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برخی از دانش آموزان بنا به دالیل مختلفی می خواهند که در دوره های اول و یا دوم متوسطه در مدارس 

تیزهوشان درس بخوانند. این افراد باید در آزمون ورودی این مدارس شرکت کرده و در آن آزمون قبول شوند. 

نتایج  بی صبرانه منتظر اعالمدانش آموزانی که در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان شرکت کرده می کنند، 

ان مقرر و به صورت اینترنتی هستند. آن ها می توانند نتایج تالش های خود را در زم آزمون تیزهوشان

مشاهده نمایند. در واقع، نتایج این آزمون، در یک مرحله مشخص اعالم می شود و این بدین معنی است که 

 .هر دانش آموز یا به طور قطعی قبول شده است و یا نتوانسته که تراز قبولی را کسب نماید

ت کرده اید و منتظر اعالم نتایج آزمون تیزهوشان اگر شما هم جز دانش آموزانی هستید که در این آزمون شرک

هستید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با زمان مشاهده، نحو 

  .مشاهده نتایج و ... بدانید را برای شما عزیزان به طور مفصل و کامل بیان خواهیم کرد

  

 :اطالعیه

مدارس تیزهوشان برای پایه های هفتم و دهم از طریق درگاه ورود به آزمون های وزارت آموزش نتایج آزمون 

 .و پرورش در بازه زمانی مقرر اعالم خواهد شد

  

  

 1402-1401زمان اعالم نتایج تیزهوشان 

آزمون است.  اولین سوالی که ممکن است در رابطه با اعالم نتایج تیزهوشان پرسیده شود، زمان اعالم نتایج این

زمان اعالم نتیجه آزمون تیزهوشان، توسط سازمان سنجش کشور عزیزمان مقرر می شود. افراد می توانند در 

این بازه زمانی به سایت های مربوطه مراجعه کرده و نتیجه تالش های مکرر خود را مشاهده نمایند. زمان 

ص نشده است. اما، پیش بینی می شود هنوز مشخ 1402-1401اعالم نتیجه این آزمون در سال تحصیلی 

هفته پس از برگزاری این آزمون اعالم شود. در  6الی  4که امسال هم همانند سال گذشته نتایج این آزمون، 

صورتی که این زمان توسط سازمان سنجش اعالم شود، این مقاله به روز رسانی خواهد شد. عالوه بر این، می 

و برقراری ارتباط با مشاوران ما، از زمان اعالم نتیجه آزمون  ایران تحصیل توانید از طریق مراجعه به سایت

  .تیزهوشان در پایه های هفتم و دهم، اطالع یابید

  

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/
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  نحوه مشاهده اعالم نتایج آزمون تیزهوشان

به صورت  در آزمون تیزهوشان شرکت کرده اید، می توانید همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، افرادی که

برای مشاهده نتیجه این آزمون، اقدام نمایید. الزم به ذکر است تا بدانید که هر یک از شما دانش  اینترنتی

آموزان باید مطابق با پایه تحصیلی خود به سایت مربوطه مراجعه کرده و کارنامه خود را مشاهده کنید. برای 

کارنامه خود، باید مراحلی را با دقت و به درستی انجام دهید که تمامی این مراحل را برای پایه های  مشاهده

  .هفتم و دهم در ادامه بیان خواهیم کرد

  

 راهنمای تصویری مشاهده نتایج تیزهوشان در پایه ششم به هفتم

که در دوره اول متوسطه در شما دانش آموزان عزیز اگر که در پایه تحصیلی ششم هستید و می خواهید 

مدارس تیزهوشان درس بخوانید، پس از شرکت در آزمون های ورودی این مدارس، باید در زمان مقرر نتیجه 

 آزمون خود را مشاهده نمایید. برای مشاهده نتیجه آزمون تیزهوشان خود، ابتدا باید وارد سامانه

 hoosh.medu.irروی بر باید آن، از پس و کرده وارد درستی  شوید. سپس، کد ملی و رز عبور خود را به 

   .کنید کلیک « ورود » گزینه

  

  

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


[caption id="attachment_112162" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مای تصویری مشاهده نتایج در پایه ششم به هفتمراهن

  

  

در مرحله دوم، شما دانش آموزان عزیز باید در صفحه ای که در مقابلتان نمایش داده می شود، عنوان خود ) 

