
تاخیر در برنامه های نظام آموزشی کشور با تاخیر یک  پیرو شیوع بیماری کرونا و    پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان 

 .ماهه انجام می گیرد

جهت پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان اقدام    داوطلبان محترم ثبت نام تیزهوشان می توانند در زمان نیمه اول خرداد

ثبت نام  و  ششم ابتدایی ثبت نام تیزهوشانل نمایند طبق سنوات گذشته پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان پس از مراح

بود که اولیا محترم می توانند جهت پرداخت هزینه شرکت در آزمون تیزهوشان  قابل انجام خواهد تیزهوشان نهم به دهم

 .اقدام نمایندsampad.medu.ir گاه از درنتایج آزمون تیزهوشان و دریافت 

پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان مطابق سنوات گذشته خواهد بود همان طور که در سال گذشته هر یک از دانش 

پرداخت کردند امسال نیز مبلغ ثبت  آموزان جهت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مبلغ شانزده هزار و پانصد تومان 

و همچنین  ثبت نام تیزهوشان ششم ابتدایینام از دانش آموزانی که قصد ثبت نام دارند اخذ خواهد شد، این هزینه جهت 

ثبت نام تیزهوشان نهم به دهم یکسان خواهد بود ضمنا اولیای گرامی دقت داشته باشند که پس از واریز وجه حتما جهت  

مرحله اجرا آزمون با مشکل مواجه نشوند ضمنا الزم  اقدام نمایند تا در  دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان

که  شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشانبه ذکر است که هر یک از داوطلبان ورود به مدارس تیزهوشان ملزم به رعایت 

 .مندرج است می باشند و در صورت نداشتن شرایط ثبت نام وی باطل تلقی خواهد شدزهوشان دفترچه آزمون تیدر 

  

  

 : اطالعیه

همزمان با آغاز ثبت  1402- 1401 زمان پرداخت هزینه آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم

 .خواهد بود فروردین ماه 25فروردین ماه لغایت  16نام یعنی  

  

  

توانند در کمترین زمان تمام  می  مرکز ایران تحصیلدانش آموزان و والدین گرامی! مشاوران 

اخت هزینه ثبت نام تیزهوشان را برای شما انجام دهند.  مراحل ثبت نام آزمون تیزهوشان و پرد

توانید با مشاوران ما تماس بگیرید تا به راحتی ثبت نام شما از هر کجای ایران که هستید می 

 .تکمیل گردد

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

  

 تیزهوشانچگونگی پرداخت هزینه ثبت نام 

سامانه گیرد، به داوطلبان گرامی جهت ثبت نام آزمون تیزهوشان که در اواخر بهمن ماه و یا اوایل اسفند ماه صورت می

مراجعه نمایید . شما دانش آموزان گرامی azmoon.medu.ir به نشانی ن مدارس استعدادهای درخشان ثبت نام آزمو

به کد ملی و شماره سریال شناسنامه خود نیاز دارید . در کادرهای   سایت ثبت نام مدارس تیزهوشانجهت ورود به 

رقمی است و در شناسنامه وجود دارد وارد کنید . شماره   6مربوطه کد ملی خود و شماره سریال شناسنامه خود که 

سنامه را در کادر مربوط به رمز ورود بنویسید ، سپس اطالعات دانش آموزی خود را وارد کرده و ثبت نام  سریال شنا

اولیه را انجام دهید ضمنا به اطالع می رساند با توجه به محدودیت ظرفیت مدارس تیزهوشان ثبت نام شما با پرداخت 
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قی ثبت نام هایی که پرداخت انجام ندهند باطل تلقی مبلغ ثبت نام در آزمون و دریافت کارت تکمیل خواهد شد و ماب 

 .خواهند شد

  

 

  

ساله این کنند ، هر یا مدارس استعدادهای درخشان که دانش آموزان را از طریق آزمون جذب می مدارس تیزهوشان

گیرند  شود ، تمام دانش آموزان بصورت یکسان مورد سنجش قرار میها بصورت هماهنگ کشوری برگزار میآزمون

های شاهد، جانبازان، روستایی و ... تاثیری در نتیجه و رتبه آزمون دانش آموزان ندارند. پذیرش و هیچ یک از سهمیه

تنها از طریق نمره و امتیازی است که در آزمون  (  azmoon.medu.irدانش آموزان در مدارس تیزهوشان و سمپاد ) 

 ایران تحصیلمی توانید با مرکز مشاوره  مشاوره قبولی آزمون مدارس تیزهوشانآورند . برای بهرمندی از بدست می

 در ارباط باشید .

  

  

 زمان پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان ششم و نهم

فروردین ماه   19اند از را انجام داده ثبت نام اولیه تیزهوشانبر اساس اطالعیه آموزش و پرورش دانش آموزانی که 

هزینه ثبت نام آزمون   azmoon.medu.ir به نشانی سامانه ثبت نام استعدادهای درخشانتوانند با مراجعه به می

بانکی عضو شتاب که رمز دومشان فعال است، پرداخت  هایتیزهوشان را بصورت اینترنتی و با استفاده از کارت

  .روی عبارت کلیک کنید ن تیزهوشاندفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمونمایند.برای مطالعه 
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سایت فقط برای ؟ دانش آموزان گرامی باید بدانید که  چرا سایت تیزهوشان باز نمیشه : نکته مهم

شود که قبال ثبت نام اولیه را انجام داده و باید مرحله دوم یعنی پرداخت هزینه را افرادی باز می

