
 

 اســامی پذیزفتـــه شـدگان 

 دبیزستـــان علــوم نو                                                   

 (92کنـــکور سزاسزی سال  )                                                                                    

 تْزاى جٌَب- هٌْدسی بزق الکتزًٍیک/  داًشگاُ علن ٍ صٌعت تْزاى  -ریاضیات پریسا یارهحودی 1

 تْزاى هزکش- هٌْدسی هعواری/ داًشگاُ تْزاى -هدیزیت باسرگاًی ههتاب خلیلی 2

 داًشگاُ سزاسزی اراک-هٌْدسی بزق فائسه هستعلی 3

 تْزاى جٌَب- هٌْدسی شْزساسی/ داًشگاُ سزاسزی بابل- هٌْدسی هعواری فاطوه جعفریاى 4

 تْزاى هزکش- هٌْدسی بزق/   داًشگاُ سزاسزی سًجاى  -هٌْدسی آب نگار طاهرآتادی 5

 علَم تحقیقات تْزاى-هٌْدسی پلیوز/   داًشگاُ سزاسزی سیزجاى-هٌْدسی عوزاى هلیکا اکثری اسثق 6

 تْزاى شوال- هٌْدسی صٌایع/    داًشگاُ سزاسزی اراک -هٌْدسی صٌایع هلینا تصیری 7

 شیزاس-هٌْدسی هعواری/  داًشگاُ سزاسزی شیزاس -هعواری داخلی غسال هظفری نژاد 8

 پزًد- هٌْدسی هعواری/ داًشگاُ سزاسزی سوٌاى   -هٌْدسی هعواری هانیه ناهی نژاد 9

 داًشگاُ سزاسزی خَارسهی تْزاى-سیست شٌاسی هرین قطثی 10

 داًشگاُ عالهِ طباطبایی تْزاى-هدیزیت فاطوه تورانی 11

 علَم تحقیقات تْزاى- هٌْدسی ٍرسش/داًشگاُ سزاسزی قشٍیي-هدیزیت صٌعتی دالرام اتری 12

 تْزاى-داًشگاُ سزاسزی -هٌْدسی عوزاى هرضیه عثاسی 13

 تْزاى پششکی- سیست شٌاسی سلَلی هَلکَلی/داًشگاُ سزاسزی سوٌاى- هدیزیت رویا کظیوی 14

 تْزاى جٌَب- هٌْدسی شْزساسی/  داًشگاُ سزاسزی ًَر -هٌْدسی صٌایع شثنن تهنام نجاتت 15

 علَم تحقیقات تْزاى- هٌْدسی ًفت/ داًشگاُ سزاسزی سوٌاى -علَم اقتصاد آیساى رضایی 16

 تْزاى جٌَب- هٌْدسی کاهپیَتز/ داًشگاُ سزاسزی قشٍیي -هٌْدسی فٌاٍری اطالعات کیویا شیثانی 17

 رٍدّي- هٌْدسی هعواری/  تْزاى - داًشگاُ سزاسزی-هٌْدسی فٌاٍری اطالعات غساله شیوخی 18

 تْزاى جٌَب- هٌْدسی فٌاٍری اطالعات ههشید سهراتی 19

 علَم دارٍیی تْزاى- هٌْدسی صٌایع غذایی/ تْزاى -سزاسزی - تزبیت بدًی الهه جوشیدی 20

 تْزاى پششکی- سیست شٌاسی سلَلی هَلکَلی سوانه حیدری 21

 علَم تحقیقات تْزاى-هٌْدسی ًفت/ داًشگاُ سزاسزی سٌٌدج  -هدیزیت باسرگاًی پارهیس گراهی 22

 داًشگاُ سزاسزی خَارسهی تْزاى-ریاضیات  ههدیه قیدی 23

 داًشگاُ الشّزا تْزاى-علن اطالعات الهام هحوداتراهین 24

 رباط کزین- هٌْدسی هعواری/  داًشگاُ سزاسزی قشٍیي- هٌْدسی ًساجی آیالر جوادی 25

 رباط کزین- هٌْدسی هعواری/ داًشگاُ سزاسزی ساٍُ   -هٌْدسی کاهپیَتز زهرا اشرفی گودرزی 26

 تْزاى جٌَب- شیوی کاربزدی/  داًشگاُ سزاسزی الّیجاى   -هٌْدسی کشاٍرسی نفیسه سویع زاده  27

 تْزاى هزکش-هیکزٍبیَلَصی/   تْزاى - داًشگاُ سزاسزی-هٌْدسی کشاٍرسی ههسا تیرانداز 28

 

 سوٌاى-هاهایی/  داًشگاُ سزاسزی سوٌاى -هدیزیت باسرگاًی پرستو چهارهحالی 29

 علَم تحقیقات تْزاى–هٌْدسی صٌایع غذایی /  داًشگاُ سزاسزی البزس - سیست شٌاسی هاله اسداهلل سراج 30

 داًشگاُ سزاسزی البزس-هٌْدسی پلیوز سیده فاطوه رضایی 31

 بزٍجزد-سیست شٌاسی هَلکَلی/داًشگاُ سزاسزی قشٍیي-حسابداری شقایق ثاهری 32

 تْزاى جٌَب- هٌْدسی شْزساسی کیویا رازهند 33

 تْزاى جٌَب- صًتیک هونا گرناوی 34

 تْزاى هزکش- شیوی کاربزدی نگار اهانت چی 35

 تْزاى هزکش- شیوی هحض ههشید کاشانی 36

 رٍدّي-هعواری داخلی شایسته رئیس هیرزایی 37

 شْز ری- شیوی کاربزدی/تْزاى-داًشگاُ سزاسزی -سباى ٍ ادبیات عزبی غساله اوالدطالة 38

 تْزاى-فیشیک سوانه سویع زاده  39

 رٍدّي-هٌْدسی هعواری غساله فرکاهخ 40

 علَم تحقیقات تْزاى- تزبیت بدًی/داًشگاُ سزاسزی قشٍیي-حسابداری افسوى عثاسی 41

 رباط کزین-هٌْدسی هعواری نیک نوش نیک رو 42

 پزًد- هٌْدسی هعواری/    تْزاى   -سزاسزی - هدیزیت جْاًگزدی شادی عطار 43

 اسالهشْز- سیست شٌاسی سلَلی هَلکَلی شقایق یگانه 44

شْز ری -شیوی کاربزدیفرناز هدایتی  45

 پزًد- سیست شٌاسی سلَلی هَلکَلی هونا هیرداهادی 46

 کزج-شیوی کاربزدی فاطوه حقیقت زاده 47

 تْزاى شوال- هٌْدسی شیوی تینا شهریاری 48

 اسالهشْز- سیست شٌاسی عوَهی شیوا صدیقی 49

 تْزاى-داًشگاُ سزاسزی-هٌْدسی کشاٍرسی عاطفه داوودی 50

 


