
 رپوپوزال معرفی خدمات تیزهوشان

 
 مؤسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخ

 انتشارات رمز
 آموزشگاه علمی آزاد پسرانه رهجوی دانش



 ساز ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مقاطع مختلف؟ چرا آزمون شبیه

تربیتدانشسال ویژگیهاستکه یکیاز موفقبه و نخبه آموزان و وهایمتمایز تهران در آموزشیفعال عاملقیاسمراکز

دانششهرستان اماچرا تبدیلشدهاست. المپیادییاچهوها درسالآموزنخبه،سمپادی، اینقدرمهماست؟! هایاخیرچه....

یاند؛عالقهشناختهگرفتنشاندرعلموفناوریکارشناساناقتصادی،سیاسیواجتماعی،نخبگانراعاملتمایزکشورهاوپیشی

شناسیمبرهمگانواضحوپژوهاننخبهنیزکهماآنرابهنامفرارمغزهامیکشورهایصنعتیدرجذبواستقراردانشمشهود

الشأنانقالبشود؛چنانکهرهبرعظیمترازپیشدیدهمیهایاخیربسیارجدیمبرهناست؛ازسویدیگرجایگاهنخبگاندرسال

بینند.یکشوررادردستاناینگروهمیرووآیندهدیدارهایسالیانهبانخبگان،مسیرپیشنیزدر

نخبگانجوانکشور دیدار معظمانقالبدر رهبر ماه چنینفرموده(۲۹۳۱)مهر مهندساناند: طراحانو نخبگانجوانکشور،

هستنیپیشرفتآینده ایننتید.کشور به نظام و کشور متفکر دشواریمغز از گذر اگر استکه رسیده خطرگاهجه و وها ها

یکیازآنلغزشگاه به.هاپیشرفتعلمیاستهابهچندرکننیازداشتهباشد،قطعاً نخبگانجوانایرانیقادرندکشوروملترا

اوریراکهزیرساختآندراستعدادنخبگانایرانیدرسطحیاستکههرهدفعلمیوفن.جانبهبرسانندهایپیشرفتهمهقله

،گفتماناصلیکشورقرارگرفته،ایناستکهپیشرفت«پیشرفتعلمی»علتآنکه.کشوروجودداشتهباشد،محققخواهندکرد

نیستالبتهاینپیشرفتعلمینیزبایددرونزاومتکیبهاستعدادهایدرونیریپذواقعی،بدونپیشرفتعلمیوفناوریامکان

رشدوشتابعلمیایران.وزانت،اعتبار،ارزشوابهتکشوروملتاستسازنهیباشدزیراحرکت،جهشورشدعلمیازدرون،زم

یکشدنبههدفنیستزیراهمدرگذشتهازدرمقیاسمنطقهوجهانخیلیخوباستامااین،بهمعنایرسیدنیاحتینزد

بایدباحفظشتابفعلی،خودرابهخطوط.لذاروندایموهمدیگرکشورهادائمبهپیشمیقافلهعلمیجهانخیلیعقبمانده

یاپنجدههبهچهارمقدمعلمیجهانبرسانیمتابهیاریپروردگاروبههمتجوانانونخبگانخوشاستعدادوفعالکشور،ظرف

 .مرجععلمیجهانتبدیلشویم

 اما نقش ما در تربیت این نسل و گروه چگونه است؟! 

یهوشیازهمساالنخودآموزانسمپادی،گروهیهستندکهیابهلحاظبهرهدرنگاهبسیاری،شایدچنینبهنظربرسدکهدانش

هابایسمپادینعواملیکهباعثتمایزترمهم.اماتجربهثابتکردهکهیخاصودیگریدارندهایمتمایزکنندهیژگیوباالترندیا

اینشود،درگامنخستنوعتفکرخالقودرگامبعدیمیزانتالشوحجمپشتکارشاناست.بداهتاًیمآموزیسایراقشاردانش

آموز.یدانشمطالعهیواقعیبهدرسموردعالقهشودمگرباعشقوینمتالشحاصل

ب استکه شده مشاهده دانشعضاًبسیار انتخاب مدارسبرای ، به سمپاد؛ به ورود مستعد لیستنمراتیمهنآموزان باالیی ی

هایتیزهوشانرادارند،هایاکسانیکهشانسپذیرفتهشدندرآزمونیسمپادآموزانرجوعکردهودرمیانآنانبهدنبالدانش

ایدرهایتحصیلیممکناستعاملتسهیلکنندهآموزدرمجموعرشتهبودنوکسبموفقیتدانشگردند.هرچندکهقوییم

موفقیتسمپادیویباشد،اماشرطکافینیستودربسیاریمواردحتیشرطالزمهمنبودهاست.

