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آذربایجان شرقی

محمد محمدیفرشاد عبدالهیاحسان زمانیساجد زرگریمیالد خیریحورا حیدریکوثر عشقیالهه جرار عبدالرضا عبدالمالکی

مشاوره حقوق حقوق علوم سیاسیتاریخ حقوقادبیات فارسی برقروانشناسی

یکی از شاخص های ارزیابی توسعه یافتگی نظام های آموزشی جهان، ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای تمامی افراد 
جامعه می باشد. باتوجه به توانمندی های کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه در عرصه های مختلف، ضروری به نظر         
می رسد که شرایط مساوی برای دستیابی به سطوح عالی تحصیالت برای آنان فراهم گردد. سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشور با تالش معلمان، دبیران و همه دست اندرکاران با برنامه ریزی های دقیق در این جهت زمینه حضور این عزیزان را در 
آزمون های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فراهم آورده است. در سال تحصیلی 97-96 تعداد 330 نفر، در گروه های 
آسیب دیده بینایی )141 نفر(، آسیب دیده شنوایی )111 نفر( و معلولین جسمی - حرکتی  )78 نفر( در دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی در سراسر کشور پذیرفته شده اند. این افتخار را به همه معلمان، دبیران، مدیران و والدین گرامی تبریک عرض 

می نماییم.

استان

استان

ابوالفضل خورشیدی

پریچهر کنگازالهه اسمعیل زاده

حمیدرضا معتمدی رضا قنبریدانیال فکور گوهر

عاطفه کارگران

علیرضا فرزندیعرفان رحیمی

فاطمه صادقی درمیانی فاطمه جمشیدیان

پریسا حق شناس محدثه ضامنی

مریم محمدی

نادر سمندری

ندا عبدالفالمی هانیه اسماعیلینگار شمس
مهندسی برق

مشاوره

ادبیات عرب

روانشناسی نرم افزارحقوق

روانشناسی

تاریخ کامپیوترمهندسی عمران

گرافیک کامپیوتر نرم افزارکامپیوتر نرم افزار کامپیوتر نرم افزار موسیقی

کامپیوتر نرم افزار

کامپیوتر نرم افزار

کامپیوتر نرم افزار

اصفهان

رشته قبولینام و نام خانوادگی

میکروبیولوژیزهرا جباری

 سایر قبول شدگان
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چهارمحال و بختیاریاستان

علی رضا عباسیامیرمهدی نیازی

رایانهحقوق

البرزاستان

دنیا رنجبر محمدي زهرا نجارزادهزهرا قدیاني محمد فاضل جعفربکلوکیمیا سهرابي مریم چواري
گرافیک

ادبیات عرب

علوم تغذیه

صنایع دستی

نقاشی

مددیاری اجتماعی

ادبیات فارسینقاشینقاشی

بوشهراستان

سلیمه یاوریمعصومه افرازیانسکینه کشتکار

سینا نامداری
کامپیوتر نرم افزار

محمد طاهریعلی یوسفی
مشاوره کامپیوتر نرم افزار

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

روانشناسییوسف ازدری11گرافیکفاطمه کاظمی6گرافیکشادی اسدی1

کامپیوترعلیرضا محمدی12درودگریمصطفی اسدی7روانشناسیفاطمه صفاری فر2

مددکاری اجتماعیریحانه عظیمی منش13برق ساختمانعلی امینی8کامپیوترفاطمه فرهمند3

روانشناسیامیر حسین شیر قربان14حقوقجواد ملکوتی9روانشناسیمهدیه کاظمی4

حقوقمهدی کریمی10خبرنگاریکوثر شکیباراد5

 سایر قبول شدگان
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خراسان رضوی

الهه مومن نژآداسما سعیدی زینب زعفرانیزهرا قربانیزهرا تنهاریحانه زارعحنانه پردلآرمیتا پاسبانی
گرافیک فن آوري و ارتباطات فلسفهروانشناسیگرافیک گرافیکروانشناسی معماری

