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اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

روزانه/تهرانصنعتی شریف مهندسی کامپیوتر دانشگاه نگار باباشاه

هروزان/تهران-مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف هستي کریمي

روزانه/شریف تهراندانشگاه صنعتی مهندسی برق سارا عرفاتي

روزانه/تهران-مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریفغزل طحان

روزانه/ مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهرانمهندسیفضلیانيشبنم

روزانه/مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف تهرانفریمهر مشیری امین

روزانه/ دانشگاه صنعتی شریف تهران مهندسی صنایعمهدیه رحیمي

روزانه/ دانشگاه صنعتی شریف تهران مهندسی صنایعمیترا فرزام

روزانه/ صنعتی شریف تهران مهندسی عمران دانشگاهورتا بالش

روزانه/ دانشگاه صنعتی شریف تهران فیزیک حانیه ملکي



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

روزانه/ دانشگاه صنعتی شریف تهران فیزیک مریم شریفیان

روزانه/ صنعتی شریف تهران مهندسی دریا مبینا قاسمي

مهندسی برق واحد علوم و تحقیقاترانپردیس خودگ/مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهرانآرینا حاجي صادقي

روزانه/ مهندسی برق دانشگاه تهراناولدوز نیساری

روزانه/ دانشگاه تهرانمهندسی مکانیکیاسمن احمدی

روزانه/ مهندسی عمران دانشگاه تهرانسارا صباغي

مهندسی کامپیوتر واحد تهران مرکزیروزانه/ دانشگاه تهرانمهندسی شهرسازیمبینا حسن

مهندسی معماری واحد علوم و تحقیقاتروزانه/ دانشگاه تهرانمهندسی شهرسازیحنانه محمدیان

روزانه/ دانشگاه تهرانمهندسی پلیمرپارمیدا صادقیاني

روزانه/ دانشگاه تهرانمهندسی نفت فهیمه هاشمي تبار



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

روزانه/مهندسی دانشگاه تهرانعلومحانیه محمدخاني

روزانه/ مهندسی دانشگاه تهران فیزیکزینب احمدی کمرودی

قاتعلوم کامپیوترواحد علوم و تحقیروزانه/ فیزیک دانشگاه تهران دریا علیپور

هروزان/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانمهندسی کامپیوترنگار عنابستاني

روزانه/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانمهندسی برق آنوشا شریعتي 

روزانه/ کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانعلومدل آرام مرادی

روزانه/مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهراننگین عنابستاني

روزانه/امیرکبیر تهرانمهندسی پلیمر دانشگاه صنعتیآرمینا نجفي اسالم

خودگردانپردیس/ تهرانمهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیریاسمن تجلي

خودگردانپردیس/ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهراناشکلکيالیزه



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

روزانه  / تهران مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و صنعتگلبرگ سپهرآرا

روزانه/علوم کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهرانيسیده شکیبا انارک

روزانه/و صنعت تهرانمهندسی برق دانشگاه علمتارا سرپولکي

مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقاتروزانه/ مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران هلیا میرصوفیان

روزانه/ علم و صنعت تهران مهندسی مواد و متالوژی دانشگاهفاطمه محمدی 

روزانه/ مهندسی کامپیوتر دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانمهدیس قدمیاری

روزانه/مهندسی هوا وفضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تهران هدیه روحاني

روزانه/ مهندسی صنایع دانشگاه شهید بهشتی تهران عسل اردکاني

مهندسی برق واحد علوم و تحقیقاتروزانه/ مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی تهران مهرسا قاسمي

مالمهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد تهران شروزانه/ دانشگاه خوارزمی تهران علوم کامپیوتررحمانيمهدیس



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقاتنوبت دوم / دانشگاه خوارزمی تهران علوم کامپیوترارغوان معقول 

روزانه/ مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران هانیه جعفری 

مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقاتنوبت دوم/تهران( س)مهندسی عمران دانشگاه الزهراملیکا گیوی

مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقاتروزانه/دانشگاه شهیدبهشتی تهران آماریادیبا اهرپور فیض ن

روزانه/دانشگاه شهیدبهشتی تهران آمارهلیا عاصمي فر

مهندسی کامپیوتر واحد تهران مرکزیروزانه/علوم کامپیوتر دانشگاه شاهد تهرانریحانه جالل نژاد

