
 

 رشته ریاضی – 97سال پذیرفته شدگان کنکور 
 

 
 آزاد ری ـراسـس نام و نام خانوادگی

  تهــران دانشگاه صنعتی شریف مهندســـی بــرق  نگین  احدپور

 رانـتهـ  بــرق ـی ــمهندس تهـــــران دانشگاه مهنـدســــی بـــرق  فریال  دالوری 

 ـرانـتهکامپیوتر  مهندســـی تهـران امیرکبیر دانشگاه صنعتیمهندســی کامپیوتر  روژین ستارپور

 ران ـتهـ مکانیک مهندســـی ـرانـتهدانشگاه صنعتی شریف مهندســی شیمـی  نگین  عروجـی

 ـرانـعمـران ته مهندســـی تهــراندانشگاه صنعتی شریف مهندســی عمـران  فائزه  مقدسـی

 ـران ـته شـیمیمهندســـی  تهــراندانشگاه صنعتی شریف مهندســی متالوژی  ملیکا  نورانفـر

 رانـکامپیوتر تهـ مهندســـی تهــراندانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندســی شیمـی  طراوت زارعیان 

 ـرانـکامپیوتر ته مهندســـی تهــران دانشگاه شهید بهشتی مهندســی کامپیـوتر  درین رسـتمی 

 ـرانـته شـیمی مهندســـی تهــراندانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندســی شیمـی  سیده صبا موسوی

 اری  تهـرانـمعم مهندســـی ـــران ـته دانشـگاهمهنـدســـی معمــاری  نهال  کنعانـی

 ران ـــتهـرق ـب مهندســـی ـرانـتهـ دانشگاه شهید بهشتیمهندســی عمـران  حسنا  پورحسنی

 ـرانــته مکانیک مهندســـی تهــران دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندســی مکانیک  یاسمن  بهروززاده



 رانـکامپیوتر تهـ مهندســـی تهــراندانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندســی شیمـی  سنا  ابایـی

 ـران ـع تهــصنای مهندســـی تهــراندانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندســی پزشکی  گالره گنجی خو

 ران ـمعمــاری تهـ مهندســـی ـــرانـتهـ دانشگاهمهنـدســـی معمــاری  واالییشقایق  

 رانـــته رقـبـ مهندســـی تهــران دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسـی هوا فضا  هستی  پور اکبر

 رانـــته بــرق مهندســـی تهــران دانشگاه علم و صنعت مهندســی عمــران  سارا  داد خـواه 

 ـرانـته اریـمعم مهندســـی تهــران  دانشگاه علم و صنعتمهندســی معمـاری  الهوتـی  غزل

 رانـــته بــرق مهندســـی تهـــران  دانشگاه خواجه نصیرمهندســی بــرق  کوثر  زیـدی فر

 ـرانـتهکامپیوتر  مهندســـی ران ــته دانشگاه خواجه نصیرران ــعمی ـمهندسـ شیما  اشـجع

 تهــرانکامپیوتر مهندســـی  تهـــران  دانشگاه الزهرار ـمهندســی کامپیـوت سارا  حاجیـان 

  تهــران دانشگاه خواجه نصیرمهندســی عمــران  زهرا ساجدی نیا

 ران  ـتهـ عمـرانمهندســـی  تهــران  دانشگاه علم و صنعتمهندســی متـالوژی  نیاز  بافتـه 

 ران ــته معماری مهندســـی ـران ـمهندســی کامپیـوتـردانشگاه الزهرا تهـ باران  لقمانـی 

 تهــران معماریمهندســـی  مهندسـی صنـایع دانشگاه الـزهراء تهـــران  درسا  گـرکانی

 ـرانـته رژیـان مهندســـی تهـــران  دانشگاه الزهراءایع ــمهنـدســی صن یاس  غیاثـی

 تهــرانکامپیوتر مهندســـی  ـران ـتهـ دانشگاه الزهـراءمهنـدســی صنـایع  رضوان رحمانی تبار

 رانـــته بــرق مهندســـی تهــران  دانشگاه خواجه نصیرریـاضیات کاربـردی  تینا عباس موحدی

 تهــران کـمکانی مهندســـی تهــراندانشگاه علم و فرهنگ مهندســی مکانیـک  نیلوفر  بیگـی

 رانــر تهــپلیم مهندســـی ن ـقـزویـدانشگاه امام خمینی ی فیـزیک ــمهندس شایسته پروازیان 
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 آزاد ری ـراسـس نام و نام خانوادگی

 رانــتهعلوم پزشکی پزشـــکی تهــران  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپزشـــکی حدیثه صادق عابدین

 ران ـتهعلوم پزشکی کی ـدندانپزش تهـرانانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیددندانپزشـکی سرلی هارتونیان

 ------ تهــران  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپزشـــکی لیال  محمـدی

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی تهـرانانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیددندانپزشـکی سما  عباسـی

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی تهــران  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپزشـــکی شهرزاد الیق میرحسینی

 ران ـتهعلوم پزشکی کی ـدندانپزش تهــران  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپزشـــکی درویش زاده ریحانه 

 ران ـتهعلوم پزشکی کی ـدندانپزش تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیداروسازیدکتری  نیوشا  عابـدی

