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1تهرانتهران48انسانی33143706رساپورامیر حسین1

1تهرانتهران850انسانی33143706ساریمحمدرضا2

1تهرانتهرانانسانی33143706نصرتینیما3

1تهرانتهرانریاضی33143706موالییعلی4

1تهرانتهرانریاضی33143706نظریامیر حسین5

1تهرانتهرانانسانی33143706دانشجومحسن6

1شهید بهشتیتهرانانسانی33143706محمودی همدانیسپهر7

1شهید بهشتیتهران210ریاضی33143706حاجی رومنانحسین8

1شهید بهشتیتهرانریاضی33143706رستگار رادمرتضی9

1شهید بهشتیتهرانریاضی33143706کالتهامیر محمد10

1شهید بهشتیتهرانریاضی33143706عزیزیمحمد مهدی11

1امیر کبیرتهرانریاضی33143706نظری مهرآبادمحمودرضا12

1امیر کبیرتهرانریاضی33143706جواهری کیاحسین13

1علوم قضایی و خدمات اداری دادگستریتهران56انسانی33143706فخریاحسان14

1عالمه طباطباییتهرانانسانی33143706حقیقت تقی دیزمهدی15

1عالمه طباطباییتهران601انسانی33143706خوانساریامیر حسین16

1عالمه طباطباییتهران490انسانی33143706عباسیعلیرضا17

1عالمه طباطباییتهران573انسانی33143706عباسی فردپارسا18

1عالمه طباطباییتهرانریاضی33143706عبادیعلی19

1خوارزمیتهران747انسانی33143706سهرابیایمان20

1خوارزمیتهران505انسانی33143706علی دادیعلی21

1خوارزمیتهرانریاضی33143706همیشه بهارمهدی22

1شاهدتهرانریاضی33143706محمدیانمحمد جواد23

1شاهدتهرانریاضی33143706اجالل زادهعلی24

کامپیوتر قمکامپیوتر شهید رجایی1(ع)امام صادق تهرانریاضی33143706دمیرچیعلیرضا25

1فرهنگیانتهرانانسانی33143706اسدیمحمد26

1فرهنگیانتهرانانسانی33143706اسدیمهدی27

1فرهنگیانتهرانانسانی33143706دادکسجاد28

1فرهنگیانتهرانانسانی33143706مالئی ساروقیسینا29

1فرهنگیانتهرانانسانی33143706مهرپویانفرزین30

1فرهنگیانتهرانانسانی33143706وزینی نوررسول31

1فرهنگیانتهرانانسانی33143706وطن پناهعلیرضا32

1فرهنگیانتهرانتجربی33143706حیدریامیر حسین33
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1فرهنگیانتهرانریاضی33143706اسمعیل نژادسینا34

1فرهنگیانتهرانریاضی33143706حاصلی احمد آبادیعلی35

مدیریت دولتی امام صادق1تربیت دبیر رجاییتهرانریاضی33143706اسفندیاریمحمد مهدی36

1تربیت دبیر رجاییتهرانریاضی33143706بیدییاسین37

1تربیت دبیر رجاییتهرانریاضی33143706فرجیامیر محمد38

1صنعتی امیر کبیرتهرانریاضی33143706دانشیابمحمد39

1صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهرانریاضی33143706زینعلیمحمد حسین40

