
آغاز شد. کلیه افراد متقاضی می توانند بعد از کسب اطالعاتی  1402-1401 ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

در رابطه با شرایط ثبت نام سمپاد هفتم اقدامات الزم را برای ثبت نام در این دوره انجام دهند. البته در این میان آشنایی 

همین طور مدارک الزم برای ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم نیز برای هر  با نحوه، زمان در نظر گرفته شده و 

 .یک از افراد داوطلب الزامی به نظر می رسد و باید اطالعات کافی را در رابطه با این موارد مهم به دست آورند

  

ثبت نام امتحان تیزهوشان   با توجه به اهمیت کسب اطالعاتی در رابطه با زمان، نحوه و همین طور شرایط الزم برای

ششم به هفتم و همین طور مدارک تحصیلی و شناسنامه ای مورد نیاز برای ثبت نان سمپاد هفتم کمک خواستن از  

مشاوری آگاه و خبره در این رابطه می تواند بسیار مهم و مؤثر باشد. برای سهولت کسب اطالعاتی در رابطه با موارد 

وشان ششم به هفتم می توانید با تیم مشاوره ای کاردان و حرفه ای در این رابطه تماس مربوط به ثبت نام آزمون تیزه

 .حاصل کرده و اطالعات الزم را از آن ها دریافت کنید

  

  

زمان و نحوه ثبت نام در پایه ششم به هفتم مدرسه های تیزهوشان در شهرهای جهت اطالع از 

از سراسر کشور  ی برای قبولی در این آزمون مختلف و همین طور اطالع از نحوه برنامه ریز

  .تماس حاصل فرمایید از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل 

 (تماس از استان تهران) 9099072952  تماس از سراسر کشور و 9099072952

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی تماس  

  

 : اطالعیه

از  1402 - 1401 ثبت نام برای کلیه متقاضیان شرکت در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

. انجام می پذیرد hoosh.medu.ir طریق سایت  

  

 .وارد شوید برای کسب اطالعات در مورد ویرایش ثبت نام آزمون سمپاد

  

  

  زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

ثبت نام امتحان تیزهوشان ششم به هفتم باید به آن توجه یکی از مهم ترین مواردی که قبل از هر گونه اقدامی برای  

 .الزم را مبذول دارید در رابطه با زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم است

برای ورودی های پایه هفتم مدارس تیزهوشان در سال جاری به دلیل رفاه حال دانش آموزان و خانواده های آنان 

ره زمان ثبت نام سمپاد هفتم بودیمخوشبختانه شاهد تمدید چند با . 

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AF/


تمامی متقاضیان برای اطالع از زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم باید به سایت ثبت نام مراجعه کرده و نام 

 .نویسی خود را انجام دهند

بته اگر تقاضا برای ثبت نام  پیشنهاد ما به شما این است که دقیقاً در مهلت زمانی تعیین شده ثبت نام خود را انجام دهید؛ ال

 .باال باشد، ممکن است چند روز را برای تمدید ثبت نام نیز اختصاص دهند

فروردین ماه در نظر گرفته شده است 25الی پنجشنبه  16تاریخ ثبت نام از روزهای سه شنبه  . 

بت نام، مراحل خود را قطعی نمایندداوطلبان باید برای ثبت نام به سامانه اعالم شده مراجعه کرده و با پرداخت هزینه ث  . 

  

  

 برای دانلود نمونه سواالت آزمون تیزهوشان ششم به هفتم بر روی لینک مربوطه کلیک کنید 

  

  

  شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی

از جمله شرایط ثبت نام می توان به این مورد اشاره کرد که الزم است دانش آموزان نمرات خوبی در دروس پایه پنجم و  

ابتدایی کسب کرده باشند. برخی از داوطلبان ممکن است تنها در یک درس نمونه خوب گرفته باشند که ثبت نام  ششم 

 .برای آن ها نیز امکان پذیر خواهد بود

از جمله شرایط دیگر ثبت نام می توان به اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی و همچنین داشتن تابعیت ایرانی اشاره 

 .کرد

سمپاد هفتم برای کلیه افراد و دانش آموزان متقاضی تحت شرایطی بسیار خاص و مهم انجام می شود. شرایطی   ثبت نام

که در صورت عدم برخورداری از آن ها فرصتی برای ثبت نام امتحان تیزهوشان ششم به هفتم به شما داده نمی شود و 

 .باید قید این کار را بزنید

شرح زیر استجزییات دقیق شرایط ثبت نام به   : 

 بدست آوردن نمره بسیار خوب در کلیه دروس ارائه شده در پایه ششم ابتدایی .

 بدست آوردن نمره خیلی خوب در تمامی درس های ارائه شده در مقطع پنجم ابتدایی برای دانش آموزان متقاضی .

