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املپیاد زیست

نمد امیرحسین عززی
املپیاد کامپیوتر ی محم  مه ی اکبر . املپیاد ریایض

آعلیمعین 
املپیاد فیزیک

علیرضا اقضی املپیاد فیزیک

رااهنیف نودهعلیرضا 
املپیاد فیزیک

ح ادیحسین  املپیاد فیزیک . بذرافکنمحم  
املپیاد فیزیک

ذوالفقاری محم   املپیاد فیزیک حسین عسگری.
املپیاد شیمی

علیرضا اقضی املپیاد فیزیک

تی محم حسین جن 

افتخار آفرینان مدّرس

م رسالمپیادی اهی



47 39

78 73

93

2ابشگاه                             کنکور مدّرس

1000رتبه زیر  49

2000ات 1000رتبه بین  59

رقمی

افتخار آفرینان مدّرس



98کنکور سراسری

حسین جالدتی
پزشیک

علوم پزشکی قم

1400کنکور سراسری

علی کنعانی هرندی

پزشیک
علوم پزشکی ایران

1400کنکور سراسری

عزیزمندامیرحسین 

پزشیک
علوم پزشکی قم

97کنکور سراسری

سید علیرضا میرمحمد حسینی آهاری

پزشیک
(آزاد)علوم پزشکی قم

98کنکور سراسری

مقدموفاییسید کاظم 

پزشیک
علوم پزشکی شاهد

97کنکور سراسری

محمد علی هوشیاری
رادیوترایپ

علوم پزشکی اراک

1400کنکور سراسری

اللهیعلیرضا سیف 

دکرتی دامزپشیک
دانشگاه سراسری سمنان

1400کنکور سراسری

مختارانمحمد 
علوم آزمایشگاهی

علوم پزشکی قم

98کنکور سراسری

مهرداد ترحمی
رادیوترایپ

سبزوارعلوم پزشکی 

98کنکور سراسری

غیورمحمدجواد
هوشربی

علوم پزشکی نیشابور

98کنکور سراسری

گنجیدانیال
پرستاری

علوم پزشکی گناباد

99کنکور سراسری

امیررضا مهرابی
پرستاری

علوم پزشکی گیالن

99کنکور سراسری

حسین متولی
پرستاری

(آزاد)علوم پزشکی سمنان

98کنکور سراسری

ارشادیامیر 
علوم آزمایشگاهی

رسبزواعلوم پزشکی 

سال اخیر4

سال اخیر4

افتخار آفرینان مدّرس



95کنکور سراسری

اصغریمهران 
رمهندیس کامپیوت

دانشگاه صنعتی شریف

98کنکور سراسری

عبدالملکیحمیدرضا 
مهندیس برق

دانشگاه صنعتی شریف

94کنکور سراسری

عرفان خوبرو
مهندیس مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف

94کنکور سراسری

آقاباباییعلی 

مهندیس مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف

95کنکور سراسری

سیدزادهسیدمحمدامین
مهندیس عرمان
دانشگاه صنعتی شریف

98کنکور سراسری

فراهانینودهعلیرضا 
مهندیس شیمی

دانشگاه صنعتی شریف

1400کنکور سراسری

یونس آشوری
مهندیس شیمی

دانشگاه صنعتی شریف

1400کنکور سراسری

محسن امینی هرندی
مهندیس شیمی
دانشگاه صنعتی شریف

1400کنکور سراسری

علی نظری
مهندیس شیمی
دانشگاه صنعتی شریف

96کنکور سراسری

محمد جواد حاجی سلطانی

مهندیس شیمی
دانشگاه صنعتی شریف

94کنکور سراسری

محمد ساالری
مهندیس شیمی
دانشگاه صنعتی شریف

96کنکور سراسری

رنجبرکرمانیعلی 
هواوفضامهندیس 

دانشگاه صنعتی شریف

96کنکور سراسری

زهادیعلی 
مهندیس نفت

دانشگاه صنعتی شریف

97کنکور سراسری

علیرضا قاضی
مهندیس نفت

دانشگاه صنعتی شریف

1400کنکور سراسری

عباسعلیانمحمدجواد

متالورژیمهندیس 
دانشگاه صنعتی شریف

97کنکور سراسری

مصطفی کاشی

متالورژیمهندیس 
دانشگاه صنعتی شریف

99کنکور سراسری

محمد مهدی میرزایی
متالورژیمهندیس 

دانشگاه صنعتی شریف

99کنکور سراسری
سید امیرعباس روحانی دوست

متالورژیمهندیس 
دانشگاه صنعتی شریف

99کنکور سراسری

سید علی گل محمدی
