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1دانشگاه علوم قضاییتهران37انسانیحمیدرضا بوغیری1
1دانشگاه علوم قضاییتهران236انسانیمحمد جواد صحرابانی2
1دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران830ریاضیمهدی صالح آبادی3
1دانشگاه خواجه نصیرالدینتهران574ریاضیمیثم عبدی4
1دانشگاه خواجه نصیرالدینتهران413ریاضیمحمد اسفندیار5
1دانشگاه خواجه نصیرالدینتهران2821ریاضیحیدر صفری6
1دانشگاه تهرانتهران2179انسانیامیر حسین فتحی7
1دانشگاه تهرانتهران679انسانیسهیل عالئی8
1دانشگاه تهرانتهران1898انسانیمهدی رضایی چشمه9
1دانشگاه تهرانتهران2079ریاضیعلی مولوی10
1دانشگاه تهرانتهران3339ریاضیعلیرضا کمالی11
1دانشگاه شهید بهشتیتهران720ریاضیمحمد امیدی کیا12
1دانشگاه شهید بهشتیتهران1949انسانیاحسان اله جوشنی13
1دانشگاه شهید بهشتیتهران836ریاضیمحمد حسین زارعی14
1دانشگاه علم و صنعتتهران657ریاضیمحمد بابایی15
1دانشگاه علم و صنعتتهران706ریاضیمحمد امین بتویی16
1دانشگاه علم و صنعتتهران1380ریاضیعلیرضا نعمتی زارع17
1دانشگاه عالمه طباطباییتهران1219انسانیامیر مهدی صفائی18
1دانشگاه عالمه طباطباییتهران355انسانیمحمد حسن بهمنی راد19
1دانشگاه صنعت نفتتهران490انسانیامیر حسین ابراهیمی20
1دانشگاه خوارزمیتهران937انسانیمهدی حبیبیان21
1دانشگاه خوارزمیتهران1058انسانیامیر عباسی زاده22
1دانشگاه خوارزمیتهران6295ریاضیعلی عزیزی23
1دانشگاه خوارزمیتهران542انسانیسجاد آقامحمدی24
1دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدینتهران1634ریاضیآرش ایرانی25
1دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییتهران3669ریاضیسید علی حسینی26
1دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییتهران2615ریاضیرضا زاغری27
1دانشگاه شاهدتهران2441ریاضیروح اهلل طاقدره28
1دانشگاه شاهدتهران373انسانیمحمد ابراهیم مطلبی29
1دانشگاه شاهدتهران582انسانیروح اله عبدی30
1دانشگاه شاهدتهران9116ریاضیمهدی بیاتی31
1دانشگاه شهید بهشتیتهران72انسانیمحمد حسین سفیدچیان32
1(ع)دانشگاه امام صادق تهران2453ریاضیمرتضی نیازی33
1دانشگاه فرهنگیانتهران2112انسانیحامد هرورانی34
1دانشگاه فرهنگیانشهر ری2978انسانیعیسی مطواعی35
1دانشگاه فرهنگیانپردیس چمران تهران1075ریاضیعرفان پارسی36
1آموزشی عالی فنی و مهندسیبوئین زهرا8667ریاضیعلی اصغر صداقتی37
1آموزشی عالی فنی و مهندسیبوئین زهرا12099ریاضیعلیرضا قلی دینه38
1آموزشی عالی فنی و مهندسیبوئین زهرا9787ریاضینعمت ابراهیم آبادی39
1دانشگاه قمقم4319ریاضیفرشید رحیمی40

     در موسسات آموزش عالي  15     منطقه نمونه دولتي   (عادي  ، نمونه دولتي ، شاهد  ، فرهنگ ، هيأت امنايي ، تيزهوشان ، غيردولتي ، بزرگساالن ، ايثارگران )           نوع واحد آموزشي      هفده شهريوراطالعات پذيرفته شدگان دبيرستان              

1نمون برگ  *    96كنكور 
 نفر80:                              تعداد پذيرفته شدگان  در دانشگاه  نفر82:  تعداد كل دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي 

شماره تلفن
قبولي دانشگاه آزادقبولي دانشگاه غيرانتفاعيقبولي دانشگاه پيام نورقبولي دانشگاه سراسري ف
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نام دانشگاه پذيرفته شده شهر محل پذيرشگروه آزمايشي  رتبه  كنكور