 .دانش آموز الزاماً باید در پایه ششم ابتدایی مشغول به ادامه تحصیل باشد .

 برخورداری از تابعیت ایرانی برای دانش آموزان و افراد متقاضی ورود به پایه هفتم تحصیلی تیزهوشان  .

اگر با خواهر یا برادر دو قلوی همسان یا ناهمسان خود در برای ثبت نام و شرکت در آزمون تیزهوشان اقدام می کنید  .

رادر خود را کسب کرده باشید تا راه یابی شما به این دسته از  ی خواهر یا بالزاماً باید حداقل هشتاد درصد از نمره قبول

 .مدارس آسان تر باشد

انتخاب بیشتر از سه مدرسه در زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم برای دانش آموزان متقاضی امکان پذیر   .

 .نیست
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نیستانتخاب مدرسه یا مدارسی خارج از منطقه محل اقامت دانش آموز مجاز  . . 

دانش آموز در صورتی می تواند برای ورود به مدارس تیزهوشان در پایه هفتم اقدام کند که نمره و امتیاز مورد نظر   .

 .را در آزمون سنجش هوش به دست آورده باشد

  

  

  شرایط اختصاصی

 .تنها معیار پذیرش نمره کسب شده دانش آموز در آزمون است

درصد نمره آخرین  80قلو پذیرفته شود، خواهر یا برادر وی نیز می تواند با کسب  در صورتی که دانش آموز دارای دو

 .فرد پذیرفته شده، در این آزمون ثبت نام نماید

 .هر داوطلب باید در حوزه امتحانی که مطابق منطقه آموزشی او انتخاب شده در آزمون شرکت نماید

زمون در جلسه حضور فیزیکی داشته باشنددانش آموزان خارج از کشور نیاز است برای شرکت در آ . 

  

  

  چگونه می توان برای ثبت نام آزمون تیزهوشان هفتم اقدام کرد؟

خارج از بحث زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان هفتم باید در مورد نحوه ثبت نام سمپاد هفتم نیز اطالعاتی درست را  

ای ثبت نام سمپاد هفتم بدانیدبر بدست بیاورید و در رابطه با مراحل و فرآیندهای الزم . 

نکته بسیار مهم در مورد نحوه ثبت نام سمپاد هفتم این که ثبت نام برای کلیه دانش آموزان و افراد داوطلب تحصیل در 

گیرد  این قبیل از مدارس به صورت اینترنتی و با مراجعه به سایت از قبل مشخص شده انجام می . 

در زمان ثبت نام امتحان تیزهوشان ششم به هفتم وارد سامانه ای با آدرس اینترنتی به این صورت که تمامی افراد باید  

azmoon.medu.ir وارد شده و مراحل الزم را برای ثبت نام سمپاد هفتم انجام دهند. 

در ادامه این بخش از نوشته حاضر با ذکر راهنمای تصویری ثبت نام سمپاد هفتم در خدمت شما دوستان و همراهان 

یز هستیمعز . 

  

  

بر روی لینک مربوطه  نحوه برنامه ریزی برای قبولی در آزمون تیزهوشان برای اطالع از

 .کلیک کنید
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https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/


در اولین قدم برای انجام ثبت نام امتحان تیزهوشان ششم به هفتم الزاماً باید آدرس سایت معاونت پرورش استعدادهای  .

 .درخشان را در مرورگر سیستم کامپیوتر خود درج کنید

صفحه ای برایتان باز می شود که باید در آن برای درج دو مورد مهم رمز عبور  با باز شدن سایت و دسترسی به آن 

 .همگام و همین طور کد ملی خود در فیلدهایی مشخص اقدام بفرمایید

  

  

 

  

  

با طی مراحل باال و کلیک بر روی گزینه سبز رنگ ورود موجود در پایین صفحه صفحه دیگری برایتان باز می   .

اید در آن باید در فیلدهای مربوطه نام مدرسه مورد نظر خود را از بین لیست مدارس موجود انتخاب  شود که الزاماً ب

 .کرده و نقش خود به عنوان دانش آموز را نیز در سامانه مشخص بفرمایید و در ادامه بر روی گزینه تأیید کلیک کنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/01/ثبت-نام-آزمون-تیزهوشان-هفتم.jpg


 

  

  

  

بر روی لینک مربوطه کلیک   چگونه در آزمون تیزهوشان قبول شوید اگر می خواهید بدانید که

 کنید 

  

  

در مرحله بعدی صفحه ای برای شما باز می شود که سمت راست آن دکمه ای با نام فرم ثبت نام وجود دارد. شما باید 

ل اصلی ثبت نام شویدروی آن دکمه کلیک کرده و سپس وارد پورتا . 
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 برای ورود به آزمون مشاوره ای همگام پایه هفتم بر روی لینک مربوطه کلیک کنید 

  

  

اینترنتی برایتان باز می شود که در آن می توانید اطالعات شناسنامه ای و فردی خود  در مرحله بعدی فرم تقاضانامه  .