دانش آموز ( و نام سازمان ) نام مدرسه ای که هم اکنون در آن درس می خوانید ( را انتخاب کنید. سپس، بر 

  .گزینه تایید کلیک کرده و وارد پنل شخصی خود شوید روی

  



[caption id="attachment_112163" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ه نتایج تیزهوشان در پایه هفتمنحوه مشاهد

  

  

در این مرحله بعد اطالعات دانش آموز به صورت کامل برای شما نشان داده می شود که می توانید کارنامه 

 .مربوط به نتیجه آزمون را در این بخش مشاهده کرده و آن را مطابق تصویر زیر دانلود کنید

  



[caption id="attachment_112164" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای گام به گام مشاهده نتایج تیزهوشان هفتم

  

  

البته، الزم به ذکر است تا بدانید که اگر داوطلبی در این آزمون قبول نشود، در صورت بروز اشتباه در هنگام 

تصحیح، می تواند نسبت به نتیجه آزمون خود اعتراض نماید. در واقع، وی باید در ابتدا کارنامه خود را مشاهده 

ررسی کند. اگر مغایرتی وجود داشت، در این صورت، کرده و سپس، سواالت درست، سواالت نادرست و ... را ب

نسبت به نتیجه آزمون خود اعتراض نماید. برای اطالع از نحوه ثبت اعتراض، می توانید مقاله زیر را مطالعه 

  .کنید

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان جهت مطالعه مقاله

  

  

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-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/
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-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/


 راهنمای تصویری مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان در پایه نهم به دهم

اطالع از قبولی در رشته های انتخابی و قبول شدن در این آزمون برای پایه نهم به دهم از اهمیت باالیی 

برخوردار است. به همین دلیل، اگر دانش آموز این پایه هستید حتما در زمان مقرر نسبت به مشاهده نتیجه 

مراحلی را با دقت و به درستی طی کنید  آزمون خود اقدام کنید. برای مشاهده اینترنتی نتیجه این آزمون، باید

  :که این مراحل، شامل موارد زیر می باشند

مراجعه کرده و بعد از وارد نمودن نام کاربری و رمز سایت همگام در azmoon.medu.ir  ابتدا به سایت

 .کلیک کنید "ورود"ی گزینه کادرهای مربوطه بر رو

  

[caption id="attachment_112165" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ری مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان در پایه نهم به دهمراهنمای تصوی

  

  

در صفحه ای که به شما نشان داده می شود، باید نقش خود و عنوان سازمان را در کادرهای مربوطه وارد 

 .نمایید

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


  

[caption id="attachment_112166" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان در پایه نهم

  

  

شویم و در آنجا اطالعات هویتی دانش آموز و وضعیت پذیرش او در آزمون مشخص حاال وارد مرحله بعدی می

اید یا خیر. در ضمن پذیرفته شده توانید ببینید که آیا در آزمونمی "وضعیت قبولی"در زیر ستون  .شده است

در این کارنامه  .روی آیکونی که زیر ستون مدیریت قرار دارد کلیک کنید تا کارنامه خود را مشاهده نمایید

توانند تعداد سواالت صحیح و غلط و یا نزده را در هر درس مشاهده اند میداوطلبانی هم که پذیرفته نشده

البته برای  .بول شده در مدارس انتخابی هم در آنجا قابل مشاهده استکنند، همچنین تراز آخرین نفر ق

 .اند نمایش داده شده استای که در آن پذیرفته شدهاند، نام مدرسهداوطلبانی که پذیرفته شده

  

  



[caption id="attachment_112167" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مشاهده نتایج آزمون تیزهوشان دهم

  

  

 نکات مهمی که در زمان اعالم نتایج تیزهوشان باید بدانید

، باید نکاتی را بدانید که برخی از نتایج آزمون تیزهوشان شما دانش آموزان عزیز و گرامی در زمان اعالم

  :مهم ترین این نکات، شامل موارد زیر می باشند

  نتایج آزمون تیزهوشان طبق روال هر ساله در یک مرحله مشخص اعالم می شود و این بدین معنی

ته که تراز قبولی تیزهوشان را کسب است که هر دانش آموز یا بطور قطعی قبول شده است و یا نتوانس

 .نماید

 اند ای که در آن پذیرفته شدهاند فقط نام مدرسهبرای داوطلبانی که در آزمون تیزهوشان قبول شده

