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اسـامی دانش آموزان با نیازهـای ویـژه پذیـرفـته شده
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پــیــشـــگـــفــــتار

افـراد جامعـه  تمامـی  بـرای  آموزشـی  برابـر  فـرصــت های  ایجـاد  آمـــوزشی جـهــان،  نـــظام های  ارزیابـی توسـعـــه یافتگی  از شـــاخـــص های  یکـی 
کـه  بـه نظـر می رسـد  بـا نیازهــای ویـــژه در عــرصــه های مــختلف، ضـروری  کودکـــان و دانش آمـــوزان  بـه توانمــندی های  بـا توجــه  می باشـد. 
کشـور بـا تـاش  گـردد. سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی  شـرایط مسـاوی بـرای دسـتیابی بـه سـطوح عالـی تحصیـات بـرای آنـان فراهـم 
مــعلمان، دبیران و همه دست اندرکاران با برنامه ریزی های دقــیــق در این جــهت زمـــینه حـضـــور ایــن عـــزیزان را در آزمـــون های دانشگــاه ها 
گروه هـای آسـیب دیده بینایـی )123 نفـر(،  و مــؤسسات آمــوزش عالـی فراهـم آورده اسـت. در سـال تحصیلـی 1401-1400 تعـداد 273 نفـر، در 
آسیب دیده شـــنوایی )80 نفر(، مــعلولیــن جسمی-حرکـــتی )66 نفر(، آســیب دیــــده بینایی و آســیب دیــــده شـــــنوایــــی )2 نفر(، آســـیب دیده 
بینایـی و مــــعلول جسمی-حــرکـتــی ) 1 نفـر( و آســـیب دیده شـنوایی و مـــعلول جسمی-حــــرکتی ) 1 نفـر( در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش 

گرامـی تبریـک عـرض می نماییـم. کشـور پذیرفتـه شـده اند. ایـن افتخـار را بـه همـه معلمـان، دبیـران، مدیـران و والدیـن  عالـی در سراسـر 
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محمد اسدپور
تاریخ ملل

محمد عبدالهی
علوم تربیتی 

مهدی فرامرز زاده
الکترونیک

عطا تقی زاده انور
مترجمی زبان انگلیسی 

ساجده علیزاده
مددکاری

محمد هادی
جامعه شناسی

محمد مجیدی
روان شناسی

رقیه حبیبی
کامپیوتر

جاوید صولتی
الهیات

میر مهدی قاسمی
گرافیک

محمدحسین قربان هفتادی
فقه و حقوق

حسین مالزاده
شبکه و نرم افزار رایانه

مجید خلیلی
کامپیوتر

فاطمه عبدل زاده
شبکه و نرم افزار رایانه

هادی حسن زاده
مددکاری

فاطمه عبدالهی 
ادبیات فارسی

نیما آذرین 
فقه و حقوق

علی آقاجانی 
روان شناسی

آیناز علی پور 
حسابداری 

محدثه نظمی 
مددکاری

حکیمه رضایی 
علوم و معارف اسالمی

فاطمه رشدی 
ادبیات فارسی

نیما جعفرزاده 
حسابداری

سید سعید بنی فاطمی 
مترجمی زبان انگلیسی

حسن زرنقی 
مددکاری

مهدی طالعی 
روان شناسی

ثریا محبوب 
مدیریت برنامه ریزی

کدل  صفا پا
مددکاری

فرشاد اصغرزاده 
روان شناسی

مبین عابدی 
نقشه برداری

اســــتــانآذربایجــانشـــرقــــݡی
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سما مقدم لو 
علوم تربیتی

