
برای دانش آموزان خالق و باهوش دغدغه بسیار باالیی برای والدینشان می باشد. چرا  بهترین مدارس تیزهوشانانتخاب 

که با انتخاب درست و به جا می توانند مسیر زندگی فرزندشان را تغییر دهند. مدارس تیزهوشان جزو بهترین مدارس در 

دانش آموزان دارای ضریب هوشی باال سطح کشور می باشند. اغلب دانش آموزان خواستار ثبت نام در این مدارس هستند. 

 .شرایط شرکت در آزمون و قبولی در آزمون تیزهوشان و تحصیل در این مدارس را دارند

مدارس تیزهوشان امروزه تحت عنوان مدارس عالمه و فرزانگان و اسامی معدود دیگری فعالیت می کنند. تحصیل در این 

آموزان ممکن می شود. مدارس تیزهوشان با یکدیگر از لحاظ علمی و حتی مدارس با توجه به آزمون ها و یا نمرات دانش 

 .عملی رقابت می نمایند. برای شناخت بهترین مدارس تیزهوشان این مقاله را تا انتها بخوانید

آزمون تیزهوشان هر ساله توسط سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم 

می شود. افراد دارای رتبه باال در این آزمون قبول می شوند و می توانند در این مدارس تحصیل کنندبرگزار  دانش  .

آموزان دختر با استعداد می توانند با آگاهی کامل و دقیق تر از آزمونشان برنامه ریزی صحیح تر کرده تا از نگرانی و 

ین مدارس تیزهوشان را مورد بررسی قرار دهیمدر این مقاله قصد داریم بهتر .استرس خودشان کم کنند . 

 

به منظور آشنایی با بهترین مدارس تیزهوشان از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران 

 .تماس حاصل فرمایید تحصیل

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

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

 

 بهترین مدارس تیزهوشان
دانش آموزان که از ضریب هوشی باالیی برخوردار می باشند، با داشتن این شرایط ، تابعیت ایرانی و یا اقامت قانونی 

و نمره تحصیلی خیلی خوب برای پایه ششمی ها می توانند در  های نهم  در پایه ۱۹ایرانی، اشتغال به تحصیل، داشتن معدل 

آزمون شرکت کنند. در صورتی که تمامی شرایط را دارا باشند می توانند در بهمن ماه از طریق دو سایت، 

AZMOON.MEDU.IR و HOOSH.MEDU.IR  با پرداخت هزینه تعیین شده برای ثبت نام در آزمون ، ثبت نام

خود را قطعی کنید. چون ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی می باشد بدین ترتیب اشتباه در ثبت نام و مغایرت 

مشخصات با اصل مدارک دانش آموز به عهده خود داوطلب می باشد و فقط یکبار زمان دریافت کارت ورود به جلسه امکان 

ت ممکن می باشدویرایش اطالعا . 

 

ورودی پایه ششم به هفتم را به طور کامل و دقیق مطالعه کنند تا آگاهی  داوطلبان باید دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان

در صورت قبولی در آزمون ورودی می توانید در این مدارس  کامل نسبت به مدارک الزمه و شرایط ثبت نام داشته باشند. 

ثبت نام کند و به تحصیل خود ادامه دهد. در این مدارس استادان مجرب عالوه بر آموزش موضوعات درسی در سطح بسیار 

می پردازند. …. ضوعات غیر درسی در زمینه های مختلف از جمله ، روباتیک و نجوم و مسائل پرورشی وباال به مو

تفاوت این مدارس با مدارس عادی اغلب در شیوه و روش های آموزشی و آموزش های متفاوت و نکات و نمرینات اضافی 

می باشد… و کالس های فوق برنامه و  . 

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://azmoon.medu.ir/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%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%86-98-99/


این مدارس در سطح باال صورت میگیرد هرساله تعداد زیادی قبولی در رتبه های عالی  با توجه به این که آموزش ها در

و جشنواره های بین المللی دارند.  دانشگاهی داشته و همچنین دانش آموزان سمپادی تعداد قبولی زیادی در المپیاد جهانی 

تقریبا در تمام شهر های کشور چنین مدارسی  تعداد مدارس عالمه و فرزانگان در استان های بزرگ کشور بیشتر می باشد و

دایر می باشد در صورتی که در شهری مدرسه تیزهوشان وجود نداشته باشد دانش آموزان می توانند در شهر دیگر تحصیل 