اند رتبه قبولی را کسب نمایند، حداکثر تا یک هفته بعد شود. برای داوطلبانی که موفق نشدهدرج می

شان که شامل تراز هر درس، تراز کل آزمون، تراز آخرین نفر قبولی از اعالم نتایج، کارنامه عدم قبولی

 .شودهای صحیح و غلط و نزده منتشر میمدارس منتخب و تعداد پاسخ

 ای اعالم شده که اگر یکی از دو نفری که باهم دوقلوی هم جنس هستند، در سال گذشته در بخشنامه

شود. البته، به شرطی که همجنس نیز موافقت می در آزمون تیزهوشان قبول شود، با ثبت نام دو قلو



او در پایه ششم باشد و نمره همه دروسش خیلی خوب باشد. همچنین، اگر در پایه نهم است، باید 

باشد و در صورتی که حداقل شصت درصد تراز آخرین نفر قبولی را کسب  19.80معدلش باالی 

 .نموده باشد

  تیزهوشان قصد تغییر مدرسه خود را داشته باشید، ابتدا باید چنانچه پس از پذیرفته شدن در آزمون

از شرایط نقل و انتقال تیزهوشان و سمپاد اطالع یابید. سپس، در صورتی که آن شرایط را دارا بودید، 

 .اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهید

  

  

 . کلیک کنید ، بر روی لینکو تیزهوشان قل و انتقال دانش آموزان سمپادن جهت آشنایی با شرایط

  

  

  جدیدترین اخبار پیرامون مدارس تیزهوشان

نفع دانش آموزان / اغلب نفرات برتر کنکور در مدارس غیردولتی و  شیوه جدید برگزاری کنکور به

 کنندتیزهوشان تحصیل می

ایسکانیوز وگو با خبرنگار گروه دانشگاه امیرعلی سامخانیان، مدیر متوسطه دوم مدرسه سما پاسداران در گفت

 جدید شیوه در: گفت کنکور برگزاری درباره تغییرات اعمال شده از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی در نحوه

 نمرات برتر آموزش دلیل به آموزان دانش خاص مدارس در که داشت تاکید امر این به باید کنکور برگزاری

 .کنندمی کسب باال

 های ورودی مدارس تیزهوشانی در آزمونهزار دانش آموز کردستان ۶شرکت بیش از 

 مدارس هفتم پایه ورودی آزمون های درخشان آموزش و پرورش کردستان گفت:رئیس اداره استعداد

 با همزمان خرداد ۲۷ جمعه روز دهم پایه ورودی آزمون و خرداد ۲۶ شنبه پنج روز درخشان هایاستعداد

 .ردستانی در مدارس استان برگزار شدک آموز دانش ۲۳۶ و هزار ۶ شرکت با کشور سراسر

 نتایج آزمون تیز هوشان چه زمانی اعالم می شود؟

حدودا یک ماه بعد از برگزاری آزمون تیزهوشان  1402 - 1401داوطلبان آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 

مالی برای خود اقدام می نمایند. زمان احت ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱برای دریافت نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d9%be%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%85%d9%be%d8%a7%d8%af/


اعالم نتایج توسط سازمان ملی استعداد های درخشان برای آزمون سمپاد در هر دو پایه تحصیلی اوایل مرداد 

 .ماه می باشد

  

  

  

  

 :اطالعیه مهم

های ورودی پایه دفترچه سؤاالت آزمون ،به گزارش روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

کلید  و 1401/03/29در تاریخ  1401-1402های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 

قابل  azmoon.medu.ir به آدرس اینترنتی1401/3/30در تاریخ  ،()کلید اولیهنتصحیح طراحان آزمو

 .باشد دریافت می

  

  

 خالصه مطالب

نتایج آزمون  ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با زمان و نحوه مشاهده

، آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که برای مشاهده کارنامه خود حتما به سامانه ای که مرتبط با تیزهوشان

طی کنید. اگر بنا به هر دلیلی  پایه تحصیلی شما است مراجعه نموده و سپس مراحل ذکر شده را با دقت

نتوانستید که کارنامه خود را مشاهده کنید، نگران نباشید. زیرا، می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل 

تماس گرفته و از آن ها کمک بخواهید. مشاوران ما در سریع ترین زمان ممکن مشکل شما را رفع کرده و به 

  .شما عزیزان کمک خواهند کرد

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 


