
اســـامی رتبه هـــای تک رقمی، دورقمی و سه رقمی

رتبه 5 - پزشکی
زهرا نامور

رتبه 22 - روان شناسی
سحر سلیمانی نژاد

رتبه 33- روان شناسی
علیرضا جهانی

رتبه 49 - مهندسی نرم افزار
سید آرمان محمدی

رتبه 59 - روان شناسی
سید نیما طباطبایی

رتبه 71 - روان شناسی
زهرا حسینی

رتبه 99 - ادبیات فارسی
علیرضا مددی

رتبه 175 - مهندسی شیمی
بهاره اسعدی

رتبه 260 - مهندسی پزشکی
سیدمحمد حق گو

رتبه 279 - طراحی و دوخت

زینب کاظمی
رتبه 404 - روان شناسی

محمد امین طاهری

رتبه 469 - مهندسی برق
شایان شیروانی

رتبه 228- روان شناسی
کلثوم رضایی

رتبه 381 - تربیت کودک

راضیه رضایی

رتبه 393 - داروسازی
لیال بابازاده

رتبه 633- حقوق
رضوان کیخا

رتبه 820 - حقوق

مهدیار  عسکری مجد

رتبه 858 - مشاوره

محمد مهدی طاهری

رتبه 642 - حقوق
لیال  صمدی

رتبه 794 - هوافضا
ارغوان الاله ویسی

رتبه 863 - مشاوره
راضیه  ابراهیمی

رتبه 865 - فقه و حقوق
امیرمحمد رمضانی

رتبه 869- فقه و حقوق
معصومه اصالنی

رتبه 917 - گرافیک
مریم عبادی

رتبه 942 - علوم تربیتی
فرخنده محمودی

رتبه 925 - علوم تربیتی
زهرا فرحناک

رتبه 180 - تربیت کودک
مرضیه رضایی
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استان آذربایجان شرقی

پیشگفتار

مصاحبه خانم لیال بابا زاده- رتبه 393 کنکور

کالس اول تــا پنجم را در مدرســه غیر انتفاعی و 
همــراه با دانش آمــوزان عــادی درس خواندم و 
در سال ششم به مدرســه استثنائی مراغه جهت 
ادامــه تحصیل رفتم و در همین ســال در آزمون 
تیزهوشــان پذیرفته و از سال هفتم تا دوازدهم در 
مدرسه اســتعدادهای درخشان بناب )فرزانگان( 
دررشته تجربی تحصیل نمودم.  من تالش کردم 
درس هرپایه را در همان سال به طور کامل بیاموزم 
بخاطر همیــن درمطالعه برای کنکور با مشــکل 
چندانی یرای دروس سال های  قبل مواجهه نشدم 
و با اختصاص دادن وقت اندک توانســتم دروس 
سه سال آخر را خوب مطالعه کنم . میانگین زمان 
مطالعه من در ســال دوازدهم و در روزهایی که به 
مدرسه می رفتم 5 الی 6 ساعت و در روزهایی که 

به مدرسه نمی رفتم 8 الی 10 ساعت بوده تا سال 
نهم تمام درس هایم را مادرم قرائت می کرد و من 
با گوش دادن به او درس ها را مطالعه می کردم در 
ســال دهم پس از تهیه تبلت بار مادرم سبک تر 
 pdf شد و بیشــتر درس ها را با استفاده از تبلت و
کتاب ها می خوانــدم اما برای خواندن کتاب های 
تســتی و بعضی از دروس مثل زیست شناسی از 
 ذره بین اســتفاده می کردم ویا مادرم آنها را برایم

 می خوانــد .قرائت کتــاب ها به وســیله مادرم 
برای من در ســال دوازدهم بیشتر شد بطوری که 
کتاب های زیســت شناسی و شــیمی و هم چنین 
کتاب های تست زیست شناســی را مادرم برایم 
کامال مــی خواند. رمز موفقیت مــن در طول این 
دوازده ســال تحصیل، تالش و عدم ناامیدی بود 

