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به طور معمول، هر ســاله گروهی از برترین دانش آموزان مراکز اســتعدادهای درخشان به واسطه 
کســب مدال طالی المپیادهای علمی کشوری از حضور در کنکور سراسری معاف می شوند. اما با این 
حال، باز هم در میان پذیرفته شدگان گروه های مختلف آزمون سراسری دانشگاه ها، همواره نمایندگان 

مراکز سمپاد در میان نفرات برتر حضور پرتعدادی دارند.
1388

در این ســال، دانش آموزان ســمپاد در بین نفرات برتر چهار گروه »علوم ریاضی و فنی«، »علوم 
تجربی«، »علوم انســانی« و »زبان های خارجه« دیده می شدند که برترین رتبه، مقام اول رشته »علوم 
ریاضی و فنی« بود. در این گروه آزمایشی 6 نفر از 10 نفر اول از مراکز سمپاد بودند. وضعیت در گروه 
»علوم تجربی« جالب تر بود، جایی که به جز نفر اول، همه نه نفر بعدی را دانش آموزان اســتعدادهای 

نگاهی به نتایج دانش آموزان استعدادهای درخشان 
در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه ها
1388-1392

یکی از سیاســت های مدنظر در شروع دوره جدید انتشار فصل نامه استعدادهای درخشان، مروری بر رخدادهای 
مهمی است که در طول پنج سال وقفه در انتشار نشریه در مجموعه استعدادهای درخشان روی دادند اما تقریبا در 
هیچ کجا به صورت مدون ثبت نشدند. پرونده پرحجم شماره گذشته نیز بر همین اصل تهیه شده بود. اما رویدادهای 

ساختاری و سازمانی مورد اشاره در آن پرونده تنها یکی از ابعاد قابل توجه از جهت لزوم مستند شدن بود.
یکی از محورهایی که به صورت منظم در دوره اول انتشــار فصل نامه نیز مورد توجه قرار می گرفت، انعکاس و 
البته تحلیل موفقیت های دانش آموزان مراکز ســمپاد سراســر کشور در رویدادهای مهم علمی کشوری و بین المللی 
بود، اتفاقاتی مانند المپیادهای دانش آموزی در ســطوح کشوری و جهانی، کنکورهای سراسری، مسابقات روباتیک و 

... . طبیعی است که این موفقیت ها در دوره پنج ساله خاموشی نشریه نیز تداوم داشتند.
در این شــماره، مروری گذرا خواهیم داشــت بر دســتاوردهای دانش آموزان مراکز اســتعدادهای درخشان در 
آزمون های سراســری ورود به دانشــگاه ها در این دوره. امیدواریم طی دو شــماره آینده ســایر بخش های کارنامه 

موفقیت های 5 ساله را نیز برای استفاده خوانندگان محترم نشریه ارایه نماییم.
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جدول شماره 1 - رتبه های اول تا دهم پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1388 از مراکز استعدادهای درخشان

درخشان تشکیل می دادند.
 در میان 18 نفری که در سال 1388 جزو ده نفر اول کنکور سراسری در رشته های مختلف قرار 
گرفتند، دبیرستان شهید اژه ای اصفهان با سه نفر از دبیرستان های فرزانگان تبریز و یزد و عالمه  حلی 

یک تهران، هر کدام با دو نماینده پیشی گرفت.

