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شان در مدارس اناغلب دانش آموزان و اولیایی که فرزند

خوانند با این آزمون آشنا هستند. تیزهوشان درس می

برای ورود به مدارس تیزهوشان در دوره  ،این آزمون

آموزان باشد. برای ثبت نام دانش دوم متوسطه میاول و 

هیچ اجباری وجود ندارد و تمامی دانش  ،در این آزمون

آموزان برای ثبت نام آزمون جانمایی سمپاد آزاد 

 هستند. 

فرزندتان در پایه نهم یا هفتم است و یا خود اگر 

خواهید که در د و مییهستیا هفتم شما در پایه نهم 

این آزمون، رابطه با در د، حتما یمون شرکت کناین آز

در  ،. برای رفع این ابهاماتداریدسواالت و ابهاماتی 

ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در این مقاله 

آزمون هر آن چه که باید در رابطه با ثبت نام 

را باید بدانید و تمامی نکات آن  جانمایی سمپاد

 بیان خواهیم کرد. 

 سمپاد به چه معناست؟

که معنی سمپاد شاید این سوال برای شما پیش بیاید 

چیست؟ بنابراین، بهتر است پیش از آن که بخواهیم 

نحوه ثبت نام در آزمون جانمایی سمپاد را برای شما 

عزیزان بیان کنیم، شما را با معنی سمپاد آشنا کنیم. 

به سازمانی که امور تحصیلی دانش آموزان مستعد و با 

را نظارت کند، سازمان ملی پرورش  باالبهره هوشی 

گویند. به دلیل طوالنی بودن عدادهای درخشان میاست

این نام، به اختصار نام این سازمان را سمپاد نیز 

اما، این سازمان در بین مردم و دانش گویند. می

 تیزهوشان معروف است.  ،آموزان با نام دیگری به اسم

سازمان سمپاد یا تیزهوشان، دارای مدارس زیادی در 

، این باشد. در واقعمختلف میکل کشور و در مقاطع 

در مقطع راهنمایی، مقطع دبیرستان و مقطع پیش  مدارس

این سازمان، دانش آموزان خود . وجود دارنددانشگاهی 



را پس از قبولی در آزمون سمپاد، در مقاطع راهنمایی 

 کند. و دبیرستان، انتخاب می

 آزمون جانمایی سمپاد شرایط ثبت نام

آزمون جانمایی باید شرایط و  شما برای ثبت نام در

ضوابط شرکت در آن را داشته باشید. این شرایط و 

 باشند: ضوابط مهم، شامل موارد زیر می

 باید حتما تابعیت کشور ایران را داشته باشید.  

خود را به همراه  باید گواهی اشتغال به تحصیل 

داشته باشید. شما عزیزان باید این گواهی را از 

 ستید، دریافت کنید. ای که همدرسه

خواهید که در پایه هفتم در مدارس اگر می 

تیزهوشان ثبت نام کنید، باید در تمامی دروس 

اما، پنجم و ششم نمره خیلی خوب را کسب نمایید. 

اگر در دروس پنجم و ششم فقط یک درس را با نمره 

توانید در این آزمون خوب قبول شوید، باز هم می

 شرکت کنید. 

خواهید که در مقطع دبیرستان وارد مدارس اگر می 

مدرسه را در  3توانید حداکثر تیزهوشان شوید، می

 شهر محل زندگی خود انتخاب کنید. 

خواهید که در پایه اگر پایه هشتم هستید و می 

نهم به مدارس تیزهوشان بروید، معدل سال هشتم 

 باشد.  19شما باید حداقل 

الزم به ذکر است تا بدانید که اگر هر کدام از شرایط 

توانید در این آزمون ذکر شده را نداشته باشید، نمی

 شرکت کنید. 

 آزمون جانمایی سمپاد  ثبت نامو نحوه مراحل 

اگر حال که با شرایط و ضوابط این آزمون آشنا شدید، 

خواهید که در این آزمون شرایط ذکر شده را دارید و می

ا با دقت مراحلی ر ،شرکت کنید، باید برای ثبت نام

مراحل ثبت  مقاله و به درستی انجام دهید. در ادامه

های هفتم و دهم را نام در آزمون تیزهوشان در پایه

 شما عزیزان بیان خواهیم کرد.  برای



 مراحل ثبت نام در آزمون جانمایی سمپاد پایه هفتم

در این آزمون شرکت خواهید برای پایه هفتم اگر که می

کنید، باید مراحل ثبت نام را با دقت انجام دهید. 

، شامل پایه هفتم مراحل ثبت نام در آزمون تیزهوشان

 باشند:موارد زیر می

این آزمون ابتدا باید وارد  شما برای ثبت نام در 

شوید و سپس، کد ملی و رمز عبور   Hoosh.medu.irسایت

 همگام خود را وارد کنید.

نقش و عنوان خود را انتخاب کرده پس از آن، باید  

و با کلیک بر روی گزینه تایید، وارد پرتال دانش 

 آموزی شوید. 

هم اکنون یک صفحه برای شما نمایش داده می شود  

که باید بر روی گزینه استعدادهای درخشان پایه 

 هفتم کلیک کنید. 