متین خلیفه زاده 
حقوق

محمدمهدی صادقی
کامپیوتر 

اسماعیل غالمی
تصویرسازی دیجیتال

علی شفیعی
مهندسی برق

آزیتا غالمی 
روان شناسی

ام البنین خوندابی 
علوم تربیتی

فاطمه بابائیان 
هنرهای تجسمی نقاشی

نرگس قاراخانی 
کامپیوتر

سامان آقاجانی لزرجانی 
کامپیوتر

غزل چگنی 
فتوگرافیک، عکاسی

محمد مهدی جوزی 
هنر موسیقی

فرزانه افشار 
زبان و ادبیات فارسی

سحر علیپور 
مترجمی زبان انگلیسی

صدف چولکی 
داروسازی

محدثه سادات میر حسینی
نگارگری

اســــتــانآذربایجــانغــربــــــݡی

اســــتــاناصـــــــــــفــــــهــــــــــان

اســـــــتــانالــــــبــــــــــــــــــــــــــــــرز

اســـــــــــــــــــــتــانایـــــــــــــــــــــــــالم
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حدیث عمرانی
حقوق/مدیریت دولتی

ک نژاد  رضا پا
کامپیوتر مهندسی 

نسیم خدری
تربیت بدنی

بهاره آخوندزاده
تربیت بدنی

رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

کودکهاجر امانی تربیت بدنیمحمد هادی فرهادیتربیت 

عاطفه زراعت کار
حسابداری

کوچکی  مصطفی 
حقوق

علیرضا یکتا اول 
فناوری اطالعات

فاطمه سادات پور سجادی
نرم افزار

فاطمه شریف
فناوری اطالعات

آتنا نظری
علوم تربیتی

منصوره رضایی 
روان شناسی

زینب صفری 
روان شناسی

اســــــــــــتــانبــــــوشـــــــــــهــــــــــر

اســــتــانچهارمحالوبختیاری

اســـــتــانخــــراســـانجـــنـوبــــــــݡݡی



کشور اسامی دانش آموزان با نیازهای ویژه پذیرفته شده در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

ســــــال تـحــصـــیــلـــــݡݡی 1401 ــ 1400

6

فاطمه برنا
برنامه ریزی اجتماعی

گزکوه فاطمه ذوقی 
حسابداری مالی

حسن معتمدی شامیر
حسابداری

رشته قبولینام و نام خانوادگی

طراحی دوختمرضیه عنقا

بهداشتلیال نعمت الهی

نرگس صاحب نیا 
گرافیک

زینب اللوزایی 
کامپیوتر

امید طاهری  
نوازندگی سازهای جهانی

فاطمه محترم فریمانی
فتوگرافیک

آرش رضوی تبار 
برق

هلیا دلبری
روان شناسی

حقوقجمال الدین آقایی

هنرهایرسانهایامیر حسین موسوی

کامپیوترسهیل علیزاده مهندسی

گردشگریمحمد امین درری سروالیتی

کامپیوترسبحان واحدیان نرمافزار

کشاورزینیلوفر رضایی چاهوکی مهندسی

مشاورهسیمین خدادادی

مشاورهزهرا رمضانی

گرافیکبیتا قرچه

تربیتبدنیرقیه صالحی

کریمی ابدال  مشاورهمهدیه 

مشاورهرضا شکوهی مقدم

ریاضیسجاد غالمی 

جامعهشناسیعلیرضا پودینه 

نقاشیعرفان مکرم دوست 

علومتربیتیزهرا هدایتی

روانشناسیصالحه معتمدی

رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

تاریخ تمدنکیانا زنگنه

علوم تربیتیوجیهه مهدی زاده

فقه و حقوقفاطمه حسینی

مشاورهزینب ثمری

مشاورهفاطمه یعقوبی

علوم تربیتیمریم رضایی

گنج آبادی مشاوره فاطمه 

جامعه شناسی امیر حسین سعادتی مقدم 

فلسفه علی غفاریان 

حقوقعلی قدسی 

آموزش ابتدایی حمیدرضا ابراهیمی 

آموزش ابتدایی مهدی اردمه 

علوم تربیتیعلیرضا افتاده 

علوم تربیتی معین شخم گر 

علوم تربیتی امیر رضا صبری عارفی 

روان شناسیمحمدرضا رشیدآبادی

حسابداریسبحان آداب

اســـــتــانخــــراســــانرضـــوی

اســـــتــانخــــراســـانشــمــالـــــݡݡی
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اســـــــــــــتــانخـــوزســــــــــــــتــان

رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

تکنولوژی پرتو درمانیامیر رضا صمصار نتاج 

ارتباط تصویریمهرناز مکوندی

روان شناسی الهه میاحی

 علوم قرآن و حدیثآسیه شریعتی نسب

کریمی  مینا 
حسابداری

هستی باباخانی 
فتوگرافیک

زهرا حیدری 
مدیریت حانواده

محمدساالر نوری
مترجمی زبان انگلیسی

زهرا بیگدلی 
کودک تربیت 

رشته قبولینام و نام خانوادگی رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

گرافیکپریسا حبیبیان

کامپیوترامیرعلی آقا حاج علیان

حقوقریحانه شرافتیان

گرافیکحسینعلی مسعودیان

حقوق حسین قربانیان

روان شناسی عمومیاحسان رضوی پور

معماری داخلیفاطمه داوود الموسوی

روان شناسیسایا سهرابی

سید یاسر حسینی
کامپیوتر

عاطفه حسین بر 
مشاوره

کلبعلی مهال 
باستان شناسی

ستاره سرگزی
علوم تربیتی

کرد  مریم 
آموزش ابتدایی

حمید ارباب زهی 
آموزش ابتدایی

اســــــــــــــــتــانزنــــــــجــــــــــــــــان

اســـــــــــتــانســـــــــــــمــــــــــــــنـــان

اســــتــانسیستانوبلوچستان
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الهام قنبری
روان شناسی

بهار مهدوی
ادبیات فارسی

محمدمهدی نفیسی نسب
مردم شناسی

علیرضا یعقوبلو
حقوق

فاطمه نجار نوبری
روان شناسی

کلکانی پریا پرویزی 
کودکان با نیازهای ویژه آموزش 

محمدصدرا اصانلو 
زبان و ادبیات فارسی

امیر ابوالفضل رجبی 
موسیقی، ساز ایرانی

شیو ا مظفری بابادی 
علوم تربیتی

نسترن شکری 
علوم تربیتی

حیدر حردانی 
ادبیات عرب

حیدر علوانی 
زیـادم قرآن و احادیث بســیار  عـالقـــه  مـــن،  مــــوفقیت  عوامـــل  مــهـــم ترین  از  یکـی 

بـه رشـته موسـیقی بـود. توجـه بـه همـه دروس ایـن رشـته و تمرین هـای 
کسـب رتبـه بسـیار  عملـی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـود و بـه مـن در 

کـرد.   کمـک 

شرح موفقیت آقای امیرابوالفضل رجبی

آریا قهرمانی
باستان شناسی

سجاد محمدی
موسیقی، ساز ایرانی

کریمی حسین آبادی محمد 
روان شناسی

حمزه باشنده 
تعاون و برنامه ریزی اجتماعی

رسول حردان زاده 
مترجمی عرب

حاتم حردانی 
ادبیات عرب

علت موفقیت من لطف پروردگار مهربانم و حمایت های پدر و مادرم 
و تالش دبیران محترم و پشتکار خودم می باشد.

شرح موفقیت آقای امیرمحمد مشیری

شــــــــــهـــــــــــرتـــــــهـــــــــــــــــران

درس  مدرسه  و  معلمان  خوب  تدریس  من،  موفقیت  عوامل 
مــتوسطه  دوم  دوره  سال های  تمامی  طی  در  کنکور  برای  خواندن 

بود. 
کمک  کنکور خیلی  به من در  با نحوه صحیح تست زدن  آشنایی 
که آقای فتحی در  گذشته  کرد،  آشـنایی با انواع تست های سال های 

اختیار ما قرار می دادند، بسیار مهم و با ارزش بودند. 
اهمیت  از  بهتر،  رتبه  کسب  در  دروس  همه  به  توجه  و  خواندن 

ویژه ای برخوردار است.