بطــوری که با وجــود هزاران مشــکل گوناگون که 
حتی نمی توانستم با وجود نشستن در ردیف اول 
تابلوی کالس را ببینم همــواره به خدا توکل کردم 
و وقتی زمین خوردم دســتم را بــر روی زانوهایم 
گذاشــتم و بلند شدم تا پیوسته مســیرم را ادامه 
دهــم .  نقش مــادرم در موفقیت من بســیار پر 
رنگ بود بطوری که مــی توانم بگویم اگر زحمت 
ها و دلسوزی های او نبود شاید االن نمی توانستم 
بخوانم و بنویســم چون من در بین دانش آموزان 
 عــادی درس می خواندم و از خط بریل اســتفاده 
نمی کردم ، مدرسه امتحانات کتبی را برای من در 
کاغذ A3 چاپ می کردند و معلمان مطالبی را که در 

تخته می نوشتند همزمان قرائت می کردند . 

علوم تربیتی
فاطمه اسد پور

روانشناسی
مهدی طب نوری

علوم تربیتی
امیر رضا  کریم زاده

مدد کاری اجتماعی
امیر فیضی

فلسفه
فراز حسن پور

نرم افزار کامپیوتر
مهسا شیری

ادبیات زبان انگلیسی
علیرضا  راثی

مشاوره
فاطمه بهاری باروقی

کامپیوتر
مرتضی عبدی 

ادبیات زبان ترکی
فاطمه کربالیی

دارو سازی
لیال بابازاده ملکی 

مشاوره
آرمین آقایاری

مشاوره
آیدین آقایاری

 یکی از شــاخص های ارزیابی توســعه یافتگی نظام های آموزشی جهان، ایجاد فرصت های برابر آموزشــی 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 
مســاوی برای دستیابی به ســطوح 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 99-98 تعداد 293 نفر، در گروه های آسیب دیده بینایی )139 نفر( ،آسیب دیده 
شــنوایی )90 نفر(، معلولین جســمی- حرکتی )62 نفر(، چند معلولیتی)آسیب دیده بینایی، آســیب دیده شنوایی1نفر و آسیب دیده 
 بینایی، معلول جسمی-حرکتی1 نفر(  در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سراسر کشور پذیرفته شده اند. این افتخار را به همه 

دانش آموزان، معلمان، دبیران، مدیران و والدین گرامی تبریک عرض می نماییم.

معارف و علوم قرآنی سعیده زارع شیرامین
کامپیوتر نرگس بابا نواز

علوم اقتصادی روشن حق بیگی
علوم تربیتی محمد فتح اللهی

نام و نام خانوادگی                          رشته قبولی     
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استان آذربایجان غربی

مصاحبه آقای علیرضا جهانی -رتبه 33 کنکور

من  دوره ابتدایی خود را در مدرســه ی استثنایی 
شهید احمد سامانی پس از آموزش های خط بریل 
گذرانده و ســپس وارد مدارس عادی شدم. دوره 
اول متوسطه را در مدرسه ی میرداماد و دوره دوم 
متوسطه را در مدرسه نمونه دولتی فرهنگ در کنار 

دانش آموزان بینا تحصیل کردم.
مــن  در تمام این 12 ســال بی وقفه شــاگرد اول 
مدرســه بودم و پایین ترین معدلم در پایه ششم 

19/74 بوده است.
به نظر من موفقیت پیوســتگی می خواهد، تعیین 

هدف، سپس برنامه ریزی برای آن و ایجاد انگیزه 
برای تحقق خواسته ها رمز موفقیت است. مشاوره 
با یکی از دانشــجویان کم بینا که خودش موفق به 
کســب رتبه برتر کنکور شــده بود، باعث تقویت 

انگیزه و خودباوری در من گردید.
من عالوه بر اینکه خط بریل را به صورت رسمی در 
مدرسه یاد گرفته ام با کمک پدر و مادر، خواندن و 

نوشتن خطوط درشت را نیز یاد گرفتم.
خودبــاوری، انگیزه ی باال، پیوســتگی در تالش، 
پافشــاری بر موفقیــت و اعتماد به نفــس بارز را 

مدیون پــدر و مادرم می دانم کــه هیچ وقت  مرا 
محــدود نکردند و با ایمان به توانایی هایم فقط راه 
را برایــم هموار کردند. همچنین زحمات معلمین 
دلسوز مدارس استثنایی  در کسب موفقیت خود 

نادیده نمی گیرم.
من از ســوم دبســتان کیبورد  می نوازم و معتقدم  
انجام ورزش هایی همچون گلبال و شنا در سالمت 

فکری و روانی من موثر بوده است.

