
 

 باسمه تعالی

 دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره

  91سال  اسامی قبول شدگان کنکور سراسری و آزاد

 ردیف ًام ٍ ًام خاًَادگی رضتِ قبَلی

 داًطگاُ ػلن ٍ صٌؼت تْراى –هٌْدسی هَاد 

 تْراى هرکس –هٌْدسی هؼواری 
 1 سحر کالًتر

 داًطگاُ خَاجِ ًصیر تْراى –هٌْدسی ػوراى 

 غربتْراى  -هٌْدسی صٌایغ
 2 راضیِ رستوی

 داًطگاُ السّرا تْراى –هٌْدسی صٌایغ 

 ػلَم ٍ تحقیقات -هٌْدسی پلیور
 3 الْام ػبدالْی

 داًطگاُ ضْید بْطتی تْراى –فیسیک 

 تْراى غرب –هٌْدسی هؼواری 
 4 هحیا جاًقرباى

 داًطگاُ ضْید بْطتی تْراى -ضیوی 

 تْراى پسضکی –زیست ضٌاسی سلَلی هلکَلی 
 5 داٍریزّرا 

 داًطگاُ ػلن ٍصٌؼت تْراى –ریاضیات ٍ کاربردّا 

 تْراى غرب –هٌْدسی هؼواری 
 6 فائسُ خالقیاى

 راىداًطگاُ السّرا تِ –فیسیک هٌْدسی 

 ضرکت ًکردُ
 7 سارا رًجبراى

 داًطگاُ دکتر ضریؼتی تْراى -هٌْدسی برق

 تْراى ضوال –هٌْدسی هکاًیک 
 8 ضرارُ لطفی

 داًطگاُ دکتر ضریؼتی تْراى –هٌْدسی هؼواری 

 تْراى غرب –هٌْدسی صٌایغ 
 9 پریسا خلیلی

 داًطگاُ تْراى –هٌْدسی کطاٍرزی 

 تْراى جٌَب -هٌْدسی هؼواری
 10 سارا سریسدی

 تْراى داًطکدُ ػلَم اقتصادی –ػلَم اقتصادی 

 تْراى هرکسی –ضیوی کاربردی 
 11 هلیکا دٍست هحودی



 

 باسمه تعالی

 داًطگاُ ػلَم پسضکی قسٍیي –َّضبری 

 تْراى غرب -هٌْدسی هؼواری
 12 پاًتِ آ صفایی

 داًطگاُ یسد –شًتیک 

 هٌْدسی ػوراى 
 13 ًگار آٌّگر

 قسٍیي–هٌْدسی صٌایغ 

 تْراى هرکسی –ػلَم اقتصادی 
 14 یگاًِ هحسٌی پَیا

 هٌْدسی فٌاٍری اطالػات

 هٌْدسی ّستِ ای 
 15 یاسوي صداقت فرد

    ITهٌْدسی 

 هٌْدسی ضیوی 
 16 غسل ضوطاد ػابدی

 هٌْدسی هؼواری 

 هٌْدسی صٌایغ 
 17 ضْرُ هحودیاى 

 18 هْساد فرضچی  زیست ضٌاسی سلَلی هلکَلی 

 ػوراى ی کارداى

 فیسیک 
 19 هْسا خلیلی

 هٌْدسی صٌایغ 

 هٌْدسی صٌایغ 
 20 هْرسیوا پیرٍی

 هٌْدسی ػوراى 

 هٌْدسی ضْرسازی
 21 سپیدُ لطفی

 حسابداری  

 هٌْدسی ًساجی 
 22 زّرا خَاجِ ًصاد

 هٌْدسی ػوراى 

 هٌْدسی صٌایغ 
 23 فاطوِ ساهاى پَ 

 هؼواری داخلی

 فیسیک َّاضٌاسی
 24 فرحٌاز هٌظَری

 هٌْدسی ضیوی

 هٌْدسی برق 
 25 فاطوِ رادهْر
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 هٌْدسی فٌاٍری اطالػات

 هٌْدسی کاهپیَتر 
 26 فاطوِ ػباسی

 27 هَذىهْسا  ضیوی دارٍیی 

 هدیریت بازرگاًی 

 ػلَم ٍ تحقیقات –ػلَم اقتصادی 
 28 زّرا ضَکتی

 ػلَم کاهپیَتر 

 هٌْدسی کاهپیَتر 
 29 ترهِ خاًجاًی 

 هدیریت هالی 

 زیست ضٌاسی 
 30 هْرسا ػصری

 هدیریت صٌؼتی 

 زیست ضٌاسی سلَلی هَلکَلی 
 31 سارا اسوؼیلی هقدم

 هٌْدسی کطاٍرزی 

 هٌْدسی برق 
 32 زّرا هیر ػابدیسیدُ 

 هٌْدسی کطاٍرزی 

 زیست ضٌاسی ػوَهی 
 33 ضْرزاد اًجن رٍز

 هٌْدسی کطاٍرزی 

 ضیوی هحض 
 34 ّیال دهاری

 35 هلیکا بابایی زیست ضٌاسی سلَلی هَلکَلی 

 36 رشیي تَکلی هٌْدسی کطاٍرزی 

 کارداًی اهَر باًکی 

 ػلَم اقتصادی 
 37 ساریٌا ػطار اسدی

 هدیریت اهَر هالی 
 زیست ضٌاسی ػوَهی 

 38 هؼصَهِ فرٍردیي

 آهار ٍ سٌجص آهَزضی 
 هٌْدسی کاهپیَتر 

 39 هْسا ضفیؼی

 هدیریت بازرگاًی 

 زیست ضٌاسی ػوَهی 
 40 سارا هَهٌی

 41 تیٌا بْراهی  زباى ٍ ادبیات اًگلیسی 
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 ٍاحد ػلَم تحقیقات  –هٌْدسی ٍرزش 

 42 هلیکا فصیحی زیست ضٌاسی سلَلی هلکَلی 

 هدیریت بازرگاًی 

 زیست ضٌاسی سلَلی هلکَلی 
 43 فاطوِ کریوی

 44 گلٌَش بابایی زباى ٍ ادبیات اًگلیسی 

 45 فرًاز بیات سرهدی ضیوی هحض 

 حسابداری 

 زیست ضٌاسی ػوَهی 
 46 ضیدا ضؼیبی 

 47 هصدُ حاجیاى  ضیوی کاربردی 

 48 فریبا الواسی  ػلَم اقتصاد 

 49 طلَع بْاری  ػلَم اقتصاد 

 


