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 آزاد سراسری نام و نام خانوادگی 

 ران ـــتهــ اریـمهندســی معم رانــــــــصنعتی شریف ته رانـــمهندسـی عم نیکناز  حسنی 

 ـرانـــــتهـ رقـــمهندســی ب رانــــــــته ریفـــی شــتصنع ITـی ـمهندسـ بشری شاهانی 

 ------ ـران ــــریف تهــصنعتی ش ـیمیــمهندســی ش نازیال  انگار نویس

 رانـــتهــ اریـمهندســی معم ـران ــــصنعتی شریف تهـمکاترونیک مهندســی  سوده  برار پور

 رانـــتهــ مکانیـکمهندســی   رانـــــــــتهگاه ــدانش کــی مکانیــمهندس نگار   ریاحی

 ------ رانـــــــــگاه تهــدانش کـمهندســی مکانیـ صبا مؤمنی صدر

 ـرانـــــتهـ رقـــمهندســی ب رانـــــــــگاه تهــدانش ـرقـمهندســی بـ مژده احمدی 

 ـرانـــــتهـ رقـــمهندســی ب رانـــــــــگاه تهــدانش ـرقـبـمهندســی  شادی  احمدی

 رانـــتهــ اریـمهندســی معم  رانـــــــتهگاه ــدانش مهندســی معمـاری آوا آقا علی طاری

 ------ رانـــــــگاه تهــدانش معمـاریمهندســی   پریسا قاسم ثانی

 تهـــــران اریـی معمــمهندس رانـــــــگاه تهــدانش معمـاریمهندســی  آناهیتا چایچی

ا آذری جوبیت  ـرانـــــتهـ رقـــمهندســی ب  رانـــــــتهگاه ــدانش ـرــمهندســی پلیم 

  ------ رانـــــــــته رـامیر کبی رقــمهندســی ب درسا کبیری

 ـرانـــتهـ رانــمهندســی عم رانـــــــته رــامیر کبی مهندســی عمــران مهدیس پیروان 

 تهـــــران اریـی معمــمهندس رانـــــــر تهــامیر کبی کیـشمهندســی پز افروز قاسم زاده 



 تهـــــران کیـی پزشــمهندس رانـــــــر تهــامیر کبی مهندســی پزشـکی نیوشا  صمدی

 ـرانـــــتهـ رقـــمهندســی ب رانـــــــر تهــامیر کبی رـــمهندســی پلیم سارا  محبی

 ـرانـــــتهـ کیـمهندسـی پزش تهـــــــران امیر کبیر وژیــمتال مهندســی کیمیا عالسوند

 ـرانـــــتهـ کیـمهندسـی پزش  رانـــــــتهر ـامیر کبی ـاجیـمهندســی نس نوشین هوشیدن

ادملیکا  انصاری نژ  ـرانـــتهـ رانــمهندســی عم  رانــــــــتهتی ـشهید بهش مهندســی معمـاری 

 ـرانـــتهـ اریـی معمــمهندس ران ـدانشگاه شهید بهشتی ته مهندســی معمـاری نگار حسینی

 ـرانـــــتهـ رقـــمهندســی ب ــران ــــت تهــــم و صنعــعل ـرقـمهندســی ب هانیه برمایون 

 ------ رانــت تهــــم و صنعــعل اریـمهندســی معمـ کیانا کریمی

 ------ ـرانــهـت تــم و صنعــعل ـایعــمهندســی صن فاطمه صادقی

 ـرانـــــتهـ رقـــمهندســی ب ــرانـت تهــــم و صنعــعل وژیـمتال مهندســی سارا شاهگردی

 ـرانـــــتهـ کیـمهندسـی پزش ــرانــــتهـ رــه نصیـخواج ـایعـمهندســی صن درسا کیانی

 ـرانـــــتهـ رقـــی بمهندســ ـــران ـــر تهــگاه خواجه نصیـی دانشــــریاض مانده  حاج علی 

 ــرانـتهــ ایعــی صنــمهندس ـــرانـــر تهــگاه خواجه نصیـی دانشــــریاض یاسمن خوشدل

 تهـــــران   ایعــی صنــمهندس ـــرانــراء تهـــزهـال ـایعـمهندســی صن مینا میمنی

 ران ـــتهـ کـنیـمهندســی مکا ــمـــگاه قـــدانش رــوتـمهندســی کامپی پانیذ مظلومین

 تهـــــران اریـی معمــمهندس ــران ـــگاه عالمه طباطبائی تهـــاقتصـــاد دانش کیمیا ناصر آبادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیر دولتی روشنگران منطقه 

 رشته تجربی – 93 سالپذیرفته شدگان کنکور 

 

 

 

 

 