مهندسی صنایع واحد علوم و تحقیقاتتفاعیغیران/معماری داخلی دانشگاه علم و فرهنگ غیرانتفاعی تهرانزهرا ایالتي

مهندسی پلیمر واحد علوم و تحقیقاتروزانه/مهندسی کامپیوتر دانشگاه قمپانیذ شیخ عطار

مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقاتروزانه/مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدانمبینا بیات

روزانه/مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمهشاد علمدار



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

مهندسی کامپیوتر واحد تهران مرکزینوبت دوم/مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدانمائده سلیماني

مهندسی مکانیک واحد علوم تحقیقاتنوبت دوم/تهران-(س)فیزیک دانشگاه الزهرانیکتا محمدی

مهندسی مکانیک واحد علوم تحقیقاترانتفاعیغی/دماوند-مهندسی کامپیوتر موسسه غیرانتفاعی ارشادقمشهنازگل عزیزی 

هروزان/تهران-(س)علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراپرنیان شکری

مهندسی معماری واحد علوم و تحقیقاتفاعیغیرانت/دماوند-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-مهندسی معماریزینب نوری

مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقاتانهروز/بهشر-علوم کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندرانپونه شعباني

مهندسی معماری واحد تهران مرکزیحنانه قلیچي

روزانه/دانشگاه سمنان-مهندسی معماریشیدا کیان

مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقاتنتفاعیغیرا/دماوند-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-مدیریت صنعتیالهيآیدا

انهروز/زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانروژان ترابي



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

مهندسی پلیمر واحد علوم و تحقیقاتزادهحانیه بزرگ 

واحد تهران شمال/مهندسی کامپیوترروزانه/اهواز-مهندسی شیمی دانشگاه شهیدچمراناکیبهار اسکندری 

مهندسی معماری واحد تهران جنوبکیمیا احمدی

موسسه غیرانتفاعی ارشاد  -مترجمی زبان انگلیسیسانای امیرآبادی
مترجمی زبان آلمانی واحد علوم و تحقیقاتغیرانتفاعی/دماوند



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

دانشگاه علوم پزشکی تهرانپــزشکی قربانيسنا 

روزانه/تهرانپـــزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاهنازنین اسماعیلي

زانهرو/پـــزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانتارا اسدی

روزانه/دانشگاه علوم پزشکی تهرانداروســازی درنا مقیمي

روزانه/دانشگاه علوم پزشکی تهرانداروســازی مائده عبدی

روزانه/ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتیداروســازی درسا پیوندی

روزانه/ داروســازی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتیفرنگین زارعي 



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

روزانه/پـــزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیرازهلیا محمدقاسمي

پردیس/پـــزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانکوثر کوهستاني

پردیس خودگردان/پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی تهرانآبادیمحدثه صالح 

روزانه/دنــــدانپزشکی دانشگاه شاهد تهران ریحانه مجیدزاده

اتآموزش زبان انگلیسی واحد علوم و تحقیقروزانه/ پــــزشکی دانشگاه بقیه اهلل تهراننژادریحانه ملکي 

روزانه/دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پـــزشکی زمانيیاسمین صاحب 

روزانه/علوم پزشکی اصفهانپــــزشکی میبدیفاطمه امامي 



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

زانهرو/دانشگاه علوم پزشکی البرز کرجپــــزشکی شقایق نصیری

زانهرو/البرز کرجدانشگاه علوم پزشکی پــــزشکی ستایش سلوکي

روزانه/علوم پزشکی ساریپــــزشکی سارا فعالیت

دانشگاه آزاد تهرانپــــزشکی کجبافنیکتا آل 

اه آزاددانشگ/دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکیپــــزشکی خانيستاره تقي 

اه آزاددانشگ/دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران پزشکیپــــزشکی زهرا اویسي

اه آزاددانشگ/دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکیپــــزشکی ارجنکيبشرا گنجي 



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

گاه آزاددانش/دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکیپـــــزشکی شیدا حسیني

دانشگاه آزاد واحد تهرانپــــزشکی سحر عوادزاده

پزشکی دانشگاه آزاد تهراندنـــــدان زهرا پرسته

(پردازشهریه )تهراندانشگاه علوم پزشکی شاهد پـــزشکی ملینا گنجي

شهریه پرداز/دانشگاه شاهد تهرانپــــزشکی قمصریفاطمه شرفي 

سپیده نادری
دانشگاه آزاد/ دنــــدان پزشکی دانشگاه آزاد شیراز

روزانه-دانشگاه شیراز داروســــازی آیسان خسروی



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهرانروزانه/دانشگاه علوم پزشکی همدانداروســــازی حنانه قادری

