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 باسمه تعالي

 

 مقدمه

دبيرستان هاي  جهت ادامه تحصيل در برتر به منظورشناسايي وجذب دانش آموزان صاحب استعداد
ملي پرورش استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان  راستاي سياست هاي مركز در استعدادهاي درخشان و

اين  ،وفق مفاد 94-95اول استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي آزمون هاي ورودي دبيرستان هاي دوره 
بااطالع  دقت مطالعه كرده و با مطالب اين دفترچه را به داوطلبان گرامي توصيه مي شود .دفترچه برگزارمي گردد

 .كامل،نسبت به ثبت نام وشركت درآزمون اقدام نمايند

هيئت امناي سازمان ملي  05/08/1381سه مورخ جلو  30/05/1375براساس مصوبه جلسه مورخ :تذكرمهم 
تحصيل دانش آموزان پذيرفته  06/08/1381مورخ  17030/140پرورش استعدادهاي درخشان ابالغي به شماره 

شده درمدارس استعدادهاي درخشان ،مستلزم پرداخت بخشي ازهزينه هاي تحصيلي به ميزان پنجاه  درصد شهريه 
رقم مصوب شهريه ثبت نام،ازسوي ادارةكل آموزش وپرورش (ن مي باشدمصوب مدارس غيردولتي شهرتهرا

همچنين،هزينه فعاليت هاي فوق برنامه ي اين مدارس براساس آيين نامه ي نحوه ارائه .)شهرتهران اعالم خواهدشد
شوراي عالي آموزش  3/2/77مورخ  620مصوب جلسه (خدمات آموزشي وپرورش فوق برنامه درمدارس دولتي 

 .شد دريافت خواهد محاسبه و) وپرورش

 

 استعدادهاي درخشانة متوسط دورة اول هاي دبيرستان آزمون ورودي

هاي  آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامة تحصيل در دبيرستان به منظور شناسايي و جذب دانش
  آزمونآموزش و پرورش،  اصولي وزارت و مصوبات شوراي عالي هاي در راستاي سياستو  استعدادهاي درخشان

 فترچهوفق مفاد اين د 1394-95سال تحصيلي  براياستعدادهاي درخشان  متوسطه لهاي دورة او دبيرستانورودي 
برگ تقاضانامة ثبت  و راهنماي تكميل نمون هشود مطالب اين دفترچ مي توصيه ميبه داوطلبان گرا.دشو برگزار مي

 .الع كامل، نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون اقدام نمايندت مطالعه كرده و با اطّرا با دقّ نام

 
 

 مهلت ثبت نام، زمان توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون

از روز شنبه مورخ طة مدارس استعدادهاي درخشان، متوس لاوثبت نام داوطلبان آزمون ورودي پاية هفتم دورة  ـ1

 .انجام خواهد شد ir.tehranedu.azmoon.www سايت با مراجعه به 07/12/3139تا تاريخ  25/11/1393

مدارس استعدادهاي درخشان روز شنبه مورخ   پايه هفتم داوطلبان آزمون ورودي ويرايش اطالعات ـ2
 www.azmoon.tehranedu.ir آدرسدر پايگاه اينترنتي ثبت نام اين آزمون به  14/12/1393لغايت  09/12/1393

 . خود داوطلب انجام خواهد شد توسط
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از سه روز قبل ، )و عكس هر داوطلب فردي صاتشامل نام و نام خانوادگي، مشخّ(كارت ورود به جلسة آزمون  ـ 3
از طريق  ، به همراه نشاني دقيق حوزة امتحاني24/02/1394لغايت 22/02/1394از تاريخ  از تاريخ برگزاري آزمون

 .قابل رويت و چاپ مي باشد  www.azmoon.tehranedu.irسايت 

 .استشركت داوطلبان در جلسة آزمون، بدون ارائة كارت ورود به جلسه، اكيداً ممنوع  :تذكر

مورخ  جمعهصبح روز  9ساعت استعدادهاي درخشان، رأس  اولهاي دورة  دبيرستانپاية هفتم آزمون ورودي  ـ4
 .زمان برگزار خواهد شد در سراسر كشور به صورت هم 25/20/4139

 

  بندي ثبت نام و زمان توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون برنامه زمانجدول  

