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در جست و جوي استاندارد نسبت جداسازي
هيأت امناي سمپاد، در جلسۀ مورخ 1381/05/08 خود، مصوب نمود: »در پي درخواست استان ها 
مبني بر گس��ترش مراكز در ش��هرهاي جديد، مقرر گرديد توسعۀ مراكز سمپاد در هر شهر، منوط به 
داش��تن حداقل 7000 دانش آموز پايۀ پنجم ابتدايي و ارائۀ امكانات مورد نياز، از قبيل مركز آموزش��ي 
متناس��ب با مدارس اس��تعدادهای درخشان و تجهيز مطلوب آن باش��د. تأسيس مدرسۀ استعدادهاي 
درخشان در آن سال ها، با ظرفيت پذيرش 96 نفر )2 كالس 24 نفرۀ پسر و 2 كالس 24 نفرۀ دختر( 
صورت مي گرفت. بر اين اس��اس، مي توان گفت نسبت جداس��ازي دانش آموز در مدارس استعدادهاي 

درخشان در اين سال ها، حداكثر 1/37 درصد بوده است.
براي فهم اين نس��بت جداس��ازي، بايد ب��ه اين نكته توجه كرد كه چنانچ��ه يك جمعيت طبيعي 

     موضوع نظام پذيرش مدارس اس��تعدادهاي درخشان، از جنبه هاي مختلفي قابل بررسي است. يكي از 
جوانب مهم اين موضوع، جنبۀ كّمي آن، يعني ميزان پذيرش دانش آموز در اين مدارس است. در سال هاي 
اخير، روند پرش��تاب توس��عۀ مدارس استعدادهاي درخش��ان و افزايش ظرفيت پذيرش دانش آموز در اين 
م��دارس، زمينۀ طرح جدي ميزان مطلوب پذيرش دانش آموز اس��تعدادهاي درخش��ان را فراهم نمود. در 
شمارۀ 69 فصلنامۀ استعدادهاي درخشان، موضوع اين افزايش پذيرش، به صورت كلي و گذرا مورد بررسي 
قرار گرفت. در اين شماره، تالش مي شود با نگاهي دقيق تر و با بهره گيري از نتايج كار كارشناسي گستردۀ 
انجام شده در اين خصوص طي ماه هاي گذشته در مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان 
جوان، وضعيت فعلي نظام پذيرش مدارس استعدادهاي درخشان از جنبۀ كّمي آن مورد بررسي قرار گيرد.

مالحظات كّمي در نظام پذيرش 
مدارس استعدادهاي درخشان
بررسي نسبت جداسازي دانش آموز در سال تحصيلي 1393-94
رضا گلشن مهرجردی
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)نرم��ال( را بر حس��ب هر صفت � از جمله بهره مندي از ضريب هوش��ي � مرت��ب كنيم، 2/28 درصد 
جمعيت در س��طح دو انحراف معيار باالتر از س��طح ميانگين و 0/62 درصد جمعيت در س��طح دو و 
ني��م انحراف معيار باالت��ر از ميانگين قرار مي گيرند. بنابراين، بايد گفت مبناي جداس��ازي دانش آموز 
استعدادهاي درخشان در سال 1381 )و سال هاي بعد آن، تا سال 1387(، چيزي در حدود دو تا دو و 
نيم انحراف معيار باالتر از ميانگين جمعيت دانش آموزي بوده است. اين بازه، با مراجعه به ديدگاه هاي 
متنوع صاحب نظران حوزۀ اس��تعدادهاي درخشان، مي تواند به عنوان مبناي استاندارد براي جداسازي 

