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  7جدول شماره 
 آموزانفرآيند نقل و انتقال دانش  2تبصره بندضوابط و معيارهاي الزم جهت استفاده از 

 7991-98مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي

 معيار عنوان رديف

 قرآن، نماز، عترت، ا

نهج البالغه   

 قرآن حافظ كل -

 هاي اول، دوم  و سوم مسابقات كشوري قرآن، نماز، عترت و نهج البالغهرتبه

 فرزند شهيد /جانباز / آزاده                           ايثارگري 2

3 

 

هاي جهانيدارندگان  مدال علمي و آموزشي  

هاي كشوري طال، نقره و برنزمدال  

هاي المپيادهاي كشوريدارندگان مدال   

خالقيت، نوآوري و  4

 پژوهش

 

 هاي اول ،دوم  و سوم  كشوري جشنوارۀ جوان خوارزميهرتب

و  فرهنگي ، هنري 5

 ورزشي

 ورزشي و سوم مسابقات كشوري فرهنگي، هنري  هاي اول، دوم ورتبه

 

تذكر:  ارائۀ گواهي معتبر درهر يك از موارد فوق  ضروري است.    

 

 

 مهر و امضاء مدير مدرسه                                                          :آموزدانشنام و نام خانوادگي ولي 

 ء:تاريخ و امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2جدول شماره  

 
امتياز  حداكثر امتياز امتياز -معيار   عنوان  رديف

آموزدانش  
 مالحظات

1 
 
 

 
 

ايثارگري، ارزشي و 
 خانوادگي 

 فرزندان رزمندگان دفاع مقدس 
 امتياز 69حداكثر  امتياز با ارائه گواهي 1به ازاي هر ماه حضور در جبهه 

 
 

 فرزندان فرهنگيان 
 امتياز  11پدر و مادر فرهنگي هر كدام 

 امتياز 21حداكثر
 

 

   امتياز 15حداكثر  فرزندان زنان سرپرست خانوار 
پدر ، مادر، »يا بستگان درجه يك  آموزالعالج دانشبيماران صعب
 «خواهر ، بردار 

 امتياز 11حداكثر 
 

 

 علمي و آموزشي 2

  69-69معدل كل سال تحصيلي 
 امتياز  4به باال هر نمره  14از معدل 

 امتياز 24حداكثر 
 

 

ها و نهادهاي ملي در سطح مسابقات علمي و آموزشي سازمان
استاني و كشوري )مانند مسابقات آزمايشگاهي ، ليگ علمي پايا و 

 ) ... 
 متياز  8رتبه اول استان » امتياز  21رتبه اول كشور 
 امتياز  9رتبه دوم استان »امتياز  15رتبه دوم كشور 
 متياز  4رتبه سوم استان »امتياز  11رتبه سوم كشور

 امتياز 21حداكثر 

 

 

 آزمون پيشرفت تحصيلي مدارس سمپاد
نفر برتر مدرسه  در مرحلۀ دوم آزمون پيشرفت تحصيلي سال 

 69-69تحصيلي 
 امتياز 21حد اكثر  

 
 

3 
خالقيت نوآوري و 

 پژوهش

 المللي روبوكاپ مسابقه بين
 امتياز  21رتبه اول 
 امتياز  11رتبه دوم 
 امتياز  5رتبه سوم 

 امتياز 21حداكثر 

 

 

 مسابقه نهايي علوم اعصاب شناختي  
 امتياز 11رتبه اول 
 امتياز 8رتبه دوم 
 امتياز  5رتبه سوم 

 امتياز 11حداكثر 

 
 

 

 جشنوارۀ جوان خوارزمي برگزيدگان 
      11طرح هاي راه يافته به داوري نهايي و شايسته تقدير

               8طرح هاي راه يافته به داوري نيمه نهايي و شايسته تقدير  
 5طرح هاي راه يافته به دفاع حضوري و شايسته تقدير    

 امتياز  11حد اكثر  

 

 

مرحلۀ هاي راه يافته جشنوارۀ جوان خوارزمي از استان به طرح
 كشوري

 امتياز 5به ازاي هر طرح  
 امتياز 11حد اكثر  

 
 

4 
قرآن، نماز، عترت و 

 نهج البالغه
 

گواهي سازمان دارالقرآن الكريم ( به ازاي هر باحافظان قرآن كريم )
 امتياز 91حداكثر  امتياز  3جزء 

 
 

 مسابقات  استاني قرآن ، عترت،نماز دانش آموزي 
 امتياز  11رتبه اول      

 امتياز 8رتبه دوم       
 امتياز  9رتبه سوم      

 امتياز21حداكثر 

 

 

5 
فرهنگي ،هنري  و 

 ورزشي

 هنري   -جشنواره فرهنگي 
 امتياز   11رتبه اول استان     

 امتياز 8رتبه دوم استان      
 امتياز  9رتبه سوم استان     

 امتياز 21حداكثر 

 

 

 مسابقات ورزشي قهرماني دانش آموزان 
 امتياز  11رتبه اول استان     

 امتياز  8رتبه دوم استان      
 امتياز  9رتبه سوم استان     

 امتياز 21حداكثر 

 

 

   امتياز 915حداكثر   مجموع امتياز 

 مهر و امضاء مدير مدرسه:


