
 رشته پذیرفته شده /دانشگاه آزاد شگاه سراسریپذیرفته شده / دان رشته نام و نام خانوادگی

 ــــــ پزشکی / دانشگاه تهران نیکا کشت کاران

 ــــــ پزشکی / دانشگاه تهران نفیسه فرمانی

 ــــــ شهید بهشتیپزشکی / دانشگاه  ساحل شفیعی

 پزشکی / تهران پزشکی / دانشگاه تهران نیوشا رفیعی

 پزشکی / تهران دانشگاه شهید بهشتیپزشکی /  آذین ذوالفقاری

 ــــــ پزشکی / دانشگاه شهید بهشتی نسیم نصرتی نیا

 پزشکی / تهران پزشکی / دانشگاه شهید بهشتی نیلوفر صالحی

 ــــــ پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی ایران زینب رستگار مقدم

 تهرانپزشکی /  پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی ایران نازبانو عادلیان

 ــــــ پزشکی / تبریز مهتاب طوالنی

 پزشکی / مشهد ـــــ فائزه با صفا

 پزشکی / تهران پزشکی / قم سیما صادق زاده

 پزشکی / تهران ـــــ زهرا منوچهری

 پزشکی / تهران ـــــ پریا جهانبان

 ــــــ داروسازی / دانشگاه تهران نسیبه قلندری

 ــــــ شاهددندانپزشکی /  مینا اهرابی

 ــــــ دندانپزشکی / سمنان فائزه رشید

 دندانپزشکی / تهران دندانپزشکی / سنندج سپیده اسماعیلی

 دندانپزشکی / تهران ـــــ مهسا مرادی

 میکروبیولوژی / تهران میکروبیولوژی / دانشگاه تهران گالره پوستی زاده

 پزشکی / تهران فیزیوتراپی / دانشگاه تهران ملیکا ابراهیمیان

 پزشکی / تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی / دانشگاه تهران ساینا شریفیان

 ــــــ تکنولوژی پرتو شناسی / دانشگاه علوم پزشکی ایران سمانه یوسفی

 دامپزشکی / علوم تحقیقات شیمی / دانشگاه شهید بهشتی ارغوان آرمین

 پزشکی / تهران بهشتیروانشناسی / دانشگاه شهید  سارا محمدیان

 میکروبیولوژی / تهران روانشناسی / دانشگاه شهید بهشتی پگاه شیبانی

 شیمی دارویی / تهران علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی پانته آ ماموری

 علوم تغذیه / علوم تحقیقات ــــــ آیناز طالب زاده



 رشته پذیرفته شده /دانشگاه آزاد پذیرفته شده / دانشگاه سراسری رشته نام ونام خانوادگی

 مهندسی برق / تهران شمال تهران/ دانشگاه مهندسی برق  رعنا فهیم هاشمی

 ــــــ امیرکبیرمهندسی برق /  دانشگاه  ناهید اعتصامی

 ــــــ امیرکبیر/ دانشگاه مهندسی برق  فاطمه نیکخو

 ــــــ همدان/ دانشگاه مهندسی برق  سوگند ادیبی

 ــــــ برق / دانشگاه تهران مهندسی  مریم بختیاری

 ــــــ مهندسی پزشکی / دانشگاه امیر کبیر کوثر براتی

 مهندسی عمران / تهران مرکز بهشتیمهندسی مکانیک / دانشگاه شهید  کیمیا لطیفی

 ــــــ زنجان مهندسی مکانیک / دانشگاه نرگس سامان بخش

 ــــــ مهندسی عمران / دانشگاه تهران کیمیا بهاری

 مهندسی معماری / تهران مرکز مهندسی عمران / دانشگاه تبریز بیتا قره داغی

 ــــــ مهندسی کامپیوتر/ دانشگاه علم و صنعت نگار نجاتی

 ــــــ شهید بهشتی/ دانشگاه مهندسی کامپیوتر  نفیسه صداقتی

 مهندسی معماری / تهران مرکز شهید بهشتی/ دانشگاه مهندسی کامپیوتر  صدف معماری

 علوم تحقیقات –مهندسی پزشکی  مهندسی مکانیک / دانشگاه عالمه طباطبایی قزوین نیوشا فتح سامی

 نرم افزار / تهران –مهندسی کامپیوتر  ــــــــ سارا شیر محمدی

 ــــــ مهندسی معماری/ دانشگاه تهران محدثه باقریان

 ــــــ بهشتی/ شهید مهندسی معماری  مونا ایزدی

 مهندسی معماری / تهران مرکز دانشکده هنر دانشگاه تهران/ مهندسی معماری  بهشید بیرقی

 مهندسی معماری / تهران جنوب بین المللی قزوین/ دانشگاه مهندسی معماری  نگار شاه کرمی

 مهندسی شیمی / تهران مهندسی پلیمر / دانشگاه امیر کبیر صدف اشتری

 مهندسی مکانیک / علوم تحقیقات مهندسی شیمی / دانشگاه تهران صدف شوهانی زاد

 ــــــ مهندسی شیمی / دانشگاه تهران پریسا رفیعی

 مهندسی عمران / تهران مرکز / دانشگاه تهران مهندسی مواد نیلوفر خورنیان

 نرم افزار / تهران مرکز –مهندسی کامپیوتر  مهندسی نساجی / دانشگاه امیر کبیر رویا گلریز

 مهندسی معماری / تهران جنوب مهندسی ماشین های کشاورزی / دانشگاه تهران پارمیس مشگی

 مکانیک / علوم تحقیقاتمهندسی  علوم مهندسی / دانشگاه تهران زهرا پژم

 مهندسی شیمی / تهران مرکز / دانشگاه تهرانعلوم و مهندسی آب هساره مرادی

 ــــــ شریف/ دانشگاه علوم کامپیوتر  فرناز جزائری

 ــــــ تهران/ دانشگاه علوم کامپیوتر  مریم حجتی

 تهران جنوبمهندسی برق /  امیرکبیر/ دانشگاه علوم کامپیوتر  فاطمه افراسیابی

 نرم افزار / تهران شمال –مهندسی کامپیوتر  امیرکبیر/ دانشگاه علوم کامپیوتر  آیسان نجاری

 نرم افزار / تهران جنوب –مهندسی کامپیوتر  شهید بهشتی/ دانشگاه علوم کامپیوتر  روناک رضوانی

 ــــــ فیزیک / دانشگاه شریف سارا ذاکر



 رشته پذیرفته شده /دانشگاه آزاد پذیرفته شده / دانشگاه سراسری رشته نام ونام خانوادگی

 مهندسی پزشکی / علوم تحقیقات فیزیک / دانشگاه خواجه نصیر مهتاب قدیمی

 نرم افزار / تهران جنوب –مهندسی کامپیوتر  ریاضیات و کاربردها / دانشگاه تهران شکیبا شه بندگان

 مهندسی مکانیک / تهران شمال دانشگاه شهید بهشتیریاضیات و کاربردها /  زهرا صفریان

 ــــــ مدیریت صنعتی / دانشگاه عالمه طباطبایی صبا خادم

 مهندسی صنایع / تهران غرب زبان ادبیات انگلیسی / دانشگاه عالمه طباطبایی زهرا لطفی

 

 رشته پذیرفته شده /دانشگاه آزاد پذیرفته شده / دانشگاه سراسری رشته نام ونام خانوادگی

 ــــــ موسیقی / دانشگاه تهران فائزه احمدی

 


