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 اردبیل

   0ناحیه  –فرزانگان  اردبیل

  دخترانه فرزانگان محقق اردبیلی اردبیل

 87 پسرانه 2شهید بهشتی  اردبیل

 8 دخترانه فرزانگان پارس آباد مغان

 8 پسرانه شهید بهشتی پارس آباد مغان

   فرزانگان تازه کندانگوت

 20 پسرانه 0شهید بهشتی  خلخال

 20 دخترانه فرزانگان خلخال

 22 پسرانه شهید بهشتی گرمی

 22 دخترانه فرزانگان گرمی گرمی

 5 دخترانه فرزانگان مشکین شهر

   امیرکبیر مشکین شهر

  دخترانه فرزانگان محقق اردبیلی نمین

  پسرانه 2شهید بهشتی  نمین

 اصفهان

   فرزانگان امین اصفهان

 067 پسرانه ای شهدی اژه اصفهان

   خدیجه کبری اصفهان

 26 پسرانه ای شهید اژه آران و بیدگل

  پسرانه شهیدان جندقیان خمینی شهر

 00 پسرانه ای شهید اژه شاهین شهر

  پسرانه 2ای  شهید اژه شهرضا

  پسرانه ایی شهید اژه شهرضا

  دخترانه فرزانگان امین کاشان

 55 دخترانه فرزانگان کاشان

 55 پسرانه شهید بهشتی نجف آباد

 57 دخترانه فرزانگان نجف آباد

 البرز

 01 پسرانه ای شهید اژه فردیس

  پسرانه 5شهید سلطانی  فردیس

  پسرانه 0سلطانی  شهید فردیس

  دخترانه 0فرزانگان  کرج

 52 دخترانه 0فرزانگان  کرج

 85 پسرانه 0شهید سلطانی  کرج

 05 دخترانه 2فرزانگان  کرج

 05 پسرانه 5شهید سلطانی  کرج

 58 دخترانه 0فرزانگان  کرج

 02 پسرانه 0شهید سلطانی  نظرآباد

  دخترانه فرزانگان نظرآباد

   5شهید سلطانی  هشتگرد

  پسرانه 5شهید سلطانی  هشتگرد

   شرافت هشتگرد

  دخترانه فرزانگان هشتگرد

   معلم هشتگرد

 ایالم
 56 پسرانه شهید بهشتی ایالم

   2فرزانگان  ایالم
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 آذربایجان شرقی

