
  

  آموزظرفيت پذيرش دانش

  هاي پسرانةدبيرستان

  دورة اول متوسطة

  استعدادهاي درخشان

  1395ـ  96سال تحصيلي 



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  استان آذربايجان شرقي

  تعداد پذيرش  دورة اول نام دبيرستان نام شهرستان/منطقة آموزشي

  75  عالمة طباطبايي  1تبريز ناحية 

  50  عالمة جعفري  2تبريز ناحية 

  50  عالمة اميني  3تبريز ناحية 

  75  شهيد مدني  4تبريز ناحية 

  50  استاد شهريار  5تبريز ناحية 

  28  عالمة حلي  اهر

  44  عالمة طباطبايي  بناب

  20  سيناابن  سراب

  16  عالمة حلي  عجبشير

  42  شهيد بهشتي  مراغه

  42  عالمة جعفري  مرند

  28  عالمة اميني  ميانه

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  غربياستان آذربايجان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  116  شهيد بهشتي  1 اروميه ناحية

  60  عالمة حلي  خوي

  40  شهيد بهشتي  سلماس

  24  شهيد بهشتي  ماكو

  48  شهيد بهشتي  مياندوآب

  24  شهيد بهشتي  نقده

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  اردبيلاستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول آموزشينام شهرستان/منطقة 

  60  شهيد بهشتي يك  1اردبيل ناحية 

  60  شهيد بهشتي دو  2اردبيل ناحية 

  27  شهيد بهشتي  آبادپارس

  25  شهيد بهشتي   شهرمشكين

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  اصفهاناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  125  اي دوشهيد اژه  1اصفهان ناحية 

  125  اي يكشهيد اژه  3اصفهان ناحية 

  104  اي سهشهيد اژه  4اصفهان ناحية 

  22  ايشهيد اژه  آران و بيدگل

  48  ايشهيد اژه  شهرخميني

  48  سيناييانحاج احمد   كاشان

  54  ايشهيد اژه  آبادنجف

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  البرزاستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  84  شهيد باهنر يك  1كرج ناحية 

  112  باهنر سهشهيد   3كرج ناحية 

  90  شهيد باهنر چهار  4كرج ناحية 

  50  شهيد باهنر  ساوجبالغ

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  ايالماستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  54  بهشتيشهيد   ايالم

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  بوشهراستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  48  شهيد بهشتي  بوشهر

  44  ياد كرديزنده  دشتستان (برازجان)

  16  عالمة حلي  دشتي (خورموج)

  28  عالمة حلي  كنگان

  20  عالمة حلي  گناوه

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  چهارمحال و بختيارياستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  66  شهيد بهشتي  2شهركرد ناحية 

  24  شهيد بهشتي  بروجن

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  خراسان جنوبياستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  56  شهيد بهشتي   بيرجند

  17  شهيد بهشتي  طبس

  16  شهيد بهشتي  فردوس

  28  شهيد بهشتي  قائنات

  16  شهيد بهشتي   نهبندان

    



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  خراسان رضوياستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  81  نژاد دوشهيد هاشمي  2مشهد ناحية 

  81  نژاد چهارشهيد هاشمي  3مشهد ناحية 

  108  نژاد يكشهيد هاشمي  4مشهد ناحية 

  81  نژاد سهشهيد هاشمي  6مشهد ناحية 

  44  شهيد بهشتي  جامتربت

  44  شهيد بهشتي  حيدريهتربت

  48  شهيد بهشتي  سبزوار

  44  شهيد بهشتي  قوچان

  44  شهيد بهشتي  كاشمر

  28  شهيد بهشتي  گناباد

  50  شهيد بهشتي  نيشابور

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  خراسان شمالياستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  58  شهيد بهشتي  بجنورد

  28  بهشتيشهيد   اسفراين

  40  شهيد بهشتي  شيروان

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  خوزستاناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  72  شهيد بهشتي دو  2اهواز ناحية 

  72  بهشتي يكشهيد   4اهواز ناحية 

  50  شهيد بهشتي  آبادان

  40  شهيد بهشتي  بهبهان

  78  شيخ مرتضي انصاري  دزفول

  44  پورقيصر امين  شوشتر

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  زنجاناستان 

  تعداد پذيرش  دورة اول نام دبيرستان نام شهرستان/منطقة آموزشي

  40  شهيد بهشتي يك  1زنجان ناحية 

  40  شهيد بهشتي دو  2زنجان ناحية 

  28  شهيد بهشتي  ابهر

  18  شهيد بهشتي  خدابنده

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  سمناناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول شهرستان/منطقة آموزشينام 

  44  شهيد بهشتي  سمنان

  18  شهيد بهشتي  دامغان

  40  شهيد بهشتي  شاهرود

  18  شهيد بهشتي  گرمسار

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  بلوچستان سيستان واستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  56  شهيد بهشتي دو  1زاهدان ناحية 

  56  شهيد بهشتي يك  2زاهدان ناحية 

  28  شهيد بهشتي  خاش

  48  عالمة حلي  زابل

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96تحصيلي سال 

  شهر تهران

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  50  عالمة حلي سه  1تهران منطقة 

