
 99تا    91رتبه و رشته های قبولی کنکور  
 پزشکی سراسری علوم پزشکی تهران  5زهرا سردار    رتبه  
 دندان پزشکی سراسری شیراز          5زهرا نامور     رتبه  

 دندان پزشکی شهید بهشتی تهران            9  رتبه   مریم تنگارپور 
 پزشکی سراسری شیراز       10زهرا مرحمتی  رتبه  

 پزشکی سراسری شیراز       16نورالهی رتبه  مریم  
 شیراز   سراسری   پزشکی          17  رتبه    مریم وثاقی 

 دندان پزشکی سراسری شیراز        26کیمیا علیزاده رتبه  
    27علیرضا رحمانیان رتبه  

 دندان پزشکی سراسری شیراز       29فاطمه کشاورز رتبه  

 دندان پزشکی سراسری تهران           34زهرا کاظمی رتبه  
 38سینا معتضدیان رتبه  

 40محمدحسین قیصری رتبه  
 شیراز   سراسری دندان پزشکی            45  رتبه    ترانه استدالل 

 پزشکی سراسری تهران          45نازنین انارکی رتبه  
 44علیرضا علی پناه رتبه  
 شیراز   سراسری پزشکی         52مرییم امامی نیا رتبه 

 55زهرا هاشمی رتبه  
 پزشکی سراسری شیراز       59سانیا شیرازی  رتبه  

 شیراز   سراسری پزشکی          62  رتبه   فاطمه خلیلی 
 شیراز   سراسری پزشکی          62فاطمه زارع رتبه  

 63زاده رتبه  علی فالح  
 شیراز سراسری  پزشکی         65  رتبه   مرضیه ایزدی 

 شیراز سراسری  دندانپزشکی          71  رتبه   نجمه طاهری 
 شیراز سراسری  پزشکی         76  رتبه     فاطمه السادات رجایی رامشه 

 تهران سراسری  مهندسی مکانیک          93  رتبه   زهرا طاهری 
 پزشکی سراسری شیراز           99هانیه صالحی رتبه  

 شیراز سراسری  پزشکی            101  رتبه   فروزان اکبری 
 شیراز سراسری  پزشکی         104پارمیدا امین زاده رتبه  



 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف           105گلناز مصباحی رتبه 
 مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف        105مریم زارع مهذبیه  رتبه  

 شیراز سراسری پزشکی         106 رتبه شمیم میر باقری
 دندان پزشکی سراسری شیراز          108ملیکا رضایی رتبه 

 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف      112شقایق روشن قیاس   رتبه 
 115پارسا رستگار رتبه 

 پزشکی سراسری              123سیده پگاه فرهی رتبه 
 دندان پزشکی سراسری تهران                 130مهسا مفرج 

 شیراز سراسری پزشکی        138 رتبه  هلیا طیبی
 شیراز سراسری پزشکی        143نسترن سلمانپور رتبه 

 146شایان تاکی رتبه  
 پزشکس سراسری شیراز       152صدف کرمی رتبه 

 شیرازسراسری پزشکی      165شهرزاد بلوری رتبه  
 168هوریار ظریفکار رتبه 

 تهران سراسری    پزشکی       170 رتبه  فریما اسدی 

 دندانپزشکی شیراز     170مهسا اکابری  
 پزشکی سراسری شیراز  171فاطمه پرویزی رتبه

 دندانپزشکی سراسری شیراز         172لیال حقیقی رتبه 
 174علی قائدشرف رتبه 

   پزشکی سراسری شیراز  189 فاطمه صابرزاده
 پزشکی سراسری شیراز      181زهرا رضایی 

 پزشکی سراسری شیراز     189زهرا سلیمانی  رتبه 
 پزشکی بین الملل شیراز     190 رتبه   ساحل حیدری

 194فرشاد راست بافت رتبه 
 194رتبه محمد زارع 

 200پردیس قیصری رتبه 
 پزشکی سراسری شیراز  202ملیکا نیک عهد 

 213امید کشاورز رتبه  
 220الهام حسینی رتبه 

 225علی غالمی رتبه 



 231بهار افخمی رتبه 
 پزشکی سراسری شیراز     233درسا شکوه رتبه 
 شیراز سراسری دندانپزشکی     243 رتبه   عسل یاه حسینی

 245رتبه  ماهان یوسفی  
 259حسین کرمی رتبه 

 دندان پزشکی سراسری شیراز     288فرزانه فرهمند رتبه 
   شیراز  سراسریمهندسی مکانیک       290 رتبه   زهرا اسماعیلی

 پزشکی سراسری شیراز       297زهرا عابدینی رتبه 
 شیراز سراسری پزشکی       305 رتبه  هانیه نجفی 