کنکوری: نکته قابل توجه برای دوستان 
کنکور  در  من  بزرگ  حسرت  بریل،  خط  خواندن  در  من  ناتوانی 
کنکور  که از سوی سازمان سنجش در جلسه  بود. آشنا نبودن منشی 
ضربه  من  تا  شد  باعث  کنکور  دروس  بعضی  در  می باشد،  ما  همراه 

کنم. کسب  بخورم و نتوانم رتبه بهتری 

شرح موفقیت خانم فاطمه نوبری
رتـبـه ۲۸۰ کنکور

رتـبـه 536 کنکور

رتـبـه ۳۰۰ کنکور
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امیر محمد مشیری
ادبیات زبان آلمانی

مریم شفیعی
علوم ارتباطات

مریم حشمت
روان شناسی

فاطمه محمدی احمدآبادی
فقه معارف اسالمی

فاطمه رمضانی
حقوق

رادمان سلطان لو 
حقوق

حنانه زمانی افشار 
گیاه پزشکی

دعای  و  مادرم  و  پدر  حمایت های  خدا،  لطف  من  موفقیت  علت 
و  تالش  و  مــدرسه  کادر  و  عـزیزم  دبیــران  زحمـت های  آنها،  خیــر 

پشتکار خودم می باشد.

تالش  بـود.  مــادرم  و  پدر  حــمایت های  مــن  موفقیت  اصلی  عـلــت 
ســال های  طول  در  دقــیق  برنامه ریزی  خودم،  مــستمر  کوشش  و 
پی گیری  و  محترم  دبیران  مدرسه،  کادر  زحـمت های  خواندن،  درس 
نیز عامل  تلفیقی  از دانش آموزان  و حمایت آموزش و پرورش استثنایی 

مهمی در موفقیت من بود.

شرح موفقیت خانم مهال مسعودی

شرح موفقیت آقای علیرضا آشوری

زحمت های  جمله  از  بودند،  اثرگذار  من  موفقیت  در  زیادی  عوامل 
بی دریغ و مخلصانه پدر و مادرم، ایمان و توکل به پروردگارم، تالش و 
کــوشـش خــودم و اینکه مــعلولیت را ضعــف نمی دانســتم و مـی گــفــتم 
مـن می توانم. همچنین همراهی آموزش و پرورش استثنایی مخصوصا 
عوامل  از  دیگر  یکی  نهایی  امتحانات  در  مناسب  شرایط  پی گیری  در 

موفقیت من بود.

شرح موفقیت آقای رادمان سلطان لو

رشته قبولینام و نام خانوادگی رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

کیانی حقوقفاطمه 

مهندسی انرژیصبا رحمانی

معارفپویا قره لی

مهندسی معماریحنانه اسماعیلی

مدیریتحمیدرضا اسماعیلی

مهندسی پزشکیمهال مسعودی

مهندسی عمرانعلیرضا آشوری

مهندسی آبالناز مسچی

حسابداریرضا غضنفری

روان شناسیزهرا بنده پرست

مهندسی پزشکیمحمد مهدی رضوان

مدیریت بازرگانیرها لمسه چی

مدیریت دولتینیما ترک پور

امور بانکیآتنا صفرزاده

ادیان عرفانمحمدرضا نوریزاده

شــهــرتـــهـــران

رتـبـه ۴۸۰ کنکور

رتـبـه 502 کنکور

رتـبـه ۶۵۹ کنکور
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کریمی سحر 
کامپیوتر، نرم افزار