دانش آموز براي تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان قرار گيرد.
هيأت امناي س��مپاد، در جلس��ۀ مورخ 1387/07/30 خود،مصوبۀ قبلي خود را مورد تأكيد دوباره 
قرار داد و تصويب نمود: »جهت گش��ايش مراكز جديد س��مپاد در ساير شهرها، مبناي مصوبۀ قبلي � 
حداقل 7000 دانش آموز پايۀ پنجم ابتدايي � مجدداً تأييد شد«. تأكيد دوباره بر اعتبار مصوبۀ قبلي را 
شايد بتوان نشانه اي از احساس نگراني مديران وقت و يا اعضاي وقت هيأت امناي سمپاد از عدم رعايت 
دقيق مصوبه در سال هاي 1387 به بعد دانست و اين نگراني بي جا نبود؛ دو سال و سه ماه بعد از اين 
تاريخ، هيأت امناي س��مپاد تأسيس مدرسۀ استعدادهاي درخش��ان در شهرهايي چون »شهربابك«، 
»ن��كا«، »فردوس« و »گناباد« را تصويب نمود كه جمعيت دانش آموزي پايۀ پنجم ابتدايي آنها تقريباً 

يك دهم رقم مصوب، يعني حدود 700 دانش آموز و كمتر از آن بود.

در جستجوي مبناي صحيح براي محاسبات
يك��ي از ن��كات مهمي كه در محاس��بۀ نس��بت جداس��ازي دانش آموز براي تحصي��ل در مدارس 
استعدادهاي درخشان بايد مورد توجه قرار گيرد )و در سال هاي گذشته، كمتر مورد توجه قرار گرفته 

است(، نحوۀ تعيين صحيح جمعيت مبناي دانش آموزي است. اين نكته نيازمند توضيح است.
مي دانيم كه بس��ياري از مناطق آموزش��ي، نصاب جمعيت دانش آموزي مورد نياز براي تأس��يس 
مدرس��ۀ استعدادهاي درخشان را دارا نيستند. در نتيجه، از سال ها پيش، دانش آموزان اين مناطق در 
آزمون هاي ورودي مدارس اس��تعدادهاي درخشان مستقر در مناطق آموزشي مجاور شركت مي كنند. 
بنابراين، در هنگام محاسبۀ ظرفيت پذيرش مدارس استعدادهاي درخشان بر مبناي نسبت استاندارد 
جداس��ازي دانش آموز، جمعيت مناطق آموزش��ي مجاور و تحت پوشش منطقۀ آموزشي محل استقرار 

مدرسۀ استعدادهاي درخشان نيز بايد در نظر گرفته شود.
براي مثال، در محاس��بۀ جمعيت دانش آموزي مبنا براي تعيين ظرفيت پذيرش مدارس استعدادهاي 
درخشان در شهر كرمان، عالوه بر جمعيت دانش آموزي نواحي يك و دو آموزش و پرورش شهرستان كرمان، 
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جمعيت دانش آموزي منطقۀ »ماهان« نيز � كه در نزديكي كرمان قرار دارد و تعدادي از دانش آموزان آن در 
مدارس استعدادهاي درخشان شهر كرمان مشغول به تحصيل هستند � بايد در نظر گرفته شود.

تدارك مقدمات براي توصيف وضع موجود
طي چند ماه گذش��ته، در مركز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان، تالش 
گس��ترده اي براي تصويري واقع نما از وضع موجود نظام پذيرش مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان، به 
منظور آغاز فرايند س��امان دهي نس��بت جداس��ازي دانش آموز در اين مدارس صورت گرفت.نخستين 
گام در اين مس��ير، به دس��ت آوردن فهرستي مطمئن از مناطق آموزشي تحت پوشش حقيقي هريك 
از مدارس اس��تعدادهاي درخشان بود. در س��ال هاي گذشته، تعيين مناطق آموزشي تحت پوشش، بر 
اساس آگاهي و شناخت بهتر محلي و منطقه اي، به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها محول شده 

بود. اما عملكرد استان ها در اين خصوص، به هيچ وجه مشابه نبوده است.
براي مثال، در دفترچۀ آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان سال تحصيلي 93-1392 در 
برخي اس��تان ها )مانند آذربايجان شرقي، اصفهان، چهارمحال و بختياري و گيالن(، نام تمامي مناطق 
آموزشي استان در ميان مناطق آموزشي تحت پوشش مدارس استعدادهاي درخشان استان قيد شده 
اس��ت؛ در حالي كه فاصلۀ برخي از اين مناطق آموزشي تا نزديك ترين مدرسۀ استعدادهاي درخشان 
به بيش از 100 كيلومتر مي رسد. در نقطۀ مقابل، دربرخي استان ها )مانند يزد(، نام هيچ يك از مناطق 
آموزشي استان به عنوان منطقۀ تحت پوشش مدارس استعدادهاي درخشان استان ذكر نشده است.