 .را مالحظه بفرمایید

و همین طور انتخاب حداکثر سه مدرسه تیزهوشان برای قبولی و ادامه تحصیل در آن   3×4بارگذاری عکسی در اندازه 

به هفتم برایتان الزامی استتیزهوشان ششم  ها در این مرحله از سری مراحل ثبت نام آزمون . 

 .در ادامه کافیست برای تأیید اطالعات وارد شده و همین طور کلیک بر روی گزینه ذخیره اقدام کنید
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آخرین مرحله از سری مراحل ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم پرداخت هزینه اعالم شده برای ثبت نام آزمون   .

ت که الزاماً به صورت اینترنتی و از طریق کارت های عضو شتاب انجام می شودتیزهوشان ششم به هفتم اس . 

 .فقط فراموش نکنید که در صورتی ثبت نام شما کامل می شود که کد پیگیری از طرف سیستم به شما داده شود

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  شهریه مدارس تیزهوشان برای فرهنگیان برای اطالع از

  

  

  همگام چه کاری باید انجام داد؟در صورت عدم دسترسی به رمز 

همان طور که باالتر هم خدمت شما دوستان عزیز دانش آموز و مایل به ادامه تحصیل در مدارس تیزهوشان در پایه  

 .هفتم عرض کردیم در زمان ورود و ثبت نام در سامانه ثبت نام مدارس تیزهوشان نیاز به داشتن رمز همگام نیز دارید

در ذهن شما نیز مطرح شود که خب چگونه می توان به رمز همگام دسترسی داشت و در صورت در  اما شاید این سؤال 

 دسترس نبودن چه کاری می توان انجام داد؟ 
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در پاسخ به این سؤال مهم باید خدمت شما عرض کنیم که به راحتی و به کمک مدیر مدرسه محل تحصیل خود می توانید  

در این رابطه  حان تیزهوشان ششم به هفتم دسترسی داشته باشید و جای نگرانی به رمز همگام در زمان ثبت نام امت

 .وجود ندارد

  

  

 جدیدترین مبلغ شهریه مدارس تیزهوشان بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  برای اطالع از

  

  

   تیزهوشان قبل از ثبت نام سمپاد هفتمشناخت بهترین مدارس 

یکی از مهم ترین مواردی که قبل از هر گونه اقدامی برای ثبت نام امتحان تیزهوشان ششم به هفتم باید به آن توجه کرد 

در رابطه با شناخت مدارس تیزهوشان و به خصوص بهترین مدارس تیزهوشانی است که می توانند زمینه تحصیلی 

نش آموزان فراهم کندعالی را برای دا . 

از میان ویژگی های بهترین مدارس تیزهوشان می توان به داشتن امکاناتی عالی از جمله سالن های غذاخوری و  

تید و معلمانی مجرب و خبره و موارد مهم دیگر اشاره کردکتابخانه، وجود اسا . 

صورت دقیق و موثق بهتر است از کمک مشاوری آگاه  اما دقت داشته باشید که برای دسترسی به این اطالعات آن هم به  

ارس تیزهوشان و خبره در این رابطه کمک بگیرید تا بدین ترتیب بتوانید تصمیمی درست و منطقی برای تحصیل در مد

 .بگیرید

  

  

 نحوه ثبت نام در مدارس تیزهوشان بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  برای اطالع از

  

  

   لزوم دریافت خدمات مشاوره برای ثبت نام و قبولی در آزمون تیزهوشان

تیزهوشان یکی از آرزوهای دانش آموزان و یا خانواده های آن هاست. اما در اینجا نباید از این ورود به مدارس 

به  موضوع مهم غافل شد که آشنایی با نحوه و زمان ثبت نام و همین طور راهکارهای قبولی در آزمون تیزهوشان ششم 

 .هفتم برای تمامی افراد متقاضی الزامی است

موزان باید با نحوه پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده در آزمون سنجش هوش تیزهوشان در واقع، هر یک از دانش آ

بدین ترتیب آرامش بیشتری را   ششم به هفتم و همین طور نحوه طراحی این دسته از سؤاالت آشنایی الزم را پیدا کنند و

 .در زمان شرکت در جلسه آزمون تیزهوشان تجربه کنند

 ً می توان به تمامی این موارد مهم دست پیدا کرد و اطالعاتی موثق را در رابطه با آن ها   می پرسید که خب چگونه حتما

 بدست آورد؟
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در پاسخ به این سؤال مهم باید خدمت شما دوستان و همراهان عزیز سایت ایران تحصیل عرض کنیم که بهترین روش  

ن و حرفه ای استالعات یاری خواستن از مشاوری کاردابرای بدست آوردن این دسته از اط . 

