پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه دولتی
سال تحصیلی 93 - 94
ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رشته

مالحظات

1

حامد ایزد خواه

تهران

حقوق

رتبه  638کنکور

2

محمد بافتی

تهران

جغرافیا

3

محمد مهدی نیک سیرت

تهران

جغرافیا سیاسی

4

سعید چوپان

تهران

علوم سیاسی

رتبه  528کنکور

5

محمدرضا رضائی

تهران

علوم سیاسی

رتبه  443کنکور

6

محمدرضا نجفی

تهران

علوم اجتماعی

7

سید میالد سید زاده

تهران

مهندسی کامپیوتر

8

محمد قلیچی

تهران

مهندسی کامپیوتر

9

مهدی چگینی

تهران

10

علی عظیمی

تهران

علی ضیایی فرد

مهندسی کشاورزی
(بیوسیستم)
مهندسی مکانیک
(بیوسیستم)

تهران  -شریف

مهندسی عمران

12

سید مهدی حسینی

تهران  -صنعتی امیر کبیر

مهندسی پلیمر

13

صادق بشیره

تهران  -خوارزمی

14

علی صادقی

تهران  -خوارزمی

15

پوریا فرجامی

تهران  -خوارزمی

11

فقه و حقوق
اسالمی
فقه و حقوق
اسالمی
فقه و حقوق
اسالمی

تهران جنوب  -مکانیک

رتبه  119زبان و  262ریاضی

رتبه  716کنکور

رتبه  732کنکور

رتبه  581کنکور
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ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رشته

مالحظات

16

وحید صفایی

تهران  -خوارزمی

مدیریت مالی

رتبه  669کنکور

17

حمید کریمی

تهران  -خوارزمی

مدیریت مالی

رتبه  730کنکور

18

علی احمدی

تهران  -شهید بهشتی

مهندسی برق

تهران  -خواجه نصیر

شیمی کاربردی

تهران جنوب  -کامپیوتر

20

کیوان محمودی

تهران  -صنعت نفت

حسابداری

رتبه  135کنکور

21

محمد علی کاظم زاده

تهران  -صدرالمتالهین

عمران

22

جواد مختاری

تهران  -شاهد

مهندسی برق

23

ایلیا زرگر

تهران  -شاهد

حقوق

24

حمیدرضا شکراله زاده

تهران  -شهید رجایی

ریاضی دبیری

25

محمد هاشمی

تهران  -شهید رجایی

ریاضی دبیری

26

محسن حدادی

تهران  -شهید رجایی

ریاضی دبیری

27

علیرضا کارگر

تهران  -شهید رجایی

فیزیک دبیری

28

علیرضا نیک زاد

تهران  -شهید رجایی

مهندسی برق

29

مهدی خوشحال

تهران  -فرهنگیان

دبیری ادبیات

30

حسین مرتضی زاده

تهران  -فرهنگیان

مشاوره

19

فرهاد وقاری

رتبه  430کنکور
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ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رشته

مالحظات

31

علی رضا زرنوشه

تهران  -عالمه طباطبایی

مدیریت صنعتی

رتبه  740کنکور

32

میالد میهن پور

تهران  -عالمه طباطبایی

علوم اجتماعی

33

رضا نیک عین

34

علی رضا رضایی

35

علیرضا فوالدی

تهران
عالمه طباطبایی (شبانه)
تهران
عالمه طباطبایی (شبانه)
تهران
عالمه طباطبایی (شبانه)

علوم سیاسی
علوم اجتماعی
روابط عمومی

36

علیرضا جاللی

کرج  -دانشگاه خوارزمی

روان شناسی

رتبه  443کنکور

37

محسن محمدیان

ایوانکی

مهندسی برق

تهران جنوب  -مهندسی برق

38

محمد امین بابازاده

قم

39

امیر حسین خادمی

قم

40

مهدی دین پرور

قم

41

مهدی محمدی

قم

اسالمی

42

وحید امینی راد

قم

حقوق

43

مهدی مبارک آبادی

قم  -دانشگاه صنعتی

مهندسی برق

44

محمد مربی پازوکی

قم  -دانشگاه صنعتی

مکانیک

45

مجید غفاری

قزوین

معدن مهندسی

مهندسی
مکانیک
مدیریت
بازرگانی
فقه و حقوق
اسالمی
فقه و حقوق

رتبه  919کنکور

رتبه  886کنکور

مهندسی

علوم تحقیقات  -مهندسی نفت
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ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رشته

