نتایج کنکور 97رشته تجربی
دبیرستان فرزانگان 3
ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه دولتی

دانشگاه آزاد

1

مریم منصور سماعی

پزشكی شهيدبهشتی

پزشكی  /تهران

2

ژینا امجدی

داروسازی دانشگاه تهران

*

3

سبا عابدینی کلهرودی

پزشكی دانشگاه البرز-کرج

پزشكی  /تهران

4

زهرا سادات نبوی

داروسازی شهيد بهشتی

*

5

سنا عابدینی کلهرودی

پزشكی دانشگاه زنجان

پزشكی  /تهران

6

زهرا مقيمی اسفند آبادی

داروسازی دانشگاه تهران

دارو سازی /تهران

7

روزینا مرتضوی

پزشكی دانشگاه گرگان

دامپزشكی  /علوم تحقيقات

8

نغمه امام زاده

پزشكی دانشگاه کردستان

*

9

آناهيتاغالمحسينی

کاردرمانی دانشگاه همدان

*

10

سارا اصغرپور غفاری

مدیریت مالی شهيدبهشتی

*

11

ساحل حقایقی

پرستاری علوم پزشكی ایران

*

12

عسل الهياری

*

پزشكی  /تهران

13

مهرسا امجدی

*

داروسازی  /تهران

14

سحر رحيمی

اتاق عمل دانشگاه قم

اتاق عمل  /تهران

15

فاطمه توکلی بينا

ميكروبيولوژی دانشگاه الزهرا

مامایی /تهران

16

مریم شهرامی

زیست فناوری دانشگاه الزهرا

شيمی کاربردی  /علوم
تحقيقات

نتایج کنکور 97رشته تجربی
دبیرستان فرزانگان 3
ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه دولتی

دانشگاه آزاد

17

ثمينه وکيلی فرد

بيولوژی دانشگاه شيراز

زیست سلولی و ملكولی /
علوم تحقيقات

18

مریم رهبر

مدیریت صنعتی عالمه طباطبایی

ميكروبيولوژی  /تهران

19

زهرا فراهانی

روانشناسی |دانشگاه-کرج

*

20

مهتا کمالی تبریزی

21

آناهيتا موحّدی

22

ناهيد حسنی

فناوری اطالعات سالمت ساوه

23

آراسته عزت زاده

زیست فناوری دانشگاه مراغه

24

ساغر بوستان آبادی ماراالن

مهندسی توليدوژنتيك گياهی
دانشگاه تهران

*

25

سارا ناصری نشاط

زیست فناوری تهران

اتاق عمل  -گرمسار

26

مينا اشرفی مهابادی

گياه پزشكی دانشگاه تهران

زیست فناوری  /رودهن

27

سپيده شافعی

روانشناسی دانشگاه رازیكرمانشاه

علوم آزمایشگاهی /تنكابن

28

فاطمه عزیزی

بهداشت عمومی دانشگاه زنجان

پرستاری  /گرمسار

29

زهرا رضایی

مهندسی انرژی دماوند

ميكروبيولوژی /تهران شمال

30

پریسا جاللی

علوم ومهندسی صنایع غذایی
سمنان

*

31

زهرا شمس الدینی

*

32

رومينا توحيدی

*

مدیریت خدمات بهداشتی
درمانی دانشگاه تبریز
زیست شناسی جانوری دانشگاه
اصفهان

پرستاری  /کرج
*
مترجمی زبان  /علوم
تحقيقات
مترجمی زبان  /علوم
تحقيقات

زیست سلولی و لكولی
/رشت
زیست سلولی و
مولكولی/اسالمشهر

نتایج کنکور 97رشته ریاضی
دبیرستان فرزانگان 3
ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه دولتی

دانشگاه آزاد

1

مریم مقصودی شقاقی

مهندسی برق دانشگاه شریف

*

2

سارا کرمی

مهندسی مكانيك دانشگاه شریف

*

3

فاطمه مزدارانی

مهندسی کامپيوتر دانشگاه تهران

*

4

فاطمه اسدی ذاکر

مهندسی عمران دانشگاه علم وصنعت

*

5

ریحانه خوارزمی

مهندسی کامپيوتر دانشگاه شهيدبهشتی

*

6

مهر آسا دام چی جلودار

مهندسی عمران دانشگاه تهران

7

آیسان دین پژوه

مهندسی عمران دانشگاه اميرکبير

*
مهندسی کامپيوتر  /علوم
تحقيقات

8

فاطمه اکبری

مهندسی معماری دانشگاه شهيدبهشتی

9

پارميدا ایوز محمدی

مهندسی کامپيوتر دانشگاه الزهرا

10

مهدیه تيموری

روانشناسی دانشگاه شهيدبهشتی

11

سارا جليلی شانی

علوم کامپيوتر دانشگاه اميرکبير

12

شبنم خطيب شاد

مهندسی عمران دانشگاه الزهرا

12

فریده پانبردان

فيزیك دانشگاه علم وصنعت ایران

14

شكوفا سایه بان

معماری داخلی دانشگاه هنر

15

مریم انصاری

16

زهرا ربيعی

17

نازنين ایماندوست

مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا
مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی
کار دانشگاه شهيدبهشتی
مهندسی مكانيك بيوسيستم /کشاورزی
دانشگاه تهران

18

دیبا رشيدی

ریاضيات وکاربردها دانشگاه الزهرا

19

کيانا خورسندی

مهندسی معماری دانشگاه سوره

*

مهندسی کامپيوتر /علوم
تحقيقات
*
*
مهندسی عمران  /علوم
تحقيقات
مهندسی هوا و فضا  /علوم
تحقيقات
*
*
مهندسی پزشكی  /علوم
تحقيقات
*
مهندسی کامپيوتر /تهران
مرکز
مهندسی کامپيوتر /تهران
مرکز