سارا تیموری
ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ساناز صنعتی فاز فائزه نجف زادهفائزه دلیرسیده ساجده مداحسمیه سادات حسینیسعیده بهلگردی
نرم اافزار کامپیوتر طراحي و دوخت نرم افزارنرم افزارطراحي و دوخت

فاطمه اکرمیفاطمه اشجع
نرم افزارروانشناسی

محدثه بانظمفهیمه کرمانیفرزانه شهروانفرزانه سادات میرشیبانیفاطمه هاشمیفاطمه محمودیفاطمه قاسمیفاطمه غالمپورفاطمه عیدی

مریم رحیم زاده

مریم شیخیان

هدی عربیمهال عزیزخانیمهسا هادیزادهمهتاب رمضانیمعصومه بنجخیمعصومه اکبریمریم مولوی

پژوهشگری اجتماعی

حسابداری طراحي و دوختانیمیشنمعماری

گرافیکطراحي و دوخت گرافیک

گرافیک

زبان شناسی روانشناسی

علوم ورزش

اقتصاد زیست مولکولی

شهرسازیکامپیوتر

معماری

طراحی لباس

استان

ابوالفضل موتاب زادهمحدثه دانشمند احد باغچقی جالل رمضانپوراحمد دیانتی سیدعلی شاداب یعقوب دوجی
پرستاری مکانیک و تاسیساتگرافیکروان شناسی سازه های چوبی گرافیک

فاطمه زهرا حسین زاده

فاطمه سلیمانی

گرافیک

معماری

ادبیات فارسی
امیرحسین  مهدیزاده

الکتروتکنیک

جواد رمضانپور رضا جامه دارپور رضا رمضانی سجاد آریان فر محمد گرمابیعلی شریعتیسید مهدی حسینی محمدرضا دهقان مسعود پیش قدم
روان شناسیعلوم سیاسیحقوق روانشناسیگرافیکگرافیک مکانیک و تاسیسات چوب و کاغذ الکتروتکنیک
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پارسا احسان جو جالل صالح جور

سجادریاحی

علی جاویدفر مهدی صافدل ایوریموسی الرضا بهاریمحمد صادق وحدتی نیامحمد براتی وحید بذرافشان

حقوق

مددکاری

گرافیک

زیست سلولی مولکولی

گرافیک

کامپیوتر

روانشناسي

مددکاری

گرافیک رایانه

روانشناسی عمومی

تعمیر و نگهداری
ماشینهای الکترونیک 

کامپیوتر شبکه

علوم قرآنی

الکتروتکنیک

مددکاری

صنایع چوب الکتروتکنیک

مددکاری

محمدتقی صادق

سید مهدی کوچکیامیرحسین قارزی

فقه و مبانیحسابداری
علوم اسالمی 

خراسان شمالیاستان

نرگس عاقبتی ایرجمیترا شاکریمعصومه یوسف نیامریم عبدیمرتضي بینوامحمد بهادریفاطمه معمرسکینه سعادتیار

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

فقه و حقوق اسالمیمحمدمعین وطن خواه23حسابداریمحمد مهدی سعیدی12فلسفهمژده شجاعی1

مدیریت بازرگانیامیرحسین رضازاده24حسابداریامیر حسین مجنونی13کودک یاریمریم یزد فاضلی2

کاردرمانینرجس جنگی25حسابداریمحمد فتاح نژاد14کودک یاریزینب دشتی3

روابط عمومیرضا عباسی26حسابداریسیدسبحان جعفری15کودک یاریزهرا خاکشور4

نرم افزارعماد فرجی27حسابداریپوریا غضنفریان شکور16کودک یاریسحر حسینی5

نرم افزارسمیرا ابوالحسنی28گرافیکمحمد نوریان فخر17کودک یاریمحدثه قهوه چی6

پرستاریزهرا موسی آبادی29نرم افزارامیرحسین معصومیان18حقوقوجیهه رحمانی7

حقوقاحسان معیدی فر30کامپیوترمحمد مرتضوی راد19علوم قرآن و حدیثمحبوبه همتی8

علوم تربیتیمحمد کاملی31هتلداریزهرا فرجی گل ختمی20الهیاتلیال اسدی ارزنه ای9

کامپیوترمریم مستمندی21 گرافیکمهال مستمندی10

نقشه کشیسعید نجاتی22روانشناسینرگس قائمی11

 سایر قبول شدگان
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خوزستاناستان

