
منتشر شد. کلیه دانش آموزان و متقاضیان   1402 - 1401دفترچه آزمون تیزهوشان 

ورود به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی الزم است قبل از هر گونه اقدامی ابتدا دفترچه  

ثبت نام تیزهوشان را دانلود و به طور دقیق مطالعه نمایید و در صورت داشتن شرایط و  

یک از پایه های ششم به هفتم و نهم به دهم می توانید اقدامات الزم  الزامات مربوط به هر 

 .جهت ثبت نام را انجام دهید

دفترچه آزمون تیزهوشان چه زمانی متشر می شود؟ شرایط ثبت نام در مدارس نمونه  

دولتی چیست؟ شرایط شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی چیست؟ و پاسخ  

ر این مقاله برای شما قرارداده ایمسواالتی از این قبیل را د . 

پس جهت دانلود دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان هفتم و دهم، اطالع از نحوه ثبت نام و  

شرایط کامل شرکت در آزمون و در مجموع برای افزایش شانس موفقیت خود برای قبولی  

ه باشید، تا انتهای مقاله با ایران تحصیل همرا1402 - 1401در آزمون تیزهوشان  . 

 

اطالع از برترین منابع و   -جهت دریافت دفترچه راهنمای آزمون در پایه های هفتم و دهم 

دریافت نمونه سواالت و همچنین دریافت راهنمای کامل ورود به سامانه با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

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

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

 

دفترچه آزمون تیزهوشان  –زمان و نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان   

تاریخ   رسانیم که هنوزبه اطالع داوطلبان متقاضی ثبت نام آزمون تیزهوشان می

اعالم نشده    1402 – 1401سال تحصیلی  برای برای انتشار این دفترچه مشخصی 

اوایل فروردین  همانند دوره گذشته در   اما پیش بینی می گردد که فایل مربوطه است

 .در دسترس افراد قرار بگیرد  ماه

ثبت نام به صورت اینترنتی و با مراجعه به سامانه ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان به  

توانند با وارد کردن کد ملی  گیرد. دانش آموزان میانجام می Azmoon.medu.irنشانی  

دانش آموزی و شماره سریال شناسنامه وارد سامانه شوند و اطالعات دانش آموزی خود  

د نمایند و ثبت نام اولیه را تکمیل کنند رادر صفحه مربوطه وار . 

https://irantahsil.org/


بایست در  اند میالزم به ذکر است که داوطلبانی که مرحله اول ثبت نام را انجام داده

به  فروردین ماه را   هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان مراجعه نمایند و  سایت ثبت نام سمپاد 

کارت ورود به   نمایند تا باشد پرداخت از طریق کارت عابر بانک که دارای رمز دوم می

برای آن ها صادر شود. یک هفته مانده به آزمون کارت ورود به   جلسه آزمون تیزهوشان

توانند کارت ورود خود را  جلسه آماده تحویل است و داوطلبان از طریق سامانه می

 .دریافت و چاپ نمایند

 

آزمون تیزهوشان دفترچه ثبت نام و ظرفیت  – زمان برگزاری آزمون تیزهوشان  

کلیه داوطلبان شرکت در آزمون تیزهوشان الزم است با به همراه داشتن کارت ورود به  

جلسه آزمون، پس از امتحانات خرداد تا اواسط تیر شرکت نمایند. سواالت آزمون  

ای خواهد بود. هر پاسخ صحیح سه امتیاز مثبت، هر  تیزهوشان بصورت چهار گزینه

نفی برای داوطلب در پی داردپاسخ غلط یک امتیاز م  . 

 

دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان  – زمان اعالم نتایج آزمون تیزهوشان  

نتایج   داوطلبان گرامی توجه داشته باشید که پنج الی شش هفته بعد از برگزاری آزمون،
در سامانه ثبت نام سمپاد به نشانیآزمون تیزهوشان   Azmoon.medu.ir   منتشر خواهد

توانند مشاهده اند نام مدرسه انتخابی خود را در سامانه مید. داوطلبانی که پذیرش شدهش

 .نمایند

برای   کارنامه آزمون تیزهوشان به اطالع کلیه داوطلبان آزمون تیزهوشان میرسانیم که 

یک هفته در سامانه  اند حداکثر ظرف  آن دسته از دانش آموزان که در آزمون پذیرش نشده

شود منتشر می . 