نرگس سادات روح اله برکی
مهندسی انرژی

کشکی رعنا 
بازیگری

سجاد مرادی حقیقت
روان شناسی

کله سر مریم نوروزی 
آموزش دانش آموزان با 

نیازهای ویژه

اسماعیل دهقانی
برق

کلستانی ندا زارع 
حسابداری

فاطمه قنبری
علوم تربیتی

نگار قربانی سنگری
روان شناسی

ساناز زارع
حقوق

نرجس اسماعیلی
کامپیوتر، نرم افزار

معصومه زارع
مهندسی صنایع

هانیه همایونی
ادبیات فارسی

رسول افشاری
کامپیوتر، نرم افزار

حدیثه رحمانیان
علوم تربیتی 

زهرا زارع
روان شناسی

رژین رشتیانی 
جامعه شناسی

رشته قبولینام و نام خانوادگی

مددکاری اجتماعیمحمدهادی فرهادی پور

روان شناسیفاطمه مفیدی

حقوقشروین فیروزیار

کمال زاده زیست مولکولیکیمیا 

زبان و ادبیات انگلیسینگین خوش اقبال

کشتی آرا تربیت بدنیمریم 

علوم و مهندسینگار یزدان پناه

اســــــــــــــــــــتــانفـــــــــــــــــارس

شــــهـرســـتــانهـــایتـهـــران

کسب رتبه ۹۳۳ علوم انسانی و  بنده سجاد مرادی حقیقت موفق به 
کم بینا هستم و از خط بریل استفاده می کنم. وقتی  ۳۱۰ زبان شده ام. من 
می کرد  کار  زبان  من  با  خانواده  اعضای  از  یکی  ابتدا  داشتم،  سال  پنج 
بدون  بچه های  کنار  در  سپس  و  خصوصی  کالس های  در  ابتدا  بعد  و 
معلولیت به یادگیری زبان پرداختم. معلم ها خودشان جزوه می نوشتند 
با  و  استثنایی  مدرسه  در  را  ابتدایی  دوران  می گرفتم.  دوستانم  از  یا 
کردن متوسطه اول در یک  گذراندم. برای سپری  کادری مجرب  کمک 
مدرسه عادی درس خواندم، دوران متوسطه دوم هم پس از قبولی در 
کنکوری درس  کمتر  آزمون به مدرسه نمونه دولتی راه یافتم. سال دهم 
بنیه علمی  آزمون های تقویت  با شرکت در  یازدهم  از سال  اما  خواندم، 

کار را زدم. استارت 
من این دستاورد را مدیون خداوند، خانواده و دوستان و همراهان 
برای  تهران  توانبخشی  علوم  دانشگاه  در  نیز  سرانجام  هستم.  عزیزم 
زبان  بر  عالوه  هم  تحصیل  کنار  در  شدم.  پذیرفته  روان شناسی  رشته 
یا  می گویم  شعر  هم  گاهی  می نوازم.  متوسط  حد  در  را  دف  انگلیسی 

کاغذ پیاده می کنم و می نویسم. افکارم را روی 

شرح موفقیت آقای سجاد مرادی حقیقت
رتـبـه ۳۱۰ کنکور
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رشته قبولینام و نام خانوادگی رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

مشاوره محمد رضا ششپرلو 

گرافیک یسنا نوروزی 

ادبیات فارسیبهار مهدوی 

قرآن و حدیث محمد بابایی 

رشته فتوگرافیک سارا علیخانی 

کامپیوتر )نرم افزار( مهران رحمت پور 

مشاوره امیر رضا عسگری 

کامپیوتر )نرم افزار( احمد رضا بهتویی

کامپیوتر رضا بابایی مهر  مهندسی 

نسترن رضایی
مهندسی شیمی

فاطمه بیداردل
علوم تربیتی

محمدحسین عزیزی
حرارت مرکزی

زهرا حیدریان 
علوم تربیتی

فریبا  رشیدی 
حسابداری

مهدیه عبدالکریمی 
روان شناسی

مرضیه عطارد
گرافیک

فاطمه زهرا مهرورزان
مشاوره

فائزه رضایی نژاد
فقه و حقوق

الهام زندیه
روان شناسی

رشته قبولینام و نام خانوادگی

حسابداریزهرا زارعی

مترجمی زبانزینب نوری نژاد

روان شناسیفاطمه سهرابی کیا

کوثر زین الدینی
روان شناسی

اســـــــــــــــتــانقــــــــــــــــزویـــــن

اســـــــــــــــــــــــــــــتــانقـــــــــــــــــم

کـــــــردســـــــــــــتــان اســـــــتــان
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امیر حسین سرفرازی 
حسابداری