 .انجام دهند

  

 

  

 1402- 1401راهنمای تصویری پرداخت هزینه های تیزهوشان ششم به هفتم 

تیزهوشان را بررسی کنیم. برای پرداخت هزینه در این قسمت همراه ما باشید تا راهنمای تصویری پرداخت هزینه های 

ثبت نام تیزهوشان باید به صورت کامالً اینترنتی تمامی مراحل را انجام دهید. برای پرداخت هزینه نیز نیاز است از 

 .کارت های بانکی دارای رمز دوم استفاده شود. در ادامه مراحل پرداخت را بررسی خواهیم کرد

  

است ابتدا به وبسایت مربوطه مراجعه کرده و مانند تصویر زیر در قسمت های مشخص شده تمامی متقاضیان نیاز 

 .کدملی و رمز عبور خود را وارد نمایند

  

https://irantahsil.org/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87/
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 .سپس در مرحله بعدی باید نقش و عنوان سازمانی انتخاب شده و روی گزینه تایید کلیک گردد

 .گزینه تایید نهایی و پرداخت کلیک گردددر نهایت برای انجام دادن ثبت نام اولیه، باید 

 .با وارد کردن اطالعات خواسته شده باید روی گزینه پرداخت کلیک شود

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/02/مرحله-اول-پرداخت-هزینه-تیزهوشان.jpg


 

  

  

 .با مشاهده رسید می توانید روی گزینه " تکمیل فرآیند خرید " کلیک کنید

 .در صورت موفقیت آمیز بودن پرداخت هزینه این تصویر را مشاهده می کنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/02/مرحله-پرداخت-هزینه-تیزهوشان.jpg


 

  

  

 1402- 1401مراحل پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان نهم به دهم  

مراحل پرداخت هزینه برای هر دو پایه تقریباً یکسان است؛ اما ما در این مطلب مراحل پرداخت را برای پایه نهم به 

 .دهم نیز بررسی خواهیم کرد

مز عبور همگام خود را در قسمت مشخص مراجعه کرده ، کد ملی و ر Azmoon.medu.ir در ابتدا نیاز است به سایت

 .شده وارد کنید

 .در مرحله بعدی باید نقش و عنوان سازمانی خود را انتخاب نمایید

در این مرحله به صفحه شخصی خود وارد خواهید شد و می توانید با انتخاب کردن گزینه پرداخت هزینه برای آن اقدام  

 .نمایید

تباه است« در سامانه رو به رو شوید که در این صورت لطفا رمز  ممکن است با تذکر : »مشخصات شما اش

 .جدید خود را از مدرسه محل تحصیل دانش آموز دوباره بگیرید  همگام

 .پس از ورود به صفحه مشخصات خود عبارت سبزرنگ پرداخت را انتخاب کنید

 .یادداشت کردن کد رهگیری را فراموش نکنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/02/مرحله-آخر-پرداخت-هزینه-تیزهوشان.jpg


 تیزهوشان چقدر است؟ میزان هزینه آزمون 

ای در سال گذشته اعالم کرد که هر دانش آموز متقاضی  اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش طی اطالعیه

شرکت در آزمون تیزهوشان باید مبلغ بیست و هشت هزار تومان را پرداخت نمایند. این مبلغ برای ورودی اول متوسطه 

 .کنندو پایه تحصیلی تعرفه یکسانی پرداخت میو ورودی دوم متوسطه یکسان است و هر د

  

  

 اخرین اخبار پیرامون هزینه ثبت نام مدارس سمپاد 

 1401فروردین  9

 .دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودی در سایت آپلود شده و لینک دانلود در دسترس است

 1400اسفند  15

-1402دوم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی دستورالعمل آزمون های ورودی دبیرستان های دوره اول و 

 .ش استان ها ابالغ شداز سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به ادارت کل آموزش و پرور 1401

بر اساس این دستورالعمل، تمام فرآیندها، اعم از ثبت نام اینترنتی داوطلبان، صدور اقالم پیش از آزمون، و ... به 

 .متمرکز صورت می گیردصورت ستادی و 

 .مسئولیت برگزاری این آزمون ها در استان بر عهده مدیرکل آموزش و پرورش می باشد

  

 : اطالعیه

قابل توجه دانش آموز متقاضی شرکت در آزمون تیزهوشان : در صورتی که شناسنامه خود را  

کند، شناسایی نمی تعویض نموده و سامانه ثبت نام استعدادهای درخشان، شماره سریال شما را  

 .خود استفاده نمایید تا بتوانید وارد سامانه شوید شماره سریال قدیمیباید از 

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی تمامی مراحل ثبت نام و پرداخت هزینه مدارس تیزهوشان بپردازیم. همچنین  

ررسی گردید. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز  سایر نکات در قالب مراحل ثبت نام و نحوه پرداخت نیز ب

به اطالعات بیشتری در خصوص نحوه پرداخت داشتید و یا مشکلی در فرایند پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان به  

 .وجود آمده بود، می توانید با کارشناسان ما جهت دریافت اطالعات بیشتر تماس بگیرید

 

  



توانند در کمترین زمان تمام  می  مرکز ایران تحصیلدانش آموزان و والدین گرامی! مشاوران 

مراحل ثبت نام آزمون تیزهوشان و پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان را برای شما انجام دهند.  

توانید با مشاوران ما تماس بگیرید تا به راحتی ثبت نام شما از هر کجای ایران که هستید می 

 .تکمیل گردد

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

  

 