استان اصفهان

هنرهای تجسمی
غزاله بنی طبا

هنرهای تجسمی
شیرین فرهمند

روانشناسی
علیرضا      جهانی

حسابداری
علیرضا   انصاری

گرافیک کامپیوتر
زینب ملک پور

گرافیک
امیرحسین کریمی

گرافیک
محمدجواد مهاجرانی

روان شناسی
علی جعفری راد

حسابداری
سحر رفیعی

حسابداری
علیرضا  رفیعی

علوم تربیتی لیال  بختیار
کامپیوتر علیرضا  کرونی

مدیریت مالی امیرحسین مداح الحسین
حقوق محمد جاللی

نام و نام خانوادگی                          رشته قبولی     
نقاشی فاطمه هارونی

طراحی دوخت پردیس محمد طاهر

زبان و ادبیات عرب فاطمه رشیدی

نام و نام خانوادگی                          رشته قبولی     

استان  البرز

علوم اجتماعی
حانیه سراج

روانشناسی
محیا ابراهیم نجار

مهندسی پزشکی
عاطفه محمودی گچالی 

مدیریت کسب وکار
صبا جعفری

طراحی دوخت
زهرا تقی زاده

طراحی دوخت
زینب آذری

حقوق
امیرحسین حمزه ای

مدیریت صنعتی
هانیه صادقی بخی

حسابداری
محمد عظیمی

حقوق
لیال صمدی

   
طراحی دوخت  خاتون رحمتی نیا

        
حقوق مهدی قلی زاده

        
علوم قرانی  میرعلی سجادی

رشته قبولی      رشته قبولینام و نام خانوادگی رشته قبولینام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
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استان ایالم

   
مدیریت حسن پورمنتی

        
خیاطی مرضیه شبانی 

رشته قبولی      رشته قبولینام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

مصاحبه خانم راضیه ابراهیمی - رتبه 863 کنکور : 

مصاحبه آقای علیرضا مددی - رتبه 99 کنکور : 

من دوران ابتدایی خود را در مدرسه استثنایی هدایت شهر بلداجی گذراندم و پس از یادگیری خط بریل و آموزش های الزم ،دوران راهنمایی را در مدرسه 
عادی روستای آورگان و دوران دبیرستان را در مدرسه نمونه امام خمینی)ره( شهر بروجن به تحصیل پرداختم.

 خودباوری، حمایت های خانواده ،تالش های مادرم در گویا کردن کتابها و زحمات دلسوزانه معلمان را دلیل اصلی موفقیت خود می دانم. من در روز 4الی 
5ساعت مطالعه مفید داشتم که با نزدیک شدن به زمان کنکور سراسری این میزان ساعت افزایش یافت و در کنار مطالعه از برنامه تفریحی الزم نیز برخوردار 

بودم. من با  ادامه تحصیل به  همه ی آنهایی که معتقدند معلولیت محدودیت دارد، ثابت کردم که این گونه نیست .

دوره ابتدایی را در مدرســه اســتثنایی طلوع دستگرد امامزاده و دوره متوسطه اول را در مدرسه عادی و با استفاده از معلم رابط وامکانات آموزشی الزم که 
آموزش وپرورش استثنایی دراختیارم قرارداده بودندتحصیل نمودم.توکل و ایمان قوی به خداوند، حمایت های دلسوزانه والدین و معلمان از دالیل موفقیت 
من می باشد.  دراوایل سال تحصیلی بین 5تا6ساعت و نزدیک به کنکور سراسری 10ساعت مطالعه داشتم و از پایه یازدهم در آزمون های تقویت بنیه 
علمی شرکت می کردم. خانواده ام بخاطر تحصیل من از روستا به شهر نقل مکان نمودند تا فضای مناسب و آرام برای ادامه تحصیل من در دبیرستان فراهم 

شودوهیچگاه من را بخاطر معلولیتم محدود نکردند. 

استان خراسان شمالی

استان چهارمحال و بختیاری

مد کاری اجتماعی
سجاد الهی

بهداشت خانواده
لیال نعمت الهی

استان  خراسان جنوبی

   
مهندسی مکانیک حمید  به

روان شناسی مهدی  رضایی
تاریخ ابوالفضل باقری

رشته قبولی         نام و نام خانوادگی
علوم تربیتی فرخنده محمودی
علوم تربیتی اکرم خیبری

ادبیات فارسی زینب یعقوبی

رشته قبولی         نام و نام خانوادگی
روانشناسی عاطفهزارعی
صنایعدستی فاطمهمیابادی
طراحیدوخت ملیحهرضازاده

رشته قبولی      نام و نام خانوادگی

مشاوره
راضیه  ابراهیمی

ادبیات فارسی
علیرضا  مددی 
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استان خراسان رضوی

استان خوزستان

مشاوره 
امیر حسین آهویی

روانشناسی
سجاد وطنی

روانشناسی
سحر سلیمانی نژاد

روانشناسی
زهرا  حسینی 

روانشناسی
فاطمه رضایی

حقوق
علیرضا اسد ا     هلل زاده

روان شناسی
کوثر قاسمی کته تلخ 

زبان وادبیات فارسی 
مهشید  حسنی

کامپیوتر)نرم افزار(
حسین عباس پناه

علوم قرآن و حدیث
فاطمه عگله زاده

مشاوره
دنیا طرفی

علوم قرآن و حدیث
محمد رضا سواری

مهندسی طبیعت
شهال  جهانی

روان شناسی
نگین بافنده حقیریان

روانشناسی
زینب عباسی 

کامپیوتر
متین گلستانه

روانشناسی
محمد امین سارانی

داروسازی  
عرفان قلعه نوی

حسابداری
مهدی قندی

مهندسی شیمی 
محمد نامقی 

نرم افزار کامپیوتر
یگانه دالرامی

ارتباط تصویری
زهرا رحیمیان

روانشناسی
نجمه صنعتی منظری

امور اداری
زهرا  قبولی

روانشناسی
مینا  قادری

جامعه شناسی
فاطمه رمضان زاده

گرافیک
فاطمه عباسی

مشاوره
زهره  پورکریم

طراحی دوخت
زینب قائنی ثانی

کامپیوتر علی لوائی مشهدی
مدیریت بازرگانی سجاد   حبیب نیا

کامپیوتر جواد غیوریان
روان شناسی علیرضا  امتیازی

کامپیوتر امیرحسین  میرزائی
کامپیوتر امیر حسین حسینی

گرافیک رایانه حسن لطفی
گرافیک رایانه رضا معزی

مدیریت بازرگانی ریحانه آرین نژاد
حقوق فاطمه حسنی رک

نام و نام خانوادگی                  رشته قبولی     
حسابداری یگانه فیض محمدی

مشاوره فاطمه میرزایی
حقوق زهرا معصومیان

روان شناسی فاطمه بوژ آبادی
علوم آزمایشگاهی سحر سلیمیان
تاریخ ملل و ادیان مجتبی حمامچی

حقوق علی شربتی
طراحی و دوخت ژیال سرخابی
طراحی و دوخت زینب کاظمی
طراحی و دوخت فاطمه بوژمهرانی

نام و نام خانوادگی                   رشته قبولی     
طراحی و دوخت اعظم طهماسبی

گرافیک نازنین یوسفیان
گرافیک ریحانه رضائی
گرافیک ساجده قادری
گرافیک معصومه فتاح زاده

روان شناسی مائده صنعتی
مهندسی شیمی محمد علیزاده تامقی

الکترونیک عباس راحمی

نام و نام خانوادگی                   رشته قبولی     
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استان سمنان

