قابل توجه دانشجویان گرامی
بددن و یلدداسا یلددیرش ش د ست دددند یل د دنیم مع کددین مع ر د

یعد یلددش

یعدن لیل تحصاسش  1400-1401دا تسلدد میککد ند ادی یشده ،ددندد مع یدنیل دس
با یطهع رش علن .قیبل ذ س یلد

شد ست کیدی ش ر دس بدا تیاادن لدی رین لد

ی

آرس ت کسع رشبیدن.
یلیرش ش سف ا دنگین یصسش مع شستیل لی رین ل
معصسعت یکصسیف مع سیل

ثب

رش دسم.

دسم عی بدا عی یکیردا مف دس یلد دنیم مع کدین

با آمعس  talents@alzahra.ac.irیعلیل کمیاان.
مع صسعت یکصدسیف ش سف دا ددندی یصدسشد یلدیرش ذ ادسد یدی ن و سیا دن
دن.
ش ست دنگین یصسش ال  ،یل

فس ،بسعلش صهحا

شمسرش ش سف ا دنگین لیل

 1400عی ت مال کمسمد ی با امسید رنیعک ذ س دند مع لا ک سد با آمعس ی مال یمیعد
حمی

ی یل دنیمایی مع کین یعلیل کمی ن .شن ،یعلیل با رسق د رسیب لغس قبسلش

گسم ند ی رسئسلا
آمعس ی مال یمیعد حمی

آن با شیند میکک س سیان بسم.
ی یل دنیم ایی مع کینtalents@alzahra.ac.ir :

لا ک میکسسم فس ،بسعلش صهحا

شمسرش 1400

خرداد 1400

دانشکده

رشته

نرگس زکی پور

-

فاطمه تقی خانی

-

زهرا مهری

-

زکیه صالحی پناه

-

منیره وهاب نژاد

فاطمه میرزائی کنجانی

مرضیه زکی

فاطمه نظری فر

ندا سلطانی

مهدیه اللهیاری

زهرا اینانلوشویکلو

سحر خیرجو زرنقی

شقایق توکلی

فاطمه زهرا فیضی

است

پارمیدا به آئین

زینب سادات صدرالحافظی

رص سشش

بهار امیریان ورنوسفادرانی

فاطمه اسدی

یلدا سادات یارندی

طوبی برزگر سواسری

آرامش میرسعیدی

تینا هادی حاجی نقاش

ف ا ی ربیکش ح سق

شسس ،قسین ی حن ث

-

یلهرش

یم ین ی شسفین

تیع خ فسا گ ی
تمنن رسل یلهرش

دانشکده

ویدا بیگدلو

-

شاخه
-

فسسفا ی ه،
الهیات

گرایش /

پذیرفته شدگان اصلی

پذیرفته شدگان ذخیره

ری نلش یرپاستس

-

-

-

فنی و
مهندسی
ری نلش لاس م

لاس م ایی

ایی یکسژی

یکسژی

ری نلش لاس م

ت سلسژی

ایی یکسژی

یکسژی

ری نلش ص ی

ری نلش یرپاستس

دامش ت
شیمی –
فیزیک

مریم بلندی آرانی

فاطمه نوروزیان

آرزو محبی دیجوجین

هانیه شکرابی

آیدا بیطرف

عاطفه قدس نیا

بیا ا لی ی

فاطمه فرزانگان

فاطمه کرمی

لاس م ای

فاطمه خطیبی نیا

مرضیه کریمی

آران حاجی پور فرد

مهشاد زارعی

نگار یارمحمدی

شقایق تکلو

زهرا دهقان پور

معصومه نجیبی

زینب سادات سبحانی

-

پویه بنی جمالی

-

نیوشا سنگ سفیدی

-

مریم عابدینی

-

الناز رضائی

-

کس ،یف یع

ا

-

دامش فا ک

-

دامش آلش

-

مرجان جلوه زاده

-

لیانا پارسئقیان

-

نیلوفر ضیغمی

افسانه بدری

نیلوفر باژن

-

کیکس دامش

-

فا ک

ریمد چنیل

کیکسفا ک

-

فستسکاک

-

فا ک

ادبیات

ر سیمش بین
فسیکسا

ک س ،ی ی س
فا ک

ندا ادبی نیگجه

-

نیلوفر رضایی

-

سارا محسنی توانا

-

افسانه بدری

-

زهره پروندی

-

یلدا پور هوشیار ضیابری

-

کیانا فیروزان

-

صبا طاهرپور

-

فاطمه مظهری

-

شکیبا قاسمی دارستانی

-

بهاره سلیمان پور سلماسی

-

نازنین شجاع حیدری

مریم درستیان

شکیال محمدی

سما زهره ای

مبینا زمانیان

هما سهرابی

-

سیده کیانا رکنی

شراره قاسمی

پرستو جاللی ثابت

-

نگار آقامیرزایی

-

پریسا جعفرزاده
بین ی یمبایت شسبش

تیع خ

-

-

تیع خ ی سین
یلهرش

تیع خ

تیع خ یله،

آریع ع یضش

-

علوم
ریاضی

ع یضش یعبسمی

-

ع یضش رحض

آکیلا

فاطمه نصرتی

-

فائزه ترکمنی

-

شیوا حسنی

-

کیانا قاسمی فرد

سیده ملیکا طاهری

کیانا جاویدی انارکی

محدثه خدامرادی

سپیده سادات مدنی

فایزه رضایی

مریم معارفوند

-

الناز گروسی

-

زهرا نعمتی

-

فاطمه فرحزادی

-

عسل خسروی

-

سنا آریا

-

فاطمه یزدان پناه

-

پریسا ابولی زاده اسماعیل آباد

-

زهرا نعمتی

-

سولماز فرخ

-

ع یضش رحض

ا نلا

کیمیا باوفای سمیرمی

-

بسکیرا ع ی معلش

-

فاطمه پیراسته

فرزانه بستان شیرین

مریم یعقوبی

فرزانه بستان شیرین

آرس دش

-

حوریا بهروزی

-

رن س

زینب توانگر
تیع خ ی فسسفا
آرس ت ی شسیعت
علوم

عییکک یلش تسبا ش

-

حدیث حیدرنیا

-

محیا اصغری

تربیتی و

محدثه مصیبی

روانشناسی
رکییعد

شسم یطهشیت ی
میک

د یلش

عییکک یلش بیلا ش

علوم
زیستی

س

د یلش
گایاش

رکییعد
یکسیمد

رن س
یطهشیت

لاس میتاک
ی بس،
د یلش

مهشاد ریاحی
-

مبینا سلیمیان

-

فرخنده شهریاری

-

زهرا پاکدل

-

زرین مدرس وحید

-

مریم هشترودی

-

ملیکا نوارنی

-

زهرا امید

-

مریم کمری بیدکربه