1دانشگاه قمقم5691ریاضیامیر حسین ایازی41
1دانشگاه قمقم7548ریاضیعلیرضا رضائی42
1دانشگاه قمقم3164انسانیمحمد امین امینی43
1دانشگاه قمقم5090ریاضیمحمد حسین عبدی44
1دانشگاه قمقم2868انسانیامیر عنقا فیض آبادی45
1دانشگاه صنعتیقم3189ریاضیمهدی سیروس46
1دانشگاه قمقم5924ریاضیعرفان گلینی47
1دانشگاه بین المللی امام خمینیقزوین2418ریاضیامید مختاری48
1دانشگاه بین المللی امام خمینیقزوین3361ریاضیامیر محمد عباسی49
1دانشگاه بین المللی امام خمینیقزوین4286ریاضیسجاد یزدانی50
1دانشگاه بین المللی امام خمینیقزوین3933ریاضیعرفان کبریایی51
1دانشگاه بین المللی امام خمینیقزوین3998ریاضیمهران عزتی52
1دانشگاه بین المللی امام خمینیقزوین7806ریاضیسید محمد حسینی53
1دانشکده فنی و مهندسیگرمسار12058ریاضیامیر حسین قاسمی54
1دانشکده فنی و مهندسیگرمسار13104ریاضیامید جهانی ثابت55
1دانشکده فنی و مهندسیگرمسار17422ریاضیمحمدمهدی هاشمی پیام56
1دانشکده فنی و مهندسیگرمسار3473ریاضیامید احتسابی57
1دانشکده فنی و مهندسیگرمسار8126ریاضیعلی اصغر پوراکان58
1دانشکده فنی و مهندسیگرمسار6502ریاضیعلی علیزاده59
1دانشکده فنی و مهندسیگرمسار11951ریاضیامیر حسین محمدی60
1دانشکده فنی و مهندسیگرمسار4585ریاضیعلی بیدی61
1دانشکده فنی و مهندسیگرمسار10881ریاضیحمیدرضا اسد نژاد62
1دانشگده فنی و مهندسیگرمسار5014ریاضیامید اکبری63
1دانشگاه بوعلی سیناهمدان5229ریاضیآریا گلباغی64
1دانشگاه صنعتیاصفهان2197ریاضیمحمد الهی65
1دانشگاه اصفهاناصفهان4869ریاضیرضا صداقت66
1دانشگاه صنعتیشاهرود14416ریاضیسجاد علیرضائی67
1دانشگاه تبریزتبریز2559ریاضیصادق دانش68
1دانشگاه تبریزتبریز5907ریاضیروزبه برادران69
1دانشگاه آیت اهلل بروجردیبروجرد14268ریاضیمحمد مهدی سرایی70
1دانشگاه اراکاراک9303ریاضیمهدی میرزائی71
1دانشگاه اراکاراک7819ریاضیعلی کالته عربی72
1غیر انتفاعی ایوانکیایوانکی11084ریاضیعرفان عابدی نژاد73
1غیر انتفاعی علم و فرهنگتهران4443ریاضیاحمد صداقت منش74
1غیر انتفاعی صدرالمتالهینتهران6417ریاضیمهدی یوسفی75
1غیر انتفاعی ارشاددماوند14001ریاضیعرفان محمد خانی76
1غیر انتفاعی علم و فرهنگتهران8229ریاضیمحمد جواد رجبی77
1غیر انتفاعی دانش البرزقزوین9108ریاضیبهروز زمانی امیر زکریا78
1جنوب- تهران تهران15730ریاضیامیر حسین رام79

1جنوب- تهران تهران8203ریاضیحامد شه رستمی80

مردود4377ریاضیمرتضی فرهادی81

مردود2235ریاضیحسین طالبی82

0720000060020

      ، (محل ثبت نام قطعي دانش آموز مالك تكميل فرم قرار گيرد )از ارسال آمارقبولين  در آزمون سراسري و آزاد به صورت توأم خودداري گردد و دانشگاه محل ثبت نام نهايي دانش آموز مالك قرار گرفته درثبت اطالعات قبول شدگان.

جـمـع كــل 


