربيت استعدادهاي برتر  4مادۀ  2در اجراي بند و استعدادهاي درخشان هاي دورۀ اولدبيرستان

اين ( 11/33/1391شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  932 ۀپرورش ) مصوب جلسة شماردرآموزش و 

ت مطالعه کرده و با اطالع قشود مطالب اين دفترچه را با د. به داوطلبان گرامي توصيه ميسنجش انجام مي شود 

 اقدام نمايند.مذکور  سنجشکامل، 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

در  hoosh8.medu.irناام هان نناان    ثبت سامانۀنام و شرکت در آزمون ، از طریق دفترچۀ راهنمای ثبت -۱

مااار   خااي  اایان هنات     . منخّصاا  و ررفیات   گیارد ما  قرار )داخا  و خاارا از کناور     اختیار داوطلباان 

 نام قاه  مناهاه خواها هود.استعاادهای درخنان سراسر کنور، هنگام ثبت

استعاادهای تكمی  ررفیت ااین هنت  ماار  دورة اول متوسطۀ نام داوطلبان آزمون نام داوطلبان: ثبتثبت -۲

نام ثبتسامانۀ طریق از  21/50/2938انچ شنبن مورخ تا روز 21/50/2938شنبندرخنان سال تحصیل  ،از روز 

 .شودم انجام  hoosh8.medu.irهن ننان  

محا  تحصای     فرآینا ثبت نام هن صور  اینترنت  توسط داوطلبان انجام خواها شاا و مااار     تمام  :توجه

 نخواها داشت. داوطلبان، در این خصوص مسئويیت 

خاانوادگ  وساایر منخصاا  فاردی، دكاط داوطلار، مااار         کار  ورود هن جلسۀ آزمون )شام : نام، ناام -3

قب  از تاریخ هرگزاری  انج روزشاه هن ترتیر اويویت و ننان  دقیق حوزة امتحان  ، انتخابن استعاادهای درخنا

 گیرد.در اختیار داوطلبان قرار م  hoosh8.medu.irنام هن ننان  سامانۀ ثبتریق آزمون، از ط

 شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون، هاون ارائۀ کار  ورود هن جلسن، ممنوع است. :توجه

صبح روز  3سادت رأ  استعاادهای درخنان ، تكمی  ررفیت ااین هنت  ماار  دورة اول متوسطۀ آزمون  -4

 .شودم زمان هرگزار صور  ه سراسر کنور هن در 58/50/2938جمعن 

 نام داوطلبان( مراحل ثبتپ

 ۀنام، تقاضانامثبت ۀنام در آزمون: داوطلبان هایا ضمن ورود هن ساماناینترنت  تقاضانامۀ ثبت هرگنمونتكمی   -1

 .نام را تكمی  کنناثبت
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ایكسا  در قايار    955×۰55یاا    155×955ها اهعاد فای  دكطنام، هارگذاری فای  دكط داوطلر: جهت ثبت -۲

«Jpg »آموز مورد نیاز است. در صور  استفاده از تصااویر قاایم  یاا    جاری دانشسفیا، مرهوط هن سال ۀها زمین

ثار  ا ها  ویناام  از شرکت در آزمون، ثبات داوطلر کنناه، ضمن محرومیت آموز شرکتتصویر فردی غیر از دانش

 خواها شا.

کن صارفا  از طریاق    هاشام  هزار ریال دویست هنتاد ریال ) 555/185/- نامنام: مبلغ ثبتارداخت وجن ثبت -3

-ناام، از کاار   داوطلبان گرام  هایا جهت ارداخت وجن ثبت خواهاشا. درگاه اینترنت  سامانن ثبت نام دریافت 

 .نمایناهای هانك  دضو شبكۀ شتاب استفاده 

هاای خاودارداز،   و یاا دساتگاه   صور  مستقی ، از طریق مراجعن هن هانکنام هنواریز وجن ثبتدر صور   :2توجه

 شود و وجن واریزی نیز قاه  استرداد نخواها هود.نام انجام نم ثبت

 مبلغ فوق ثاهت هوده و هن جز این مبلغ، دریافت هرگونن وجن تحت هر دنوان ممنوع است. :1توجه

را ز وجان، کاا ایگیاری    یا ضروری است داوطلبان اط از ط  مراح  ثبات ناام و وار   :دریافت شمارة ایگیری -4

