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 آزاد سـراسـری نام و نام خانوادگی

 ------ ریف تهـــران ــدانشگاه صنعتی ش بـرقی ــمهندس کیانا  عزت دوست 

 تهـــــــران بـــرقی ـــمهندس دانشــــگاه تهــــــــــران بـــرقی ـــمهندس میترا  قهرمانی

 تهـــــــران بـــرقی ـــمهندس ت تهـــــرانـدانشگاه علم و صنع بـرقی ــمهندس سارا  نیکان پور

 ------ تی تهـــران ـدانشگاه شهید بهش رقــی بــمهندس حانیه سام 

 تهـــــــران بـــرقی ـــمهندس دانشگاه شهید بهشتی تهـــــران  بـرقی ــمهندس رها مستوفی راد 

 ------ ر تهــــــران ـدانشگاه خواجه نصی رقـی بــمهندس مهدیه آقاباالزاده 

 تهــــــران عمــرانی ـــمهندس ریف تهـران ــدانشگاه صنعتی ش ی عمرانــمهندس شقایق محمودی

 تهــــرانکامپیوتــر ی ـــمهندس دانشــگاه تهـــــــــران  اریــمـی معــمهندس را لطیفیسا

 تهـــــــران بـــرقی ـــمهندس ریف تهــران ــدانشگاه صنعتی ش ی شیمیــمهندس دل آرام بیات 

 هــــرانتکامپیوتــر ی ـــمهندس رانـــــــــگاه تهــدانشک ــکانیمـی ــمهندس حنانه علی بخشی

 ------ دانشــگاه تهـــران داخلی اریــی معمــمهندس مینو جهان شاد 



 تهــــــران پزشــکیی ــمهندس دانشگاه امیر کبیر تهـــــران  کـی مکانیــمهندس شادی رزاق نوری

 تهــــــــران صــنایعی ــمهندس  رانــــــــگاه تهـــدانشک ــکانیمـی ــمهندس زهرا طاهری 

 تهـــــــران بـــرقی ـــمهندس دانشـگاه تهــــــــــران  وژیـــی متالــمهندس یاسمن خبره فرشچی

 تهــــــرانمعمــاری ی ــمهندس دانشگاه علم و صنعت تهــران  ی معماریــمهندس عطیه بی بی نیا 

 تهــــرانکامپیوتــر ی ـــمهندس دانشگاه امیر کبیر تهـــران  رـوتـی کامپیــمهندس گلشید شکوفنده 

 تهــــــرانمعمــاری ی ــمهندس دانشــگاه علم و صنعت تهـــــــران  وژیــالـــمت ریحانه پورجباری

 -------- دانشگاه امیر کبیـر تهـــــــران  ی شیمیــمهندس هلیا ساوه درودی

 -------- دانشگاه علم و صنعت تهــران متالوژی ی ــمهندس مارال  حائزی 

 تهــــــرانپزشــکی ی ــمهندس دانشگاه شهید بهشتی تهـــران   یـی ایمنــمهندس زهرا دادخواه 

 تهــــرانکامپیوتــر ی ـــمهندس  رانـــدانشگاه خواجه نصیر تهمهندســی کامپیوتر  لیال ایلخانی 

 تهــــــرانمعمــاری ی ــمهندس دانشگاه الــزهراء تهـــــران  رانــی عمــمهندس یاسمینا قنبری

 تهــــرانکامپیوتــر ی ـــمهندس دانشگاه الزهراء تهـــــران  رـوتـی کامپیــمهندس مونا مقدم پناه 

 ------- دانشگاه الزهراء تهــران  وترـعلوم کامپیی ــمهندس شکیال طایفه

 ------- دانشگاه الزهراء تهـــــران ر ـوتـکامپی یــمهندس فاطمه وکیل باشی 

 تهـــــــران بـــرقی ـــمهندس دانشگاه الزهراء تهـــــران  کـزیــی فیــمهندس ملک ناز احمد زاده 

 ------- دانشگاه الزهــــراء تهـــران ایعــی صنــمهندس نگار امینی

 هـــــران تر ـوتـکامپی یــمهندس علم و فرهنگ تهـــران دانشگاه بــرق  یــمهندس مهشاد عربعلی دوستی

 تهــــــرانمعمــاری ی ــمهندس دانشــگاه قزویـــــــن اریـــمـی معــمهندس هانا چیتگر 

 

 

 



                      

 تجربیرشته  – 95سال پذیرفته شدگان کنکور  

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزاد سـراسـری انوادگینام و نام خ

 علوم پزشـــکی تهـران کیــــپزش شهید بهشتی تهراندانشگاه علوم پزشکی  دندانپزشـکی یاسمن حاجی میراسماعیل

 علوم پزشـــکی تهـران کیــــپزش دانشگاه علوم پزشــــکی تهــــــران  کیــــپزش زهرا خدائیان 

 علوم پزشــکی تهران کیـزشدنـدانپ وم پزشـــــکی تهــراندانشگاه عل کیــزشدنـدانپ حورا    صادقی 

 علوم پزشــکی تهران کیـزشدنـدانپ ـران ــــدانشگاه علوم پزشـــکی تهـ کیـــــپزش مریم   آقاطاهری 

 علوم پزشـــکی تهـران کیــــپزش دانشـگاه علوم پزشــــــکی البـــــرز کیــــپزش هانیه فتحی

