
ميانگينزيستشيميفيزيكرياضيزبانمعارفعربيادبياتنام خانوادگينامرتبهرديف
سهميه 

مدال
رشتهدانشگاه

بدروياالك1

گودرزوند چگينياحمدرضا2

برقشريفملك محمديمهرداد3

مكانيكشريفتواناسيد علي4

برقشريفناظرپيمان5

برقشريفاكبري روشنكاميار6

برقشريف71907110091949689ساالريهبامداد721

برقشريف8670907489949589محسني كبيرمصطفي824

برقشريف8067747994947986خاص احمديامير حسين935

برقشريف76798410085919086خليل آذرنويد1041

برقشريفنقره79748410076929384سالمميالد1150

برقشريف7670755087889483مناجاتي پورمسعود1263

برقشريف7684787787757680تقواييسيد ياسين1393

برقشريفنقره4344633493484662مير افضلمهرداد141021

مكانيكشريف66787970781007481باباييعلي1559

مكانيكشريف9179959571807980مينوفرامير16104

مكانيكشريف6095908479839081چنگيمحمد عرفان17108

مكانيكشريفنقره5287664870818673مؤذنيسيد سجاد18383

مكانيكشريف*7579587872656970پورطاهريخشايار19599

كامپيوترشريف4895649573948579مشهديمحمد جعفر20149

عمرانشريف7075757978837277اسمعليانامير21258

مهندسي ITشريف5160745591757676آقا محمديعليرضا22273

عمرانشريف6878588679837376فخرالدينميالد23298

هوافضاشريف5964749070837874حاجي زادهامير24340

صنايعشريف7279844872776872توجهي فينيعليرضا25379

مهندسي شيميشريف4047647972739170حافظييوسف26510

مهندسي شيميشريف6062903665777268جراحيخشايار27578

مهندسي شيميشريف4772756863678167كشاورزمحمد28729

مهندسي شيميشريف3946637076657867فتاح پورسيد فريدالدين29786

شيميشريف4832467462469059احدپورامير خشايار301144

علوم كامپيوترشريف5854441465644556پاك طينتمهدي311946

پزشكيتهران90907468961001009593اورعيعليرضا321

پزشكيتهران668490718496868785سلوكيمهرزاد3342

پزشكيتهران767175706882848278ساجدي خانيانسينا34143

پزشكيتهران708371557090877477فرجيفريد35198

دندانپزشكيتهران828684686975769080خياط زادهسينا3676

مدال برنز المپياد جهاني فيزيك - معاف از كنكور

مدال برنز المپياد جهاني شيمي - معاف از كنكور

مدال طالي المپياد كشوري فيزيك - معاف از كنكور

مدال طالي المپياد كشوري فيزيك - معاف از كنكور

عملكرد نهايي دبيرستان ها در زمينه آموزشي با پذيرفته شدگان رشته هاي دانشگاهي مشخص مي گردد. عدم ريزش و اخراج دانش آموزان طي چهار سال تحصيلي متوسطه، مسئله 

ديگري است كه الزمه ارزيابي كيفي مدارس مي باشد (ورودي= خروجي). دانش آموزان ورودي سال 87 دبيرستان انرژي اتمي با مجموع 75 نفر دوره پيش دانشگاهي به دانشگاه راه 

يافته اند (100%)، لذا نتايج قبولي كنكور 91 مطابق روال هر سال عرضه مي گردد.

بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي

نتايج آزمون سراسري دبيرستان انرژي اتمي ايران - كنكور 1391

سال دوم و سوم دبيرستان -  مدال طالي المپياد جهاني رياضي - معاف از كنكور

سال دوم دبيرستان -  مدال طالي المپياد كشوري رياضي - معاف از كنكور



ميانگينزيستشيميفيزيكرياضيزبانمعارفعربيادبياتنام خانوادگينامرتبهرديف
سهميه 

مدال
رشتهدانشگاه

دندانپزشكيتهران707068686375868577آيآرمين37130

برقتهران6374808483858280ظريف منصورميالد38145

برقتهران7282769184787680پيراسته زادآرمين39168

برقتهران5970835683846976آگاهمحمد كاظم40260

مكانيكتهران5675706385868078مزدارانيسهيل41200

مكانيكتهران6068676883856776عاليي زادههادي42292

مكانيكتهران6262664889766874حبيبيسروش43326

مكانيكتهرانبرنز4464678460579665مير محمدسيد هادي44577

عمرانتهران74100849585807983حسينياننيما4591

معماريتهران67487010075737473اقباليسيد ارشيا46394

مهندسي ITتهران4652749559697765مير يگانهنيما47794

صنايعتهران6366625560836166صوفهسعيد48806

صنايعتهران4463406373747667قادريابوالفضل49819

مهندسي شيميتهران44625910064437861رستميمحمد رضا501068

مديريتتهران3132529035624346يقينيمحمد امين514146

كامپيوترتهران*4427364446523343مرادياحسان524776

مكانيكاميركبير6484787460688269بياترهام53493

كامپيوتراميركبير6350756658796265زاهد نژادوحيد54823

مهندسي شيمياميركبير4858593270577161حافظيمحمد551193

مهندسي شيمياميركبير6650597953546959قائم مقاميپوريا561296

مهندسي شيمياميركبير4354634057637359بيت اله پورمحمد رضا571470

مواداميركبير3839621562664454مهر عليانعلي582539

معدناميركبير3132408448492844روحانيامير حسين595189

رياضي كاربردياميركبير4739221559521042خلجيشايان605819

دندانپزشكيبهشتي8686798496100949091عبداله پورسياوش615

دندانپزشكيبهشتي648479959396908386صدرسروش6239

داروسازيبهشتي568370556546745060متوليمحمد حسين63807

برقعلم و صنعت6067686272657568لطيفيمحمد شايان64642

مكانيكعلم و صنعت6370639062686766حاجي اكبريمهدي65799

مكانيكعلم و صنعت9084639062683565كاظميانمحمد هادي66823

برقخواجه نصير3667724069577262مرنديامير رضا671203

برقخواجه نصير6764664360605059رنجبر نيكخواهعلي681462

مكانيكخواجه نصير5668549063715564افسررضا691079

هوافضاخواجه نصير7148674052486455رمضانيمرتضي701572

عمرانعباسپور3155603962635656محمد بيگيامير حسين712187

معماريهنر تهران5179479551356753وزيرنيافريد721946

مكانيكشيراز4752687157756162تورنجي پورپوريا731197

پزشكيرشت557462553976647263سراج زادهسيد علي741049

پزشكيساري478463684965666362ابريشمي كاشانيپارسا751304

6067686970737279 816ميانگين