 های هعای نزد خود نگهااری کننا.را جهت استفاده و آن دریافت نماینا

 داوطلبان نام( ضوابط و شرايط ثبتت

 داشتن تاهعیت ایران  -1

مرکاز اماور    50/5۰/2931هان تااریخ    ۰0/0211/9۰5شامارة  خنانامن نام اتباع غیرایرانا ، تااهب ه  ثبت :توجه 

 ايمل  و ماار  خارا از کنور است.هین

 2931-38در خرداد سال تحصیلی هفتمپایۀ 23ساالنۀ  داشتن حااق  معال ک  -۲

آزمون تكميل ظرفيت پايهه هشهتم مهدارو دورۀ اول    امتحانی، تعداد و ضريب سؤاالت  ( موادث

 استعدادهای درخشانمتوسطة 

امتیااز   ٪06اسات. « استعااد تحصایل   »و « استعااد تحلیل  »منتم  هر دو دستن سؤاال  محتوای آزمون -۱ 

) امتیااز   است« استعااد تحصیل  »  آن مرهوط هن سؤاال  ٪46و« استعااد تحلیل  »آزمون مرهوط هن سؤاال  

صاور   و هان محاسبن  ٪46و  ٪06ده  هن نمرة ک  استعااد تحلیل  و تحصیل  هن نسبت آزمون، از طریق وزن

 شود .هیان م  666/۱66و -   333/33یک داد هین 

 

 

 

www.ti
zla

nd
.ir

http://tizland.ir/


8939-99 تحصيلی سال درخشان استعدادهای اول دورۀ هایدبيرستان آموزاندانشتكميل ظرفيت پايه هشتم  پذيرش و سنجشنام دفترچۀ راهنمای ثبت  
 

 9از  6صفحة 

 

 

 

 گويی:آزمون و مدت زمان پاسخ منابع، تعداد و ضرايب سؤاالت -2

 گوییمدت پاسخ تعداد سؤال سؤاالت استعداد تحلیلی

 دقیقه05 05 استعداد تحلیلی

 

 گوییپاسخمدت  منابع طرح سؤال ضریب تعداد سؤال سؤاالت استعداد تحصیلی

 قرآن و معارف اسالمی

 های آسمان()قرآن و پیام
25 1 

 االت از محتوای تمامیؤس

 سالهفتم  ۀهای درسی پایکتاب

طراحی  2931-38 تحصیلی

 خواهد شد.

 1 25 زبان و ادبیات فارسی دقیقه05

 9 25 علوم تجربی

 9 25 ریاضیات

  ۰5 جمع کل

ای )فقط با یک پاسخ درست( باه منواور ارزیاابی تواناایی تحلیال،      چهارگزینه ۀشیوسؤاالت استعداد تحلیلی به -9

بر  طراحی این سؤاالت عمدتاً مبتنی شود.مباحث گوناگون، طراحی می دهی مطالب وبندی و سازمانطبقه یابی،ریشه

 نخواهد بود. کتب درسی محتوای

های درسای،  ا یک پاسخ درست( در سطح محتاوای کتابای)فقط بچهارگزینه ۀسؤاالت استعداد تحصیلی، به شیو -۰

های دو یا چند مادۀ درسای در برخای از ساؤاالت،    با تأکید بر سطوح باالی شناختی، تلفیق دانش، مفاهیم و مهارت

 شود.طراحی می

شاود.  منفی برای داوطلب در نور گرفته می ۀنمر 2مثبت و به ازای هر پاسخ غلط،  ۀنمر9، درستبه ازای هار پاسخ  -0

 ای منوور نخواهد شد.برای سؤاالت بدون پاسخ، نمره

 منفی برای او منوور خواهد شد. ۀنمر 2 چه داوطلب در سؤالی بیش از یک گزینه را عالمت زده باشد،چنان :توجه
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 آموز( ضوابط و شرايط پذيرش دانشج

در هار شهرساتان هاا در ن ار      اساتعاادهای درخناان  تكمی  ررفیت ااین هنت  ماار  دورة اول متوسطۀ  -۱

ارورش استان و ها تأییا مرکز مل  اارورش   هاد ادارة ک  آموزش وننگرفتن مناطق تحت اوشش، هر اسا  ای

 ۀنیك  از طریق ساماننام ايكترواژوهان جوان تعیین شاه است کن در هنگام ثبتاستعاادهای درخنان و دانش

 .رسام ثبت نام، هن اطالع داوطلبان 

استعاادهای درخنان ، صرفا  تكمی  ررفیت ااین هنت  ماار  دورة اول متوسطۀ آموزان هرای اذیرش دانش -۲

 هر اسا  رتبۀ مبتن  هر امتیاز ک  آزمون ورودی خواها هود.

