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بسم اهلل الرحمن الرحيم
﴿نوح﴾41،

وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا
و حال آنکه شما را به گونههای مختلف بیافرید

.
الف) آزمون ورودی مدارس دورۀ دوم متوسّطة استعدادهای درخشان و نمونة دولتي
به منظور شناسايي و جذب دانشآموزان مستعد جهت ادامۀ تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه
دولتي دورة دوم متوسطه و در راستاي اجراي مصوّبات شوراي عالي آموزش و پرورش ،آزمون ورودي مدارس دورة دوم
متوسّطه استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي براي سال تحصيلي  1398-99وفق مفاد اين دفترچه برگزار ميشود .به
داوطلبان گرامي توصيه ميشود مطالب اين دفترچه و راهنماي تکميل نمونبرگ تقاضانامۀ ثبت نام را با دقّت مطالعه
کرده و با اطّالع کامل ،نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام نمايند.
توجه  :آزمون مذکور براي دانشآموزان مدارس داخل و خارج از کشور به صورت همزمان در داخل کشور برگزار خواهد
شد .م سئوليت اطالع ر ساني به دانش آموزان مدارس خارج از ک شور در خ صوص ثبت نام و شرکت در آزمون بر عهدة
مرکز امور بين الملل و مدارس خارج از کشور مي باشد.

ب) مهلت ثبتنام ،زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون
- 1دفترچۀ راهنماي ثبتنام و شرررکت در آزمون ورودي ،از طريق سررامانۀ ثبتنام به نشررانيazmoon.medu.irدر
اختيار داوطلبان ( داخل و خارج از ک شور) قرارميگيرد .م شخّ صات و ظرفيت پذيرش مدارس ا ستعدادهاي درخ شان
ونمونه دولتي سراسر کشور ،هنگام ثبتنام قابل مشاهده خواهد بود.
 -2ثبتنام داوطلبان :ثبتنام داوطلبان آزمون ورودي پايۀ دهم مدارس ا ستعدادهاي درخ شان و نمونه دولتي،از روز
دو شنبه  1398/11/19تا روزدو شنبه مورخ  1398/11/26از طريق سامانۀ ثبتنام به نشاني  azmoon.medu.irانجام
ميشود.
توجه :تمامي فرآيند ثبت نام به صورت اينترنتي توسط داوطلبان انجام خواهد شد و مدارس محل تحصيل داوطلبان،
در اين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت.
-3کارت ورود به جلسۀ آزمون (شامل :نام ،نامخانوادگي وساير مشخصات فردي ،عکس داوطلب ،مدارس استعدادهاي
درخ شان ونمونۀ دولتي انتخاب شده به ترتيب اولويت و ن شاني دقيق حوزة امتحاني) ،پنج روز قبل از تاريخ برگزاري
آزمون ،از طريق سامانۀ ثبتنام به نشاني  azmoon.medu.irدر اختيار داوطلبان قرار ميگيرد.
توجه :شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون ،بدون ارائۀ کارت ورود به جلسه ،ممنوع است.

صفحة  3از 11

دفترچۀ راهنمای ثبتنام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتي (دورة دوم متوسطه) سراسر کشور -سالتحصیلي 9398 -99

 -4آزمون ورودي پايۀ دهم مدارس ا ستعدادهاي درخ شان و نمونۀ دولتي  ،رأس ساعت  9صبح روز جمعه 1398/13/31
در سراسر کشور بهصورت همزمان برگزار ميشود.

