
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هلیا میرمحمد صادق

 معماری شهید بهشتی

 شفیع زاده اسار

 زهرامهندسی کامپیوتر ال

 شیوا رضایی

 مهندسی معدن امیرکبیر

 پریزاد شریفی

 دانشگاه تهران ITمهندسی

 دریا طارایی

 دانشگاه تهران ITمهندسی

 

 گزیده ای از پذیرفته شدگان آزمون های سراسری 

 "ریاضی فیزیکرشته "
  

 زهرا وادی پور

 مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
 

 نسیم نادری

 مهندسی کامپیوتر شهید بهشتی
 

 غزاله کیا

 مهندسی برق شهید بهشتی

 نیلوفر اخوان
 مهندسی معدن دانشگاه تهران

 مهسا نعمتی

 مهندسی معماری دانشگاه تهران
 

 فرناز فتحی 
  مهندسی کامپیوتر 

 دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان

 سوده ضیغمی

 
 مهندسی مکانیک هواپیما 

 دانشگاه هوایی تهران

 دنیا ملک شاهی
 مهندسی عمران  

 دانشگاه امام خمینی
 

 مهراوه مختاری

 مهندسی معماری دانشگاه تهران

 شیوا رضایی

 مهندسی معدن امیرکبیر

 آرمیتا همتی

 مهندسی برق علم و صنعت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سحر حاجی محمدپور

 دانشگاه تهران ITمهندسی

 

 کوثر شهبازی

 معماری تهران

 سحر محمدی

 مهندسی صنایع خواجه نصیر

 مهرناز خوشوقت

 ریاضی محض شهید بهشتی

 

 ماریان مقدفاطمه افش

 مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
 

 نینسیم رمضا

 مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

 مهسا فتحی زاده

 مهندسی کامپیوتر خواجه نصیر

 

 پریا کریمی

 ریاضی محض خواجه نصیر 

 مهسا سوری

 فیزیک مهندسی کرمانشاه
 

 دنا بختیاری

 مهندسی معماری علم و فرهنگ
 

 الهام یداللهی

 فیزیک الزهرا

 نیایش عبدالرضا

 مهندسی صنایع بین الملل قزوین
 

 غزال درودیان

 بین الملل قزوین ITمهندسی 

 شهرآزاد اسفندی
 متالوژی دانشگاه تبریزمهندسی 

 شمیم موجکار
 مهندسی معماری دانشگاه زنجان

 آتنا علیپور

 ه گیالندانشگافیزیک 

 هستی سهیلی نژاد

 مهندسی شیمی آمل

 ترانه قدیمی

آملمهندسی شیمی   

 پرنیا امامی فرد
 مهندسی صنایع دانشگاه ارشاد

 سارا درویشی

 مهندسی پزشکی البرز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصری فر ننیلو 

 مهندسی صنایع دامغان

 ددبیگیهانیه 

 مهندسی عمران تفرش

 نیکا راستان
 مهندسی عمران علم و فرهنگ 

 مهرآسا زیبائیان
 مهندسی صنایع علم و فرهنگ

 

 سحر رجایا

 بهشتیمدیریت صنعتی شهید 
 

 شقایق بهرامیان

 مهندسی صنایع علم و فرهنگ

 

 روژان خلج اسدی
 بین الملل قزوین ITمهندسی 

 آنیتا دهموبد

 
 بین المللمهندسی معماری 

 قزوین 
 

 سپیده محمدی
 مهندسی معماری بین الملل
 قزوین 

 

 سمانه تاجیک

 اقتصاد نظری عالمه طباطبائی

 

 ساینا سیمرغ

 مهندسی برق مخابرات 
 ردیس کرجپ 

 فاطمه منصف

 مدیریت صنعتی پردیس کرج
 

 گل آرا کوهدری

 
 مهندسی صنایع بین الملل

 قزوین 
 

 نگین منتظری
 مهندسی عمران بین الملل 
 قزوین 

 

 چکاوک عباس پور

 
 مهندسی صنایع بین الملل

 قزوین 
 

 مهشاد یزدانی 
 مهندسی معدن بین الملل 

 قزوین

 پریناز موسوی
 بین الملل صنایعمهندسی 

 نقزوی 

 

 فاطمه همایون

 مهندسی معماری پردیس کرج 
 

 فائزه عباسی

 معماری فردوسی مشهد

 سحر حقیقی
  بین الملل مهندسی معماری

 قزوین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرناز قریشی فر

 مهندسی کامپیوتر شیراز

 هانیه الهی زاده

 مهندسی معماری شیراز
 

 پردیس کریمی
 مهندسی کامپیوتر 

 فردوسی مشهد دانشگاه 
 

 ترمه تجدد

 مهندسی شیمی شیراز

 هانیه ملک قاسمی

 کرمانمهندسی عمران 

 سارا صفوی

 
 مهندسی معدن بین الملل 

 قزوین
 

 تینا هارون پور

 فیزیک بین الملل قزوین

 پرستو مقدم 

 مدیریت جهانگردی علم و فرهنگ

 

 نسترن روستائیان

 مهندسی معماری نور

 

 ن داوودیانیروژ

 مهندسی معماری آمل

 

 مژگان سید محسنی

 لمهندسی معماری باب

 مهال فتحی زاده

 مهندسی کامپیوتر بابل

 ریحانه نصرتی

 مهندسی شیمی بابل

 