 305صبا طالب زاده رتبه 
 شیراز سراسری   دندان پزشکی    310 رتبه  نیک منشسارا 

 شیراز  سراسری پزشکی     312  رتبه  فاطمه عالیشوندی
 321محمدحسین هنرور رتبه  

 334محمدامین بلوری رتبه 
 دندان پزشکی سراسری شیراز     326زهرا قره چاهی رتبه 

 پزشکی سراسری شیراز      340فاطمه زارع 
 پزشکی سراسری شیراز     348ساغر فهندژ سعدی رتبه 

 349مینا کردستی رتبه 
 دندان پزشکی سراسری بوشهر      350نازنین جعفری رتبه 

 355محمد مسرور بابا اناری رتبه 
 مهندسی مکانیک سراسری تهران    357فاطمه ایزدی رتبه 

 دندانپزشکی سراسری یزد  363ملیکا کیومرثی 
 363رتبه مبینا آزادی 

 پزشکی سراسری فسا  364صبا بذرافشان رتبه 
 مهندسی مکانیک سراسری شیراز      364فرانک ملک زاده رتبه 

 365پویا آسمان رفعت رتبه  
 پزشکی سراسری    369سیده پردیس فرهی رتبه 

 پزشکی سراسری شیراز         376کیانا آزاد رتبه 
 پزشکی سراسری شیراز       381فاطمه جذابی رتبه  

پزشکی سراسری فسا  383زهرا عباسی   



 پزشکی سراسری شیراز        384مهتاب ستایش رتبه 
 شیراز  سراسریپزشکی    390 رتبه  شهربانو پاک سرشت

 مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی شریف     391فاخته تقی شکرگزار رتبه 
 پزشکی سراسری یزد         393فاطمه حیدری 

 شیراز  سراسری دندان پزشکی     399 رتبه   شبنم غالمی
 علوم کامپیوتر سراسری تهران     401ستاره ابهری رتبه 

 دندان پزشکی سراسری شیراز   410ستاره حسین پور رتبه   
 420سارا اکبری موسوی رتبه 

 پزشکی سراسری شیراز    436مرییم رنجبر رتبه 
   پزشکی سراسری     450یاسمن فصیحی  رتبه 

 مهندسی شیمی صنعت شریف تهران   451ساغر المعی رتبه 
 پزشکی سراسری اصفهان                           457کیمیا غضنفری رتبه  

 مهندسی پزشکی دانشگاه امیر کبیر تهران       470 رتبه  اندیشه اطمینان 
 پزشکی سراسری       477یاسمن کاظمی رتبه 
 پزشکی سراسری فسا      480زهرا باقری  رتبه  

 یزد  سراسریپزشکی دندان       484 رتبه شقایق جمالی 
 شیراز   سراسریپزشکی       486 رتبه  ساناز جهانبازی

 487محمد پارسا تابع بردبار رتبه 
 دندان پزشکی سراسری شیراز       489لیال رحیمیان رتبه 
 پزشکی سراسری اصفهان        494الناز ریحانی رتبه 

 مهندسی شیمی صنعت شریف تهران  502فاطمه کدخدایی رتبه 
 503آوا لشکری زاده رتبه 

 پزشکی سراسری شیراز   507نگار سوخکیان 
 دندان پزشکی سراسری بوشهر      510کیمیا کیومرثی رتبه 

 سراسری شیراز  مکانیک مهندسی       509  رتبه  مهتاب مهدوی
 517ثنا منصوری رتبه 

 پزشکی سراسری فسا       522حانیه محمدی رتبه 
 یاسوج سراسری دندانپزشکی       525 رتبه   زهرا برزگر

 531محمدمهدی کریمی مزیدی رتبه 
 پزشکی سراسری تبریز     538دالرام مهرزاده رتبه 



 545زهرا رحیمی رتبه 
 551علی مرادی رتبه 

 پزشکی سراسری یزد   559زهرا سمیع پور رتبه 
 560علی اصنافی رتبه  

 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف      565نیکا کریمی جشنی رتبه  
 566مریم فرقانی جهرمی رتبه 

 پزشکی سراسری جهرم     569پرنیا معماری رتبه 
 پزشکی سراسری فسا  588پردیس پرهیزگار رتبه  

 588مهدی غالمی رتبه 
 اصفهان سراسری پزشکی         595 رتبه  ا نمازیمن

 596هاتف صابری جهرمی رتبه 
 597مائده دهقان رتبه 

 598ظریفکار رتبه هورشاد 
 بندرعباس  سراسری داروسازی    600مریم کشاورز  

 مهندسی کامپیوتر سراسری شیراز    603آیدا تقی پور رتبه 
 پزشکی سراسری      608یاسمن حبیبی رتبه 

 611سنانعمت الهی رتبه 
 پزشکی سراسری یزد      613 رتبه لیال قدرتی  

 پزشکی سراسری یزد    618صیا چیز فهم دانشمندیان رتبه 
 مهندسی مکانیک سراسری بوشهر   630نگین غالم پور رتبه 

