
  

  آموزظرفيت پذيرش دانش

  هاي پسرانةدبيرستان

  متوسطة دومدورة 

  استعدادهاي درخشان

  1395ـ  96سال تحصيلي 



  
  استعدادهاي درخشان دومهاي پسرانة دورة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  استان آذربايجان شرقي

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  دورة دوم نام دبيرستان

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  5  11  عالمة طباطبايي 1تبريز ناحية 

  0  5  11  عالمة جعفري  2تبريز ناحية 

  0  5  11  عالمة اميني  3تبريز ناحية 

  24  5  11  شهيد مدني يك  4تبريز ناحية 

  0  5  11  استاد شهريار  5تبريز ناحية 

  0  2  6  عالمة حلي اهر

  0  2  4  عالمة طباطبايي  بناب

  0  12  12  عالمة مجلسي شبستر

  0  5  7  شهيد بهشتي  مراغه

  0  4  9  عالمة جعفري  مرند

  0  2  5  عالمة اميني  ميانه

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  غربيتان آذربايجان اس

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  25  25  شهيد بهشتي دو  2اروميه ناحية 

  0  8  12  عالمة حلي  خوي

  0  20  20  شهيد بهشتي  مهاباد

  0  4  12  شهيد بهشتي  مياندوآب

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  اردبيلاستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  8  11  شهيد بهشتي يك  1اردبيل ناحية 

  0  8  11  شهيد بهشتي دو  2اردبيل ناحية 

  0  2  5  شهيد بهشتي  آبادپارس

  0  12  12  شهيد بهشتي  خلخال

  0  2  4  شهيد بهشتي   شهرمشكين

  0  12  12  شهيد بهشتي  مغان (گرمي)

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96تحصيلي سال 

  اصفهاناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  24  0  0  اي يكشهيد اژه 3اصفهان ناحية 

  0  12  19  اي دوشهيد اژه  4اصفهان ناحية 

  0  3  8  ايشهيد اژه  شهرخميني

  20  4  7  شهيد بهشتي   كاشان

  0  4  6  ايشهيد اژه  آبادنجف

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  البرزاستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  تجربي علوم

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  10  10  شهيد سلطاني يك 1كرج ناحية 

  24  10  10  شهيد سلطاني سه  3كرج ناحية 

  0  20  20  شهيد سلطاني چهار  4كرج ناحية 

  9  5  6  شهيد سلطاني ساوجبالغ

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  ايالماستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  8  0  12  شهيد بهشتي ايالم

   



  
  خشاناستعدادهاي در دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  بوشهراستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  16  5  9  شهيد بهشتي بوشهر

  16  5  5  شهيد مطهري  دشتستان (برازجان)

  0  2  3  شهيد بهشتي  كنگان

  0  2  3  هيد بهشتيش  گناوه

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  چهارمحال و بختيارياستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

 مادبيات و علو

  انساني

  0  6  10  شهيد بهشتي  2شهركرد ناحية 

  0  14  14  شهيد بهشتي بروجن

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  خراسان جنوبياستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  يزيكف

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  8  5  7  شهيد بهشتي بيرجند

  0  4  4  شهيد بهشتي  فردوس

  0  4  4  شهيد بهشتي  قائنات

  0  3  3  شهيد بهشتي  نهبندان

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  خراسان رضوياستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  24  24  نژاد دوشهيد هاشمي 3مشهد ناحية 

  0  9  15  نژاد يكشهيد هاشمي  4مشهد ناحية 

  0  24  24  ارنژاد چهشهيد هاشمي  5مشهد ناحية 

  24  10  14  نژاد سهشهيد هاشمي  6مشهد ناحية 

  0  3  13  شهيد بهشتي جامتربت

  0  3  7  شهيد بهشتي  حيدريهتربت

  0  4  10  شهيد بهشتي  سبزوار

  0  3  7  شهيد بهشتي  قوچان

  0  3  8  شهيد بهشتي  كاشمر

  0  2  3  شهيد بهشتي  گناباد

  0  5  13  شهيد بهشتي  نيشابور

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانيرش دانشجدول ظرفيت پذ

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  خراسان شمالياستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  10  6  6  شهيد بهشتي بجنورد

  0  3  4  شهيد بهشتي  ايناسفر

  0  4  5  شهيد بهشتي شيروان

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  خوزستاناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

د پذيرش عد

ادبيات و علوم 

  انساني

  20  14  36  دارانطاليه 1اهواز ناحية 

  0  12  12  شهيد بهشتي انديمشك

  0  16  16  شهيد بهشتي  ايذه

  0  5  9  شهيد بهشتي  آبادان

  0  2  6  دارانطاليه  بهبهان

  0  7  14  شيخ انصاري  دزفول

  0  5  7  دارانطاليه  شوشتر

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة ستانآموز دبيرجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  زنجاناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  9  11  شهيد بهشتي يك 1زنجان ناحية 

  0  2  3  بهشتي دوشهيد   2زنجان ناحية 

  0  3  4  شهيد بهشتي ابهر

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  سمناناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

يات و علوم ادب

  انساني

  10  0  5  شهيد بهشتي سمنان

  0  2  3  شهيد بهشتي  دامغان

  0  5  5  شهيد بهشتي شاهرود

  0  2  3  شهيد بهشتي  گرمسار

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  سيستان و بلوچستاناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  15  11  11  شهيد بهشتي 2زاهدان ناحية 

  0  16  16  شهيد بهشتي ايرانشهر

  0  12  12  شهيد بهشتي  چابهار

  0  0  9  عالمة حلي  زابل

  0  12  12  شهيد بهشتي سراوان

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  تهراناستان هاي شهرستان

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  16  8  شهيد بهشتي 1شهرري ناحية 