استان زنجان

استان سیستان و بلوچستان

روانشناسی
علی عزیزی

فقه و مبانی حقوق اسالمی
عبدالباسط شالی بر

شهر تهران

   
فقه وحقوق امیر محمد رمضانی

مهندسی برق شایان شیروانی     
مهندسی سجاد اسماعیلی

روان شناسی فاطمه باقری
روان شناسی نفیسه عبدالصمدی

مهندسی پزشکی سید محمد حق گو

        
حقوق مهدیار عسکری مجد

علوم تربیتی فاطمه زهرا محمدی
جامعه شناسی فاطمه منوری

مدیریت بازرگانی فاطمه دریابار
مهندسی محیط زیست نیکتا رضوان

روان شناسی محمد امین طاهری
مشاوره محمد مهدی طاهری

        
ادبیات مهیار سیف الهی

مدیریت صنعتی شقایق مجتهدی
روان شناسی فاطمه زارعی
روان شناسی مبینا  منصوریه

زیست شناسی سلول ملکولی هدیه نوری
مترجمی زبان پرنیان عاشوری

رشته قبولی      نام و نام خانوادگی

   
فلسفه معصومه غیب علیزاده

روان شناسی سید نیما طباطبایی
نقشه کشی سید مهدی صفی

رشته قبولی         نام و نام خانوادگی
حسابداری محمدصادق نوحی فر

مدیریت بازرگانی محمدصادق مرادی حقیقی
فیزیک سپهر حسن آبادی
اقتصاد امیر حسین یوسف زاده

رشته قبولی         نام و نام خانوادگی
تربیت کودک افسانه اسدیان

تاسیسات سید محمد ناصر تقوی
علوم تربیتی یگانه خورسی

رشته قبولی      نام و نام خانوادگی

رشته قبولی رشته قبولینام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

تاریخ امیرحسین گنج خانی
زبان انگلیسی ابوالفضل سعادتی
روان شناسی سمیرا  حنیفی

روان شناسی نگین  سلیمی

نام و نام خانوادگی                          رشته قبولی     
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شهرستان های  تهران

حقوق
رضوان کیخا

فقه حقوق مبانی 
اسالمی

معصومه اصالنی
مهندسی پزشكی

فاطمه ا     هلل قلی
گرافیك

مریم عبادی
روانشناسی

آرتیمیس محمدباقری

حقوق
حمیدرضا حاتمی کیا

شهر تهران

زبان و ادبیات عرب 
فاطمه رشیدی 

تاریخ
الهام همایون پور 

مدیریت صنعتی
مریم عبدالهی قهی 

ادیان و عرفان
خدیجه  احمدی 

مترجمی زبان انگلیسی
سروناز رنجبران

مترجمی زبان انگلیسی
وجیهه سلطانی 

مدیریت صنایع
مهدی  موالیاری

اقتصاد
علی شامحمدی

مدیریت بازرگانی
مهدی احمدی زاده

تاریخ
محمدرضا کیوانلو

تاریخ
سید محمد فرخاری

حسابداری  
محمد کریمی

روانشناسی
رسول نادری

ادبیات
آرمان کشاورز

روانشناسیحسابداریروانشناسیفقه شاخه حقوقتاریخ علوم اجتماعی
صادق عفتی

حقوق
مهدی ساجدیعلیرضا  صالحیمحمد امین شکرالهسامان  بهمنیرضا  کلمنآریان جعفری

حقوق
سجاد عظیمی

روان شناسی
علی شاهوردی

حقوق
امیر حسین  احتشامی

علوم قران
علی اصغر حسنی

کامپیوتر

محمد علی 
حیدری نظر

کامپیوتر
امیررضا خاوری نژاد

کامپیوتر

سید محمد حسن
 کردستانچی

کامپیوتر
حسین نوذری

برق وقدرت
حسین احمدی

معماری داخلی
مهدی ایمانی

معماری داخلی
محمد ایمانی

کامپیوتر
علیرضا سیاه پوش
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استان فارس

