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اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران صبا عینی

 علوم پزشکی تهران پزشکی دانشگاه سارا شعبانی

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران حبیبی کوشکوهی آتنا

 داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نگار بیان

 داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران غزل حاتمی

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران کیانا رضوی زاده

رومینا نائینی پور 
 مهابادی

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

 شهیدبهشتی تهران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سارا فروغی

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران ساینا روحانی



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 دانشگاه علوم پزشکی ایران پزشکی درسا گلستانیان

 ایران داروسازی دانشگاه علوم پزشکی نیوشا ضیائی

 کرج-پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز نازنین زهرا عبیری

 کرج-پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز سپیده اباذری

 کرج-دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز پانیذ بذرگر

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز حدیثه رضائی

 تهران پزشکی دانشگاه آزاداسالمی نازنین طاهریان

زهرا سادات 
 میرشریف

دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی 
 واحد تهران پزشکی

 آرمیتا نجفی

داروسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 تهران پزشکی

 علوم تغذیه واحد علوم و تحقیقات



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 حنانه امانی کیوج
 داروسازی دانشگاه آزاد تهران

 شهرزاد متدین
 دندانپزشکی دانشگاه آزاداسالمی تبریز

 ساری-پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران شیبانی سارینا

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک نگین فرهنگ

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان آندریا همتی

 پزشکی دانشگاه آزاداسالمی واحد ساری کیمیا عباسی

بهار صادقی  
 تاالرپشتی

 پزشکی دانشگاه آزاداسالمی واحد ساری

 دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران فاطمه دانا

 شیمی محض دانشگاه صنعتی شریف تهران مانیا رزمی
 زیست فناوری واحد تهران مرکزی



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 الهه ربانی
تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 زیست فناوری دانشگاه شهیدبهشتی تهران فائزه قبادی

 آیدا نادعلی
زیست سلولی و مولکولی دانشگاه شهیدبهشتی  

 تهران

زیست شناسی سلولی و مولکولی 
 واحد تهران شمال

 امیری هزاوهء بیتا
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه  

 شهیدبهشتی تهران

 پرناز قلی بیگی
زیست شناسی جانوری دانشگاه شهیدبهشتی 

 تهران

 حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی تهران سونیا بندپی

 شیمی محض دانشگاه شهیدبهشتی تهران مهسا سلیمان میگونی

 هوشبری واحد علوم پزشکی تهران تهران-زیست فناوری دانشگاه خوارزمی درسا جعفریان

 فریماه شریف زاده
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 

 دانشگاه تهران



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران ارغوان دباغ

 مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تهران شقایق قربانی نشالنده

 روانشناسی واحد علوم و تحقیقات تهران( س)مدیریت مالی دانشگاه الزهرا پارمیدا محمودی

 زبان چینی دانشگاه تهران پردیس توتونچی

آنیتا سادات طباطبائی  
 علوی

زیست فناوری دانشگاه غیرانتفاعی علم و 
 فرهنگ تهران

 زیست فناوری واحد تهران مرکزی

 هستی عبدوستی
گردشگری دانشگاه غیرانتفاعی علم و 

 فرهنگ تهران
 هتلداری واحد علوم و تحقیقات

 مهال منوری
تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 رشت-گیالن روانشناسی دانشگاه عسل علیا

 غزل حمزئی سرکانی
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه  

 رشت-گیالن



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 بابلسر-اقتصاد دانشگاه مازندران پریا بابائی مهر

 پرستاری واحدعلوم پزشکی تهران رشت-پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن سیده زهرا رضائی

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان پرستاری فاطمه ندیم

 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان نیلوفر هزارخانی
مترجمی زبان انگلیسی واحد علوم و 

 تحقیقات

 مدیریت مالی واحد علوم و تحقیقات پارمیس جمشیدی

 آیناز توپچیان
-میکروبیولوژی موسسه غیرانتفاعی آل طه

 ویژه خواهران/تهران 

میکروبیولوژی واحد علوم پزشکی 
 تهران

 زینب سمامی  
-مهندسی عمران موسسه غیرانتفاعی آل طه

 خواهران ویژه/تهران

 ساغر غفاری
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی موسسه 

 هالل ایران آموزش عالی علمی کاربردی

 سیده سانیا بهزادفر
شهاب  مهندسی پزشکی دانشگاه غیرانتفاعی

 دانش قم

 زیست فناوری واحد رودهن ساری-زیست فناوری موسسه غیرانتفاعی سنا پانیذ رضائی نژاد



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی 

   

 روانشناسی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی   آیلین بهرامی

 کیانا یوسفیان
زیست شناسی سلولی و مولکولی موسسه 

 ساری-غیرانتفاعی روزبهان

ارتباط تصویری واحد تهران 
 مرکزی

 هدیه حیدری
-روانشناسی موسسه غیرانتفاعی رحمان

 رامسر

شیمی کاربردی واحد تهران 
 مرکزی

 نرگس مرادی
آموزشکده فنی  مهندسی حرفه ای کامپیوتر

 و حرفه ای دختران بوشهر

 درسا صبری
زیست سلولی و مولکولی واحد 

 علوم پزشکی تهران

 فاطمه نجفی
-فیزیک دانشگاه پیام نور استان تهران

 تهران شرق



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 

   