ودرمدرسهخوداندداشتهندرمواردمتعددی،دیدهشدهاستکهدانشآموزانیپیشازورودبهمدارسسمپاددرخششخاصی

یخودودرنتیجهپشتکاریعالقهیواسطهها،بهشدندامابعدازورودبهجمعسمپادیینمآموزانممتازمحسوبنیزجزءدانش

.اندشدهوحتیکشورشانافتخارآفرینشانمدرسه،شانخانوادهآید،برایخودشان،یمکهدرراستایهمینعالقهبهوجود





 ...های آزمایشی ماخ های آزمون فاوت و ویژگیت

خدمات زمینه در فراوانی آزمونمؤسسات برگزاری و فعالیتمیرسانی کشور در آزمایشی های دارای هرکدام که تیم»نمایند

لذااینسنجند..داوطلباننیزخودرانسبتبهسطحسؤاالتوجامعهآماریاینمؤسساتمیهستندخودیویژه«طراحانسؤال

بخشند.طراحانهستندکهبهروندمطالعهداوطلبانجهتمی

برحالاگرطراحاناینمؤسساتآشناییکاملیباروندتغییراتدرسؤاالتومنابعداشتهباشندوآزمون هایآزمایشیخودرا

هاراازگمراهیووطلبانراتصحیحوآنهاینوومنابعحقیقیآزموناصلیطرحکنند،جهتمطالعهوپیشرفتدااساساینایده

.قدرشانگرانداوطلبانوهدررفتنزمانکاریاضافهدهند.روندیکامالًعلمیوبهدورازسردرگمینجاتمی

دانش غلط، آمارهای و اطالعات تبلیغات، تأثیر با گاهی میمتأسفانه فاصله اصلی مسیر از وآموزان منابع سوی به و گیرند

میآزمون دستدادنفرصتیهاییکشیده از و ضرر گمراهیو دیگریطالییشوندکهجز چیز مدارستیزهوشان(، به )ورود

برایشانندارد.

اینمشکلمواجه اندکهنمیحتیدیدهشدهگاهیمعلمانمدارسنیزبا زیرا؛درمسیردرستهدایتکنندتوانندداوطلبانرا

هاینوآشناییندارند.هانیزبامنابع،تغییراتوایدهآن

هستندیاهمکارینزدیکیبامدارسبرتریعضوکمیتهعلمیسمپادغالباًموسسهماخباداشتنتیمیازطراحانبرترکشورکه

هایاولتامرحلهبرایپایه۹بارویکردارزشیابیتوصیفیدرایشیهایآزم،شروعبهبرگزاریآزمونمانندسمپادداشتهودارند

۳۶-۳۷صورتتستیدرسالتحصیلیبهبهصورتسراسریومتمرکزهایچهارمتاششموبرایپایهمرحله۸دروسومابتدایی

.ودرمقطعابتداییکردهاست

واولینتجربهبرگزاریآزمون،نسبتبهدیگرمؤسساتدراینزمینهموفقیتتأسیسدراولینسال۲۹۳1سسهماخدرسالؤم

:درادامهآمدهاستآنداشتهکهشرحیکوتاهازگیریچشم

(۲۹۳1-۳1)درسالتحصیلیتیزهوشانمدارسهایآزمایشیماخباآزموناصلیورودیسؤالازآزمون۲1مشابهت-

(۲۹۳1-۳۶)درسالتحصیلیتیزهوشانمدارسزمایشیماخباآزموناصلیورودیهایآسؤالازآزمون۱۶مشابهت-

درتصحیحوصدورکارنامه.باکمترینخطایممکنهابرگزاریمنظمآزمون-

هایتازهدرآزموناصلی.آشناییداوطلبانباتغییراتوایده-

اشتباه.رهایمسیآموزان،بهدورازحاشیهوحفظروندعلمیمطالعهدانش-

هایآزمایشیماخ.مرحلهآزمون۸پسازبرگزاری،آمادگیداوطلبانبرایشرکتدرآزموناصلی-

گیرند.شدهوبهتریننتیجهرامیحاضردرجلسهآزموناصلی،داوطلبانباآرامشخاطروتسلطبرمباحثآزمون-

