دستورالعمل آزموناهي ورودي دبيرستان اهي دوره اول و دوم استعدا داهي ردخشان
تح
ص
ل
ی
سال ی 1021-20

زمان ثبتنام ،توزیع کارت و برگزاری آزمون
 -۱دفترچۀۀر هنمایۀۀبت ۀ نۀۀبو ش کۀۀۀر ۀ ده آزمون مۀۀبت شهشدت ،نز طریق سۀۀۀۀبمۀۀبنۀۀر ۀ نۀۀبو ۀ
خ صبت مدنهس ن ستعدندمبت دهخ شبن سرن سر
ن شبنی azmoon.medu.irده نختیبه دنشطل بن قرنه می گیرد .م ش ّ
نبو قب ل مشبمده خونمد ود.
شوه ،ماگبو
نبو دنشطل بن آزمون شهشدت پب ی مفتم ش آزمون شهشدت تكی یل ظرف ی پب ی دمم نز هشز سۀۀۀ کۀۀۀا
-۲
نبو نشۀۀۀبنی  azmoon.medu.irننجبو
 ۱01۱/1۱/۱1تب هشز پاجکۀۀۀا  ۱01۱/1۱/۲2نز طریق سۀۀۀبمبنر
میکود.
توجه :1تیبمی فرآیاد

نبو

صوهت نیاترنتی تو سط دنشطل بن ننجبو خونمد کد ش مدنهس محل تح صیل دنشطل بن،

ملزو نهنئ همز میگبو دننش آموزنن می بکاد.
توجه :2دننش آموزنن نت بع خبهجی نز د نت بع نستفبده نیبیاد.
 -3بهت شهشد جل س ( کبمل :نبو ،نبوخبنوندگی ش سبیر م شخ صبت فردت ،عكس دنشطلب ،مدنهس ن ستعدندمبت
دهخشبن ننتخبب کده ترتیب نشلوی ش نشبنی دقیق حوزه) ،پاج هشز ق ل نز تبهیخ رگزنهت تب هشز رگزنهت آزمون،
نبو نشبنی  azmoon.medu.irده نختیبه دنشطل بن قرنه میگیرد.
نز طریق سبمبنر
توجه :کر

دنشطل بن ده جلسر آزمون ،دشن نهنئر بهت شهشد

جلس  ،میاوع نس .

 -0آزمون شهشدت پبی مفتم  ،رأس ساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ  1031 /30/22ش آزمون تكییل ظرفی
پبی دمم ،رأس ساعت  9صبح روز جمعه مورخ  1031/30/22رگزنه می کود .دهصوهت رشز مشكالت نبکی نز
می گیرت ییبهت رشنب نین تبهیخ صۀۀالحدید سۀۀتبد ملی م بهزه ب رشنب قب ل تغییرخونمد ود .لذن الزو نسۀۀ ،
دنشطل بن نطالعی مبت صۀۀبدهه نز سۀۀوت سۀۀبزمبن ملی پرشها نسۀۀتعدندمبت دهخشۀۀبن دهخصۀۀود تبهیخ دقیق
رگزنهت آزمون توج نیبیاد.
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مراحل ثبتنام داوطلبان
نبو :دنشطل بن بید پس نز شهشد
 -۱تكییل نیون رگ نیاترنتی تقبضۀۀۀبنبمر
نبو نقدنو نیبیاد.
تكییل تقبضبنبمر
 azmoon.medu.irنس
سبمبن

توجه :1الزو نس دننشآموزنن ق ل نز شهشد

نبو،

سۀۀۀبمبنر

نشۀۀۀبنی

نبو ،همز میگبو خود هن نز مدهس محل تحصیل دهیبف ش آن هن

تب زمبن نعالو نتبیج نزد خود نگهدنهت نیبیاد.
توجه :2دنشطل بن ده ننتخبب نشلوی مبت موهد نظر دق

نبو نمكبن

بفی دنکۀۀت بکۀۀاد .عد نز تكییل فرنیاد

تغییر ش جب جبیی نشلوی مبت ننتخب ی(ش هکت تحصیلی ده دشهه دشو متوسط ) شجود ندنهد.
نبو ،فبیل عكس بید ب ن عبد حدن ثر  ۲11×311یب  311×011پیكسۀۀل ده
 -۲بهگذنهت فبیل عكس دنشطلب :جه
قبلب « »jpgب زمیار سفید ،مر وط سبلجبهت دننشآموز بکد .ده صوهت نستفبده نز تصبشیر قدییی یب تصویر فردت
غیر نز دننشآموز کر ااده ،ضین محرشمی دنشطلب نز کر ده آزمون ،نبو شت ین ر خونمد کد.
صرفبً نز طریق دهگبه نیاترنتی سبمبن

 -3مبلغ ثبتنام (033/333چهارصد هزار ریال) می بکد

نبو دهیبف خونمد

کد .دنشطل بن بید جه پردنخ شج

نبو ،نز بهتمبت بنكی عضو ک كر کتبب نستفبده نیبیاد.