رومینا پورخان 
حقوق

فاطمه میرزایی
روان شناسی

رکسانا سمیع پور
حقوق

رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

علوم و معارفحسین رحیمی طائمه

علوم تربیتیزهرا هیودی

رایانهاسما موسوی

رایانهمژگان خنجری

فاطمه خوراهه
آموزش ابتدایی

حدیث زعیم حسینی اناری 
علوم قرآنی و حدیث

زهرا قادر پور
روان شناسی

رقیه احمدی طغرالجردی
زیست ملکولی

علی خوراهه 
آموزش ابتدایی

زینب توکل نیا 
روان شناسی

رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

روانشناسیمحدثهقاسمزادهروانشناسیمریم محمودی ننوک

کــــرمــــــــــــان اســــــــــــــــــــتــان

گــــــلـســــــــــتـــــان اســــــــــتـــان

گـــــــــــــــــــــیـــــــــالن اســــــــــتــان

اســــــــــــتــانلـــرســـــــــــــــــــتــان
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گران اوریمی نارنین 
طراحی و دوخت

کبری امیرحسین ا
گیاه پزشکی

شقایق رستمی
عکاسی

مریم سهرابی قره تپه
مهندسی صنایع غذایی

علیرضا علی مرادی
بهداشت حرفه ای

صدیقه جمالی
حقوق

آیدا سادات میرپور
روان شناسی

فاطمه رشیدی
حسابداری

رضا رفیعی
روان شناسی بالینی

فاطمه عرب 
طراحی و دوخت

حدیث بیرقیان 
روان شناسی

علیرضا ریاضیان
الکترونیک

مهسا یعقوبی 
روان شناسی

نگار جوانمرد 
کودک تربیت 

رشته قبولینام و نام خانوادگی

گودرزی مدیریت خانوادهفرزانه 

فاطمه میر شکاری
مامایی

محمد امین مونسی 
حسابداری

نجمه ازدان 
طراحی دوخت

رشته قبولینام و نام خانوادگی

رشته قبولینام و نام خانوادگی

مشاورهیگانه فرهادی

روانشناسیفاطمه سلمانی

اســـــــــتــانمــــــــــــازنــــــــــدران

اســــــــــــتــانمــــــــــــــرکــــــــــزی

اســـــــــــــتــانهـــــــــرمــــزگـــان
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بنیه علمی   آزمون های تقویت  با شرکت در  با تالش و همت خودم و  من 
کسب رتبه 48 شدم. موفق به 

تقویت  آزمون های  در  شرکت  و  رسولیان  مدرسه  ریاضی  تقویت  کالس های  در  شرکت  خانواده،  حمایت  دایمی،  پشتکار  و  تالش  خدا،  به  توکل  با 
کتب  که  کنکور شدیم. در اینجا از تالش ها و پیگیری های معلمین رابط و همچنین معلمان مدرسه رسولیان  کسب رتبه خوبی در  بنیه علمی  موفق به 

کمک درسی و فایل های صوتی در اختیارمان قرار دادند، تشکر می کنیم، چون در موفقیت ما نقش موثری داشتند.

شرح موفقیت خانم مطهره جاللی

شرح موفقیت خانم انسیه السادات رضوی شرح موفقیت آقای محمدجواد علمدار

رشته قبولینام و نام خانوادگی رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

موسیقیمحمد ایوب شهپر

مهندسی پزشکیحمید شایقپور

مهندسی پزشکیمجید شایقپور

گرجی مدیریت امور بانکیفاطمه 

علوم تربیتیمریم السادات حسینی

آموزش ابتداییمائدهطاهرینژاد

روان شناسیآرشآخوندزاده

حسابداریمهدییارلکزایی

حسابداریمطهرهجاللیعلیآباد

مکانیکامیرحسینخضری

مشاورهمحمدجواد علمدار

روانشناسیانسیه السادات رضوی

روانشناسیزینب باغیانی

زبانوادبیاتفارسیامیرحسین خامسی

مشاورهحسین حسینی

رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

ریاضیمیالد مصروقی

ادبیات فارسیفاطمه بهرامی

ادبیات فارسیمهدی سیاری

کردی ادبیات فارسیناهید 

اســـــــــــتــانهـــــــــمــــــــــــــدان

اســـــــــــــــــــــــــــتــانیـــــــــــــــــــــزد

رتـبـه ۴۸ کنکور

رتـبـه ۸۰۹ کنکوررتـبـه ۱۷۷ کنکور
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