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اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانصبا عینی

علوم پزشکی تهرانپزشکی دانشگاهسارا شعبانی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانوهیحبیبی کوشکآتنا

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهراننگار بیان

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهرانغزل حاتمی

تی تهرانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشکیانا رضوی زاده

رومینا نائینی پور 
مهابادی

تی تهرانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهش

تی تهرانشهیدبهشپزشکی دانشگاه علوم پزشکیسارا فروغی

تی تهرانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشساینا روحانی



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

دانشگاه علوم پزشکی ایرانپزشکیدرسا گلستانیان

ایرانداروسازی دانشگاه علوم پزشکینیوشا ضیائی

رجک-پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرزنازنین زهرا عبیری

رجک-پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرزسپیده اباذری

کرج-رزدندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البپانیذ بذرگر

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریزحدیثه رضائی

نتهراپزشکی دانشگاه آزاداسالمینازنین طاهریان

زهرا سادات 
میرشریف

دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی
واحد تهران پزشکی

آرمیتا نجفی
د داروسازی دانشگاه آزاد اسالمی واح

تهران پزشکی
علوم تغذیه واحد علوم و تحقیقات



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

داروسازی دانشگاه آزاد تهرانحنانه امانی کیوج

ریزدندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی تبشهرزاد متدین

ساری-پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانشیبانیسارینا

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراکنگین فرهنگ

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنانآندریا همتی

پزشکی دانشگاه آزاداسالمی واحد ساریکیمیا عباسی

بهار صادقی 
تاالرپشتی

پزشکی دانشگاه آزاداسالمی واحد ساری

دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تهرانفاطمه دانا

زیست فناوری واحد تهران مرکزیشیمی محض دانشگاه صنعتی شریف تهرانمانیا رزمی



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

الهه ربانی
زشکی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پ

تهران

رانزیست فناوری دانشگاه شهیدبهشتی تهفائزه قبادی

آیدا نادعلی
بهشتی  زیست سلولی و مولکولی دانشگاه شهید

تهران
ی زیست شناسی سلولی و مولکول

واحد تهران شمال

امیری هزاوهءبیتا
اه زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگ

شهیدبهشتی تهران

پرناز قلی بیگی
شتی زیست شناسی جانوری دانشگاه شهیدبه

تهران

حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی تهرانسونیا بندپی

شیمی محض دانشگاه شهیدبهشتی تهرانیمهسا سلیمان میگون

هوشبری واحد علوم پزشکی تهرانتهران-زیست فناوری دانشگاه خوارزمیدرسا جعفریان

فریماه شریف زاده
ی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولز

دانشگاه تهران



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

هرانمهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تارغوان دباغ

انمهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تهرندهشقایق قربانی نشال

روانشناسی واحد علوم و تحقیقاتانتهر( س)مدیریت مالی دانشگاه الزهراپارمیدا محمودی

زبان چینی دانشگاه تهرانپردیس توتونچی

ی آنیتا سادات طباطبائ
علوی

علم و زیست فناوری دانشگاه غیرانتفاعی
فرهنگ تهران

زیست فناوری واحد تهران مرکزی

هستی عبدوستی
م و گردشگری دانشگاه غیرانتفاعی عل

فرهنگ تهران
هتلداری واحد علوم و تحقیقات

مهال منوری
زشکی تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پ

قزوین

رشت-گیالنروانشناسی دانشگاهعسل علیا

غزل حمزئی سرکانی
نشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی دا

رشت-گیالن



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

بابلسر-اقتصاد دانشگاه مازندرانپریا بابائی مهر

انپرستاری واحدعلوم پزشکی تهررشت-پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالنسیده زهرا رضائی

دانشگاه علوم پزشکی کاشانپرستاریفاطمه ندیم

زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمناننیلوفر هزارخانی
وم و مترجمی زبان انگلیسی واحد عل

تحقیقات

اتمدیریت مالی واحد علوم و تحقیقپارمیس جمشیدی

آیناز توپچیان
-همیکروبیولوژی موسسه غیرانتفاعی آل ط

ویژه خواهران/تهران 
ی میکروبیولوژی واحد علوم پزشک

تهران

زینب سمامی 
-همهندسی عمران موسسه غیرانتفاعی آل ط

خواهرانویژه/تهران

رسیده سانیا بهزادف
هاب شمهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی

دانش قم

زیست فناوری واحد رودهنساری-زیست فناوری موسسه غیرانتفاعی سناپانیذ رضائی نژاد



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

انکی روانشناسی دانشگاه غیرانتفاعی ایوآیلین بهرامی

کیانا یوسفیان
سه زیست شناسی سلولی و مولکولی موس

ساری-غیرانتفاعی روزبهان
ارتباط تصویری واحد تهران 

مرکزی

هدیه حیدری
-نروانشناسی موسسه غیرانتفاعی رحما

رامسر
شیمی کاربردی واحد تهران 

مرکزی

درسا صبری
د زیست سلولی و مولکولی واح

علوم پزشکی تهران

فاطمه نجفی
-نفیزیک دانشگاه پیام نور استان تهرا

تهران شرق



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهرانفاطمه اعظمی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهرانبهار امیری

مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهرانسحر سمسارها

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف تهرانبیتا باقر

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف تهراننیایش مالعباسی

تهرانو متالوژی دانشگاه صنعتی شریفمهندسی موادشبنم طاهباز

تهران-فیزیک دانشگاه صنعتی شریف زهرا سلیمیان

هرانریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی شریف تریحانه علی پور



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی شریف تهرانمحدثه فضلی

مهندسی پلیمرواحد علوم و تحقیقاتشیمی محض دانشگاه صنعتی شریف تهرانآوا سلیم النفس

مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهرانمهرناز حسینی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهرانسیده مرضیه موسوی کانی

مهندسی کامپیوتر واحد تهران شمالمهندسی کامپیوتر دانشگاه تهرانیلدا جابری

مهندسی برق دانشگاه تهراننازنین زهرا عسگری

مهندسی کامپیوتر واحد تهران جنوبمهندسی برق دانشگاه تهرانملینا نوروزطجری

دانشگاه تهرانمهندسی عمراننهال سرپولکی



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

یقاتعلوم و تحقمهندسی کامپیوتر واحدعلوم مهندسی دانشگاه تهرانترانه بناء

مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهرانپرنیان رامفر

یقاتمهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقتهرانمهندسی مواد و متالوژی دانشگاهبزرگیفرنیا

رتهرانمهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیکوثر سوهانی

مهندسی برق واحد علوم و تحقیقاتنمهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانیوشا محمدی صدق

نمهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرالیال شکاری بادی

نمهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرامحدثه چیذری

تهرانمهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیردالرام دادگر



رانمهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهسارا محمدی آسیابی

تهرانمهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیرهانا غیاثی

تهرانیرریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی امیرکبکیمیا نوروزی

یاتمهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقنتهرامهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعتهماسادات حسینی شکوه

مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت تهرانزینب نفری

علم و صنعت تهرانمهندسی برق دانشگاهسارا شهابی

یقاتمهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقمهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهراننبی زادهیاسمین

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی



مهندسی معماری واحد علوم و تحقیقاتمهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت تهرانمبینا اسکندری

مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت تهرانفاطمه حیدری

مهندسی صنایع واحد علوم و تحقیقاتمهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانپریا صیدی

لوم پایه زنجانفیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی عدکترای پیوستهنادیا چهاری زاده

ریاضیات و کاربردها دانشگاه علم و صنعت تهرانپریا همتی

ریاضیات و کاربردها دانشگاه علم و صنعت تهرانرازان تیرنا

اتمهندسی کامپیوترواحد علوم و تحقیقمهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهراننازنین جمالی فر

قاتمهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهرانمهندسی هوافضاسارا براتی

مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهرانروژینا فرشیدفر

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

و دانشگاه پذیرفته شده آزادرتبه رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری  خانوادگینام و نام

دانشگاه شهید بهشتی تهرانمهندسی عمران نگار جاویدتجریشی

مهندسی معماری دانشگاه شهیدبهشتی تهران باران امیری

مهندسی صنایع  دانشگاه شهیدبهشتی تهران عسل حسینیان  رودسری

شهیدبهشتی تهرانعلوم کامپیوتر دانشگاه دیانا ناصح

ریاضیات وکاربردها دانشگاه شهید بهشتی تهران ایرانا معمارزاده

ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهیدبهشتی تهران شمیسا لطفی

مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهیدبهشتی تهران دیبا قاسمی



و دانشگاه پذیرفته شده آزادرتبه رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری  نام و نام خانوادگی

تهران(س)مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا مطهره قناعت پیشه سنانی

واحد علوم و تحقیقاتمهندسی کامپیوتر تهران( س)مهندسی برق دانشگاه الزهرا کیانا شرفین پور

مهندسی شهرسازی دانشگاه خوارزمی تهران زاد عسگریهانیه گل

مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز آتنا کمالی روستا

مهندسی برق واحد علوم و تحقیقات ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز مهدیه خلیلی

مهندسی معماری واحد علوم و تحقیقات
( ره)دانشگاه بین المللی امام خمینیمهندسی معماری

قزوین بی تا بدر

علوم کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات تهران مهندسی برق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران حنانه محمدی

مهندسی کامپیوتر واحد تهران جنوب مهندسی صنایع دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران کیانا مهرابی

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی



و دانشگاه پذیرفته شده آزادرتبه رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری  و نام خانوادگینام

علوم کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات ریاضیات و کاربردها دانشگاه  صنعتی اصفهان کیانا کاشانی

علوم ورزشی دانشگاه تهران مریم سادات امامی

علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان آرزو پروازی حقیقی

مهندسی معماری واحد علوم و تحقیقات تهران-مهندسی معماری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم  نگار امامی

علوم کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات غیرانتفاعی ارشادمهندسی کامپیوترموسسه مفرحنسترن حبیبی

مهندسی کامپیوتر واحد پردیس غیرانتفاعی ارشادمهندسی کامپیوترموسسه ساغر سیدپور

مرکزیمهندسی صنایع واحد تهران سارا منتظرصاحب

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی






