
 

 ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه کد قبولی

 4 پدرام پرنیان پور دانشگاه صنعتی امیرکبیر  48091

 2 رضا نورزاده چقونگش دانشگاه صنعتی امیرکبیر 49581

 3 مازیار تقی پور دانشگاه علم و صنعت ایران 49811

 1 داوودزاده فارسانیصادق  دانشگاه علم و صنعت ایران 48005

 5 علی یاوری راد دانشگاه علم و صنعت ایران 49811

 1 حسین عظمتی دانشگاه تهران 45491

 1 بهروز خسروی دانشگاه تهران 49991

 9 مسعود دیانی نجف آبادی دانشگاه شهید بهشتی 49935

 8 مهدی سیفی پور دانشگاه تربیت مدرس 49114

 40 صابر حاجی تبار مرزناکی دانشگاه تربیت مدرس 49125

 44 غزاله مسعودی نژاد دانشگاه تربیت مدرس 49854

 42 مهرداد فالح دانشگاه شهید بهشتی 49111

 43 افشین شاه محمدی دانشگاه شهید بهشتی  49112

 41 ابراهیم درودگر دانشگاه شهید بهشتی 49158

 45 دوابیونس محمدنیان  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 49159

 41 وحید سعادت بخش دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 49159

 41 حامد نجفی مقدم دانشگاه صنعتی اصفهان 49140

 49 اشکان اکبری دانشگاه علم و صنعت ایران 48013

 48 رضوان علی آبادی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 49848

 20 رشام عسگریآ تهران -دانشگاه خوارزمی    45541

 24 زهره نصیری زاری محله دانشگاه بین المللی امام خمینی 49149

 22 فاطمه کالته عربی دانشگاه فردوسی مشهد 49911

 23 حمید رضا رضایی دانشگاه شیراز 24111

برق رشته مهندسی  

 

 

 



 ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه کد قبولی

 21 مطهره عباس قربانی دانشگاه شیراز 49882

 25 حسن قاهریسید  دانشگاه تبریز 49101

 21 حمید رضا کشاورز دانشگاه شیراز 49111

 21 رضا اربابی حسن رودی تهران -دانشگاه شاهد  49112

 29 محمد علی حسن زاده دانشگاه شاهد تهران 49112

 28 محمد رضا دستجانی فراهانی دانشگاه شاهد 49158

 30 سید علی رضا میر اسماعیلی دانشگاه شاهد 49151

 34 علی اجتهادی دانشگاه بین المللی امام خمینی 45531

 32 حجت دانشجو دانشگاه فردوسی مشهد 48050

 33 حسین ابراهیمی دانشگاه تفرش 49121

 31 صادق کالنتری دانشگاه تفرش 49113

 35 مهرشاد کهریز پشته دانشگاه کاشان 49193

 31 محمد جواد حاجی احمدی موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش 49151

 31 وحید حسینی موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش 49811

 39 علی اصغر حبعلی خامنه دانشگاه شاهرود 49131

 38 حسین سلیمانی پورکرویه دانشگاه کاشان 49121

 10 فاطمه صالحی مرزیجرانی دانشگاه پیام نور تهران 45238

 14 محمد علی عزیزی موسسه غیر انتفاعی آمل 49133

 12 سید محسن علوی موسسه غیر انتفاعی راغب اصفهانی 45301

 13 محمد امین فرجی موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش 48011

 11 محمد محمدی سیاه بومی دانشگاه یزد 49815

 15 سید محمد ابراهیمی غفار موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش 49151

 11 پورمه سیما براتی  تهران-موسسه غیر انتفاعی خاتم  48011

 11 محسن ملکی دانشگاه اراک 49142

 19 سید مهدی مصالیی رشت -دانشگاه گیالن 24251

 18 پریسا هالکویی دانشگاه سیستان و بلوچستان 49928



 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه کد قبولی

 4 موروییافشین جباری  دانشگاه صنعتی شریف 48908

 2 صادق اسالمی دانشگاه تهران 48110

 3 میثم جمشیدی اوانکی دانشگاه تهران 48115

 1 صادق زحمتیان دانشگاه تهران 48110

 5 زهرا شجاعی دانشگاه تهران 45591

 1 حسین عشوری دانشگاه تهران 48841

 1 مهتاب نوین دانشگاه تهران 23291

 9 میثم گنجعلی دانشگاه تهران 48110

 8 مریم لطفی دانشگاه تهران 48151

 40 مجید قدیریان ارانی دانشگاه تهران 48113

 44 زهرا پوالدی دانشگاه تربیت مدرس 20251

 42 علی جعفری دانشگاه تربیت مدرس 48843

 43 آرش حسنی فر دانشگاه تربیت مدرس 48813

 41 کیانا کیخسروی دانشگاه تربیت مدرس 48843

 45 مجتبی زمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 48152

 41 مسعود خسروی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 48131

 41 حمید رضا ذوالفقاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 20313

 49 باقر رحمن زاده فیروزجایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 48901

 48 عباس شکری جوشقانی الدین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 48111

 20 حمیدرضا فتاحی حسن آباد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 48152

 24 وحید موسوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 48131

 22 عاطفه وارثی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین 48152

 رشته مهندسی عمران و نقشه برداری

 

 

 



 23 الهه تمینی دانشگاه صنعتی خواجه نصر الدین 48131

 21 میالد جابری شفیع دانشگاه صنعتی خواجه نصر الدین 48114

 25 سجاد برومندی کلهرودی دانشگاه صنعتی خواجه نصر الدین 20430

 21 محمد حسین منادی دانشگاه علم و صنعت ایران 23280

 21 مهدی صالحی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 20280

 29 محمد طلوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 48950

 28 احسان ابراهیمی اشلقی دانشگاه عالمه طباطبایی 41321

 30 نوید نکویی شهرکی دانشگاه شیراز 48154

 34 الهام احمدی دانشگاه قم 20224

 32 امیر پویا بختیاری دانشگاه قم 20215

 33 سید مجتبی حسینی چاووشی دانشگاه قم 20215

 31 رضا هاشمی دانشگاه قم 48943

 35 فائزه اسکندر لو اصفهاندانشگاه  48112

 31 حسین عبدیزدان دانشگاه اصفهان 48131

 31 فریده بهرامی دانشگاه صنعتی اصفهان 20240

 39 امین ترابی پور دانشگاه خوارزمی تهران 20021

 38 نفیسه شفیعی دانشگاه خوارزمی تهران 20331

 10 زهره خاکشور دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 48151

 14 حجت رفیعی طرقی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 48111

 12 نیما رنجبر یانسری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 48891

 13 مسعود سیف دانشگاه علوم اقتصادی 48105

 11 محمد چیذری دانشگاه مازندران 48949

 15 شهریار شمشکی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر 20211

 11 ندا صمدی سرخه موسسه غیر انتفاعی طبری بابل 48988

 11 محمد عاشوری دانشگاه پیام نور استان البرز 20349

 19 نفیسه عیدی دانشگاه شاهد  45338



 18 حمید فراهانی موسسه غیر انتفاعی خاوران مشهد 48110

 50 مژده آزادی دانشگاه پیام نور استان بوشهر 20435

 54 محمد فواد بخشایش اردستانی انتفاعی ایوانکیموسسه غیر  20322

 52 سید مسعود جعفری قمی موسسه غیر انتفاعی شهاب دانش 48981

 53 احسان خداوردی پژوهشگاه بین المللی زلزله  شناسی 48851

 51 امیر رضا حیدری رامشه موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین 48989

 55 فهیمه مشایخی موسسه غیر انتفاعی خاوران 48110

 51 مریم هفتانی دانشگاه تحصیالت تکمیلی 48111

 51 سپیده محب زندی بروجردی... دانشگاه ایت ا 20482

 59 حمید رضا مال شاهی موسسه غیر انتفاعی کمال الملک 23289

 58 میثم موالیی دانشگاه کاشان 48830

 10 لیالستانیسید محمد میر کشاورز  موسسه غیر انتفاعی هراز 23908

 14 ساره سادات ناصری زاده قمصری دانشگاه یاسوج 20493

 12 میالد سبحانی محصل دانشگاه سیستان و بلوچستان 20232

 13 محمد زاهدی پور دانشگاه شمال آمل 20301

 11 علی خانعلی زاده موسسه غیر انتفاعی خاوران 48110
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 کد قبولی دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف
 24529 دانشگاه صنعتی شریف ساسان صدیقی 4