علوم تربیتی 
نگین نوروزی

جامعه شناسی
زهرا احسان نسب

علوم قرآن و حدیث
علی جعفری

علوم تربیتی
فاطمه طهماسبی

ادبیات فارسی
مریم صدیقی

روان شناسی
عاطفه فتحی پور

حقوق
امیرحسین  پژمان

روان شناسی
رضا عباس زاده

مهندسی  
مژده حاجیانی

پزشکی
زهرا نامور 

هوا فضا
محمدحسین کرمی

تربیت کودک
راضیه رضایی

تربیت کودک
مرضیه رضایی

   
روانشناسی زهرایوسفی
کامپیوتر محمدکهدادئی

رشته قبولی      نام و نام خانوادگی

استان قم

علوم تربیتی
هادی دیندار

علوم تربیتی

محمد امین علی 
نیارمی

تربیت  بدنی
مهدیه خلج

گرافیک

رضوان آمره 
بزچلویی

چهره سازی
فاطمه صفائی موحد

   
مهندسی برق محمد محمدی
امور فرهنگی زهرا همتای

مددکاری زینب خوش روایی
کتابداری مهدی حقیقی

حقوق محمد جواد اسالمی
روان شناسی مجتبی توسلی

حقوق علی فیضی

رشته قبولی      نام و نام خانوادگی

استان قزوین

عمران
علیرضا  شهبازی

گرافیک
شقایق همتی

نقشه کشی ماشین آالت 

موید طاهری 
مهدی آبادی 

الکتروتکنیک

سید رضا بابایی 
چگینی

زبان و ادبیات عرب
زهرا مرادی زیارانی 

مصاحبه خانم زهرا نامور رتبه 5 استان فارس

تحصیالت ابتدایی را در مدرسه  مهرآیین، راهنمایی و دبیرستان را در 
مدرسه فرزانگان به پایان رساندم. در مسابقات المپیاد ریاضی در سطح 
استان مقام اول و مقام ششم کشوری در پایه ششم کسب نمودم. خواندن 
مصاحبه کسانی که رتبه تک رقمی در کنکور سراسری کسب نموده بودند 
باعث ایجاد انگیزه در من و ســرلوحه درس خواندنم بودند. با توجه به 
این که بیماری دیستروفی عضالنی ) اس ام ای ( دارم نشستن طوالنی، 
ورق زدن کتاب و نوشتن برایم مشکل است و به طور کلی شرایط درس 
خواندن برای من در مقایســه با ســایر دانش آموزان بسیار سخت می 
باشد. این چالش ها و مشکالت در این سال ها همراه من بودند اما چون 
هدف واالیی داشتم توانستم بر مشکالت غلبه کنم و پیروز شوم و با توکل 
به خدا، همراهی والدینم و معلمان استثنایی توانستم سختی ها را پشت 

سر بگذرانم. 
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استان کردستان

استان کرمانشاه 

استان کهگیلویه و بویراحمد 

ریاضیات و کاربردها
برزان هارونی

مبانی فقه و حقوق
سامان بهمنی

ادبیات عرب
روناک قاسمی

روان شناسی 
گالویژ بادکان

تاریخ
فریبا  قاسمی

هوا فضا
ارغوان الاله ویسی

کامپیوتر-  نرم افزار
زهرا کریمی یکدانگی

روان شناسی
زهرا فرجی

گرافیک
مریم پوراسماعیل

تربیت بدنی
یگانه سیاه کمری

تربیت بدنی

زهرا قادری 
مهدی آبادی

روانشناسی
کلثوم رضایی

گرافیک
سهیل عزیزی

کامپیوتر
نگین انصاری

حسابداری
آرش اختر شناس

مهندسی نرم افزار
سید آرمان محمدی

مهندسی شیمی 
بهاره اسعدی

علوم تغذیه
سارینا  احمدی

استان کرمان

فلسفه
مینو طالبی زاده

IT

سید مصطفی 
حسینی

گرافیک
فرناز زند کارگر

مصاحبه خانم کلثوم رضایی رتبه 228کنکور

در مدرسه شــاهد دخترانه شهر یاسوج به عنوان دانش آموز تلفیقی - 
 فراگیر در رشته ادبیات و علوم انسانی تحصیل نمودم. پایین ترین میزان 
مطالعه ی من 5 ساعت بود که با تالش گاهی 10 ساعت مطالعه در روز 
را هم تجربه کردم . کتاب های درسیم شامل کتابهای بریل و صوتی بود. 
ولی برای آمادگی بیشتر در کنکور به کتاب های کمک درسی احتیاج داشتم 
که به دلیل جدید بودن نظام آموزشی تعدادشان برای نابینایان بسیار کم 
 بود. بنابر این مادرم و گاهی دوستانم برایم کتاب می خواندند. البته در 
آزمون های تقویت بنیه علمی شرکت می کردم و به کمک مادرم آزمون 
می دادم و  منابع صوتی از طریق آموزش و پرورش استثنایی استان در 

اختیارم قرار داده می شد.

