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   95نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 



 رشته تجربی  95نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 

 دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی نام و نام خانوادگی ردیف

   پزشکی شهید هبشتی مهال     -میرزائی  1

   پزشکی شهید هبشتی نازنین     -رسولیان  2

 پزشکی هتران پزشکی هتران مهدی آبادی –سارا  3

   دندان پزشکی هتران نوشین      -صرافها  4

   پزشکی شیراز تارا     -عبداللهی فرد  5

 پزشکی هتران پزشکی الربز ریحانه     -فرجادی کیا  6

   دندان پزشکی شهید هبشتی آتوسا     -یزدانی  7

   پزشکی فردوسی مشهد مائده     -افشار  8

   پزشکی الربز سیده سروناز      -عمادی    9

 پزشکی هتران هترانپزشکی  فاطمه -    آقاصفری  10

 دندان پزشکی هتران دندان پزشکی رشت ملیکاسادات    -رضوی  11

   پزشکی ساری نگین    -سلیمی فر  12

 دندانپزشکی هتران شهید هبشتیپزشکی  هانیه    -صادقی کوپائی  13

 پزشکی هتران پزشکی زجنان ملیکا     -سلمان پورامحدی  14

 دندان پزشکی هتران پزشکی شاهد دندان نگار     -عاملی مازندرانی  15

 پزشکی کیش پزشکی مسنان مهکامه     -عباس زاده  16

 هتران -داروسازی  علوم تغذیه  شهید هبشتی زهرا    -ذوعلم  17

 داروسازی هتران شهید هبشتی –علوم آزمایشگاهی  فائزه      -امین  18

 دامپزشکی علوم حتقیقات دامپزشکی هتران هیوا    -مریدی  19



 رشته تجربی  95نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 

 دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی نام و نام خانوادگی ردیف

 زیست سلولی مولکولی هتران پرتو درمانی شهید هبشتی تارا     -غرابی  20

 داروسازی آمل پزشکی زجنان مهسا     -صادقی  21

 علوم آزمایشگاهی هتران هتران –علوم آزمایشگاهی  نگین     -ساعتی   22

   مدیریت بازرگانی هتران مائده سادات   -میرحممدخانی  23

 هتران -دندانپزشکی  پزشکی ایران نازنین سادات     -رسولی  24

 دامپزشکی علوم و حتقیقات   مینا   -پیرامون  25

 هتران -زیست سلولی مولکولی  الزهرا -زیست سلولی و مولکولی  مریم     -صفایی   26

 علوم حتقیقات –علوم تغذیه  مامایی ایران فرشته   -اسکندری فرد   27

 علوم تغذیه هتران   سارا       -قاضی  28

 داروئی هترانعلوم   –شیمی داروئی  شیمی حمض هتران فاطمه     -سلیمی   29

 دامپزشکی علوم حتقیقات دامپزشکی ارومیه پرستو      -حمسنی  30

 هتران -زیست سلولی مولکولی زیست سلولی مولکولی الزهرا فاطمه     -قزوینیان  31

 اتاق عمل هتران پرستاری قزوین شکیال     -پاشایی   32

   هتران -زیست فناوری  حمدثه    - زنگانه     33

 دامپزشکی الربز   مارال      -عبداللهی فرد  34

 هتران -مامایی    مهرسا    -شیاسی ارانی  35

 دامپزشکی هتران زیست سلولی مولکولی قزوین آوا     -میرشکرائی  36

 هتران -زیست سلولی مولکولی    نیوشا     -کریمی طاری  37

 علوم و صنایع غذایی علوم حتقیقات زبان فرانسه عالمه طباطبایی زهرا     -عطایی  38



 رشته ریاضی  95نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 

 دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی نام و نام خانوادگی ردیف

 مهندسی برق هتران مشال مهندسی برق شریف سیده مهسا       -سیادتی  1

   مهندسی شیمی شریف مرجان      -معرفت  2

 مهندسی کامپیوتر  هتران مرکز مهندسی کامپیوتر هتران یامسن     -جعفری  3

   مهندسی برق هتران ستاره      -جنفی خشنو  4

   مهندسی هوا و فضا شریف حسانه     -خسروآبادی  5

   مهندسی کامپیوتر علم و صنعت مهسا      -میمری   6

   مهندسی کامپیوتر هبشتی لیال       -مششکی  7

 مهندسی شیمی هتران جنوب مهندسی مواد هتران مامک     -خبتیاری  8

 مهندسی معماری هتران مشال مهندسی معماری هتران کیمیا    -کربالیی  9

   مهندسی شیمی هتران زهرا      -خدائ  ی  10

   مهندسی صنایع امیرکبیر نرگس     -اویسی  11

   مهندسی عمران خواجه نصیر تینا      -رادوند  12

 مهندسی معماری هتران مرکز مهندسی معماری شهید هبشتی مهسا      -نعمت اهلی  12

   مهندسی شیمی امیر کبیر مهسا      -غفوری  14
 مهندسی پلیمر علوم حتقیقات مهندسی پلیمر امیرکبیر فاطمه     -سلیمانی رکنی  15



 رشته ریاضی  95نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 

 دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی نام و نام خانوادگی ردیف

 علوم حتقیقات –مهندسی پلیمر  امیر کبیر –مهندسی پلیمر  سارا    -ارشاد  16

   هتران کامپیوترمهندسی  نسیم      -شکوئی    17

   مهندسی برق  شهید هبشتی کیمیا     -سلیمانی ابیانه  18

   مهندسی عمران خواجه نصیر کیمیا      -لطفیان  19

 مهندسی کامپیوتر  هتران مرکز مهندسی کامپیوتر الزهرا نیلوفر    -ترکمانی   20

 علوم حتقیقات –مهندسی پلیمر  مهندسی مواد هتران فائزه      -پناهی  21

 مهندسی صنایع هتران صنایع هترانمهندسی  مونا      -درخشه   22

 مهندسی معماری هتران مهندسی کامپیوتر الزهرا مهسا      -نقوی مرمتی  23

   ریاضیات و کاربردها دانشگاه هتران زینب     -قدس  24

 مهندسی کامپیوتر هتران مرکز مهندسی کامپیوتر امیرکبیر پرند      -ضیایی فر  25

 مهندسی معماری هتران هبشتیمهندسی عمران  ساحل      -ساحلی  26

   مهندسی برق قزوین امساء     -فالحت پیشه   27

   مهندسی پلیمر امیرکبیر سوگل     -قامسی  28

 مهندسی معماری هتران مرکز مهندسی معماری پارس شقایق      -حممدزاده  29


