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نام و نام 

 خانوادگی
 آزاد سراسری

 / شهر رشته  دانشگاه رشته قبولی 

 ــرانـــــته رقــب یــدسـمهن رانـــصنعتی شریف ته رقـــی بـــدســمهن پانته آ  کیائی

 ــرانـــته کــمکانی یــمهندس ـرانـتهـ صنعتی شریف رـوتـکامپی یــمهندس پریسا قوچانی

 ــرانـــته رانـــعم یــمهندس ـرانـتهـصنعتی شریف  ی مکاترونیکــمهندس سونیا شالپوش

  -------------------------- ــرانـــته رــر کبیــامی رقـــی بـــدســمهن سپیده عباس زاده

 ــرانـــته کیــی پزشــمهندس تهـــــران امیــر کبیــر کیـــمهندســی پزش مونا حرمتی

 -------------------------- تهـــــران امیــر کبیــر رـوتـمهندســی کامپی مهشید علی نوری

 ــرانـــته رانـــی عمــمهندس تهـــــران امیــر کبیــر کیـــمهندســی پزش سارینا  ضیانور

 ــرانـــــته رقــی بــدسـمهن تهـــــران امیــر کبیــر رـوتـکامپی مهندســی هستی شریفی 

 -------------------------- تهـــــران امیــر کبیــر رــــلیمـمهندســی پ افروز غالمیان پور 

 ــرانـــته یــیمـی شــمهندس تهـــــران امیــر کبیــر یمیــی شــدســمهن نگین نمازیان 

 ـــرانـــــته اریـی معمـدسـمهن رانــــــــهـــت ـاریــمهندســی معم نیوشا خیاط

 ــرانـــــته رقــی بــدسـمهن تـهــــــــــران کــمهندســی مکانیـ صبا نصیری

 ـــرانـــــته اریـی معمـدسـمهن تـهــــــــــران مهندســی شهرسازی مریم مداح زاده 

 ـــرانـــــته اریـی معمـدسـمهن تـهــــــــــران یـارـدســی معمـمهن عارفه بخشایش

 ــرانــــته کیـی پزشــمهندس تـهــــــــــران کامپیـوتر  دســیـمهن شادی پازکیان 



 روشنگران یدولت ریدخترانه غ رستانیدب                              

 92 ریاضیور شدگان کنک رفتهیپذ                                         

نام و نام 

 خانوادگی
 آزاد سراسری

 رشته دانشگاه دانشگاه رشته قبولی 

 -------------------------- تـهــــــــــران ـاریـدســی معمـمهن سارا ثمین 

 تهـــران مهندسی برق الکترونیک تی تهـــرانـشهید بهش رانـدســی عمـــمهن گلناز فیضی

  تهراننرم افزار کامپیوتر مهندسی شهید بهشـتی تهـــران ر ـامپیـوتوم کـلـــع مهسا بدیعی

 تهراننرم افزار کامپیوتر مهندسی شهید بهشـتی تهـــران کاربــردی ریاضــی هانا بذرافکن

  -------------------------- شهید بهشـتی تهـــران ادـتصــاق مهسا ریاحی

  -------------------------- ت تهـــرانـو صنععلم  عــایـمهندســی صنـ رضوان مالمیر

 ـــرانــــته اریـی معمـدسـمهن ـــرانـر تهـخواجه نصی رـمهندســی کامپیـوت طالیه طهوری 

 -------------------------- ـــرانـر تهـخواجه نصی عــدســی صنـایـمهن پریا محسن زاده 

 ــرانـــتهـ یـــی شیمـــمهندس ـرانـهــراء تــزهــال ITمهندســی  یاسمن  منصوری

 ــرانـــتهـ کــی مکانیــمهندس ـرانـراء تهــــزهــال مهندســی کامپیـوتــر نیوشا استاد کاظمی

 ـــران  ـــته رــی پلیمــدســمهن الــزهــراء تهــــران مهندســی کامپیـوتــر سپیده  سلیمانی 

 ـرانـــــتهـ ایعـی صنــدسـمهن الــزهــراء تهــــران ردیــریاضــی کارب پریناز جاللی

 ـــرانــــته اریـی معمـدسـمهن الــزهــراء تهــــران ردیــریاضــی کارب مهرناز قادری

 تهـــران مهندسی برق الکترونیک رانـــی تهـــریعتـش مهندسـی برق الکترونیک فاطمه درودیان 

 تهـــران مهندسی برق الکترونیک منانـــــس یکمهندسـی برق الکترون فروغ یافتان

 ـــرانــــته اریـی معمـدسـمهن ـرجــــک ـاریـمهندســی معم پانته آ حائری

 ــرانـــته رانــی عمــمهندس نــزویـــق رانــمهندســی عمـ الهه باقری

 تهـــــــران مهنـدسـی معمـاری ـانـکاشـ مهندســی کامپیـوتر آذین بایرامی

 ـــرانــــته اریـی معمـدسـمهن ـرانـتهـ ابرار مهندســی صنـایع  ملیکا عقیلی

 ـــرانــــته اریـی معمـدسـمهن تهــرانسوره  مهندســی عمـران  مونا عقیقی



 روشنگران یدولت ریدخترانه غ رستانیدب                              

 92 یشدگان کنکور تجرب رفتهیپذ                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام 

