
1397نتیجه ی نهایی کنکور سراسری دانش پژوهان دبیرستان انرژی اتمی در سال 

دانشکاهرشتهرتبه منطقهزیستشیمیفیزیکریاضیزباندینیعربیادبیاترشتهنام خانوادگینامردیف

تهرانپزشکینقره جهانیشیمیسعیدیانبهراد1

تهرانپزشکینقره جهانیشیمیشریف نیامحمدحسین2

شریفبرقبرنز جهانیفیزیکافضلارشیا 3

شریفکامپیوترطالی کشوریریاضیحسین آبادیامیرمهدی4

شریفبرقطالی کشوریفیزیکفالحکسری5

شریفکامپیوترطالی کشوریفیزیکنصرتبخشاحمد6

شریففیزیکطالی کشوریفیزیکنعمتیعلی7

تهرانپزشکیطالی کشوریشیمیتسلیمیجمشاد8

تهرانپزشکیطالی کشوریشیمیخلجیامیرمحمد9

شریفکامپیوترطالی کشوریکامپیوترچشم جهانشایان 10

شریفکامپیوترطالی کشوریکامپیوترکامکاریحمیدرضا11

شریفکامپیوترطالی کشورینجومشجاعیانمحمد12

شریفکامپیوترطالی کشورینجوممعینیامیرپویا13

شریفبرق8310079958194905ریاضیوظیفه امیررضا 14

شریفبرق8785715370796810ریاضیبیات مهدی 15

شریفبرق7579676971765217ریاضیاحسانی امید 16

شریفبرق7680674962685454ریاضیمجلسیعلی17

شریفبرق927249100717868119ریاضیملک زاده سینا 18

شریفبرق67725795758274135ریاضینعیمی امیرعلی 19

شریفبرق56756789728573152ریاضینظریآژنگ20

شریفبرق72954951758358188ریاضیقیاسوند سجاد 21

شریفبرق79697548756459262ریاضیخمودگان محمد 22

شریفبرق67716987627940446ریاضیمالجعفریآرین 23

شریفبرق56194747826333738ریاضیدهقانسامان24

شریفکامپیوتر5968632346652437ریاضیجوانمرد علی 25

شریفکامپیوتر75295643847068202ریاضینظرمحسنیمهرگان26

شریفمکانیک69657673658071207ریاضیعرب امیر 27

شریفمکانیک6193163667345989ریاضیاکبری ارشیا 28

شریفم شیمی6185734467766034ریاضیدرده محمدعلی 29

شریفع کامپیوتر51636584779247179ریاضیسید محمدی مبین 30

شریفع کامپیوتر71524889727061359ریاضیواجدسمیعی کاوه 31

شریفع کامپیوتر43416341796856510ریاضیپاک سرشت محمدپویا 32

شریفع کامپیوتر656048100565644914ریاضیمسعودی بهنود 33

شریفعمران48366395576768612ریاضیبخشایشیمحمد34

شریفعمران43276159558556681ریاضیرحیمی پارسا 35

شریفعمران4328864454212922ریاضیغالمیفرشید36

شریفریاضی83494984763881238ریاضیپورمحمدی پرهام 37

شریفصنایع412940205842322641ریاضیفتحی اوستا 38

شریفصنایع4329321003533224047ریاضیکاظمیعماد39

شریففیزیک45487584527354737ریاضیوطن دوستمحمدرضا 40

شریففیزیک53952575886181235ریاضیرنگریزپارسا 41

شریففیزیک202428571782125248ریاضیقربانی زاده مهرپویا 42

تهرانپزشکی89957395729685955تجربیامیری محمد 43

تهرانپزشکی699180819389778144تجربیقنادزادهراد 44

تهرانپزشکی858989897986837163تجربیمؤمنیآرمان 45

تهرانپزشکی7391798988927569113تجربیشریف کاشانی سورنا 46

تهرانپزشکی6772688582837777134تجربیاصالنی محمدامین 47

تهرانپزشکی6573564351333713233تجربیمهریمحمدمهدی 48

تهرانپزشکی6184534791915970348تجربیتقی خانی امیررضا 49

تهراندندانپزشکی4795635979635977535تجربیقادریپارسا 50

تهراندندانپزشکی6171417158687848580تجربیمقدسی محمد 51

بهشتیپزشکی7289848982807774102تجربیرفیعی محمدعلی 52

بهشتیداروسازی4067565581586271403تجربیدانشورعلیرضا 53

بهشتیدندانپزشکی6589638463665775581تجربیفراهانی پوریا 54

ایرانپزشکی92100689579697764162تجربیعباسی امیر فرهنگ 55
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ایرانپزشکی7595718977965872196تجربیمداح ارشیا 56