 ايام هفته تاريخ اقدام موضوع رديف

1 
  پاية هفتم آزمون ورودي ثبت نام

 www.azmoon.tehranedu.ir در سايت
 شنبه تاپنجشنبه  07/12/1393تا 25/11/1393

 شنبه شنبه تاپنج 14/12/1393تا 09/12/1393 ويرايش اطالعات ثبت نام آزمون ورودي  2

 از سايت كارت ورود به جلسة آزمون ورودي دريافت 3

www.azmoon.tehranedu.ir 
 شنبهپنجشنبه لغايت سه  24/02/1394تا 22/02/1394

 صبح روز جمعه9:00رأس ساعت  25/02/1394 وروديبرگزاري آزمون  4
 

 آزمون مدارك مورد نياز براي ثبت نام داوطلبان در

سايت از طريق درگاه الكترونيكي ) ريال هــزار و بيست صـد(ريال  000/120/-واريز مبلغ  ـ1
www.azmoon.tehranedu.ir انجام مي گيرد 

 .گونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است، دريافت هرالذكر مبلغ فوقبه جز : تذكر

 3*4تصويرداوطلب بازمينه سفيدودرابعاد(قبل از ورود به سامانة ثبت نامعكس داوطلب  سازي تصوير آماده ـ2

   )300kbوباحداكثرحجم   jpgوبافرمت 

 تكميل فرم اينترنتي تقاضانامة ثبت نام در آزمون ـ3

 :اتتذكر

شود و امكان بررسي مدارك داوطلب پيش از  با توجه به اينكه مراحل ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي -1
برگزاري آزمون فراهم نيست، مسؤوليت رعايت تمامي شرايط مربوط به ثبت نام و شركت در آزمون تماماً بر 

اثر  الذكر، شركت و حتي قبولي داوطلب در آزمون لغو و بي است و در صورت عدم احراز شرايط فوق عهدة داوطلب
 .خواهد بود

بندي ثبت نام و زمان  زماننام را طبق جدول  ثبت مراحل داوطلبان آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان -2
 .انجام دهيد)  4صفحه (   توزيع كارت و تاريخ برگزاري آزمون
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 ضوابط و شرايط ثبت نام داوطلبان در آزمون

 ت ايرانيداشتن تابعي ـ1

مركـز امـور    28/08/1393مـورخ   1262/340شـمارة   ثبت نام اتبـاع غيرايرانـي، تـابع بخشـنامة     :تبصره
رورش پـ آمـوزش و   كـلّ مفاد اين بخشنامه از طريـق ادارات   .الملل و مدارس خارج از كشور است بين

 .استاستان قابل دريافت 

اكثر يك درس و كسب مقياس خوب در حد[و يا  ]كسب مقياس خيلي خوب در تمامي دروس[ـ2
 1392-93پاية پنجم ابتدايي در سال تحصيلي  دومدر نوبت  ]خيلي خوب در ساير دروس

 مواد درسي، تعداد و ضريب سؤاالت آزمون

و مدت زمان  متوسطه اولدورة  هفتممنابع، مواد درسي، تعداد و ضريب سؤاالت آزمون ورودي پاية  ـ1
 .باشد گويي به آنها، به شرح جدول ذيل مي پاسخ

 مادة درسي رديف
تعداد 
 سؤال

 ضريب
زمان 

 پاسخگويي
 منابع طرح سؤال

 2 10 هاي آسمان آموزش قرآن و هديه 1

 دقيقه 100

 هاي درسي كتاب
 پاية ششم ابتدايي

 سال تحصيلي
94-1393 

 فارسي 2
 )خواندن و نوشتنهاي  مهارت(

15 2 

 1 5 مطالعات اجتماعي 3

 1 5 تفكر و پژوهش 4

 2 15 علوم تجربي 5

 3 20 رياضي 6

 150: نمرة كل آزمون 70 جمع كل

هاي درسي، با تأكيد  ، در سطح محتـواي كتاب)فقط با يك پاسخ درست(اي  سـؤاالت آزمون به شيوة چهـارگزينهـ2
در برخي از  ة درسيماددو يا چند هاي  مفاهيم و مهارتتلفيق دانش، شناختي و نيزبر سطوح باالي 

 .شود احي مياستعدادسنجي، طرّ با هدفسؤاالت

طرّاحي ن ع و تسنّاز محتواي مشترك داوطلبان اهل تشي» هاي آسمان آموزش قرآن و هديه«سؤاالت درس ـ3
مشترك ، به سؤاالت )مسيحيان، كليميان و زرتشتيان(هاي ديني رسمي كشور  تياما داوطلبان اقلّ. شود مي