به منظور ايجاد هماهنگی در چگونگي تدوين فهرس��ت مناطق آموزش��ي تحت پوشش مدارس 
اس��تعدادهاي درخش��ان، طي يك فراخوان سراس��ري از مدارس مذكور در سراس��ر كشور، منطقۀ 
آموزش��ي محل تحصيل پايۀ شش��م ابتدايي دانش آموزان پايۀ هفتم و هش��تم اين مدارس در س��ال 
تحصيلي 94-1393 مورد بررس��ي قرار گرفت. بر اثربا توجه به اين بررس��ي، تنها آن دسته از مناطق 
آموزش��ي كه تعداد قابل قبولي از دانش آموزان آنها در مدارس استعدادهاي درخشان مناطق آموزشي 
مجاور مش��غول به تحصيل هس��تند، به عنوان »منطقۀ آموزش��ي تحت پوش��ش حقيقي« ش��ناخته 
ش��دند. در نتيجه، هنگام محاس��بۀ جمعيت دانش آموزي مبنا براي محاس��بۀ ظرفيت پذيرش مدارس 
اس��تعدادهاي درخش��ان مربوط )بر اساس جداس��ازي در بازۀ اس��تاندارد 0/62 تا 2/28 درصد(، تنها 
جمعي��ت دانش آموزي اين مناطق به جمعيت دانش آموزي منطقۀ آموزش��ي محل اس��تقرار مدرس��ۀ 

استعدادهاي درخشان افزوده شد.
تغييرات ايجاد ش��ده پس از اتمام اين بررس��ي، بسيار گس��ترده بود. براي مثال، در ميان مناطق 



316 / فصل نامة استعدادهای درخشان

آموزشي تحت پوشش مدارس استعدادهاي درخشان شهرستان اهر در سال تحصيلي 93-1392، نام 
مناطق آموزشي »خاروانا«، »خداآفرين«، »عشايری آذربايجان شرقي«، »كليبر«، »ورزقان«، »هريس« 
و »هوراند« ذكر ش��ده بود. در حالي كه مش��اهده ش��د عماًل هيچ دانش آموزي از مناطق فوق، در پايۀ 
هفتم و هشتم مدارس استعدادهاي درخشان شهرستان اهر تحصيل نمي كنند. در نتيجه، در محاسبۀ 
ظرفيت پذيرش مدارس اس��تعدادهاي درخشان شهرس��تان اهر براي سال تحصيلي 94-1393، هيچ 

منطقۀ آموزشي به عنوان »منطقۀ آموزشي تحت پوشش« نبايد در نظر گرفته شود.
در نقطۀ مقابل، در محاس��بۀ ظرفيت پذيرش مدارس اس��تعدادهاي درخشان شهرستان يزد براي 
س��ال تحصيلي 94-1393، مناطق آموزشي »اش��كذر«، »تفت«، »خاتم«، »زارچ« و »مهريز«، بايد به 

عنوان »منطقۀ آموزشي تحت پوشش« در نظر گرفته شود.

توصيف وضع موجود نظام پذيرش مدارس استعدادهاي درخشان
مقدمات فوق، زمينه را از هر س��و براي توصيف وضع موجود نظام پذيرش مدارس اس��تعدادهاي 
درخش��ان از منظر كّمي فراهم مي كند. كافي اس��ت سؤال مشخصي در اين باره مطرح شود تا گزارش 

متناسب با آن، به عنوان پاسخ ارائه گردد.
براي مثال، اين سؤال را مطرح مي كنيم: »در سال تحصيلي 94-1393، باالترين نسبت جداسازي 
دانش آموز براي تحصيل در مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان در س��طح يك منطقۀ آموزشي و مناطق 
آموزش��ي تحت پوش��ش آن چه ميزان بوده است و در كدام منطقۀ آموزشي به اجرا درآمده است؟« و 
براي پاسخ به اين سؤال، به جدول شمارۀ )1( مراجعه مي كنيم. در اين جدول، نام و مشخصات پذيرش 
شهرس��تان هايي كه در هر جنس پذيرش، نسبت جداس��ازي باالتر از پنج درصد داشته اند )تعداد 68 