-

فاطمه خیامدار

-

د یلش

س

گایاش

س

ف ییعی

فا سلسژی

را سیبش

باسدامش

-

باسفا ک

-

را سیب
را سیباسلسژی

ایی بامیعی
ی

را سیباسلسژی

رحا ش

یعتبی تصس سی

-

زهرا چکیده خون

زهرا امید

پریسا گلبرگ تکلیمی

-

فاطمه مقصودی

-

ثنا کراچیان

نگین اسالمی بیدگلی

نگر خلیلی

فاطمه نصیری خوانساری

نرگس عرب

-

فاطمه خیامدار

نگین اسالمی بیدگلی

کیمیا شرج صفری

نگار خلیلی

زهرا معصومیان

-

تینا فالح

فاطمه قاسمی

زهرا فرخ

-

مریم مرشد

-

مهشید سعیدی

-

فاطمه نصیری خونساری

-

مائده رادفر

زینب کرمی

نگین شیرود رمضانی

مریم شهبازی

هنر

یلدا نورالدینی
ک یدش

فاطمه گودرزی

-

سارا طالبپور

پگاه ابراهیمی

اس

-

شژیا

ص یب مل ش

-

طسیحش شیعچا
یلبیس

شژیا
دانشکده

شسس،

یی میشش

علوم
حسیبنیعی

نیلوفررمضانی

مهشاد کاظمی

مائده مهدوی

ثمین ملتمس

سمانه قربانلو

-

عاطفه مشتاقی

-

شادی مغزی نجف آباد

-

فاطمه گودرزی

الهه قادری

پگاه ابراهیمی

-

زهرا کماندار آرانی

-

عاطفه شمشیری

پگاه ابراهیمی

مونا آبادی گر

شکیال اسماعیلی

نیلوفر سعیدی

محدثه زرگر

مهرنوش عتیقی

میترا جوادزاده

زینب کرمی

-

-

زهره بابایی

-

عاطفه احمدی

-

فائزه گودرزی طائمه

-

-

ساجده اسالمی
مرضیه عالمی

غزل غفوری

اجتماعی و
اقتصادی
حسیبنیعی
ریلش

حسیبسلش

حسیبنیعی رن س

-

-

فاطمه تاجداری

زهرا احمدی

الهه ترکمنی بجستانی

زهرا خسروی

زهرا کشاورز حق وردی

ندا امیری

زهرا رحمانی سامانی

سیده فاطمه هاشمی

سحر زینوند مجرد

کوثر رئیس زاده اردکانی

هدیه سلمان صفت

سماء بهرامی

زهرا زارع سادیانی

فاطمه حیدری اشکذری

فاطمه کرد آبادی

فاطمه شیرزادی

آسرین یوسفی

مریم ترکمان سهرابی

فاطمه بابایی صداقت
سیده زینب سبط الشیخ
ر یلدیت کین

ن ی یکسیمد

زهرا نظیفی
فاطمه منتظری

رن س

رن س

بی عگیکش

بی یع یبش

ریلش

-

مانا مطلوب

زینب مولودی استاجین

زهرا استخدامیان

زهرا گل محمدی

کیمیا شیخ

فاطمه رضای آهوانو

نورمهر ذاکراصفهانی

نسرین قنبرزاده اشعری

صبا اسفندیاری

زهرا شاه بیکی

عف یع
سب ی یع

رن س

رن س

یطهشیت

فاطمه محمدی مقدم

ارغوان خلیلی

کیمیا خادمیان

-

زینب مولودی استاجین

کیمیا شیخ

لی ریکش ی
ر یب یکسیکش

ف ییعی

نگین علی محمدگلسرخی

زهرا سادات سید موسوی

زهرا شاه بیگی

آرزو دهقانی

لاس م ایی
یطهشیتش

فاطمه پورغالمعلی نژاد کالچا

مرضیه خسروی

شاکسف ا
سب ی یع

زینب اصل روستا

زهرا سادات سیدموسوی

یطهشیت

یل سیکاک

فاطمه رضای آهوانو

-

فخرالسادات هاشمی زاده

حانیه احمدی بسطامی

شسس ،یق صیمی

یق صیم کظسی

یق صیم

یق صیم یکسژی

رن س

ف ییعی

تسلدا ی
یق صیم

فاطمه امیری

سحر حسینی

فاطمه نعیمی

سمیرا بصیری زاده

کیمیا حسن نژاد بهتاش

حانیه احمدی بسطامی

بسکیرا ع ی
یق صیمی

ییردا د یلش

بهناز یوسف نژاد ملکی

سمیرا بصیری زاده

-

ملیکا رودکی

-

سحر حسینی

-

مهدیه حسنی اردو محله

-

یمگاسی ی
عف یع حس ش

فاطمه اموری هریس

-

سل
حس ش

فهیمه منفرد

-

عدن حس ش

زهرا مالحی کوهستکی

مریم میرزایی خلیل آبادی

دانشکده

رعنا فرقانی

فاطمه محبوبی سمنان

علوم

فاطمه فرهنگ

-

عف یع حس ش

ورزشی

فا سلسژی یع دش

یعبسمی

فا سلسژی یع دش

رحض

زهرا نوروز

-

مینا شهیدی

-

نگین زیدی هاشم آبادی

-

سیده سوگند نسابه اصل

فاطمه راگردی کاشانی