رتبهگروه آزمایشیاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي ردیف

اولعلوم ریاضي و فنيمازندرانشهید بهشتي معین فالحتگر1

چهارمعلوم ریاضي و فنيخوزستانشهید بهشتياحسان عباسي2

پنجمعلوم ریاضي و فنياصفهانشهید اژه اي رامین فروزنده شهرکي3

ششمعلوم ریاضي و فنياصفهانشهید اژه اي سجاد موذني4

هفتمعلوم ریاضي و فنياصفهانشهید اژه اي مهدي گنجي5

دهمعلوم ریاضي و فنيتهرانعالمه حليشهریار آقایي میبدي6

دومعلوم تجربيفارسشهید دستغیبسید میالد حسیني الهاشمي7

سومعلوم تجربيتهرانفرزانگان یکلیال شجاعي8

چهارمعلوم تجربيالبرزفرزانگانسارا هرسیني9

پنجمعلوم تجربيآذربایجان شرقيفرزانگانمهراوه گرجاني10

ششم علوم تجربيیزدفرزانگانمریم ساعتچي11

هفتمعلوم تجربيالبرزفرزانگانایلناز قطبي12

هشتمعلوم تجربيآذربایجان شرقيفرزانگانآرمین زرین تن13

نهمعلوم تجربيفارسفرزانگاننادیا نوري یاد دکوري14

دهمعلوم تجربيیزدشهید صدوقيمحمدجواد زارع نژاد اشکذري15

پنجمعلوم انسانيتهرانعالمه حليسپهر حسن خان پور16

ششمعلوم انسانيسمنانفرزانگانثمین اصغري لسکو کالیه17

سومزبان هاي خارجهیزدفرزانگاننازیال اکبریان راد18

1389
در این ســال، دانش آموزان سمپاد در هر پنج گروه آزمایشی کنکور، مقام اول را به دست آوردند. 
همچنین 9 رتبه اول تا سوم در گروه های مختلف آزمون سراسری به دست آمد. متاسفانه جدول کامل 

عناوین برتر این سال برای درج در این کارنامه به دست نیامد.
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1390
در این ســال، دانش آموزان ســمپاد در بین نفرات برتر ســه گروه »علوم ریاضی و فنی«، »علوم 
تجربی« و »زبان های خارجه« حضور داشتند و توانستند در همه این گروه ها مقام اول را کسب کنند. 
در این گروه آزمایشــی 6 نفر از 10 نفر اول از مراکز ســمپاد بودند. وضعیت در گروه »علوم تجربی« 
باز هم دیدنی بود، جایی که به جز نفر پنجم، همه نه نفر دیگر را دانش آموزان استعدادهای درخشان 

تشکیل می دادند. در رشته »زبان های خارجی« هم به جز نفر اول، نفر دوم هم سمپادی بود
 در میان 17 نفری که در سال 1390 جزو ده نفر اول کنکور سراسری در رشته های مختلف قرار 

جدول شماره 2 - رتبه های اول تا دهم پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1390 از مراکز استعدادهای درخشان

رتبهگروه آزمایشیاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي ردیف

اولعلوم ریاضي و فنيتهرانفرزانگان 1ساغر سید عباس زاده اسفهال1

دومعلوم ریاضي و فنيگیالنمیرزا کوچک خانسعید مفیدي استانه2

سومعلوم ریاضي و فنيتهرانفرزانگان 1سیده سحر صدري زاده3

چهارمعلوم ریاضي و فنيالبرزشهید سلطانيسید میالد موسوي فر4

ششمعلوم ریاضي و فنيکردستانفرزانگان سنندجشادي شهسواري5

نهمعلوم ریاضي و فنياصفهانشهید اژه اي حسین حیدري6

اولعلوم تجربيخراسان رضويهاشمي نژادسیاوش مهران7

دومعلوم تجربيتهرانفرزانگان 1کیانا امامي8

سومعلوم تجربيکرمانعالمه حلي رفسنجانامین رضا ابخو9

چهارمعلوم تجربياصفهانفرزانگانکیمیا کاظمي زهراني10

ششم علوم تجربيآذربایجان شرقيشهید مدني تبریزکسري کالهدوزان11

هفتمعلوم تجربيآذربایجان شرقيشهید بهشتي مراغههادي فردیس12

هشتمعلوم تجربيالبرزفرزانگانمهرنوش سماعي13

نهمعلوم تجربيآذربایجان شرقيشهید مدني تبریزسینا دل آذر14

دهمعلوم تجربيمازندرانشهید بهشتي محمد رضا طبري15

اولزبان هاي خارجهآذربایجان شرقيشهید مدني تبریزکسري کالهدوزان16

دومزبان هاي خارجهکرمانفرزانگانسارا عامري مهابادي17
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گرفتند، دبیرستان های شهید مدنی تبریز و  فرزانگان یک تهران هر کدام با سه نماینده بیشترین تعداد 
برگزیده های برتر را داشتند. 

1391
در این ســال، دانش آموزان سمپاد در بین نفرات برتر هر پنج گروه آزمایشی یعنی »علوم ریاضی 
و فنی«، »علوم تجربی«، »علوم انســانی«، »هنر« و »زبان های خارجه« حضور داشتند و توانستند در 
چهار گروه  مقام اول را کسب کنند که کسب رتبه اول در گروه »هنر« قابل توجه ویژه است. در گروه 
آزمایشــی »علوم ریاضی و فنی«، 8 نفر از 10 نفر اول از مراکز سمپاد بودند. در گروه »علوم تجربی« 

هم هفت نفر از 10 نفر اول را دانش آموزان استعدادهای درخشان تشکیل می دادند.
 در میان 22 نفری که در سال 1391 جزو ده نفر اول کنکور سراسری در رشته های مختلف قرار 
گرفتند، دبیرســتان فرزانگان یک تهران و دبیرســتان شهید هاشمی نژاد 3 مشهد )در علوم انسانی( با 

دو نماینده در صدر قرار داشتند. 
1392

در این سال، دانش آموزان سمپاد باز هم در بین نفرات برتر هر پنج گروه آزمایشی یعنی »علوم 
ریاضــی و فنی«، »علوم تجربی«، »علوم انســانی«، »هنر« و »زبان های خارجه« حضور داشــتند و 
مجددا   مقام اول در چهار گروه به سمپادی ها تعلق گرفت. کسب رتبه اول در گروه »علوم انسانی« 
و تکرار مقام اول در گروه »هنر« قابل توجه ویژه اســت. در هر یک از گروه های آزمایشــی »علوم 
ریاضی و فنی« و »علوم تجربی« هشــت نفر از 10 نفر اول را دانش آموزان اســتعدادهای درخشان 

تشکیل می دادند.
در میان 22 نفری که در ســال 1392 جزو ده نفر اول کنکور سراسری در رشته های مختلف قرار 
گرفتند، دبیرســتان های عالمه  حلی یک و فرزانگان یک تهران هر کدام با ســه نماینده در صدر قرار 

داشتند.
جمع بندی

در طی پنج سال مورد بررسی، در گروه آزمایشی »علوم ریاضی و فنی« در همه سال ها نفر اول 
از دانش آموزان مراکز اســتعدادهای درخشان بوده اســت. همچنین در مجموع چهار سالی که آمار 

تفصیلی آن وجود دارد، 70 درصد افراد برتر را ســمپادی ها تشکیل می دهند. 
در گروه آزمایشــی »علوم تجربی« در چهار ســال نفر اول از دانش آموزان مراکز اســتعدادهای 

درخشــان بوده است.در مجموع چهار سال هم 82.5 درصد افراد برتر را سمپادی ها تشکیل دادند.
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با وجود اینکه »علوم انســانی« جزو رشته های اصلی که در مراکز استعدادهای درخشان تدریس 
می شوند، نیســت اما در دو سال نفر اول این گروه آمایشی از هم از دانش آموزان سمپادی ها بود.

