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 2دبیرستان فرزانگان



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 

   

 مهندسی برق دانشگاه شریف سیده نهاله فاطمی

 مهندسی مکانیک دانشگاه شریف آریانا ابراهیم

 مهندسی عمران دانشگاه شریف نوری پور ثمین

 دانشگاه شریف مهندسی موادومتالوژی ریحانه رمضانی
 مهندسی کامپیوتر 

 واحد علوم و تحقیقات

 دریا دانشگاه شریف مهندسی شایسته حافظی
 مهندسی کامپیوتر

 واحدعلوم وتحقیقات 

 شریف ریاضیات  و کاربردها دانشگاه کاظمی نجف آبادی آرمیتا

 شریف ریاضیات  و کاربردها دانشگاه مارال حاتمی زاده 

 شریف علوم کامپیوتر دانشگاه مریم محمدی یکتا

 شریف علوم کامپیوتر دانشگاه آیسان نیشابوری



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 

   

 فیزیک دانشگاه شریف مشکات صدری

 فیزیک دانشگاه شریف کیمیا عباسی گراوند

 مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر مهبان قلی جعفری

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ماه وش سیاوش پور

 مهندسی کامپیوتر واحد تهران مرکز مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر صادقی مجرد آرمینا

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر مهشید رحمانی هنزکی

 مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر روژینا احسانی
 مهندسی عمران  

 واحدعلوم وتحقیقات

 مهندسی پزشکی  دانشگاه امیرکبیر سبا قارونی خرمی

 مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر نیکو دکامین

 مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر تارا قربانی
 مهندسی معماری 
 واحدتهران جنوب

 امینی مهنا
مهندسی موادو متالوژی دانشگاه  

 امیرکبیر

 مهندسی پزشکی  
 واحد علوم وتحقیقات



 ریاضیاسامی پذیرفته شدگان رشته 

   

 علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر شهابی نیکا

شیدا حلت آبادی  
 فراهانی

 علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

 تهران مهندسی برق دانشگاه ملیکا مرافق

 مهندسی عمران دانشگاه تهران مانا اعتمادی آل آقا

 مهندسی صنایع دانشگاه تهران نیکتا حریری

 فیزیک مهندسی دانشگاه تهران مه گل غالمپورمفرد
 مهندسی صنایع واحدعلوم وتحقیقات

 مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران مهشید نیک بین

 علوم مهندسی دانشگاه تهران آتنا سوری

 علوم مهندسی دانشگاه تهران مینو احمدی

 علوم کامپیوتر واحد علوم وتحقیقات آمار دانشگاه تهران رکسانا درویشی



 ریاضیاسامی پذیرفته شدگان رشته 

   

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت نگین درخشان

 علم وصنعت مهندسی عمران دانشگاه مرضیه ناصرمقدسی
  مهندسی صنایع

 واحد علوم وتحقیقات

 مهندسی صنایع  دانشگاه علم وصنعت دنیا خادم حسینی

 سحر شالچی تبریزی
مهندسی مواد ومتالوژی دانشگاه علم 

 وصنعت

 مهندسی برق
 واحد علوم وتحقیقات 

 شهیدبهشتی مهندسی برق دانشگاه ملیکا مرتضوی
 مهندسی کامپیوتر

 واحد علوم وتحقیقات 

 مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی هلیا بیسادی
 مهندسی کامپیوتر

 واحد علوم وتحقیقات 

 مهندسی معماری دانشگاه شهیدبهشتی آرزو ساوجی
 معماری مهندسی

 واحد تهران غرب 



 ریاضیاسامی پذیرفته شدگان رشته 

  
 

 مهندسی مکانیک دانشگاه شهیدبهشتی زهرا عابدیان
 کامپیوتر مهندسی

 واحد تهران مرکز 

 علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی هلیا همامی

 مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر تهران ریحانه هادی پور مالسرائی

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر تهران ثنا نوری 
 مهندسی کامپیوتر

 واحد علوم وتحقیقات

 مهندسی هواوفضا دانشگاه خواجه نصیر تهران زهرا سادات طباطبائی

 فاطمه صفری
 ریاضیات و کاربردها 

 دانشگاه خواجه نصیرتهران

 فیزیک دانشگاه خواجه نصیرتهران زهرا صالح نیا

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا   بیتا باروطیان



 ریاضیاسامی پذیرفته شدگان رشته 
   

 مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا فاطمه جلیل پور

پور  ثمین مهدی
 آقاباقر

 الزهرا شیمی محض دانشگاه
 مهندسی پزشکی

 واحدعلوم و تحقیقات 

 مهندسی کامپیوتر واحد تهران مرکز شیمی محض دانشگاه الزهرا هلیا چهارمیر

 خوارزمی ریاضیات و کاربردها دانشگاه صالحی طهورا

 مهندسی برق واحدعلوم وتحقیقات مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد ثمین صمدی

