
دانشگاه نام نام خانوادگیردیف

تهراندانشگاه صنعتی شریف برق مهندسی حدیث روحانی1

تهرانصنعتی شریف دانشگاه فیزیک یمائده کارخانه یوسف2

تهرا ندانشگاه شهید بهشتی مهندسی مکانیک فاطمه پارسی نژاد3

تهراندانشگاه خواجه نصیر فضا مهندسی هوا و درسا مجیدی4

تهراندانشگاه شهید بهشتی مهندسی انرژی یاسمن صیادلو5

هرانتدانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی موادو متالوژی مهرسا تجلی زاده6

امیرکبیرتهرانصنعتی دانشگاه نساجیمهندسی عسل همتی نیک7

8
مهتاب قنداق ساز

مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ تهران 
مهندسی معماری تهران مرکز

9
صبا مرتاض مهربانی

قممهندسی مکانیک دانشگاه 
مهندسی معماری تهران شمال

عسل السادات  10
شجاعی

تهرانآمار دانشگاه الزهرا 
صنایع تهران مرکزمهندسی 

11
سارا صالحی

سمناندانشگاه کامپیوتر مهندسی 
شمالمهندسی معماری تهران 

12
پردیس مهربد

مشهددانشگاه فردوسی ریاضیات و کاربردها 
مهندسی مکانیک دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

13
غزل روزبهانی

مهندسی صنایع دانشگاه ارشاد تهران 
صنایع علوم و تحقیقات تهرانمهندسی 

14
مارال ضرابیه

مهندسی صنایع دانشگاه ابرارتهران 
مهندسی نساجی علوم و تحقیقات تهران

ارشاد تهراندانشگاه مهندسی معماری صبا اعیانی فرد15

16
رومینا رضایی

تهرانمهندسی پزشکی دانشگاه ابرار 
مهندسی پزشکی علوم پزشکی تهران

مهندسی معماری تهران غربپارمیدا پیشوایی17

تهران شمال مهندسی صنایع آیدا احمدیان18

(رشته ریاضی و فیزیک)اسامی دانش آموزان برتر کنکور سراسری
97-98سال تحصیلی    
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دانشگاهنام نام خانوادگیردیف

مهسان مختاری1
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

پزشکی تهران پزشکی

آتنا قربانیان2
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پزشکی تهران پزشکی

شکیبا پازاج3
علوم پزشکی اصفهاندانشگاه مامایی 

مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شکیبا بزرگواری4
خوارزمی تهراندانشگاه زمین شناسی 

مترجمی زبان آلمانی دانشگاه علوم و تحقیقات

فائزه پاسدار5
زیست شناسی جانوری دانشگاه دامغان
میکروبیولوژی دانشگاه تهران پزشکی

مانا شیخ حسین6
زیست شناسی سلولی و مولکولی 

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

درسا احسانی7
مدیریت بازرگانی دانشگاه ارشاد تهران

شیمی کاربردی دانشگاه علوم دارویی تهران

مدیریت صنعتی دانشگاه ارشاد تهرانمبینا حق پرست8

ثمین صبا پور9
مدیریت فرهنگی و هنری دانشگاه علم و فرهنگ تهران

یدانشگاه تهران پزشکمولکولی زیست شناسی سلولی 

میکروبیولوژی دانشگاه تهران پزشکیمی گل میرزایی10

11
هلیا عزیز آبادی 

فراهانی
تهراندانشگاه علوم داروییمولکولی زیست شناسی سلولی 



(علوم انسانیرشته )اسامی دانش آموزان برتر کنکور سراسری
97-98سال تحصیلی    

دانشگاه  نام نام خانوادگیردیف

روزانه-بهشتی تهراندانشگاه حقوق فرشته فرمانی1

عالمه طباطبائی تهراندانشگاه حقوق فاطمه عباسی2

دانشگاه عالمه طباطبایی تهران مالی مدیریت آتنا رحیمی3

ران عالمه طباطبایی تهدانشگاه بازرگانیمدیریت کتایون خطیری نژاد4

الینا نیکو5
انتهردانشگاه عالمه طباطبایی مدیریت صنعتی 

مدیریت مالی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

تهران( س)دانشگاه الزهرا روانشناسی گالره مهدوی6

تهراندانشگاه شهید بهشتی اقتصاد بهار داداش زاده7

تهران دانشگاه برنامه ریزی اجتماعی و تعاون سروناز بنکدار8

تهرانشهید بهشتی دانشگاه جامعه شناسی سرمیناز بندلی9

تهرانشهید بهشتی دانشگاه جامعه شناسی صباآراسته10

تهراندانشگاه مردم شناسی بهار بهزادیان11

حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهرانپارمیس میرجلیلی12

نگین ابویی13
حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران

حقوق تهران مرکز

(بابلسر) مازندارن دانشگاه حقوق عباسی( سارا) فاطمه 14

نادیا مرادی15
حقوق دانشگاه ارشاد تهران

حقوق دانشگاه علوم و  تحقیقات تهران



(هنـــــــــر رشته )اسامی دانش آموزان برتر کنکور سراسری
97-98سال تحصیلی    

دانشگاه نام نام خانوادگیردیف

روزانه-هنر تهران دانشگاه نقاشی آویسا هاشمی1

روزانه-الزهرا دانشگاه طراحی صنعتی آناهیتا صالح خو2

روزانه-الزهرا تصویری دانشگاه ارتباط سارا علوی راد3

روزانه-هنر تهران دانشگاه صنایع دستی سالله آقاامینی4

روزانه-الزهرا تهران دانشگاه نقاشی مریم تقی زاده5

روزانه-الزهرا تصویری دانشگاه ارتباط ملینا صادقزاده6

روزانه-هنر تهران دانشگاه عکاسی رعنا نجاریون7

هروزان-الزهرا تهران دستی دانشگاه صنایع المیرا محمدی8

شریعتی تهران لباس دانشگاه طراحی سارا اسعدی9

سوره تهراندانشگاه ارتباط تصویری بهین مرادی فرد10

سوره تهران نقاشی دانشگاه روژان فالح نژاد11

شریعتی تهران دانشگاه طراحی لباس هلیا تشرفی12

علم و فرهنگ تهران دانشگاه طراحی لباس گلبهار خاتمی13

علم و فرهنگ تهران دانشگاه نقاشی آال ملکی14

سوره تهران نقاشی دانشگاه مه بانو شریفی15

علم و فرهنگ تهراندانشگاه طراحی پارچه سها جاللی16

علم و فرهنگ تهران دانشگاه نقاشی سارا نوروزی17