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

مهندسی کامپیوترمیالد حاصل فروش9علوم ورزشیکیانا کریمیان5مترجمی زبان عربیعسل ناصرپور1

صنایع فلزیایمان دره قایدی10روانشناسی نسترن عابدی6حقوقسیده مهدیه آل یاسین2

 نرم افزارفاطمه پوالدی7فقه و مبانی حقوقسیده هانیه آل یاسین3

نرم افزارمنصور بیت عفری8 نرم افزارکلثوم دیلمی4

زنجاناستان

مهدی صفیلوفاطمه نصریپوریا حکمتی  ابوالفضل کرمی

تاریخروانشناسی حقوق ارشد حقوق

سمناناستان

اشکان حسین پورعلی حریری ابوالفضل کالنتریمنیره ایزدی محسن رضوی پورجواد نادعلیمریم مهدویسمیرا خیبر فاطمه شفقی
گرافیکحسابداریگرافیک حقوقروان شناسی مدیریت بیمه حسابداریتاسیسات حسابداری

خراسان جنوبیاستان

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

کامپیوترخدیجه قشنگ5روانشناسینجمه محمدی3مهندسی کشاورزینرجس کاظمی1

کامپیوتراحمدرضا بذرافشان6روانشناسیزهرا عیدیان4علوم و مهندسی آبعطیه عابدزاده2
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سیستان و بلوچستاناستان

نرگس راشکي علیرضا صادق نژادمحمد جمشیدمعصومه لطفي حسین حیدرپورعاطفه ناروئي اکرم پیرانزائي

علوم تربیتی روانشناسی عمومی روانشناسی عمومیآموزش ابتداییروانشناسی عمومی تربیت بدنی تربیت بدنی

تهرانشهر

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

مترجمی زبان عربمحمدنجف الهی33صنایعمهتاب قره آبادی17جامعه شناسیحدیث حسینی1

مدیریت دولتیمحسن فروغ34مدیریت فرهنگیشقایق حسینی18زیست شناسیسارا قنبری2

علوم سیاسیامیرحسین میرزایی35پزشکیسپهر سلطانی19روانشناسمعصومه قاسمی3

بازرگانیحمیدرضا نایبی الهی36مکانیکسعید گل رخی فر20حقوقعالیه توکلی4

حقوقعلی صادقی37معماریفرناز فکوری21روانشناسیزهرا نعمت الهی5

حقوقسید یاسین حسینی38روابط عمومیسبا ایزد22روانشناسیآرزو مهرپور6

حقوقحسین حیدری39مدیرت صنعتیامیرحسین طیبی23موزهکیمیا صفری7

حقوقفرشاد امیری40روابط عمومیزهرا نازی زاده24مدیریت مالیمرضیه نامدار8

حقوقعمادپاشا محمدنوری41ادبیات عربحسین ظهرودی25گرافیکفاطمه خسروی9

علوم تربیتیسیدمصطفی سیدابوالقاسم42علوم تربیتیحسین امیدی26طراحی لباسفاطمه جابر10

روانشناسیاکبر غیب علی زاده43شهرسازیاشکان جعفری27حقوقدل آرام ذوقی11

مددکاری اجتماعیامیرحسین غالمپور44علوم سیاسیشهاب رحیم زاده28علوم تربیتیمهدیه سوری12