1جغرافیای نیروی مسلحتهرانریاضی33143706غمیلوئیفرید41

1کشاورزی تهرانکرجریاضی33143706باقریامیر حسین42

1قمقمریاضی33143706صفریمحمد حسین43

1قمقمریاضی33143706فرهادیانعلی44

1صنعتی قمقمریاضی33143706توکلی افضلامیر حسین45

1صنعتی قمقمریاضی33143706ربیعیعلی46

1فنی و مهندسیگرمسارریاضی33143706صداقت منشاحسان47

1فنی و مهندسیگرمسارریاضی33143706قلندرلکیحسین48

1مهندسی گرمسارگرمسارریاضی33143706شاکریسجاد49

1سمنانسمنانریاضی33143706امیر احمدیعلی50

1سمنانسمنانریاضی33143706اسالمیحسین51

1سمنانسمنانریاضی33143706شکریطاها52

1سمنانسمنانریاضی33143706ذبیحیماهان53

1شاهرودشاهرودریاضی33143706انیسیمحمد رضا54

1بوعلی سیناهمدانریاضی33143706جباریمعین55

1سید جمال الدینهمدانریاضی33143706نقی زادهشایان56

1هنراصفهانریاضی33143706اسکندریعلی57

1عالیمحالتریاضی33143706شیریآرمین58

1آموزش عالی فنیبوئین زهراریاضی33143706اله یاریامیر محمد59

1آموزش عالی فنیبوئین زهراریاضی33143706احتشامی پورعلی60

1عالی فنی و مهندسیبوئین زهراریاضی33143706قاسمیامیر حسین61

1عالی فنی و مهندسیبوئین زهراریاضی33143706موسویسید محمد مهدی62

1عالی فنی و مهندسیبوئین زهراریاضی33143706داستانامیر حسین63

1عالی فنی و مهندسیبوئین زهراریاضی33143706عبدالهیآرین64

1عالی فنی و مهندسیبوئین زهراریاضی33143706علی اکبرعرفان65

1تفرشتفرشریاضی33143706صفائیان رادمحمد تقی66

1تفرشتفرشریاضی33143706محرابیعلیرضا67

1صنعتیاراکریاضی33143706امینیمحمد هادی68

1اراکاراکریاضی33143706نادری فرمبین69

1تبریزتبریزریاضی33143706نوریحامد70

1یزدیزدانسانی33143706امیدیانمهدی71

1صنعتی نوشیروانیبابلریاضی33143706هوشمندصابر72

1گیالنگیالنریاضی33143706نیک کارآرمین73

1محققاردبیلتجربی33143706لشکریمهدی74



1پیام نورپاکدشتانسانی33143706کرمیرضا75

1پیام نورپاکدشتتجربی33143706فرهادیبهنام76

1پیام نورپاکدشتریاضی33143706باقری شادحسین77

1علم و فرهنگتهرانانسانی33143706رحمانیعرفان78

1علم و فرهنگتهرانریاضی33143706آبیاریامیر79

1علم و فرهنگتهرانریاضی33143706کاظمیامیر حسین80

1ایوانکیایوانکیریاضی33143706پناهیعلیرضا81

1رجاقزوینتجربی33143706دارانیامیر حسین82

1آزاد اسالمیتهرانتجربی33143706رادبینمحمد83

1آزاد اسالمیتهرانتجربی33143706حق وردیشایان84

1آزاد اسالمیتهرانتجربی33143706کتوکیمحمد امین85

1آزاد اسالمیتهرانریاضی33143706حاتمی ماربینیحسین86

1آزاد اسالمیتهرانریاضی33143706داود آبادیعلیرضا87

1تهران شمالتهرانانسانی33143706آقازاده قوشه سفلیعلیرضا88

عدم انتخاب رشتهمردودتجربی33143706محمودیمحمد89

عدم انتخاب رشتهمردودتجربی33143706نورخواهعلی90

عدم انتخاب رشتهمردودریاضی33143706مشهدی جعفرمحمد علی91

عدم انتخاب رشتهمردودریاضی33143706نعمتی زارعمحمد92

عدم انتخاب رشتهمردودتجربی33143706هاللیآرمان93

عدم انتخاب رشتهمردودتجربی33143706سعدیمحمد94

عدم انتخاب رشتهمردودتجربی33143706عامری فردمهرشاد95

عدم انتخاب رشتهمردودتجربی33143706پور حسن الهرودمحمد96

عدم انتخاب رشتهمردودتجربی33143706فرزادنیاحسین97

عدم شرکت در کنکورمردودریاضی33143706محسنیسید امیر حسام98

------مردودتجربی33143706نبی پورآهنگرامیر علی99

------مردودتجربی33143706یاریاردانیال100

------مردودریاضی33143706امیر جانیعرفان101

عدم ثبت نامرجاییتجربی33143706قلعه نوعیعلی اکبر102

0740030050060

      ، (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 


