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 .اجرايي تبريك مي گوييم _به دانش آموزان عزيز ،اولياء گرامي و كادر آموزشي 
 

 2دبيرستان فرزانگان



اسامي پذيرفته شدگان رشته تجربي 
   

 - پزشكي دانشگاه تهران نازنين رحيم دوست

 - دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران مليكا حاجي محمدي

 - پزشكي دانشگاه تهران سبا كاتبيان

 - شهيد بهشتي دانشگاهپزشكي  زهرا امين زاده

 - دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي فاطمه توكلي

 - دندانپزشكي دانشگاه  شهيد بهشتي غزل نصرتي

 - دندانپزشكي دانشگاه  شهيد بهشتي مارال نيازمند

 - پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي هستي زرفشاني

 - پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي نگين غفارزاده

 - دانشگاه شهيد بهشتيدندانپزشكي  حسني امامي پور



اسامي پذيرفته شدگان رشته تجربي 
   

 پزشكي تهران پزشكي علوم پزشكي ايران زينب نجار

 - پزشكي علوم پزشكي ايران دينا همتي

 پزشكي تهران پزشكي علوم پزشكي ايران دالرام فرهومند

 - پزشكي علوم پزشكي ايران مهرنوش غفوري

 - پزشكي علوم پزشكي ايران سوگا شهميرزادي

 - پزشكي علوم پزشكي ايران ميرزادمينا 

 پزشكي تهران داروسازي دانشگاه تهران ريحانه گيتي

 - داروسازي دانشگاه تهران آرمينه رضاقلي

 دندانپزشكي تهران داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي مهسا سرفالح

   پزشكي دانشگاه شيراز شيده مفتخري



اسامي پذيرفته شدگان رشته تجربي 
   

   پزشكي دانشگاه شاهد تهران زكيه حيدرپور

 دندانپزشكي تهران دندانپزشكي دانشگاه شيراز كيميا رباط جزي

   پزشكي دانشگاه اصفهان زهرا پيراسته

   پزشكي دانشگاه تبريز يگانه كردستاني

 پزشكي تهران پزشكي دانشگاه تبريز ساناز نوري

   دندانپزشكي دانشگاه  قزوين سارينا حسن پور

 دندانپزشكي تهران دندانپزشكي دانشگاه  قزوين آذين ارجمند

   پزشكي دانشگاه گيالن نگين رحيم زاده

   دندانپزشكي دانشگاه گيالن ساجده علي پور

 داروسازي تهران دندانپزشكي دانشگاه گيالن مليكا يوسفي



اسامي پذيرفته شدگان رشته تجربي 
   

 دندانپزشكي تهران )ساري(دندانپزشكي دانشگاه مازندران پرنيان ممتازي

   داروسازي دانشگاه تبريز فرناز آقازاده

 پزشكي تهران پزشكي دانشگاه بابل مونا آقايي

 پزشكي تهران پزشكي دانشگاه سمنان كيميا وطني

   پزشكي دانشگا ه همدان سيده رعنا فضل هاشمي

 داروسازي تهران پزشكي دانشگا ه گلستان زهرا محمدباقريان

 دندانپزشكي تهران پزشكي دانشگاه يزد پارميدا شفيع تبار

 دندانپزشكي تهران دندانپزشكي دانشگاه همدان نيكا معصومي

 دندانپزشكي تهران دندانپزشكي دانشگاه گلستان صدف فرد جعفرنيا

 پزشكي قم پزشكي دانشگاه دزفول فاطمه زماني



اسامي پذيرفته شدگان رشته تجربي 
   

 زيست شناسي سلولي و مولكولي تهران پزشكي دانشگاه بندرعباس مهرآوه ميرزاپور

   داندانپزشكي دانشگاه قم فاطمه پارسائي

   دامپزشكي دانشگاه تهران فهيمه سادات موسوي

  داروسازي علوم داروئي تهران دامپزشكي دانشگاه تهران فائزه شمائي

 مهديه سادات مسعوديان
زيست شناسي سلولي و مولكولي دانشگاه 

 تهران
 پزشكي تهران

 دندانپزشكي تهران   سپيده حامدي

 داروسازي تهران فيزيوتراپي دانشگاه تهران آزاده سادات ميرطالب

 داروسازي تهران - رومينا اخوان

 داروسازي آمل هوشبري دانشگاه شهيد بهشتي مهتاب نامني

 - شيمي دانشگاه صنعتي شريف غزل شفيعي



اسامي پذيرفته شدگان رشته تجربي 
   

 شيمي علوم داروئي تهران شيمي دانشگاه تهران مهفام مرادي

 - شيمي دانشگاه صنعتي شريف هستي رحيمي

 - علوم آزمايشگاهي دانشگاه تهران فائزه قوچاني

 علوم تغذيه علوم و تحقيقات زيست فناوري دانشگاه الزهرا هليا ريوند

 - روانشناسي خوارزمي تهران رعنا رجبي

 علوم آزمايشگاهي تهران پزشكي علوم آزمايشگاهي دانشگاه تهران پرسا جابري

 - علوم اقتصادي عالمه طباطبايي تهران آذين كياني راد

 علوم و صنايع غذايي علوم وتحقيقات مهندسي فضاي سبز دانشگاه فردوسي مشهد هانيه حسيني واحد