 همدان  سراسری دندان پزشکی      630 رتبه  نگار اطمینان 
 مهندسی مکانیک سراسری شیراز      631ملیکا زارع  رتبه 

 633مریم ساالریان رتبه 
 علوم کامپیوتر سراسری امیرکبیر تهران      636سارا فرهادی رتبه 

 دندان پزشکی سراسری بوشهر       636همتا تهمتن 
 دندانپزشکی سراسری کرمان       643 رتبه  سارا شرائین 

 پزشکی سراسری یزد      654پرنیا طالبان پور رتبه 
 تهران مهندسی شهرسازی سراسری       657پریسا اعیانی رتبه 
 داروسازی سراسری بندرعباس   667مریم کشاورز رتبه 

 شیراز پزشکی سراسری ظرفیت مازاد    668فاطمه عطار رتبه 



   671صدف نعمتی رتبه 
 673زینب قاسمی رتبه 

 پزشکی سراسری جهرم   682پروین مختاری 
 704علیرضا رستگار رتبه  
 داروسازی سراسری شیراز   706ساره جمشیدی رتبه 

 707مهدی روحانی رتبه 
 پزشکی سراسری یزد   714نگین رمضانی رتبه 

 724محمد حسین علیمردانی رتبه 
  736خدیجه ایمان خواه رتبه  

 شیراز سراسری مهندسی عمران        741 رتبه   فاطمه کاظمی
 سراسری جهرم پزشکی       745 رتبه محدثه مرادی پرست 

 مهندسی مکانیک سراسری شیراز    747فرناز شمس عزت رتبه  
 اقتصاد سراسری تهران   767آیدا احمدی رتبه 

 784مهدیه محمد حسینی رتبه 
 فسا  سراسری پزشکی      787رتبه  پرنیا کامیاب

 پزشکی سراسری فسا     790حانیه کالیی   رتبه 
 759پریماه استقالل رتبه 

 یاسوج سراسری دندانپزشکی     800 رتبه   دهقانیفوزیه 
 804یاسمین روئین تن پور رتبه 

 پزشکی سراسری جهرم        807سارا خانی رتبه 
 مهندسی کامپیوتر سراسری بوشهر     813نگین شریفی رتبه 

 821مهرنوش رییسی رتبه 
 826امیر حسین کاووسی رتبه 

 داروسازی سراسری شیراز         822 رتبه فرزانه کارگزار حقیقی
 داروسازی سراسری شیراز      830فاطمه یوسفی رتبه 
 دندان پزشکی سراسری بندرعباس   836هانیه یوسفی رتبه 

 داروسازی سراسری شیراز  842ویانا وکیلی رتبه 
 پزشکی سراسری فسا 846فائزه اسماعیل پور رتبه  
 861امیر حسین محمدی رتبه 

 بوشهر سراسری دندانپزشکی        873 رتبه   منوچهریراضیه 



 873پیمان قبادی رتبه 
 داروسازی سراسری شیراز  875راضیه رشیدی 

 پزشکی سراسری فسا         882سمر رحیمی رتبه 
 شریف صنعتی دانشگاه فیزیک         887 رتبه  کیمیا زرگر زاده

 پزشکی سراسری فسا     889فرشته عباسی رتبه 
 893حسینی رتبه محمد  

 پزشکی سراسری فسا    896زهرا رئیسی رتبه 
 896عرفان گل سرخ رتبه 

 پزشکی سراسری فسا        891 رتبه شیما شمس
 902مریم محمد زاده رتبه 

 903محمد رحمانیان رتبه 
 دندان پزشکی سراسری بوشهر     910مارال رستمی  

 910امیر حسین زارع رتبه 
 920زهرا حق شناس رتبه 
 پزشکی شیراز     922نگار نجات بخش رتبه 

   925ارشیا ابراهیم زاده رتبه 
 930علی اعتماد فرد رتبه 

 939محمد زارع رتبه 
 939علی رفیعی رتبه 

 سته فیزیک سراسری زنجان دکتری پیو         944رتبه   نجمه موذن 
 947محمد حسن شهپری رتبه 

 علم و صنعت تهران مهندسی برق          952نیلوفر نینوایی رتبه 
 پزشکی سراسری کرمان   961فائزه محمد قاسمی رتبه  
 پزشکی سراسری فسا      965سیده ساغر طبیب رتبه  

 ظرفیت مازاد سراسری  پزشکی   974کیمیا سالجقه رتبه 
 پزشکی سراسری فسا       975 رتبه فاطمه زارعیان 

   981بهارآریانا 
 کامپیوتر سراسری شیراز مهندسی   986مریم بیگلری رتبه 

 989امیر حسین کشاورزیان  

 



 


