 sampad.medu.ir +ورود به سایت اصلی سمپاد تیزهوشان
سمپاد یا " سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان "
در زبان عامه به موسسه تیزهوشان معروف است .سازمان
پرورش استعدادهای درخشان ،در جهت امور تحصیلی دانش
آموزان تیزهوش و مستعد در زمینههای علمی ،بوجود
آمده است .این سازمان ،در دوره های اول و دوم
متوسطه ،دارای مدار دخترانه و پسرانه می باشد.
سمپاد برای مدارس خود از طریق آزمون تیزهوشان،
اقدام به جذب دانش آموزان می کند و این دانش آموزان
تنها از طریق همین آزمون های ساالنه گزینش می شوند.
داوطلبان شرکت در این آزمون باید در تاریخ مقرر در
سایت  sampad.medu.irشرکت نمایند .
داوطلبان ،باید شرایط و ضوابط شرکت در این آزمون
را بدانند و مدارک مورد نیاز آن را نیز آماده کنند.
دانش آموزان پایه ششم برای ورود به پایه هفتم و
دانش آموزان پایه نهم برای ورود به پایه دهم ،پس
از مطالعه شرایط ثبت نام و آماده کردن مدارک ،می
توانند در آزمون سمپاد شرکت کنند .اگر شما هم جزء
دانش آموزانی هستید که می خواهید در این آزمون ثبت
نام کنید ،به یاد داشته باشید که تمامی امور مربوط
به این آزمون ،در سایت  sampad.medu.irانجام می شود.
اگر در زمان ثبت نام ،دیافت کارت جلسه ،مشاهده
نتایج و به طور کلی در روند انجام امور در این
سایت ،سوال و یا ابهامی داشتید می توانید می توانید
از مشاوران ایران تحصیل کمک بگیرید .شایان ذکر است
ایران تحصیل یک مرکز مشاوره تحصیلی خصوصی است که
هیچ ارتباط سازمانی با سامانه سمپاد ندارد.
کلیه دانش آموزان و اولیا گرامی می توانند جهت ثبت
نام آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در سامانه
sampad.medu.irاز سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با
شماره های ( 9099072952تماس از سراسر کشور) و
( 9099072952تماس از استان تهران) تماس بگیرند
پاسخگویی  8صبح الی  12شب

معرفی سایت  sampad.medu.irو نحوه ورود به آن
مدارس تیزهوشان جزء بهترین مدارس کشور هستند که در
تمامی استان های کشور وجود دارند .این مدارس ،بنا
به دالیل مختلفی ،هر ساله دارای متقاضیان بسیاری
هستند و اغلب دانش آموزان می خواهند که در این
مدرس درس بخوانند .این مدارس ،توسط سازمان ملی
پرورش استعدادهای درخشان یا همان سمپاد اداره می
شوند .آدرس اینترنتی مدارس تیزهوشانsampad.medu.ir ،
است که دانش آموزان باید از طریق این سایت ،در
مدارس تیزهوشان ثبت نام کنند .در واقع این سایت با
هدف اطالع رسانی دقیق تر به دانش آموزان و اولیاء
آن ها ،معلمان ،مدیران و ...به وجود آمده است.
سایت سمپاد مسئولیت اعالم زمان ثبت نام ،صدور کارت
اعتباری ،اعالم نتایج ،صدور کارنامه و ...را بر
عهده دارد .در واقع ،دانش آموزانی که قصد شرکت در
این آزمون جانمایی سمپاد را دارند ،باید به طور
مکرر این سامانه را بررسی نمایند .
الزم به ذکر است تا بدانید که سایت سمپاد همواره در
کنار سایت Azmoon.medu.irکه مربوط به ثبت نام آزمون
های ورودی دانش آموزان به مدارس تیزهوشان است،
قرار دارد .در واقع ،داوطلبان باید برای ثبت نام
در مدارس استعدادهای درخشان ،از طریق سایت آزمون،
اقدام نمایند .
نحوه ورود به سایت سمپاد
حال که به طور کامل با سایت سمپاد آشنا شدید ،بهتر
است که با نحوه ورود به آن نیز به طور کامل آشنا
شوید .در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما
دانش آموزان عزیز را با نحوه ورود به این سایت
آشنا کنیم .
در گام اول ،شما دانش آموزان عزیز باید در
مرورگرهای مختلفی همچون :فایرفاکس ،کروم و ،...
آدرس سایت سمپاد را به درستی وارد نموده و آن را
جست و جو کنید .در این مرحله ،شما باید اولین سایت