 .پاسخ خواهند داد هاي ديني اقلّيت

امتيـاز منفي براي داوطلب در نظـر  1امتياز مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط،  3به ازاي هـر پاسخ صحيح،  ـ4
 .براي سؤاالت بدون پاسخ، امتيازي در نظر گرفته نخواهد شد. شود گرفته مي

امتياز منفي براي او  1چنانچه داوطلب در هر سؤال بيش از يك گزينه را عالمت زده باشد، : تذكر
 .در نظر گرفته خواهد شد
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 آموز ضوابط و شرايط پذيرش دانش

 11صفحه جدول استعدادهاي درخشان، در  اولهاي دورة  پذيرش و مناطق تحت پوشش دبيرستان ظرفيتـ1
ها، صرفاً بر اساس رتبة مبتني  دبيرستان اين آموزان براي ورود به پذيرش دانش.دفترچه تعيين شده است

 .خواهد بود اولويت هاي انتخابي داوطلب/ و به ترتيب اولويت  بر نمرة آزمون ورودي

، داوطلبان در انتخاب مي باشداستعدادهاي درخشان  اولكه داراي چند دبيرستان دورة  تهراندر شهرـ2
 حداكثر سه دبيرستانتواند  و هر داوطلب مي اختيار كامل دارندتهران مدرسة مورد نظر خود درسطح شهر

برگ تقاضانامة خود  را به ترتيب اولويت در نمون )تهرانهمگي در شهر(استعدادهاي درخشان  اولدورة 
ه به استعدادهاي درخشان مورد نظر خود را با توج اولشود دبيرستان دورة  انتخاب نمايد؛ اما پيشنهاد مي

 .كنندانتخاب مدارس استعدادهاي درخشان منطقة استقرار ، ونتمحلّ سك

 آموز ضوابط و نحوة نقل و انتقال دانش

در استاني  1394-95در سال تحصيلي در زمان ثبت نام در آزمون، به هر دليل تصميم دارند داوطلباني كه ـ1

 استان و شهر مقصدبراي شركت در آزمون در توانند  ، مينمايندسكونت فعلي اقامت  غير از استان محلّ

شركت در آزمون  استان و شهر مقصدمورد نظر خود ثبت نام نموده و در روز برگزاري آزمون نيز در 
 .نمايند

در سال  گيرند تصميم مي به هر دليلپس از زمان ثبت نام يا پس از زمان برگزاري آزمون داوطلباني كه ـ2

تنها در صورت قبولي در ، كنندسكونت فعلي اقامت  در استاني غير از استان محلّ 1394-95تحصيلي 
دارا بودن حداقل نمرة كف قبولي مدرسة شدة خود در استان مبدأ و  يكي از مدارس انتخاب

انتقال و مجاز به هاي مبدأ و مقصد،  مقصد، با كسب موافقت ادارة كلّ آموزش و پرورش استان
 .خواهند بود) استان ديگردر شهر يا (ثبت نام در ديگر مدارس استعدادهاي درخشان 

استعدادهاي درخشان در داخل انتقال بين مدارس پس از اعالم نتيجه آزمون ، هرگونه  ـ3
 .ان، حتّي در صورت دارا بودن حداقل نمرة كف قبولي مدرسة مقصد، اكيداً ممنوع استتهرشهر

گانه آموزش و پرورش شهر  19از مراجعه به اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و  مناطق و 
 .خودداري  گردد داًجتهران 

 ةاولتا پايان دور(هاي بعدي  در سنوات و پايه 1394-95آزمون ورودي  ةشد آموزان پذيرفته انتقال دانشـ4
پذير خواهد بود امكان 2بند تنها در صورت دارا بودن شرايط مندرج در  نيز )طهمتوس. 
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 شدگان پذيرفتهاعالم نتيجه و ثبت نام نحوة 

در اولين فرصت پس از برگزاري آزمون بر روي پايگاه اينترنتي مركز ملّي پرورش آزمون، متن سؤاالتـ1
الزم به  .منتشر خواهد شد) www.sampad.medu.irبه نشاني (پژوهان جوان  استعدادهاي درخشان و دانش

 .آوري خواهد شد داوطلبان، پس از پايان آزمون در حوزة اجرا جمعذكر است كه دفترچة سؤاالت آزمون 

ي پرورش استعدادهاي پس از برگزاري آزمون، از سوي مركز ملّ در اولين زمان ممكنكليد آزمون ـ 2
 .منتشر خواهد شد www.sampad.medu.irبرروي پايگاه اينترنتي مركز به نشاني  پژوهان درخشان و دانش