 24502 دانشگاه تهران وحید پاشازاده 2

 20115 دانشگاه تهران علیرضا چیت ساز 3

 20191 دانشگاه علم و صنعت ایران کیارش قاسمی سرشت 1

 20119 دانشگاه علم و صنعت ایران سید محمد حسینی 5

 20184 دانشگاه صنعتی خواجه نصر الدین محمد عباسی 1

 20529 دانشگاه تربیت مدرس حمید رضا محمدی 1

 20114 دانشگاه شهید بهشتی سید آروین گرامیان 9

 20111 دانشگاه شهید بهشتی محمد محمدی 8

 20535 دانشگاه شهید باهنر مصطفی معروفی 40

 20151 (س)دانشگاه الزهرا  زهرا صلحی ابر 44

 24529 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مسعود شاهمیرزایی 42

 20589 دانشگاه بین المللی امام خمینی مسعود سالمتی 43

 20114 دانشگاه بین المللی امام خمینی فرهاد رضایی 41

 20114 دانشگاه صنعتی شیراز داود علی بیکی 45

 20114 دانشگاه شیراز سعید خورسندی 41

 20141 دانشگاه تفرش حسینیحمیده  41

 20129 دانشگاه شهید چمران محمود جوانمرد 49

 20151 دانشگاه یزد پژمان عراض پور 48

 20541 دانشگاه یزد احسان ناصری  20

 20101 دانشگاه بو علی سینا مجید کوهینی تفرشی 24

 20102 دانشگاه علوم و فنون مازندران موسوی... سید ولی ا 22

 رشته مهندسی مکانیک

 



 20111 دانشگاه علوم دریایی باریک لوفاطمه  23

 20505 دانشگاه صنعتی سهند تبریز مهدی افشاریان 21

 20102 دانشگاه علوم و فنون مازندران زهرا زعیم یکه 25

 20391 موسسه غیر انتفاعی انرژی ساوه محسن سراج 21

 20101 موسسه غیر انتفاعی انرژی ساوه مینا عیوضخانی 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 کد قبولی دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف
 44922 تهران علی افضلی 4

 45031 دانشگاه تهران اعظم حسینی 2

 42118 دانشگاه تهران رقیه زمردی غالمی 3

 41512 (س)دانشگاه الزهرا  مریم قهرمانی 1

 41590 (س)دانشگاه الزهرا ملیحه مشایخی 5

 41511 (س)دانشگاه الزهرا  میرزاییمهسا  1

 41109 (س)دانشگاه الزهرا  شیدا نایینی 1

 41021 (س)دانشگاه الزهرا زهرا نعمتی 9

 41909 دانشگاه خوارزمی کیوان محمد نبی 8

 41581 دانشگاه بین المللی امام خمینی فاطمه داودی 40

 41189 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی سوده محبی 44

 41041 دانشگاه زنجان فرشاد حسینی 42

 41181 دانشگاه تبریز خاطره مهر پویا 43

 41108 دانشگاه تفرش نسیم درخشانیان 41

 41101 دانشگاه تفرش پروانه گنجعلی تفرشی 45

 41109 دانشگاه تفرش فاطمه ندیمی 41

 41199 دانشگاه صنعتی اراک صدف سمیعی 41

 41119 دانشگاه اراک زهره صدرایی 49

 41042 دانشگاه دامغان فروغ ال مردان 48

 41042 دانشگاه دامغان افسانه حقیر ابراهیم آبادی 20

فیزیکرشته   

 



 41114 دانشگاه شهید باهنر کرمان سمانه زارع 24

 41840 دانشگاه پیام نور تهران زینت محمد زاده 22

 41805 دانشگاه پیام نور اصفهان رقیه قربانی 23

 41119 دانشگاه شاهد معدنی پور حسینیمریم السادات  21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه کد قبولی

 4 سعید اصالحی دانشگاه تهران 48519

 2 حسین بامیری دانشگاه تهران 45491

 3 علیرضا توکلی دانشگاه تهران 45413

 1 زینب سلیم زاده دانشگاه تهران 48539

 5 زهرا روغنی دانشگاه تهران 48142

 1 عرفان عباسی دانشگاه تهران 45441

 1 علی عموییان کلکاسرایی دانشگاه تهران 48591

 9 سعیده گودرزی دانشگاه تهران 45045

 8 رسول مطهری دانشگاه علم و صنعت ایران 48553

 40 آرش فرصیاد دانشگاه علم و صنعت ایران 45245

 44 فاطمه جودکی دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین 48592

 42 امین سقاییان دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین 48181

 43 مهرداد مقصودی دانشگاه عالمه طباطبایی 45428

 41 پوریا مختاری دانشگاه عالمه طباطبایی 41911

 45 ملیحه افتخار زاده دانشگاه علم و فرهنگ 48124

 41 مینا امیری دانشگاه علم و فرهنگ 48558

 41 سمانه انصاری دانشگاه علم و فرهنگ 48103

 49 مونا بهزادی (س)دانشگاه الزهرا  48531

 48 مژگان مرعشی (س)دانشگاه الزهرا  45481

 20 مهسا بیدگلی دانشگاه خوارزمی 48594

مهندسی صنایعرشته   

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 24 فاطمه مهدی زاده اسطلخ کوهی دانشگاه خوارزمی 48141

