
 شرایط ادامه تحصیل در مدارس تیزهوشان

دهم مدارس   ه ی در پا ل ی ادامه تحص ینهم مدارس سمپاد برا هی دانش آموزان پا ط ی درخشان شرا یپرورش استعدادها ی مرکز مل سی رئ 

 در این مقاله به بررسی این شرایظ خواهیم پرداخت.  را اعالم کرد .  زهوشانی ت 

به موجب این بخش نامه کلیه دانش آموزانی که قصد ادامه تحصیل در مدارس تیزهوشان را دارند در تمامی مقاطه هفتم، هشتم ونهم  

 باید شرایط زیر را دارا باشند: 

باشد حق ادامه   16ی که معدل کل خردادماه آن ها کمتر از  .دانش آموزان باشد 16دادماه نباید کمتر از  ردر خ ن معدل دانش آموزا

 تحصیل در مدارس سمپاد را نخواهند داشت. 

باشد. دانش   12نمره ی ارزشیابی نوبت دوم و یا شهریور ماه آن ها بدون ضریب و در هیچ یک از درس ها نباید پایین تر از 

 خواهند یافت. آموزانی که این شرایط را نقض کنند به مدارس عادی انتفال  

، نمره ی امتحانات شهریور ماه وی در  در امتحانات شهریور ماه شرکت می کند 12تا 10که به دلیل کسب نمرات بین دانش آموزی

 معدل نهایی تاثیر نخواهد داشت و تنها ماندن یا رفتن از مدارس تیزهوشان را مشخص خواهد کرد. 

 های شرایط فوق می پردازیم.   در ادامه به بررسی تبصره

در    لی تواند جهت ادامه تحص یباشد م 12تا   10 نی در خرداد ماه ب  ی دروس و ای که نمره ساالنه درس  ی دانش آموز :1تبصره ی 

صرفا از کتاب ارائه  مشموالن این بندسواالت امتحان شهریورماه برای  .  دی ماه شرکت نما وری مراکز سمپاد در امتحانات نوبت شهر

 . خواهد بود  ی درس کتب  ف ی و تال  یز ی شده از دفتر برنامه ر

که نمره   ییرا نداشته باشد درس ها یدر مدارس عاد  یقبول  طی در خرداد شرا 14با معدل ساالنه کمتر از   کهی در صورت : 2ره ی تبص

 . شود  ی م تی هدا ی به مدارس عاد یمعدل  ای دهد وبا هر نمره  یماه امتحان م وری دارد در شهر  10کمتر از 

 

 شرایط ورود به مدارس تیزهوشان مقطع اول متوسطه 

داوطلبان شرکت در آزمون پایه ششم به هفتم مدارس تیزهوشان باید درتمامی دروس پایه پنجم و ششم نمره ی خیلی خوب را کسب  

غیر این صورت صالحیت شرکت در آزمون ورودی  خوب می باشند. در امتیاز سب ک به  ازکرده باشند وتنها در یک درس مج

 مدارس استعداد درخشان را ندارند. 

 تربیت بدنی و شایستگی عمومی جزء مواد درسی ملحوظ می شوند.  توجه:

داوطلبان است و اتباع غیرایرانی با شرایط خاص می توانند در آزمون  تابعیت ایرانی ، همچنین از شرایط عمومی شرکت در آزمون

 و شرکت کنند. ثبت نام 

نسبت به ثبت نام در   hoosh.medu.ir متقاضیان شرکت در آزمون ششم به هفتم مدارس تیزهوشان می توانند با مراجعه به سایت  

 آزمون اقدام نمایند.

 

 1401شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم در سال 

 باشد.  19پایه ی نهم الزم است معدل پایه هشتم آن ها باالی   داوطلبان در این گروه عالوه بر دارا بودن اشتغال به تحصیل در 

همانند آزمون ورودی به مدارس تیزهوشان پایه ششم، دانش آموزان با تابعیت غیرایرانی امکان شرکت در این آزمون را مگر در  

 شرایط خاص ندارند. 

نیازی به شرکت در امتحان  دانش آموزانی که سه سال تحصیلی هفتم،هشتم و نهم را در مدارس استعدادهای درخشان گذرانده اند 

ورودی دوره ی دوم ندارند و مستقیما به پایه ی دهم دوره ی دوم فرستاده می شوند. آزمون برگزاری برای سایر دانش آموزان به  

 یژه در رشته ی انسانی برگزار می شود. منظور تکمیل ظرفیت کالس هابه و



 

 

باتوجه به این که هرساله تغییرات جزئی در مفاد بخش نامه ی شرکت در آزمون های مدارس استعداد های درخشان ایجاد می  

اند پیش از  دانش آموزان موظف شود،سازمان سنجش این اطالعان را در قالب دهترچه ای برای داوطلبین گرد آوری کرده است.

رکت در آزمون مفاد بخشنامه وراهنمای تکمیل نمونه برگ تقاضا نامه ی ثبت نام را مطالعه کنند و با اطالعات کامل نسبت به ثبت  ش

 نام و شرکت در آزمون اقدام کنند. 