 
 آزاد سراسری  نام و نام خانوادگی 

  ------ ــران ــوم پزشکی تهــــگاه علـــدانش ـکیـپزشـ زهرا  سعیدی

ـــران دانشـــگاه علـوم پزشکی تهــــ پزشـــکی فاطمه قدیمی  
 علوم پزشکی تهـــــران کی ــپزش

ـــران دانشـــگاه علـوم پزشکی تهــــ پزشـــکی شیوا  شاکری  ------ 

ـــران دانشـــگاه علـوم پزشکی تهــــ ـــکیپزش مهشید روح روان   تهـــــرانعلوم پزشکی  پزشــکی 

 ------  رانــــشهید بهشتی ته علوم پزشکیدانشگاه کیـپزش مهتا  اربابی

 تهـــــرانعلوم پزشکی  پزشـکی ـــرانـدانشگاه علوم پزشکی ایران تهـ ـکیـپزشـ فرزانه تنها 

 ـرانـعلوم پزشکی ته پزشکیدندان رانـدانشگاه علوم پزشکی شاهد تهانپزشــکی دند نازنین زهرا محمد جعفری

 ـرانـــعلوم پزشکی ته پزشــکی ــران ـگاه علوم پزشکی شاهد تهــدانش ـکیـپزشـ زهرا نوروز پور

 ------ گاه علوم پزشکی شاهد تهــــران ـدانش ـکیـپزشـ هانیه نورعلی آهاری

 رانــعلوم پزشکی تهدکتری داروسازی علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانداروسازی دکتری یاسمن فیروزآبادی

 ------ تهـــران پردیسدانشگاه علوم پزشکی  پزشـــکی الناز تواضع زاده 

 ــرانـــعلوم پزشکی ته پزشــکی ـت ــــکی رشــگاه علوم پزشــدانش ـکیـپزشـ مهدیه میرزایی



 ـرانـــعلوم پزشکی تهـ پزشــکی ــاری ـــسکی ــاه علوم پزشگــدانش ـکیـپزشـ حوریا معماری

 ــرانـــعلوم پزشکی ته پزشــکی کی تبــریـز ـگاه علوم پزشــدانش دندانپزشــکی کیمیا عالمه

  ------ مـــــقـکی ــوم پزشــگاه علــدانش ـکیـپزشـ پریسا محمد آقایی

 رانــعلوم پزشکی ته پزشکیدندان ســمنان کی ـپزشوم ــگاه علـدانش دندانپزشــکی زهرا  عابدی

 ـرانـــعلوم پزشکی تهـ پزشــکی ـمنانــکی ســـوم پزشــگاه علــدانش ـکیـپزشـ مهسا  عطار مقدم 

 ـرانـــعلوم پزشکی تهـ پزشــکی ل   ــــآمــکی ــوم پزشــگاه علــدانش کیـپزشــ هندیشادی بیر

 رانـــــتهعلوم پزشکی  کیــپزش ــهان ـاصفکی ــوم پزشــگاه علــدانش ـکیـپزشـ گلشن اسالمی

 رانــعلوم پزشکی تهـــ کیـپزشـ ل ــدانشگاه علوم پزشکی آم ازیـدکتـری داروسـ خورشید مظفری

 ـرانـــتهـعلوم پزشکی  پزشــکی  رانـــــــــگاه تهـــوژی دانشــــولــــرادی فرناز قزل ایاق

 ــرانـعلوم پزشکی تهــ ـکیـپزش رانـــــــــگاه تهـــدانش راپیــوتـــزیـــفی زهرا یافتان 

 ــرانـعلوم پزشکی تهــ کیـپزشـ ران ـــــگاه تهــــدانش گاهیـوم آزمایشـــعل مریم جهانگیری

 نراــعلوم پزشکی ته دکتری داورسازی ــران ــگاهی دانشگاه ایران تهـــوم آزمایشـعل مهرنوش آریانپور

 رانــعلوم پزشکی ته دکتری داورسازی ران  ـــــگاه ایــگاهی دانشـــوم آزمایشـــــعل بنفشه حسن نجار

 رانــعلوم پزشکی ته دکتری داورسازی ران  ـــــــگاه تهـــمی دانشــــیـــش ملیکا نیک محمدی

 ------ ـــرانـمامائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهـ هیلالءعسل ماشا

 رانـــــوم تحقیقات تهـه علــذیــتغ ــران  ــگاه ایران تهــــی دانشــوعــای مصنــضـاع کیمیا تیموری

 رانــــــته یگاهــوم آزمایشــــعل ان ــعلــوم آزمایشــگاهی دانشگاه علوم پزشکی رفسـنج حوریسا حصیمی 

 وســـــگاهی چالــوم آزمایشــــعل ــرانــــی تهـــوارزمـــگاه خــی دانشــمــیـشـــ نیوشا  نوشاد 

 ---- روان شـناســی بالینی دانشگاه علم و فرهنـگ تهـران  سروناز چنگیزی

 