شهرستان/جنس(، به ترتيب از بزرگ به كوچك درج شده است.
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شهرستان استان
محل 

استقرار 
مدرسه

دانش آموز جنس
پايۀ ششم 

محل 
استقرار

ساير 
مناطق 

آموزشي 
تحت 
پوشش

دانش آموز 
پايۀ ششم 
با مناطق 

تابعه

حداقل 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

حداكثر 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

تعداد 
پذيرش 

مهر 
1393

درصد 
جداسازي 
مهر 1393

375295715.20 ---375 پسرالمردفارس

412395312.86 ---412 دخترخرمدرهزنجان

خراسان 
جنوبي 

389295012.85 سرايان)106(283 دخترفردوس

خراسان 
جنوبي 

4173105312.71 ---417 دخترنهبندان

5213126412.28 كاكی)184(337 دختردشتيبوشهر

4363105211.93 ---436 پسرخرمدرهزنجان

آذربايجان 
شرقي

4373105211.90 ---437 پسرعجبشير

خراسان 
جنوبي 

5083125711.22 ---508 پسرنهبندان

5633136311.19 كاكی)173(390 پسردشتيبوشهر

512312519.96 ---512 دخترشهربابككرمان

531312509.42 ---531 دختردامغانسمنان

عشاير فارس
فارس

598414569.36 ---598 پسر

697416649.18 بندرريگ)90(607 دخترگناوهبوشهر

556313519.17 ---556 پسردامغانسمنان

702416608.55 بندرريگ)84(618 پسرگناوهبوشهر

آران و اصفهان
بيدگل

719416608.34 ---719 دختر

623414568.99 ---623 پسرآبادهفارس

626414568.95 ---626 دخترآبادهفارس

559313508.94 ---559 پسرشهربابككرمان

605414518.43 آرادان)74(531 دخترگرمسارسمنان

593414508.43 قلقلرود)133(460 دخترتويسركانهمدان

خراسان 
جنوبي 

621414528.37 سرايان)262(359 پسرفردوس

613414508.16 آرادان)97(516 پسرگرمسارسمنان

703416567.97 ---703 پسرشازندمركزي

653415527.96 ---653 دخترخدابندهزنجان

جدول شماره )1(: شهرستان هاي داراي نسبت جداسازي باالتر از پنج درصد در سال تحصيلي 1392-93
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شهرستان استان
محل 

استقرار 
مدرسه

دانش آموز جنس
پايۀ ششم 

محل 
استقرار

ساير 
مناطق 

آموزشي 
تحت 
پوشش

دانش آموز 
پايۀ ششم 
با مناطق 

تابعه

حداقل 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

حداكثر 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

تعداد 
پذيرش 

مهر 
1393

درصد 
جداسازي 
مهر 1393

خراسان 
رضوی

635414507.87 ---635 دخترگناباد

649415507.70 قلقلرود)135(514 پسرتويسركانهمدان

خراسان 
رضوی

667415517.65 ---667 پسرگناباد

694416517.35 ---694 دخترنكامازندران

824519607.28 ---824 پسربندرلنگههرمزگان

834519607.19 ---834 دختربندرلنگههرمزگان

خراسان 
شمالی

809518577.05 ---809 پسراسفراين

آران و اصفهان
بيدگل

709416507.05 ---709 پسر

749517526.94 ---749 پسرخدابندهزنجان

خراسان 
شمالی

779518546.93 ---779 دختراسفراين

735517506.80 ---735 پسرنكامازندران

چابكسر)125( 333 پسررودسرگيالن
رحيم آباد)181( 
كالچای)192(

 831519556.62

828519536.40 ---828 دخترمشگين شهراردبيل

چابكسر)130(، 323 دختررودسرگيالن
رحيم آباد)191(، 

كالچای)190(

 834519536.35

شهرستان های 
تهران 

906621566.18 دماوند)612(294 دختررودهن

خراسان 
جنوبي 

900621556.11 ---900 دخترقائنات

آذربايجان 
غربي

1.447933876.01 ---1.447 دخترسلماس

888620535.97 ---888 پسرمشگين شهراردبيل

977622585.94 استهبان)428(549 دخترنيريزفارس

984622585.89 استهبان)420(564 پسرنيريزفارس

املش)245(، 613 دخترلنگرودگيالن
كومله)75(

 933621555.89

آذربايجان 
شرقي

978622575.83 ---978 دخترميانه
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شهرستان استان
محل 