 علوم پزشــکی تهران کیـزشدنـدانپ دانشگاه علوم پزشـــــکی البـــرز کیــدانپزشـدن مبینا  مرندی

 علوم پزشـــکی تهـران کیــــپزش دانشگاه علوم پزشــــــکی قــزویــن  کیــــپزش الناز کیان زادگان

 ------ دانشگاه علوم پزشـــــکی اصفهـــان  کیــــپزش روژین تمنا

 علوم پزشـــکی تهـران  کیــــپزش دانشگاه علوم پزشـــــــکی رامســــر کیــــپزش کیمیا محمودی 

 علوم پزشکی تهراندکتری داروسازی  دانشگاه علوم پزشــــــکی ســــمنان کیــــپزش غزال فاریابی

 انعلوم پزشـــکی تهـر کیــــپزش دانشگاه علوم پزشــــــکی کـاشـــان  کیــــپزش اسرا  میر احمدی

 -------- دانشگاه علوم پزشــــــکی مشــــهد کیــــپزش الناز رضایی

 علوم پزشـــکی تهـران کیــــپزش دانشگاه علوم پزشـــــــکی ارومیـــه  کیــــپزش مریم دوامی 

 علوم پزشکی تهراندکتری داروسازی   دانشگاه علوم پزشـــــــکی گــرگان  کیــــپزش ملیکا مهرابی 

 علوم پزشــکی تهـران کیـزشدندانپ دانشگاه علوم پزشــــــکی خــرم آباد کیــــپزش یسا کاغذلو پر

 علوم پزشـــکی تهـران کیــــپزش  قزویـــــندانشگاه علوم پزشــــــکی  کیــــپزش فرثمین جهانی 



 زشـــکی تهـرانعلوم پ کیــــپزش دانشگاه علوم پزشــــــــکی رشـــت  کیــــپزش هلیا سابقی

 علوم پزشـــکی تهـران کیــــپزش دانشگاه علوم پزشـــــــکی بوشـــهر کیــــپزش بهاره کریم آقایی

 علوم پزشکی تهــران  کیــدندانپزش زاهــــــدان کی ــــــــدانشگاه علوم پزش کیـــزشــپ زهرا   علوی 

 علوم پزشـــکی تهـران کیــــپزش کی تهــران دانشگاه علوم پزشازی ـری داروسـدکت لیال  مجتبائی

 ------- رانــدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهری داروسازی ــدکت  ینگین فالح

 علوم پزشـــکی تهـران کیــــپزش دانشگاه علوم پزشکی تهـرانازی ـری داروســدکت فائزه اردینی

 علوم پزشکی تهراندکتری داروسازی  پزشکی مازندران  دانشگاه علومازی ـری داروسـدکت نیایش استاد کاظمی

  علوم پزشکی تهراندکتری داروسازی  مازندراندانشگاه علوم پزشکی ازی ـری داروسـدکت فاطمه  فیاض بخش

 علوم پزشکی تهراندکتری داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی شـــیرازازی ـری داروسـدکت یاسمن پور حسینی

 علوم پزشکی تهراندکتری داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی همــدان ازی ـری داروسـدکت آوا  شاهوردی 

 علوم پزشکی تهراندکتری داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی ســاری ازی ـری داروسـدکت فاطمه آزادی 

 رانعلوم پزشــکی تهـ کیـزشدندانپ دانشگاه شهید بهشـتی تهــــــران  یـراپــزیوتـفی مهدیه اسماعیلی

 علوم پزشــکی تهران کیــزشـدامپ دانشگاه علوم پزشـــــکی ســـمنان  کیــزشـدامپ نگین رسولی

 -------- دانشـگاه علوم پزشـــــکی اهـــــواز  کیــدامپزش مهدیه طالبی

 -------- دانشــگاه تهــــــــران  گاهیــوم آزمایشـــعل سارا   محبی 

 -------- دانشگاه شهید بهشــتی تهــــــــران  تغــذیـــه  سحر  موسوی

 تهـــــران  یــولـی مولکــلولـس  رانــــــتی تهــدانشگاه شهید بهش ـوژیــرادیـول مریم  اسدی

 تهـــــــران یــولــلولی مولکـس دانشــــگاه تهــــــــران  یــاسـنــت شـزیس نگین گودرزی

 تهــــران  یــــمی دارویــیــش ران ـدانشگاه شهید بهشتی ته ییی صنایع غذاـمهندس سارا راستی 

 تهــــــــران  کیـــــزشـــدامپ  رانـــــــــــگاه تهـــدانشاتـــــاق عمــــل  فائزه خلیلی

 -------- دانشــــــگاه اصفهـــــــان وژی ــــولــــرادی فاطمه میرخشویی

 -------- رانــــــتی تهـگاه شهید بهشـشدان یـائـــامـــم شقایق  محمدی

 -------- رانـــــــتی تهــگاه شهید بهشــدانش مدیـــریت نگار سخائی 

 -------- رانـــــــــــگاه تهـــدانشگفتار درمانی  درسا قاسم پور

 تهــــــــــران ژنتیــــــــــک  رانـــــــته گاهــدانش ضــیمی محــش ریحانه  شجاعی 

 -------- بــریـــــزگاه تـــدانشعلـــوم تغـذیـه  شیرین کامرانی

 تهــــــــــران علـــوم تغـذیــه کاشــــــان گاه ـــدانشعلـــوم تغـذیـه  گل مهر غنی زاده 

        


