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 2دبیرستان فرزانگان



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 
   

 - دانشگاه علوم پزشکی تهرانپزشکی  پوریان  بهشاد

 علوم پزشکی تهرانپزشکی دانشگاه  هانیه سهرابی
- 

 - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مبینا جاللوند 

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران زهرا محرمیان معلم
- 

 - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهرافزا توپا اسفندیاری 

 - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران یلدا یاقوتی

 - پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران فاطمه موسوی فراز

  - بهشتی پزشکی دانشگاه شهید فاطمه حجتی پور

 دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی آنیتا طاهری 
- 

 - بهشتی پزشکی دانشگاه شهید نسیم جمشیدی 



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 
   

   بهشتی پزشکی دانشگاه شهید مبینا فتحی 

 بهشتی داروسازی دانشگاه شهید کیانا مبارکی 
 داروسازی دانشگاه واحد تهران 

 پزشکی دانشگاه واحد تهران   بهشتی پزشکی دانشگاه شهید آوا رضاپور 

 بهشتی پزشکی دانشگاه شهید ثمین افاضل 
 پزشکی دانشگاه واحد تهران  

 - بهشتی دانشگاه شهید داروسازی مریم ابراهیم نیا 

 پزشکی دانشگاه شهید بهشتی  زهراداودی
- 

   پزشکی دانشگاه واحد تهران شهید بهشتی پزشکی دانشگاه ندا فیضی اردکلو

 شهید بهشتی پزشکی دانشگاه باباجانی یاسمن
- 

 شهید بهشتی دانشگاهپزشکی  حنانه خاتمی 
- 

 تهران   تغذیه و علوم تحقیقات شهید بهشتی پزشکی دانشگاه محیا ناصری پور 



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 
   

 - پزشکی دانشگاه شهید بهشتی فاطمه محرمیان معلم 

 شهید بهشتی پزشکی دانشگاه فرناز فرزانه
- 

 شهید بهشتی پزشکی دانشگاه مهراوه میرزاپور

 - پزشکی دانشگاه ایران تهران   ارغوان شیخ عباسی 

 پزشکی  دانشگاه تهران   شاهد تهران   پزشکی دانشگاه عطیه جعفرآبادی 

 پزشکی واحد پزشکی تهران شیراز پزشکی دانشگاه ملیکا مرادی 

 اصفهان  دندانپزشکی دانشگاه کیمیا عدل پرور
- 

 - اصفهان  پزشکی دانشگاه پردیس رافعی 

 پزشکی دانشگاه تهران نسیم اشراقی  
- 

 دانشگاه تهران   داروسازی  دانشگاه اصفهان  داروسازی حسینیان   سارا

 دندانپزشکی دانشگاه تهران   دندانپزشکی دانشگاه مشهد یاسمن جمالی



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 - دانشگاه همدان   دندانپزشکی مرسده حولکی  

 دانشگاه رشت پزشکی  نازنین علی محمدی 
  داروسازی دانشگاه آمل 

 - پزشکی دانشگاه کرمان ریحانه فرزادنیا 

 دندانپزشکی دانشگاه ساری یسنا سلیمانی  
 دندانپزشکی دانشگاه شیراز

   دانشگاه تهران  پزشکی دانشگاه اراک  پزشکی الهه یحیایی

 دانشگاه اراک  پزشکی سارینا نیک زاد
 دانشگاه تهران   پزشکی

 تهران علوم آزمایشگاهی واحدپزشکی داروسازی دانشگاه کرمانشاه  تارا بیرانوند

 فرزانه فرجادی کیا 
 دندانپزشکی دانشگاه قم

 

 دندانپزشکی دانشگاه واحد تهران 

 پزشکی دانشگاه قم  صبا دهقانی 
- 

 مهراوه میرزاپور
 دانشگاه زاهدان  پزشکی

 

- 



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 
   

 دندانپزشکی دانشگاه تهران   - الهه سلطانی 

 زیست فناوری دانشگاه تهران   زهرا مهرافزا  
- 

 - علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران   کیمیا هروآبادی  

 زیست جانوری دانشگاه تهران   زهرا فخرایی  
 زیست سلولی و مولکولی تهران مرکز

 دانشگاه تهران   زیست شناسی فریماه قاصد 
-  

  تهران  تغذیه علوم تحقیقات دانشگاه تهران  روانشناسی  فاطمه اصغری 

   نازنین دبیری
دانشگاه تشهید  زیست شناسی

 بهشتی  

 دانشگاه رودهن   زیست فناوری 

 دانشگاه شهید بهشتی  پرستاری نفیسه غفاریان 
- 

 مریم قطبی 
کاربردی دانشگاه شریف    شیمی

 تهران

 ستایش کرمیان 
مدیریت مالی دانشگاه الزهرا  

 تهران

 علوم آزمایشگاهی تهران



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 
   

 - روانشناسی دانشگاه علم وفرهنگ تهران روژین ریاحی 

 تهران   زیست فناوری دانشگاه شاهد فاطمه پهلوان  
 میکرو بیولوژی تهران

 - شیمی کاربردی دانشگاه اصفهان  شیدا مقدسی 

 - مصنوعی دانشگاه بهزیستی تهران   اعضا یاسمن بادی 

 زیست سلولی و مولکولی تهران  زیست جانوری دانشگاه خوارزمی تهران   کیانا صدارتی

 میکرو بیولوژی تهران   مدیریت بهداشت دانشگاه قزوین آیالر هشترودی  

 زیست سلولی و مولکولی تهران  دانشگاه سمنان   زیست شناسی چهارسوقی  هانا

 کادر درمانی دانشگاه ساری  فاطمه سالخورده 
- 

 رادیولوژی دانشگاه بابل  فاطمه جمالی 
- 

 - نگین حجتی  
 میکرو بیولوژی تهران

 -  محبوبه نظرپور
 میکرو بیولوژی تهران



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 

   

 - مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف کیمیا فرقانی

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف آیناز افتخاراردبیلی
- 

 - صنعتی شریفکامپیوتر دانشگاه مهندسی  مهتاب بیگ وردی

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف فاطمه سجادی
- 

 - مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ترابی یاسمن

 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف عسل مهرادفر
- 

 - مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف صبا پاشایی

 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ندا احمدی امیری
- 



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 

  

 

 - مهندسی هوا وفضا دانشگاه صنعتی شریف مریم جعفری راویز

 دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق نیروانا غریب
- 

 - دانشگاه صنعتی شریفو متالوژی  مهندسی مواد فرناز نصیری

 مهندسی متد و متالوژی دانشگاه صنعتی شریف موژان احسن
- 

 - شریف  ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی فاطمه کریمی باریکرسیفی

 ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف مهتاب هاشمی
- 

 - صنعتی شریفمهندسی صنایع دانشگاه  بیتا علی محمدی

 فیزیک دانشگاه صنعتی شریف پریماه صفریان
- 



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 
   

 - امیرکبیربرق دانشگاه مهندسی  فاطمه منتظر خراسان

 مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر بالی زهرا حیدری
- 

 - مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر دل آرام غباری

 مهندسی برق دانشگاه تهران مطهره پوررحیمی
- 

 - دانشگاه تهران مهندسی برق صادق اقبالی عسل

 کامپیوتردانشگاه امیرکبیرمهندسی  مهسا حاج عبدالهی بزاز
- 

 - دانشگاه امیرکبیر علوم کامپیوتر مریم حاتمی

 علوم کامپیوتردانشگاه امیرکبیر یاسمن یزدان بخش 
- 



   

 - مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر شاه حیدری  فاطمه

 مهندسی ساخت و تولید دانشگاه امیرکبیر نگار برادران ستارزاده
- 

 - مهندسی ساخت و تولید دانشگاه امیرکبیر بیتا پررنگ

 مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر عسل میر محمدعلی
- 

 - دانشگاه امیرکبیرمهندسی دریا   غزل تفقدی پور

 ریاضیات و کاربردها دانشگاه امیرکبیر سما ساالریان
- 

 - دانشگاه امیرکبیرفیزیک   شیدا علوی

 دانشگاه تهران مهندسی مکانیک کیمیا رجبی 
- 

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 



   

 - دانشگاه تهران   مهندسی معماری مهال موسوی بیوکی

 -   مهندسی برق دانشگاه تهران حکیمی   نیوشا میر

 - صنایع دانشگاه تهران   مهخندسی صبا اطمینان بخش 

 -   فیزیک دانشگاه تهران زهرا قدیری 

 تهران شمال مهندسی صنایع دانشگاه تهران   مهندسی پلیمر دل آرام هادیان 

 تهران مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت کیمیا احسانی 
- 

 - و صنعت تهران  مهندسی برق دانشگاه علم مبینا عبدالهی 

 و صنعت تهران   ریاضیات و کاربردهادانشگاه علم ساغر اسمعیلی
- 

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 
و دانشگاه پذیرفته شده آزاد رتبه خانوادگی نام و نام رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری    

احمدی روژان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی تهران -  

 یلدا یارندی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی تهران -

 زهرا دادخواه مهندسی معماری دانشگاه شهیدبهشتی تهران -

 مرضیه آرام مهندسی معماری دانشگاه شهیدبهشتی تهران -

 نگار برادران  شیمی دانشگاه شهیدبهشتی تهران -

کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران مهندسی  -  مائده  کریمی  

 نادیا خلیلی فیزیک دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران -

علوم تحقیقات تهران مهندسی مکانیک  مهسا زمانی فیزیک دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران 

واحدتهران مرکز مهندسی کامپیوتر و فرهنگ تهران مهندسی کامپیوترعلم   درسا سلیمانی 



و دانشگاه پذیرفته شده آزاد رتبه  
 

 رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری 
 

و نام خانوادگی نام  

 لیال داداشی سرج - مهندسی کامپیوتر واحدتهران مرکز

عمران واحد تهران مرکز مهندسی  هدیه لگزایی مهندسی معماری غیرانتفاعی سوره تهران 

 فاطمه زرنوشه  مهندسی معماری غیرانتفاعی سوره تهران -

 فاطمه یوسفیان  گرافیک دانشگاه سوره تهران -

 غزل مستوفی آمار دانشگاه علم و فرهنگ تهران مهندسی کامپیوتر تهران جنوب 

 فاطمه مرتضایی مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور تهران شمال -

 حسنی نیاورانی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان  -

مجد ثمین سهیلی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان  -  

و کاربردها دانشگاهه صنعتی اصفهان  ریاضیات -  پریسا پیران  

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 



و دانشگاه پذیرفته شده آزاد رتبه  
 

 رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری 
 

 نام و نام خانوادگی

صنعتی اصفهان  فیزیک دانشگاه - جعفری مجد شعرا   

- 
مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 قزوین
اصالنی  صبا  

کامپیوتر واحد تهران مهندسی  مهسا اسکندری مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز 

 مانا حاجی آقاپورعصر مهندسی کامپیوتر دانشگاه اراک مهندسی معماری دانشگاه واحد تهران مرکز

علوم و تحقیقات تهران مهندسی برق واحد  سوده علی اشرفی پور مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

جنوب معهندسی معماری دانشگاه تهران دانشگاه سمنان مهندسی معماری   یاسمن شمس سبزوار 

 ملیکا محمدی مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد -

 نیایش افتخار مدیریت مالی دانشگاه تهران -

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 






