
 1401-1400 درخشان استعدادهای مدارس ورودی آزمون نویسی نام سامانه

دهای دانش آموزانی که پایه ششم و نهم هستند، ممکن است که بخواهند در دوره های اول یا دوم متوسطه در مدارس استعدا

درخشان درس بخوانند. این دانش آموزان برای تحصیل در این مدارس ابتدا باید در آزمون ورودی آن ها ثبت نام کنند. 

سامانه نام نویسی  .پس از ثبت نام، باید در این آزمون نمره قبولی را دریافت کنند تا بتوانند در این مدارس درس بخوانند

رای پایه ششم و نهم متفاوت نیست. در واقع، دانش آموزان پایه ششم و نهم ب آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

  .نام نویسی را انجام دهند Azmoon.medu.ir باید در سامانه

اگر شما هم جز این دانش آموزان هستید، برای آشنایی بیشتر با سامانه نام نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای 

همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این سامانه، زمان و نحوه ثبت  درخشان، در ادامه مقاله با ما

  .بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد  نام، شرایط ثبت نام و ...

  

 اطالعیه

د اداره کل در هر شهرستان با در نظر گرفتن مناطق تحت پوشش، بر اساس پیشنها مدارس تیزهوشان ظرفیت پذیرش

درخشان تعیین شده است. در هنگام ثبت نام  آموزش و پرورش استان و با تایید سازمان ملی پرورش استعداد های

 .الکترونیکی از طریق سامانه ثبت نام، به اطالع داوطلبان می رسد

  

  

  

 زمان و نحوه ثبت نام در سامانه نام نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

مخصوص نام نویسی دانش آموزانی است که قصد شرکت در آزمون  Azmoon.medu.ir ن طور که بیان شد، سایتهما

 1401فروردین ماه  16سه شنبه مورخ  مدارس استعدادهای درخشان را دارند. شما داوطلبان عزیز می توانید از تاریخ

کنید و برای شرکت در آزمون این مدارس ثبت نام به سایت ذکر شده مراجعه  1401فروردین ماه  25تا پنج شنبه مورخ 

کنید. البته، اگر بنا به هر دلیلی نتوانستید در زمان مقرر در این سامانه ثبت نام کنید، نگران نباشید. زیرا، سازمان ملی 

  .استعدادهای درخشان، هر سال مدت زمان ثبت نام را تمدید می کند

  ون ورودی مدارس استعدادهای درخشاننحوه ثبت نام در سامانه نام نویسی آزم

ثبت نام در سامانه نام نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای  پس از این که دانستید در چه زمانی باید نسبت به

اقدام کنید، ممکن است بپرسید که چگونه باید در این سامانه نام نویسی را انجام داد؟ شما عزیزان برای ثبت نام  درخشان

  :در این سامانه باید مراحلی را با دقت و به درستی انجام دهید. این مراحل، شامل موارد زیر می باشند

 :مرحله اول

یز و گرامی باید به یکی از مرورگرهای گوشی و یا سیستم خود بروید پیش از هر اقدام و در ابتدا شما دانش آموزان عز

 . را جست و جو کنید. سپس، پایه تحصیلی مد نظر خود را به درستی انتخاب کنیدAzmoon.medu.ir  و عبارت

  

 :مرحله دوم

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://azmoon.medu.ir/
https://azmoon.medu.ir/


  

در این مرحله، شما باید اطالعات خواسته شده اعم از کد ملی و رمز ورود همگام خود را به درستی وارد کنید. اگر رمز 

اموش کرده اید، نگران نباشید؛ زیرا، می توانید از طریق مطالعه مقاله زیر رمز همگام خود را مجدد همگام خود را فر

  .به دست آورید

  

  

 . راست کنید، بر روی کلمه مربوطه کلیک رمز همگام خود را فراموش کردم برای مطالعه مقاله

  

  

  :مرحله سوم

شما داوطلبان عزیز باید در این مرحله، نقش خود) دانش آموز ( و عنوان سازمان) نام مدرسه ای که در آن درس می 

سپس، صفحه ای مقابلتان باز می شود که باید طبق پایه تحصیلی خود یکی از گزینه  .خوانید ( را به درستی انتخاب کنید

را انتخاب کنید. پس از آن، صفحه ای « استعدادهای درخشان پایه دهم » یا « درخشان پایه هفتم  استعداد های» های 

