
  

 

گان   - 39-39سال تحصیلی نتایج کنکىر   رشتو ریاضی  -تهران  2دبیزستان صرسان

 انم -انم خانىادگی  سزاسزی  رشتو و دااگشنه پذریفتو شده آساد رشتو و دااگشنه پذریفتو شده انم -انم خانىادگی  سزاسزی  رشتو و دااگشنه پذریفتو شده آساد رشتو و دااگشنه پذریفتو شده
 شزیف -رنم اصزار  –مهندسی کاویپمرت  -- دااگشنه علم و صنعت -رنم اصزار  –مهندسی کاویپمرت  --
 شزیف  -رنم اصزار –کاویپمرت  مهندسی -- دااگشنه علم و صنعت -مهندسی معماری  --
 شزیف -مهندسی صناعی  -- دااگشنه خىاهج نصیزالدین طىسی -مهندسی ربق  --
 دااگشنه تهران -رنم اصزار –مهندسی کاویپمرت  -- دااگشنه اصفهان   ITمهندسی       __

 دااگشنه تهران -سخت اصزار  –مهندسی کاویپمرت  -- دااگشنه الزرها -مهندسی عمران  --
کانیک  -- دااگشنه الزرها -علىم کاویپمرت  واحد شمال -مهندسی ربق   دااگشنه تهران -مهندسی م

 دااگشنه تهران -مهندسی صناعی  -- دااگشنه رشت -مهندسی ربق  تهران مرکز -مهندسی الکتزونیک 
 دااگشنه تهران -مهندسی معماری  -- دااگشنه ارومیو -مهندسی هىا فضا  --
کانیک  شزیف -ریاضیات و کارربداه  --  دااگشنه تهران -مهندسی مىاد   تهران مرکز -مهندسی م

کانیک  دااگشنه شهید بهشتی -علىم کاویپمرت  تهران جنىب -مهندسی معماری  کانیک بیىسیستم  تهران مرکز -مهندسی م  دااگشنه تهران -مهندسی م
 دااگشنه امیزکبیز -رنم اصزار  -مهندسی کاویپمرت -- دااگشنه شهید بهشتی -مدرییت صنعتی  --

 دااگشنه امیزکبیز-  IT مهندسی -- دااگشنه عالهم طباطبایی -اقتصاد باسرگانی  تهران جنىب -مهندسی معماری 
کانیک  -- دااگشنه عالهم طباطبایی -اقتصاد باسرگانی  --  دااگشنه امیزکبیز -مهندسی م

 دااگشنه امیزکبیز -مهندسی عمران  -- دااگشنه عالهم طباطبایی -روان شناسی  تهران شمال -مهندسی معماری 
 دااگشنه امیزکبیز -مهندسی عمران  -- دااگشنه صردوسی مشهد -علىم اقتصادی  تهران جنىب –مهندسی ای تی 
 مهندسی نساجی  دااگشنه امیزکبیز __ - تهران رغب –مهندسی صناعی 

   - تهران شمال -مهندسی معماری 
کانیک     _ تهران مرکز –مهندسی م

 



گان   - 39-39نتایج کنکىر سال تحصیلی  رشتو تجربی  -تهران  2دبیرستان فرزان  

نپسشکی  زپشکی دااگشنه تهران –دندا نپسشکی   دااگشنه نیب الملل -دندا راندااگشنه ته  -زپشکی  --   
دااگشنه اصفهان  –زپشکی  __ زپشکی دااگشنه تهران -زپشکی  تهراندااگشنه  -زپشکی    

دااگشنه شیراز -زپشکی  -- نپسشکی  --  دااگشنه تهران -دندا  
زپشکی دااگشنه تهران -زپشکی  دااگشنه شیراز -زپشکی   نپسشکی  --  دااگشنه تهران -دندا  

دااگشنه مشهد -زپشکی  -- نپسشکی  --  دااگشنه تهران -دندا  
زپشکی دااگشنه تهران –زپشکی  دااگشنه قزوین -زپشکی   زپشکی دااگشنه تهران –زپشکی   دااگشنه تهران -داروسازی    
زپشکی دااگشنه تهران –زپشکی  دااگشنه اهىاز -زپشکی   دااگشنه تهران -دامپسشکی  --   

نپسشکی  زپشکی دااگشنه تهران –دندا نپسشکی   دااگشنه زنجان -دندا دااگشنه شهید بهشتی -زپشکی  --   
دااگشنه تبرزی -زپشکی  -- دااگشنه تهران –زپشکی   نپسشکی   دااگشنه شهید بهشتی -دندا  
دااگشنه تهران -زیست شناسی  -- دااگشنه نجف آباد –زپشکی  نپسشکی   دااگشنه شهید بهشتی -دندا  
دااگشنه شهید بهشتی –رپتى شناسی  __ دااگشنه شهید بهشتی -داروسازی  --   
دااگشنه شهید بهشتی -اقتصاد بازرگانی  __ دااگشنه اریان -زپشکی  --   

علىم تحقیقات -دامپسشکی دااگشنه عالهم طباطبایی -روانشناسی   دااگشنه اریان -زپشکی  --   
دااگشنه اریان -زپشکی  -- مدرییت بازرگانی دااگشنه غیرانتفاعی --  

تهران شمال -شیمی کارربدی تبرزی -بیىشیمی      
تهران مركز -نتیکژ  --   

 


