
ظرفیت مدارس تیزهوشان مشخص شده است. همه افرادی که قصد شرکت کردن در مدارس تیزهوشان را دارند، می  

دانند که ظرفیت این مدارس محدود است و همه افرادی که در آزمون ها شرکت می کنند نمی توانند در آزمون پذیرفته 

برای چند نفر تعیین شده و این که آیا ظرفیت های همه شوند. اما سوالی که وجود دارد این است که دقیقاً ظرفیت ها 

ما باشید تا به شما بگوییم ظرفیت برای هر استان چقدر تعیین  استان های یکسان هست یا خیر. در ادامه این مطلب همراه 

های بزرگ شده است البته این موضوع را نیز باید بدانید که ظرفیت تمامی استان ها یکسان نیست و طبیعتاً مدارس شهر

تر مانند تهران ظرفیت بیشتری نسبت به سایر شهرهای کوچک تر خواهند داشت. ظرفیت مدارس بسته به نوع امکانات  

هر مدرسه تعیین می شود. برای اطالعات بیشتر در رابطه با ظرفیت مدارس تیزهوشان تهران و یا ظرفیت مدارس 

ماس باشیدفرزانگان دوره دوم می توانید با کارشناسان ما در ت . 

  

  

ظرفیت مدارس تیزهوشان جهت اطالع دقیق از  و تکمیل ظرفیت با مشاورین و متخصصین   

 .سمپاد ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

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

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از   

  

  

  : اطالعیه

  60الی  40 پذیرش هر یک از مدارس تیزهوشان ششم به هفتم استان ها محدود بوده و هر مدرسه حدودا بین ظرفیت

فر پذیرش خواهد داشت که در تهران ممکن است تا ن  .نفر افزایش یابد 100

  

  

  میزان ظرفیت مدارس تیزهوشان

میزان ظرفیت مدارس تیزهوشان همانند سال های گذشته با تغییرات اندکی روبه رو می باشد. همانطور که در معرفی  

در رابطه با این مدارس صحبت نمودیم، مدارس تیزهوشان از امکانات و همچنین دبیران با تخصص  مدارس تیزهوشان

بسیار باالیی برخوردار می باشد. به همین دلیل تقاضا برای ورود به این مدارس و پذیرش در آن بسیار باال می باشد. اما  

 .متاسفانه ظرفیت ها در سال های جاری رو به کاهش و یا محدود شدن بوده است

با این موضوع سخن خواهیم گفت. اما نکته ای که با توجه به این در ادامه به صورت جدول و به تفکیک در رابطه 

را آزمون تیزهوشان ششم به هفتم  تغییرات رعایت آن ضروری به نظر می رسد این است که اگر قصد شرکت در

مایل به دارید، الزم است از برنامه ریزی برای قبولی آزمون تیزهوشان ششم به هفتم استفاده نمایید. همچنین چنانچه شما  

 .استفاده نمایید شرکت در آزمون تیزهوشان نهم هستید، از برنامه ریزی تیزهوشان نهم

یا توجه به ظرفیت مدارس تیزهوشان  چنانچه مایل هستید در آزمون تیزهوشان پذیرفته شوید و نام شما جزو اسامی 

قرار بگیرد، الزم است به خوبی خود را برای این آزمون آماده نمایید و از منابع معتبر   قبول شدگان آزمون تیزهوشان

ا تا حدود زیادی تعیین  برای قبولی در این آزمون استفاده نمایید. به این نکته دقت ویژه ای داشته باشید که، رقبای شم

 .کننده تراز شما خواهند بود

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/


  

  

 

  

  

در سال های مختلف متفاوت می باشد و این ظرفیت در سال های اخیر در پایه های مختلف  ظرفیت مدارس تیزهوشان 

 .رو به کاهش می باشد

  

  

 ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 

شرایط شرکت در آزمون را دارند، می توانند در آزمون مدارس ششم به هفتم تمامی دانش آموزانی که در مقطع ششم 

ی در این مدارس ادامه تحصیل دهند. در مورد ظرفیت مدارس ششم به هفتم  شرکت کرده و در صورت کسب نمره قبول

ر تغییراتی را نیز الزم است بدانید که ظرفیت این پایه در هر یک از استان ها متفاوت بوده و ممکن است هر سال نی

 .داشته باشد. در ادامه ظرفیت مدارس تهران را در این پایه بررسی خواهیم کرد

  

  

 ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم استان تهران

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/02/ظرفیت-مدارس-تیزهوشان-تهران.jpg