استقرار 
مدرسه

دانش آموز جنس
پايۀ ششم 

محل 
استقرار

ساير 
مناطق 

آموزشي 
تحت 
پوشش

دانش آموز 
پايۀ ششم 
با مناطق 

تابعه

حداقل 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

حداكثر 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

تعداد 
پذيرش 

مهر 
1393

درصد 
جداسازي 
مهر 1393

آذربايجان 
شرقي

1.022623595.77 ---1.022 دختراهر

آذربايجان 
شرقي

996623575.72 ---996 پسرميانه

رابر)253( 393 دختربافتكرمان
ارزوئيه)271(

 917621525.67

آذربايجان 
غربي

954622545.66 ---954 دخترنقده

شهرستان های 
تهران 

1.010623575.64 دماوند)667(343 پسررودهن

967622535.48 گل تپه)132(835 دختركبودرآهنگهمدان

املش)275(645 پسرلنگرودگيالن
كومله)69(

 989623545.46

رابر)247(426 پسربافتكرمان
ارزوئيه)263(

 936621515.45

آذربايجان 
شرقي

1.029623565.44 ---1.029 پسراهر

920621505.43 ---920 دخترنورآبادلرستان

3.11719711695.42 ---3.117 دخترزنجانزنجان

3.23420741735.35 ---3.234 پسرزنجانزنجان

آذربايجان 
غربي

1.6121037865.33 ---1.612 پسرسلماس

983622525.29 ---983 دخترابهرزنجان

قير و 662 پسرفيروزآبادفارس
كارزين)455(

 1.117725595.28

خراسان 
جنوبي 

998623525.21 ---998 پسرقائنات

1.049724545.15 ---1.049 پسرپارس آباداردبيل

1.026623525.07 ---1.026 دخترپارس آباداردبيل

آذربايجان 
غربي

1.033624525.03 ---1.033 پسرنقده

1.035624525.02 ---1.035 پسرابهرزنجان

1.015623515.02 گل تپه)128(887 پسركبودرآهنگهمدان
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س��طر نخس��ت اين جدول، نش��ان مي دهد كه در شهرس��تان المرد، 375 دانش آموز پسر در پايۀ 
ششم ابتدايي مشغول به تحصيل بوده اند. در نتيجه، بر مبناي نسبت جداسازي 0/62 درصد، حداكثر 
2 دانش آموز و بر مبناي نس��بت جداس��ازي 2/28 درصد، حداكثر 9 دانش آموز پسر المردي بايد براي 
تحصيل در مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان انتخاب ش��وند. اما در مهرماه 1393، 57 دانش آموز پسر 
المردي در مدرس��ۀ استعدادهاي درخشان پسرانۀ اين شهرس��تان پذيرفته شده اند؛ يعني از هر 100 
دانش آموز پس��ر المردي، 15/2 دانش آموز به مدرس��ۀ اس��تعدادهاي درخشان اين ش��هر راه يافته اند. 
نسبت 15/2 درصد، باالترين نسبت جداسازي دانش آموزي در سال تحصيلي 94-1393 است كه در 

شهرستان المرد و در جنس پسر به اجرا درآمده است.
با بررسي اين جدول مشاهده مي شود كه استان زنجان با 8 شهرستان/جنس )شهرستان هاي ابهر، 
خدابنده، خرمدره و زنجان در هر دو جنس( داراي نسبت جداسازي باالتر از 5 درصد، بيشترين سهم 
را در س��امان دهي ظرفيت پذيرش مدارس اس��تعدادهاي درخشان بر عهده خواهد داشت. ضمن آنكه 