نمایند.مؤثرتریبهداوطلباندراینزمینهکمکتوانندمیاحتمالیآشناشدهوبرانگیزچالشمعلماندرسراسرکشورباسؤاالت-  

سسهاستکهؤیکیدیگرازافتخاراتاینم،هایآزمایشیتیزهوشانآزمونبرگزارکنندهجامعهآماریباالترازدیگرمؤسسات-

یافتنمایند.هایموجود،درنسبتبهدیگرآزمونتریدقیقشودداوطلبانرتبهباعثمی

خودبرایدستهایتواناییوتقویتریزیبرنامهبههاپایهآموزاناینپنجموتشویقدانش،چهارمهایپایهبرگزاریآزموندر-

یافتنبهنتیجهبهتردرپایهششم.

.تشریحیقالبدرویکشورهماهنگصورتبهومرحلهسهدرتنهاییابتداسومودوماول،هایپایهبرگزاریآزموندر-

تحولدرنظامیفیتوصیابیارزشیسنجشیالگوبرمنطبقییابتدااولیدورهدرماخیهاآزمونیحیتشریسنجشروش-

وآموزشنیادیبنتحولسندقیمصادکردناجرابهترهرچهدررایآموزشهمکارانورانیمدکهاستپرورشوآموزشنیادیبن

.کندیمیاریپرورش

وترقیدقلیتحلیارائهبهیفیتوصیکارنامهیارائهنوع،ییابتدایدورهمدارسدرشهابطرحیشیآزماابالعبهتوجهبا-

.کندیمکمکطرحنیادرآموزدانشمتناسبیاستعدادهاییشناسا



 :ها روند برگزاری آزمون

آموزشگاه-۲ میمدارسو ها برایشرکتگروهی آزموندانشتوانند در بهرهآموزان و تخفیفاتهایآزمایشیسمپاد از مندی

 .فرهنگیانبهشرحمندرجدردستورالعملذیلاقدامکنند

تعدادشرکت:توجه بستهآموزاندرآزموننفرنسبتبهشرکتدانش۸یکمترازکنندهمدارسبا هایهایآنالیناقدامکنند.

 .نفرارسالنخواهدشد۸آزمونیبرایتعدادکمتراز

ارائهشدهاست.پیوست ۱فایل شماره هاکهدردریافتجدولزمانیومنابعآزمون-۱

 م:نا دستورالعمل ثبت

پیوست( ۳  )فرم شمارهاز آموزشیماخرسانیماخودریافتفایلخدماتمراجعهبهپایگاهاطالع-۲

شدنفرمبهمهردبیرستانوامضایمسئولمربوطهتکمیلاطالعاتدرخواستشدهدرفرموممهور-۱

بهنامکامبیزخالقی(۸۹۸-۸۸۸-۳۱۹1۷۶-1یامورمالیماخ)شمارهحسابییدیهأطیشدنمراحلحسابرسیوت-۹

۲۹۲۹۳۹۶11۲،کدپستی:۲۷واحد۱۷زاده،پالکارسالفرمبهآدرسپستیماخ؛تهران،کارگرجنوبی،خیابانمهدی-1

پیوست( ۲)فرم شماره آموزانمطابقفرمموجوددرمیللیستاسامیدانشکت-1

 )info@maakh.com(ماخالکترونیکیپست آموزانبهآدرسارسالفایلاطالعاتاسامیدانش-۶

آموزانتوسطمرکزآزمونماخییدشدناطالعاتارسالیدانشأت-۷

اتماممراحلثبتنام-۸

سهارسالبسته:توجه روز زمانعملیاتپستییهفتهشنبههایآزمونیدر به توجه با و خواهدشد انجام یبرگزاریآزمون

هاقابلدسترسیخواهدبود.چنانچهسرویسپستیدراستانمحلفعالیتحداکثرتاصبحروزپنجشنبهدرتمامیمراکزاستان

هایآزمون،موضوعراباکارشناسانواحدآزمونماخدرمیانکند،درهنگامثبتناموبرایارسالدفترچهمیشمانامنظمعمل