 رژين عباسي جوكار
روانشناسي دانشگاه بين المللي امام خميني 

 قزوين
- 

 كمند باغبان منش
علوم اطالعات و دانش شناسي عالمه 

 طباطبايي تهران
ژنتيك -زيست شناسي سلولي و مولكولي

 تهران



اسامي پذيرفته شدگان رشته تجربي 
   

 زيست شناسي سلولي و مولكولي تهران دانشگاه البرز -زيست فناوري پارميدا مستجابي

 عرفانه رنجبر
دانشگاه علوم پزشكي  -كاردرماني

 مازندران
- 

 - شيمي دانشگاه نهاوند مرجان شيراوند

 علوم آزمايشگاهي تهران - مهسا نصيري اوانكي

 زيست شناسي سلولي و مولكولي تهران دانشگاه البرز -زيست فناوري پارميدا مستجابي

 عرفانه رنجبر
دانشگاه علوم پزشكي  -كاردرماني

 مازندران
- 

 - شيمي دانشگاه نهاوند مرجان شيراوند

 علوم آزمايشگاهي تهران - مهسا نصيري اوانكي

 زيست شناسي سلولي و مولكولي تهران دانشگاه البرز -زيست فناوري پارميدا مستجابي



اسامي پذيرفته شدگان رشته رياضي 
   

 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف منصوره جهانيان

 - دانشگاه صنعتي شريف-مهندس صنايع مهرسادات سالمي

 مهندسي برق تهران مركز مهندسي كامپيوتر دانشگاه  صنعتي شريف  ثنا كشكولي

 تهران مركز  ITمهندسي  مهندسي كامپيوتر دانشگاه  صنعتي شريف  بهار جهاني

 مهندسي برق تهران مهندسي برق دانشگاه تهران ريحانه واحدي

 مهندسي هسته اي علوم وتحقيقات مهندسي برق دانشگاه تهران زهرا سادات موسوي آريا

 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير هليا گهرباونگ

 - مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير بانو زهرا ناصري



اسامي پذيرفته شدگان رشته رياضي 
   

 - مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير مريم سادات معصومي

 مهندسي برق تهران مركز مهندسي برق دانشگاه علم وصنعت شبنم شجاع اردالن

 - مهندسي متالوژي دانشگاه صنعتي شريف پريا كماني

 - مهندسي معماري دانشگاه تهران شبنم والد جان نواب پور

 - مهندس متالوژي دانشگاه صنعتي شريف  فاطمه قاسمي

 - مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت تهران نسترن پورحافظي

 - مهندسي برق دانتشگاه علم و صنعت تهران شيوا فرمهيني فراهاني

 - مهندسي برق دانشگاه شهيد بهشتي اعظم مشكاني



اسامي پذيرفته شدگان رشته رياضي 
   

 - مهندسي كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي شيوا عظيمي

 - مهندسي برق دانتشگاه علم و صنعت تهران رعنا سادات خونساري

 - مهندسي مكانيك دانشگاه خواجه نصير مهسا بخشنده

 - مهندسي برق دانشگاه شهيد بهشتي ريحانه رضايي

 - مهندسي صنايع دانشگاه اميركبير گيسو شمس

 مهندسي مكانيك علوم تحقيقات علوم كامپيوتر دانشگاه اميركبير دريا فروزانفر

 - مهندسي متالوژي دانشگاه تهران كيميا وشاق

 - مهندسي متالوژي دانشگاه اميركبير سپيده قناد



اسامي پذيرفته شدگان رشته رياضي 
   

 - مهندسي عمران دانشگاه اميركبير فرزانه كبيريان

 - دانشگاه صنعتي اصفهان-مهندسي كامپيوتر كيميا زرگري

 - مهندسي برق دانشگاه تبريز حنانه اميرشعردوست

 - مهندسي صنايع دانشگاه تبريز دريا محمدي

 - مهندسي پليمر اميركبير ستاره ذاكر

 - مهندسي عمران دانشگاه خواجه نصير زهرا غنيمي

 - مهندس برق دانشگاه خواجه نصير نازنين رضايي

 بشري خليلي
مهندسي عمران و نقشه برداري دانشگاه 

 تهران
- 



   

 مهندسي برق تهران مركز مهندسي عمران دانشگاه الزهرا شهرزاد كياني

 مهندسي  پزشكي علوم و تحقيقات مهندسي كامپيوتر دانشگاه الزهرا زهرا بايرام زاده

 مهندسي پزشكي علوم تحقيقات مهندسي نساجي دانشگاه اميركبير صبا محمدي منش

 - صنعتي شريف-رياضي محض غزل كاظمي

 - صنعتي شريف-رياضي محض غزاله كاظمي

 - فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي فاطمه نيك پنجه

 مهندسي كامپيوتر تهران مركز رياضي دانشگاه شهيد بهشتي نگار مختاري

 مهندسي معماري تهران مركز مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شاهرود دالرام رزازان

اسامي پذيرفته شدگان رشته رياضي 



   

 - مهندسي صنايع دانشگاه پارس تهران هليا حيدري نيك

 مهندسي مكانيك تهران مركز مهندسي شهرسازي دانشگاره سوره تهران مريم صمدزاده

 - مهندسي برق دانشگاه مازندران ستيا مهم كار خيرانديش

 مهندسي مكانيك تهران مركز مهندسي مكانيك صنعتي شاهرود هستي محمدزاده

 - شيمي كاربردي دانشگاه سمنان كيميا گودرزي

 - مهندسي صنايع  دانشگاه ارشاد دماوند فاطمه احمدنژاد

 مهندسي معماري تهران مركز - سارا كاشفي پور 

 مهندسي عمران تهران مركز - فرزانه كبيريان

اسامي پذيرفته شدگان رشته رياضي 
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