  90  عالمة حلي شش  2تهران منطقة 

  56  عالمة حلي دو  4تهران منطقة 

  120  عالمة حلي پنج  5تهران منطقة 

  120  عالمة حلي يك  11تهران منطقة 

  100  عالمة حلي ده  13منطقة تهران 

  81  عالمة حلي هفت  16تهران منطقة 

  75  عالمة حلي نه  17تهران منطقة 

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  تهراناستان هاي شهرستان

  تعداد پذيرش  دورة اولنام دبيرستان  نام شهرستان/منطقة آموزشي

  48  شهيد بهشتي  1شهرري ناحية 

  48  شهيد بهشتي  2شهرري ناحية 

  56  شهيد رجايي  شهراسالم

  48  حيانجابر ابن  پاكدشت

  40  شهيد بهشتي  رودهن

  81  دارالفنون  شهريار

  54  عالمة حلي  مالرد

  78  شهيد ستاري  ورامين

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشاندبيرستانآموز جدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  فارساستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  63  محمدباقر نوشادحاج  1شيراز ناحية 

  63  شهيد دستغيب يك  2شيراز ناحية 

  42  مالصدرا  3شيراز ناحية 

  42  دستغيب چهارشهيد   4شيراز ناحية 

  40  ميرزا جهانگيرخان قشقايي  (*) عشايري فارس

  26  شهيد بهشتي  الرستان

  40  شهيد دستغيب  مرودشت

رو و آموزان داراي كد كوچنفر از دانش 15روزي ميرزا جهانگيرخان قشقايي (عشايري فارس)، به ميزان دورة اول شبانه(*) پذيرش در دبيرستان 

    ريز خواهد بود. هاي آباده، داراب، فسا، فيروزآباد، المرد و نيمابقي از شهرستان



  
  درخشانهاي پسرانة دورة اول استعدادهاي آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  قزويناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  104  شهيد بابايي   1قزوين ناحية 

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  قماستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول شهرستان/منطقة آموزشينام 

  84  اله مشكينيآيت  1قم ناحية 

  56  دكتر خرمي  2قم ناحية 

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  كردستاناستان 

  تعداد پذيرش  دبيرستان دورة اولنام  نام شهرستان/منطقة آموزشي

  56  شهيد بهشتي يك  1سنندج ناحية 

  56  شهيد بهشتي دو  2سنندج ناحية 

  42  شهيد بهشتي   سقز

  26  شهيد احمدي روشن   قروه

    



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  كرماناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول شهرستان/منطقة آموزشينام 

  72  عالمة حلي   1كرمان ناحية 

  72  عالمة حلي  2كرمان ناحية 

  24  عالمة حلي  بافت

  28  عالمة حلي  بم

  48  عالمة حلي  جيرفت

  48  عالمة حلي  رفسنجان

  26  عالمة حلي  زرند

  48  اياله خامنهآيت  سيرجان

  24  عالمة حلي  شهربابك

  24  عالمة حلي  كهنوج

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  كرمانشاهاستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  110  شهيد بهشتي  1كرمانشاه ناحية 

  24  شهيد بهشتي  آباداسالم

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  كهگيلويه و بويراحمداستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  48  شهيد بهشتي   ياسوج

   



  
  پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانهاي آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  گلستاناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  54  شهيد بهشتي  گرگان

  48  شهيد عسگري  گنبدكاووس

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96تحصيلي سال 

  گيالناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  112  خانميرزا كوچك  1رشت ناحية 

  30  خانميرزا كوچك  تالش

  40  شهيد بهشتي   الهيجان

  24  شهيد بهشتي   لنگرود

    



  
  استعدادهاي درخشانهاي پسرانة دورة اول آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  لرستاناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  72  شهيد بهشتي  2آباد ناحية خرم

  24  شهيد بهشتي  اليگودرز

  44  شهيد بهشتي  بروجرد

  28  شهيد بهشتي  دورود

  18  شهيد بهشتي  نورآباد (دلفان)

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانپذيرش دانش جدول ظرفيت

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  مازندراناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  48  شهيد بهشتي  1ساري ناحية 

  48  شهيد بهشتي  2ساري ناحية 

  60  شهيد بهشتي  آمل

  66  شهيد بهشتي  بابل

  25  شهيد بهشتي  بهشهر

  36  شهيد بهشتي   تنكابن

  26  شهيد بهشتي  چالوس

  36  شهيد بهشتي   شهرقائم

  18  شهيد بهشتي   نكا

  18  شهيد بهشتي  نور

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  مركزياستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول شهرستان/منطقة آموزشينام 

  44  عالمة حلي يك  1اراك ناحية 

  44  عالمة حلي دو  2اراك ناحية 

  44  عالمة حلي  ساوه

  16  عالمة حلي  شازند (سربند)

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395 ـ 96سال تحصيلي 

  هرمزگاناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  48  شهيد حقاني  1بندرعباس ناحية 

  48  اسدپور  2بندرعباس ناحية 

  16  فارابي  بندرلنگه

  28  بحرالعلوم  ميناب

   



  
  درخشانهاي پسرانة دورة اول استعدادهاي آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  همداناستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  66  عالمة حلي يك  1همدان ناحية 

  44  دو عالمة حلي  2همدان ناحية 

  16  عالمة حلي  تويسركان

  16  عالمة حلي  كبودرآهنگ

  40  عالمة حلي  مالير

  28  عالمة حلي  نهاوند

   



  
  هاي پسرانة دورة اول استعدادهاي درخشانآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  يزداستان 

  تعداد پذيرش  نام دبيرستان دورة اول نام شهرستان/منطقة آموزشي

  52  خانيرمضان  1يزد ناحية 

  52  شهيد صدوقي  2يزد ناحية 

  36  شهيد ذوالفقاري  ميبد

 