 خانوادگی
 آزاد سراسری

 /شهررشته  دانشگاه رشته قبولی 

 ---------------------- ـرانـــــتهــعلوم پــزشـــکی  ــکیــــزشــپـ پریچهر  قهاری

 ـرانــتهــکیـــدانپزشـدن م پــزشـــکی تهــــــــرانعلو ــکیـزشـدانپـدن مریم رحیمی خوب

 ـرانــــتهـکیـــدندانپزش علوم پــزشـــکی تهــــــــران کیـــزشـدانپـدن زهرا محمدی

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ علوم پــزشـــکی تهــــــــران ــــکیـپــزشــ فاطمه مقدسی

 ---------------------- ـکی تهــــــــرانعلوم پــزشــ ـــکیـپــزشـــ ساناز حیدری

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ شهید بهشتی تهران  پزشکی  علوم ــکیـپــزشــــ هانیه کاریزنوعی

 ---------------------- ایران تهـــرانعلوم پـزشـــکی  ــــکیـپــزشــ کیمیا عبداللهی 

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ ان تهـــرانایرعلوم پـزشـــکی  ـــکیـپــزشـــ سارا خزائی

 ـرانـــتهــکیــدانپزشـدن کـرجـکی ــوم پــزشـــعلـ ــکیـپــزشــــ مائده رجبی

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ کـرجـکی ــوم پــزشـــعلـ ــــکیـپــزشــ فریماه فرزان تبار

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ اصفهـان عـلـوم پــزشـــکی  ـــکیـپــزشـــ فهیمه دریا بیگی 

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ    قزوین ـکی ـــزشـــلـوم پـع ــکیـپــزشــــ یگانه پاسبانی

 ـرانــــتهـکیـــدندانپزش    کاشان ـکی ــعـلـوم پــزشــ ــــکیـپــزشــ نیکی شکور

 ــرانـــتهکیـــــزشــپ    کاشان ــکی ــعـلـوم پــزشـ ـــکیـپــزشـــ سارا خرمی



 دبیرستان دخترانه غیر دولتی روشنگران

 92پذیرفته شدگان کنکورهای                              

نام و نام 

 خانوادگی
 آزاد سراسری

 رشته دانشگاه دانشگاه رشته قبولی 

 ـرانـــتهــکیــدانپزشـدن    سمنان ـکی ــعـلـوم پــزشــ کیـــزشـدانپـدن غزاله تکیه 

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ    سمنان ــکی ــعـلـوم پــزشـ ــــکیـپــزشــ بیگیفریده 

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ    اراک ــکی ـــوم پــزشـــعـل ـــکیـپــزشـــ افسانه زرگر

 ـرانــــتهـکیــدانپزشـدن    گرگان ــکی ــوم پــزشــعـلـ ــکیـپــزشــــ بیتا کلباسی

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ    قــم  ـــکی ـــوم پــزشــعـل ــــکیــپــزشـ صبا شفاعی

 ــرانــتهـکیـــــزشــپ    سـنندج ـکی ــوم پــزشـــعـل ـــکیـپــزشـــ الهام رستگار

 رانـــته یداروساز یادکتر علوم پــزشـــکی تهــــــــران ازیـدکترای داروس سارا فاضلی 

 رانـــته یداروساز یادکتر    اردبیـل ــکی ـــوم پــزشــعـل ازی ـروسدکترای دا تینا خداوردی 

 رانـــــتهـکیــــزشـپ علوم پــزشـــکی تهــــــــران میکروبیولوژی  –بین الملل پزشکی مریم ادریسی 

 جکـرکیــــزشــدندانپ علوم پــزشـــکی تهــــــــران بیوتکنولوژی  –بین الملل پزشکی ثمین صالحی 

 کـرجکیــــزشــدندانپ علوم پــزشـــکی تهــــــــران رادیولوژی  – بین الملل کیـپزش مریم صالحی  

 تهـــران دکتـرای داروسـازی شهید بهشتی تهــرانعلوم پزشکی  علوم آزمایشـگاهی   ویدا طهوری

 تهـــران رای داروسـازیدکتـ شهید بهشتی تهــرانعلوم پزشکی  رادیـــولــــوژی   آلما بیرام زاده 

 --------------------- شــهیــد بهشـــتـی تهـــــــــران زیست شناسی -بین الملل کیـپزش کیمیا غفوری

 رانـــــتهـکیــــزشـپ شــهیــد بهشـــتـی تهـــــــــران صنـایع غذایـی آیدا ساجدی 

 رانـــــتهـکیــــزشـپ ـران خــواجـــه نصـیــــر تهـــــــ شـــیمی  فرشته بحری 

 رانـــــتهـکیــــزشـپ تهـــــــــران اقتـصــاد  سارا اکبری

 ---------------------   الـزهـراء تهـــــــران بیوتکنولوژی  زهرا عابدی 

 