تنها شهرستان مركز استاني كه نامش در جدول شمارۀ يك ذكر شده است، شهرستان زنجان است.
پس از اس��تان زنجان، استان فارس با 7 شهرس��تان/جنس )شهرستان هاي آباده و نيريز در هر دو 
جنس و شهرستان ها و مناطق عشاير فارس، فيروزآباد و المرد در جنس پسر(، استان خراسان جنوبي 
با 6 شهرستان/جنس )شهرستان هاي فردوس، قائنات و نهبندان در هر دو جنس( و استان آذربايجان 
شرقي با 5 شهرستان/جنس )شهرستان هاي اهر و ميانه در هر دو جنس و شهرستان های عجب شير و 
المرد در جنس پسر( بيشترين سهم را در سامان دهي ظرفيت پذيرش مدارس استعدادهاي درخشان 

بر عهده خواهند داشت.
نُه س��طر نخس��ت جدول )1(، بيانگر آن اس��ت كه در س��ال تحصيلي 94-1393، شهرستان هاي 
خرمدره، دش��تي، عجب شير، فردوس، المرد و نهبندان داراي نسبت هاي جداسازي باالتر از 10 درصد 
بوده اند. روش��ن است كه اين شهرستان ها در فرايند سامان دهي ظرفيت پذيرش مدارس استعدادهاي 

درخشان، اولويت باالتري نسبت به ديگر شهرستان ها دارند.
به عنوان دومين س��ؤال، اين س��ؤال را مطرح مي كنيم: »در س��ال تحصيلي 94-1393، نس��بت 
جداس��ازي دانش آموز براي تحصيل در مدارس اس��تعدادهاي درخش��ان در مراكز استان ها و مناطق 
آموزش��ي تحت پوشش آنها چه ميزان بوده اس��ت؟« و براي پاسخ به اين سؤال، به جدول شمارۀ )2(

مراجع��ه مي كنيم. در اين جدول، نام و مش��خصات پذيرش مراكز اس��تان ها در هر جنس پذيرش، به 
ترتيب الفبايي نام استان درج شده است.



شماره 72 / زمستان 1393 / 321

شهرستان استان
محل 

استقرار 
مدرسه

دانش آموز جنس
پايۀ ششم 

محل 
استقرار

ساير 
مناطق 

آموزشي 
تحت 
پوشش

دانش آموز 
پايۀ ششم 
با مناطق 

تابعه

حداقل 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

حداكثر 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

تعداد 
پذيرش 

مهر 
1393

درصد 
جداسازي 
مهر 1393

آذربايجان 
شرقي

اسكو)820(، 8.381 پسرتبريز
شبستر)526(، 

خسروشهر)326(، 
ايلخچي)257(، 
هشترود)328(، 
آذرشهر)567(، 
تسوج)123(، 

صوفيان)280(، 
گوگان)169(

 11.777732694013.40

آذربايجان 
شرقي

اسكو)724(، 8.255 دخترتبريز
شبستر)507(، 

خسروشهر)317(، 
ايلخچي)223(، 
هشترود)329(، 
آذرشهر)547(، 
تسوج)105(، 

صوفيان)259(، 
گوگان)157(

 11.423712604033.53

آذربايجان 
غربي

6.383401461191.86 ---6.383 پسراروميه

آذربايجان 
غربي

6.05938138861.42 ---6.059 دختراروميه

4.623291051703.68 نمين)427(4.196 پسراردبيلاردبيل

4.444281011723.87 نمين)390(4.054 دختراردبيلاردبيل

برخوار)818(12.177 پسراصفهاناصفهان
پيربكران)304(

زرين شهر)1473(
 شهرضا)1061(

 فالورجان)1349(
 مباركه)979(
 شاهين شهر

)1323(

 19.4841214443201.64

برخوار)774(11.338 دختراصفهاناصفهان
پيربكران)312(

زرين شهر)1357(
شهرضا)1024(

فالورجان)1336(
مباركه)923(
شاهين شهر
)1206(

 18.2701134173231.77

13.897863172441.76 ---13.897 پسركرجالبرز

13.259823022972.24 ---13.259 دختركرجالبرز

ايوان)287( 1.520 پسرايالمايالم
چرداول)263( 

چوار)72( 
دره شهر)329( 
ملكشاهي)161( 

مهران)200(

 2.8321865561.98

ايوان)272( 1.391 دخترايالمايالم
چرداول)285( 

چوار)58( 
دره شهر)283( 
ملكشاهي)159(
مهران)200(

 2.6481660562.11

جدول شماره )2(: نسبت جداسازي مراكز استان ها در سال تحصيلي 1393-94
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شهرستان استان
محل 