 

 

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%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%86-97-98/


[caption id="attachment_101428" align="aligncenter" width="600"]

 
تیزهوشان نهم به دهم دفترچه آزمون  [/caption] 

 

 دفترچه آزمون تیزهوشان

دفترچه راهنمای ثبت نام در زمان مقرر   با توجه به زمان بندی ثبت نام آزمون تیزهوشان 

تیزهوشان و نمونه دولتی  و با استفاده از این جدول زمانبندی در سامانه ثبت نام مدارس  

قرار خواهد گرفت.همانطور که در دفترچه ثبت نام ذکر شده است، کلیه داوطلبان الزم  

است قبل از ثبت نام ابتدا دفترچه راهنما را به خوبی مطالعه نمایند و پس از آن اقدام به  

 .ثبت نام نمایند

: سخنی کوتاه با والدین  دفترچه آزمون تیزهوشان شامل موارد و بندهای متلفی از جمله 

دانش آموزان ، آزمون ورودی مدرس متوسطه و نمونه دولتی ، مفاد ثبت نام ، زمان  

توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون ، مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون ، ضوابط و  

شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون، مواد امتحانی، تعداد و ضریب سواالت آزمون،  

ظرفیت مدارس تیزهوشان، شرایط پذیرش دانش آموز، ضوابط تصحیح پاسخ برگ ها،  

وه نقل و انتقال دانش آموز می باشداعالم نتیجه و ثبت نام قبول شدگان، ضوابط و ن . 

قبل از ثبت نام در هر یک از مقاطع مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ، ابتدا الزم است به  

صورت دقیق به مطالعه دفترچه آزمون تیزهوشان بپردازید. همچنین در انتهای دفترچه  

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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/
https://irantahsil.org/%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%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%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/


فرم ثبت نام که در سامانه مورد نظر موجود می باشد ارائه گردیه   تیزهوشان نهم به دهم 

سامانه بدون خطا اطالعات خود را  است تا کلیه متقاضیان بر همین اساس بتوانند ابتدا در 

 .وارد نمایند

 

 

 

قرار خواهد گرفت سامانه سمپادهمزمان با ثبت نام در  دفترچه آزمون تیزهوشان . 

 

 

 

 دانلود دفترچه آزمون تیزهوشان 

 جهت دانلود دفترچه آزمون تیزهوشان ، می توانید به سامانه ثبت نام آزمون تیزهوشان

روی لینک دانلود  مراجعه نمایید. پس از ورود به به سامانه مورد نظر الزم است ابتدا بر 

دفترچه راهنمای ثبت نام ازمون تیزهوشان کلیک کنید. برخی از داوطلبان ممکن است  

 .پس از کلیک بر روی لینک مورد نظر، نتوانند دفترچه مورد نظر را دانلود نمایند

داوطلبان و اولیای محترم آنان توجه داشته باشند که دفترچه ثبت نام و ظرفیت مدارس  

م و دهم تنها در زمان مقرر بر روی سامانه ثبت نام تیزهوشان قابل مشاهده تیزهوشان هفت 

می باشد. چنانچه شما قبل و یا بعد از آن ، اقدام به دانلود دفترچه آزمون تیزهوشان نمایید،  

 .نخواهید توانست دفترچه مورد نظر را دریافت نمایید 

 

ترونیک و با استفاده از سامانه دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام تیزهوشان به صورت الک 

ثبت نام امکان پذیر خواهد بود. برخی از داوطلبان این سوال ممکن است داشته باشند که  

آیا می توان در سایر سایت های دیگر اقدام به دانلود دفترچه نمود؟ بله در این رابطه  

یت ها ممکن  هیچگونه مسئله ای وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اینکه برخی از سا

است دفترچه آزمون تیزهوشان سال های گذشته را قرار می دهند به همین دلیل نمی تواند  

 .به شما کمک نماید 

 

 

 

 

 

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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/


 و جهت دانلود دفترچه آزمون تیزهوشان پایه ششم به هفتم 

 .بر روی لینک های قرمز کلیک  نمایید  دانلود دفترچه آزمون تیزهوشان پایه نهم به دهم

 

 

 

 

تیزهوشان نهم به دهم  دفترچه آزمون  

مدارس تیزهوشان به منظور جذب دانش آموزان مستعد برای ادامه تحصیل در مدارس  

اقدام به ثبت نام و همچنین اخذ آزمون ورودی از کلیه داوطلبان می   تیزهوشان سمپاد

ارای شرایط  نماید. آزمون ورودی در هر دوره از دانش آموزانی اخذ می گردد که د

هفتم و دهم باشند. با توجه به تغییراتی که در سال   مندرج در دفترچه آزمون تیزهوشان

های اخیر در رابطه با مصوبات جدید مدارس تیزهوشان داشته ایم، اطالع دقیق از کلیه  

 .مفاد این دفترچه امری الزم و ضروری به نظر می رسد

ه متقاضی شرکت در آزمون ورودی  دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور ک