د، محاسبة نمرة كنار گذاشته شوي و كارشناسي، سؤال يا سؤاالتي در كليد آزمون بنا به مالحظات فنّچه نچنا:تذكر
) اعم از آنكه به آن سؤال پاسخ درست يا نادرست داده باشند يا اصالً پاسخ نداده باشند(آزمون براي تمامي داوطلبان 

 .به صورت يكسان انجام خواهد شد ،سؤاالتسؤال يا نمرة آن بدون در نظر گرفتن 

پذيرش تعيين شده براي هر مدرسه،  ظرفيت، با در نظر گرفتن لاوشدگان هر دبيرستان دورة  فهرست اسامي پذيرفتهـ3
 .خواهد شداعالم  شهر تهرانآموزش و پرورش  كلّاز سوي ادارة ، پس از برگزاري آزمون ورودي مدارس نمونة دولتي

 .اعالم نخواهد شد شدگان پذيرفتهرتبة قبولي ، شدگان يرفتهذاسامي پهاي اعالم  در فهرست :1تذكر 

باشد، زمان اعالم نتيجة  31/03/1394ه تاريخ برگزاري آزمون ورودي مدارس نمونة دولتي پس از نچچنا:2 تذكر
 .شود مدارس استعدادهاي درخشان به يك روز پس از برگزاري آزمون مذكور موكول مي

ورود  ي برايگونه حقّ هيچ، استعدادهاي درخشان اولهاي دورة  شدگان دبيرستان پذيرفتهقبولي : 3تذكر 
 .هاي دورة دوم استعدادهاي درخشان براي ايشان ايجاد نخواهد كرد بدون آزمون به دبيرستان

اي براي مدارس استعدادهاي  شدگان، به هيچ عنوان فهرست ذخيره به جز فهرست اصلي قبول:4تذكر 
 .اعالم نخواهد شددرخشان 

هاي صحيح و غلط و نمرة  ، كارنامة عدم قبولي شامل تعداد پاسخاند نشدهية داوطلباني كه در آزمون پذيرفته كلّبراي ـ4
خواهد آن داوطلب و نمرة آخرين فرد پذيرفته شده در مدرسة مورد تقاضاي او، صادر  كلّمكتسبة هر مادة درسي و نمرة 

 .شدگان آزمون به هيچ وجه كارنامه صادر نخواهد شد براي پذيرفتهاما  .شد

در آزمون ورودي ) جنس جنس يا غيرهم دوقلو يا بيشتر، هم(زاد  آموزان هم دانشزمان  هم در صورت شركت ـ5
و پذيرش يكي از آنان، ديگري فقط به شرط كسب حداقل  1394ـ95سال تحصيلي  مدارس استعدادهاي درخشان

بر اساس تواند  مي، در مدارس استعدادهاي درخشان انتخابي خود هشتاد درصد نمرة آزمون آخرين فرد پذيرفته شده
 .ثبت نام نمايد در مدارس استعدادهاي درخشان بيني شده، ت پيش، مازاد بر ظرفيهاي انتخابي اولويت

هاي دورة اول استعدادهاي درخشان، بايد در  آموزان مدارس ايراني خارج از كشور جهت ورود به دبيرستان دانشـ 6
هاي  دبيرستان) متوسطهپاية دوم (زمان با برگزاري آزمون ورودي رشتة ادبيات و علوم انساني  اي كه هم آزمون جداگانه

مراحل ثبت نام، برگزاري آزمون، . شركت نمايند ،شود ار ميبرگز 01/05/1394در تاريخ كه استعدادهاي درخشان 
. الملل و مدارس خارج از كشور انجام خواهد شد آموزان، با هماهنگي مركز امور بين تصحيح و اعالم نتيجة اين دانش

ملّي شدگان مدارس استعدادهاي درخشان، از سوي مركز  شدگان اين آزمون، جهت ثبت نام مازاد بر پذيرفته پذيرفته
 .ها معرّفي خواهند شد پژوهان جوان به ادارات كلّ آموزش و پرورش استان پرورش استعدادهاي درخشان و دانش



٨ 

 

هاي استعدادهاي درخشان، تاريخ مراجعه و مدارك مورد نياز  زمان با اعالم نتيجة آزمون، نشاني دقيق دبيرستان همـ 7

