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                                             ...منطقه/ناحيه آموزش و پرورش رئيس محترم اداره /مدير

دستورالعمل آزمون ورودي دبيرستان هاي دوره اول و    :  موضوع 
  دوم استعدادهاي درخشان

 
 
 

  12/94/ 3مورخه  245740/460نامه مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش به شماره بخش به استناد ، با سالم و احترام           
دوم  دبيرستان هاي دورهتكميل ظرفيت  آزمون ورودي دستورالعمل آزمون ورودي دبيرستان هاي دوره اول وخالصه اي از 

 :يل استبه شرح ذ 1395-96استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 
دستور فرمائيد ، لذا با عنايت به نقش و جايگاه آزمون مذكور ، مقتضي است پس از دريافت و مطالعه دقيق مفاد دستورالعمل  

الزم است به .برابر گام هاي عملياتي اشاره شده در دستورالعمل نسبت به اطالع رساني به موقع و اجراي بهينه اقدام فرمايند
خاتمه مي يابد ، در وارد  20/12/94شروع و تا آخر وقت اداري  8/12/94زمان ثبت نام كه از مورخه  داوطلبان اعالم شود در

دفترچه راهنماي ثبت نام جهت شركت  ضمنا نمودن اطالعات دقت نمايند چون بعدا امكان ويرايش يا اصالح اطالعات وجود ندارد
در اختيار داوطلبان قرار    http//azmoon.srttu.eduو   www.sanaad.medu.ir  در آزمون ، از طريق سايت ثبت نام به نشاني 

 . اداره سنجش استان قابل مشاهده ودريافت است   ftpو دستورالعمل كلي آزمون ورودي در . خواهد گرفت
اعالم  اداره استعدادهاي درخشان استان ضوابط ثبت نام  امه مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و بخشن و بر اساس      

 :دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان به شرح ذيل است
آزمون ورودي مدارس استعدادهاي  3/12/94-245740/460قسمت ب دستورالعمل بشماره  2بند"2"درراستاي تبصره     

دانش آموزان پايه نهم  درخصوص نحوه ورود 17/9/94-189377/104 وفق بخشنامه شماره و 95-96درخشان درسالتحصيلي 
 :مواردزيرجهت اقدام مقتضي اعالم مي گردد 95-96استعدادهاي درخشان به پايه دهم استعدادهاي درخشان درسالتحصيلي 

يه هفتم وهشتم پا كه معدل ساالنه هردو 94-95تمامي دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان درسالتحصيلي -1
بدون شركت درآزمون ورودي،درپايه دهم استعدادهاي درخشان ادامه تحصيل  توانند يم باالترازآن باشد، و17آنهادرخرداد،

 . دهند
دريكي ازپايه هاي  كه معدل كل ساالنه درخرداد، 94-95دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان سالتحصيلي -2

شوراي معلمان مدرسه وتصويب  نيزدرصورت تأييد باشد، 16.99تا16 بين  )هفتم وهشتم(وباالترودرپايه ديگر17هفتم وهشتم 
بدون شركت درآزمون  اداره استعدادهاي درخشان استان، پس ازصدورمجوز نهائي درشوراي مدرسه محل تحصيل فعلي خود،

درتعيين وصدوررأي نهائي مولفه هاي علل  .پايه دهم استعدادهاي درخشان هستند ه تحصيل درادام به ثبت نام و ورودي مجاز
سوابق فعاليت هاي  معلمان ،مربيان ومشاوران، براساس نظر عدم كسب حدنصاب معدل ،استعدادها وتوانائي هاي دانش آموز

درصورت  .قرارگيرد شوراي مدرسه مبنا و توسط شوراي معلمان فرهنگي دانش آموز پرورشي و پژوهشي، برجسته تحصيلي ،
 .الزم است دانش آموزدرآزمون ورودي تكميل ظرفيت پايه دهم استعدادهاي درخشان شركت نمايد عدم تأييد،

401 69182 / / 1800 

٦/١٢/١٣٩٤ 

 ي اداريكميته بررسي بخشنامه ها و دستورالعملها
اداره  /معاونين آموزشي /كلمدير: واحدهاي مجري

 سنجش  اداره/ي درخشان استعدادها
كارشناسان  /معاونين آموزشي/ رئيس/مدير : منطقه/ ناحيه 

 آموزش و سنجش
 .ارسال گردد به مدارس مرتبط :واحدهاي آموزشي

 كميته مستندسازي: هماهنگ كننده در استان
:كد
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پايه  هر كه معدل كل ساالنه آنان در 94-95آن دسته ازدانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان سالتحصيلي -3

باشد،الزم است جهت ورودبه پايه دهم مدارس دوره دوم متوسطه استعدادهاي درخشان   17ماه كم تراز دهشتم درخردا هفتم و
 . درآزمون تكميل ظرفيت مدارس استعدادهاي درخشان شركت كنند

شرايط ادامه تحصـيل مـدارس    حائز  الزم به ذكراست كه دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان بايد
    .تربيتي دوره راهنمائي تحصيلي باشند درخشان مندرج درآيين نامه ارزشيابي تحصيلي واستعدادهاي 
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