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***روزانهتهراندانشگاه صنعتي شريفمهندسي برقتختيامير حسين1
*روزانهتهراندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدكتراي پزشكي كاظم شيروديعلي2
***روزانهتهراندانشگاه صنعتي شريفمهندسي شيميمفتاحيمحمدحسين3
**مهندسي مكانيك - تهران جنوبروزانهتهراندانشگاه علم و صنعت ايرانمهندسي مكانيكزندامير شايان4
*روزانهتهراندانشگاه علم و صنعت ايرانمهندسي مكانيكقطب تحريرياميرحسين5
*روزانهتهراندانشگاه علم و صنعت ايرانمهندسي عمرانطالبلومحمد رضا6
مهندسي عمران - تهران جنوبروزانهتهراندانشگاه علم و صنعت ايرانمهندسي عمرانشهسواريمحمد7
*مهندسي مكانيك - علوم و تحقيقاتروزانهتهراندانشگاه علم و صنعت ايرانمهندسي ماشين هاي ريليموسويسيد مصطفي8
سهميه دانشگاه تهرانروزانهتهراندانشگاه تهرانمهندسي برقرضوانيسعيد9

سهميه دانشگاه تهرانروزانهتهراندانشگاه تهرانمهندسي مكانيكآذربايجانيارسالن10

*مهندسي عمران - تهران مركزروزانهتهراندانشگاه تهرانعلوم و مهندسي آبمهربانيامير حسين11
***روزانهتهراندانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسيمهندسي برقروحيمحمد بهزاد12
****روزانهتهراندانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسيمهندسي عمرانعليزادهحسن13
**مهندسي صنايع - تهران جنوبروزانهتهراندانشگاه صنعتي امير كبيرمهندسي مواداماميعرفان14
**روزانهتهراندانشگاه صنعتي امير كبيرمهندسي پليمرجهانگيرياميرحسين15
مهندسي مكانيك - علوم و تحقيقاتروزانهتهراندانشگاه صنعتي امير كبيرمهندسي نساجيشمسبرديا16
**مهندسي برق - تهران مركزروزانهتهراندانشگاه شاهدمهندسي برقجليليامير حسين17
***مهندسي مكانيك - علوم و تحقيقاتروزانهتهراندانشگاه شاهدمهندسي كامپيوترمدانلوعلي18
*روزانهتهراندانشگاه شهيدبهشتيمهندسي مكانيكاعجازيمبين19
*مهندسي كامپيوتر - تهران مركزروزانهتهراندانشگاه شهيد رجاييمهندسي برقضرغاميمحمدحسين20
*مهندسي برق - تهران جنوبروزانهتهراندانشگاه  شهيد رجاييمهندسي برقهارونيسينا21
*روزانهاهوازدانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوردكتراي داروسازيطهماسبيشايان22
***روزانهاردبيلدانشگاه علوم پزشكي اردبيلدكتراي دندانپزشكيپرويزينويد23
روزانهتهراندانشگاه خوارزمي مهندسي مكانيكعسگريانحميدرضا24
**مهندسي مكانيك - علوم و تحقيقاتغير انتفاعيتهراندانشگاه علم و فرهنگمهندسي مكانيكپروانهسعيد25
**غير انتفاعيتهراندانشگاه علم و فرهنگمهندسي عمرانمحمدينيما26
*مهندسي عمران - تهران جنوبروزانهقزويندانشگاه بين المللي امام خميني ره مهندسي شهرسازيتوتونچيعليرضا27
**مهندسي شيمي - علوم و تحقيقاتروزانهقمدانشگاه قممهندسي مكانيكشيخ حسينيپويا28
***روزانهقمدانشگاه قممهندسي كامپيوتركرميجواد29
**مهندسي برق - تهران مركزروزانهتبريزدانشگاه تبريزمهندسي برقخاتميالياس30
*مهندسي برق - تهران مركزروزانهتبريزدانشگاه تبريزمهندسي برقتاريورديانآرمين31
روزانهتبريزدانشگاه تبريزمهندسي عمرانشاهواروقيامير حسين32
روزانهاصفهاندانشگاه صنعتي اصفهانمهندسي شيميعسليامير مهدي33
مهندسي عمران - تهران غربروزانهبويين زهرامركزاموزش عالي فني ومهندسيمهندسي عمراناحمديفرزام34
**مهندسي صنايع - تهران غربروزانهبويين زهرامركزاموزش عالي فني ومهندسيمهندسي كامپيوترمسلميآرمان35
*مهندسي مكانيك - تهران جنوبروزانهتهرانواحد دانشگاه تهرانمهندسي مكانيكهاشميكيانوش36
**مهندسي عمران - تهران مركزمركزتهرانمهندسي عمران دانشگاه آزاد***كريميشايان37

قبولي ممتاز كنكور 94 دبيرستان عالمه اميني ره از يك كالس 37 نفره  و قبولي هاي المپياد اين عزيزان در سال سوم و دوم آنها
قبولي در المپيادهاي سال دوم سال 91قبولي در المپيادهاي سال سوم سال 92دانشگاه آزادنوع شهردانشگاه سراسريرشته قبولي در دانشگاه نام خانوادگينامرديف