متالورژیمهندیس 

دانشگاه صنعتی شریف

98کنکور سراسری

زادهمرادعلییزدان 
مهندیس کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

افتخار آفرینان مدّرس



96کنکور سراسری

محمد فروردین

مهندیس مکانیک
دانشگاه تهران

97کنکور سراسری

پرهام بختیاری

مهندیس معماری
دانشگاه تهران

97کنکور سراسری

خشایار گودرزی

مهندیس معماری
دانشگاه تهران

93کنکور سراسری

خدادادیمهدی 

مهندیس معماری
دانشگاه تهران

93کنکور سراسری

مهرپوامیرمحمد

مهندیس عرمان
دانشگاه تهران

97کنکور سراسری

پویا طالئی

مهندیس شیمی
دانشگاه تهران

98کنکور سراسری

قویدلامیرحسین 

مهندیس شیمی
دانشگاه تهران

95کنکور سراسری

امید قره گل

مهندیس نفت
دانشگاه تهران

99کنکور سراسری

شاهرخ اسکندری

مهندیس معدن
دانشگاه تهران

97کنکور سراسری

خوشگویانفرعلی 

مهندیس کشاورزی
دانشگاه تهران

97کنکور سراسری

امیرحسین کریمی

مهندیس کشاورزی
دانشگاه تهران

97کنکور سراسری

اوالدزادهمحمدامین

شنایسزمین 
دانشگاه تهران 97کنکور سراسری

عرفان سبحانی

مدیریت ابزرگاین
دانشگاه تهران

99کنکور سراسری

مهرپوامیرعلی

مهندیس کامپیوتر
دانشگاه تهران

1400کنکور سراسری

امین مستوری نژاد

مهندیس کامپیوتر
دانشگاه تهران

افتخار آفرینان مدّرس



97کنکور سراسری

قدیریسجاد 
مهندیس برق

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

94کنکور سراسری

مهران فضل خانی
مهندیس برق

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

96کنکور سراسری

شاکریجمشید 
علوم کامپیوتر

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

97کنکور سراسری

حسام سرخوش

علوم کامپیوتر
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

96کنکور سراسری

محمد حسین جنتی
مهندیس عرمان

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

98کنکور سراسری

محمدرضا شریعتی
مهندیس عرمان

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

98کنکور سراسری

زرنوشهرضا غالمی 
مهندیس مکانیک

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

95کنکور سراسری

امیرحسین کریمی رهنما

مهندیس شیمی
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

95کنکور سراسری

علی اصغر فالح رسولی
مهندیس شیمی

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

99کنکور سراسری

عرفان اسالمی

مهندیس نفت
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

95کنکور سراسری

ابوالفضل فکری
هواوفضامهندیس 

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

94کنکور سراسری

علی عباس زاده
مهندیس انرژی

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

98کنکور سراسری

بهمن امیری

مهندیس نفت
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

97کنکور سراسری

عباسعلیانعلی اصغر 
مهندیس نفت

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

94کنکور سراسری

سروش غفاری

کاربردهاریاضیات و 
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

96کنکور سراسری

علی شجاعی

کاربردهاریاضیات و 
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

97کنکور سراسری

قهیذالیسهیل 
مهندیس نساجی