یعنی سایت سمپاد که نام پورتال آن ،سازمان پرورش
استعدادهای درخشان می باشد را انتخاب نمایید .
در گام دوم ،پس از این که سایت اصلی سمپاد را
انتخاب کردید ،صفحه اصلی این سامانه مقابل شما
نمایش داده خواهد شد .در قسمت باال سمت راست این
سایت ،تعدادی امکانات وجود دارد که شما می توانید
با کلیک بر روی گزینه ورود ،وارد سامانه سمپاد
شوید.
در گام سوم ،صفحه زیر برای شما دانش آموزان عزیز
نمایش داده خواهد شد که شما باید در نام کاربری،
کد ملی خود و در گذر واژه ،رمز همگام خود را وارد
کنید .سپس ،گزینه« ورود» را انتخاب نمایید .اگر
رمز همگام ندارید و یا فراموش کرده اید می توانید
از طریق لینک زیر آن را به دست آورید.
برای مطالعه مقاله رمز همگام خود را فراموش کردم،
بر روی لینک مربوطه کلیک کنید .
امکانات سایت سمپادsamapad.medu.ir
سایت سمپاد ،امکانات بسیار زیادی را برای دانش
آموزان عزیز ارائه می دهد که برخی از مهم ترین این
امکانات شامل موارد زیر می باشند :
انجام برخی از کارهای مربوط به مدارس تیزهوشان
همان گونه که در ابتدای مقاله گفته شد ،این سایت،
برخی از کارهای مربوط به مدارس تیزهوشان را انجام
می دهد .در واقع ،با گذر زمان مسئولین دریافتند که
مراجعه حضوری برای انجام تمامی کارهای بسیار سخت
و دشوار است .به همین دلیل ،سامانه سمپاد ،برای
انجام غیر حضوری برخی از امور مدارس تیزهوشان ،به
وجود آمد .
ارائه جدیدترین اخبار مربوط به سازمان سمپاد

عالوه بر انجام برخی از کارهای مرتبت با مدارس
تیزهوشان ،تمامی اطالع رسانی ها اعم از زمان ثبت
نام آزمون ،زمان دریافت کارت ،زمان برگزاری آزمون،
زمان اعالم نتایج و  ...از طریق این سایت صورت می
گیرد .در واقع ،داوطلبان با بررسی مکرر این سایت،
می توانند از زمان انجام کلی امور مربوط به آزمون
جانمایی مطلع شوند .متقاضیان برای اطالع از جدید
ترین اخبار مربوط به سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشان ،باید پس از ورود به سایت سمپاد ،منوی آخرین
اخبار را انتخاب نموده و اخبار را به خوبی و با
دقت مطالعه نمایند .
ارائه شماره های تماس برای برقراری ارتباط با
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
عالوه بر امکانات نام برده ،دانش آموزان می توانند
از طریق سایت  sampad.mesu.irشماره تلفن های ضروری را
نیز دریافت کنند .در واقع ،آن ها می توانند از
طریق این شماره های تلفن ،با سازمان سمپاد در
ارتباط باشند .داوطلبان می توانند پس از ورود به
سایت سمپاد ،از طریق منوی تماس با ما ،با دفتر
رئیس مرکز ،دفتر رئیس گروه برنامه ریزی آزمون ها
و مسابقات ،دفتر معاون باشگاه دانش پژوهان جوان،
دفتر معاون مرکز استعدادهای درخشان ،مسئول دفتر
آموزش و  ...در ارتباط باشند .الزم به ذکر است تا
بدانید که در صورت وجود ضرورت باید با شماره تلفن
های ذکر شده تماس گرفته شود .
زمان و نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان
همان طور که بیان شد ،داوطلبان ،برای شرکت در آزمون
تیزهوشان نمی توانند به طور مستقیم به سایت سمپاد
مراجعه کنند .در واقع آن ها باید ابتدا وارد سایت
Azmoon.medu.irشده و در این آزمون اقدام به ثبت نام
نمایند .زمان ثبت نام در این سایت ،هر ساله در
سایت سمپاد اعالم می شود که برای ثبت نام در آزمون
تیزهوشان سال  1402-1401متقاضیان باید در تاریخ 11
الی  25فروردین  1401به سایت مذکور مراجعه نمایند.