استقرار 
مدرسه

دانش آموز جنس
پايۀ ششم 

محل 
استقرار

ساير 
مناطق 

آموزشي 
تحت 
پوشش

دانش آموز 
پايۀ ششم 
با مناطق 

تابعه

حداقل 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

حداكثر 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

تعداد 
پذيرش 

مهر 
1393

درصد 
جداسازي 
مهر 1393

2.0231346582.87 ---2.023 پسربوشهربوشهر

1.8801243583.09 ---1.880 دختربوشهربوشهر

چهارمحال 
و بختياري 

فارسان)676(، 1.872 پسرشهركرد 
سامان)229(، 
اردل)263(، 
بن)170(، 
كيار)282(، 
لردگان)989(

 4.48128102581.29

چهارمحال 
و بختياري 

فارسان)726(، 1.811 دخترشهركرد 
سامان)232(، 
اردل)249(، 
بن)161(، 
كيار)292(، 
لردگان)912(

 4.38327100561.28

خراسان 
جنوبي 

2.0051246814.04 ---2.005 پسربيرجند

خراسان 
جنوبي 

1.9481244824.21 ---1.948 دختربيرجند

خراسان 
رضوی

تبادكان)4940( 18.930 پسرمشهد
طرقبه)496(

 24.3661515562741.12

خراسان 
رضوی

تبادكان)4732( 17.900 دخترمشهد
طرقبه)476(

 23.1081435272691.16

خراسان 
شمالی

2.5171657793.14 ---2.517 پسربجنورد

خراسان 
شمالی

2.3921555843.51 ---2.392 دختربجنورد

9.966622271051.05 ---9.966 پسراهواز خوزستان

9.302582121051.13 ---9.302 دختراهواز خوزستان

3.23420741735.35 ---3.234 پسرزنجانزنجان

3.11719711695.42 ---3.117 دخترزنجانزنجان

سرخه)89( 1.332 پسرسمنانسمنان
مهدي شهر)282(

 1.7031139563.29

سرخه)76( 1.252 دخترسمنانسمنان
مهدي شهر)236(

 1.5641036573.64

سيستان و 
بلوچستان

5.694351301202.11 ---5.694 پسرزاهدان 
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شهرستان استان
محل 

