


 رشته تجربی  96نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 

 دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی نام و نام خانوادگی ردیف

 تهران -پزشکی  دانشگاه تهران –پزشکی  صدف آگاهی 1

 تهران -پزشکی  دانشگاه پزشکی ایران –پزشکی  سحر محمدی 2

 فاطمه ضیاء منش 3
دانشگاه علوم پزشکی  –پزشکی 

 تهران
- 

 تهران -دندانپزشکی  دانشگاه شهید بهشتی –دندانپزشکی  نرگس خداکرمی 4

 - دانشگاه مشهد –پزشکی  فاطمه حجتی فرد 5

 تهران -دندانپزشکی  دانشگاه شهید بهشتی –دندانپزشکی  هلیا سرلک 6

 تهران -پزشکی  دانشگاه ایران –پزشکی  ترنم معصومی 7

 تهران -دندانپزشکی  دانشگاه البرز –دندانپزشکی  المیرا سلیم زاده 8

 تهران -پزشکی  دانشگاه ایران –پزشکی  حانیه هاشم زاده اهرنجانی 9

 - دانشگاه شهید بهشتی –دندانپزشکی  مهسا قربان پور 10

 تهران -دندانپزشکی  دانشگاه شهید بهشتی  –دارو سازی  مائده یاقوتی مقدم 11

 تهران -پزشکی  دانشگاه اصفهان –پزشکی  پریناز آملی 12

 تهران -دندان پزشکی  دانشگاه شاهد تهران –دندانپزشکی  زهره نجفی 13

 تهران -دندانپزشکی  دانشگاه یزد –دندانپزشکی  بهار الماسی 14

 تهران -پزشکی  دانشگاه تبریز –پزشکی  سویم سلیمانی 15

 - دانشگاه البرز –داروسازی  فائزه خلج 16

 تهران -پزشکی  دانشگاه شهید بهشتی –دارو سازی  ملیکا سعادت بخت 17

 تهران -پزشکی  دانشگاه البرز –پزشکی  کیمیا وکیلی 18

 تهران -پزشکی  دانشگاه قزوین –پزشکی  ترانه معصومی 19



 رشته تجربی  96نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 

 دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی نام و نام خانوادگی ردیف

 تهران -پزشکی  دانشگاه سمنان –پزشکی  بهاره منصوری 20

 تهران -پزشکی  دانشگاه زنجان –پزشکی  فاطمه کارخانه یوسفی 21

 تهران -پزشکی  دانشگاه قم –پزشکی  کیمیا جزی 22

 تهران -دندانپزشکی  دانشگاه مشهد –دندانپزشکی  نوژن عظیمی 23

 تهران -دندانپزشکی  دانشگاه کرمانشاه –دندانپزشکی  مهسا شیبانی پور 24

 دندانپزشکی تهران دانشگاه اصفهان –دندانپزشکی  سروین مصباحیان 25

 تهران  –دارو سازی  دانشگاه تهران –داروسازی  صبا رنجبریان 26

 دانشگاه مشهد  –پزشکی  دانشگاه بندر عباس –دندانپزشکی  یاسمین علیمردانی 27

 - دانشگاه رفسنجان –پزشکی  سارا قشالقی 28

 زهرا تقی زاده 29
بهشتی دانشگاه شهید  –پزشکی 

 پردیس

دانشگاه علوم  –تغذیه 
 تحقیقات

 - گیالن- داروسازی مریم کیانی راد 30

 پریسا بازرگان نیا 31
دانشگاه شهید  –زیست و فناوری 

 بهشتی

علوم  –علوم تغذیه 
 تحقیقات

 نیوشا خوش دست 32
دانشگاه شهید  –زیست و فناوری 

 بهشتی
- 

 تهران -شیمی کاربردی  دانشگاه تهران -شیمی محض ساینا بیژن زاده 33

 بهار ابریشمچی 34
 –علوم و مهندسی صنایع غذایی 

 دانشگاه تهران

 -زیست سلولی و مولکولی 
 تهران

 دانشگاه تهران –میکروبیولوژی  فاطمه ابراهیمی 35
 -زیست سلولی و مولکولی 

 تهران

 سحر بنی اسدیان 36
دانشگاه فرهنگیان  –آموزش ابتدایی 

 تهران
 رودهن -زیست شناسی 



 رشته تجربی  96نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 

 دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی نام و نام خانوادگی ردیف

 پرنیان سویزی 37
دانشگاه عالمه   –روانشناسی 

 طباطبایی
- 

 تهران -میکروبیولوژی  دانشگاه تبریز –دامپزشکی  یاسمن زندی 38

 تهران -علوم آزمایشگاهی  دانشگاه الزهرا –زیست و فناوری  نگار خلیلی 39

 دانشگاه تهران –مامایی  مهسا بنی اسدی 40
