
 

 

 

 

 

 

 

 93- 94                                                                                  پذيزفته شدگان كنكور سزاسزي و آساد            رشته تجزبي                      سال 

            

  دانشگاه آساد دانشگاه سزاسزي نام و نام خانوادگي رديف

 ــ داًشگاُ شاّد - پسشکی  زّرا هیرآذَرلَ 1

 داًشگاُ عالهِ طباطبایی- رٍاى شٌاظی  هحدثِ شفیعی 2
هیکرٍبیَلَشی ٍاحد - زیعت شٌاظی ظلَلی ٍ هَلکَلی 

 پسشکی تْراى

 ٍاحد پسشکی تْراى- علَم آزهایشگاّی  داًشگاُ شْید بْشتی- هدیریت هالی  شْرزاد هیرزایی 3

 ــ داًشگاُ شْید بْشتی- رٍاى شٌاظی  فاطوِ فیرٍزاى 4

 ٍاحد پسشکی تْراى- پرظتاری  (ض  )داًشگاُ السّرا - شیوی  هائدُ کیایی 5

 ٍاحد  پسشکی کرج -  داهپسشکی  (ض)داًشگاُ السّرا - هدیریت بازرگاًی  فاطوِ یحیایی 6

 داًشگاُ عالهِ طباطبایی- هدیریت دٍلتی  هْتا لٌدراًی 7
هیکرٍبیَلَشی ٍاحد - زیعت شٌاظی ظلَلی ٍ هَلکَلی 

 پسشکی تْراى

 ــ داًشگاُ شیراز- رٍاى شٌاظی  زکیِ زهاًی 8

 ٍاحد پسشکی تْراى- هٌْدظی بْداشت حرفِ ای  داًشگاُ علَم پسشکی شْید بْشتی- هٌْدظی بْداشت  ثریا شعباًی 9



 93- 94پذيزفته شدگان كنكور سزاسزي و آساد                 رشته رياضي                    سال 

 دانشگاه آساد دانشگاه سزاسزي نام و نام خانوادگي رديف

 ــ (ض)داًشگاُ السّرا - هٌْدظی هکاًیک  زّرا حاج ابراّیوی 1

 ٍاحد علَم تحقیقات- هٌْدظی پلیور  داًشگاُ صٌعتی اصفْاى- هٌْدظی شیوی ًعاجی  رضَاى اکبری 2

 ٍاحد قسٍیي- هٌْدظی هعواری  داًشگاُ ٌّر تْراى- هٌْدظی هعواری  یاظوي ظادات زّرایی 3

 ٍاحد تْراى هرکسی- هٌْدظی هعواری  داًشگاُ شْید رجایی- هٌْدظی هعواری  ًیلَفر یسداى جَ 4

 ٍاحد تْراى شوال- هٌْدظی هعواری  داًشگاُ شْید رجایی- هٌْدظی هعواری  زّرا آقا هحودی 5

 ــ داًشگاُ ذَاجِ ًصیرالدیي طَظی- هٌْدظی هَاد  ظور رفیع 6

 ٍاحد تْراى جٌَب- هٌْدظی کاهپیَتر فٌاٍری اطالعات  داًشگاُ علن ٍفرٌّگ تْراى- هٌْدظی صٌایع  هارال صٌَ بری 7

 ٍاحد تْراى هرکسی- هٌْدظی هعواری  داًشگاُ ارٍهیِ- هٌْدظی هعواری  ًگار پَر ذداقلی 8

 ٍاحد علَم تحقیقات- هٌْدظی پسشکی بیَهکاًیک  (ض )داًشگاُ السّرا - شیوی  ترگل درذشاى ًصاد 9

 ٍاحد تْراى شوال- هٌْدظی صٌایع  داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر- هٌْدظی پلیور  هحیا بلبلیاى 10

 ٍاحد تْراى جٌَب- هٌْدظی هکاًیک  داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر- هٌْدظی پلیور  صبا هیراى هَظَی 11

