
96نتیجه دانش پژوهان دبیرستان انرژی اتمی ایران در کنکور سراسری سال 

میانگینزیستشیميفیزیکریاضيزباندینيعربيادبیاترشتهنامنام خانوادگيردبف
سهمیه 

مدال
دانشگاهرشتهرتبه

شریفکامپیوترامیرمجتبیصبور1

تهرانپزشکیامیرعباسکاظمی نیا2

شریفکامپیوترامینروانبخش3

تهرانپزشکیامیرحسینبهنوش4

تهراندندانپزشکیپارساپیروز5

شریفکامپیوترآرشمحمودیان6

شریفکامپیوترمحمدحسیننعمت الهی7

شریفکامپیوترامیرآذرمهر8

شریفکامپیوترعلیرضاموسوی حسینی9

تهرانپزشکیسروشبانیانی10

شریفکامپیوترآترینآریا11

شریففیزیکابوالفضلابراهیمی12

شریفکامپیوترعلیعالیی13

بهشتیپزشکیمحمدصادق سا14

شریفکامپیوترکوروششریعت15

شریفکامپیوترسینابلوکی16

شریفبرقامیراحسانعلیزاده17

شریفکامپیوترمحمدعلینادمی18

شریفکامپیوتر2*5884685775846773.05ریاضیامیرمهدیدیگبری19

شریفکامپیوتر71896910095948989.187ریاضیآروینآذرمینا20

شریفکامپیوتر7895858991807884.6118ریاضیمحمدحنیفسعدایی21

شریفکامپیوتر27نقره8587759183887883.61ریاضیمحسنلرنی22

شریفکامپیوتر30نقره7968687393828182.68ریاضیعلیقدیرلی23

شریفکامپیوتر8384635785917080.5841ریاضیسیناکاظمی24

شریفمکانیک41*6039897743524652.61ریاضیعلیچرخستانی25

شریفبرق7680778483777178.3770ریاضیدانشگرمچی26

شریفکامپیوتر77نقره7485898984686677.03ریاضیباربدپژوم27

شریفکامپیوتر7489797381588575.2987ریاضیسپهراشرف زاده28

شریفبرق8283878179746476.7189ریاضیعرفانمیرزایی29

شریفمکانیک7589637978707875.24113ریاضیایمانمیرافضل30

شریفبرق5476638477896975.37122ریاضیکسریکرجی31

شریفمکانیک6477767773708173.26139ریاضیرساختاوختن32

شریفمکانیک6084808973794770.92185ریاضیسامانسلیمانی33

(معاف از کنکور)طالی کشوری شیمی 

(معاف از کنکور)طالی کشوری شیمی 

(معاف از کنکور)طالی کشوری نجوم 

(معاف از کنکور)طالی کشوری نجوم 

(معاف از کنکور)طالی کشوری نجوم 

(معاف از کنکور)طالی کشوری شیمی 

(معاف از کنکور) جهانی ریاضی 1طالی 

(سال دوم دبیرستان- معاف از کنکور ) جهانی شیمی 3طالی 

(معاف از کنکور)طالی جهانی فیزیک 

(سال دوم دبیرستان- معاف از کنکور )طالی جهانی شیمی 

(سال دوم دبیرستان- معاف از کنکور )طالی جهانی شیمی 

(معاف از کنکور)طالی جهانی کامپیوتر 

(معاف از کنکور)طالی جهانی کامپیوتر 

(سال دوم دبیرستان- معاف از کنکور )نقره جهانی کامپیوتر 

(معاف از کنکور)نقره جهانی فیزیک 

(معاف از کنکور)نقره جهانی شیمی 

(معاف از کنکور)طالی کشوری ریاضی 

(معاف از کنکور)طالی کشوری فیزیک 
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شریفکامپیوتر230*7084768072586969.37ریاضیحسینحسینی34