  دخترانه فرزانگان اهر

   0شهید مدنی ناحیه  آذرشهر

  دخترانه فرزانگان بناب

 51 پسرانه عالمه طباطبایی بناب

 28 دخترانه 0فرزانگان ناحیه  تبریز

 51 پسرانه 0عالمه طباطبایی ناحیه  تبریز

 78 دخترانه 0فرزانگان ناحیه  تبریز

 51 پسرانه 5عالمه امینی ناحیه  تبریز

 52 پسرانه 2ناحیه عالمه جعفری  تبریز

 28 دخترانه 5فرزانگان ناحیه  تبریز

 26 پسرانه 5استاد شهریار ناحیه  تبریز

 52 دخترانه 5فرزانگان ناحیه  تبریز

 28 دخترانه 2فرزانگان ناحیه  تبریز

 78 پسرانه 0شعید مدنی ناحیه  تبریز

   استاد شهریار تبریز

 5 دخترانه فرزانگان سراب

  پسرانه ابن سینا سراب

 01 پسرانه تیزهوشان فرزانگان شبستر

 01 پسرانه تیزهوشان عالمه مجلسی شبستر

 5 پسرانه عالمه حلی عجب شیر

 00 دخترانه تیزهوشان -فرزانگان مراغه مراغه

 52 پسرانه تیزهوشان -شهید بهشتی مراغه

 01 دخترانه فرزانگان مرند

 25 پسرانه جعفریتیزهوشان عالمه  مرند

  پسرانه عالمه طباطبایی ملکان

   فرزانگان ملکان

 6 دخترانه فرزانگان میانه

 26 پسرانه عالمه امینی میانه

 آذربایجان غربی

 66 پسرانه شهید بهشتی ارومیه

 66 دخترانه فرزانگان ارومیه

 26 دخترانه 0فرزانگان  ارومیه

  پسرانه خوی )پسرانه( –عالمه حلی چالدران سیاه چشمه

 01 دخترانه فرزانگان خوی خوی

 06 پسرانه خوی )پسرانه( -عالمه حلی خوی

   عالمه حلی خوی

 8 دخترانه فرزانگان سلماس

   استعداد درخشان سلماس

 25 پسرانه 2شهید بهشتی  ماکو

 01 پسرانه شهید بهشتی  مهاباد

 01 دخترانه فرزانگان مهاباد

 01 پسرانه شهید بهشتی مهاباد

 20 پسرانه شهید بهشتی میاندوآب

 25 دخترانه فرزانگان میاندوآب

 5 دخترانه فرزانگان نقده

 6 پسرانه شهید بهشتی نقده
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 بوشهر

 55 دخترانه فرزانگان دشتستان برازجان

   شهید مطهری برازجان

  پسرانه شهید بهشتی بندر دیر

 8 دخترانه فرزانگان بندر گناوه

 28 پسرانه دبیرستان شهید بهشتی بوشهر

 28 پسرانه دبیرستان شهید بهشتی بوشهر

 61 دخترانه فرزانگان دبیرستان بوشهر

 01 پسرانه دبیرستان شهید بهشتی خورموج

 تهران

 65 دخترانه فرزانگان اسالمشهر

 01 پسرانه شهید رجایی اسالمشهر

   دبیرستان جابربن حیان پاکدشت

 26 پسرانه 01عالمه حلی  تهران

 26 پسرانه 0عالمه حلی  تهران

 55 دخترانه 2فرزانگان  تهران

 62 دخترانه 0فرزانگان  تهران

 01 پسرانه 2عالمه حلی  تهران

 51 دخترانه 5فرزانگان  تهران

 85 پسرانه 0حلی  عالمه تهران

 66 دخترانه 8فرزانگان  تهران

 62 دخترانه 0فرزانگان  تهران

 61 دخترانه 5فرزانگان  تهران

   عالمه حلی تهران

 75 دخترانه 6فرزانگان  تهران

 50 پسرانه 8عالمه حلی  تهران

 50 پسرانه 5عالمه حلی  تهران

 56 پسرانه 7عالمه حلی  تهران

 50 دخترانه 7فرزانگان  تهران

   فرزانگان  تهران

  پسرانه 6عالمه حلی  تهران

  پسرانه 0عالمه حلی  تهرانسر

   شهید رجایی رباط کریم

   فرزانگان رباط کریم

  دخترانه فرزانگان شهر قدس

   فرزانگان شهر جدید پرند

 21 دخترانه فرزانگان شهریار

   دارالفنون شهریار

  دخترانه فرزانگان گلستان

 01 پسرانه شهید ستاری ورامین

 چهارمحال و بختیاری

 25 پسرانه دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن بروجن

 25 دخترانه دبیرستان فرزانگان بروجن بروجن

 06 دخترانه فرزانگان شهرکرد شهرکرد

 00 پسرانه دبیرستان شهید بهشتی شهرکرد

  پسرانه دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن فالرد

  پسرانه دبیرستان شهید بهشتی کیار
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 خراسان جنوبی