مدارس استعدادهای درخشان نمونه دولتی می باشند، الزم است در آزمون جداگانه ای که  

دستورالعمل آن در دفترچه آزمون تیزهوشان که متعاقبا توسط مرکز امور بین الملل و  

 .مدارس خارج از کشور اعالم خواهد شد، شرکت خواهند کرد

به محض ایجاد   با توجه به تغییرات ایجاد شده در رابطه با زمان ثبت نام تیزهوشان دهم 

زمان برگزاری این آزمون و همچنین تغییرات ایجاد شده در دفترچه  تغییرات در رابطه با 

ثبت نام و ظرفیت مدارس تیزهوشان هفتم و دهم در کانال تلگرامی ایران تحصیل اعالم  

خواهیم نمود. همچنین با برقراری ارتباط با متخصصین ایران تحصیل می توانید از زمان  

 .دقیق برگزاری این آزمون اطالع یابید

 

 

 

 

بر روی لینک   جهت مشاهده و دانلود دستورالعمل های آزمون های مدارس تیزهوشان

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%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.pdf
https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%85/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/03/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%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%86-1.pdf


 دفترچه آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 

دفترچه ثبت نام و ظرفیت مدارس تیزهوشان هفتم و دهم در سال های مختلف در زمان  

یت متفاوتی همراه می باشد. متاسفانه آنچه در سال های اخیر شاهد  متفاوت و با ظرف

بودیم، این است که ظرفیت این مدارس در سال های اخیر رو به کاهش بوده است. به  

می توانید از ظرفیت هر یک از مدارس اطالع   azmoon.medu.irهنگام ثبت نام در 

 .دقیق یابند 

مطابق با دفترچه آزمون تیزهوشان هفتم و دهم سال گذشته که زمان ثبت نام آزمون از  

روز ادامه داشت، احتماال برای امسال نیز در همین   14مورخ فروردین ماه آغاز و تا 

حدود زمانی منتشر می شود. تمامی مراحل ثبت نام ، دریافت کارت ورود به جلسه و ...  

همانطور که ذکر گردید، به صورت اینترنتی و با استفاده از همین سامانه مورد نظر  

 .امکان پذیر خواهد بود

برای کسب اطاعات بیشتر در رابطه با مفاد دفترچه ثبت نام و ظرفیت مدارس تیزهوشان  

هفتم و دهم و همچنین دفترچه آزمون تیزهوشان می توانید با مشاورین و متخصصین  

صیل تماس حاصل نمایید. بنابراین هر یک از داوطلبان می توانند برای آگاهی  ایران تح 

 .در این رابطه با با مشاورین و متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایند

 

 

https://irantahsil.org/azmoon-medu-ir/


[caption id="attachment_101429" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]دفترچه آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

 

ت دفترچه آزمون مدارس تیزهوشان محتویا   

کارت ورود به جلسه آزمون شامل چه اطالعاتی می باشد؟ نام، نام خانوادگي و سایر  

مشخصات فردي، عکس داوطلب، مدارس استعدادهاي درخشان و نمونۀ دولتي انتخاب  

شده به ترتیب اولویت و نشاني دقیق حوزه امتحاني می باشد. این کارت پنج روز قبل از  

مورد نظر قرار خواهد گرفت.   sampad.medu.irبرگزاری آزمون بر روی سامانه 

چنانچه اطالعات مندرج در این کارت اشتباهی وجود دارد، حتما با کارشناسان ما برای  

 .رفع این نواقص تماس حاصل نمایید

 

دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان  – تیزهوشانشرایط ثبت نام در آزمون   

دانش آموز باید نمرات کل دروس پایه پنجم او خیلی خوب   :دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

باشد و یا نمره یک درس خوب و نمره باقی دروس خیلی خوب باشد. تابعیت ایرانی هم  

نظر گرفتن یک سری شرایط  شرط دیگری است البته دانش آموزان غیر ایرانی با در 

توانند مجوز شرکت در آزمون تیزهوشان را داشته باشندخاص می . 

https://irantahsil.org/sampad-medu-ir/


کلیه دانش آموزان عالقمند به شرکت در آزمون   :دانش آموزان پایه نهم متوسطه

باشد. باید تابعیت ایرانی داشته    19بایست معدل ساالنه پایه هشتم آنها باالی تیزهوشان می

توانند در آزمون ثبت نام کنندغیر ایرانی با شرایط خاص می باشند و دانش آموزان . 