شریفمکانیک303نقره4952456152493247.74ریاضیامیرحسینشیرالی35

شریفصنایع7075758961625564.55354ریاضیامیرمهدیاصالحچی36

شریفعمران4269646471726165.58369ریاضیعلیرضاطاهری37

شریفمکانیک392نقره6073366578626065.21ریاضیمهدیوطن خواهان38

شریفبرق452نقره4573674561666962.03ریاضیمحمدمهدیمحاربی39

شریفهوافضا4536483175615458.71680ریاضیمهدیطرقی40

شریفعلوم کامپیوتر782*3925316373724257.92ریاضیمحمدپورطاهری41

تهرانپزشکی957976799683948788.3613تجربیارشیازاهدی پور42

تهرانپزشکی899580738796927986.5030تجربیعرفانزمانی43

تهرانبرق8379738444607362.7135ریاضیپارساکاویانی44

تهرانبرق7889799587708381.2937ریاضیسینامحبی45

تهرانپزشکی86*637279859787917281.59تجربیرضاحقیقی46

تهراندندانپزشکی7579646810083747578.41142تجربیاشکانخوشرنگ47

تهراندندانپزشکی847955799381797478.64159تجربیمحمدعلیغریب48

تهرانبرق7085619573627370.92188ریاضیعرفانمیرحاجی49

تهرانداروسازی757775845682706269.30200تجربیعلیرضاابراهیم آبادی50

تهرانپزشکی217*797968648055728374.09تجربیاحمدرضاتقی خانی51

تهرانپزشکی241نقره795779848567965072.98تجربیپارسامحمدی52

تهرانبرق7985755364636967.53256ریاضیکیانخزاعی53

تهرانبرق6569685977704566.95301ریاضیمحمدحسینعزت نژاد54

تهرانپزشکی797341848893725370.98355تجربیسهندسمیعی55

تهرانمکانیک7052643376723763.79394ریاضیامیرحسینافخمی56

تهرانمکانیک613نقره2451204745413739.03ریاضیمحمدقاسمامامی57

تهرانکامپیوتر619نقره6019617984403958.45ریاضییاراکامکار58

تهرانعمران6735379570365856.61770ریاضیعلیبهاری59

تهرانم پزشکی3910نقره360454471302042.34ریاضیعلیرضاوظایفی60

بهشتیپزشکی306*717261757563777672.59تجربیعیسیفتاح61

بهشتیپزشکی1265*755337846137288557.84تجربیفریدفتوحی62

بهشتیداروسازی767353498257527265.30312تجربیامیرحسینمیری63

خ بهشتیپزشکی596581739063857776.41173تجربیامیرمهدیرضایی64

خ بهشتیپزشکی687661766980727372.20367تجربیعرفاناصفا65

ایرانپزشکی857968758988738481.3477تجربیعلیرضارهبر66
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ایرانپزشکی558079689789827679.9889تجربیارسالناحمدی فر67

ایرانپزشکی7771874510086916680.1891تجربیحسینواثقی68

ایرانپزشکی9175764810089587978.23108تجربیعلیروحانی نژاد69

امیرکبیرعمران456928081691955.50217ریاضیامیرساالرعلم پور70

امیرکبیرکامپیوتر7651797362725966.71282ریاضیعرفانافشار71

امیرکبیرکامپیوتر306نقره8185608984384865.53ریاضیمهدیجهانی72

امیرکبیرمکانیک1090نقره7967615742534352.26ریاضیسینادباغ شریفی73

امیرکبیرفیزیک3211577133793246.371864ریاضیفربددشتی74

امیرکبیرعمران4043395973321044.872612ریاضیآیدینحسن زاده75

شاهدپزشکی856880458570807275.4575تجربیسروشملکی76

شیرازپزشکی847684739368926478.36128تجربیمحمدعلیتقی زاده77

کرجپزشکی716363799196675972.50119تجربیمازیاریوسفی78

کرجپزشکی699264758572716571.89352تجربیمحمدمعینرضایی79

کرجپزشکی4762نقره561311177946771042.73تجربیمهیارمرادی80

قزویندندانپزشکی695168446380677167.80615تجربیعلیرضافودازی81

گرگانپزشکی576053656856505857.43952تجربیمصطفیزارع82

علم و صنعتعمران3548417361565254.031138ریاضیسپهرباباپور83

بهشتیبرق5041436950504348.871552ریاضیفریدروحروان84

خواجه نصیرریاضی4017434337412536.113823ریاضیآرمانثنایی85

علم و فرهنگکامپیوتر5111575953401341.822883ریاضیپارساوارث86

علم و فرهنگکامپیوتر5024254339363236.663539ریاضیحسینزهتاب87

خ شاهدپزشکی737564357641705761.821126تجربیمهدیرضایی88

خ مشهدپزشکی682851535756746561.611154تجربیامیرحسینی89

خ تبریزپزشکی645660457545527561.951352تجربیمحمدامینچاپارزاده90

زنجانپزشکی1355*536751797185515762.18تجربیارشیاطالعی فرد91

ایالمپزشکی73693376845595655.092263تجربیحسنخسروی92

رشتکامپیوتر3853175933331932.475003ریاضیعلیملکی93

بابلصنایع511744530232028.087715ریاضیپوریاصادقی94

437564155865475654.021353تجربیمحمدجوادوزیری95

683541474356625954.982568تجربیامینخوشخوی96

6564616573656167

7268636280717167

61616067686154

728میانگین کل

عدم انتخاب رشته

عدم انتخاب رشته

793

951

میانگین تجربي

میانگین ریاضي