مقابلتان باز می شود که باید نکات، شرایط، قوانین و... را مطالعه نموده و در نهایت بر روی گزینه تایید کلیک راست 

  .کنید

 

  

 مرحله چهارم

در این زمان، باید اطالعات شخصی از جمله: نام و نام خانوادگی، جنسیت، تاریخ تولد و ... را به درستی وارد کرده و 

  .را انتخاب نمایید« ذخیره و بعدی » در نهایت گزینه 

  

 مرحله نهایی

هزار تومان ( را پرداخت کنید. پس از اتمام  40در مرحله آخر، عکس خود را در سایت بارگذاری کنید و هزینه ثبت نام) 

   .کار، حتما رسید پرداخت و ثبت نام را دریافت کرده و در نزد خود نگهدارید

  

  نام در سامانه آزمون مدارس استعدادهای درخشانشرایط و ویژگی های ثبت 

حال که به طور کامل با زمان و نحوه ثبت نام در این آزمون آشنا شدید، بهتر است که با شرایط و ویژگی های این آزمون 

البته، گاهی  نیز آشنا شوید. به یاد داشته باشید که اگر این شرایط را نداشته باشید، نمی توانید در این آزمون شرکت کنید.

اوقات ممکن است با کمک برخی از تبصره ها بتوانید در این آزمون شرکت کنید. الزم به ذکر است تا بدانید که برخی از 

شرایط ثبت نام در پایه ششم و نهم با یکدیگر متفاوت می باشند. برخی از مهم ترین ویژگی های ثبت نام در این آزمون 

  :د زیر می باشنددر پایه ششم و نهم، شامل موار

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/


 شرایط ثبت نام در آزمون مدارس استعدادهای درخشان پایه ششم به هفتم

  شما داوطلبان عزیز باید تابعیت کشور ایران را داشته باشید.) طبق تبصره ای ممکن است برخی از دانش آموزان غیر
 ( .ایرانی نیز بتوانند در این آزمون ثبت نام کرده و شرکت کنند

 وزان گرامی باید در تمامی دروس نوبت دوم پایه پنجم و دروس نوبت اول پایه ششم خود نمره خیلی خوب شما دانش آم
را کسب کنید.) البته طبق تبصره ای اگر داوطلبان در بین تمامی درروس ذکر شده فقط یک نمره خوب کسب کنند، می 

 ( .توانند در این آزمون ثبت نام کنند

 م نویسی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشانشرایط ثبت نام در سامانه نا

 شده برای  همانند پایه ششم، شما دانش آموزان عزیز و گرامی پایه نهم هم باید تابعیت ایرانی داشته باشید. ) تبصره بیان
 ( .پایه ششم برای این پایه نیز وجود دارد

  باشد 19معدل کل ساالنه پایه هشتم شما، باید حداقل.  

 

 تعداد سواالت و منابع آزمون استعدادهای درخشان پایه ششم و نهم

دارس استعداد های درخشان پایه هفتم و دهم با یکدیگر متفاوت هستند. برای آشنایی با تعداد تعداد سواالت و منابع آزمون م

  .سواالت و منابع این آزمون ها در ادامه مقاله با ما همراه باشید

 منابع و سواالت آزمون پایه ششم به هفتم

سوال تشریحی  5سوال تستی و  60ی ، آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان برای پایه ششم، دارا97پیش از سال 

به بعد، سواالت این آزمون دیگر از  97از کتاب های درسی همچون: ریاضی، فارسی و علوم تجربی بود. اما، از سال 

به بعد فقط از مباحثی همچون: هوش، استعداد،  97کتاب های درسی طراحی نشد. در واقع، سواالت این آزمون از سال 

تا افزایش یافته است و  100تا به  65می شوند. الزم به ذکر است تا بدانید که تعداد سواالت نیز از خالقیت و ... طراحی 

  .دقیقه پاسخ دهند 80دانش آموزان باید به این سواالت در مدت 

  

 مدت زمان پاسخگویی تعداد سواالت مباحث آزمون نام آزمون

آزمون ورودی مدارس 

استعدادهای درخشان 

 هفتمپایه ششم به 
 دقیقه 80 عدد 100 استعدادهای تحلیلی

  