 .کنند و در خوابگاه دانش آموزی بمانند

انش آموزان باید به تفاوت فرزندانشان و نکته حایز اهمیت در رابطه با بهترین مدارس تیزهوشان این می باشد که والدین د

آگاه باشند تا انتظار باال و بیش از حد از فرزندشان در مسیر تحصیل نداشته و فشار زیاد به … سبک یادگیری آنها و

 .فرزندانشان وارد نکنند. اهمیت پایه ششم و نهم بسیار باال می باشد

 

 

 

 

 .برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با ثبت نام مدارس تیزهوشان کلیک کنید

 

 

 اهمیت رتبه بندی مدارس تیزهوشان

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-%d9%88-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/


این آزمون بر خالف آزمون کنکور که بعد از این که رتبه دانش آموز مشخص شد می توانند انتخاب رشته کنند، ولی در این 

که  آزمون داوطلبان باید قبل از برگزاری آزمون انتخاب های خود را انجام داده و اولویت بندی کنند که ممکن است این کار

برای انتخاب مشکل تر کند. افرادی ممکن است بر این باور اشتباه  باید قبل از مشخص شدن رتبه انتخاب کنند شرایط را 

باشند که باید مدارس شهر خود و یا نزدیک را شهر خودشان را انتخاب کنند. در صورتی که اولویت و قبولی ربطی به 

زان می توانند شهر های مورد نظر خود را انتخاب و به ترتیب اولویت بندی آدرس و شهر محل زندگی نداشته و و دانش آمو

 .کنند

قابل ذکر می باشد که دانش آموزان باید قبل از برگزاری آزمون سه اولویت خودشان را در لیست ثبت نامی خودشان 

عمال می شود. رتبه بندی مدارس مشخص کنند، که بعد از برگزاری آزمون قبولی ویا عدم قبولی آنها به ترتیب انتخابشان ا

 :تیزهوشان در دو دوره به بدین صورت می باشد

در هر استانی مدارس عالمه و فرزانگان دارای رتبه بندی می باشند که بر حسب انتخاب و رتبه دانش آموز در صورت 

 .قبولی در آزمون می توانند در یکی از این مدارس تحصیل کنند

وزشی برای آمادگی برای آزمون تیزهوشان می توانند کمک بسیار زیادی به دانش آموزان نکته: شرکت در کالس های آم

 .کنند

 

 انتقال دانش آموزان دوره اول به دوره دوم

همان طور که اکثرا می دانید دانش آموزانی که در دوره اول قبول شده اند و معدل تحصیلی بسیار باالیی دارند برای ورود 

زی به شرکت در آزمون ندارند، و می توانند به صورت مستقیم به دوره دوم منتقل شوندبه دوره دوم دیگر نیا . 

 

 کالس های آموزشی پله برای قبولی دانش آموزان در این آزمون

با توجه به این موضوع که سطح آموزش در این مدارس بسیار باال می باشد پس موضوعات و سواالت موجود در این 

روس درسی خواهد داشت پس در نتیجه قبولی در این آزمون بسیار دشوار و سخت می باشد. آزمون سطح باالیی از د

موسساتی می باشد که با بکار گیری اساتید مجرب و ماهر دانش آموزان دارای سطح علمی باال را برای شرکت در این 

 .آزمون آماده می کنند

تحصیل در آن مدرسه مقدور نبود می توانند درخواست انتقالی در صورت قبولی در این آزمون بعد از ثبت نام اگر برایتان 

 .خود را مطرح کنید و در صورت داشتن شرایط الزمه با در خواست تحصیل در مدرسه دیگر موافقت می شود

 

 



 

 

 

 شرایط ثبت نام در مدارس تیزهوشان متوسط اول

 داشتن تابعیت ایرانی و یا اقامت قانونی در کشور 
خوب در تمامی دروس پایه ششم ابتدایی داشتن نمره خیلی   

تبصره ای وجود دارد که بدین شرح می باشد، چنانچه دانش آموز در دو سال پنجم و ششم تحصیلیش همه نمراتش  

خیلی خوب باشد و تنها در بک درس نمره خوب داشته باشد مجاز به شرکت در آزمون تیزهوشان می باشد. و این 

ابل تغییر می باشدشرط برای قبولی آزمون غیر ق . 