توجه :1مرنوع پردنخ خبهج نز سبمبن

نبو آزمون فبقد نعت به وده ش م لغ شنهیزت قب ل نستردند نخونمد ود.

توجه :2م لغ فوق ب

وده ش

جز نین م لغ ،دهیبف مرگون شج تح مر عاونن میاوع نس .
مازلر

نبو

نبو ،کیبهۀ پیگیرت هن
-0دهیبف کیبهۀ پیگیرت :ضرشهی س دنشطل بن پس نز طی مرنحل
قطعی نس دهیبف نیوده ش آن هن جه نستفبدهمبت عدت نزد خود نگهدنهت ااد.
-2دهیبف بهت شهشد جلسۀۀ  ،جه رهسۀۀی صۀۀح نطالعبت مادهج ر هشت آن (نعم نز مشۀۀخصۀۀبت فردت،
نشلو ی مبت ننت خب ی ش )...ش آکۀۀۀ ابیی ب م حل حوزۀ نمت حبنی ،حدشد پاج هشز پیش نز رگزنهت آزمون نز ده گبه
 azmoon.medu.irنمكبنپذیر می بکد.
ضوابط و شرایط ثبتنام داوطلبان ورودی دبيرستانهای دوره اول و دوم استعدادهای درخشان
 -۱دنکتن تب عی نیرننی؛
نبو نت بع غیرنیرننی ،تب ع خشۀۀابم کۀۀیبهۀ  301/3۲23/00موهخ ۱011/10/1۲مر ز نموه یننلیلل ش

توجه :

مدنهس خبهج نز شوه نس .
 -۲ن کتغبل

تح صیل ده پبی ک شم ن تدنیی ده سبل تح صیلی  ،۱011-۱01۱سب مقیبس «خيلي خوب» ده

تیبمی دهشس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایي ده سبل تحصیلی  ۱322 -۱011ش سب مقیبس «خيلي خوب» ده
تیبمی دهشس ده نوبت اول پایه ششم ده سبل تحصیلی  ،۱011-۱01۱جه
توجه « : 1تر ی

دنی» ش « کبیستگی عیومی» جزء موند دهسی ملحوظ میکود.

توجه : 2چابنچ دنشطل ی دهمجیوع دش نو
بکد،

نبو آزمون شهشدت پبی مفتم؛

نهزکیب ی مذ وه ،حدن ثر ده یك عاونن دهسی ،مقیبس«خوب»هن سب نیوده

نبو شت المبنع نس .

 -3نکتغبل

تحصیل ده پبی نهم ده سبل تحصیلی  ۱011-۱01۱ش دنکتن حدنقل معدل ل ساالنۀ  19ده پایۀ
نبو آزمون شهشدت پبی دمم؛

هشتم خردند مبه سبلتحصیلی  ۱322 -۱011جه
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 -0ب عابی

نین

مرنحل

نبو آزمونمبت شهشدت مدنهس ن ستعدندمبت دهخ شبن بمالً

صوهت نیاترنتی

ننجبو میکود ،مسؤليت احراز شرایط ثبتنام (بندهاي 2و 0فوق) و صحت مندرجات در تقاضانامه ثبتنام
تماماً برعهدة داوطلب ا ست و در صورت مغایرت ،قبولي داوطلب لغو و از ثبت نام و ادامه تح صيل او در
مدرسه استعدادهاي درخشان جلوگيري بهعمل ميآید.
 -2دننشآموزنن پبیر نهم مدنهس نستعدندمبت دهخشبن ،مطب ق مبده ۱2مصو کبنزدمیین جلس ییسیون معین
کۀۀۀوهنت عبلی آموزا ش پرشها موهخ  ،۱323/13/10میتونناد دشن کۀۀۀر ده آزمون ،ده پبی دمم نین مدنهس
نبو ش کۀۀر ده
نبو رده ش ندنم تحصۀۀیل دماد .الزو ذ ر نس ۀ دننشآموزنن پبی نهم سۀۀیدبد نمكبن
آزمون هن ندنهند.
 -1کرنیط ش نحوۀ گذه دننشآموزنن نز پبیر نهم تح صیلی مدنهس ن ستعدندمبت دهخ شبن پبیر دمم نین مدنهس
مر سبل تو سط سبزمبن ملی پرشها ن ستعدندمبت دهخ شبن تعیین ش ن الغ می کود .ق ولی ده آزمون شهشدت پبیر
مفتم ،میچگون حقی رنت گذه دشن آزمون نز دشهه نشل دشو متوسط نیجبد نخونمد رد.
محتوای آزمون های ورودی دبيرستانهای دوره اول و دوم استعدادهای درخشان
محتوای آزمون ورودی پایه هفتم:

سؤنالت آزمون کیوۀ چهبهگزیا نت ،ماظوه ساجش « موا»  « ،ن ستعدند» ش « خالقی » دننشآموزنن تو سط
متخصۀۀصۀۀبن ش بهکۀۀابسۀۀبن نین حوزه طرنحی میکۀۀود .ده مریك نز سۀۀؤنالت ،فقط یكی نز گزیا مب ده مقبیسۀۀ ب
سبیرگزیا مب ننتخبب مابسبترت نس  ،عاونن پبسخ صحیح آن سؤنل ده نظر گرفت میکود.
توجه:1

نزنت مۀر پبسخ صحیح 3 ،نیرۀ مث

ش

نزنت مر پبسخ غلط۱ ،نیرۀ مافی رنت دنشطلب ده نظر گرفت

میکود .رنت سؤنالت دشن پبسخ ،نیرهنت ماظوه نخونمد کد.
توجه :2چابنچ دنشطلب ده سؤنلی یش نز یك گزیا هن عالم زده بکد ۱ ،نیرۀ مافی رنت نش ماظوه خونمد کد.
توجه  :0تعدند دفترچ مب ش سونالت ،سهم نمتیبز مریك نز دفترچ مب ش مدت زمبن پبسخگویی

سونالت ،مفت ق ل

نز رگزنهت آزمون مز وه نز طریق سبمبن  azmoon.medu.irنطالعهسبنی خونمد کد.
مواد امتحانی ،تعداد و ضرایب سؤاالت آزمون ورودی پایه دهم

 -۱محتونت آزمون م شتیل ر دش د ست سؤنالت «ن ستعدند تحلیلی» ش «ن ستعدند تح صیلی» ن س  ٪21 .نمتیبز
آزمون مر وط سؤنالت « ن ستعدند تحلیلی» ش  ٪21آن مر وط سؤنالت «ن ستعدند تح صیلی» ن س  .نمتیبز
آزمون ،نز طریق شزندمی نیرۀ ل نستعدند تحلیلی ش تحصیلی نس  ٪21ش  ٪21محبس ش صوهت
یك عدد ین ۱11،111ش  -33٬333یبن میکود.
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 -۲ماب ع ،تعدند ش ضرنیب سؤنالت آزمون شهشدت پبی دمم ش مدت زمبن پبسخگویی

آنهب،

کرح جدنشل زیر نس :

سؤاالت استعداد تحليلي

تعداد سؤال

مدت پاسخگویي

نستعدند تحلیلی

21

 21دقیق

سؤاالت استعداد تحصيلي

تعداد
سؤال

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

ریاضي

علوم

ادبيات و علوم

سمپاد

فيزیك

تجربي

انساني

مهارتي

۱

۱

۱

قرآن ش معبهف نسالمی
(قرآن ش پیبومبت آسیبنی)

۱1

۱

ز بن ش ند یبت فبهسی

۱1

۲

۲

0

۲

مطبلعبت نجتیبعی
(تبهیخ ،جغرنفیب ،نجتیبعی)

۱1

۱

۱

۱

۱

علوو تجر ی

۱1

۲

0

۲

3

هیبضیبت

۱1

0

۲

۲

3

جیع ل

21

منابع طرح سؤال

سؤنالت نز محتونت تیبمی
تببمبت دهسی پبیر مشتم
سبل تحصیلی( -۱011
 ۱322ش تیبمی تببمبت
دهسی پبیر نهم سبل تحصیلی
( )۱011-۱01۱طرنحی
خونمد کد.

