
 

 

 ی دوم متوسطه دوره موزان مدارس استعدادهای درخشانآ ضوابط ورود و انتقال دانش                      

 

شورای عالی  666واحدی(جلسه  –ی سه ساله متوسطه روزانه )سالی  نامه آموزشی دوره آیین 91ماده  5تبصره )

 (3/8/9381آموزش و پرورش، تاریخ 

تحصیل رد این مراکز ربارب آنیی انهمو    ضوابط ورود هب مراکز آموزشی اتبعه ی سمپاد 
 مصوب هیأت امناء سازمان خواهد بود. اداهم 

شورای عالی آموزش  333واحدی(جلسه  –ی سه ساله متوسطه روزانه )سالی  نامه آموزشی دوره آیین 63تبصره ماده )

 (6/8/0681و پرورش، تاریخ 

 موافقت سازمان خواهد بود.ی سمپاد صرفاٌ با  آموزان مراکز آموزشی تابعه انتقال دانش

پژوهاان جاوان، باه     آموزان مدارس دوره دوم متوسطه استعدادهای درخشان که هر ساله از سوی مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشاان و داناش   ضوابط نقل و انتقال دانش) 

 شود.( ها ابالغ می ادارات کل آموزش و پرورش استان

 

پرورش  یملّ سازمان  مراکز آموزشی (واحدی – سالی) آموزان دوره سه ساله متوسطه شرایط قبولی و ادامه تحصیل دانش

  3/4/9381تاریخ  -688، مصوب جلسه استعدادهای درخشان

  

 0- آموزی حق ادامه تحصیل در مراکز آموزشی سامپاد را خواهاد داشات کاه      در پایه اول و دوم متوسطه دانش

 : شرایط زیر باشد دارای

 . نباشد 01ساالنه وی در خرداد کمتر از معدل  –الف 
 . نباشد 21نمره ساالنه او در هیچ یک از مواد درسی در خرداد و یا شهریور کمتر از  –ب  

 نامه آموزشی دوره سه ساله متوساطه روزاناه   آموزی که شرایط فوق را احراز نکند ولی بر اساس آیین دانش :9تبصره  

 .دهد تحصیل ادامه عادی مدارس در مقررات طبق تواند می ،شود شناخته قبول  (شیوه سالی واحدی)

تواناد جتات اداماه     مای  ،باشد 01تا  01آموزی که نمره ساالنه درس یا دروس وی در خرداد ماه بین  دانش : 1تبصره  

 . در مراکز سمپاد در امتحانات نوبت شتریور ماه شرکت نماید تحصیل

در خارداد شارایط قباولی در مادارس عاادی را نداشاته باشاد         01ساالنه کمتر از در صورتیکه با معدل   :3 تبصره 

با هر نمره یا معدلی به مادارس عاادی هادایت     دهد و دارد در شتریور ماه امتحان می 01نمره کمتر از   که هایی درس
 . شود می

 1-  ریازی و   ارائه شده از دفتر برناماه صرفا از کتاب  0بند  1آموزان مشمول تبصره  امتحانات شتریور برای دانش

درسی خواهد بود و در صورتی که بعضی از این دروس دارای آزمون هماهنگ کشوری یاا اساتانی باشاند     لیف کتبأت
 . باشند موظف به تتیه سوال امتحانی از کتب آموزش و پرورش می مراکز آموزشی

 6-  ند یا به شتری منتقل گاردد کاه فاقاد مراکاز     آموزی نخواهد در امتحانات تجدیدی شرکت ک چنانچه دانش
نامه امتحانات مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ملحاو  و طباق    سمپاد است، نمرات وی بر اساس آیین آموزشی

 . اعالم نتیجه خواهد شد اتمقررّ

 



 1-  شارکت   در درس یا دروسی در امتحاناات شاتریور مااه    01تا  01آموزی که به دلیل کسب نمرات بین  دانش
باشد ولی در یک درس و یا معادل   01چنانچه پس از برگزاری امتحانات شتریور ماه معدل ساالنه وی حداقل  کند، می

تواند در مراکز آموزشای سامپاد اداماه     داشته باشد می 01تا  01باشد ولی در دو درس نمره بین  01حداقل  ساالنه وی
  . تحصیل دهد

 . تواند از مفاد این ماده استفاده کنند بار در یک ماده درسی می متوسطه فقط یکآموزان در طول دوره  دانش  