روزانه/ دانشگاه علوم پزشکی سنندج پــــزشکی پورآیلین تقي 

شهریه پرداز/دانشگاه علوم پزشکی قزوینپــــــزشکی کیمیا جانشین

روزانه/آبادخرم -لرستاندانشگاه علوم پزشکی داروســــازی ستایش قرباني

دانشگاه آزاد/دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران پزشکیداروســــــازی نگین بایگي

پردیس/دانشگاه علوم پزشکی آزاد ساریپــــزشکی نسترن غیاثي

ساریدانشگاه آزاد پــــــزشکی نگین استواری
دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهرانمامایی 



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

روزانه/دامــــــپزشکی دانشگاه تهراناونیدنيمبینا محمدی 

روزانه/فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهراننازنین زهرا محمدنژاد

نوبت دوم/دانشگاه فردوسی مشهد دامـــپزشکی اونیدنيملیکا محمدی 

روزانه/شیمی محض دانشگاه شریف تهرانیاسمین سبحاني

روزانه/تهران-شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی شریفیاسمین مبین

هرانعلوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تروزانه/علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمرضیه لیالز

زیست سلولی مولکولی  دانشگاه آزاد تهرانروزانه/اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانگل افزایيراحیل رمضاني 



روزانه/پرستاری دانشگاه شهیدبهشتی تهراندارابيمبینا مومني 

مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهرانروزانه/پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابلاردشیریحانیه افخمي 

مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهرانپردیس/مامایی دانشگاه علوم پزشکی قمیلدا حسیني

نوبت دوم/زیست فناوری دانشگاه الزهرا تهرانآناهیتا حسیني

تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهرانپردیس/اتاق عمل دانشگاه شهیدبهشتی میشا محمدی

میکروبیولوژی واحد علوم و تحقیقاتزیست فناوری دانشگاه علم و فرهنگ غیرانتفاعی تهرانثنا سماواتیان

اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی



علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقاتنوبت دوم/اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانپورهمایون فاطمه

شهریه پرداز/هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همداننیانگار کمالي 

شهریه پرداز/دانشگاه علوم پزشکی تهران-مهندسی بهداشت محیطسارا امیری

روزانه/زیست گیاهی دانشگاه شهیدبهشتی تهرانگلباغينرگس زارعي 

روزانه/علوم مهندسی محیط زیست دانشگاه تهراننسبآذین سعیدی 

مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهراننفیسه مظفری

اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

آزاد اسالمی/زیست فناوری واحد تهران مرکزی زیست فناوری دانشگاه علم و فرهنگ غیرانتفاعی تهرانشادان علیزاده

علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقاتنوبت دوم/کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد/علوم مهندسی صنایع غذاییفاطمه آقاجاني

میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهرانپردیس/بهداشت عمومی دانشگاه شهیدبهشتیفغانيوانیا

غیرانتفاعی/زیست سلولی مولکولی دانشگاه علم و فرهنگ تهرانمطهره دستاری

نوبت دوم/لزیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین امشادی علیمردانیان

علوم و مهندسی صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقاتروزانه/گیاه پزشکی دانشگاه تهرانعارفه جعفرقلي

مترجمی زبان انگلیسی واحد علوم تحقیقاتروزانه/ زیست فناوری دانشگاه مالیر صبا اکبرزاده



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

میکروبیولوژی واحد تهران مرکزینژاد طبسيهستي حسن 

نتفاعیغیرا/خواهرانویژه -تهران-طهموسسه غیرانتفاعی ال -زیست فناوریرمضانزادهنگین
زاد تهراندانشگاه علوم پزشکی آ/زیست شناسی سلولی و مولکولیحقوق دانشگاه امام صادق

زاد تهراندانشگاه علوم پزشکی آ/زیست شناسی سلولی و مولکولیزینب نیکنان

روزانه/زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه عالمه طباطباییشقایق رفیعي

آموزش زبان انگلیسی واحد علوم و تحقیقاتزرگرصدف سیف 



تهران2دبیرستان فرزانگان 

(دوره دوم متوسطه)