ج) مراحل ثبتنام داوطلبان در آزمون
 -1تکمیل نمونبرگ اینترنتی تقا ضانامة ثبتنام در آزمون :داوطلبان بايد ضمن ورود به سامانۀ ثبتنام ،تقا ضانامۀ
ثبتنام را تکميل کنند.
 -2بارگذاری فایل عکس داوطلب :جهت ثبتنام ،فايل عکس با ابعاد حداکثر  311×411پيکسررل در قالب « »Jpgبا
زمينۀ سفيد ،مربوط به سالجاري دانش آموز مورد نياز است .در صورت استفاده از تصاوير قديمي يا تصوير فردي غير
از دانشآموز شرکتکننده ،ضمن محروميت داوطلب از شرکت در آزمون ،ثبتنام وي بياثر خواهد شد.
 -3پرداخت وجه ثبتنام :مبلغ ثبتنام 181/111/-ريال (يک صده شتاد هزار ريال) ميبا شد.که صرفاً از طريق از درگاه
اينترنتي سامانه ثبت نام دريافت و به حساب درآمد اختصاصي ادارات کل آموزش و پرورش استان ها واريز خواهدشد.
داوطلبان گرامي بايد جهت پرداخت وجه ثبتنام ،از کارتهاي بانکي عضو شبکۀ شتاب استفاده نمايند.
توجه :1در صورت واريز وجه ثبتنام به صورت م ستقيم ،از طريق مراجعه به بانک و يا د ستگاههاي خودپرداز ،ثبتنام
انجام نميشود و وجه واريزي نيز قابل استرداد نخواهد بود.
توجه :2مبلغ فوق ثابت بوده و به جز اين مبلغ ،دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.
 -4دریافت شمارۀ پیگیری :ضروري ا ست داوطلبان پس از طي مراحل ثبت نام ،شمارة پيگيري را دريافت نمايند و
آن را جهت استفادههاي بعدي نزد خود نگهداري کنند.
د) ضوابط و شرایط ثبتنام داوطلبان درآزمون :
د - )1-داشتن تابعیت ایراني

توجه  :ثبت نام اتباع غيرايراني ،تابع بخشررنامه شررمارة 341/5122/45به تاريخ  1397/14/16مرکز امور بينالملل و
مدارس خارج از کشور است.
د )2-ضوابط و شرایط ثبتنام داوطلبان مدارس استعدادهای درخشان
 -1داشتن حداقل معدل کل ساالنۀ 19پايۀ هشتم در خرداد سال تحصيلي1396-97
توجه :دانشآموزان پايۀ نهم مدارس ا ستعدادهاي درخ شان از شرکت در آزمون ورودي معاف ه ستند .پذيرش نهايي
اين د سته از دانشآموزان در پايه دهم ،منوط به احراز شرايط ادامۀ تح صيل در پايۀ نهم سال تح صيلي1397-98
مدارس استعدادهاي درخشان مطابق ماده  15آييننامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره اول متوسطه مصوب جلسه
 16کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  1397/17/14است.
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د  )3-ضوابط و شرایط ثبتنام داوطلبان مدارس نمونه دولتي
 -1تمامي دانش آموزاني که در سال تح صيلي  1397 -98در پايه نهم م شغول به تح صيل مي با شند ،مجاز به ثبت نام
در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي هستند.
توجه :به ا ستناد بخ شنامۀ شمارة  3583مورخ  95/1/16مالک شرکت در آزمون ورودي ،ک سب حداقل معدل  17براي
فارغ التحصيالن پايه نهم مي باشد.
 - 2در محدوده هايي که امکان ثبت نام در دو واحد آموز شي(دبير ستان هاي نمونه دولتي دوره دوم متو سطه) وجود
داشته باشد ،دانشآموزان ميتوانند در فرم تقاضانامۀ ثبت نام ،هر دو اولويت ( اول و دوم) را انتخاب نمايند.
 3ر رقابت علمي براي ورود به هنرستانهاي فني و حرفهاي نمونۀ دولتي ،در بين دانشآموزان شهر و شهرستان ،بدون
درنظر نمودن منطقه يا ناحيه خواهد بود.
-4دانشآموزان ع شايري به دليل کوچ رو بودن ،در هر منطقهاي در سطح ا ستان مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون
مي باشند.