هاای  زم است داوطلبان، دهیرستاناادهای درخنان ،الها توجن هن ضواهط خاص نق  و انتقال در ماار  استع -3

و ها دنایات   ۱391-99استعاادهای درخنان مورد ن رشان را ها توجن هن مح  سكونت خود در سال تحصیل  

 آموزش و ارورش مح  استقرار ماار  استعاادهای درخنان انتخاب کننا. ۀناحی هن منطقن/

آناان   ۱397-91 آموزش  مح  تحصای  ساال تحصایل     ۀا  منطق، هر اسآزمون امتحان  داوطلبان ةحوز  - 4

 تعیین خواها شا.

حوزة امتحان  داوطلبان ماار  خارا از کنور  هر اسا  منطقان محا  آزماون در یكا  از حاوزه هاای        توجه:

 امتحان  داخ  کنور کن توسط داوطلر تعیین م  شود، خواها هود.

استعاادهای درخنان هساتنا، داوطلباان در   دورة اول متوسطۀ های  کن دارای چنا دهیرستان در شهرستان -5

تواناا حاااک ر سان    انتخاب مارسۀ مورد ن ر خود در سطح شهرستان، اختیار کام  دارنا و هار داوطلار ما    

هارگ  استعاادهای درخنان )همگ  در یک شهرستان واحا  را هن ترتیر اويویت در نماون اول دهیرستان دورة 

 ب نمایا. تقاضانامۀ خود انتخا

منطقان ما  هاشانا ضاروری اسات داوطلباان نسابت هان انتخااب          / توجن: درشهرهای  کان دارای چناا ناحیان    

هعااز قبوي  داوطلر، انتقاي  ممنوع م  "دهیرستانهای مورد ن ر در نواح  و مناطق همجوار اقاام نماینا. ضمنا

 هاشا.

 شدگاننام پذيرفته( اعالم نتيجه و ثبتچ

هان   هفتن اط از هرگزاری آزماون، در اایگااه اینترنتا  )    یک کلیا تصحیح آزمون، حااک رو سؤاال  دفترچۀ- ۱

 د.وشم   منتنر hoosh1.medu.irننان 
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هنا هن مالح ا  فن  و کارشناس ، سؤال یا سؤاالت  در کلیا آزمون حذف شود، محاسابۀ نمارة    چنچنان :2توجه

کن هن آن سؤال ااسخ درسات یاا نادرسات    تمام  داوطلبان )اد  از آنهرای  آزمون استعااد تحصیل  و تحلیل 

صاور  یكساان انجاام    داده هاشنا یا اصال  ااسخ نااده هاشنا  هاون در ن ر گرفتن نمرة آن سؤال یا سؤاال ، هن

ثیری در سه  درصای آزمون استعااد تحلیل  أت ،الزم هن ذکر است حذف احتماي  سؤال یا سؤاال  خواها شا.

 نخواها داشت.  «ها »هخش  ۱استعااد تحصیل  در امتیاز ک  آزمون )موضوع هنا  و

 استعاادهای درخنان ادالم نخواها شا. اول های دورةدهیرستان ااین هنت  هرای ایفهرست ذخیره هیچ -۲

مون، کارناماۀ  انا، حااک ر یک هفتن اط از ادالم نتیجۀ آزداوطلبان  کن در آزمون اذیرفتن نناه تمام هرای  -3

های صحیح و غلط، نمرة مكتسبۀ هر مادة درس ، امتیاز ک  آن داوطلر و امتیاز دام قبوي  شام  تعااد ااسخ

 شود.مورد تقاضای او صادر م  ماار شاه در آخرین فرد اذیرفتن

 شاگان آزمون، کارنامن صادر نخواها شا.هرای اذیرفتن :توجن

تكمی  ررفیات  جنط  در جنط یا غیره زاد )دوقلو یا هینتر، ه آموزان ه دانش زماندر صور  شرکت ه  -4