شدگان  آخرين مهلت ثبت نام پذيرفته. شود ميالع ايشان رسانده شدگان آزمون نيز به اطّ جهت ثبت نام پذيرفته
ر، بعد از موعد مقرّ. خواهد بود 1394اكثر تا آخر تير ماه استعدادهاي درخشان، حد اولهاي دورة  دبيرستان

 .ثبت نام مجاز نخواهد بود

، قبولي 1394-95 حضور در مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصيليعدم در صورت عدم ثبت نام و ـ8
 .اثر خواهد بود آموزان لغو و بي دانش

سمپاد، مستلزم  هاي درخشان طبق مصوبة هيئت امنايشده در مدارس استعداد آموزان پذيرفته تحصيل دانشـ 9
ب رقم مصو(درصد شهرية مصوب مدارس غيردولتي شهرستان مربوطه است  الثبت به ميزان پنجاه پرداخت حقّ

همچنين، هزينة ). اعالم خواهد شد شهر تهرانآموزش و پرورش  قابل پرداخت، از سوي ادارة كلّبت الثّ حقّ
فعبرنامه در مدارس  نامة نحوة ارائة خدمات آموزشي و پرورش فوق برنامة اين مدارس بر اساس آيين هاي فوق تالي

 .و دريافت خواهد شد محاسبه) شوراي عالي آموزش و پرورش 3/2/77خ مور 620ب جلسة مصو(دولتي 

 

 :تذكرات مهم 

 
اولويت محل انتخابي بر اساس نمره كل اكتسابي صورت مي پذيرد لذا اولويت  3با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در 

محل هاي انتخابي صرفا تقدم ترتيب عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از محل هاي انتخابي وي را تعيين 
 . مي كند و تاثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد 

دانش ( لذا دقت نماييد كه با توجه به ظرفيت هر محل و نمره مكتسبه وضعيت داوطلب در پذيرش تعيين خواهد شد 
آموز داراي نمره تراز علمي بيشتر ابتدا با توجه به ظرفيت در اولويت اول مورد بررسي و سپس در ساير اولويت ها قرار 

 . )مي گيرد 

 

 كد منطقه آموزشي محل تحصيل

 

 كد منطقه منطقه  كد منطقه منطقه  كد منطقه منطقه 

1 1101 8 1108 15 1115 

2 1102 9 1109 16 1116 

3 1103 10 1110 17 1117 

4 1104 11 1111 18 1118 

5 1105 12 1112 19 1119 

6 1106 13 1113 * * 

7 1107 14 1114 * * 



٩ 

 

 راهنماي تكميل تقاضانامة ثبت نام در آزمون ورودي پاية هفتم

 1394ـ95ل استعدادهاي درخشان سال تحصيلي هاي دورة او دبيرستان

 .را به صورت اسكن شده ارائه نمايدسال جاري ) 3×4(يك قطعه عكس، جهت ثبت نام داوطلب بايد* 

حرف به حرف، از راست (طور كامل ه داوطلب بايد نام خانوادگي و نام خود را مطابق شناسنامه و ب،2و  1هاي  در رديف* 
 .در محل مشخص شده وارد نمايد) به چپ

در محل مشـخص شـده   ) از چپ به راست(خود را ) ملّيكد (رقمي شمارة شناسنامة  داوطلب بايد عدد ده،3در رديف * 
 .وارد نمايد

 .گذاري نمايد داوطلب بايد جنسيت خود را در مربع مربوطه عالمت،4در رديف * 

 .در محل مشخص شده وارد نمايد) از چپ به راست( روز، ماه و سالرا به  داوطلب بايد تاريخ تولد خود،5در رديف * 

 .گذاري نمايد را در مربع مربوطه عالمت) يا چندقلو(خواهر يا برادر دوقلو  بايد داشتن يا نداشتن داوطلب،6در رديف * 

در محـل  ) ز راست بـه چـپ  حرف به حرف، ا(داوطلب بايد نام پدر خود را مطابق شناسنامه و بطور كامل ،7در رديف * 
 .مشخص شده وارد نمايد

 .در محل مشخص شده وارد نمايد) از چپ به راست(داوطلب بايد شمارة شناسنامة پدر خود را ،8در رديف * 

 .داوطلب بايد محل صدور شناسنامة پدر خود را در محل مشخص شده درج نمايد،9در رديف * 

حرف به حرف، از راست بـه  (خود را مطابق شناسنامه و بطور كامل ) پدرِ پدر(داوطلب بايد نام پدربزرگ ،10در رديف * 
 .در محل مشخص شده وارد نمايد) چپ