ثبت نام مدارس تیزهوشان ،دارای در مرحله است که آن
باشند :
می
زیر
موارد
شامل
ها
مرحله اول ( ثبت نام اولیه )  :دانش آموزان گرامی
جهت ثبت نام در آزمون تیزهوشان ،در زمان اعالم شده،
باید به سامانه ثبت نام سمپاد یعنی سایت،
Azmoon.medu.irمراجعه کنند .سپس ،اطالعات دانش آموزی
خود را در فرم ثبت نام وارد نموده و ثبت نام اولیه
کنید.
تکمیل
را
مرحله دوم ( پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان )  :در
زمان مقرر که سایت سمپاد هر ساله اعالم می کند ،هر
داوطلب که ثبت نام اولیه را انجام داده است ،باید
مجدد وارد سامانه ثبت نام شده و به صورت اینترنتی
هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان را از طریق کارت
عابر بانکی که دارای رمز دوم است ،پرداخت نماید.
داوطلبان در صورت وجود هر گونه سوال و یا اشکال در
زمان ثبت نام و یا پرداخت هزینه ،می توانند با
شماره  ( 9099072952استان تهران) تماس بگیرید.
شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان
برای ثبت نام در زمان مقرر ،شرایط و ضوابطی وجود
دارد که داوطلبان عزیز باید با تمامی آن ها به طور
کامل آشنا شوند .برخی از مهم ترین این شرایط ،شامل
موارد زیر می باشند :
شرایط آزمون تیزهوشان ششم به هفتم :دانش آموزان
باید در حال تحصیل در پایه ششم ابتدایی باشند.
داوطلبان میبایست در تمامی دروس نوبت دوم پایه
پنجم و تمامی دروس پایه ششم ،نمرات خیلی خوب کسب
نمایند .اما ،اگر فقط در یک درس نمره خوب کسب
نمایند نیز می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.
دانش آموزان ،باید تابعیت ایرانی داشته باشند و
دانش آموزان غیر ایرانی در شرایط خاصی می توانند
در آزمون تیزهوشان ثبت نام کرده و شرکت نمایند .
شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون تیزهوشان نهم به
دهم :داوطلبان این آزمون ،باید در حال تحصیل در
پایه نهم باشند .متقاضیان ،میبایست در پایه هشتم

معدل ساالنه حداقل  19و یا باالی  19را اخذ کرده
باشند .تمامی دانش آموزان متقاضی ،باید تابعیت
ایرانی داشته باشند و دانش آموزان غیر ایرانی طبق
شرایط خاصی می توانند در این آزمون ثبت نام کنند .
شرایط ورود بدون آزمون دانش آموزان نهم به مدارس
تیزهوشان
گاهی اوقات ممکن است که در شرایط خاصی داوطلبان
بتوانند بدون شرکت در آزمون ،در مدارس تیزهوشان در
پایه دهم ثبت نام کنند .در واقع ،دانش آموزانی که
پایه های هفتم و هشتم را در مدارس تیزهوشان تحصیل
کردهاند و معدل هر دو سال آن ها  17و باالی  17باشد،
میتوانند بدون ثبت نام در آزمون ،وارد پایه دهم
مدارس تیزهوشان شوند .الزم به ذکر است تا بدانید که
این شرایط ،برای داوطلبان پایه ششم ابتدایی لحاظ
نمیشود.
برای مطالعه بیشتر درباره ثبت نام تیزهوشان پایه
نهم به دهم بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید .

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون ورودی سمپاد
هم اکنون که به طور مفصل با شرایط شرکت در آزمون
تیزهوشان آشنا شدید ،ممکن است سوال کنید که برای
شرکت در این آزمون چه مدارکی الزم است؟ شما دانش
آموزانی که متقاضی شرکت در آزمون جانمایی سمپاد
هستید ،باید مدارکی را به همراه داشته باشید .به
یاد داشته باشید که تمامی مدارک برای هر دو پایه
می باشند .در واقع ،اگر پایه ششم هستید و یا اگر
پایه نهم هستید ،برای شرکت در آزمون جانمایی باید
تمامی مدارک زیر را داشته باشید و این مدارک برای
هر دو پایه یکسان است .مهم ترین مدارک برای تکمیل
فرم نام نویسی ،شامل موارد زیر می باشند :

یک قطعه عکس پرسنلی  3*4با زمینه سیاه و سفید
و وضوح کافی ( ترجیحا عکس مربوط به سال جاری
و با کیفیت باشد)
تکمیل موارد خواسته شده در فرم ثبت نامی همچون:
نام و نام خانوادگی ،نام استان یا نام محل
سکونت ،رشته تحصیلی مورد تقاضا ،لیست مدارس
تیزهوشان
واریز هزینه ثبت نام که در سایت sampad.medu.ir
مشخص شده است.
زمان برگزاری آزمون تیزهوشان
آزمون تیزهوشان ،هر سال در نیمه اول اردیبهشت ماه
برگزار می شود .اما ،با وجود کرونا زمان برگزاری
آزمون تغییر کرده است که زمان دقیق آن برای سال
 1402-1401هنوز مشخص نشده است .تمامی سواالت این
آزمون به صورت چهار گزینه ای هستند که هر سوال
صحیح  3امتیاز مثبت ،هر سوال غلط  1امتیاز منفی و
هر سوالی که داوطلبان دو پاسخ را برای آن انتخاب
کرده باشند  1امتیاز منفی خواهد داشت .همچنین،
سواالت بدون پاسخ نیز امتیاز منفی نخواهند داشت.
برای دریافت اطالع بیشتر در رابطه با سواالت آزمون
جانمایی سمپاد بر روی لینک کلیک کنید .
داوطلبان شرکت در آزمون جانمایی سمپاد باید یک
هفته پیش از آزمون ،نسبت به دریافت کارت ورود به
جلسه از طریق سایت سمپاد اقدام نمایند .در واقع
زمان دقیق و مکان برگزاری آزمون بر روی کارت ورود
به جلسه درج می شود .اگر شما هم می خواهید که کارت
ورود به جلسه را دریافت نمایید ،در ادامه مقاله با
ما همراه باشید .
راهنمای تصویری نحوه دریافت کارت ورود به جلسه
پایه هفتم از طریق سایت sampad.medu.ir
به یاد داشته باشید که برای دریافت کارت ورود به
جلسه به یاد داشته باشید که حتما در زمان مقرر

اقدام نمایید .اگر که شما پایه ششم هستید و برای
آزمون پایه هفتم ثبت نام کرده اید ،پس از اعالم
زمان دریافت کارت ،ابتدا باید وارد سایت سمپاد شده
و سپس کد ملی و رمز همگام خود را وارد کنید .
در مرحله بعد ،شما باید نقش خود( دانش آموز) و
عنوان سازمان( نام مدرسه خودتان) را وارد نمایید.
سپس ،بر روی گزینه سبز رنگ« تایید» کلیک کنید .
در این مرحله ،شما وارد پنل شخصی خود می شوید که
باید با انتخاب گزینه« چاپ کارت » کارت ورود به
جلسه خود را دریافت نمایید .
راهنمای تصویری نحوه دریافت کارت ورود به جلسه
پایه دهم
اگر که شما در آزمون پایه نهم به دهم ثبت نام کرده
اید باید برای دریافت کارت ورود به جلسه  7الی 10
روز پیش از شروع آزمون ،نسبت به دریافت آن به سایت
سمپاد مراجعه کنید .برای دریافت این کارت ،شما
باید ابتدا وارد سایت سمپاد شده و سپس کد ملی و
رمز عبور خود را به درستی وارد کنید.
در مرحله دوم ،باید نقش خود و عنوان سازمان که در
بخش قبلی بیان کردیم را وارد نمایید .سپس ،با فشردن
گزینه تایید وارد پنل شخصی خود شده و وارد بخش
مدیریت شوید .پس از ورود به بخش مدیریت ،باید گزینه
مشخص شده در تصویر را انتخاب نموده و کارت را
دریافت کنید .
زمان اعالم نتایج آزمون تیزهوشان
دانش آموزان ،اولیا آن ها ،مشاوران آن ها و ،...
پس از شرکت در آزمون تیزهوشان ،بی صبرانه منتظر
نتیجه آن هستند .زمان اعالم نتیجه آزمون در سایت
sampad.medu.irاعالم می شود .اغلب اوقات ،نتایج آزمون
جانمایی در حدود  4الی  6هفته بعد از برگزاری
آزمون ،اعالم می شود .دانش آموزان می توانند دفترچه
راهنما را دانلود کرده و پاسخ سواالت خود را با

