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رتبه سه رقمی در رشته تجربی15           
  ده رتبه سه رقمی در رشته ریاضی



 پزشکی
 دارو سازی

 دندانپزشکی

 نمودار قبولی دانش آموزان رشته تجربی
(برحسب رشته)  



 ســایر

 نمودار قبولی دانش آموزان رشته ریاضی
(برحسب رشته)  

 مهندســی



 نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه
ف 

دی
 ر

 1 نسترن طالقانی دکترای پیوسته بیو تکنولوژی دانشگاه تهران

 2 نیکا کیانفر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 3 شبنم جلیلوند پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 4 زهرا محمدی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 5 بیتا دیناروند پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 6 نگار امام زاده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 7 آرزو جباری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 8 صبا رضانیا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 9 بیتا فاضلی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 10 شیما برازنده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی البرز   11 مهناز فراهانی پزشکی 

قزوین و آزاد تهران دانشگاه علوم پزشکی   12 شبنم مرادی پزشکی و دندانپزشکی  

اراک دانشگاه علوم پزشکی   13 مه گل مشکاتی پزشکی 

سمنان و آزاد تهران دانشگاه علوم پزشکی  ـی 14 هما دادرس پزشکی 
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لرستان و آزاد تهران دانشگاه علوم پزشکی   15 نسترن رمضانی پزشکی 

لرستان دانشگاه علوم پزشکی   16 فاطمه افتخاری پزشکی 

بوشهر دانشگاه علوم پزشکی   17 رضوان دهقان پزشکی 

مشهد دانشگاه علوم پزشکی   18 زهرا حدادی پزشکی 

اهواز دانشگاه علوم پزشکی   19 آرزو اسدی نیا پزشکی 

 20 سمیرا مقدم دندانپزشکی دانشگاه قزوین

 21 نگین علیاری دندانپزشکی دانشگاه زنجان و آزاد تهران

 22 مینا مهرجویی دندانپزشکی دانشگاه سمنان و آزاد تهران

 23 مهرزاد حاج ولیلی داروسازی دانشگاه تهران

 24 مائده محمدی راد داروسازی دانشگاه اصفهان

و آزاد شمال دانشگاه تهران ابوطالبی فرناز دامپزشکی و پزشکی تهران   25 

 26 مریم سلمانیان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران

یزد دانشگاه علوم پزشکی   27 زهرا موسوی علوم آزمایشگاهی 

شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی  زنگویی نسیم بینایی سنجی  ـی 28 
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تهران دانشگاه علوم پزشکی   29 نرگس فیروز شاهی شنوایی سنجی 

 30 یگانه قالیچه باف پزشکی دانشگاه آزاد تهران

 31 مهسا محمدی پزشکی دانشگاه آزاد تهران

 32 سارا یوسفی پزشکی دانشگاه آزاد تهران

 33 شیدا چهره نگار دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد

 34 مهتا ویسی دامپزشکی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

 35 طاهره تی تی دژ دامپزشکی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

تهران( س)دانشگاه الزهرا   36 سوده مال صالحی شیمی 

بهشتیشهید دانشگاه    37 شبنم مصداقی زیست شناسی 

بالینی روانشناسی دانشگاه خوارزمی کرج  38 فروغ نوری نجفی 

 39 سارا سنایی نسب روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

 40 پرنیان کاظم ارگی حسابداری دانشگاه شریعتی تهران

 41 کوثر نجفی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 42 نگین زحمتکش زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی تهران

ـی 43 ساینا سعادتی مدیریت بازرگانی و میکروبیولوژی دانشگاه ارشاد دماوند و آزاد تهران
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 1 غزل صاحب الزمانی مهندسی برق دانشگاه تهران

 2 آتوسا قربانی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

 3 آناهیتا پاک فطرت مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

 4 ریحانه غفرانی مهندسی معماری دانشگاه تهران

 5 نیلوفر شریفی مهندسی فناوری اطالعات(IT) دانشگاه تهران

 6 نوشدخت بیات افشاری مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

 7 ریحانه محمد اسماعیلی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

 8 زهره وفایی مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی شریف

 9 چشمه چمنی مهندسی صنایع دانشگاه تهران

 10 فائزه پازوکی مهندسی شیمی دانشگاه تهران

 11 مهان مهدوی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

 12 نور نخعی مهندسی فناوری اطالعات(IT) دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 13 رومینا اسمعیل زاده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ـی 14 پگاه محراب زاده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
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و آزاد تهران( س)دانشگاه الزهرا  15 آتوسا ناصرترک مهندسی عمران 