مدت
پاسخگویي

 31دقیق

 -3سۀۀؤنالت نسۀۀتعدند تحلیلی کۀۀیوۀ چهبهگزیا نت ماظوه نهزیب ی توننبیی تحلیل ،هیشۀۀ یب ی ،ط ق ادت ،ش
سبزمبندمی مطبلب ش م بحث گونبگون ش سؤنالت نستعدند تحصیلی نیز کیوۀ چهبهگزیا نت ده سطح محتۀۀۀۀونت
تببمبت ده سی ،ب تأ ید ر سطوح بالت کابختی ،تلفیق دننش ،مفبمیم ش مهبهتمبت دش یب چاد مبدۀ ده سی ده
رخی نز سۀۀؤنالت ،طرنحی میکۀۀود .ده مریك نز سؤنالت  ،فقط یكی نز گزیا مب ده مقبی س ب سبیرگزیا مب ننتخبب
مابسبترت نس  ،عاونن پبسخ صحیح آن سؤنل ده نظر گرفت میکود.
 -0سؤنالت دهس « قرآن ش معبهف نسالمی» نز محتونت مشترک دنشطل بن کیع ش نمل تسان طرنحی می کود ،نمب
دنشطل بن نقلی مبت دیای هسیی شوه (مسیحیبن ،لیییبن ش زهتشتیبن) ،سؤنالت مشترک نقلی مبت دیای ( ر
نسبس محتونت تبب تعلییبت ندیبن نلهی ش نخالق شیژۀ نقلی مبت دیای ب د  0۲1پبیر مشتم چبپ سبل  ۱322ش
د 2۲1پبیر نهم چبپ سبل  )۱011پبسخ خونماد دند.
-2

نزنت مۀۀۀۀر پب سخ صحیح 3 ،نیرۀ مث

ش

نزنت مر پب سخ غلط ۱ ،نیرۀ مافی رنت دنشطلب ده نظر گرفت

میکود .رنت سؤنالت دشن پبسخ ،نیرهنت ماظوه نخونمد کد.
توجه :چابنچ دنشطلب ده سؤنلی یش نز یك گزیا هن عالم زده بکد ۱ ،نیرۀ مافی رنت نش ماظوه خونمد کد.
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ظرفيت ،ضوابط و شرایط پذیرش دانشآموز
 -۱ظرفی پذیرا د یر ستبنمبت دشهه نشل ش دشو ن ستعدندمبت دهخ شبن ده مر کهر ستبن ب ده نظر گرفتن مابطق تح
پو کش ،ر ن سبس پی شاهبد ندنهه ل آموزا ش پرشها ن ستبن ش ب ره سی ش تأیید نهبیی سبزمبن ملی پرشها ن ستعدندمبت
نبو ،نطالع دنشطل بن میهسد.
ده ماگبو نبو نلكترشنیكی نز طریق سبمبنر
دهخشبن تعیین کده نس
تعدند دنشطل بن کۀۀۀر

توجه :ده مونهدت

ااده ده آزمون ،متقبضۀۀۀی یك هکۀۀۀتر تحصۀۀۀیلی ده مریك نز

د یر ستبن مبت دشهۀ دشو ن ستعدندمبت دهخ شبن ،یتر نز حد ن صبب موهد نیبز وده یب نیرنت آنبن یتر نز حد قب ل
ق ول

ت شخیص سبزمبن ملی پرشها ن ستعدندمبت دهخ شبن ب کد ،پیش نز نعالو نتبیج ،ن سبمی ق ول کدگبن آن

ه کتر تح صیلی ده مده سر مذ وه یتر نز ظرفی ِ نعالو کده تعیین ش ب میبماگی ن ستبن ش ده نظر گرفتن سبیر
کرنیط ،حدن ثر معبدل ظرفی ِ بست کده نز آن هکت
 -۲پذیرا دننشآموزنن کر

ظرفی پذیرا هکت مبت دیگر نفزشده خونمد کد.

ااده ده آزمون ،رنت شهشد

د یرستبنمبت دشهه نشل ش دشو نستعدندمبت دهخشبن

صرفبً ده نشلوی مبت ننتخب ی دننشآموز ش ر نسبس هت ر م تای ر نمتیبز ل آزمون شهشدت خونمد ود.
توجه :1پذیرا دنشطل بن دشهه دشو متو سط صرف ًب رن سبس ه کت ننتخب ی صوهت میپذیرد ش ده صوهت عدو
ق ولی ده هکتر ننتخب ی ،نمكبن نعالو ق ولی ده سبیر هکت مب شجود ندنهد.
توجه :2ده پذیرا دننشآموز رنت د یر ستبنمبت دشههمبت نشل ش دشو ع شبیرت ن ستبن فبهس (دخترنن ش پ سرنن)،
خشی نز ظرفی