 ظرفیت پذیرش  نام مدرسه منطقه آموزشی 

 پسرانه

1شهر تهران ـ منطقه  3عالمه حلی    نفر  84 

2شهر تهران ـ منطقه  6عالمه حلی    نفر  140 

4شهر تهران ـ منطقه  2عالمه حلی    نفر  56 

5شهر تهران ـ منطقه  5عالمه حلی    نفر  140 

11شهر تهران ـ منطقه   نفر  112 عالمه حلی  

13شهر تهران ـ منطقه  10عالمه حلی    نفر  84 

14شهر تهران ـ منطقه  4عالمه حلی    نفر  112 

16شهر تهران ـ منطقه  7عالمه حلی    نفر  84 

17شهر تهران ـ منطقه  9عالمه حلی    نفر  84 

 دخترانه

1شهر تهران ـ منطقه  2فرزانگان    نفر  140 

2شهر تهران ـ منطقه  2فرزانگان    نفر  112 

6شهر تهران ـ منطقه   نفر  140 فرزانگان 

7شهر تهران ـ منطقه  8فرزانگان    نفر  112 

12شهر تهران ـ منطقه  7فرزانگان    نفر  84 

13تهران ـ منطقه شهر  4فرزانگان    نفر  140 

18شهر تهران ـ منطقه  6فرزانگان    نفر  140 

  

  

  ظرفیت مدارس تیزهوشان نهم به دهم

شرط وارد شدن به مدارس تیزهوشان در مقطع دهم، شرکت در آزمون مقطع نهم به دهم است. ظرفیت این پایه نیز در  

یق سامانه مدارس محدود خواهد بود. معموالً تعداد دقیق ظرفیت ها از طرهر یک از استان ها متفاوت می باشد و 

استعداد درخشان اعالم می شود و دانش آموزان می توانند براساس منطقه محل سکونت خود، ظرفیت مدرسه را که در  

ابی دانش آموزان آن پذیرش خواهند شد، مالحظه کنند. نکته مهمی که در این مقطع وجود دارد، ثبت نام در رشته انتخ

است. زیرا اگر در رشته ای ثبت نام کنند که جزء رشته مودر عالقه آن ها نیست، پس از قبولی دیگر امکان تغییر آن 

 .وجود نخواهد داشت

  

  



 

  

  

 ظرفیت مدارس تیزهوشان به تفکیک استان ها 

برای آشنایی دانش آموزان عزیز به ظرفیت تیزهوشان پایه های دبیرستان متوسطه اول دخترانه و پسرانه در برخی از 

شان ظرفیت مدارس تیزهواستان ها اشاره خواهیم نمود. شایان ذکر است که  با سال های گذشته متفاوت می باشد. برای   

ا متخصصین و مشاورین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید. این دستیابی به لیست کامل تمامی استان ها می توانید ب

 .جداول صرفا برای آشنایی دانش آموزان عزیز با تعداد و حدود ظرفیت پذیرش ارائه می گردد

  

 .کلیک کنید برای اطالع از نحوه دریافت رمز عبور در سامانه همگام

  

 ظرفیت مدارس دبیرستان متوسطه اول دخترانه

  

 استان آذربایجان شرقی 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/02/ظرفیت-مدارس-فرزانگان-دوره-دوم.jpg


دبیرستان دوره اول نام  نام شهرستان / منطقه آموزشی   تعداد پذیرش 

1تبریز ناحیه   75 فرزانگان 

2تبریز ناحیه   50 فرزانگان 

3تبریز ناحیه   50 فرزانگان 

4تبریز ناحیه   75 فرزانگان 

5تبریز ناحیه   50 فرزانگان 

 28 فرزانگان اهر

 44 فرزانگان بناب

 20 فرزانگان سراب 

 42 فرزانگان مراغه 

 42 فرزانگان مرند

 28 فرزانگان میانه

  

 .کلیک کنید برای استفاده از خدمات مشاوره انتخاب رشته دبیرستان

  

 استان اصفهان 

 تعداد پذیرش نام دبیرستان دوره اول  نام شهرستان / منطقه آموزشی 

2اصفهان ناحیه   156 فرزانگان امین دو 

3اصفهان ناحیه   104 فرزانگان امین یک 

5اصفهان ناحیه   81 فرزانگان امین سه  

 22 فرزانگان امین آران و بیدگل

 48 فرزانگان خمینی شهر 

 48 شهید ترکیان فر  کاشان 

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/


 56 فرزانگان امین نجف آباد

  

 استان خراسان رضوی 

 تعداد پذیرش نام دبیرستان دوره اول  نام شهرستان / منطقه آموزشی 

4مشهد ناحیه    108 فرزانگان یک 

5مشهد ناحیه    108 فرزانگان سه  

6ناحیه  مشهد   108 فرزانگان دو طوبی  

 44 فرزانگان تربت جام 

 44 فرزانگان تربیت حیدریه 

 48 فرزانگان سبزوار 

 44 فرزانگان قوچان 

 44 فرزانگان کاشمر

 28 فرزانگان گناباد 

 50 فرزانگان نیشابور

  

 .کلیک کنید برای استفاده از  سامانه انتخاب رشته دبیرستان

  

متوسطه اولظرفیت مراکز پسرانه    

  

الزم به ذکر است این نکته را به کلیه داوطلبان متذکر شویم که جداولی که در ادامه    همانند ظرفیت مدارس تیزهوشان

با    برای داوطلبان عزیز ارائه خواهید گردید، مربوط به سال های گذشته می باشد و به همین دلیل برای سال تحصیلی

م است از آن اطالع یابید. عالوه بر ظرفیت های ذکر شده ، امکان پذیرش داوطلبان در تغییراتی همراه خواهد بود که الز

 .مرحله تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان وجود خواهد داشت

  