برنامه ریزی اجتماعیرضا توکلی45روانشناسیامیر نساجیان29مدیرت صنعتیپرستو شکوهی13

رشته قبولینام و نام خانوادگی
حقوقامیرحسین  صرفی

 سایر قبول شدگان
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فارساستان

 محمد ابراهیمی

 گرافیک
 رضا اسکندری

 کامپیوتر

علیرضا ایزدی

علیرضا ایزدی

روانشناسی

 امیر حسین بغالنی

 گرافیک

فاطمه پور زرد

 تربیت بدنی

بهاره تقی پور

حقوق

لیال دیبا

ادبیات فارسی

مرضیه زارعی

 طراحی و دوخت

سکینه شریف زاده

علوم تربیتی

علیرضا مرزبان

نرم افزار

 زینب موسوی نسب

 علوم و ارتباطات

نجمه نعمت نیا

 طراحی ودوخت

 علی هنرمندی

 گرافیک

شهرستان های

زینب مالمیرمهتاب فرحپورفریده آرمینبهاره احمدی

تربیت معلم خانه کودکادبیات فارسیادبیات فارسی موسیقی

تهران

رشته قبولینام و نام خانوادگی

علوم سیاسیمریم دویران

رتبه ی 3 کنکور 96 انسانی ، عضو تیم فوتبال نابینایان

از بدو تولد مشکل شبکیه داشتم اما به مرور بطور کامل 
بیناییم را از دست دادم. از دوران راهنمایی وارد مدارس 
عادی شدم و در کنار دانش آموزان بینا درس خواندن را 
ادامه دادم، تعداد دفعاتی که معلم ها بخاطر من درس را 
دوران  تمام  در  بود.  شمار  انگشت  واقعا  کردند  می  تکرار 
تحصیل با آگاهی از شرایط و وضعیت درسی خودم، برنامه 
ریزی می کردم و همیشه به اجرای برنامه ام بسیار پایبند 

بودم.
عالوه بر درس خواندن، عضو تیم فوتبال 5 نفره ی نابینایان 
ایران  استان فارس هم هستم که 6 سال متوالی قهرمان 

شده است.
از کمک های پدر و به ویژه مادرم که در مواقع ضروری هم 
به عنوان منشی و هم در صوتی کردن جزوات، در روزهای 
پرتالش تحصیل و کنکور همراهم بوده اند، نهایت تشکر را 

دارم.

 سایر قبول شدگان

ادیان و عرفان جواد عبداله46علوم سیاسیاحسان عالیی30روانشناسیفاطمه ساوری14

علوم تربیتیامین سیف47ادبیات فارسیرضا ارجمند31مترجمی زبانیاسمن عنابستانی15

روانشناسیمحمدجواد قربانی32کامپیوترفاطمه علیمرادی16
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قماستان

هانیه فاطمی خواه فاطمه گائینیزهرا فرهادی علی خوش صورتمرتضی حیدریفاطمه قلندریطوبی زنگنه الهام عزیزی

طراحی دوختحسابداری بازرگانی علوم تربیتیطراحی دوخت تاسیسات صنعتی حقوقطراحی دوخت علوم تربیتی

کردستاناستان

  سوران کرمیبیان احمدی

مهندسی شیمی  ادبیات عرب 

شهال عبدی

ادبیات عرب

صبری حسین پناهی
 علوم اجتماعی
پژوهشگری

نسرین رحیمی عزت

ادبیات کردی

کرماناستان

محمد سابقی محمدامین رساسعید ساالری یوسف ذوالعلیمهدی برنامجید سابقیعلی طالبی زاده ابوالفضل نجف آبادی

علوم قرآن و حدیثنرم افزار نرم افزارنرم افزار نرم افزار جغرافیافقه و حقوق روان شناسی

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

روان شناسیهادی حسینی1

روان شناسیفاطمه ایزد جو2

مشاورهسیدمحسن خیرخواه علوی

قزویناستان

مصطفی مقصودی
فقه و مبانی حقوق

صابر مهدوی

مهندسی برق

مریم اکبرنیا
کامپیوتر

زهرا غفوری
روانشناسی

رقیه زالی
روانشناسی

 سایر قبول شدگان

نموداری قبولی استانها

آذربايجان شرقي اصفهان البرز بوشهر چهارمحال و بختياري خراسان رضوي

خراسان شمالي خوزستان زنجان سمنان سيستان و بلوچستان شهر تهران

شهرستانهاي تهران فارس قزوين قم كردستان كرمان

گلستان گيالن لرستان مازندران هرمزگان يزد
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لرستاناستان