اب

تشخیص سبزمبن ملی پرشها نستعدندمبت دهخشبن

آزمون نز ین دننشآموزنن کبغل

تعدندت نز دنهندگبن بالترین نمتیبز

تح صیل ده پ بی ک شم ش نهم مدنهس ماطق آموز کی ع شبیرت ن ستبن فبهس

نخت صبد خونمد یبف  .ضیابْ ب دهخون س مبت ننتقبل دننشآموزنن نین مدنهس

مدنهس ن ستعدندمبت دهخ شبن

کهرستبن کیرنز تب پبیبن دشهه دشو متوسط مونفق نخونمد کد.
ضون ط خبد نقل ش ننتقبل ده مدنهس ن ستعدندمبت دهخ شبن ،الزو ن س دنشطل بن ،د یر ستبنمبت
 -3ب توج
نستعدندمبت دهخشبن موهد نظرکبن هن ب توج محل سكون خود ده سبل تحصیلی  ۱01۱-۱01۲ش متابسب ب
نبحیر  /ماطق آموزا ش پرشها محل نسۀۀتقرنه مدنهس نسۀۀتعدندمبت دهخشۀۀبن ننتخبب ااد .پس نز نعالو نتیج
ق ولی دنشطلب ده نشلوی ننتخب ی موهد نظر ،میچ شج  ،نمكبن تغییر نشلوی شجود ندنهد.
توجه : 1حوزۀ نمتحبنی دنشطل بن آزمونمبت شهشدت پبی مبت مفتم ش دمم ،ر نسبس ماطقر آموزکی محل تحصیل
سبل تحصیلی  ۱011-۱01۱آنبن تعیین خونمد کد.
توجه :2ده صوهت عدو ق ولی دنشطلب ده آزمونمبت شهشدت پبی مبت مفتم ش دمم مدنهس نستعدندمبت دهخشبن
ده نشلوی مبت ننتخب ی ،نمكبن رهسی نمتیبز نیشبن ده سبیر نشلوی مب دلیل عدو ننتخبب ،شجود ندنهد.
 -0ده کهرستبنمبیی دنهنت چاد د یرستبن دشهه نشل یب دشو نستعدندمبت دهخشبن مستاد ،دنشطل بن میتونناد
حدن ثر س د یرستبن ( مر س ده یك کهرستبن شنحد) هن ترتیب نشلوی ننتخبب ش ده نیون رگ تقبضبنبمر خود
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نیبیاد .عالشه ،دنشطل بن آزمون شهشدت دشهۀ دشو متوسۀۀۀط ده نشلوی مبت ننتخب ی خود ده زمبن
آزمون ،صرفبً مجبز ننتخبب یك هکتر تحصیلی مستاد.
توجه  :1ده الن کهرمب نظیر تهرنن ،م شهد مقدس ش ...

نبو ده

دنهنت چاد نبحی ش ماطق م ستاد ،تو صی می کود

ننتخبب د یر ستبنمبت موهد نظر ده نونحی ش مابطق ممجونه محل سكون خود ،نقدنو نیبیاد.
دنشطل بن ن س
ضیابً ،عد نز ق ولی دنشطلب ده ماطق موهد تقبضب ،ننتقبل سبیر مابطق ده سبل نشل ق ولی ،حتی ده صوهت دنهن
ودن نمتیبز پذیرا ده سبیر مدنهس ،میاوع می بکد.
توجه :2ب توج