هـ) مواد امتحاني ،تعداد و ضریب سؤاالت آزمون :
 -1محتواي آزمون م شتمل بر دو د سته سؤاالت« ا ستعداد تحليلي» و « ا ستعداد تح صيلي» ا ست ٪21.امتياز آزمون
مربوط به سؤاالت « استعداد تحليلي» و ٪81آن مربوط به سؤاالت « استعداد تحصيلي» است ( امتياز آزمون ،از طريق
وزندهي به نمرة کل استعداد تحليلي و تحصيلي به نسبت  ٪21و  ٪81محاسبه و بهصورت يک عدد بين -333،33و
 111،111بيان ميشود).
 -2منابع ،تعداد و ضرايب سؤاالت آزمون و مدت زمان پاسخگويي به آنها ،به شرح جداول زير است:
سؤاالت استعداد تحليلي

تعداد سؤال

مدت پاسخگويي

استعداد تحليلي

15

 15دقيقه

نمرةکل استعداد تحليلي

سؤاالت استعداد تحصيلي
قرآن و معارف اسالمي
(قرآن و پيامهاي آسمان)
زبان و ادبيات فارسي

45

تعداد سؤال

ضريب

منابع طرح سؤال

8

2

سؤاالت از محتواي تمامي

15

2

کتابهاي درسي پايۀ هشتم
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سال تحصيلي

 1396-97و

مدت پاسخگويي

 115دقيقه
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مطالعات اجتماعي

تمامي کتابهاي درسي پايۀ نهم
15

1

علوم تجربي

17

2

رياضيات

21

3

جمع کل

75

(تاريخ ،جغرافيا ،اجتماعي)

سال تحصيلي 1397-98
طراحي خواهد شد.

نمرةکل استعداد تحصيلي465 :

 -3سررؤاالت اسررتعداد تحليلي بهشرريوة چهارگزينهاي (فقط با يک پاسررخ درسررت) به منظور ارزيابي توانايي تحليل،
ريشهيابي ،طبقهبندي و سازماندهي مطالب و مباحث گوناگون ،طراحي ميشود .طراحي اين سؤاالت عمدتاً مبتني بر
محتواي کتب درسي نخواهد بود.
 -4سؤاالت استعداد تحصيلي ،به شيوة چهارگزينهاي(فقط با يک پاسخ درست) در سطح محترررواي کتابهاي درسي،
با تأکيد بر سطوح باالي شناختي ،تلفيق دانش ،مفاهيم و مهارتهاي دو يا چند مادة در سي در برخي از سؤاالت،
طراحي ميشود.
 -5سؤاالت درس « قرآن و معارف ا سالمي» از محتواي م شترک داوطلبان اهل ت شيع و ت سنن طراحي مي شود ،اما
داوطلبان اقليت هاي ديني رسمي کشور (مسيحيان ،کليميان و زرتشتيان) ،به سؤاالت مشترک اقليتهاي ديني (بر
ا ساس محتواي کتاب تعليمات اديان الهي و اخالق ويژة اقليتهاي ديني با کد  119/2پايۀ ه شتم چاپ سال  1396و
کد  135/2پايۀ نهم چاپ سال  )1396پاسخ خواهند داد.
 -6به ازاي ه رر پاسخ صحيح3 ،نمرة مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط 1 ،نمرة منفي براي داوطلب در نظر گرفته ميشود.
براي سؤاالت بدون پاسخ ،نمرهاي منظور نخواهد شد.
توجه :چنانچه داوطلب در سؤالي بيش از يک گزينه را عالمت زده باشد 1 ،نمرة منفي براي او منظور خواهد شد.

