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نگاهی به نتایج دانشآموزان استعدادهای درخشان
در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها
1393

در شماره گذشته فصلنامه استعدادهای درخشان (تابستان  ) 1393نگاهی داشتیم به نتایج دانشآموزان مدارس
س��مپاد در آزمون سراس��ری ورودی به دانش��گاهها در طول پنج سالی که انتشار نش��ریه متوقف شده بود-1388( .
 )1392با توجه به اینکه انعکاس موفقیتهای استعدادهای درخشان جزو راهبردهای نشریه به شمار میرود ،از این
پس هم به س��ان گذشته ،دس��تاوردهای دانشآموزان سمپاد را در رویدادهای روز مهم کشوری و بینالمللی پوشش
خواهیم داد .در کارنامه این ش��ماره ،مروری گذرا خواهیم داش��ت بر نتایج دانشآموزان مراکز استعدادهای درخشان
در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها درسال جاری)1393( .

در این س��ال ،دانشآموزان س��مپاد در بین نفرات برتر چهار گروه «عل��وم ریاضی و فنی»« ،علوم
تجربی»« ،هنر» و «زبانهای خارجه» دیده میشدند که برترین رتبهها ،مقامهای اول در رشته «علوم
تجربی» و «زبانهای خارجه» بود.
در گروه آزمایش��ی «علوم ریاضی و فنی» به جز نفر اول 9 ،نفر دیگرتا رتبه دهم همگی از مراکز
س��مپاد بودند .وضعیت در گروه «علوم تجربی» هم تقریبا به همین ش��کل بود ،یعنی در بین  10نفر
اول این گروه ،به جز نفر دهم ،همه رتبههای اول تا نهم را دانشآموزان استعدادهای درخشان تشکیل
میدادند.
در مجموع 21 ،نفر از نفرات برتر کنکور سراس��ری  1393در رش��تههای مختلف را دانشآموزان
مدارس استعدادهای درخشان تشکیل میدادند .در این میان ،دبیرستان پسرانه شهید اژهای  1اصفهان
را با چهار نفر برتر میتوان موفقترین مدرسه از این لحاظ به شمار آورد .پس از آن هم باز اصفهانیها
با دبیرستان دخترانه فرزانگان امین  1با سه نفر برتر حضور دارند .دبیرستانهای پسرانه شهید مدنی
 1تبریز و دخترانه فرزانگان  1تهران هر کدام با دو نماینده در رده بعدی قرار میگیرند.
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نتایج نفرات برتر استعدادهای درخشان در کنکور  1393در جدول زیر قابل مشاهده است:
ردیف

نام و نام خانوادگي

دبیرستان

استان

گروه آزمايشی

رتبه

1

نگین یغمایی

فرزانگان 1

تهران

علوم رياضي و فني

دوم

2

صدرا صفادوست

شهيد مدنی 1

آذربايجانشرقي علوم رياضي و فني

سوم

3

شایان نیککار

شهيد اژهاي 1

اصفهان

علوم رياضي و فني

چهارم

4

امید چهرهگشا

شهيد اژهاي 1

اصفهان

علوم رياضي و فني

پنجم

5

سپند فرقدانی چهاسوقی

شهيد اژهاي 1

اصفهان

علوم رياضي و فني

ششم

6

مهسا خوشنما

فرزانگان امين 1

اصفهان

علوم رياضي و فني

هفتم

7

میعاد لقایی

شهيد بهشتي

مازندران

علوم رياضي و فني

هشتم

8

امیر نوریپور

شهيد بهشتي

مازندران

علوم رياضي و فني

نهم

9

مهدی بخشی

شهيد مدنی 1

آذربايجانشرقي علوم رياضي و فني

دهم

10

سید شایان پورمیربابایی

شهيد بهشتي

گیالن

علوم تجربي

اول

11

آناهیتا نجفی

فرزانگان ناحيه 1

گیالن

علوم تجربي

دوم

12

سیده زهرا موسوی

فرزانگان  2ناحيه 1

فارس

علوم تجربي

سوم

13

مهسا دولتشاهی

فرزانگان

لرستان

علوم تجربي

چهارم

14

مهسان صمدی

فرزانگان امين1

اصفهان

علوم تجربي

پنجم

15

فاطمه فاضلیفرد

فرزانگان

لرستان

علوم تجربي

ششم

16

آرین آیتی

شهيد اژهاي 1

اصفهان

علوم تجربي

هفتم

17

فراست رجبی نیاسانی

شهيد بهشتي

گیالن

علوم تجربي

هشتم

18

علیرضا رضایی

عالمه اميني

آذربايجانشرقي

علوم تجربي

نهم

19

مهتا منصوری تهرانی

فرزانگان 1

تهران

هنر

دوم

20

محمد مرادی شهمیری

عالمه حلي 1

تهران

زبانهاي خارجه

اول

21

ریحانه باقری

فرزانگان امين 1

اصفهان

زبانهاي خارجه

سوم

