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اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

---مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تهرانزهرا ملکي

---مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تهرانمائده حيدري

---برق دانشگاه صنعتی شریف تهرانمهندسیسيده غزل حسيني ميقان

---مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهرانجباريساره کامران

---فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهرانياسمين حکيمي نژاد

---فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهرانيکتا اسمعيل کاشي

---دانشگاه صنعتی شریف تهرانریاضیات و کاربردهاريحانه قاضي زاده

---مهندسی مواد و متالوژي دانشگاه صنعتی شریف تهرانفاطمه عزيزي

---مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف تهرانمليکا کاشفي

---ریاضیات و کاربردهاي دانشگاه شریف تهرانعظيميانمهنوش



---مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهراننرگس سادات سيدحائري

---مهندسی برق دانشگاه تهرانريحانه برهخت

---مهندسی برق دانشگاه تهرانيموژان سيدعلي لواسان

---مهندسی معماري دانشگاه تهرانشادي رجائي سلماسي

---مهندسی معماري دانشگاه تهرانشميم مومن خاني

هرانواحد علوم و تحقیقات تمهندسی مواد و متالوژيتهراندانشگاهمهندسی مواد و متالوژيپرند بستاني

---فیزیک مهندسی دانشگاه تهرانتسنيم نيک آئين

---ریاضیات و کاربردها دانشگاه تهرانشيدا روزبهاني

---آمار دانشگاه تهرانسونيا دارابي

---هرانکامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تمهندسیهليا اکبري 

اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

---برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانمهندسیمهشاد مرادي

---عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانمهندسیسارا رزمي

---نپزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرامهندسیسيده سارا قادري

---اندانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرعلوم کامپیوترتارا داالئي

---پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهرانمهندسیپرنيا روح الهي

---هراندانشگاه صنعتی امیرکبیر تریاضیات و کاربردها مانيا آل رسول

هرانمهندسی کامپیوتر واحدعلوم و تحقیقات تمهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهرانسمر نمازي

---مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهرانعادلخانيدرسا 

انعلوم کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات تهرمهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران درسا سادات حسيني

---علوم کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهرانپارميس صادقي

مهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات تهرانمهندسی برق دانشگاه علم و صنعت تهرانپارميدا حدادنژاد



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

---مهندسی معماري دانشگاه علم و صنعت تهرانفاطمه آشتياني

مهندسی کامپیوتر واحد تهران شمالریاضیات و کاربردها دانشگاه علم و صنعت تهرانيشکوفه عبدالهي ازگم

---مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهرانهليا جعفري فشارکي

---مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهرانسارا منشي

---مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهرانرومينا قدوسي اصل

تهرانمهندسی کامپیوتر واحدعلوم و تحقیقاتمهندسی متالوژي دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهرانمليکا اميني

نمهندسی کامپیوتر واحدعلوم و تحقیقات تهرارانریاضیات و کاربردها دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهيستايش کمالي دولت آباد

---مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی تهرانمهديس سپهوند

---مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی تهرانسادات قريشيغزال

---مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی تهرانصنم دولتعلي زاده



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

---مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی تهرانارفخمبينا ابراهيمي

---مهندسی برق دانشگاه شهیدبهشتی تهرانينرگس محمدي الياس

---مهندسی هوا و فضا دانشگاه شهیدبهشتی تهرانياس همسايه دوست

---خوارزمی تهرانمهندسی مکانیک دانشگاهيپانيذ اسدي دهخوارقان

مهندسی معماري واحد تهران مرکزيخوارزمی تهرانمهندسی معماري دانشگاهمليکا شباهنگ فر

مهندسی کامپیوتر واحد تهران مرکزيتهران( س)مهندسی مکانیک دانشگاه الزهرامهرسا طالبي

نمهندسی برق واحد علوم و تحقیقات تهرافیزیک دانشگاه الزهرا تهرانآنا سعادت

مهندسی مکانیک واحد تهران جنوبفیزیک دانشگاه الزهرا تهرانکيميا بهرامي

---مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهانتارا روانلو



اسامی پذیرفته شدگان رشته ریاضی

---مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهانفاطمه ابراهيمي

---فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهانفاطمه عسگريان

تهرانواحد علوم و تحقیقاتمهندسی کامپیوترقزوینمهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینیمهريزيفاطمه ابوئي

تهرانمهندسی کامپیوتر واحد علوم و تحقیقاتمهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشانمريم مرجاني

انواحد علوم و تحقیقات تهرمهندسی انرژي مهندسی کامپیوتر دانشگاه زنجانمريم طهراني کيا

ارتباط تصویري واحد تهران جنوبطراحی پارچه دانشگاه سمنانسارا فرزادي

انواحد علوم و تحقیقات تهرمهندسی شهرسازي دانشگاه نوشیروانی بابلمهندسی مواد و متالوژيريآناهيد خانمحمدي بلفه تيمو

رانتهمهندسی معماري واحد علوم و تحقیقاتهرامرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زمهندسی مواد و متالوژيپريسا همتي