و) ظرفیت ،ضوابط و شرایط پذیرش دانشآموز
 -1ظرفيت پذيرش مدارس دورة دوم ا ستعدادهاي درخ شان و نمونۀ دولتي در هر شهر ستان با در نظر گرفتن مناطق
تحت پوشش ،بر اساس پي شنهاد ادارة کل آموزش و پرورش استان و با تأييد مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان
و دانشپژوهان جوان و دفاتر ذيربط معاونت آموزش متو سطه تعيين شده ا ست که در هنگام ثبتنام الکترونيکي از
طريق سامانۀ ثبت نام ،به اطالع داوطلبان ميرسد.
توجه :1پس از تعيين ظرفيت و اعالم نتايج هيچگونه افزايش در تعداد مدارس دورة دوم اسررتعدادهاي درخشرران و
نمونه دولتي يا افزايش در ظرفيت پذيرش آنها ،مجاز نيست.
توجه :2در مواردي که تعداد داوطلبان شرکتکننده در آزمون ،متقا ضي يک ر شتۀ تح صيلي در هريک از مدارس
دورة دوم ا ستعدادهاي درخ شان و نمونه دولتي  ،کمتر از حد ن صاب مورد نياز بوده يا نمرات آنان کمتر از حد قابل
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قبول باشد ،به تشخيص مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان و دفاتر ذيربط معاونت آموزش
متو سطه  ،ا سامي قبول شدگان آن ر شتۀ تحصيلي در مدر سۀ مذکور کمتر از ظرفيتِ اعالم شده تعيين و با هماهنگي
ا ستان و در نظر گرفتن ساير شرايط ،حداکثر معادل ظرفيتِ کا سته شده از آن ر شته به ظرفيت پذيرش ر شتههاي
ديگر افزوده خواهد شد.
 - 2پذيرش نهايي دانشآموز در مدارس دورة دوم ا ستعدادهاي درخ شان و نمونه دولتي  ،براي ر شتههاي تح صيلي
( علر روم تجر رربي ،رياضي ر ر فيزيک و ادبيات  ،علوم انساني ،شاخه فني و حرفه اي) منوط به کسب شرایط احراز
رشته مطابق آییننامة هدایت تحصیلیاست.
توجه :1دانش آموزان پايۀ دهم مدارس ا ستعدادهاي درخ شان در همان ر شتهاي که پذيرفته شدهاند ،مجاز به ادامه
تحصيل مي باشند.
توجه  :2در صورت عدم احراز شرايط ثبتنام در ر شتۀ تح صيلي مورد تقا ضاي دانشآموز مطابق ضوابط هدايت
تحصيلي ،قبولي داوطلب در آزمون لغو و بياثر خواهد بود.

و )1-ضوابط و شرایط پذیرش اختصاصي در مدارس استعدادهای درخشان
 -1پذيرش دانشآموزان براي ورود به دبير ستانهاي دورة دوم استعدادهاي درخشان ،صرفاً بر ا ساس رتبۀ مبتني بر
امتياز کل آزمون ورودي خواهد بود.
 -2با توجه به ضوابط خاص نقل و انتقال در مدارس ا ستعدادهاي درخ شان ،الزم ا ست داوطلبان ،دبير ستانهاي
ا ستعدادهاي درخ شان مورد نظر شان را با توجه به محل سکونت خود در سال تح صيلي  1398-99و با عنايت به
منطقه /ناحيۀ آموزش و پرورش محل استقرار مدارس استعدادهاي درخشان انتخاب کنند.
 -3حوزة امتحاني داوطلبان آزمون ،بر ا ساس منطقۀ آموز شي محل تح صيل سال تح صيلي  1397-98آنان تعيين
خواهد شد.
توجه :حوزة امتحاني داوطلبان مدارس خارج از کشررور بر اسرراس منطقه محل آزمون در يکي از حوزه هاي امتحاني
داخل کشور که توسط داوطلب تعيين مي شود ،خواهد بود.
 -4در شهرستان هايي که داراي چند دبيرستان دورة دوم استعدادهاي درخشان هستند ،داوطلبان در انتخاب مدرسۀ
مورد نظر خود در سررطح شررهرسررتان ،اختيار کامل دارند و هر داوطلب ميتواند حداکثر سرره دبيرسررتان دورة دوم
ا ستعدادهاي درخ شان (همگي در يک شهر ستان واحد) را به ترتيب اولويت در نمونبرگ تقا ضانامۀ خود انتخاب
نمايد .ضررمناً ،داوطلبان آزمون ورودي دورة دوم متوسررطه در اولويت هاي انتخابي خود در زمان ثبت نام در آزمون،
صرفاً مجاز به انتخاب يک رشتۀ تحصيلي هستند.
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توجه  :1در شهرهايي که داراي چند ناحيه و منطقه مي با شند ضروري ا ست داوطلبان ن سبت به انتخاب دبير ستانهاي
مورد نظر در نواحي و مناطق همجوار اقدام نمايند .ضمناً بعداز قبولي داوطلب در ر شته مورد تقا ضا  ،انتقالي ممنوع مي
باشد.