نین

حوزۀ نمتحبنی آزمونمبت شهشدت پبی مبت مفتم ش دمم دننشآموزنن کبغل

تح صیل

نبو رنت کر
ده مدنهس نیرننی خبهج نز شوه ،ده مدنهس خبهج نز شوه دنیر نخونمد کد؛ نطالعه سبنی ش
دنشطل بن نین مدنهس ده آزمونمبت شهشدت پبی مبت مفتم ش دمم ،نز طریق مر ز نموه یننلیلل ش مدنهس خبهج نز
شوه ب میبماگی ندنهه ل فابشهت نطالعبت ش نهت بطبت ننجبو ش حوزهمبت نمتحبنی مر یك نز دنشطل بن ،ر م ابت
مدهس نستعدندمبت دهخشبن ماتخب نعالمی مر ز نموه ین نلیلل ش مدنهس خبهج نز شوه تعیین میکود.
 -2پذیرا نهبیی دننشآموز ده د یرسۀۀتبنمبت دشهۀ دشو نسۀۀتعدندمبت دهخشۀۀبن ،رنت هکۀۀت مبت تحصۀۀیلی (علوو
تجر ی ،هیبضی فیزیك ،ند یبت ش علووننسبنی ش کبخر مهبهتی « سیدبد مهبهتی») ماوط نحرنز کرنیط ننتخبب ه کت
مطب ق آییننبمر مدنی تحصیلی نس  .دهضین ،تغییر هکتر پذیرفت کدگبن ده د یرستبنمبت دشهۀ دشو نستعدندمبت
دهخ شبن ده سبل نشل پذیرا میاوع وده ش ده سبل عد ،عالشه ر سب حدنقل نمتیبز ق ولی ه کتر موهد نظر ده
آزمون شهشدت ،دنهن ودن کرنیط ش ضون ط تغییر هکتر تحصیلی نلزنمی نس .
توجه :ده صۀوهت عدو نحرنز کۀرنیط

نبو ده هکۀتر تحصۀیلی موهد تقبضۀبت دننشآموز مطب ق ضۀون ط مدنی

تحصیلی ،ق ولی دنشطلب ده آزمون لغو ش ین ر خونمد ود.
ضوابط و نحوۀ نقل و انتقال دانشآموز
نبو یب عد نز پذیرا ،مر دلیل تصۀۀۀییم میگیرند ده سۀۀۀبل تحصۀۀۀیلی
 -۱دنشطل بنی پس نز زمبن
۱01۱ -۱01۲ده کهر ستبنی غیر نز کهر ستبن محل سكون فعلی نقبم ااد ،تاهب ده صوهت پذیرا ده یكی نز
مدنهس ننتخبب کدۀ خود ده کهرستبن م دأ ش دنهن ودن نمتیبز پذیرا مدهسر مقصد ش شجود ظرفی خبلی ده آن
مدهس  ،ده دنخل نستبن ب مونفق ندنهه ل آموزا شپرشها نستبن ش ده خبهج نز نستبن ،ب سب مونفق ندنهۀ ل
آموزا ش پرشها نسۀۀتبنمبت م دأ ش مقصۀۀد ،حدن ثر تب یك مبه ق ل نز کۀۀرشع نمتحبنبت پبیبنی نو دشو ،مجبز
نبو ده سبیر مدنهس نستعدندمبت دهخشبن (ده کهرستبن یب نستبن دیگر) خونماد ود.
ننتقبل ش
توجه :الزو ن س نبم مبت نعالو مونفق ندنهۀ ل آموزا ش پرشها ن ستبنمبت م دأ ش مق صد دننشآموزنن ننتقبل
یبفت  ،ده ننتهبت دفتر آمبه دننشآموزت مدهسر مقصد ،صحبفی ش پلیب کود.
 -۲ده سبل نشل پذیرا ،ننتقبل دننشآموز ین مدنهس نستعدندمبت دهخشبن ده دنخل یك کهرستبن ده دشههمبت
نشل ش دشو متو سط (حتی ده صوهت دنهن ودن نمتیبز پذیرا مده س مق صد) میاوع ن س  .الزو ن س دنشطل بن
ننتخبب د یرستبنمبت موهد نظر نقدنو نیبیاد.
ضین دق بفی نین موضوع ،نس
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 -3ننتقبل دننش آموزنن پذیرفت کده دشههمبت نشل ش دشو متو سط ده سبل تح صیلی  ۱01۱-۱01۲ده ساونت ش
پبی مبت بالتر(تب پبیبن دشههمبت نشل ش دشو متو سط ) نیز تاهب ده صوهت دنهن ودن نمتیبز پذیرا مده س مق صد،
شجود ظرفی خبلی ده مدهس مقصد ش مونفق ندنهه ل نستبن مبت م دن ش مقصد نمكبن پذیر خونمد ود.
ضوابط تصحيح پاسخبرگها ،اعالم نتيجه و ثبتنام قبولشدگان
 -۱دفترچر سؤنالت ده نشلین فرص پس نز رگزنهت آزمون  ،لید تصحیح طرنحبن آزمون حدشد یك مفت بهت پس نز
رگزنهت ش لید نهبیی پس نز تأیید ییتر فای ،نز سۀۀوت سۀۀبزمبن ملی پرشها نسۀۀتعدندمبت دهخشۀۀبن ،ده آدهس
نیاترنتی  azmoon.medu.irماتشر میکود.