 رانـتهعلوم پزشکی ازی ــداروس تهــران دانشگاه علوم پزشکی دکتـری داروسـازی  نیکی جوراب پوریان

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی کــــرجدانشگاه علوم پزشکی البرز ـکیـپزشــ محدثه صاحب ابرغانی

 ران ـتهعلوم پزشکی کی ـدندانپزش تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری داروسازی زرندی  شیدا

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی قــزویــن  دانشگاه علوم پزشکیپـزشــــکی زهرا جمشیدی

 ران ـتهعلوم پزشکی کی ـدندانپزش تهــران  دانشگاه علوم پزشکیدکتــری داروسـازی نیلوفر طالبـی



 ران ـتهعلوم پزشکی کی ـدندانپزش قــــم دانشگاه علوم پزشکی دنـدانپـزشـــکی مونا  سـلیقه راد

 تهــران علوم پزشکیپزشـــکی گـــرگــاندانشگاه علوم پزشکی پـزشــــکی کتایون  تبریزی

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی ســـمنـان دانشگاه علوم پزشکی پـزشــــکی  سارا  کیانـی

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی هـمـــداندانشگاه علوم پزشکی پـزشــــکی  سارا خزاعی راد

 تهــران علوم پزشکیپزشـــکی کاشــــان  دانشگاه علوم پزشکیپـزشــــکی   فاطمه  بیـجار

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی شـــاهـرود دانشگاه علوم پزشکیپـزشــــکی   رزیتا محبـی 

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی ارومـیـــه  پزشکی علوم  دانشگاهپـزشــــکی  پریا کریم بابا نژاد

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی تهــران  دانشگاه علوم پزشکیدکتـری داروسـازی  فاطمه  کمـالی

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی تهــران دانشگاه صنعتی شریف شــیمی کاربـردی  سمانه  علینقـی

 رانـتهعلوم پزشکی ازی ــداروس تهــران  دانشگاه علوم پزشکیدکتـری داروسـازی  دیـمینا  واح

 رودـشاهعلوم پزشکی پزشـــکی تبـریـز دانشگاه علوم پزشکیدکتـری داروسـازی  المیرا علیـزاده 

 تهــران علوم پزشکیپزشـــکی کرمانشـــاه دانشگاه علوم پزشکی پـزشــــکی  غزل  زنـدی

 رانـتهعلوم پزشکی ازی ــداروس شــیراز دانشگاه علوم پزشکیدکتـری داروسـازی  کوثر  اصغـر پور

 تهــران علوم پزشکیپزشـــکی دزفــــول پزشکی  دانشگاه علوم پـزشــــکی  سارا  رفیعـی

 رانـتهعلوم پزشکی ازی ــداروس یـــزددانشگاه علوم پزشکی دکتـری داروسـازی  کیمیا   معصومی 

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی تهــران دانشگاه علوم پزشکی دکتـری دامپزشـکی پارمیس  کوهـی

 تهــرانعلوم پزشکی پزشـــکی تهــران دانشگاه علوم پزشکیعلـوم آزمایشـگاهی  فاطمه زارع

 رانــتهعلوم پزشکی کی ـدامپزش تهــران دانشگاه علوم پزشکی دکتـری دامپزشـکی پریسا  ضامنـی 

 رانــتهعلوم پزشکیه ــذیــتغ تهــران  دانشگاه علوم پزشکیدکتـری دامپزشـکی مهسا  عبداللهـی



  تهــراندانشگاه علوم پزشکی دکتـری دامپزشـکی شکیبا  قریشـی 

 تهرانعلوم پزشکی دامپزشکیدکتری بابـــل  دانشگاه علوم پزشکی دکتـری دامپزشـکی کیمیا  طالـع

 علوم پزشکی تهرانداروسازیدکتری تبـریـزدانشگاه علوم پزشکی دکتـری دامپزشـکی  تبسم رضوی 

 منانـسعلوم پزشکی کیــدامپزش گـرگــان علوم پزشکی دانشگاهآزمایشگاهیعلـوم کیمیا شـهبازی 

 ران ـتهعلوم پزشکیذیه ـتغ ومـعل ـران ـتهـدانشگاه شهید بهشتی شــیـمی کاربردی رائیکا  رازی 

 رانــتهعلوم پزشکی یـیمـــش تهـــران دانشگاه الزهراء شــیـمی  آریانا  فاطمـی

 رانــتهعلوم پزشکی یـیمـــش تهــــراندانشگاه شاهد بیــوتکنولـوژی  ملیکا  مشـیری 

   تهران شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی  گاهیـآزمایشعلوم نگین عالئی

  تهـــران دانشگاه علوم پزشکی مـامـایــی  نگین  مختـاری

  تهــرانعلوم پزشکی زیست سلولی مولکولی  آتنا ایمانی

 تهــرانعلوم پزشکی پرســتاری  تهـــراندانشگاه علوم پزشکی پرســتاری  مهدیه صحاف رضوی

  تهـــراندانشگاه علوم پزشکی پرســتاری  شکیبا عظیم زاده

 رانــتهعلوم پزشکی تاری ــپرس زنجـــان دانشگاهرادیــولــوژی  سارا  خادمـی

  عدم انتخاب رشته رویا بیرجندی

  عدم انتخاب رشته عسل عطاء
 