 استان مازندران 

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


 تعداد پذیرش نام دبیرستان دوره اول  نام شهرستان / منطقه آموزشی 

1ساری ناحیه    48 شهید بهشتی  

2ساری ناحیه   هشتی شهید ب    48 

 60 شهید بهشتی  آمل

 66 شهید بهشتی  بابل

 25 شهید بهشتی  بهشهر

 36 شهید بهشتی  تنکابن 

 26 شهید بهشتی  چالوس 

 36 شهید بهشتی  قائم شهر 

 18 شهید بهشتی  نکا 

 18 شهید بهشتی  نور

  

 .کلیک کنید جهت اطالع از نحوه اعتراض نتایج آزمون نمونه دولتی  

  

 استان همدان 

  

 تعداد پذیرش  نام دبیرستان دوره اول  نام شهرستان / منطقه آموزشی 

1همدان ناحیه   66 عالمه حلی یک  

2همدان ناحیه   44 عالمه حلی دو  

 16 عالمه حلی  تویسرکان 

 16 عالمه حلی  کبودرآهنگ 

 16 عالمه حلی  مالیر 

 40 عالمه حلی  نهاوند

 28 عالمه حلی  نهاوند

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/


 ظرفیت مدارس تیزهوشان تهران 

دخترانه متوسطه اول و متوسطه دوم شهر تهران که در سال های مختلف متفاوت می باشد    ظرفیت مدارس تیزهوشان 

 می باشد. برای اطالع دقیق از میزان این ظرفیت پذیرش مدارس تیزهوشان تهرانو جدول زیر صرف آشنایی شما با 

متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید تا از ظرفیت دقیق در مدرسه مورئ  ظرفیت، می توانید با مشاورین و

 .نظر خود اطالع یابید

  

 تعداد پذیرش نام دبیرستان دوره اول  نام شهرستان / منطقه آموزشی 

1تهران منطقه    90 فرزانگان دو  

2تهران منطقه    90 فرزانگان پنج  

6تهران منطقه    60 فرزانگان یک 

7منطقه  تهران   81 فرزانگان هشت  

12تهران منطقه    90 فرزانگان هفت  

13تهران منطقه    90 فرزانگان چهار  

18تهران منطقه    90 فرزانگان شش  

19تهران منطقه    70 فرزانگان نه 

  

  

 تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان

منتشر می گردد. داوطلبانی که نام آنها در جزو   اسامی قبول شدگان آزمون تیزهوشان پس از گذارندان آزمون تیزهوشان

نمایند. عالوه بر ظرفیت مدارس تیزهوشان   اقدامثبت نام آزمون تیزهوشان  این لیست قرار می گیرد، می توانند نسبت به

ز مدارس در مقاطع مختلف مبنی  هر ساله در صورت تکمیل نشدن ثبت نام مدارس مختلف ، اطالعیه از طرف هر یک ا

منتشر می گردد تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشانبر  . 

، آن دسته از داوطلبانی که نسبت به نتایج به دست آمده اعتراض دارند، می توانند  پس از اعالم نتایج آزمون تیزهوشان

سبت به ثبت درخواست اعتراض خود اقدام نمایند. داوطلبانی می توانند در تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان ثبت نام  ن

بود که تراز باالتری نسبت به سایر  نمایند که نمره قبولی را کسب نموده باشند. همچنین اولویت با دانش آموزانی خواهد

 .رقبای خود داشته باشند

  

  

 : اطالعیه

https://irantahsil.org/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86/


نفر می  50الی  30ظرفیت پذیرش نهم به دهم تیزهوشان در هر یک از مدارس استان ها محدود بوده و معموالً بین  

 .باشد

  

  

 

  

  

 اخبار پیرامون ظرفیت مدارس تیزهوشان 

1402-1401سمپاد افزایش ظرفیت پذیرش مدارس    

درصد اعالم شده است. در این خبر آمده بود روال  10افزایش ظرفیت پذیرش مدارس تیزهوشان سمپاد برای سال جدید 

پذیرش در مدارس تیزهوشان مانند هر سال از طریق برگزاری آزمون بوده و با هدف ایجاد امکانات بهتر آموزشی  

نظر گرفته شده استامسال افزایش ده درصدی در ظرفیت ها در  . 

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی ظرفیت مدارس تیزهوشان بپردازیم و به تمامی سواالت شما در رابطه با 

ظرفیت مدارس فرزانگان دوره دوم و همچنین ظرفیت مدارس تیزهوشان تهران و سایر استان ها پاسخ دهیم. با توجه به 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/02/ظرفیت-مدارس-تیزهوشان-شهرستان-ها.jpg


ها ممکن است در هر سال با سال قبلی متفاوت باشد و همچنین ظرفیت های   شدیم که ظرفیت موارد گفته شده متوجه

تمامی استان ها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در صورتی که نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با ظرفیت پذیرش  

 .هر مدرسه داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  

  

ظرفیت مدارس تیزهوشان دقیق از جهت اطالع  و تکمیل ظرفیت با مشاورین و متخصصین   

 .سمپاد ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

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

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از   

  

  

 