 شیمی محض دانشگاه شهیدرجائی تهران مبینا کرمی
 مهندسی عمران

 واحد علوم وتحقیقات 

فائزه رزاقی مقدم 
 کاشانی

 مهندسی معماری واحد تهران شمال آمار دانشگاه عالمه طباطبائی تهران

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه قم فاطمه مقیسه
 مهندسی کامپیوتر 

 تهران جنوب واحد

 پگاه گیتی
 مهندسی معماری

 دانشگاه شهید چمران اهواز 
 مهندسی معماری واحدتهران مرکز

 مرکز مهندسی معماری واحد تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیالن رشت نیلوفر ملکی



 ریاضیاسامی پذیرفته شدگان رشته 

   

کیمیا عمرانی  
 عزیزآباد

 زنجان مهندسی کامپیوتر دانشگاه

 عسل احمدی
موسسه غیرانتفاعی   مهندسی عمران

 معماری وهنر پارس تهران

 مهندسی انرژی غیرانتفاعی ارشاد دماوند صبا ولی زاده
 مهندسی هواو فضا 

 واحد علوم وتحقیقات

 مهندسی صنایع  واحدتهران شمال غیرانتفاعی ارشاد دماوند مهندسی انرژی آیدا حسن زاده

 تهران مهندسی معماری دانشگاه سوره فائزه شعبان نژاد

 دنیا حدادکلشتری
  مهندسی کامپیوتر

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 مهدیس صافی
 معماری  مهندسی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 مهندسی پزشکی
 واحد علوم و تحقیقات 

 آوا پورعلی
 مهندسی عمران  

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 مهندسی عمران  
 واحدعلوم وتحقیقات

 عرفانه نوری
 مهندسی شهرسازی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 

 مهندسی صنایع 
 واحدعلوم وتحقیقات



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 
   

 دانشگاه تهران پزشکی طناز باقری

 دانشگاه تهران پزشکی نسترن باباجانی

 دانشگاه تهران پزشکی مریم کیانی اسیابری

 دانشگاه تهران پزشکی شقایق مساواتی

 دندانپزشکی دانشگاه تهران محمدعلی پور روژین

 داروسازی دانشگاه تهران آیدا عادلی

 داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی دانشگاه تهران مریم جهانیان

 داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی دانشگاه تهران پریناز شهریاری افشار

 تهران داروسازی دانشگاه قیومی سلمی



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران محیا افتخاری

 دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران پریسا پورسیف  

 پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران زهراسادات سیدالحسینی

 دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران نگار خراسانی

 دامپزشکی  واحد کرج بهشتی داروسازی دانشگاه شهید ویانا موحد

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی دانشگاه ایران   صدف پروین

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی دانشگاه ایران   مهرنیا امیدعلی

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی دانشگاه ایران   هستی زینلی

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی دانشگاه ایران   ساحل جاویدنیا



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 پزشکی دانشگاه ایران نوشین میردانیالی

 پزشکی دکتری عمومی واحد نجف آباد پزشکی دانشگاه ایران مارال  دانشیال

 پزشکی دانشگاه ایران فاطمه علی آبادی

 پزشکی دانشگاه ایران سیده نگین رضوی فرد

 پزشکی دانشگاه شاهد تهران صبا سادات نقیبی

 دندانپزشکی دانشگاه اصفهان آیدا داور

 کرج.البرز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ریحانه هادی

کرج.دانشگاه علوم پزشکی البرز پزشکی درسا سیفی  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

کرج.دانشگاه علوم پزشکی البرز پزشکی بیتا اسحقی  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 



   

شکیبا محمدمعین  
 جعفری

کرج.دانشگاه علوم پزشکی البرز پزشکی  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

کرج.دانشگاه علوم پزشکی البرز پزشکی نرگس خلجی  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 بجنورد/پزشکی دانشگاه خراسان شمالی آرینا انصاری

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی دانشگاه بابل فاطمه اسکندری

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه بابل دندانپزشکی محیا عبدی نسب

 علوم پزشکی تهران دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دندانپزشکی دانشگاه آیدا مخلصی

 علوم پزشکی تهران دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دندانپزشکی دانشگاه ملیکا لطیفی نسب

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم پزشکی قزوین پزشکی دانشگاه نگار شکرالهی

اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 



   