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

97کنکور سراسری

قهیذالیسجاد 
مهندیس نساجی

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

97کنکور سراسری

اردستانیعلی 
مهندیس معدن

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

96کنکور سراسری

محمدحسین داستانی
مهندیس کامپیوتر

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

افتخار آفرینان مدّرس



94کنکور سراسری

نوذریمحمدرضا 
مهندیس مکانیک

دانشگاه علم و صنعت

95کنکور سراسری

محمد امینی هرندی
مهندیس مکانیک

دانشگاه علم و صنعت

99کنکور سراسری

طه شاهی آشتیانی
مهندیس عرمان

دانشگاه علم و صنعت

95کنکور سراسری

محمدرضا صادقی
مهندیس شیمی
دانشگاه علم و صنعت

93کنکور سراسری

نیاطائبدانیال

مهندیس راه آهن
دانشگاه علم و صنعت

97کنکور سراسری

محمد منش بزرگی
متالورژیمهندیس 

دانشگاه علم و صنعت

1400کنکور سراسری

کرمیمحمدرضا 
متالورژیمهندیس 

دانشگاه علم و صنعت

1400کنکور سراسری

اسالمی زادهمحمدجواد
متالورژیمهندیس 

دانشگاه علم و صنعت

1400کنکور سراسری

افتخارمنشپارسا 
کاربردهاریاضیات  و 

علم و صنعتدانشاه

95کنکور سراسری

محمدحسین فوالدی

فیزیک
دانشگاه علم و صنعت

96کنکور سراسری

ذوالفقاریمحمد 
مهندیس مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر

97کنکور سراسری

محمد حسین فرزان
مهندیس عرمان
دانشگاه خواجه نصیر

97کنکور سراسری

فرقائمیمحمدرضا 

ریاضیات و کاربرد ها
دانشگاه خواجه نصیر

99کنکور سراسری

نوریانالدینحسام 

ریاضیات و کاربرد ها
دانشگاه خواجه نصیر

نصیرالدین طوسیخواجهدانشگاه 

افتخار آفرینان مدّرس



97کنکور سراسری

بذرافکنمحمد 
مهندیس برق

دانشگاه شهید بهشتی

94کنکور سراسری

جاللیانعلیرضا 
مهندیس عرمان

دانشگاه شهید بهشتی

1400کنکور سراسری

یوردخانیمحمد 
هواوفضامهندیس 

دانشگاه شهید بهشتی

1400کنکور سراسری

جمالیانپویا 
مدیریت دولیت

دانشگاه شهید بهشتی

1400کنکور سراسری

علیرضا صوری

آمار
دانشگاه شهید بهشتی

94کنکور سراسری

شاهین صالحی راد
رمهندیس کامپیوت

خوارزمیدانشگاه 

1400کنکور سراسری

رنجبرینیما 
مهندیس مکانیک

خوارزمیدانشگاه 

96کنکور سراسری

مسعود جوادزاده
مهندیس معماری

خوارزمیدانشگاه 

97کنکور سراسری

فرشرفیعلیرضا 
کاربردهاریاضیات و 

خوارزمیدانشگاه 

97کنکور سراسری

علی ثقفی

کاربردهاریاضیات و 
خوارزمیدانشگاه 

97کنکور سراسری

رضا اسماعیلی
کاربردهاریاضیات و 

خوارزمیدانشگاه 

97کنکور سراسری

دوائیعلی 
شیمی کاربردی

خوارزمیدانشگاه 

1400کنکور سراسری

امراللهیمحمد مهدی 

مدیریت امور ابنیک
خوارزمیدانشگاه 

خوارزمیدانشگاه 

دانشگاه شاهد

96کنکور سراسری

نیرینیسید حسین 
مهندیس برق

دانشگاه شاهد

97کنکور سراسری

کرکوندیامیرحسین 
مهندیس پزشیک

دانشگاه شاهد

95سراسریکنکور 

بابوتهامیرحسین 
مهندیس عرمان

دانشگاه شاهد

96سراسریکنکور 

امیرحسین زند

فیزیک
دانشگاه شاهد

افتخار آفرینان مدّرس



و مذهیبورزیش،هرنیفرهنیگ ،مسابقاتبرگزاری

مذهیبومیلهایمناسبتدرمرامسبرگزاری

هفتیگتوسلدعایوعاشوراقرآین،زیارتجلساتبرگزاری

به صورت حضوری  آموزیشمسمتر ( خصویص و گروهی)مشاوره
اولیا محرتمو دانش آموزان اب غیرحضوریو 