 01 دخترانه فرزانگان بیرجند

 58 پسرانه شهید بهشتی بیرجند

  پسرانه شهید بهشتی سرایان

 28 دخترانه دبیرستان دخترانه فرزانگان فردوس

 25 پسرانه شهید بهشتی فردوس

 26 دخترانه فرزانگان قائن

  پسرانه شهید بهشتی قائن

 05 دخترانه فرزانگان نهبندان

 05 پسرانه شهید بهشتی نهبندان

 خراسان رضوی

  پسرانه شهید بهشتی تایباد

  دخترانه فرزانگان تایباد

 52 دخترانه فرزانگان تربت جام

 25 پسرانه شهید بهشتی تربت جام

 55 دخترانه فرزانگان تربت حیدریه

 55 پسرانه شهید بهشتی تربت حیدریه

  پسرانه شهید بهشتی دولت آباد تربت حیدریه

 00 دخترانه فرزانگان سبزوار

 58 پسرانه شهید بهشتی سبزوار

  پسرانه شهید بهشتی فریمان

  دخترانه فرزانگان فریمان

 00 دخترانه فرزانگان قوچان

 50 پسرانه شهید بهشتی قوچان

 55 پسرانه شهید بهشتی کاشمر

 21 دخترانه فرزانگان کاشمر

 50 پسرانه شهید بهشتی گناباد

 01 دخترانه فرزانگان گناباد

 55 دخترانه 0فرزانگان  مشهد

 55 پسرانه 0هاشمی نژاد  مشهد

 05 دخترانه )فاتح( 5فرزانگان  مشهد

 025 پسرانه 0هاشمی نژاد  مشهد

 85 دخترانه 2فرزانگان  مشهد

 61 پسرانه 2هاشمی نژاد  مشهد

 05 دخترانه 5فرزانگان  مشهد

 81 پسرانه 5هاشمی نژاد  مشهد

 85 دخترانه 0فرزانگان  مشهد

  پسرانه عالمه طباطبایی مشهد

   کوثر مشهد

 07 پسرانه شهید بهشتی نیشابور

 57 پسرانه فرزانگان نیشابور

 خراسان شمالی

 26 پسرانه طالیه داران شهید بهشتی اسفراین

 55 دخترانه فرزانگان اسفراین

 06 دخترانه فرزانگان بجنورد

 06 پسرانه شهید بهشتی بجنورد

   فرزانگان جاجرود

 05 پسرانه 2شهید بهشتی  شیروان

 26 دخترانه 2فرزانگان  شیروان
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 خوزستان

 56 پسرانه شهید بهشتی اندیمشک

 56 پسرانه فرزانگان اندیمشک

  پسرانه 2شهید بهشتی  اهواز

 56 دخترانه متوسطه دوم 5فرزانگان  اهواز

 86 پسرانه طالیه داران اهواز

 02 دخترانه متوسطه دوم 0فرزانگان  اهواز

 55 دخترانه متوسطه دوم 2فرزانگان  اهواز

 07 پسرانه شهید بهشتی ایذه

  دخترانه فرزانگان آبادان

 25 دخترانه تیزهوشان –فرزانگان  بهبهان

 55 پسرانه طالیه داران بهبهان

 05 پسرانه شیخ انصاری دزفول

 06 دخترانه فرزانگان دزفول

 50 پسرانه طالیه داران شوشتر

 28 دخترانه فرزانگان شوشتر

  دخترانه 0فرزانگان  ماه شهر

 زنجان

 08 پسرانه شهید بهشتی ابهر

 07 پسرانه شهید بهشتی خدابنده خدابنده

 07 دخترانه فرزانگان خدابنده

 21 دخترانه 2فرزانگان  زنجان

 07 پسرانه 0شهید بهشتی  زنجان

 27 دخترانه 0فرزانگان  زنجان

 52 پسرانه 2بهشتی  زنجان

 سمنان

 22 پسرانه شهید بهشتی  دامغان

 55 دخترانه فرزانگان سمنان

 58 دخترانه فرزانگان شاهرود

 50 پسرانه شهید بهشتی شاهرود

 21 دخترانه فرزانگان گرمسار

 21 پسرانه شهید بهشتی پسرانه گرمسار

 سیستان و بلوچستان

   دانشگاه ایرانشهر

 22 دخترانه فرزانگان زابل

   عالمه حلی زابل

  پسرانه 0شهید بهشتی  زاهدان

 05 دخترانه 0فرزانگان  زاهدان

 56 پسرانه 2شهید بهشتی  زاهدان

 57 دخترانه 2ن افرزانگ زاهدان

  دخترانه فرزانگان حضرت زینب سراوان

 06 پسرانه شهید بهشتی سراوان

   فرزانگان حضرت زینب سوران و مهرستانسیب 

 فارس

 01 پسرانه طالیه داران سعدی آباده

 01 دخترانه فرزانگان  آباده

 00 دخترانه فرزانگان  جهرم

   شهید دستغیب جهرم

  پسرانه طالیه داران سعدی خرم بید

 07 دخترانه فرزانگان شهید مجاهد داراب
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 فارس