پاسخ صحیح سواالت مقایسه نمایند .اگر که شما هم در
آزمون تیزهوشان شرکت کرده اید و می خواهید نتیجه
تالش خود را ببینید ،در ادامه مقاله با ما همراه
باشید .
راهنمای گام به گام اعالم نتایج آزمون تیزهوشان
پایه ششم به هفتم
اگر که شما در آزمون پایه ششم به هفتم شرکت کرده
اید برای مشاهده نتیجه آزمون خود باید به سایت
Hoosh.medu.irمراجعه کرده و مراحل زیر را به ترتیب و
به درستی انجام دهید .
پس از این که سایت نام برده را در یکی از مرورگرها
جست و جو کردید و وارد آن شدید ،باید کد ملی و رمز
عبور همگام خود را وارد کنید .سپس ،کلمه عبور را
انتخاب نمایید .پس از آن ،باید نقش خود و عنوان
سازمانی را به درستی انتخاب نمایید.
پس از انتخاب موارد ذکر شده ،شما به پنل شخصی خود
وارد می شوید که در اینجا خواهید دید که آیا در
این آزمون قبول شده اید یا قبول نشده اید .در این
مرحله ،اگر شما نمره قبولی را کسب کرده و پذیرفته
شده باشید ،در محل پذیرش می توانید نام مدرسه ای
که قبول شده اید را مشاهده کنید .اما ،اگر نمره
قبولی را کسب نکرده و در این آزمون پذیرفته نشده
باشید ،در قسمت وضعیت قبولی می توانید کارنامه خود
را مشاهده نمایید .
راهنمای گام به گام اعالم نتایج پایه نهم به دهم
داوطلبان آزمون پایه نهم به دهم بر خالف داوطلبان
پایه ششم به هفتم برای مشاهده نتایج آزمون خود
باید به سایت  Azmoon.medu.irمراجعه کنند .اگر شما هم
جزء این افراد هستید ،باید پس از مراجعه به این
سایت ،کد ملی ده رقمی خود را به همراه رمز عبور
همگام خود( رمز همگام از اعداد و حروف انگلیسی
مختلفی تشکیل شده است) به درستی وارد نمایید .پس

از وارد کردن موارد فوق ،باید بر روی کلمه ورود
کلیک راست کنید .
در گام دوم ،شما داوطلبان عزیز باید نام سازمان(
عنوان سازمان ) و نقش خود را وارد کرده و بر روی
گزینه تایید کلیک کنید .پس از تایید کردن ،شما به
صفحه شخصی خودتان وارد می شوید که در این قسمت می
توانید نتیجه آزمون خود را مشاهده کنید .در صورت
پذیرفته شدن می توانید نام مدرسه قبول شده را در
در قسمت محل قبولی مشاهده کنید .در صورت عدم پذیرش
نیز می توانید در قسمت عدم پذیرش در استعداد
درخشان ،عبارت عدم پذیرش را مشاهده کنید .اگر در
آزمون قبول نشده باشید ،می توانید مطابق با شکل
زیر ،کارنامه خود را دانلود کرده و با پاسخ های
صحیح مقایسه کنید .
اگر در هنگام دریافت کارت با مشکلی رو به رو شدید،
می توانید با مراجعه به لینک زیر ،آن را پیگیری و
رفع کنید .
جهت مطالعه مقاله پیگیری مشکل کارت اعتباری سنجش
بر روی لینک کلیک کنید .
لیست مدارس تیزهوشان تهران
حال که به طور کامل با سایت سمپاد ،نحوه ورود به
آن ،ثبت نام در آزمون سمپاد و  ،....آشنا شدید،
اگر تصمیم دارید در این مدارس ثبت نام کنید ،بهتر
است با مدارس و دبیرستان های تیزهوشان نیز آشنا
شوید .در ادامه با ما همراه باشید تا شما دانش
آموزان و اولیاء عزیز را با آن ها آشنا کنیم .ما
در ادامه مقاله ،تعدادی از بهترین مدارس تیزهوشان
و میزان ظرفیت آن ها را ذکر خواهیم کرد .الزم به
ذکر است تا بدانید که دبیرستان هایی که در ادامه
معرفی خواهیم کرد ،فقط برای استان تهران هستند و
دانش آموزان و اولباء گرامی که در استان های دیگر
هستند ،جهت دریافت لیست مدارس تیزهوشان در استان