توسط رتبه های رفع اشکال و مطالعایت اپنسیون( اختیاری)همه روزهبرگزاری 
(همه اپیه ها)مربوطه مشاور سال های گذشته اب حضور زیر هزار کنکور 

و رتبه برتر کنکور  و دبیران باستفاده از کادر آموزیش مجر 
مجرب و نویسنده کتاب های مطرح آموزیش

های دریس و فضای راحت برای هومشند سازی کالس 
برای کتب دریسکمدوخواب و مطالعایت اپنسیون

موسسات )تسیتجزوات جمع بندی اب اردو های مطالعایت برگزاری 
اب حضور مشاورین و نیرو رفع اشکال...( ودو،سنجش، گزینه قلمچی

آزمون های ریمتیک ،تکالیفبرای )کارسنجسامانه استفاده از 
اطالع رساین روزانهو...( ،مشاوره،جلساتمطالعایتساعت شبانه، 

و ...( برترو، گزینه دو ،مدارس قلمچی)ترشیحی هماهنگ کشوریوتسیتآزمون های برگزاری 
کسب رتبه کشوریآزموهناوبرای آمادیگ بیشرت در طراحی و برگزاری اردو جمع بندی 

و جرباین،(کنکور)تسیتبندیجمع،مهاریت،املپیادبرگزاری کالس های 
در کنار کالس های دریسدهم ات دوازدهم برای اپیه های ترشیحی

حرفه ای، افیس)برگزاری کالس های کامپیوتر
معتربرستیفیکیتو اهدای ...(،فتوشاپ،پریمیر

مایل و آموزش -برگزاری کالس های اقتصاد
(بورس،فارکس،کریپتو)اکشنپرایس

و دوره کالس تئوری انتخاب کتابخواینبرگزاری کالس های 
عادت استفان کاویهفت،هاردیدارنمرکبگلرس،اثر

برگزاری دوره های تکنیک محاسبات رسیع

(بر اساس تعیین سطح)برگزاری کالس های زابن 

...(،تعمیرات،دوزندیگ)مهارت های زندیگ

،ثبتتکالیفبرای ابزدید و ارائه کارسنجسامانه استفاده از 
کاربری اولیا و دانش آموزانپنلو اطالع رساین در ساعت  مطالعایت

و موارد انضباطیومنرات کالیسثبت روزانه کارسنجسامانه استفاده از 
برگزاری اردو های درون هشری و برون هشریکاربری اولیا و دانش آموزانپنلاطالع رساین روزانه در 

به صورت حضوری و تربییت( خصویص و گروهی)مشاوره
اولیا محرتمو دانش آموزان اب غیرحضوری

دنبال کنیدمجازیفضایما را در
www.modarres14.ir

https://www.modarres14.ir/


نهمپایهآموزاندانشویژه

همایش انتخاب رشته آگاهانه

قوانین حاکم بر انتخاب رشته

دانشگاهیپرمتقایضبرریس رشته های 

امتیازات هدایت تحصییل و نحوه محاسبه آن

زمان مجاز تغییر رشته یا شاخهثبت انیم آموزش و پرورشالویتپنج 

عوامل موثر در انتخاب رشتهکنکوردرمختلفهایرشتهوضعیتبرریس

و پیرشفت تحصییلتست های هوش رابطه بین 

هوش  کالمی 

گاردنرچندگانهتست هوش 
فضاییهوش 

هوش درون فردی

فردیبرون هوش 

موسیقاییهوش هوش حرکتی

هوش درون فردی

ریاضی منطقیهوش  گرا طبیعتهوش  

برای ثبت نام و شرکت در 
کنیداسکنهمایش انتخاب رشته 

کنیداسکنگاردنرتست هوشبرای  شرکت در

اانتخاب رشته تحصییل بر اساس تواانیی ه انتخاب ابزی و ورزش مناسب

انتخاب شغل بر اساس تواانیی ها شناسایی و تقویت هوش غالب