 22 البرز حسن زاده دانشگاه صنعتی اصفهان 48511

 23 میالد ریاحی دانشگاه صنعتی اصفهان 48520

 21 میثم جعفری دانشگاه علوم اقتصادی 48101

 25 فرزانه سلطانی دانشگاه قم 48528

 21 سوده غالمی تفتی دانشگاه یزد 41981

 21 نگار شعبان اشترانی دانشگاه علوم و هنر 48144

 29 حسین آخوندی موسسه غیر انتفاعی مهر البرز 48593

 28 سپیده داودیان موسسه غیر انتفاعی البرز 45191

 30 مرجان براتی موسسه غیر انتفاعی خاتم 48101

 34 سعیده جاللی فر موسسه غیر انتفاعی کاسپین 48511

 32 حمید رضا دلفانیان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 43910

 33 حامد رحیمی شکوه غیر انتفاعی رجاموسسه  48101

 31 زهره وقاری موسسه غیر انتفاعی رجا 48148

 35 شیما شاه پسندی موسسه غیر انتفاععی الغدیر 48141

 31 نفیسه فاضل دانشگاه پیام نور بوشهر 48101

 31 علی فتحیان موسسه غیر انتفاعی پیام گلپایگان 23103

 39 محمد قدرتی سیاه اسطلخی کوشیارموسسه غیر انتفاعی  48101

 38 داوود وکیلی موسسه غیر انتفاعی فن و دانش 48512



 

 

 

 

 کد قبولی دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف
 41911 دانشگاه تهران بهنام بختیاری 4

 48184 دانشگاه تهران سیده مرضیه حسینی 2

 49019 الدین صنعتی خواجه نصیردانشگاه  محیا حاجی حسنی 3

 49019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین سحر خان بیگی 1

 41501 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین فرشته داوود آبادی 5

 41112 دانشگاه علم و صنعت ایران سمیرا سبزیان 1

 41384 (س)دانشگاه الزهرا  فریبا اصغری پور 1

 41925 (س)الزهرا دانشگاه  رایحه کاشانی 9

 41391 (س)دانشگاه الزهرا  مهسا شاهرخی 8

 41118 دانشگاه شهید بهشتی محمد لطیفی ضامنجانی 40

 41811 دانشگاه سمنان محمد صادق محدودی 44

 41919 دانشگاه شاهد سمیه چکینی 42

 24231 دانشگاه شاهد معصومه دستجانی فراهانی 43

 41212 المللی امام خمینیدانشگاه بین  سعید طریحی 41

 41911 دانشگاه تفرش زهرا صابری 45

 41915 دانشگاه تفرش راحله رضایی  41

 41911 دانشگاه تفرش فریبا وحیدی فر 41

 41191 دانشگاه کاشان سودابه عبداوند 49

 42935 دانشگاه کاشان زهره فراست 48

 41530 دانشگاه کاشان سیده سمیرا هزارخوانی 20

 رشته ریاضی

 



 

 41198 دانشگاه کاشان پرستو شیر سوار 24

 41131 دانشگاه خوارزمی حسین اکبری 22

 48111 دانشگاه خوارزمی سینا عباسی 23

 41852 دانشگاه بین المللی خوارزمی مریم باجالن 21

 41110 دانشگاه شاهرود راحله راستگو  25

 41154 دانشگاه سمنان سمیرا اسدی 21

 41924 مازندراندانشگاه  سعید اصغری 21

 48158 موسسه غیر انتفاعی فن و دانش سعید رحیمی مهر 29

 41131 دانشگاه پیام نور تهران فائزه سر آبادانی 28

 45198 دانشگاه پیام نور تهران سیده الهام میرایی 30

 49038 دانشگاه پیام نور تهران زهرا نعمتی مصلح آبادی 34

 49039 نور تهراندانشگاه پیام  فرزاد کاردان 32

 48148 موسسه غیر انتفاعی رجا سامان غالمی سلطانمرادی 33