 1- ل، دوم و سوم و پیش در مراکز آموزشیهای اوّ شرط قبولی و ادامه تحصیل در رابطه با دروس انتخابی در پایه 
  . باشد های عمومی وزارت آموزش و پرورش می سمپاد تابع مقررات و دستور العمل

 3- دانشگاهی در مراکز آموزشای سامپاد    آموزان پایه سوم متوسطه و پیش شرایط قبولی و ادامه تحصیل دانش
  . باشد های عمومی وزارت آموزش و پرورش می مقررات و دستورالعمل تابع

 1- در درس یا دروسی در امتحاناات شاتریور مااه شارکت      01تا  01آموزی که به دلیل کسب نمرات بین  دانش

نمره یا نمرات شتریور او هر چه باشد در جمع و معدل ساالنه او مؤثر نخواهد بود و فقط ماندن یا خروج آنتا از  کند، می
 . آموزشی سمپاد را مشخص خواهد کرد مراکز

شاورای عاالی  تااریخ     666آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه )ساالی وتحادی( جلساه     51تبصره ماده 

3/8/9381 

توانند در امتحان پایاانی   موزش و پرورش استان میآآموزشی وزارت آموزش و پرورش و اداره کلّ  معاونت  11ماده -

 اوّل و دوم را به صورت هماهنگ برگزار کنند.های  تابستانی و شتریور ماه یک یا دو ماده درسی پایهنوبت دوم یا دوره 

باه   ،موزشی تابعه سازمان ملّی پارورش اساتعدادهای درخشاان   طراحی سؤال امتحانی موضوع این ماده برای مراکز آ
 شود. سازمان مذکور واگذار می

 3/8/9381شورای عالی تاریخ  666واحدی( جلسه  –آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه )سالی 61ماده 

ی آماوزش و   آموزشی است و ادارهمسئولیت حسن اجرای امتحانات داخلی و اعالم به موقع نتایج بر عتده مدیر واحد 

پرورش شترستان/ منطقه / ناحیه، اداره کل آموزش و پرورش استان)برای مراکز آموزشی تابعه سازمان ملّی پارورش  

توانناد اوراق   ، سازمان مذکور( و اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصایلی در صاورت لازوم مای    استعدادهای درخشان

آماوزی تیییار یاباد                ی داناش  د نظر قرار دهند. در صورتی که بازبینی اوراق، نمرهامتحانی تصحیح شده را مورد تجدی

 مربوط برسد.

 3/8/9381شورای عالی تاریخ  666واحدی( جلسه  –آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه )سالی  66ماده 

آماوزان   ماه و دانش در هر سال تحصیلی باید حداکثر تا پایان آبانهای اول و دوم واحد آموزشی  آموزان پایه دانشدفتر امتحانات 

شاود)برای مراکاز    ای که از سوی اداره آماوزش و پارورش تعیاین مای     پایه سوم تا پایان اسفندماه تنظیم شود و توسط نماینده

 پس از تأیید مسدود شود.، بررسی و توسط نماینده سازمان مذکور(آموزشی تابعه سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان، 

 
 
 



 دوره دوم متوسطه –ساعات تدریس هفتگی در مدارس استعدادهای درخشان 

شاورای عاالی آماوزش و     666واحدی( جلسه  –آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه )سالی  91تبصره ماده 

 3/8/9381پرورش مورخه 

 11ی پرورش اساتعدادهای درخشاان تاا    آموزشی تابعه سازمان ملّمراکز آموزان  افزایش ساعات برنامه هفتگی دانش

 ساعت بالمانع است.

 

 دوره دوم متوسطه -محتوای آموزشی تکمیلی مدارس استعدادهای درخشان

آموز و باا رعایات    های دانش هایی است که به منظور توسعه و تعمیق آموخته های تکمیلی: درس درس -01-1-6ماده 
 شود. ارائه میهای مربوط  درسسرفصل 

 

ی پرورش استعدادهای درخشان در پایه اول یک عنوان درسی در واحدهای آموزشی تحت پوشش سازمان ملّ تبصره:

ساعت آموزش در هفته به مجموعه سایر دروس انتخابی  1به نام آشنایی مقدماتی یا دانش رایانه به میزان یک واحد و 

 شود. افزوده می

 

 

 