 .بگذارید

 ن:دستورالعمل برگزاری آزمو

شود،ازامنیتفیزیکیوعدمدسترسیصورتمتمرکزبرگزارمیهابههایتهرانوشهرستانهایماخدرحوزهازآنجاکهآزمون-۲

.نامهاطمینانحاصلفرماییدهایسؤالوپاسخآموزانبهدفترچهانشد

عالوهبرپاسخدربسته-۱ برگسفیدوبدوناسمنیزآموزانثبتنامشده،چندعددپاسخهایدانشبرگیارسالیبرایشما،

درلیستثبتآموزبرگیااضافهشدندانششود،لذادرصورتپارهیاخرابشدنهرپاسخارسالمی نامنبودهاست،یکهقبالً

.برگبنویسیدآموزرافقطباخودکارآبیدرباالیپاسخیدانشهااستفادهنمایید.نامورشتهبرگتوانیدازاینپاسخمی

بهپایانآزموندرزمانمقررتزمانهرآزموندرباالیدفترچهمدت-۹ لطفاً وجهالزمرایسؤاالتهررشتهدرجشدهاست.

.مبذولفرمایید

آموزدرجشدهاست.ازیداوطلبیدانشرنگباعنواننامونامخانوادگیوشمارهیسؤاالت،دوکادرطوسیبررویدفترچه-1

درصورتی کنند. وارد اینکادر در شروعآزمونمشخصاتشانرا در مشخصاتدانشداوطلبینبخواهیدتا آموزانکهمغایرتیدر

.برگاصالحنمایندوددارد،ذکرکنیدکهفقطوفقطباخودکارآبیآنرارویپاسخوج

 :هادرنظربگیریدبرگپسازبرگزاریآزمون،یکیازدوروشزیررابرایارسالپاسخ-1

برگپاسخ :ارسال پستی تهران، نشانی به را ها مهدیخیابان خیابان جنوبی، کارگر پالک ۱۷زاده، پستی:۷۲واحد کد ،

.ها،جلوگیریشودکنیدتاازپارهیاخیسشدنبرگهاستفادهدارحبابهایپاکتاز ارسالنمایید.توجهشود۲۹۲۹۳۹۶11۲

mailto:info@maakh.com


اًارسالنمایید.)تصاویرحتم  info@maakh.comهارابهآدرسایمیلبرگاسکن(رنگیوکاملپاسخ)تصویر :ارسال آنالین

dpi200 وضوححداقلصورترنگیوبابه (.برگباشندکیلوبایتبرایهرپاسخ1۸۸وحداکثرحجم 



هاارسالنشده،حتماًازطریقتلفنبرگپسازارسالبههریکازدوروشفوق،اگرپاسخایمیلشمامبنیبردریافتپاسخ-۸

پیگیری۶۶۳۱1۱11-۸۱۲ تا انجامشود. را کارنامهبرگپاسخهایالزم تصحیحو زمانمقرر تابعهدر پژوهانیدانشهایمرکز

.صادرگردد



 دریافت کارنامه:

رویدکمهینتایحآزمونبرایمشاهده-۲ بر بخشآزمونیمشاهدهها، کلیکexam.maakh.comبهآدرسهاینتایحدر

.کنید

آزمونهایدانشرتبه-۱ سامانهآموزاندر در دریافتپاسخبرگیآنها از بعد تغییرالینبالفاصله شد. روزرسانیخواهد به ها

ت.هاادامهخواهدیافوسطنمایندگیهاتآموزانتاپایانارسالپاسخبرگهایدانشرتبه

 .آموزاندوهفتهبعدازبرگزاریآزمونبرایمرکزمتبوعهارسالخواهدشدیچاپیدانشکارنامه-۹

 

 را ببینید. ۴صورت آنالین  فرم شماره  آموزان به پنل دسترسی دانشی  برای مشاهده

 را ببینید. ۶و  ۵ی  های شماره آموزان فرم ی کارنامه آنالین دانش برای مشاهده

 را ببینید. ۷ی کارنامه ارسالی مادر برای مدارس فرم شماره  برای مشاهده

 را ببینید. ۸ره ی کارنامه ارسالی فردی برای مدارس فرم شما برای مشاهده

 را ببینید. ۱۱الی  ۹های  برگ خام، پاسخبرگ پر شده، پاسخبرگ تصحیح شده پیوست ی پاسخ ی نمونه برای مشاهده