46

مهدی زارعین

اراک  -دانشگاه صنعتی

مهندسی مواد

47

امیر حسین فرضی

اراک  -دانشگاه صنعتی

مکانیک

48

محمد رحمانی

سمنان

مهندسی مواد

49

مصطفی سجادی

سمنان

مهندسی برق

50

محمد حسین عرب سرخی

سمنان

مهندسی برق

51

حمید قربانی

سمنان

مکانیک

52

محسن رجبی

سمنان

مهندسی برق

53

سجاد صادقی

سمنان

جهانگردی

54

محمد امین امیری

بوئین زهرا

مهندسی صنایع

55

علی سخاوت

بوئین زهرا

مهندسی عمران

56

حسن محمد کریمی

بوئین زهرا

57

رضا مختاری

بوئین زهرا

مکانیک

58

محمد تیموری فرد

بوئین زهرا

مهندسی شیمی

59

محمد سیفی

بوئین زهرا

60

امین آقایی

بوئین زهرا

مهندسی

مالحظات

تهران جنوب  -مکانیک

تهران مرکزی  -مکانیک

مهندسی

مدیریت

مهندسی
کامپیوتر

تهران جنوب  -مهندسی برق

مهندسی

مهندسی
مکانیک
مهندسی
شهرسازی

تهران شمال  -مهندسی معماری

پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه دولتی
سال تحصیلی 93 - 94
ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

61

حسین صالحی

بوئین زهرا

62

محمد قلیچ خانی

بوئین زهرا

معماری

63

دانیال اعتمادی زاده

بوئین زهرا (شبانه)

مهندسی عمران

64

مهران سعادت

گرمسار

مهندسی عمران

65

امیدرضا سلیمانی

66

مهدی شاه میرزایی

دانشگاه فنی مهندسی
گرمسار
دانشگاه فنی مهندسی
گرمسار

رشته
مهندسی

کامپیوتر

مهندسی

مهندسی

دانشگاه فنی مهندسی

67

امیر غفاری

محالت

علوم کامپیوتر

68

محمد رسول فیض بخش

گناباد

مکانیک

69

محمد کیانژاد

بابل

مهندسی عمران

70

سعید محبی

71

مهرداد ثقفی

72

محسن نجفی

مشهد
دانشگاه فردوسی

مهندسی مواد
مهندسی

تفرش
تفرش

مهندسی عمران

73

سینا کریم زاده

تبریز

مهندسی عمران

74

محمد جواد رفیعی پور

یزد

مهندسی معدن

75

مصطفی گیوی

اهواز

حقوق

دانشگاه شهید چمران

تهران شمال IT -

مهندسی

مکانیک

دانشگاه صنعتی

تهران جنوب  -مکانیک

مهندسی عمران

معماری

دانشگاه صنعتی

مالحظات

تهران جنوب  -مکانیک

رتبه  935کنکور
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ردیف

نام و نام خانوادگی

76

محمد گودرزی

77

سجاد داللت

78

رضا میری

79

سجاد خلیل ارجمندی

80

حمیدرضا بابایی فرد

81

محمد بابایی

82

محمد جواد مدیر

83

فرید مرسلی

دانشگاه

رشته

گرمسار  -دانشگاه فنی

مهندسی نفت

گرمسار  -دانشگاه فنی

مهندسی نفت

گرمسار  -دانشگاه فنی

مهندسی عمران

گرمسار (شبانه)

مهندسی نفت

علوم تحقیقات  -پلیمر

تهران  -سازمان نقشه

کاردانی عمران

تهران جنوب  -عمران

تهران  -سازمان نقشه

کاردانی عمران

تهران  -سازمان نقشه

کاردانی عمران

کرج

کاردانی عمران

مهندسی (شبانه)

مهندسی (شبانه)

مهندسی (شبانه)

برداری

برداری (شبانه)

برداری (شبانه)

مالحظات

تهران جنوب  -مهندسی عمران
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ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رشته

مالحظات

1

علی سلیمی

گرمسار  -غیر انتفاعی

مهندسی عمران

رودهن

2

سهراب خانی

دماوند  -دانشگاه غیر

علوم کامپیوتر

تهران جنوب  -نرم افزار

3

امیر حسین امیدی

آمل

مهندسی عمران

تهران جنوب  -مهندسی معماری

4

علیرضا قنبری

5

محمد جاهدی فر

انتفاعی ارشاد

دانشگاه غیر انتفاعی
گرمسار

مهندسی

دانشگاه غیر انتفاعی

کامپیوتر

گرمسار

حسابداری

دانشگاه غیر انتفاعی

مهندسی عمران

تهران جنوب  -عمران
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نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رشته

مالحظات

1

امید محبی

تهران  -تهران جنوب

مهندسی IT

غیر انتفاعی  -ایوانکی

2

محسن ایوزکیوی

تهران  -تهران جنوب

مهندسی برق

3

سجاد طبرزدی

تهران  -تهران جنوب

مهندسی برق

4

فرزاد مافی

تهران  -تهران شمال

محمد جواد فاضلی

 .1قبولی در رشته نیمه متمرکز

5

6

ابوالفضل ثروتی

 .2تهران – تهران شمال

دماوند  -تهران دماوند

مهندسی
صنایع
حقوق
مهندسی
عمران

.3
پیام نور تهران  -حقوق
غیرانتفاعی  -عمران