که رنگ  «جدید» در این مرحله باید بر روی گزینه 

اطالعات خواسته شده را ن سبز است کلیک کرده و آ

 به درستی وارد نمایید. 

پس از این که اطالعات را به طور کامل وارد  

 حتما بر روی گزینه ذخیره کلیک نمایید. کردید، 

د هزینه ثبت نام بایپس از ذخیره کردن اطالعات،  

ت نموده و از طریق گزینه رسید ثبت نام، را پرداخ

 ا چاپ کرده و به پایان برسانید. این عملیات ر

 مون جانمایی سمپاد پایه دهمزمراحل ثبت نام در آ

خواهید که برای پایه دهم اگر پایه نهم هستید و می

در این آزمون شرکت کنید، باید مراحل زیر را به 

 ترتیب طی کنید. 

 فروردین 25تا  11شما عزیزان باید در تاریخ  

 مراجعه کنید.  Hoosh.medu.irبه سایت  1401

پس از ورود به سایت ذکر شده، باید کد ملی و  

رمز عبور خود را به درستی و با دقت وارد 

ید شرایط ثبت نام را ، شما باکنید. هم اکنون

ذخیره و »مطالعه کنید و سپس بر روی گزینه 

 کلیک کنید. « بعدی



در این مرحله شما باید اطالعات خواسته شده را  

با دقت وارد کنید و در نهایت هزینه ثبت نام 

را پرداخت کنید. فراموش نکنید که پس از 

 پرداخت هزینه، ثبت نام را نهایی کنید. 

 آزمون جانمای سمپاد نکات مهم ثبت نام

شما عزیزان در هنگام ثبت نام در این آزمون باید 

بدانید و رعایت کنید که برخی از  نکات مهمی را

 باشند: ها شامل موارد زیر میترین آنمهم

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، همه دانش  

توانند در این آزمون شرکت کنند. آموزان می

در این آزمون شرکت  خواهیدنمیکه همچنین، اگر 

نکنید.  برای ثبت نام هیچ اقدامی توانیدمیکنید، 

و شرکت در  هیچ اجباری در ثبت نام ،عدر واق

 وجود ندارد.  آزمون سمپاد

شما باید در زمان ثبت نام، یک شماره تلفن معتبر  

در صورتی که شماره تلفن را در سامانه ثبت کنید. 

معتبر و صحیح نباشد، پیامک ثبت نام را دریافت 

 نخواهید کرد. 

الزم به ذکر است تا بدانید که پس از اتمام آزمون  

توانید هیچ درخواستی مبنی و اعالم شدن نتایج، نمی

 بر انتقال از پایه نهم به دهم داشته باشید. 

اگر در زمان ثبت نام، اطالعاتی را نادرست وارد  

کرده باشید، جای هیچ گونه نگرانی نیست. زیرا، 

 هر مرتب سایت مربوطتوانید به طوبرای اصالح آن می

اطالعات  ،های اعالم شدهرا چک کنید و در تاریخ

 خود را اصالح کنید. 

 جانمایی سمپاد منابع آزمون

که عبارتند  باشندمیسواالت آزمون تیزهوشان، دو نوع 

از: سواالت استعداد تحلیلی و سواالت استعداد تحصیلی 

درصدی در نظر گرفته  50که برای هر کدام، امتیاز 

 4سواالت بخش استعداد تحلیلی به صورت شده است. 
ای هستند که در این بخش توانایی تحلیل، طبقه گزینه

شود. سواالت بخش استعداد بندی و... شما ارزیابی می



های ای هستند و سواالت آن از کتابگزینه 4تحصیلی نیز 

شوند. برخی از منابع مهم این آزمون، درسی طراحی می

 باشند:یر میشامل موارد ز

 کتاب علوم تجربی 

 کتاب ریاضی 

 کتاب زبان و ادبیات فارسی 

کتاب مطالعات اجتماعی) اجتماعی، تاریخ و  

 جغرافیا(

های کتاب قرآن و معارف اسالمی) قرآن و پیام 

 آسمانی(

زبان انگلیسی و زبان عربی) برای آزمون پایه  

 دهم(

 توانید با مطالعه منابع ذکر شده وشما عزیزان می

همچون: مشاوران ای بر و شایستهکمک مشاوران معت

ایران تحصیل، در این آزمون نمره خوبی را کسب 

 نمایید. 

 خالصه مطلب

الزم به ذکر است تا بدانید که آزمون تیزهوشان دارای 

یقین  ینمره منفی است. بنابراین، اگر به پاسخ سوال

ندارید، بهتر است آن سوال را جواب ندهید. به یاد 

 ،در این آزمون قبولیبرای بهتر است شته باشید که دا

حتما با یک مشاور در ارتباط باشید و از او کمک 

اص شخاو یا  انمشاوران بهتر از دوست ،بگیرید. زیرا

شما را در این راه کمک خواهند کرد. ما در  دیگر،

این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور 

نا کنیم. اگر ین آزمون آشبا نحوه ثبت نام در ا کامل

سوال دیگری در این زمینه دارید حتما با ما تماس 

بگیرید و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در 

ترین زمان ممکن شما عزیزان را در سریع ،ایران تحصیل

 کمک خواهند کرد. 
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