توجه  :2در صورت انتخاب مدارس شهرهاي مختلف يک استان يا رشتههاي تحصيلي متفاوت در اولويتهاي سهگانه،
فقط شهر ،مدرسه و رشتهاي که به عنوان اولويت اول انتخاب شده است ،مالک قبولي يا عدم قبولي داوطلب خواهد
بود.
و )2-ضوابط و شرایط پذیرش اختصاصي در مدارس نمونه دولتي
 -1مطابق با تبصرررة يک ماده  11از دسررتورالعمل اجرايي مدارس نمونه دولتي گزينش دانشآموزان در آزمون ورودي
دبيرسررتان هاي دوره دوم متوسررطه در رشررته هاي نظري و يا هنرسررتان هاي فني و حرفه اي  ،بر اسرراس ميانگين
امتيازکل آزمون ورودي و معدل کتبي ارزشيابي نوبت دوم پايه نهم به نسبت مساوي( %51امتياز کل آزمون ورودي و
%51معدل کتبي ارزشيابي نوبت دوم پايۀ نهم) خواهد بود.
توجه :مطابق با تب صرة يک ماده  11از د ستورالعمل اجرايي مدارس نمونه دولتي به شمارة  227195مورخ ، 1391/11/11
مالک محاسبۀ امتياز تراز شده بر اساس معدل کتبي ارزشيابي نوبت دوم حداقل  17مي باشد.
 %11-2از پذيرش دبيرسررتان هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسررطه و هنرسررتان هاي فني و حرفه اي نمونۀ دولتي ،در
صورت وجود داوطلب ،به دانشآموزان شاهد تعلق دارد .دانشآموزان با شرايط زير ،به ترتيب اولويت ميتوانند از اين
سهميه استفاده کنند:
الف) اولويت اول  فرزندان شاهد؛
ب) اولويت دوم  فرزندان جانباز  51درصد به باال و آزادگان با بيش از  3سال سابقۀ اسارت؛
ج) اولويت سوم  فرزندان جانباز  25درصد تا  49درصد و آزادگان با بيش از  6ماه سابقۀ اسارت؛
د) اولويت چهارم  فرزندان جانباز زير  25درصد و آزادگان با کمتر از  6ماه سابقۀ اسارت.
توجه  :1متقا ضي ا ستفاده از سهميه شاهد در مدارس نمونه دولتي مي باي ست در نمون برگ ثبت نام اولويت خود را
مشخص نمايد.
توجه :2دانش آموزان سهميه شاهد با توجه به اولويت هاي فوق به شرط کسب حداقل هفتاد درصد امتياز کل آخرين
فرد پذيرفته ( %51امتياز کل آزمون ورودي و %51معدل معدل کتبي ارز شيابي نوبت دوم پايۀ نهم) شده مدر سه
مورد تقاضاي خود پذيرش ميشوند.
توجه :3در صورت عدم احراز سهميه شاهد در ر شتۀ تح صيلي مورد تقا ضاي دانشآموز مطابق ضوابط  ،قبولي
داوطلب لغو و بي اثر خواهد بود.
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توجه  :4به مدارک ارائه شده پس ازمهلت ثبت نام ترتيب اثرداده نخواهد شد.
 -3دراجراي مادة  12دسررتورالعمل اجرايي مدارس نمونۀ دولتي به شررمارة  227195مورخ ،1391/11/11ادارات کل
آموزش و پرورش استانها مي توانند نسبت به تعيين سهميه روستايي اقدام و به دفاتر ذيربط پيشنهاد نمايند.
 -4قبولي درآزمون ورودي دبيرستان هاي دورة دوم متوسطه نمونۀ دولتي،اختصاص به منطقۀ برگزاري آزمون داشته
و دانشآموزاني که درآزمون يک مدرسرره پذيرفته شرردهاند ،مجازبه ثبت نام در ديگرمدارس نمونۀ دولتي نخواهند
بود.
 -5مطابق ماده  18د ستور العمل اجرايي مدارس دوره دوم متو سطه نمونه دولتي و تب صره آن در خ صوص برگزاري
آزمون جايگزيني و تکميل ظرفيت پايه هاي مياني مدارس نمونه دولتي اقدام گردد.