 .گذاري نمايد در مربع مربوطه عالمت)اسالم، مسيحي، كليمي و زرتشتي(داوطلب بايد دين خودرا،11در رديف * 

 .گذاري نمايد مربع مربوطه عالمتخود را در محل تحصيل  دبستان نوعداوطلب بايد ،12در رديف * 

در محل مشخص شده وارد نمايد و نيز ) از چپ به راست(محل تحصيل خود را  دبستانداوطلب بايد كد ،13در رديف * 
 .نام آن را در محل مشخص شده بنويسد

آموز نيز درج شده  مة دانشاين كد بر روي كارنا. محل تحصيل خود را از مدرسه دريافت نمايد دبستانتواند كد  داوطلب مي:تذكر
 .است

در ) از چپ بـه راسـت  (خود را  1393ـ94داوطلب بايد كد منطقة آموزشي محل تحصيل سال تحصيلي ،14در رديف * 
 .محل مشخص شده وارد نمايد و نيز نام آن را در محل مشخص شده بنويسد

 دفترچه درج شده است  9صفحهداوطلباني كه در شهر تهران تحصيل مي نمايند در كد منطقة آموزشي محل تحصيل  :تذكر

، مربـع  )پايـة پـنجم ابتـدايي   (داوطلب بايد بر اساس كارنامة تحصيلي ارزشيابي توصيفي سال قبل خـود ،15در رديف * 
 .گذاري كند مربوطه را عالمت

 . گردد قصد شركت در آزمون رادارد، قيد مي محل نام شهرستاني را كه داوطلب در آن،16در رديف * 

 اولهـاي دورة   با توجه به تذكر مهم مندرج در اين رديف تقاضانامه، داوطلب بايـد نـام و كـد دبيرسـتان    ،17در رديف * 
ــ    ــب اولوي ــه ترتي ــود را ب ــاي خ ــورد تقاض ــان م ــتعدادهاي درخش ــا (ت اس ــداكثر ت ــتان 3ح ــد) دبيرس .درج نماي
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هاي دورة اول  دبيرستانبرگ تقاضانامة ثبت نام آزمون ورودي پاية هفتم  نمون
 1394-95تحصيلي  ستعدادهاي درخشان سالا

 محلّ الصاق عكس

 **باشد  مسئوليت هرگونه ايراد ناشي از اطالعات غلط در تكميل اين تقاضانامه، متوجه شخص داوطلب مي** 

  .............................................................................: ـ نام خانوادگي1
  محلّ درج حروف نام خانوادگي از راست به چپ با حروف بزرگ 

                  

. 
 .............................................................................: ـ نام2

  محلّ درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 

               

. 
 ):كد ملّي(ـ شمارة شناسنامه 3
  از چپ به راست) كد ملّي(محلّ درج شمارة شناسنامه  

          

. 

 :ـ جنسيت4
پسر   دختر 

 

 :ـ تاريخ تولّد5
 سال ماه روز

      

. 

 :دارم) يا چندقلو(ـ خواهر يا برادر دوقلو 6
 خير   بلي 

 .............................................................................: ـ نام پدر7
  محلّ درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 

               

. 
 :ـ شمارة شناسنامة پدر8

 محلّ درج شمارة شناسنامه از چپ به راست

        

. 

 :ـ محلّ صدور شناسنامة پدر9
..................................................................... 

 .............................................................................): پدرِ پدر(ـ نام پدربزرگ 10
  محلّ درج حروف نام از راست به چپ با حروف بزرگ 

               

. 
 زرتشتي  كليمي  مسيحي   اسالم  :ـ دين11

هيأت امنايي   شاهد  غيردولتي  عادي دولتي  :ـ نوع دبستان محلّ تحصيل12
 

 :ـ نام و كد دبستان محلّ تحصيل13
 محلّ درج كد دبستان محل تحصيل از چپ به راست

          

. 

.....................................................................: نام دبستان محلّ تحصيل
 

 :ـ نام و كد منطقة آموزشي محلّ تحصيل14
  محلّ درج كد منطقه از چپ به راست

       
. 