 -۲سیب س گذنهت ش نخذ ت صییم مقت ضی دهخ صود مونهد فای مر وط ت صحیح ش نعالو نتبیج ( نز ق یل حذف
سؤنل اب ر مالحظبت فای ش بهکابسی ،نعیبل تغییرنت نحتیبلی ده لید طرنحبن ده صوهت ضرشهت ،تعیین نحوۀ
محبس نمتیبز دنشطل بن ش مونهد مشب ) ر عهدۀ ییتر فای تعیین کده نز سوت سبزمبن ملی پرشها نستعدندمبت
دهخشبن می بکد.
 -3چابنچ اب ر مالحظبت فای ش به کاب سی ش تأیید ییت فای آزمون ،سؤنل یب سؤنالتی ده لید آزمون حذف
آن سؤنل پبسخ دهس یب نبدهس دنده بکاد یب
کود ،محبس ر نیرۀ آزمونمب رنت تیبمی دنشطل بن (نعم نز آن
نصالً پبسخ ندنده بکاد) دشن ده نظر گرفتن نیرۀ آن سؤنل یب سؤنالت ،صوهت یكسبن ننجبو خونمد کد.
توجه :الزو

ذ ر نسۀۀ حذف نحتیبلی سۀۀؤنل یب سۀۀؤنالتی نز آزمون شهشدت پبی دمم ،تأ یرت ده سۀۀهم 21

دهصدت مریك نز آزمونمبت نستعدند تحصیلی ش نستعدند تحلیلی ده محبس ر نمتیبز ل نخونمد دنک .
 -0فهر س ن سبمی پذیرفت کدگبن د یر ستبنمبت دشههمبت نشل ش دشو ن ستعدندمبت دهخ شبن ،ر ن سبس ظرفی
پذیرا تعیین کده رنت مر مده س  ،عد نز تأیید سبزمبن ملی پرشها ن ستعدندمبت دهخ شبن ش نز طریق ندنهه ل
فابشهت نطالعبت ش نهت بطبت ده سبمبن بهگذنهت ش نعالو میکود.
توجه :1فهرس نسبمی پذیرفت کدگبن آزمونمبت شهشدت د یرستبنمبت دشهۀ نشل ش دشو نستعدندمبت دهخشبن
تأیید ش مهر سبزمبن ملی پرشها ن ستعدندمبت دهخ شبن ه سیده ن س  ،بید نز طریق ندنهۀ ل آموزا ش پرشها
نستبن نین مدنهس نهسبل ش ده ننتهبت دفبتر آمبه سبل تحصۀیلی  ۱01۱-۱01۲دهج ،صحبفی ش پلیب کود.
توجه :2ر نسبس سیبس مبت سبزمبن ملی پرشها نستعدندمبت دهخشبن ،فهرس ذخیره ش تكییل ظرفی

رنت

د یرستبنمبت دشهه مبت نشل ش دشو نستعدندمبت دهخشبن (ده کبخر متوسطر نظرت) نعالو نخونمد کد.
توجه :0تصییمگیرت ده خصود نعالو نتیج ش تكییل ظرفی پذیرا مدنهس مجرت سیدبد مهبهتی،

صوهت

اادگبن ش نمتیبزنت مكتس خونمد ود.
مجزن ب ده نظرگرفتن کرنیط هکت  ،تعدند کر
 -2رنت لیر دنشطل بنی ده آزمون پذیرفت نشۀۀۀدهنند ،حدشد دش مفت پس نز نعالو نتیجر آزمون ،بهنبمر عدو
ق ولی کبمل تعدند پب سخمبت صحیح ش غلط ،نیرۀ مكتس ر مر مبدۀ ده سی ،نمتیبز ل دنشطلب ش نمتیبز آخرین فرد
پذیرفت کده ده مدنهس موهد تقبضبت نش صبده میکود .ضیابً نطالعبت پبسخ رگ قرنئ کده توسط مبکین نز طریق
سبمبن ده دسترس قرنه میگیرد.
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توجه :رنت پذیرفت کۀۀدگبن آزمون ،بهنبم صۀۀبده نخونمد کۀۀد ش سۀۀون ق دننشآموزنن پذیرفت کۀۀده