   استعدادهای درخشان داراب

   ایت اله نسابه داراب

 56 پسرانه (0)ناحیه  2شهید دستغیب  شیراز

 75 دخترانه 2فرزانگان  شیراز

 58 پسرانه 0شهید دستغیب  شیراز

 08 پسرانه (5محمدرسول اله )ناحیه  شیراز

  دخترانه 0فرزانگان  شیراز

 28 دخترانه 0فرزانگان  شیراز

  پسرانه یادگار والیت شیراز

 01 دخترانه فرزانگان فسا

 01 پسرانه فالحی فسا

 07 پسرانه شهید دستغیب فیروزآباد

 01 پسرانه دستغیب کازرون کازرون

 01 دخترانه فرزانگان کازرون کازرون

 06 پسرانه شهید دستغیب المرد

 01 دخترانه فرزانگان مرودشت

 52 پسرانه شهید دستغیب مرودشت

 01 دخترانه فرزانگان ریز نی

 قزوین

   شهید بابائی تاکستان

 61 پسرانه شهید بابائی قزوین

 52 دخترانه فرزانگان قزوین

 قم

 55 پسرانه شهید قدوسی قم

 56 دخترانه 2فرزانگان  قم

 27 پسرانه شهید شهریاری قم

 کرمانشاه

 20 دخترانه استعداد درخشان فرزانگان آباد غرب اسالم

 20 پسرانه شهید بهشتی اسالم آباد غرب

  پسرانه شهید بهشتی داالهو

 80 پسرانه شهید بهشتی کرمانشاه

 80 دخترانه فرزانگان کرمانشاه

 کهگیلویه و بویراحمد

   استعدادهای درخشان چرام

 57 دخترانه فرزانگان دهدشت

 57 پسرانه تیزهوشان شهید بهشتی گچساران

 57 دخترانه تیزهوشان فرزانگان گچساران

 05 پسرانه شهید بهشتی یاسوج

 02 دخترانه فرزانگان یاسوج

 کردستان

 51 پسرانه شهید بهشتی سقز

 20 دخترانه فرزانگان سقز

 55 پسرانه 2شهید بهشتی ناحیه  سنندج

 26 دخترانه فرزانگان سنندج

 56 دخترانه 0فرزانگان ناحیه  سنندج

 50 پسرانه 0شهید بهشتی ناحیه  سنندج

   احمدی روشن قروه

 27 دخترانه فرزانگان قروه

 02 پسرانه فرزانگان مریوان
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 کرمان

   فرزانگان انار

 5 دخترانه فرزانگان بافت

 5 پسرانه عالمه حلی بافت

 28 دخترانه  فرزانگان بم

 50 پسرانه عالمه حلی بم

 08 دخترانه فرزانگان جیرفت

 28 پسرانه عالمه حلی جیرفت

  دخترانه عالمه حلی رفسنجان

 06 دخترانه فرزانگان رفسنجان

 07 دخترانه فرزانگان زرند

 07 پسرانه عالمه حلی زرند

 07 دخترانه فرزانگان سیرجان

 21 پسرانه ای آیت اهلل خامنه سیرجان

 05 دخترانه فرزانگان شهربابک

 02 پسرانه عالمه حلی شهربابک

 55 دخترانه 2فرزانگان متوسطه  کرمان

 55 پسرانه 2عالمه حلی متوسطه  کرمان

 25 دخترانه فرزانگان کهنوج

 55 پسرانه عالمه حلی کهنوج

 گلستان

 57 دخترانه فرزانگان آزادشهر

 5 دخترانه فرزانگان بندر ترکمن

  پسرانه شهید بهشتی بندر گز

  دخترانه فرزانگان رامیان

  پسرانه شهید بهشتی کالله

 06 دخترانه فرزانگان گرگان

 51 پسرانه شهید بهشتی گرگان

 51 دخترانه فرزانگان گنبد

 52 پسرانه شهید بهشتی گنبد

  پسرانه شهید بهشتی مینودشت

 گیالن

  پسرانه میرزا کوچک آستارا

  دخترانه فرزانگان ستاراآ

 20 پسرانه میرزا کوچک تالش

  پسرانه شهید بهشتی چابکسر

 002 پسرانه 2میرزا کوچک  رشت

 06 دخترانه فرزانگان رشت

  پسرانه میرزاکوچک رضوانشهر

  دخترانه فرزانگان رضوانشهر

  دخترانه فرزانگان صومعه سرا

   فرزانگان کالچای

 51 دخترانه مرکز آموزشی امام رضا الهیجان

 55 پسرانه دارالفنون شهید بهشتی الهیجان

 01 دخترانه فرزانگان لنگرود

 06 پسرانه شیهد بهشتی لنگرود



 