 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران فاطمه اعظمی

 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران بهار امیری

 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تهران سحر سمسارها

 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف تهران بیتا باقر

 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف تهران نیایش مالعباسی

 و متالوژی دانشگاه صنعتی شریف تهران مهندسی مواد شبنم طاهباز

 تهران-فیزیک دانشگاه صنعتی شریف  زهرا سلیمیان

 ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی شریف تهران ریحانه علی پور



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 

   

 ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی شریف تهران محدثه فضلی

 مهندسی پلیمرواحد علوم و تحقیقات شیمی محض دانشگاه صنعتی شریف تهران آوا سلیم النفس

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران مهرناز حسینی

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران سیده مرضیه موسوی کانی

 مهندسی کامپیوتر واحد تهران شمال مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران یلدا جابری

 مهندسی برق دانشگاه تهران نازنین زهرا عسگری

 مهندسی کامپیوتر واحد تهران جنوب مهندسی برق دانشگاه تهران ملینا نوروزطجری

 دانشگاه تهران مهندسی عمران نهال سرپولکی



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 

   

 علوم و تحقیقات مهندسی کامپیوتر واحد علوم مهندسی دانشگاه تهران ترانه بناء

 مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهران پرنیان رامفر

 مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات تهران مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه بزرگی فرنیا

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران کوثر سوهانی

 مهندسی برق واحد علوم و تحقیقات مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران نیوشا محمدی صدق

 مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران لیال شکاری بادی

 مخهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران محدثه چیذری

 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران دالرام دادگر



   

 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران سارا محمدی آسیابی

 مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران هانا غیاثی

 تهران ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی امیرکبیر کیمیا نوروزی

 تهران مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت هماسادات حسینی شکوه
 مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیات

 مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت تهران زینب نفری

 علم و صنعت تهران مهندسی برق دانشگاه سارا شهابی

 مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران نبی زاده یاسمین
 مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 



   

 مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت تهران مبینا اسکندری
 مهندسی معماری واحد علوم و تحقیقات

 مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت تهران فاطمه حیدری

 مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران پریا صیدی
 مهندسی صنایع واحد علوم و تحقیقات

 فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان دکترای پیوسته نادیا چهاری زاده

 ریاضیات و کاربردها دانشگاه علم و صنعت تهران پریا همتی

 ریاضیات و کاربردها دانشگاه علم و صنعت تهران رازان تیرنا

 مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران نازنین جمالی فر
 مهندسی کامپیوترواحد علوم و تحقیقات

 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران مهندسی هوافضا سارا براتی
 مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات

 مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران روژینا فرشیدفر

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    

 نگار جاویدتجریشی دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی عمران

 باران امیری مهندسی معماری دانشگاه شهیدبهشتی تهران

 عسل حسینیان  رودسری مهندسی صنایع  دانشگاه شهیدبهشتی تهران

 دیانا ناصح شهیدبهشتی تهران  علوم کامپیوتر دانشگاه

 ایرانا معمارزاده ریاضیات وکاربردها دانشگاه شهید بهشتی تهران

 شمیسا لطفی ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهیدبهشتی تهران

 دیبا قاسمی ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهیدبهشتی تهران مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات



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

تهران (س)مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا  مطهره قناعت پیشه سنانی 

واحد علوم و تحقیقات مهندسی کامپیوتر تهران( س)مهندسی برق دانشگاه الزهرا   کیانا شرفین پور 

زاد عسگری هانیه گل مهندسی شهرسازی دانشگاه خوارزمی تهران  

 آتنا کمالی روستا مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

 مهدیه خلیلی ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز مهندسی برق واحد علوم و تحقیقات

( ره)دانشگاه بین المللی امام خمینی مهندسی معماری مهندسی معماری واحد علوم و تحقیقات
 قزوین

 بی تا بدر

 حنانه محمدی مهندسی برق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران علوم کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات تهران

 کیانا مهرابی مهندسی صنایع دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران مهندسی کامپیوتر واحد تهران جنوب

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 



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

 کیانا کاشانی ریاضیات و کاربردها دانشگاه  صنعتی اصفهان علوم کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات

 مریم سادات امامی علوم ورزشی دانشگاه تهران

 آرزو پروازی حقیقی علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان

تهران-مهندسی معماری دانشگاه غیرانتفاعی خاتم  مهندسی معماری واحد علوم و تحقیقات  نگار امامی 

غیرانتفاعی ارشاد مهندسی کامپیوترموسسه علوم کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات مفرح نسترن حبیبی   

غیرانتفاعی ارشاد مهندسی کامپیوترموسسه  مهندسی کامپیوتر واحد پردیس  ساغر سیدپور 

مرکزی مهندسی صنایع واحد تهران  سارا منتظرصاحب 

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی 