   
حسابداری مهشید قاسمی

رشته قبولی      نام و نام خانوادگی
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استان گلستان

راوبط عمومی
حسین شیخ

حسابداری
بهنام شیر محمدلی

حقوق
علی ابراهیمیان

روانشناسی
فاطمه مرادی

روان شناسی

فاطمه خیر خواه 
اتراچالی

استان لرستان

ادبیات فارسی
فاطمه بهرامی

حقوق
محمد موالیی

علوم تربیتی
داود بهرامی خیاط

روان شناسی

رضوان شیخی 
رستمی

استان گیالن

حقوق سکینه صفری
روان شناسی امیر محمد نژاد پور حسین

نام و نام خانوادگی                       رشته قبولی     
علوم تربیتی ایمان حسین زاده

حقوق پارسا موقتی مقدم

نام و نام خانوادگی                       رشته قبولی     
ادبیات مریم شیدا

علوم تربیتی زهرا فرحناک

نام و نام خانوادگی                       رشته قبولی     

استان مازندران

نرم افزار کامپیوتر
فاطمه زارع

کامپیوتر
سعید چیت بند

کامپیوتر
حسین پاریاب

حقوق
علیرضا  امیری

مهندسی برق
پریا  انگورج

تربیت کودک
المیرا حق وردیان

گرافیک
کوثر پورمیرزا

طراحی دوخت
معصومه برجاسبی

طراحی پوشاک

 زهرا الغر 
فیروزجاهی 

طراحی دوخت
فاطمه ملک محمدی

نقاشی سنتی ایرانی
الله آریان

نقاشی سنتی ایرانی  
مبینا اسماعیل زاده

نقاشی سنتی ایرانی
خدیجه عباسی

نقاشی سنتی ایرانی
رحیمه عباسی

حسابداری
آتنا حبیبی

طراحی دوخت
نازنین بهمن نژاد
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استان همدان

روانشناسی
علی ملکی منصور

علوم تربیتی
راضیه شریفی خواه

کامپیوتر
مصطفی عربی

استان یزد

روانشناسی مهدیهفرقانی
روانشناسی زهراحسنی

نام و نام خانوادگی                       رشته قبولی     
مدیریت صنعتی محدثه یحیی زاده

روان شناسی احسان نادری

نام و نام خانوادگی                    رشته قبولی     
روانشناسی سیدمحمدپورحسینی
مشاوره اکرمامیدی

نام و نام خانوادگی                       رشته قبولی     

نمودار ستونی پذیرفته شدگان در  دانشگاهها و موسسات آموزشی به تفکیک استان 

استان هرمزگان

روانشناسی
مهدی کمالی

روانشناسی
محمد پودینه

روانشناسی
فاطمه زندخوان

آموزش ابتدایی
بنت الهدی داوری

کودکیاری
نجمه ساالری

 آموزش ابتدایی
فرحناز غفاری

ن شرقی
ربایجا

آذ

ربایجان غربی
آذ

اصفهان
البرز ایالم

تیاری
ل و بخ

هارمحا
چ

ن جنوبی
خراسا

ن رضوی
خراسا

ن شمالی
خراسا

ستان
خوز

زنجان
منان

س

ستان
ن و بلوچ

ستا
سی

شهر تهران

ن های تهران 
ستا

شهر
س 

فار
قزوین 

قم  

ن   
ستا

کرد
ن    

رما
ک

ه     
رمانشا

ک

د     
ه و بویراحم

کهگیلوی
ستان

گل
گیالن

ستان
لر

دران
مازن

هرمزگان
همدان یزد
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