 سپیده مدنی

 مهندسی صنایع آمل

 آرمینه امیری

 مهندسی کامپیوتر شیراز

 بهاره رستگار

 مهندسی برق بابل

 

 صبا قیدر

 مهندسی معماری چالوس

 الهام چراغی

مهندسی کامپیوتر 

 گرگان

 درسا الداغی

 مدیریت اصفهان

 

 رعنا فتاحی

 سمنان ITمهندسی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاسمن حسامی

 مهندسی نساجی رشت

 

 ندا رحیمی

 فیزیک مشهد

 سیمین خادم جعفری

 فیزیک اتمی بابلسر

 سمانه قاسمی
 مدیریت بازرگانی بین الملل 

 قزوین

 نیلوفر شادزی
مدیریت صنعتی بین 

 قزوین   الملل
 

 بهاره امانی

 مهندسی معماری آمل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طهورا جهانبانی

 پزشکی یزد
 

 روناک رحمانی

 تهران دامپزشکی دانشگاه

 نهال عبیدی

 دامپزشکی تهران

 غزاله اسدی منش

 پرستاری دانشگاه کرج

 سها موسوی

 روانشناسی عالمه طباطبائی

 سپیده حقیقی

 پزشکی تهران

 نازآفرین نداف شرق

 پزشکی گیالن

 یاسمن طالبی

 پزشکی ساری

 تا امیریآناهی

 داروسازی تهران

 حانیه طغرلی

 پزشکی البرز

 فاطمه امامی

 پزشکی شهید بهشتی

 مهسا فتحی

 پزشکی قشم

 ری ـراس ـ ان آزمون های سـدگـه ش ـ رفتـذیـده ای از پـ زیـگ

 "ی ـربـ وم تج ـ ه علـرشت"
  

 مائده حامی
 علوم آزمایشگاهی شهید بهشتی 

 

 مریم صبازاده

 دامپزشکی شیراز

 مهرانه دادبخش

 داروسازی تهران

 ریکیمیا غفو

 مصنوعی امیرکبیراعضای 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پریسا عصمتی

 پزشکی شهید بهشتی

 مهناز جعفری

 مهندسی ژنتیک شهید بهشتی

 نیاالهام ساعدی 

 پزشکی شهید بهشتی

 سیما سادات میرافضلی

 پرستاری شهید بهشتی

 زهرا درمیشون نژاد

 پزشکی قزوین

 

 آناهیتا محتشم

 ی شهید بهشتیروانشناس

 

 ماهان اصغر زاده 

 پرستاری دانشگاه تهران

 

 پونه قاضی نژاد

 پرستاری دانشگاه تهران

 مائده محمدی

 علوم تغذیه شهید بهشتی

 نگار فریدون

 شیمی کاربردی

 نازنین ایپک چی

 لملل کیشپزشکی بین ا

 فلورا پورشمسیان

 داروسازی بین الملل کیش

 ارغوان فرهمندنیا

 میکروبیولوژی علم و فرهنگ

 

 مروارید اسالمی

 مهندسی کشاورزی تهران

 فاطمه جعفری

 مهندسی کشاورزی ساری

 مریم ذبیح زاده

 صنایع غذایی شهید بهشتی
 

 میترا بیات
 علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران 
 

 شکیبا حق وردی

 شیمی دانشگاه تهران
 

 شبناز مهدی زاده

 تغذیه علوم دارویی  

 الینا شهبازیان

 تغذیه ایرانشهر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فریناز زارعی نژاد

 مهندسی شیالت تهران

 نگین شاه چراغی

 مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران 

 احمدزادهدالرا 

 مدیریت بازرگانی شهید بهشتی

 مانا فرشباف
 مدیریت مالی دانشگاه تهران

 

 سپیده میرجعفری

 رانمدیریت دولتی دانشگاه ته
 

 نغمه اویسی

 مدیریت بیمه دانشگاه تهران
 

 سارا یاشار

 مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
 

 بهاره نائینی

 علوم اقتصاد قزوین

 زهرا خروطی

 علوم آزمایشگاهی تهران

 مونا نوری

 مدیریت بازرگانی قزوین
 

 زهرا المع

 قزوین مدیریت بازرگانی
 

 پگاه عسگری

 مترجمی زبان روسی دانشگاه تهران 

 ستاره دابویی

مدیریک گمرک دانشگاه 

اقتصاد

 مهتاب حاج حسینی

 مدیریت صنعتی قزوین

 ملیکا شفیعی پور

 مهندسی بهداشت حرفه ای شهید بهشتی

 

 آرتینا نیک نیا

 مدیریت بازرگانی عالمه طباطبائی

 

 مهدیه اورمتین

ی عالمه مدیریت بازرگان 

طباطبائی

 نسیم پرهام

 اکو شهید بهشتی مدیریت بیمه

 

 صدف شهابی
 بهشتیی زبان شهید مترجم

 ستاره اطمینانی

 مدیریت مالی شهید بهشتی
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیانا نجاریون

 مترجمی زبان دانشگاه تهران

 شادی قهرمانی
 مدیریت بانکی دانشگاه اقتصاد

 

 مهشاد غیور

 مدیریت بازرگانی قزوین

 نگین عراقی
 
 مدیریت بازرگانی اصفهان