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

مدیریت بازرگانیمسعود گوگالن1

کارشناس تغذیهآفاق حسن پور2

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

حقوقمجتبی کلهری1

علوم و معارفسبحان جعفری2

گیالناستان

امید رضا رحیمی

زبان و ادبیات فارسی

فاطمه علی محمدی

روانشناسی

فروزان حاجی پور

جلوه های ویژه رایانه ای

هاجر عباسی

جلوه های ویژه رایانه ای

گلستاناستان

محمد مهدی آخوندیعباس کاظمی پور

تریبت بدنیروانشناسی

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

مدیریت خانوادهزینب سالمی1

علی صادقیعلوم قرآن و حدیثفاطمه افشاری2
رتبه ی 164 گنکور 96 انسانی از تهران

تنها           که  طوری  به  بودم.  بینا  کم  تولد  بدو  از 
می توانستم خطوط درشت خط را بخوانم، با این 
وجود به دلیل ترس از بدتر شدن وضعیت بیناییم 
در اثر استفاده زیاد از چشم، خواندن و نوشتن به 
صورت بینایی را کنار گذاشتم و از همان ابتدا در 
مدرسه ی ویژه ی نابینایان شهید محبی ثبت نام 
کردم و حروف الفبا را به کمک خط بریل آموختم. 
در  و  بودم  ممتاز  شاگرد  راهنمایی  ی  دوره  در 
پذیرفته  تهران  فرهنگ  دبیرستان  ورودی  آزمون 
شدم. وضعیت درسی ام در مدرسه ی فرهنگ روز 
به روز بهتر شد و معدلم از 17 به 19/40 افزایش 
سال  نهایی  امتحانات  در  که  طوری  به  کرد  پیدا 
سوم باالترین معدل کتبی نهایی در مدرسه از آن 
من شد. از همان ابتدا خیلی خوب می توانستم با 
های     جزوه  ها  آن  کنم،  برقرار  ارتباط  ها  بچه 
و  پدر  تا  دادند  می  قرض  من  به  را  شان  درسی 
مادرم نمونه سوال هایی را که معلم ها طرح می 
بنویسند. در خانه متن  برای من  کرند، در منزل 
صوتی کتاب های درسی را گوش می دادم و پس 
تا  پرسیدند  می  سوال  من  از  مادرم  و  پدر  آن  از 

مطمئن شوند مطلب را کامال فهمیده ام.

 سایر قبول شدگان

 سایر قبول شدگان
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استان

استان

زهرا پیری زاده اسما غفاری

فاطمه دارات

زهرا رئیسی حسین نوایی

فائزه جاللی

زهرا برزکار

مهدی باقرزاده

فاطمه باقرزادهفاطمه اندرزعاطفه نیامدلی احسان جمشیدی

فاطمه حسن حسینی

 حسابداری

اقتصاد

 دستیار
کارگردانی

ماشینهای ریلی

مهندسی صنایع

آموزش ابتدایی

مدیریت صنعتیکامپیوتر علوم اجتماعی
 تربیت مربی

 کودکان کم شنوا
 و ناشنوا

حسابداری حسابداری

 تربیت مربی
کودکان کم شنوا

هرمزگان

یزد

رشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیفرشته قبولینام و نام خانوادگیردیف

علوم تربیتیعباس بیگی7علوم تربیتیعلی اکبر اسماعیلی4روانشناسیامیر رضا کریمی زارچی1

علوم تربیتیسید رضا زاده میر5علوم تربیتیسیما دره زرشکی2

علوم تربیتیفاطمه محمدی6نقاشیزهرا مختاری3

استان

فاطمه افتخاري حنانه ضمیريمریم ترحمي ستاره غالمعلي تبارخدیجه مهري فاطمه زهرا غالم نتاج الله یوسف زاده

حقوقهنرهای تجسمی هنرهای تجسمیمهندسی صنایع کامپیوترروانشناسی هنرهای تجسمی

مازندران
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