صۀۀوهت

محرمبن نگهدنهت میکود.
 -1بهگرشه رگزنهت ن ستبنی آزمون ،موظف ن س گرشمی هن ماظوه دهیبف ش ه سیدگی نعترن ضبت موهدت مر وط
حوزهمبت نجرنیی ده نسۀۀۀتبن تعیین نیوده ش مرنتب هن نحو مابسۀۀۀب نطالع دنشطل بن ش نشلیبت آنبن رسۀۀۀبند .دهیبف
دهخونس مبت تجدید نظر ده نتیجر آزمون ،صوهت متیر ز ش صرفبٌ نز طریق سبمبنر مر وط ننجبو میکود.
توجه :پب سخگویی تقب ضبمبت تجدید نظر ،صرفبً نز طریق سبمبنر مر وط ش ده مهل زمبنی م شخص کده نمكبن پذیر
می بکد ش پبسخگویی مرنجعبت حضوهت میكن ن وده ش ترتیب ن ر دنده نخونمد کد.
 -3ده صۀۀۀوهت کۀۀۀر ممزمبن دننشآموزنن میزند (دشقلو یب چادقلو ،ممجاس یب غیرممجاس) ده آزمونمبت شهشدت
مدنهس ن ستعدندمبت دهخ شبن ش پذیرا یكی نز آنبن ،دیگرت/دیگرنن ب کرنیط زیر میتونناد نز ت سهیالت پذیرا میزندت
(پذیرا مبزند ر ظرفی پیش یای کده) نستفبده ااد:
نلف) رنت میزند غیر ممجاس سب حدنقل مشتبد دهصد نمتیبز آزمون آخرین فرد پذیرفت کده ده مر یك نز نشلوی مبت
ننتخب ی (ده هکت تحصیلی موهد تقبضب) ضرشهت نس .
ب) رنت میزند(مبت) ممجاس ،عالشه ر یكسۀۀبن ودن نشلوی مبت مدنهس ننتخب ی ش ترتیب آنهب ،سۀۀب حدنقل مشۀۀتبد
ده صد نمتیبز آزمون آخرین فرد پذیرفت کده ده مر یك نز نشلوی مبت ننتخب ی (ده ه کت تح صیلی موهد تقب ضب) ضرشهت
دنهد.
ج) ن ستفبده دننشآموزنن میزند ممجاس نز نین ت سهیالت ،لزشمبً مازلر ق ولی میزند(مب) ده یك مده س شنحد نی س ش
میكن نس پذیرا میزند(مب) ده مدهس نت غیر نز مدهس پذیرا میزند دیگر صوهت پذیرد.
د) نسۀۀتفبده نز تسۀۀهیالت مز وه ده دشهه دشو متوسۀۀط  ،ماوط یكسۀۀبن ودن هکۀۀت تحصۀۀیلی ننتخب ی آنهب (مم جاس ش
غیرمیجاس) نیی بکد.
توجه :پیش نز نعالو نتیجر آزمون ،نمتیبز دننشآموزنن میزند رهسۀۀی کۀۀده ش ده صۀۀوهت دنهن ودن حدنقل نمتیبز
الزو ،نبو نی شبن مبزند ر ظرفی پیش یای کده ،ده فهر س پذیرفت کدگبن نعالو می کود .الزو ذ ر ن س
ماظوهصیبن نز دننشآموزنن پذیرفت کده ،نستفبده دننشآموزنن مذ وه نز تسهیالت پذیرا دنشطل بن میزند نعالو
نخونمد کد.
 -0ممزمبن ب نعالو نتیجر آزمون ،نشبنی دقیق د یر ستبنمبت نستعدندمبت دهخشبن ،تبهیخ مرنجع ش مدنهک موهد
نبو پذیرفت کۀۀۀۀۀدگبن
نبو پذیرفت کدگبن آزمون نیز نطالع نی شبن ه سبنده می کود .مهل
نیبز جه
د یر ستبنمبت دشههمبت نشل شدشو ن ستعدندمبت دهخ شبن ،حدن ثر تب پبنزدمم کهریوهمبه  ۱01۱خونمد ود .ضیابً،
نبو عد
عدو مرنجع د یر ستبن محل ق ولی تب زمبن بزگ شبیی مدنهس ،مازلر نعالو نن صرنف قطعی وده ش
نز نین تبهیخ نمكبنپذیر نخونمد ود.
*****
براي کسب اطالعات بيشتر ،به پایگاه اینترنتي  azmoon.medu.irمراجعه شود .ندنهنت ل آموزا
ش پرشها ن ستبنمب موظف م ستاد کیبهه تلفن م شخ صی جه پب سخگویی
نعالو نیبیاد.
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دنشطل بن ش خبنوندهمبت آنبن