 می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.  1401برای اطالع از جزئیات بیشتر این دفترچه در سال  

 

 سنجش در خصوص شرکت در آزمون مدارس استعداد درخشان شامل چه بخش هایی می باشد  بخش نامه ی سازمان 

ثبت   ط ی شامل مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون ، ضوابط و شرا دارای بخش های مختلفی می باشد.  1401این بخش نامه در سال  

  رفتهی و ضوابط و نحوه نقل و انتقال پذ جی دهم ، اعالم نتا هی سواالت آزمون پا ب ی تعداد و ضرا یداوطلبان ، مواد امتحان  رش ی نام و پذ

 باشد .  یشدگان م

 تاریخ برگزاری آزمون و مهلت ثبت نام آن: 

داوطلبان برای اطالع از این موارد باید به دفترچه ی راهنمای ارائه شده توسط سازمان سنجش مراجعه کنند. این دفترچه برای  

ثبت نام برای آزمون تکمیل ظرفیت پایه ی دهم و   قابل دسترسی است.  hoosh.medu.irهفتم با مراجعه به سایت داوطلبان پایه 

  azmoon.medu,irروز ادامه دارد و از طریق سایت  15فروردین ماه به مدت   11از تاریخ   1402_1401ورودی پایه هفتم سال 

اردیبهشت ماه  ن سنجش به صورت همزمان در داخل و خارج از کشور در انجام می شود. آزمون ورودی پایه ی هفتم و دهم سازما

 هر سال برگزار می شود. 

الزم است بدانید که کلیه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی و توسط خود داوطلبان قابل انجام است و مدارس محل تحصیل صرفا  

 موظف به ارائه ی رمز همگام به دانش آموزان می باشند. 

چیست؟ ئانش آموزان با اطالع از رمز خود و ورود به سامانه ی همگام می توانند بسیاری از فرآیند های حین تحصیل   رمز همگام

خود را به صورت اینترنتی انجام دهند. فرآیند هایی از قبیل ثبت نام جهت شرکت درآژمون های ورودی مدارس نمونه دولتی  

 با مراجعه به پورتال همگام قابل انجام اند.  وتیزهوشان و یا ثبت نام در المپیاد های علمی

 : اطالعات درج شده در کارت ورود به جلسه

در کارت ورود به جلسه عالوه بر عکس داوطلب اطالعاتی مانند نام،نام خانوادگی و سایر مشخصبات فردی درج شده است. همچنین 

اهده می شود. متقاضیان باید پنج روز پیش از روز برگزاری  مدارس تیزهوشان انتخاب شده به ترتیب اولویت و نشانی دقیق حوزه مش

 کارت ورود به جلسه را دریافت و پرینت بگیرند.  azmoon.medu.irآزمون با مراجعه به سایت 

 توجه داشته باشید ورود به حوزه ی امتحانی بدون کارت ورود به جلسه ممنوع است. 

 

 :خالصه مطالب 

در   ت ی موفق ی   نهی مشاوره در زم ی برا دی توان  ی. شما ممی پرداخته ا زهوشانی در مدارس ت  لی ادامه تحص ط ی شرا  یمقاله به بررس نی در ا

موجود در سامانه با کارشناسان ما تماس حاصل   ی شماره ها  قی طر ج،ازی نتا نی کسب بهتر یبرا  یز ی و برنامه ر ی آزمون ورود

 . دیی بفرما

 ت متداول سواال

 .باشند 16  یمعدل باال  ی دارا دی دانش آموزان با  بله شرط معدل وجود دارد؟ زهوشانی در مدارس ت  لی ادامه تحص یبرا



  19یباال دی هشتم با ی  ه ی معدل پا بله شود؟ یهشتم در نظر گرفته م ی  هی پا زهوشان،معدل ی دهم مدارس ت  ی  هی در پا لی ادامه تحص یبرا

 .باشد

 

  5اطالعات را   نی سازمان سنجش ا هرساله م؟ی کن  ی بررس ق ی را از چه طر زهوشانی شرکت در آزمون و ورود به مدارس ت  اطالعات 

 .کند یم  ی سازمان سنجش بارگذار ت ی در سا نی داوطلب  ی راهنما یدر قالب دفترچه   یاز آزمون اصل ش ی روز پ 

 

دانش آموز را جهت ماندن و    ت ی نمرات فقط وضع نی ا ری خموثر است؟  زهوشانی ماه در معدل کل مدارس ت  ور ی امتحان شهر ی نمره  ای آ

 .ندک یمشخص م یانتقال به مدارس عاد ای 

 

درس ها هم مهم   نی ا بلهرند؟ی گ ی قرار م یاب ی مورد ارز زهوشانی ورود به مدارس ت  ی برا یعموم یستگی و شا یبدن  تی ترب  ی نمره  ای آ

 خوب را در آن ها کسب کرده باشد یلی خ  اسی مق دی اند و دانش آموزان با

 

  یلی )خ اس ی با مق دی ششم تمام دروس با  ی  هی پا درچگونه باشد؟ دی با زهوشانی ورود به مدارس ت   یدروس سال پنجم و ششم،برا ی نمره

 می دروس ن  ینمره  نی خود هستند.همچن  ی )خوب (در کارنامه  ی نمره  کی خوب (گذرانده شده باشند. دانش آموزان مجاز به کسب تنها 

 . رد ی گ یقرار م یاب ی پنجم مورد ارز ی  ه ی سال دوم پا