پس در نتیجه دانش آموزانی می توانند برای مدارس تیزهوشان در پایه ششم به هفتم و نهم  

به دهم ثبت نام نمایند که در مرحله نخست تابعیت ایرانی داشته باشند. تمام دانش آموزان  

ند می توانند در صورت داشتن شرایط اولیه برای ثبت  پایه نهم به دهم که قصد ثبت نام دار

نام در مدارس تیزهوشان اقدام نمایند. دانش آموزانی می توانندبرای مدارس تیزهوشان  

  19ثبت نام کنند که معدل کل پایه نهم دانش آموزان باید در پایه هشتم دارای معدل ساالنه 

باشد 19و باالی  . 

 

س تیزهوشان مدارک مورد نیاز ثبت نام مدار  

ثبت نام مدارس تیزهوشان عبارتند از مدارک مورد نیاز : 

 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی  •

 تکمیل فرم ثبت نام آزمون تیزهوشان به صورت اینترنتی  •

4*3اسکن عکس  •  

ت کرده و  دانش آموزان می بایست بعد از انجام مراحل ثبت نام کد پیگیری دریاف  •

نزد خود نگه دارند زمان اعالم نتایج را تا   کد پیگیریحتما  . 
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 [caption/]شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان

 

 مقاطع مدارس تیزهوشان

نهم به دهم می باشند.  مدارس تیزهوشان شامل دانش آموزان مقاطع ششم به هفتم و پایه  

دانش آموزان می توانند با مطالعه منابع کمک درسی و نیز کتاب های کمک درسی به  

سواالت تستی و چهارگزینه ای که طراحی شده است توانایی پاسخگویی به سواالت  

آزمون را پیدا کرده و از آنجایی که سواالت غلط نمره منفی خواهند داشت بنابراین  

دانش آموزان این است که به سواالتی که از پاسخ آن اطمینان دارند پاسخ  پیشنهاد ما به 

امتیاز می گیرند و همینطور در ازای هر پاسخ غلط یک   3دهند چرا که به ازای هر پاسخ 

 .امتیاز منفی می گیرند 

درصد سواالت آزمون را به خود اختصاص می دهد که از   80سواالت استعداد تحصیلی، 

پایه نهم و هشتم طراحی می شود الزم به ذکر است اگر داوطلب در یک  کتاب های درسی  

سوال بیشتر از یک گزینه را انتخاب کند پاسخ آن سوال غلط در نظر گرفته می شود،  

  70درصد سواالت آزمون را سواالت تحلیلی به خود اختصاص می دهد.  20همچنین 

درصد از کتاب های   30شود و  درصد باقیمانده از کتاب های درسی پایه نهم طراحی می

سوال و   90پایه درسی هشتم طراحی می شود. آزمون تیزهوشان پایه نهم به دهم شامل 

دقیقه زمان برای پاسخگویی می باشد 120 . 



سواالت آزمون مدارس تیزهوشان پایه نهم به دهم شامل دو دسته سواالت استعداد تحلیلی  

درصد امتیاز آزمون تعلق   80استعداد تحصیلی  و استعداد تحصیلی می باشد که به سواالت

درصد امتیاز آزمون تعلق می گیرد .مدت   20می گیرد و به سواالت استعداد تحلیلی 

دقیقه است 105پاسخگویی به سواالت استعدادتحصیلی  . 

 

 آخرین اخبار مرتبط با دفترچه آزمون تیزهوشان

با آغاز پروسه ثبت نام آزمون   1402  - 1401دفترچه ثبت نام آزمون مدارس سمپاد 

ورودی مدارس تیزهوشان منتشر می شود که البته هنوز تاریخ دقیقی برای آن اعالم نشده  

 .است

از طریق سایت درگاه ورود به   1402 - 1401دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 

قاله  و همچنین م Azmoon.medu.ir آزمون های وزارت آموزش و پرورش به نشانی 

 .ای که مطالعه کردید قابل دریافت می باشد

 

 خالصه مطالب 

در این مقاله سعی بر آن شده است تا دفترچه آزمون تیزهوشان دفترچه آزمون تیزهوشان  

نهم به دهم + دفترچه آزمون تیزهوشان ششم به هفتم و لینک دانلود دفترچه را برای شما  

نچه پس از خواندن این مقاله، مجددا  عزیزان به صورت کامل شرح و قرار دهیم. چنا

سوال یا ابهامی در خصوص دفترچه آزمون تیزهوشان دفترچه آزمون تیزهوشان نهم به  

دهم + دفترچه آزمون تیزهوشان ششم به هفتم برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ  

یدسواالت خود را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت کن  . 

 

 

جهت مشاوره شرکت در آزمون تیزهوشان و همچنین دریافت راهنمای کامل ورود به  

 .تماس حاصل فرمایید سامانه با مرکز مشاوره  ایران تحصیل

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

شب حتی ایام    1صبح الی  8ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از تماس از طریق تلفن  

 تعطیل 

https://irantahsil.org/


 

 