فردی که با داشتن تجربه و اطالعاتی عالی در این رابطه می تواند در زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم و 

رکت در آزمون سنجش هوش یاری کننده فرد داوطلب و دانش آموز باشدهمین طور ش . 

  

  

  

ها در آزمون تیزهوشان سهمیه   

میه وجود دارد، آن هم سهمیه مربوط به دانش آموزان دوقبو هم جنس یا غیر همجنس  در آزمون تیزهوشان تنها یک سه

حداقل  یکی از این افراد، فرد دو قلو دیگر به شرط کسباست. این سهمیه بدین صورت است که در صورت قبولی 

ان مازاد بر ظرفیت پیش  هشتاد درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده، می تواند در مدرسه ثبت نام نماید، این دانش آموز

  .بینی شده خواهد بود

  

  

 دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 

از ثبت نام در آزمون برای اطالع از کلیه شرایط ثبت نام و قوانین تعیین شده نیاز است دفترچه مطالعه شود. اگر  1قبل

دفترچه را دانلود کرده و مطالعه بفرمایید. در  توانید از لینک زیرقصد ثبت نام داشتید می  1402-1401برای آزمون 

دفترچه تمامی اطالعات مربوط به شرایط ثبت نام، نحوه تصحیح پاسخ نامه ها و تعداد و ضرایب سواالت آورده شده  

 .است

  

  

 دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان پایه ششم به هفتم

  

  

  زمان برگزاری و اعالم نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم

ل های گذشته  اگرچه هنوز زمان دقیق برگزاری آزمون مشخص نشده است، اما پیش بینی می شود که طبق روال سا

ه وبسایت باشد. تمامی متقاضیان الزم است قبل از برگزاری آزمون که حدوداً یک هفته قبل می باشد ب  

در خرداد ماه برگزار شود.  آزمون سنجش هوش و استعداد مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی همچون سال گذشته

، مراجعه کرده و کارت ورود به جلسه خود hoosh.medu.ir متقاضیان شرکت در این آزمون احتماال یک هفته قبل از

 .را بگیرند

 .نتایج آزمون نیز یک ماه بعد از برگزاری اعالم خواهد شد

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/01/راهنماي-آزمون-ورودي-مدارس-استعدادهاي-درخشان-سال-تحصيلي-1401-1402.pdf


 : اطالعیه

 26 روز پنجشنبه 1402-1401 زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان ششم به هفتم

 .فروردین ماه می باشد

  

  

شان ششم به هفتم اخبار پیرامون ثبت نام آزمون تیزهو  

، خبر انتشار دفترچه ثبت نام آمده است. برای مشاهده جزییات شرایط ثبت نام می توانید دفترچه 1401فروردین  9در 

 .را مطالعه کنید

اسفند ماه دستور العمل ثبت نام اینترنتی داوطلبان ابالغ شد 15در  . 

ینترنتی داوطلبان، صدور اقالم پیش از آزمون، چاپ، بسته بر اساس این دستورالعمل، تمام فرآیندها، اعم از ثبت نام ا

، تصحیح پاسخ برگ ها، اعالم نتایج و پاسخگویی به بندی و ارسال دفترچه های سواالت بر اساس حوزه بندی

 .درخواست های تجدید نظر، به صورت ستادی و متمرکز انجام می شود

  

  

 .مطلب کلیک کنید pdf برای دانلود

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی شرایط و زمان ثبت نام تیزهوشان ششم ابتدایی بپردازیم. از آنجایی که برای 

ثبت نام تیزهوشان ششم ابتدایی سواالت بسیاری وجود دارد ما با معرفی سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 

سامانه ثبت نام تیزهوشان هفتم عالوه بر درج   رابطه پاسخ گفته باشیم. در  سعی کردیم به بیشتر سواالت شما در این

ع از مراحل و شرایط ثبت  اخبار مهم یک سری نکات مهم نیز آورده است که داوطلبان می توانند از آن نکات برای اطال

ص ثبت نام آزمون نام استفاده کنند. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در خصو

 .تیزهوشان هفتم داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  

  

شرایط در نظر گرفته شده برای ثبت نام در مدارس تیزهوشان پایه ششم به هفتم   برای آشنایی با

از سراسر کشور از طریق   ابتدایی و همین طور راهکارهای الزم برای قبولی در این آزمون

با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید تلفن ثابت .  



 (تماس از استان تهران) 9099072952  تماس از سراسر کشور و 9099072952

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی تماس  

  

  

 