استعاادهای درخنان و اذیرش یك  از آنان، دیگری فقط هن شرط کسر ااین هنت  ماار  دورة اول متوسطۀ 

های ویتتوانا هر اسا  اويم  درمارسن مورد تقاضا شاه،آزمون آخرین فرد اذیرفتن امتیازحااق  هنتاد درصا 

 نام نمایا.شاه، ثبتهین انتخاه  خود، مازاد هر ررفیت ایش

 هایست مناهن یكایگر هاشنا.م  جنط موضوع این هنا،آموزان ه انتخاه  دانش و نوع مارسنهااويویت :2توجه

-در اويویات زادان شاگان آزمون قرار گیرد، امكان قبوي  سایر ه زادان در ردیف اذیرفتناگر یك  از ه  :1توجه

 آخارین فردقباوي   شاود کان امتیااز    هن شرط  فراه  م ی انتخاه  وی هاهای انتخاه  خود و یا ههبود اويویت

 زاد اول نباشا.مح  قبوي  ه  ۀمارس قبوي  آخرین فرد زاد دیگر، هاالتر از امتیازجایا ه  مارسن

، اایش از  ود ارهااری  ) در صاور  خا   زادآموزان ه هن من ور هررس  و ادمال تسهیال  اذیرش دانش :9توجه

زاد هررس  شاه و در صور  دارا هودن حااق  امتیاز الزم، نام اینان آموزان ه ادالم نتیجۀ آزمون، امتیاز دانش

 شود.شاگان ادالم م شاه، در فهرست اذیرفتنهین نیز مازاد هر ررفیت ایش

مااه   س  شاهریور حااک ر تا  درخنان استعاادهای ماار  دورة اول متوسطۀ شااگان نام اذیرفتنمهلت ثبت-5

 خواها هود. ۱391

 شدگانپذيرفته( ضوابط و نحوۀ نقل و انتقال ح

گیرناا در ساال   نام یا اط از زمان هرگزاری آزمون ، هن هر ديیا  تصامی  ما    کن اط از زمان ثبت داوطلبان -۱

درشهرستان  غیر از شهرستان مح  سكونت فعل  اقامت کننا، تنها در صاور  قباوي  در    ۱391-99تحصیل 
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8939-99 تحصيلی سال درخشان استعدادهای اول دورۀ هایدبيرستان آموزاندانشتكميل ظرفيت پايه هشتم  پذيرش و سنجشنام دفترچۀ راهنمای ثبت  
 

 9از  9صفحة 

 قبوي  مارسۀ شهرستان مقصاآخرین فردشاة خود در شهرستان مباأ ودارا هودن امتیازیك  از ماار  انتخاب

مجاز هن  مباأ و مقصا، هایها کسر موافقت ادارة ک  آموزش و ارورش استان ودرصور  داشتن ررفیت خاي ،

 )در شهرستان یا استان دیگر  خواهنا هود. نام در سایر ماار  استعاادهای درخنانانتقال و ثبت

 آخارین فارد   در داخ  یک شهرستان )حت  در صاور  دارا هاودن امتیااز    ماار  استعاادهای درخنان  در -۲

مااار   لباان  الزم اسات داوط . در ساال اول ااذیرش، ممناوع اسات    انتقال دانش آماوز   قبوي  مارسۀ مقصا 

اساا    های ماورد ن ار هار   ضمن دقت کاف  هن این موضوع، نسبت هن انتخاب دهیرستاناستعاادهای درخنان 

 اويویت اقاام نماینا.

 ساير موارد( خ

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

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

هرية مصوب مدارس غيردولتي شهرستان مربوط است )رقم مصوب ش %13الثبت به ميزانپرداخت حق

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

مدرسه حضور دارند. هزينة  در ساعت در هفته 43حداکثر تا استعدادهاي درخشان  آموزان مدارسدانش -2

برنامه در مدارس نامة نحوۀ ارائة خدمات آموزشي و پرورشي فوقبرنامة اين مدارس براساس آيينهاي فوقتيفعال

 خواهد شد.و دريافت  شوراي عالي آموزش و پرورش( محاسبه 3/2/11مورّخ  623دولتي )مصوّب جلسة 

* * * * * 

و  کل آموزش همراجعه شود. ادار hoosh8.medu.irبراي کسب اطالعات بيشتر، به پايگاه اينترنتي 

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