  ظرفیت پذیرش مدارس تیزهوشان نهم به دهم
 

 0011ظرفیت  جنسیت نام مدرسه نام شهر نام استان

 لرستان

   بهشتیشهید  الشتر

 58 پسرانه شهید بهشتی بروجرد

 57 دخترانه فرزانگان بروجرد

   باقرالعلوم بروجرد

 06 پسرانه شهید بهشتی خرم آباد

 05 دخترانه فرزانگان خرم آباد

 20 پسرانه شهید بهشتی دورود

 00 دخترانه فرزانگان دورود

 27 دخترانه فرزانگان کوهدشت

 27 پسرانه بهشتیشهید  کوهدشت

 5 دخترانه فرزانگان نورآباد

 مازندران

 52 پسرانه شهید بهشتی آمل

 56 دخترانه فرزانگان آمل

 02 دخترانه فرزانگان بابل

 07 پسرانه شهید بهشتی بابل

 01 دخترانه فرزانگان بابلسر

  دخترانه فرزانگان بندپی

 21 پسرانه شهید بهشتی )طالیه داران( بهشهر

 06 دخترانه فرزانگان بهشهر

 58 دخترانه فرزانگان تنکابن

 56 پسرانه شهید بهشتی تنکابن

  دخترانه فرزانگان چالوس

   شهید بهشتی –تیزهوشان  چمستان

  دخترانه فرزانگان رامسر

  دخترانه 0فرزانگان سمپاد  ساری

 52 دخترانه 2فرزانگان سمپاد  ساری

 50 پسرانه 0بهشتی سمپاد شهید  ساری

  دخترانه فرزانگان فریدون کنار

 00 دخترانه فرزانگان شهر قائم

 05 پسرانه شهید بهشتی  شهر قائم

  پسرانه شهید بهشتی –تیزهوشان  محمودآباد

  دخترانه فرزانگان محمودآباد

 07 پسرانه شهید بهشتی –تیزهوشان  نور

 مرکزی

   فرزانگان نور

 52 پسرانه عالمه حلی اراک

 60 دخترانه 2فرزانگان  اراک

 26 دخترانه 0فرزانگان  اراک

 56 پسرانه عالمه حلی )حاج ترابی( اراک

  پسرانه تیزهوشان خمین

 57 پسرانه عالمه حلی خمین

 50 پسرانه عالمه حلی ساوه

   فرزانگان ساوه

   هنرستان پروفسور حسابی ساوه



 

  ظرفیت پذیرش مدارس تیزهوشان نهم به دهم
 0011ظرفیت  جنسیت نام مدرسه نام شهر استاننام 

 مرکزی

 27 پسرانه عالمه حلی شازند شازند

  پسرانه عالمه حلی شازند شهرک مهاجران

  پسرانه تیزهوشان محالت

   عالمه حلی محالت

 هرمزگان

   دخترانه ثامن الحجج بندر کنگ و چارک

 05 دخترانه 0فرزانگان  بندر عباس

 50 پسرانه شهید حقانی بندر عباس

 55 دخترانه 2فرزانگان  بندر عباس

 52 پسرانه اسدپور بندر عباس

  پسرانه حقانی بندر عباس

   اسدپور رودان

  پسرانه شهید حقانی قشم

 52 پسرانه بحرالعلوم میناب

 50 دخترانه فرزانگان میناب

 همدان

   0فرزانگان  اسدآباد

 8 دخترانه فرزانگان تویسرکان

  پسرانه 0عالمه حلی  تویسرکان

 5 پسرانه عالمه حلی مالیر

 27 دخترانه فرزانگان مالیر

   عشقی فرد مالیر

 26 دخترانه فرزانگان نهاوند

 00 دخترانه 0فرزانگان  همدان

 01 دخترانه 2فرزانگان  همدان

 06 پسرانه 0عالمه حلی  همدان

 87 پسرانه 2عالمه حلی  همدان

 یزد

  پسرانه شهید رحیمی فر اردکان

  پسرانه 0برازنده مقدم ناحیه  زارچ

  پسرانه شهید بهشتی طبس

 08 دخترانه فرزانگان طبس

  پسرانه شاکر میبد

 56 پسرانه شهید رحیمی فر میبد

   فرزانگان یزد

 57 پسرانه 0برازنده مقدم ناحیه  یزد

 52 پسرانه شهید صدوقی یزد

 58 دخترانه حکیمزاده فرزانگان یزد

 

 


