شرایط قبولی و ادامه تحصیل دانش آموزان دره سه ساله متوسطه (سالی-واحدی)مراکز آموزشی
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
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 -1در پایان اول ودوم متوسطه  ,دانش آموزی سمپاد را خواهد داشت که دارای شرایط زیر باشد:
الف-معدل ساالنه وی در خردادکمتر از نمره  11نباشد.
ب-نمره ساالنه او در هیچ یک از مواد درسی در خرداد و یا شهریور کمتر از  11نباشد.
تبصره -1دانش آموزی که شرایط فوق را احراز نکند ولی براساس آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسط
روزانه (شیوه سالی – واحدی ) قبول شناخته شود می تواند طبق مقررات در مدارس عادی ادامه تحصیل دهد.
تبصره -1دانش آموزی که نمره ساالنه درس یا دروس وی در خرداد ماه بین  11تا  11باشد ,می تواند جهت
ادامه تحصیل در مراکز سمپاد در امتحانات شهریور ماه شرکت نماید.
تبصره  -3در صورتی که با معدل ساالنه کمتر از  11درخرداد شرایط قبولی در مدارس عادی را نداشته باشد
درس هاییکه نمره کمتر از  11دارد  ,در شهریور ماه امتحان می دهد و با هر نمره یا معدلی به مدارس عادی
هدایت می شود.
 -1امتحانات شهریور برای دانش آموزان مشمول تبصره  1بند  1صرفا از کتاب ارائه شده از دفتر برنامه
ریزی و تالیف کتب درسی خواهد بود و در صورتی که بعضی از این درس دارای آزمون هماهنگ
کشوری یا استانی باشند مراکز آموزشی موظف به تهیه سوال امتحانی از کتب آموزش و پرورش می
باشند.
 -3چنانچه دانش آموزی نخواهد در امتحانات تجدیدی شرکت یا به شهری منتقل گردد که فاقد مراکز
آموزشی سازمان است  ,نمرات وی بر اساس آیین نامه امتحانات مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
ملحوظ و طبق مقررات اعالم نتیجه خواهد شد.
 -1دانش آموزی که به دلیل کسب نمرات بین  11تا  11در درس یا دروسی در امتحانات شهریور ماه
شرکت میکند ,چنانچه پس از برگزاری امتحانات شهریور ماه معدل ساالنه وی حداقل  11باشد ولی
دریک درس و یا معدل ساالنه وی حداقل  11باشد ئلی در دو درس نمره  11تا  11داشته باشد می
تواند در مراکز آموزش سمپاد ادامه تحصیل دهد .دانش آموزان در طول دوره متوسطه فقط یک بار
در یک ماه درسی می تواند از مفاد این ماده استفاده کنند.
 -1شرط قبولی و ادامه تحصیل در رابطه با دروس انتخابی در پایه های اول  ,دوم و سوم درمراکز آموزشی
سمپاد تابع مقررات و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش می باشد.

 -6شرایط قبولی و ادامه تحصیل دانش آموزان پایه سوم متوسطه و پیش دانشگاهی در مراکز آموزشی
سمپاد تابع مقررات و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش می باشد.
 -1دانش آموزی که به دلیل کسب نمرات بین  11تا  11در درس یا دروسی در امتحانات شهریور ماه
شرکت می کند ,نمره یا نمرات شهریور او هرچه باشد در جمع و معدل ساالنه او موثر نخواهد بود و
فقط ماندن یا خروج آنها از مراکز آموزشی سمپاد را مشخص خواهد کرد.