ز) ضوابط تصحیح پاسخبرگها ،اعالم نتیجه و ثبتنام قبولشدگان
-1دفترچة سؤاالت وکلید تصحیح آزمون ،به همراه نحوۀ محاسبة امتیاز آزمون داوطلبان ،حداکثر یک هفته پس
از برگزاری آزمون ،در پايگاه اينترنتي ( به نشاني )azmoon.medu.irمنتشر ميشود.
توجه :1چنانچه بنا به مالحظات فني و کارشناسي ،سؤال يا سؤاالتي در کليد آزمون حذف شود ،محاسبۀ نمرة آزمون
ا ستعداد تحصيلي و تحليلي براي تمامي داوطلبان (اعم از آنکه به آن سؤال پاسخ در ست يا نادر ست داده با شند يا
ا صالً پا سخ نداده با شند) بدون در نظر گرفتن نمرة آن سؤال يا سؤاالت ،به صورت يک سان انجام خواهد شد .الزم به
ذکر است حذف احتمالي سؤال يا سؤاالت ،تأثيري در سهم درصدي آزمون استعداد تحليلي و استعداد تحصيلي در
امتياز کل آزمون (موضوع بند  1بخش « هر») نخواهد داشت.
توجه :2فهرست اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي مدارس دورة دوم استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي که به
تأييد و مهر مرکز ملي پرورش ا ستعدادهاي درخ شان و دانشپژوهان جوان و دفاتر ذيربط معاونت آموزش متو سطه
رسرريده اسررت ،بايد از طريق ادارةکل آموزش و پرورش اسررتان به اين مدارس ارسررال و در انتهاي دفترآمار سررال
تحصريلي1398-99درج و صحافي شود.
 -2هیچ فهرست ذخیرهای برای دبیرستانهای دورۀ دوم استعدادهای درخشان اعالم نخواهد شد.

 -3فهرستتت ذخیره برای دبیرستتتان های دورۀ دوم مدارس نمونه دولتی عنداللزوم با هماهنگی و تایید دفاتر
ذیربط معاونت آموزش متوسطه اعالم خواهد شد.
 -4براي تمامي داوطلباني که در آزمون پذيرفته ن شدهاند ،حداکثر يک هفته پس از اعالم نتيجۀ آزمون ،کارنامۀ عدم
قبولي شامل تعداد پاسخهاي صحيح و غلط ،نمرة مکتسبۀ هر مادة درسي ،امتياز کل آن داوطلب و امتياز آخرين فرد
پذيرفتهشده در مدارس مورد تقاضاي او صادر ميشود.
توجه :براي پذيرفتهشدگان آزمون ،کارنامه صادر نخواهد شد.
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 -5در صررورت شرررکت همزمان دانشآموزان همزاد (دوقلو يا بيشررتر ،همجنس يا غيرهمجنس) در آزمون ورودي
مدارس ا ستعدادهاي درخ شان و نمونه دولتي و پذيرش يکي از آنان ،ديگري فقط به شتترک کستتب حداشل هشتتتاد
درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده ،درمدرسه مورد تقاضا ميتواند بر اساس اولویتهای انتخابی خود،
مازاد بر ظرفيت پيشبينيشده ،ثبتنام نمايد.
توجه :1اولويتهاو نوع مدرسه انتخابي دانشآموزان همجنس موضوع اين بند ،ميبايست مشابه يکديگر باشند.
توجه :2اگر يکي از همزادان در رديف پذيرفتهشرردگان آزمون قرار گيرد ،امکان قبولي سرراير همزادان در اولويتهاي
انتخابي خود و يا بهبود اولويتهاي انتخابي وي به شرررطي فراهم ميشررود که امتياز کف مدرسرره قبولي جديد همزاد
ديگر ،باالتر از امتيازکف مدرسۀ محل قبولي همزاد اول نباشد.
توجه :3به منظور بررسرري و اعمال تسررهيالت پذيرش دانشآموزان همزاد ( در صررورت خود اظهاري) ،پيش از اعالم
نتيجۀ آزمون ،امتياز دانشآموزان هم زاد برر سي شده و در صورت دارا بودن حداقل امتياز الزم ،نام اي شان نيز مازاد بر
ظرفيت پيشبينيشده ،در فهرست پذيرفتهشدگان اعالم ميشود.
-6مهلت ثبتنام پذیرفتهشتتتدگان مدارس دورة دوم متوسطۀ استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي ،حداکثر تا اول
شهریور ماه  1398خواهد بود.