  0  15  8  شهيد رجايي شهراسالم

  0  8  10  سيد رضي  پاكدشت

  0  3  2  شهيد بهشتي  رودهن

  0  22  16  دارالفنون شهريار

  0  19  20  شهيد بهشتي  قرچك

  0  10  9  عالمة حلي  مالرد

  0  2  3  شهيد ستاري  ورامين

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومانة هاي پسرآموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  فارساستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  0  18  شهيد دستغيب دو 1شيراز ناحية 

  24  0  0  شهيد دستغيب يك  2شيراز ناحية 

  0  21  0  اهللا(ص)محمد رسول  3شيراز ناحية 

  0  0  22  شهيد دستغيب چهار  4شيراز ناحية 

  0  2  3  يادگار واليت عشايري فارس

  0  3  4  شهيد بهشتي  الرستان

  0  4  10  شهيد دستغيب  مرودشت

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96لي سال تحصي

  قزويناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  11  17  شهيد بابايي 1قزوين ناحية 

   



  
  درخشاناستعدادهاي  دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  قماستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  10  20  شهيد دكتر شهرياري 2قم ناحية 

  0  10  21  شهيد قدوسي  4قم ناحية 

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  كردستاناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  7  16  شهيد بهشتي يك 1سنندج ناحية 

  0  0  10  شهيد بهشتي دو  2احية سنندج ن

  0  3  13  شهيد بهشتي سقز

  0  3  9  شهيد احمدي روشن  قروه

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  كرماناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

و رياضي 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  8  8  عالمة حلي 1كرمان ناحية 

  20  8  8  عالمة حلي  2كرمان ناحية 

  0  2  3  عالمة حلي بافت

  0  4  4  عالمة حلي  بم

  0  6  6  عالمة حلي    جيرفت

  0  7  7  عالمة حلي   رفسنجان

  0  4  4  عالمة حلي  زرند

  0  8  9  ايمنهاله خاآيت  سيرجان

  0  3  3  عالمة حلي  شهربابك

  0  6  6  عالمة حلي كهنوج

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  كرمانشاهاستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

ش عدد پذير

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  25  25  شهيد بهشتي 1كرمانشاه ناحية 

  0  16  12  شهيد بهشتي  آباداسالم

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  كهگيلويه و بويراحمداستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي ةمنطق

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  14  14  شهيد بهشتي ياسوج

  0  14  14  شهيد بهشتي دهدشت (كهگيلويه)

  0  14  14  شهيد بهشتي  گچساران

   



  
  استعدادهاي درخشان ومدورة دهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  گلستاناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  6  20  شهيد بهشتي گرگان

  0  5  18  شهيد بهشتي  گنبدكاووس

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانانشجدول ظرفيت پذيرش د

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  گيالناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  18  24  24  خان دوميرزا كوچك 2رشت ناحية 

  0  0  14  خانميرزا كوچك لشتا

  0  0  10  شهيد بهشتي  الهيجان

  0  0  10  شهيد بهشتي  لنگرود

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  لرستاناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

و رياضي 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  2  21  شهيد بهشتي 1آباد ناحية خرم

  0  6  8  شهيد بهشتي  بروجرد

  0  2  7  شهيد بهشتي دورود

  0  10  11  شهيد بهشتي  كوهدشت

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96تحصيلي سال 

  مازندراناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  6  4  4  شهيد بهشتي يك 1ساري ناحية 

  6  4  4  شهيد بهشتي دو  2ساري ناحية 

  12  5  5  شهيد بهشتي آمل

  12  8  8  د بهشتيشهي  بابل

  0  3  5  شهيد بهشتي  بهشهر

  0  4  7  شهيد بهشتي  تنكابن

  0  3  8  شهيد بهشتي  چالوس

  12  3  4  شهيد بهشتي شهرقائم

  6  2  4  ابوطالب باقريحاج  نكا

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  مركزياستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  10  15  عالمة حلي يك 1اراك ناحية 

  0  0  5  عالمة حلي دو  2اراك ناحية 

  0  12  12  عالمة حلي   خمين

  0  0  14  عالمة حلي  ساوه

  0  0  7  عالمة حلي  شازند (سربند)

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  هرمزگاناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  7  9  شهيد حقاني  1ندرعباس ناحية ب

  0  7  9  اسدپور  2بندرعباس ناحية 

  0  2  3  فارابي  بندرلنگه

  0  4  8  بحرالعلوم  ميناب

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  همداناستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  رستان دورة دومنام دبي

عدد پذيرش 

رياضي و 

  فيزيك

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  6  9  عالمة حلي يك 1همدان ناحية 

  0  7  10  عالمة حلي دو  2همدان ناحية 

  0  2  3  عالمة حلي تويسركان

  0  2  3  عالمة حلي  مالير

  0  4  4  حليعالمة   نهاوند

   



  
  استعدادهاي درخشان دورة دومهاي پسرانة آموز دبيرستانجدول ظرفيت پذيرش دانش

  1395ـ  96سال تحصيلي 

  يزداستان 

  نام شهرستان/

 آموزشي منطقة

  نام دبيرستان دورة دوم

عدد پذيرش 

رياضي و 

  كفيزي

عدد پذيرش 

  علوم تجربي

عدد پذيرش 

ادبيات و علوم 

  انساني

  0  5  15  برازنده مقدم 1يزد ناحية 

  0  2  4  فرشهيد رحيمي ميبد

 