 : ................................................................نام منطقة محلّ تحصيل

 ):1392-93سال تحصيلي (عملكرد تحصيلي ارزشيابي توصيفي نوبت دوم پاية پنجم ابتدايي ـ نتيجة 15
در ساير دروس» خيلي خوب«حداكثر در يك درس و » خوب«كسب مقياس  در تمامي دروس» خيلي خوب«كسب مقياس 

 

 ................................................................: ـ نام شهرستان مورد نظر براي شركت در آزمون16

.را به ترتيب اولويت انتخاب نمايند) انتهر همگي در شهر(دبيرستان دورة اول استعدادهاي درخشان  3توانند حداكثر  هايي كه بيش از يك دبيرستان دورة اول استعدادهاي درخشان دارند، مي داوطلبان در شهرستان :تذكّر مهم
 

اولويت 
 :اي درخشان مورد تقاضادورة اول استعداده) هاي(ـ نام و كد دبيرستان17 انتخاب

 .............................................................: نام دبيرستان دورة اول استعدادهاي درخشان مورد تقاضا
 محلّ درج كد دبيرستان دورة اول استعدادهاي درخشان از چپ به راست

         
. 1 

 .............................................................: نام دبيرستان دورة اول استعدادهاي درخشان مورد تقاضا
 محلّ درج كد دبيرستان دورة اول استعدادهاي درخشان از چپ به راست

         
. 2 

 .............................................................: نام دبيرستان دورة اول استعدادهاي درخشان مورد تقاضا
 محلّ درج كد دبيرستان دورة اول استعدادهاي درخشان از چپ به راست

         
. 3 
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 1394-95هاي پسرانه دورة اول استعدادهاي درخشان شهر تهران در سال تحصيلي  جدول ظرفيت پذيرش پاية هفتم دبيرستان

 

كد مركز  منطقه نام مركز رديف
 آموزشي

ظرفيت 
 تلفن آدرس پذيرش

 78 7611021 11 1دبيرستان دوره اول عالمه حلي  1
 

 بعدازچهارراه حسن آبادخ شيخ هادي ك زمان پور)ره(خ امام خميني 
 

66718887 

 98 7604021 4 2دبيرستان دوره اول عالمه حلي  2
 

 الغديرضلع شمالي سازمان آب خ ش نعمت زادهتر ازميدان ميدان رسالت خ هنگام باال
 

77205209 

 78 7601021 1 3دبيرستان دوره اول عالمه حلي  3
 
 3نبش بن بست ) سعد آباد(ميدان تجريش،خ ش ملكي

 
26851921 

 52 7614021 14 4دبيرستان دوره اول عالمه حلي  4
 

 خ ش صالحي خ ش عبدالمحمد) ع(گمنام بعدازميدان امام حسن مجتبي  خ نبردشمالي خ پاسدار
 

33082926 

 67 7605021 5 5دبيرستان دوره اول عالمه حلي  5
 

 ،ك كوهسار) ع(جنت آباد، خ ش كبيري طامه ،خ چمران خ امام حسين 
 

44499656 

 78 7602021 2 6دبيرستان دوره اول عالمه حلي  6
 

 30بزرگراه آل احمد بعداز پل نصر خ آرش مهر خ 
 

88268080 

 103 7616021 16 7دبيرستان دوره اول عالمه حلي  7
 

 21خ شوش غربي   جنب پمپ بنزين خ ش مرسلي جنب پارك مادر پ 
 

55043511 

 130 7617021 17 9دبيرستان دوره اول عالمه حلي  8
 

 انتهاي پل امامزاده حسن اول بازارمبل نبش كوچه مدرسه روبروي مسجداحمدي
 

66214953 

 67 7613021 13 1 0اول عالمه حليدبيرستان دوره  9
 

 19خ دماوند چهارراه سبالن خ اشراقي هشت متري اول پ 
 

77998400 

 

 1394-95هاي دخترانه دورة اول استعدادهاي درخشان شهر تهران در سال تحصيلي  جدول ظرفيت پذيرش پاية هفتم دبيرستان

 