ح) ضوابط و نحوۀ نقل و انتقال دانشآموز
-1داوطلباني که پس از زمان ثبت نام يا پس از زمان برگزاري آزمون ورودي ،به هر دليل تصررميم ميگيرند در سررال
تحصيلي 1398-99درشهرستاني غير از شهرستان محل سکونت فعلي اقامت کنند ،تنها در صورت شبولی در یکی از
مدارس انتخاب شدۀ خود در شهرستان مبدأ ودارا بودن امتیازکف شبولی مدرسة شهرستان مقصد ودرصورت داشتن
ظرفيت خالي ،با ک سب موافقت ادارة کل آموزش و پرورش ا ستانهاي مبدأ و مق صد ،مجاز به انتقال و ثبتنام در ساير
مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي (در شهرستان يا استان ديگر) خواهند بود.
توجه :1انتقال دانشآموزان پذيرفته شده مدارس نمونه دولتي تا پايان دورة تحصيلي به مدارس استعدادهاي درخشان
ممنوع است.
توجه  :2انتقال دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي مطابق ضوابط خاص خود ميباشد.
 -2در مدارس استعدادهاي درخشان و نمونۀ دولتي (به جز هنرستانهاي فني و حرفهاي) در داخل يک شهرستان در
دورة دوم متوسررطه (حتي در صررورت دارا بودن امتيازکف قبولي مدرسررۀ مقصررد) انتقال دانش آموز در ستتال اول
پذیرش ،ممنوع است .الزم است داوطلبان مدارس استعدادهاي درخشان ضمن دقت کافي به اين موضوع ،نسبت به
انتخاب دبيرستانهاي مورد نظر بر اساس اولويت اقدام نمايند.
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سایر موارد
 -9به اطّالع ميرساند که مدارس استعدادهاي درخشان فاقد امکانات خوابگاهي و شبانهروزي هستند .ضمناً،
تحصيل دانشآموزان پذيرفتهشده در مدارس استعدادهاي درخشان طبق مصوّبۀ هيئت امناي سمپاد ،مستلزم
پرداخت حقّالثبت به ميزان  %51شهريۀ مصوّب مدارس غيردولتي شهرستان مربوطه است (رقم مصوّب
حقّالثّبت قابل پرداخت ،هر ساله از سوي ادارة کلّ آموزش و پرورش استان اعالم خواهد شد) .دانشآموزان
اين مدارس حداکثر تا  42ساعت در هفته در مدرسه حضور دارند .هزينۀ فعّاليّتهاي فوقبرنامۀ اين مدارس
بر اساس آييننامۀ نحوة ارائۀ خدمات آموزشي و پرورشي فوقبرنامه در مدارس دولتي (مصوّب جلسۀ 621
مورّخ  77/2/3شوراي عالي آموزش و پرورش) محاسبه و دريافت خواهد شد.
 2ر تأکيد ميشود به استثناي موارد اشارهشده در اين راهنما ،هيچگونه آزمون ديگري براي پذيرش دانشآموز
جهت تحصيل در دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي 99ر1398
(از جمله آزمون تکميل ظرفيت مياندوره) برگزار نخواهد شد.
 -3تاکيد مي شود به استثناي موارد اشاره شده در اين راهنما  ،هيچگونه آزمون ورودي براي پذيرش در پايۀ دهم،
جهت ادامه تحصيل در دبيرستان هاي دوره دوم متوسطه نمونه دولتي در سال تحصيلي 99ر ، 1398برگزار
نميشود اما براي تکميل ظرفيت در پايه هاي يازدهم و دوازدهم مطابق ماده  18دستورالعمل اجرايي به شماره
 227195مورخ  1391/11/11اقدام مي گردد .
-4دانشآموزاني ميتوانند از سهميه روستايي استفاده نمايند که در پايۀ هشتم و نهم در مدارس روستايي مشغول
به تحصيل بوده باشند.

********************************

صفحة  11از 11