 ٍاحد تْراى هرکسی- هٌْدظی هعواری  داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر- هٌْدظی پلیور  ظایٌا هتکلن 12

 ٍاحد تْراى شوال- هٌْدظی صٌایع  داًشگاُ عالهِ طباطبایی- رٍاى شٌاظی  تاًیا ارجوٌدی 13

 ٍاحد تْراى هرکسی- هٌْدظی کاهپیَتر ًرم افسار  داًشگاُ شْید بْشتی- زباى رٍظی  یلدا جلیلًَد کریوی 14

 ٍاحد تْراى هرکسی- هٌْدظی پسشکی بیَهکاًیک   داًشگاُ صٌعتی بابل - ریاضیات ٍ کاربردّا  کیویا احود شیرٍاًیاى 15

 ٍاحد تْراى شوال- هٌْدظی هعواری  داًشگاُ هازًدراى بابلعر-فیسیک  یاظویي جام جوی 16

 

                                            

 



 

 93- 94پذيزفته شدگان كنكور سزاسزي و آساد                 رشته انساني                    سال 

 دانشگاه آساد  دانشگاه سزاسزي نام و نام خانوادگي رديف

 ــ داًشگاُ تْراى- حقَق  ًیرُ شید االظالهی 1

 ــ داًشگاُ شْید بْشتی- حقَق  صباصدیقی صفایی 2

 ٍاحد تْراى شوال- حقَق  داًشگاُ شْید بْشتی- هدیریت بازرگاًی  آٍا هحعٌی 3

 ــ داًشگاُ تْراى- باظتاى شٌاظی  آرزٍ ترک ذیر آبادی 4

 ــ داًشگاُ شْید بْشتی- علَم اقتصادی  ّعتی یسداًی 5

 ٍاحد پسشکی تْراى- رٍاى شٌاظی  داًشگاُ شْید بْشتی- علَم اجتواعی  ًرگط فرقاًی ًیا 6

 ٍاحد تْراى شوال- هدیریت بازرگاًی  داًشگاُ عالهِ طباطبایی- رٍزًاهِ ًگاری  دریا فلکی 7

 ٍاحد پسشکی تْراى- رٍاى شٌاظی  داًشگاُ عالهِ طباطبایی- هددکاری اجتواعی  ًًَا هحعٌی 8

 ٍاحد پسشکی تْراى- رٍاى شٌاظی  داًشگاُ عالهِ طباطبایی- رٍابط عوَهی  پرظتَ دّقاى 9

 

 

 

 

 



 

 93-94پذيزفته شدگان كنكور سزاسزي و آساد                 رشته هنز                    سال 

 دانشگاه آساد دانشگاه سزاسزي نام و نام خانوادگي رديف

 ــ داًشگاُ تْراى- عکاظی  ًیلَفر هحوَدیاى 1

 ــ داًشگاُ علن ٍ صٌعت  تْراى- طراحی صٌعتی  حلوا چرخ زریي 2

 تْراى هرکس- عکاظی  داًشگاُ ٌّر تْراى - ًقاشی   پرًیاى هععَدی ذَاُ 3

 ــ داًشگاُ ٌّر تْراى - ًقاشی   آذیي کَزُ چی 4

 تْراى هرکس- عکاظی  داًشگاُ ٌّر تْراى- عگاظی  ّاًیِ اًصاری 5

 ــ داًشگاُ ٌّر تْراى-  طراحی فرغ  یاظوي رباعی 6

 ارتباط تصَیری تْراى هرکس  (ض)داًشگاُ السّرا - ارتباط تصَیری  یاظوي احودی 7

 ارتباط تصَیری تْراى هرکس  (ض)داًشگاُ السّرا - ًقاشی  هْدیِ ظاقیاى 8

 ــ  (ض )داًشگاُ السّرا -  کتاب ٍ ًگارگری  کیویا حاجی براتی 9

 ــ داًشگاُ شریعتی- طراحی لباض  غسل ظتَدُ فرد 10

 

 