 16 مهشاد شیخ اسالمی مهندسی شهر سازی دانشگاه تهران

 17 مرضیه شفیعی مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت

مهندسی مکانیکمهندسی کامپیوترو  دانشگاه تهران و علوم تحقیقات  18 آیسا جواد زاده 

 19 مونا فتحی مهندسی شیمی دانشگاه تهران

آزاد تهران-دانشگاه شاهد تهران  20 سودا حسن زاده مهندسی عمران 

آزاد تهران-دانشگاه شاهد تهران  21 سحر تقوایی مهندس کامپیوتر و مهندسی معماری 

 22 زینب حاج زمانی مهندسی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت

 23 مریم محمودیان مهر مهندسی معماری دانشگاه شریعتی تهران

آزاد تهران-دانشگاه شریعتی تهران  24 مونا اسفندیار مهندسی معماری و مهندسی عمران 

 25 سارا حاجلی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

 26 کیمیا کسرائیان فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

 27 مطهره ترکی فیزیک دانشگاه تهران

و آزاد تهران( س)دانشگاه الزهرا ـی 28 نیلوفر مجیدیان فیزیک و مهندسی مکانیک 
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و آزاد تهران( س)دانشگاه الزهرا  29 نگار صمیمی فیزیک و مهندسی برق 

 30 کوثر کاظمی علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

نژاد مهشید خضری علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی  31 

 32 مریم وحدت پور علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

(س)دانشگاه الزهرا  33 ندا رحیم پور علوم کامپیوتر 

 34 نیره خلدی نسب ریاضیات و کاربردها دانشگاه تهران

کبیر دانشگاه صنعتی امیر  35 آیدا فرشید ور ریاضیات و کاربردها 

 36 مریم یزدانی راد مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران

شیراز دانشگاه  37 ناهید بهروزی مهندسی برق 

(نرم افزار)مهندسی کامپیوتر دانشگاه اهواز و آزاد تهران  38 پریسا دانش 

کاشان و آزاد تهران دانشگاه  39 ریحانه غضنفری مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق 

 40 صبا همت یار مهندسی معماری و گرافیک دانشگاه سمنان و آزاد تهران

 41 نگین نیک مهر مهندسی معماری دانشگاه زنجان و آزاد تهران

معماری مهندسی دانشگاه گرمسار و آزاد تهران ـی 42 نیوشا برزگرپور 
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 43 مهسا حسنی مهندسی عمران و مهندسی شهرسازی دانشگاه گرمسار و آزاد تهزان

تحقیقات علوم-دانشگاه مالیر  44 ساغر ایرانشاهی مهندسی عمران و مهندسی هوافضا 

آب-مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران  45 مهتاب مرادی 

 46 روناک عبدالحسینی مهندسی معماری دانشگاه معماری و هنر پارس

معماری مهندسی دانشگاه معماری و هنر پارس  47 آیدا نویدبخش 

 48 زهرا ستوده اقتصاد بانکداری دانشگاه تهران

 49 نرگس پارسا مهندسی معماری دانشگاه آزاد تهران

آزاد تهران-دانشگاه قزوین مهندسی شهرسازی-مهندسی کامپیوتر   50 فرزانه شبیهی 

تهران آزاد-دانشگاه علم و فرهنگ  51 فاطمه کرم الهی مهندسی معماری 

 52 ملیکا آسایش محیط زیست دانشگاه البرز کرج

(س)دانشگاه الزهرا  53 محدثه اکبری زبان و ادبیات فرانسه 

 54 نسیم صالح نیا مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران

(نرم افزار)مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد تهران  55 مهسا علوی مند 

مهندسی معماری-علوم کامپیوتر دانشگاه مازندران و آزاد پرند ـی 56 شادی قربانعلی زادگان 
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