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داهی ردخشان  سازمان ملی رپورش استعدا



 تـبریک هب ذهن اهی خالق

 و تـبریک ربای روزاهی آینده
 

3دبیرستان فرزانگان  

 هب دانش آموزان پویا  
 هب زعزیان رپتالش
 



 ریاضیقبولی رشته 

 3دبیرستان فرزانگان 

 1393-1394سال تحصیلی 

داهی ردخشان  سازمان ملی رپورش استعدا



 ریاضیقبولی رشته 

 3دبیرستان فرزانگان 

 1393-94سال تحصیلی 

ی
سر

ســرا
-

ی
ض

ریا
 

  

 دانشگاه رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

 صنعتی شریف مهندسی برق دالرام پیرحیاتی

 صنعتی شریف مهندسی کامپیوتر مریم صابری

 تهران مهندسی برق بهار برادران

 تهران مهندسی برق فاطمه غفاری

 صنعتی شریف مهندسی عمران یاسمن افشاری پور

 تهران مهندسی برق درسا آمری

 تهران مهندسی آی تی سمانه راسخ

 صنعتی شریف ریاضی یاسمن طباطبایی

 صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک روژین موسوی

 صنعتی امیرکبیر مهندسی هوافضا روژین شکری

 تهران مهندسی شیمی کیمیا مظلومی

 تهران مهندسی معماری درسا سیدی

 شهید بهشتی مهندسی معماری درسا صائبی

 تهران علوم مهندسی مهتاب عامری

 صنعتی امیرکبیر علوم کامپیوتر کیمیا فرح بخش

 علم و صنعت مهندسی معماری فاطمه دانش پور



 ریاضیقبولی رشته 

 3دبیرستان فرزانگان 

 1393-94سال تحصیلی 

ی
سر

ســرا
-

ی
ض

ریا
 

  

 دانشگاه رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

 شهید بهشتی مهندسی سخت افزار فاطمه خدایاری

 صنعتی شریف شیمی ثمره میرزاخانی

 تهران مهندسی مواد متالوژی نیکتا معالج

 خواجه نصیر مهندسی کامپیوتر نرم افزار ماهین میرشمس

 تهران مهندسی مواد متالوژی سروناز خدایاری

 صنعتی شریف شیمی مهدیه اسی فیروز

 شهید بهشتی مهندسی صنایع ماندانا شکوری

 علم و صنعت مهندسی مواد متالوژی شیما فخررضایی

 صنعتی امیرکبیر فیزیک سپیده میرحسینی

 الزهرا مهندسی مکانیک غزال قاسم پور

 دانشگاه هنر تهران معماری داخلی پونه شیخ انصاری

 صنعتی شریف مهندسی عمران یاسمن زارع

 الزهرا علوم کامپیوتر یاسمن شهرابی

 شهید بهشتی فیزیک مهدیه آقاگلی

 عالمه طباطبایی آمار درسا توکلی

 بابلسر مهندسی برق عسل بلورچی



 ریاضیقبولی رشته 

 3دبیرستان فرزانگان 

 1393-94سال تحصیلی 

آزاد
-

ی
ض

ریا
 

  

 دانشگاه رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

 شمال-تهران مهندسی معماری فاطمه دانش پور

 علوم تحقیقات-تهران مهندسی پزشکی سروناز خدایاری

 مرکز-تهران مهندسی معماری پونه شیخ انصاری

 مرکز-تهران مهندسی عمران یاسمن زارع

 شمال-تهران مهندسی صنایع درسا توکلی

 مرکز-تهران مهندسی عمران عسل بلورچی

 مرکز-تهران مهندسی معماری درسا صائبی

 شمال-تهران (نرم افزار)مهندسی کامپیوتر نیکتا معالج

 علوم تحقیقات-تهران مهندسی پزشکی غزال قاسم پور

 مرکز-تهران مترجمی زبان یاسمن شهرابی



 تجربیقبولی رشته 

 3دبیرستان فرزانگان 

 1393-1394سال تحصیلی 

داهی ردخشان  سازمان ملی رپورش استعدا



 تجربیقبولی رشته 

 3دبیرستان فرزانگان 

 1393-94سال تحصیلی 

ی
سر

ســرا
-

ی
جرب

ت
 

 دانشگاه رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

 شهید بهشتی دندان پزشکی شبنم دادخواه

 تهران داروسازی پانیذ رنجبران

 کرج دندان پزشکی پریسا اکبری

 گرگان پزشکی مهدیه دربندی

 شاهرود پزشکی ملیکا معظمی

 شهید بهشتی داروسازی گلنوش هدایت

 اصفهان دندان پزشکی گلناز عباس پور

 ساری داروسازی پریناز اسکندری

 کرج پزشکی حوریه روحانی

 شهید بهشتی پزشکی نادیا پیرزاده

 گیالن داروسازی حوریه امینی

 قزوین پزشکی مهسا ذوالفقاری

 گیالن داروسازی فرنوش رضای عراقی



 تجربیقبولی رشته 

 3دبیرستان فرزانگان 

 1393-94سال تحصیلی 

ی
سر

ســرا
-

ی
جرب

ت
 

 دانشگاه رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

 بابل پزشکی پرگل اسمعیل یزدی

 اراک پزشکی شادی زنده دل

 تبریز داروسازی ملیکا افتخاری

 شهید بهشتی مولکولی-ژنتیک سلولی زینب کاظمی

 سمنان دامپزشکی المیرا اژدری

 الزهرا زیست فناوری فائزه نوری

 الزهرا زیست فناوری ثمین عباسی

 الزهرا مولکولی-زیست شناسی سلولی هلیا نادری

 شهید بهشتی پرستاری  مهسا سولقانی

 پیام نور تهران روان شناسی دنیا مظفری

 سبزوار مولکولی-زیست شناسی سلولی زهرا احمدآبادی

 تهران مهندسی فضای سبز مبینا ملکی فر

 پیام نور تهران مدیریت بازرگانی پونه فتح علیان



 تجربیقبولی رشته 

 3دبیرستان فرزانگان 

 1393-94سال تحصیلی 

آزاد
-

ی
جرب

ت
 

 دانشگاه رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

 تهران پزشکی شبنم دادخواه

 تهران پزشکی پریسا اکبری

 تهران دندانپزشکی گلنوش هدایت

 تهران دندانپزشکی گلناز عباس پور

 تهران دندانپزشکی پرگل اسمعیل یزدی

 (واحد علوم دارویی)تهران زیست سلولی مولکولی زینب کاظمی

 (واحد پزشکی)تهران پزشکی ملیکا معظمی

 تهران پزشکی مهسا ذوالفقاری

 گرمسار-آزاد دامپزشکی مهسا رشیدی

 تهران داروسازی فرنوش رضای عراقی

 تهران داروسازی حوریه امینی

 تهران تغذیه فائزه نوری

 کرج پرستاری زهرا احمدآبادی

 علوم تحقیقات-تهران دامپزشکی مهسا سولقانی

 علوم تحقیقات-تهران دامپزشکی المیرا اژدری

 (واحد پزشکی)تهران زیست سلولی مولکولی ساینا فرنیسی

 (واحد علوم دارویی)تهران شیمی کاربردی مبینا ملکی فر

 (واحد پزشکی)تهران زیست سلولی مولکولی دنیا مظفری

 علوم تحقیقات-آزاد علوم و مهندسی صنایع غذایی نازنین ساالری