استقرار 
مدرسه

دانش آموز جنس
پايۀ ششم 

محل 
استقرار

ساير 
مناطق 

آموزشي 
تحت 
پوشش

دانش آموز 
پايۀ ششم 
با مناطق 

تابعه

حداقل 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

حداكثر 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

تعداد 
پذيرش 

مهر 
1393

درصد 
جداسازي 
مهر 1393

سيستان و 
بلوچستان

4.969311131212.44 ---4.969 دخترزاهدان 

45.584283103910472.30 ---45.584 پسرتهرانتهران

44.522276101510362.33 ---44.522 دخترتهرانتهران

پاسارگاد)248( 11.081 پسرشيراز فارس
كوار)558(

 11.887742713422.88

پاسارگاد)225(، 10.297 دخترشيراز فارس
قير و 

كارزين)429(، 
كوار)539(، 

فيروزآباد)619(

 12.109752763472.87

 البرز)1690(، 3.921 پسرقزوين قزوين 
تاكستان)851(

 6.462401471161.80

 البرز)1655(، 3.571 دخترقزوين قزوين 
تاكستان)839(

 6.06538138841.38

8.913552032252.52 ---8.913 پسرقم قم 

8.513531941712.01 ---8.513 دخترقم قم 

كامياران)570( 2.996 پسرسنندجكردستان
بيجار)505( 

مريوان)1498( 
سروآباد)361(

 5.930371351192.01

كامياران)561( 2.931 دخترسنندجكردستان
قروه)840( 

دهگالن)447( 
ديواندره)596( 
بيجار)463( 
سقز)1362( 
مريوان)1390(

 8.590531961151.34

اسالم آباد)878( 6.731 پسركرمانشاهكرمانشاه
سنقر)645( 
صحنه)446(

 8.700541981141.31

اسالم آباد)832( 6.351 دختركرمانشاهكرمانشاه
سنقر)528( 
صحنه)397(

 8.108501851141.41

كهگيلويه و 
بويراحمد 

2.6311660572.17 دهدشت)701( 1.930 پسرياسوج 

كهگيلويه و 
بويراحمد 

دهدشت1.877 دخترياسوج 
)673(

 2.5501658582.27

بندرتركمن)556( 3.166 پسرگرگانگلستان
بندرگز)289(

 4.0112591571.42
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شهرستان استان
محل 

استقرار 
مدرسه

دانش آموز جنس
پايۀ ششم 

محل 
استقرار

ساير 
مناطق 

آموزشي 
تحت 
پوشش

دانش آموز 
پايۀ ششم 
با مناطق 

تابعه

حداقل 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

حداكثر 
پذيرش 
مجاز 

استاندارد

تعداد 
پذيرش 

مهر 
1393

درصد 
جداسازي 
مهر 1393

4.0602593571.40 آق قال)915(3.145 دخترگرگانگلستان

بندرانزلی)842( 4.363 پسررشتگيالن
صومعه سرا)665(

 5.870361341131.93

بندرانزلی)720( 4.199 دختررشتگيالن
صومعه سرا)617(

 5.53634126851.54

الشتر)547( 3.068 پسرخرم آبادلرستان
كوهدشت
)1035(

 4.65029106791.70

الشتر)506(  2.855 دخترخرم آبادلرستان
كوهدشت
)1039(

 4.40027100781.77

مياندرود)384( 3.080 پسرساری مازندران
دودانگه)33( 
چهاردانگه)82(

 3.57922821203.35

مياندرود)383( 3.099 دخترساری مازندران
دودانگه)33( 
چهاردانگه)77(

 3.59222821183.29

3.83224871574.10 ---3.832 پسراراكمركزي

3.6392383551.51 ---3.639 دختراراكمركزي

4.681291071202.56 ---4.681 پسربندرعباسهرمزگان

4.472281021202.68 ---4.472 دختربندرعباسهرمزگان

بهار)522(3.791 پسرهمدانهمدان
رزن)247(

اللجين)290(
 فامنين)287(

 5.137321171402.73

بهار)514(3.852 دخترهمدان همدان
 رزن)245(

اللجين)282(
 فامنين)256(

 5.149321171402.72

مهريز)343( 4.997 پسريزديزد
اشكذر)180( 
خاتم)148( 
زارچ)145( 
تفت)199(

 6.012371371141.90

مهريز)333( 4.664 دختريزد يزد
اشكذر)231( 
خاتم)172( 
زارچ)158(  

تفت)168(

 5.726361311162.03
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در پايان، اش��اره به اين نكته مفيد اس��ت كه يكي از نتايج بررسي انجام شده در مركز ملي پرورش 
اس��تعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان، به دس��ت آمدن ميزان حقيقي دسترسي دانش آموزان 
مناطق آموزشي سراسر كشور به مدارس استعدادهاي درخشان است. اين بررسي نشان مي دهد مدارس 
پس��رانۀ استعدادهاي درخشان در 131 شهرس��تان، زمينۀ دسترسي تعداد 429.180  نفر دانش آموز 
پس��ر پايۀ ششم و مدارس دخترانۀ اس��تعدادهاي درخشان در 126 شهرستان، زمينۀ دسترسي تعداد 
407.531 نفر دانش آموز دختر پايۀ شش��م ابتدايي را به اين مدارس فراهم مي كنند. يعني، از حدود 
يك ميليون و چهل هزار دانش آموز پايۀ شش��م ابتدايي، نزديك به هش��تصد و چهل هزار دانش آموز 
امكان دسترس��ي به مدارس اس��تعدادهاي درخشان را دارا هس��تند و از اين تعداد، در مجموع نزديك 
به 21.800 نفر، يعني حدود 2/60 درصد آنها در س��ال تحصيلي 94-1393 در مدارس استعدادهاي 

درخشان پذيرفته شده اند.