  :برخی از منابع این آزمون، شامل موارد زیر می باشند

 کتاب سنجش IQ هوش و استعداد ششم گاج 
 کتاب هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی 
  از انتشارات مهر و ماه 9*  9آموزش هوش استعداد غیر کالمی  
  آزمون دقت و تمرکز از انتشارات پویش 33کتاب 
 هوش مالتیپل ششم به هفتم خیلی سبز  



  

  

 منابع آزمون استعدادهای درخشان پایه نهم به دهم و تعداد سواالت آن

آزمون پایه نهم به دهم، بر خالف آزمون پایه ششم به هفتم، هم از کتاب های درسی و هم از مباحث هوش، استعداد و 

گویی به آن ها عدد سوال تستی است که شما عزیزان برای پاسخ  100خالقیت طراحی می گردد. این آزمون نیز دارای 

عدد این سواالت از کتاب های درسی شما همچون: ریاضیات، علوم تجربی، قرآن و پیام های  50دقیقه زمان دارید.  120

آسمانی، مطالعات اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی طراحی می شود. الزم به ذکر است تا بدانید که از هر یک از کتاب 

  .عدد مابقی سواالت از کتاب های هوش طراحی می گردند 50ی شود. اما، عدد سوال طراحی م 10های درسی فقط 

  

 مدت زمان پاسخگویی تعداد سواالت مباحث آزمون

 دقیقه 60 عدد 50 استعدادهای تحلیلی

 دقیقه 60 عدد 50 استعدادهای تحصیلی

  

  :تعدادی از منابع مهم این آزمون، شامل موارد زیر هستند

 کتاب هوش و استعداد تحلیلی نهم سری IQ از انتشارات گاج  
  تست استعداد تحلیلی تیزهوشان پایه نهم از انتشارات مهر و ماه 1500کتاب 
 هوش و استعداد تحلیلی نهم تیزهوشان خیلی سبز  
 هوش، خالقیت و استعداد تحلیلی ششم تا نهم کاهه 

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید پایه نهم به دهم منابع آزمون تیزهوشان جهت آشنایی با سایر

  

  

  جدیدترین اخبار پیرامون مدارس استعدادهای درخشان

 اختار مدارس سمپاد نیازمند اصالح استس

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 

نامه پیشنهادی مدارس استعدادهای درخشان، در سالن جلسات ساختمان شهید رجایی و با  که با موضوع بررسی آئین

ی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، حضور سعید رضا عامل

که یک مدرسه باشد، یک فرهنگ است که برای توسعه و پیشرفت در آموزش و پرورش ایجاد  افزود: سمپاد قبل از این

 .شده است

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/


 دانش آموز نخبه و مدیر مدارس سمپاد در البرز تجلیل شدند ۳۹

مدیرکل آموزش و پرورش البرز در این آیین که عصر یکشنبه در سالن سپاه امام حسن مجتبی )ع( برگزار  ساالر قاسمی،

کار ارزشمندی است که در این   شد، گفت: توجه به نخبگان یکی از رویکردهای بسیج دانش آموزی است و در جای خود

  .نهاد دانش آموزان مورد تقدیر قرار می گیرند

  

 اطالعیه

با زمینه سفید، را بارگذاری  JPG پیکسل در قالب 300x400یا  200x300داوطلبان باید فایل عکس با ابعاد حداکثر  

کنند. در صورت استفاده از تصاویر قدیمی یا تصویر فردی غیر از دانش آموز شرکت کننده، ضمن محرومیت داوطلب 

 .از شرکت در آزمون، ثبت نام وی بی اثر خواهد شد

  

  

  

  

  

 خالصه مطلب

سامانه نام نویسی آزمون ورودی مدارس  ...ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل با زمان، نحوه، شرایط و

، آشنا کنیم. شما دانش آموزان گرامی و عزیز بهتر است که در طی انجام تمامی فرایند ذکر شده حتما از یک استعدادهای درخشان

ساعته می توانند سبب افزایش موفقیت و قبولی شما  24مشاوران با ارائه برنامه و پشتیبانی  .و ماهر کمک بگیرید مشاور خوب

رار کنید. برای ارتباط برق ایران تحصیل در این آزمون شوند. اگر به یک مشاور خوب نیاز دارید، می توانید با مشاوران ما در

برقراری ارتباط با آن ها کافی است با ما تماس بگیرید و یا برای ما کامنت بگذارید. مشاوران ما در ایران تحصیل به شما عزیزان 

  .در این زمینه کمک خواهند کرد

  

  

  

 .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

  

 

https://irantahsil.org/