كد مركز  منطقه نام مركز رديف
 آموزشي

ظرفيت 
 تلفن آدرس پذيرش

 104 7606011 6 1دبيرستان دوره اول فرزانگان  1
 

 خ فرزانگان ASPغربي روبروي ساختمان  64بزرگراه كردستان اول شيرازجنوبي خ 
 

88053920 

 104 7601011 1 2دبيرستان دوره اول فرزانگان  2
 

 اقدسيه بلوارارتش خ دانشگاه پيام نور بلوارنخل انتهاي كنگان يك
 

22674903 

 90 7613011 13 4دبيرستان دوره اول فرزانگان  3
 

 شهرك زينبيه كوي زينبيه–تهران نو نرسيده به چهارراه خاقاني 
 

77171313 

 52 7602011 2 5دبيرستان دوره اول فرزانگان  4
 

 گل افشان جنو بي جنب دبيرستان روشنگر 6شهرك قدس ايوانك غربي فاز
 

88082674 

 130 7618011 18 6فرزانگان دبيرستان دوره اول  5
 

 اول بازارآهن خ هفده شهريور جنب بازار روز فردوس روبروي پست برق
 

66699376 

 104 7612011 12 7دبيرستان دوره اول فرزانگان  6
 

 71مترودروازه دولت خ سعدي شمالي نرسيده به بيمارستان اميراعلم خ نادري پ 
 

77505677 

 64 7607011 7 8فرزانگان دبيرستان دوره اول  7
 

 خ ش علي محمدحسيني-مدني نبش ايستگاه حسيني... خ آيت ا
 

77587101 

 64 7619011 19 9دبيرستان دوره اول فرزانگان  8
 

 34كوچه -خ ميثاق جنوبي-خ خاني آبادنو
 

55008738 
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 گانه شهرتهران 19فناوري اطالعات مناطق /دوره دوم متوسطه/متوسطهدوره اول /نشاني واطالعات تماس باكارشناسي هاي دوره آموزش ابتدايي
كارشناسي  نشاني

 سنجش

كارشناسي 

متوسطه دوره 

 دوم

كارشناسي 

 فناوري

كارشناسي 

متوسطه دوره 

 اول

كارشناسي 

 ابتدايي

مناطق 

آموزش 

 وپرورش

 1 22239621 22238631 22239613 22239618 22239600 ميدان قدس ،خ ش باهنر،ابتداي دزاشيب،جنب آتش نشاني

 2 88484952 88484935 88255638 88484934 88486461 كوي نصر،گيشا،انتهاي خ سيزدهم

 3 84821031 88661733 84821095 84821154 84821041 555وليعصر،باالترازتقاطع ميرداماد،جنب خانه معلم ،شماره 

 4 22502379 22508886 22302820 22304678 22304687 شماليبزرگراه رسالت،روبروي پمپ بنزين،نبش خ كرمان 

 5 44098252 44076051 44064093 44064728 44088081 فلكه دوم صادقيه،بلوارفردوس،نرسيده به ستاري،نبش خ ابراهيم شمالي

 6 88964246 88964256 88950717 88950573 88969166 ميدان فلسطين ،خ طالقاني غربي ،خ ش سرپرست

 7 88479228 88479230 88479212 88479229 88479213 37سيدخندان خ ش كابلي،كوچه حميدي ،پ 

 8 77942031 77942032 77942024 77942033 77942034 105و103خ دماوند،بعدازچهارراه خاقاني،بين خ 

 9 66004237 66040644 66040684 66002739 66004699 ميدان آزادي،ابتداي خ آزادي،خ ش نجارزادگان،كوچه سبزه زار

 10 55149727 55149622 55149729 55149624 55710028 421خ بريانك ،ميدان بريانك،خ ش عرب،ساختمان چمران،پ 

 11 66403278 66405015 66419243 66409003 66405213 خ وليعصر،باالترازميدان منيريه، خ ش معيري،خ معتمدي

 12 77635311 77537711 77531082 77533342 77534961 )خورشيد(ناطقي،ميدان شهدا،خ ش همايون 

 13 77417330 77474072 77418891 77438487 77471022 خ پيروزي ،ميدان كالهدوز،ابتداي خ سي متري نيرو هوايي

 14 33341545 33342444 33786162 33348541 33331966 ميدان چهارصد دستگاه) ع(خ پيروزي ،تقاطع بزرگراه امام علي  

 15 33706000 33006759 33016667 33006760 33009988 ميدان خراسان خ خاوران ،ايستگاه اميرسليماني 

 16 55538242 55538243 55516655 55538240 55538238 خ ش صيادي) نان ماشيني(خ ش رجايي،سه راه اتكا 

 17 55700001 55700002 55774843 55704333 55700003 خ قزوين ،نرسيده به دوراهي قپان،خ ش شيدايي

 18 66214455 66214488 66227000 66214477 66227333 سعيدي،روبروي سه راه فالح...سه راه آذري،ابتداي بزرگراه آيت ا

 19 55036767 55024908 55036565 55009060 5503113 خ ش رجايي،نازي آباد،انتهاي خط،اول خ بهمنيار
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