 خوراسگان-دندانپزشکی واحد اصفهان دندانپزشکی دانشگاه همدان حیدری ریحانه شاه

 دندانپزشکی دانشگاه اهواز سارا نشیبی

 دندانپزشکی دانشگاه اهواز نیلوفر صدوق نیری

 اهواز داروسازی دانشگاه نیوشا اشرفی زاده

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی دانشگاه زاهدان حسینی شیدا سادات

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پزشکی زهرا زاینده قهپایه

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نرگس اخوان کوچک

اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

و دانشگاه پذیرفته شده آزاد رتبه خانوادگی نام و نام رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری    

 جدید سپیده مردانی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مینا اعظم طاهری علوم پزشکی واحد قم پزشکی دانشگاه

 حدیث ذوالفقاریان دامپزشکی دانشگاه تهران

 غزل قربانی دامپزشکی دانشگاه تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی

شبانه/دامپزشکی دانشگاه تهران دامپزشکی  واحد علوم وتحقیقات  زهرا سوهانی 

شبانه/دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد دامپزشکی واحد علوم وتحقیقات مرادطلب شیما   

دانشگاه تهران علوم آزمایشگاه دامپزشکی واحد بابل  هدیه سهراب پور 



و دانشگاه پذیرفته شده آزاد رتبه  

 

 رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری 

 
و نام خانوادگی نام  

 درسا جبه داری زیست شناسی دریا دانشگاه شهید بهشتی تهران دامپزشکی واحد گرمسار

 فاطمه فقیهی سرشکی دامپزشکی واحد شهرکرد

 پارمیدا رستمی  ارومیه دامپزشکی واحد

 نگار اشک ریز دامپزشکی واحد ارومیه 

 مهال صنعتی کلوخی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران

 رها تقوی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شیراز

 صدف بقالیان زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شیراز

 ساغر لشنی زیست فناوری دانشگاه تهران

شبانه/زیست فناوری دانشگاه الزهرا زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران  مهراوه چگنی زاده 

اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 



و دانشگاه پذیرفته شده آزاد رتبه  

 

 رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری 

 
 نام و نام خانوادگی

جانوری دانشگاه تهران زیست شناسی زیست فناوری واحد رودهن  صبا هدایتی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم آزمایشگاه  
نصیرالدین طوسی   شیمی کاربردی دانشگاه خواجه

 پرنیا ابوالقاسمی تهران

شبانه/شیمی کاربردی دانشگاه الزهرا زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران  نیکا فریور 

 عسل موالپور قشقالقی پرستاری دانشگاه شهیدبهشتی تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ملیکا امینی فرد پرستاری دانشگاه شهیدبهشتی تهران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم آزمایشگاه دانشگاه تهران علوم آزمایشگاه   مروارید ابوئی 

 سوگل روان همدانی علوم آزمایشگاه دانشگاه ایران

اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 



و دانشگاه پذیرفته شده آزاد رتبه  
 

 رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری 
 

 نام و نام خانوادگی

 نیوشا جورابلو حقوق دانشگاه امام صادق پرستاری واحد گرمسار

تهران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ساوه اتاق عمل دانشکده   صبا عزتی آتش بیک 

 سپیده محمودنیا مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا تهران

 هدی فتحانی روانشناسی دانشگاه گیالن

لواسانات/مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نورتهران  غزل عبدالهی دولق 

پرند/مهندسی معماری پیام نور قلیچی دریا ابراهیمی   

رحیمی سارا سادات زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه قم  

واحد ارومیه  زیست فناوری  زهرا هروآبادی 

سلولی مولکولی واحد تهران زیست شناسی  آوا قربانی 

اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 
و دانشگاه پذیرفته شده آزاد رتبه  

 

 رشته و دانشگاه پذیرفته شده سراسری 

 
 نام و نام خانوادگی

سلولی مولکولی واحد تهران زیست شناسی  زهرا صفرپور 

قاسمی فاطمه میکروبیولوژی واحد تهران شمال  

 نیوشا بیدرام میکروبیولوژی واحد تهران شمال

 فاطمه سیاه پوشان میکروبیولوژی واحد تهران شمال

نجف آباد مامایی واحد  آیدا مطلق 

 مبینا شیروئی شیمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی تهران

و مهندسی صنایع غذایی واحد تهران شمال علوم  مائده عبدالهی ازگمی 

 نقاشی  علوم و مهندسی صنایع غذایی واحدعلوم وتحقیقات
 موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس تهران

 پانیذ کبیری

 ادبیات نمایشی
دانشگاه غیرانتفاعی سوره   

قهوه چیان رومینا وفادار  



 موفق باشید