خود می توانند با مشاوران ما در ایران تحصیل تماس
بگیرند.
دبیرستان پسرانه عالمه حلی  : 1منطقه  - 1خیابان
امام خمینی ،خیابان شیخ هادی ،کوچه زمانپور،
پالک 18
دبیرستان پسرانه عالمه حلی  : 2منطقه  - 4خیابان
هنگام ،بعد از میدان الغدیر ،خیابان شهید نعمت
زاده
دبیرستان پسرانه عالمه حلی  : 3منطقه  - 1ولنجک،
بلوار دانشجو ،گلستان دوم ،خیابان بوستان سوم،
کوچه گل سرخی
دبیرستان پسرانه عالمه حلی  : 4منطقه - 14
انتهای پیروزی ،میدان کالهدوز ،نبش خیابان
معراج
دبیرستان پسرانه عالمه حلی  : 5منطقه  - 5انتهای
ستاری ،شاهین شمالی ،خیابان بهار ،خیابان
کوهسار
دبیرستان پسرانه عالمه حلی  : 6منطقه  - 2جالل
آل احمد ،شهر آرا
دبیرستان پسرانه عالمه حلی  : 7منطقه - 14
خیابان دماوند ،چهارراه سبالن ،خیابان اشراقی،
 8متری اول
دبیرستان پسرانه عالمه حلی  : 8منطقه  - 9خیابان
دامپزشکی ،خیابان حیدریان ،جنب باشگاه خورکیان
دبیرستان پسرانه عالمه حلی  9منطقه  - 17بازار
مبل ،کوچه مدرسه
دبیرستان دخترانه فرزانگان  : 1منطقه - 6
انتهای بزرگراه کردستان ،روبروی ساختمان ، ASP
کوچه  64غربی
دبیرستان دخترانه فرزانگان  : 2منطقه - 1
اقدسیه ،بلوار ارتش ،پشت دانشگاه پیام نور
دبیرستان دخترانه فرزانگان  : 3منطقه - 10
خیابان هاشمی ،بعد از میدان هاشمی ،نرسیده به
جیحون ،کوچه بشری

دبیرستان دخترانه فرزانگان  : 4منطقه - 13
خیابان تهران نو ،خیابان خاقانی ،خیابان بابا
طاهر شرقی ،کوی زینبیه
دبیرستان دخترانه فرزانگان  : 5منطقه  - 2شهرک
غرب ،ایوانک غربی ،فاز  ،6گل افشان 61
دبیرستان دخترانه فرزانگان  : 6منطقه - 18
میدان معلم ،بلوار مدائن ،خیابان امام زمان
دبیرستان دخترانه فرزانگان  : 7منطقه - 12
خیابان سعدی شمالی ،نرسیده به بیمارستان
امیراعلم ،خیابان نادری ،پالک 71
دبیرستان دخترانه فرزانگان  : 8منطقه - 7
خیابان شریعتی ،خیابان معلم ،چهارراه مرودشت،
نبش امجدی منش
دبیرستان دخترانه فرزانگان  : 9منطقه  - 19خانی
آباد نو ،خیابان میثاق جنوبی ،کوچه  ،34پل
ویژگی مدارس تیزهوشان سمپاد
مدارس تیزهوشان نام برده و سایر مدارس در استان
های دیگر ،دارای ویژگی هایی هستند که برخی از مهم
ترین این ویژگی ها شامل موارد زیر می باشند :
ساعات درسی در مدارس سمپاد مانند سایر مدارس،
 30ساعت در هفته است.
حدود حداکثری  6ساعت مکمل نیز در هر هفته در
این مدارس قابل افزایش است البته با رعایت
مقررات.
هر سال در طول سال تحصیلی به صورت متمرکز
کشوری ،دو آزمون پیشرفت تحصیلی از دانش آموزان
اخذ می شود.
مدارس سمپاد در دروسی چون ادبیات ،ریاضی و علوم
کتب مکمل هم تالیف می کنند.
کادر اداری در مدارس تیزهوشان ،همانند دانش
آموزان ،گزینش می شوند.
این مدارس از لحاظ مالی خودکفا هستند.
نکات مهم مربوط به سامانهsamoad.medu.ir

شما داوطلبان عزیز در هنگام مراجعه به سایت سمپاد
و در زمان استفاده از این سایت ،باید نکات مهمی را
بدانید و آن ها را رعایت کنید .برخی از مهم ترین
این نکات  ،شامل موارد زیر می باشند :
به یاد داشته باشید که برای مشاهده نتیجه آزمون
خود باید به سایتی مراجعه کنید که مخصوص پایه
تحصیلی شما است .اگر پایه ششم هستید باید به
سایت Hoosh.medu.irمراجعه کنید .اما اگر پایه نهم
Azmoon.medu.irمراجعه
هستید ،باید به سایت
نمایید .
حتما رمز همگام خود را در جایی یادداشت کنید؛
زیرا ،برای ورود به سایت های ذکر شده و سایت
سمپاد به این رمز نیاز خواهید داشت .
در زمان ثبت نام در آزمون جانمایی سمپاد و در
هنگام انتخاب مدارس ،حتما سه مدرسه ای که در
اولویتتان هستند را انتخاب کنید .در غیر این
صورت ،اگر مدارس دیگر را انتخاب نمایید و در
آن مدارس قبول شوید ،امکان جا به جایی و انتقال
شما بسیار کم خواهد بود .
تمامی مراحل ورود به سایت سمپاد را بررسی کرده
و سپس نسبت به ورود در این سایت اقدام نمایید .
به یاد داشته باشید که برای افزایش درصد قبولی
خود در آزمون تیزهوشان ،بهتر است از مشاوران
و افراد متخصص کمک بگیرید .زیرا ،گرفتن مشاوره
از دوست ،آشنا و  ...اصولی نبوده و ممکن است
منجر به عدم قبولی شما گردد .
در هنگام انتخاب مشاور ،حتما به سابقه مشاوران
توجه فرمایید .مشاوران ما در ایران تحصیل سابقه
درخشانی در این زمینه دارند .

جدیدترین اخبار پیرامون سایت و مدارس سمپاد

دانش آموزان نخبه به مسائل تربیتی و فرهنگی توجه
کنند
مجتبی باستان در همایش تجلیل از مدیران مدارس سمپاد
و دانش آموزان مدال آور در المپیاد مسابقات علمی
کشوری و جهانی بیان کرد :دانش آموزان نخبه و
المپیادی از نظر علمی تقویت شده اند؛ اما ،باید در
امر پژوهش و تربیت اسالمی نیز تقویت شده و توجه
بیشتری داشته باشند .همچنین ،نخبگان باید به مسائل
پژوهشی نیز توجه کرده تا در مسیر تراز انقالب اسالمی
و تمدن اسالمی حرکت کنند .
تنها  2درصد دانش آموزان در مدارس استعدادهای
درخشان درس می خوانند
الهام یاوری ،رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشان در مراسم تجلیل از دانش آموزان برگزیده ،در
جشنواره های فرهنگی ،علمی و پژوهشی استان بوشهر
اعالم کرد :مطابق استاندارد جهان ،فقط  ۲درصد از
جمعیت دانش آموزان کل کشور در مدرسه های استعدادهای
درخشان درس می خوانند و هیچ عالقهای برای پوشش درصد
بیشتری از دانش آموزان در این مدرسه ها را نداریم.

خالصه مطلب
ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما دانش آموزان
عزیز و گرامی را به طور کامل و مفصل با سایت
sampad.medu.irآشنا کنیم .شما داوطلبان گرامی می
توانید تمامی اخبار اعم از زمان ثبت نام در آزمون
سمپاد ،زمان دریافت کارت ورود به جلسه ،زمان
برگزاری آزمون ،زمان اعالم نتایج و  ...را در این
سایت مشاهده کنید .اگر در هر یک از مراحل نام برده
دچار ابهام شدید و یا سوالی داشتید ،می توانید با
مشاوران ما در ایران تحصیل تماس بگیرید .عالوه بر
این ،می توانید برای ما کامنت بگذارید تا همکاران
ما در سریع ترین زمان ممکن شما را یاری رسانند .