رانعلوم کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات تهمهندسی کامپیوتر موسسه ابرارتهران ویژه خواهرانهليا ابراهيمي دلدار

رانعلوم و تحقیقات تهعلوم کامپیوتر واحد---سارا صادقي ژاله

رانمهندسی معماري واحد علوم و تحقیقات تهمهندسی معماري دانشگاه علم و فرهنگستودهمانلي



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

---دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی تهراننگين سرلک

---دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانحوري سا نوروزي

---دانشگاه تهراندکتري پیوسته بیوتکنولوژيفاطمه سادات طباطبائي

---پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانرها اميرواال

---پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانرژينا ياسيني

---تهران-ایرانپزشکی دانشگاه علوم پزشکیواعظنگين

---داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهرانياس خضروي



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

---داروسازي دانشگاه علوم پزشکی تهرانمينا اسماعيلي

---تهرانپزشکیداروسازي دانشگاه علوم پرنا کرامتي

---بقیه اهلل تهرانپزشکی دانشگاه علوم پزشکیضحي صامعي باالعباس آبادي

---پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانکالنترمهرجرديآرامدخت

---تهران-ایرانپزشکی دانشگاه علوم پزشکیمهرناز مسيبي

---داروسازي دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانگلشاد بهنام قادر

---دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانريحانه جنت آبادي



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

---دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهراننامورمليکا

رانزیست شناسی سلولی ومولکولی واحد پزشکی تهداروسازي دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانفاطمه ابراهيمي

---حقوق دانشگاه تهرانسارا اصولي نژاد

---طراحی صنعتی دانشگاه تهرانپارميدا مقيسه

---و مولکولی دانشگاه تهرانزیست سلولیآيالرنديري نيري

---گیالن رشتپزشکی دانشگاه علوم پزشکینيکي سادات ربيع

علوم پزشکی یزددندانپزشکی دانشگاهپرنيان يحيي پور



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

---البرز کرجپزشکی دانشگاه علوم پزشکیآويسا حسين پوربيدارنوبري

---البرز کرجپزشکی دانشگاه علوم پزشکیپارميدا فتحي

---بندرعباسپزشکی دانشگاه علوم پزشکیآيناز بسطامي

---شیرازدندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکیستاره باباصفري

---زنجانداروسازي دانشگاه علوم پزشکیمهديه وردي زاده

آزاد واحد تهران پزشکیپزشکی دانشگاه---پانيذ رياحي

آزاد واحد تهران پزشکیپزشکی دانشگاه---نسترن باقري

داروسازي دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی---مهدخت جعفري هرندي



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

آزاد واحد شاهرودپزشکی دانشگاه---کيميا دستگردي

---شیمی کاربردي دانشگاه صنعتی شریف تهرانيگانه ياورزاده

---دامپزشکی دانشگاه سمنانسايه وندسنا

علوم تغذیه واحد علوم و تحقیقات تهرانعمومی دامپزشکی دانشگاه سمناندکترايماهين اخالقي

پرستاري واحد پزشکی تهراندانشگاه ارومیه دکتراي عمومی دامپزشکی مهسا ساالريان

---تکنولوژي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهراننازنين فاطمه مژدهي

علوم تغذیه واحد علوم و تحقیقات تهرانتهران-مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایرانمهديه ملکي سرخي ليژه

فیزیوتراپی  دانشگاه علوم پزشکی تهرانمبينا سادات تحقيقي بيدل



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

دامپزشکی دانشگاه آزادواحد سنندج---نيکا يميني
تغذیه واحد علوم و تحقیقات تهرانعلوم

علوم تغذیه واحد علوم و تحقیقات تهرانعلوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهرانهستي عليخاني

---پزشکی تهرانپرستاري دانشگاه علوميباباحيدرمهسا اسالمي

---مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی تهراننگار سمواتي

---زیست فناوري دانشگاه الزهرا تهراندرسا حيدري

شیمی کاربردي واحد علوم و تحقیقات تهرانشیمی محض دانشگاه شهیدبهشتی تهراننگين فاضلي چقوشي

---علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهانهليا اسحقي



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

شیمی کاربردي واحد علوم و تحقیقات تهرانتهرانزیست فناوري دانشگاه علم و فرهنگمريال مهرجوئي

زیست فناوري واحد تهران مرکزيزیست فناوري دانشگاه دانش البرزمهسا گرامي منش

---پرستاري دانشگاه علوم پزشکی کاشانپورحسينديبا

علوم تغذیه واحد علوم و تحقیقات تهران---دينا نوذري

علوم تغذیه واحد قوچان---هستي متشفيع

شیمی کاربردي واحد علوم داروئی تهران---مليکا جعفري

واحد علوم پزشکی قمعلوم آزمایشگاهیزیست فناوري دانشگاه مالیر غزل مزيناني



اسامی پذیرفته شدگان رشته تجربی

زیست فناوري واحد تهران مرکزيروانشناسی موسسه علوم فناوري سپاهان اصفهاننگار نوري فرد

علوم ورزشی واحد علوم و تحقیقات تهران---سبا شيشه گر



تهران2دبیرستان فرزانگان 

(دوره دوم متوسطه)