رتبهگروه آزمایشیاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي ردیف

اولعلوم ریاضي و فنياصفهانشهید بهشتي کاشانمحمداستاد محمدي1

دومعلوم ریاضي و فنيمازندرانشهید بهشتي بابلسینا ملکیان2

سومعلوم ریاضي و فنيمازندرانفرزانگان بابلالهام احساني مقدم3

بنجمعلوم ریاضي و فنيخراسان رضويهاشمي نژاد 1میالد اکرمي4

ششمعلوم ریاضي و فنيقزوینشهید بابایي قزوینآرمان محمدي5

هفتمعلوم ریاضي و فنيخوزستانشهید بهشتي اهوازبهروز طهماسبي6

هشتمعلوم ریاضي و فنيالبرزشهید سلطانيسینا فرجي الموتي7

دهمعلوم ریاضي و فنيتهرانعالمه حلي 1امیرمهدي صوفي عنایتي8

اولعلوم تجربيکردستانفرزانگان سنندجفرزانه رحماني9

سومعلوم تجربيآذربایجان شرقيشهید مدني 1مهدي سلیمان زاده10

چهارمعلوم تجربيمازندرانشهید بهشتي ساريپدرام افشار11

بنجمعلوم تجربيیزدفرزانگان 2غزاله تفاق12

هفتمعلوم تجربيآذربایجان شرقيشهید مدني 1فرزین واحدي13

هشتمعلوم تجربيیزدشهید صدوقيسینا امیني بهابادي14

دهمعلوم تجربياردبیلفرزانگان محقق اردبیليپروا جوان شایاني15

چهارمعلوم انسانيخراسان رضويهاشمي نژاد 3سید مجتبي حسیني16

هفتمعلوم انسانيخراسان رضويهاشمي نژاد 3محمد حجازي نوقابي17

نهمعلوم انسانيکرمانشاهفرزانگان کرمانشاهسمیرا افضلي شهري18

اولهنرتهرانفرزانگان 1یاسمین قلعه نویي19

اولزبان هاي خارجهمازندرانفرزانگان بابلفاطمه ولي زاده باشا20

سومزبان هاي خارجهاصفهانفرزانگان 1بیتا مهري21

سومزبان هاي خارجهتهرانفرزانگان 1بردیس باشاخانلو22

جدول شماره 3- رتبه های اول تا دهم پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1391 از مراکز استعدادهای درخشان
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در گروه آزمایشــی »هنر« هم برای ســه سال نفر اول از بین هم دانش آموزان مراکز استعدادای 
درخشــان بود. مشــابه این اتفاق در گروه آزمایشــی »زبان های خارجی« هم رخ داد و در سه سال 

نفرات اول از سمپادی ها برگزیده شدند.

رتبهگروه آزمایشیاستاندبیرستاننام و نام خانوادگي ردیف

اولعلوم ریاضي و فنيالبرزشهید سلطانی 3 سجاد صادقی زاده 1

دومعلوم ریاضي و فنيقمشهید قدوسیسید محمد حسین موسوی 2

پنجمعلوم ریاضي و فنيفارسشهید دستغیب 1 هومن واصلی3

ششمعلوم ریاضي و فنيتهرانعالمه حلی 1سید سهراب مدنی 4

هفتمعلوم ریاضي و فنيآذربایجان غربيفرزانکان 1 ارومیهروژان ربانی 5

هشتمعلوم ریاضي و فنيخوزستانشهید بهشتی اهوارحسین طالهری 6

نهمعلوم ریاضي و فنيگیالنمیرزاکوچک خان 1سهند سروری 7

دهمعلوم ریاضي و فنيیزدشهید صدوقی 2سید سروش میرجلیلی 8

اولعلوم تجربيآذربایجان شرقيشهید مدنیپویا براهیم باستانی9

دومعلوم تجربيخوزستانشهید بهشتی اهوارعلی عجم 10

سوم علوم تجربيلرستانشهید بهشتی بروجردپوریایاراحمدی11

چهارمعلوم تجربيخراسان شمالیفرزانگان شیروانمریم مجرد ثانیاوغاز12

ششمعلوم تجربيتهرانعالمه حلی 1حامد طاولی نژاد13

هفتمعلوم تجربياصفهانشهید اژه ای 1احسان علی پور14

هشتمعلوم تجربيتهرانفرزانگانیسنارستم آبادی 15

نهمعلوم تجربيمازندرانشهید بهشتی ساریعلیرضامحمدحسینی16

اولعلوم انسانيیزدفرزانگان 2غزاله قضاوتی 17

اولهنرتهرانفرزانگان 1فاطمه محمدی18

سومهنرالبرزشهید سلطانی 1 میرمحمدعزیزی19

پنجمهنرتهرانفرزانگان 1ارغوان باقرنیا20

چهارمزبان هاي خارجهتهرانعالمه حلی 1سید آرمان آیت الهي21

جدول شماره 4- رتبه های اول تا دهم پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1392 از مراکز استعدادهای درخشان