 

 شرایط ورودی در بهترین مدارس تیزهوشان

این آزمون صرفا برای تحلیل استعداد های تفکر و تحلیلی دانش آموزان می باشد و همچنین سنجش میزان ضریب هوشی 

ر میگیرند، از جمله مهارت هایی که در این آزمون مورد تحلیل فرا .یکی دیگر از اهداف برگزاری این آزمون ها می باشد

 .توانایی تجسم کردن، فهمیدن و تصمیم گیری منطقی می باشد

در این آزمون نیاز نیست دانش آموزان موضوعات و مباحث درسیشان را حفظ کنند. چون این آزمون صرفا از مطالب 

پس نتیجه  درسی دانش آموز نمی باشد و سواالت مطرح شده در آزمون تیزهوشان جنبه هوشی و استعداد یابی دارند.

میگیریم که دانش آموزی که به تواند دروس تحصیلیش را با نمره باال پاس کند نمی توان گفت که حتما در این آزمون قبول 

 .می شوند



سواالت آزمون تیزهوشان  ۹۸در آزمون  .ابزار مهم برای قبولی در آزمون تیزهوشان، هوش و استعداد و خالقیت می باشد

و فقط سواالت درس علوم کم و بیش در این آزمون مطرح شده است. پیشنهاد می شود که  اند. فقط هوشی تصویری بوده 

داوطلبان شرکت در آزمون تیزهوشان باید عالوه بر یادگیری سواالت هوشی مباحث درسی علوم و ریاضی را نیز مطالعه 

 .کنند

 

 ثبت نام در آزمون و مدرسه تیزهوشان در پایه متوسط دوم

این دوره در سایت آزمون به دو صورت با آزمون و بدون آزمون می باشد. دانش آموزانی که در دوره اول در ثبت نام در 

فارق التحصیل شده اند می توانند بدون شرکت در آزمون در مدارس سمپاد و یا استعداد  ۱۸مدرسه تیزهوشان با معدل باالی 

طلب شرکت در آزمون اطالعاتش را غلط وارد کند در زمان های درخشان تحصیل کنند. در صورتی که به هر دلیلی داو

دریافت کارت ورود به جلسه می تواند اطالعات ثبت نامیش را ویرایش کند. داوطلب آزمون ورودی نهم به دهم نیز باید 

م در می اطالعات دفترچه آزمون استعداد های درخشان را به صورت کامل و دقیق مطالعه کنند و با پرداخت هزینه ثبت نا

 .توانند در آزمون شرکت کنند

 

 

 شرایط ثبت نام مدرسه بهترین مدارس تیزهوشان متوسط دوم

 داشتن تابعیت ایرانی 
به باال در پایه هشتم ۱۹داشتن حداقل معدل    



 

 سواالت آزمون مدارس تیزهوشان

سواالت این آزمون به دو قسمت تقسیم می شوند که شامل، استعداد تحصیلی و تحلیلی می باشد. تعداد سواالت استعداد های 

است. تعداد سواالت قران و معارف  ۴۵دقیقه می باشد. نمره کل استعداد تحلیلی  ۱۵و زمان تعیین شده عدد  ۱۵تحلیلی 

و علوم  ۱عدد با ضریب  ۱۵و مطالعات اجتماعی  ۲عدد با ضریب  ۱۵ و زبان و ادبیات فارسی ۲با ضریب  ۸اسالمی 

دقیقه می  ۱۰۵می باشد مدت پاسخگویی به تمام این سواالت  ۳عدد با ضریب  ۲۰و ریاضی  ۲عدد با ضریب  ۱۷تجربی 

 .باشد

می باشد که داوطلبان قابل ذکر  .زمان ثبت نام در آزمون تیزهوشان به طور پیش بینی شده در دهه اول اردیبهشت می باشد

باید بدانند که منبع اصلی سواالت این آزمون، آزمون های قبل می باشد. با مطالعه سواالت آزمون های قبلی می توانند از 

 .منابع آزمون مطلع شوند

 

 

 خالصه مطالب

بی قرار داده و از مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی براساس ازمونی که هر ساله برگزار می شود محصالن را مورد ارزیا

بین آن ها بهترین ها را بر میگزینند. مدارس تیزهوشان )عالمه و فرزانگان( تحت ازمون های مختلف در طول سال 

تحصیلی با یکدیگر رقابت می کنند و از همین طریق برتری دانش اموزان هر مدرسه و معلمانشان تا حدودی مشخص می 

تیزهوشان و دانش اموزان ان را شناسایی نمود گردد. در نهایت می توان بهترین مدارس  . 
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