دانشگاه علوم  –دامپزشکی 

 تحقیقات

 - دانشگاه زنجان –روانشناسی  فاطمه قلی نژاد  41

 - دانشگاه شاهد تهران –اتاق عمل  یاسمن قاسمی 42

 - دانشگاه اردبیل –تکنولوژی پزشکی  صبا شریعت پسند 43

 تهران -ژنتیک  - ملیکا رضایی دلیجانی 44

 دانشگاه گرمسار -دامپزشکی - غزال احمدی 45

 تهران -زیست سلولی و مولکولی  دانشگاه قم –حسابداری  فاطمه عبدالعظیمی 46

 - هدی قربان زاده 47
علوم  –مهندسی صنایع غذایی 

 تحقیقات

 - غیرانتفاعی ایوانکی –روانشناسی  کیمیا تقوی 48

 واحد شبستر –دامپزشکی  - سارینا نظامی اصل 49

 تهران -شیمی کاربردی  - زهرا هاشمی  50



 رشته ریاضی  96نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 

 دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی نام و نام خانوادگی ردیف

 - دانشگاه امیر کبیر  -مهندسی برق  عبدالی 1

 - دانشگاه تهران  –مهندسی کامپیوتر  نیکا مسیبی 2

 فاطمه ارکان نژاد 3
دانشگاه صنعتی  –مهندسی عمران 

 شریف
- 

 - دانشگاه امیر کبیر –مهندسی کامپیوتر  ستاره بیگدلی 4

5 
مهدیه سادات 

 طاهانژاد
 - دانشگاه امیر کبیر –مهندسی پزشکی 

 طناز شیری 6
دانشگاه خواجه  –مهندسی عمران 

 نصیر

دانشگاه علوم  –مهندسی کامپیوتر 
 تحقیقات

 پریسا یل سوار 7
دانشگاه علم و  –مهندسی کامپیوتر 

 صنعت تهران
- 

 - دانشگاه تهران –مهندسی پزشکی  فاطمه بهتاش 8

 تهران -مهندسی کامپیوتر  دانشگاه شهید بهشتی –مهندسی برق  محمدی مریم 9

 آذین آذرکار 10
دانشگاه شهید  –مهندسی کامپیوتر 

 بهشتی
- 

 الزهرا -مهندسی کامپیوتر  گندمی 11
دانشگاه علوم  –مهندسی برق 

 تحقیقات

 - دانشگاه تهران –فیزیک  محدثه داداش زاده 12

 - دانشگاه امیر کبیر –مهندسی پزشکی  مهشید رهبری 13

 دانشگاه امیر کبیر –مهندسی شیمی  ویدا دهقان 14
دانشگاه علوم  –مهندسی برق 

 تحقیقات

 دانشگاه علم و صنعت –مهندسی برق  هدیه آقاجانی 15
دانشگاه علوم   -مهندسی برق 

 تحقیقات 

 - دانشگاه امیرکبیر –مهندسی عمران  عادله زعفرانچی 16

 تهران -مهندسی برق  دانشگاه خواجه نصیر  –مهندسی برق  رژین صالحی 17



 رشته ریاضی  96نتایج کنکور 

 3دبیرستان فرزانگان 

 دانشگاه آزاد دانشگاه دولتی نام و نام خانوادگی ردیف

 - دانشگاه علم و صنعت –مهندسی شیمی  آنیتا آقازاده 18

19 
پریناز سادات 

 میرباقری
 - دانشگاه الزهرا –مهندسی کامپیوتر 

 - دانشگاه خوارزمی   –مهندسی شهرسازی  زهرا بور 20

 دانشگاه الزهرا –مهندسی کامپیوتر  پویه بنی جمالی 21
دانشگاه  –مهندسی کامپیوتر 

 علوم تحقیقات

 - دانشگاه علم و صنعت –مهندسی ماشینهای ریلی  فاطمه ساالرگرنا 22

 - دانشگاه الزهرا –مهندسی مکانیک  عطیه همایون فر 23

 - دانشگاه شهید بهشتی  –مهندسی معماری  کیمیا کاظمی 24

 تهران -مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد تهران –مهندسی پزشکی  پگاه افتخاری 25

 - دانشگاه خواجه نصیر -فیزیک زهرا مومنی 26

 - غیرانتفاعی تهران –مهندسی پزشکی  مریم محمدظاهری 27

 و فرهنگ تهرانعلوم دانشگاه  –مهندسی مکانیک  رومینا طایفه 28
دانشگاه  –مهندسی مکانیک 

 علوم تحقیقات

 پرنیان شریفی 29
دانشگاه  –مهندسی ماشین های صنایع غذایی 

 تهران

دانشگاه  –مهندسی پزشکی 
 علوم تحقیقات

30 
الهام قاسمی 

 مرزبان
 تهران -مهندسی کامپیوتر  -

 تهران -مهندسی کامپیوتر  دماوند غیر انتفاعی –مهندسی کامپیوتر  الیکا اسمعیل زاده 31

 دانشگاه اصفهان –مهندسی پلیمر نرگس احمدی 32
دانشگاه  –مهندسی پلیمر 

 علوم تحقیقات


