
 99نفرات قبولی کنکور 
 البرزدبیرستان ماندگار  انسانی علومادبیات و  رشته 

 دانشگاه رشته قبولی رتبه نام خانوادگی نام 

 تهران حقوق 14 فرهمند سلمان 1

 شهیدبهشتی حقوق 21 اسدی الموتی محمد 2

 علوم  قضایی فوق لیسانس علوم قضایی 32 کوشکستانی محمد مهدی 3

 تهران حقوق 63 رحمانپور مصطفی 4

 تهران حقوق 64 اردالن امیر حسین 5

 تهران حقوق 77 جوهر زاده مهبد 6

 علوم  قضایی فوق لیسانس علوم قضایی 80 صادقی علیرضا 7

 تهران حقوق 92 وجدانی دانیال 8

 شهیدبهشتی حقوق 95 جابری علی 9

 شهیدبهشتی حقوق 105 انصاری جابر علی 10

 عالمه حقوق 207 عزیزی حسین 11

 تهران حقوق 269 رامتین محمدعلی 12

 خوارزمی حقوق 278 درفشه محمد پارسا 13

 تهران ادبیات 224 چشمی یوسف 14

 شهیدبهشتی مدیریت بازرگانی 283 حمزه آرمان 15

 تهران اقتصاد 292 اسالمی علی 16

 تهران حقوق 312 نیک منش امیر رضا 17

 تهران حقوق 321 رحمانی متین 18

 شاهد تهران حقوق 332 نورد صحرا امین مهدی 19

 تهران ادبیات 400 دهقانپور محمد امیر 20



 تهران ادبیات 481 خواه وطن آرمین 21

 شهیدبهشتی حسابداری 574 آیت اهلل رفسنجانی مهدی 22

 خوارزمی مشاوره 646 آقا نایب محمد 23
 فرهنگیان فرهنگیان 690 خادمی اسالم محمدرضا 24

 عالمه اقتصاد 760 ربیعی محمد حسین 25

 شهیدبهشتی اقتصاد 812 شمالی مهدی 26

 قم حقوق 980 حشمتی حمیدرضا 27

 گیالن حقوق 948 سلیمان نژاد شروین 28

 شاهد تهران حقوق و فقه 1466 قندهاری حسین 29

 خوارزمی فقه و حقوق 1500 ترابی محمد 30
 فرهنگیان فرهنگیان 1065 طاهایی سید مهدی 31

 فرهنگیان فرهنگیان 1555 مشهدی سیدحسین 32

 خوارزمی اقتصاد 1540 هرمزی آرین 33
 عالمه اقتصاد 1667 روغنی امیر حسین 34
 مطهری شهید فقه و حقوق 1956 شهراسبی متین 35
 شاهد تهران حقوق و فقه 2045 آقاجانلو سیامک 36

 شاهد تهران مدیریت دولتی  اسدی  محمد 37
 فرهنگیان فرهنگیان  شهری مال مصطفی 38

 فرهنگیان فرهنگیان  زاده حیدر مهدی 39

 فرهنگیان فرهنگیان  ساالری حمیدرضا 40

 تهران دولتی مدیریت  رامشه کریمی محمد مهدی 41

 قم مدیریت صنعتی  سیفی آرمان 42
 اصفهان سیاسی علوم  علیزاده محمد 43
 اردبیل مدیریت بازرگانی  حاجی محمدی فریور 44
 سمنان اقتصاد  ساعتی علی 45
 قم علوم ورزشی  صالحی فشمی محمد حسین 46
 همدان حقوق  براتی مقدم علی  47
 فرهنگیان فرهنگیان  کریمی مطهر مهدی 48

 