ایرانپزشکی7996649189755972220تجربیپورجباریسهیل 57

ایرانپزشکی6471638171576573596تجربیآریا ایلیا 58

ایرانپزشکی75633637556681521269تجربینورایی سهیل 59

...بقیه اپزشکی60915963595246691719تجربیناطقی فر سروش 60

تهرانکامپیوتر64956889778159137ریاضیسلیمیان سینا 61

تهرانکامپیوتر68597945798352163ریاضیرسولی آرش 62

تهرانکامپیوتر59524179597061679ریاضیپاک سرشت محمدسینا 63

تهرانکامپیوتر562916794646621803ریاضیمدیر صانعیسپهر 64

تهرانبرق84736369627862273ریاضیواصفشایان 65

تهرانع کامپیوتر72654495668246389ریاضیبراهیمی برنا 66

تهرانمکانیک4303916497443904ریاضیخاله اوغلی علی 67

تهرانعمران61612432586345200ریاضیسعد الدین علی 68

تهرانعمران79377595546453539ریاضیقربانی شریف مهرشاد 69

تهرانعمران46685227617931973ریاضیشاهورانی امیرحسین 70

تهرانصنایع72758968615742527ریاضیخیاط زادهپارسا 71

تهرانصنایع65793995697029674ریاضیواحدی نیا محمدامین 72

تهرانصنایع333237635856451774ریاضیجمالیمحمدرضا73

تهرانمعماری41323289855917975ریاضیخانجانخانی پویان 74

تهرانمواد455769683947421954ریاضیپوربهاری سینا 75

تهرانمواد514121766444311989ریاضیصفاهانیکسری 76

تهرانمدیریت40643379738550203072تجربیکشی افشارفربد77

شیرازپزشکی7389597167698071281تجربیقهرمانی ایلیا 78

قزوینپزشکی5589645623495977566تجربیاسدی مهدی 79

سمنانپزشکی4952412855517963715تجربیسماورچی تهرانی امیرسعید 80

ساریپزشکی6781607971756065736تجربیقربانی حامد 81

کرجپزشکی6796556171715070818تجربیعبدالملکی امیر علی 82

کرجپزشکی8096644953594673956تجربیفائق علی 83

کاشانپزشکی60734553427262612013تجربیداودیعلی 84

امیرکبیرکامپیوتر72794395747662245ریاضیمستاجرانآریا 85

امیرکبیربرق28851495463342357ریاضیحسن خانی پارسا 86

امیرکبیرع کامپیوتر524973354451162366ریاضیسعیدی آرین 87

امیرکبیرع کامپیوتر4779211004637212847ریاضیمجیدی ارشیا 88

امیرکبیرعمران445955285965411234ریاضیابو امیرعماد 89

امیرکبیرریاضی394047924966271816ریاضیامامی امیرحسین 90

امیرکبیرفیزیک274947644137392872ریاضیجباری اشکان 91

علم و صنعتمکانیک61756368646023996ریاضیرشوند علیرضا 92

علم و صنعتکامپیوتر593940256771251248ریاضیقاسمی امیرحسین 93

خواجه نصیرعمران652041725551261924ریاضیمشایخی سهیل 94

خواجه نصیرعمران652132525357252081ریاضیرفاهی فرد علیرضا 95

خواجه نصیرمواد45845334552342932ریاضیخسروی نیا سپهر 96

بهشتیکامپیوتر45797659587336816ریاضیکوچک زاده پوریا 97

خوارزمیکامپیوتر524961515866341154ریاضیستاک محمدمهدی 98

خوارزمیمعماری576045334636282715ریاضیحاجی نوری سپهر 99

خوارزمیمکانیک494131674352392371ریاضیاسدی راد علیرضا 100

شیرازکامپیوتر277947524864222321ریاضیسیاره عارف 101

شیرازمکانیک2168613784353522ریاضیحیدری محمدمهدی 102

علم و فرهنگکامپیوتر4032191005327124138ریاضیعالقه بند نیما 103

قمکامپیوتر33939794123285025ریاضیامینی امید 104

تبریزدامپزشکی526944100616844433441تجربیشفیعی پارسا 105

آزاد شاهرودپزشکی44523952517051583579تجربیمهروحی مهرشاد 106

عدم انتخاب رشته4173534139742552743تجربیخوشخوی امیررضا 107


