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پــیــشـــگـــفــــتار

نمودارستونیپذیرفتهشدگاندردانشگاههاومؤسساتآموزشیبهتفکیکاستان

نـظـامهای  توسعــهیافتگی  ارزیابی  شاخصهای  از  یکی 
برای  آمــوزشی  برابر  فرصــتهای  ایجاد  جــهان،  آمــوزشی 
توانمــندیهای  به  توجه  با  میباشد.  جامــعه  افـراد  تمــامی 
عــرصــههــای  در  ویژه  نیازهــای  با  دانشآمــوزان  و  کــودکان 
برای  مساوی  شرایط  که  می رسد  نظر  به  ضروری  مــختلف، 
فراهم  آنان  برای  تحصیالت  عالی  سطوح  به  دستیابی 
تالش  با  کشور  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  گردد. 
برنامهریزیهای  با  مـعلمان، دبیران و همه دستاندرکاران 
در  را  عـــزیزان  این  حضــور  زمــینه  جهــت  این  در  دقـــیــق 
آزمــونهای دانــشگــاههـا و مــؤسسات آموزش عالـی فراهم
آورده است. در سال تحصیلی 1400-1399 تعداد 311 نـفر، 
آســیب دیـده  نفر(،   126( بیـنایی  آسیب دیده  گـــروههای  در 
نفــر(،  71( حرکتی  ـ جسمی معلولین  و  نفر(   109( شنوایی 
نفـــر(   2( بینایــی  آســـیب دیــــده  و  شـــنوایــی  آســـیب دیده 
آسیب دیده شنوایی و جسمی ــ حرکتی ) 1 نفر( و آسیب دیده 
بینایی و جسمی ــ حرکتی ) 2 نفر( در دانشگاهها و مؤسسات 
کشور پذیرفته شدهاند. این افتخار  آموزش عالی در سراسر 
گرامی تبریک  را به همه معلمان، دبیران، مدیران و والدین 

عرض مینماییم.
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اســــتــانآذربایجــانشـــرقــــݡی

اســــتــانآذربایجــانغــربــــــݡی

رشته قبولینام و نام خانوادگی

رتبه 776 کنکور

زبـان  رشـته  بـه  کودکـی  از  می باشــد .   81/06/17 مــــتـولــد  ســرتیپی  آنیتـا 
آموزشـی  کالس هـای  زبـان در  کانـون  در  اسـت . هشـت سـال  بـوده  عالقمنـد 
کانـون زبـان شـده اسـت. در  کسـب مـدرک از  شـرکت داشـته اسـت و موفـق بـه 
کودکـی  مؤسسـه بصیـر هـم فعالیـت خـود را در رشـته زبـان ادامـه داده اسـت. از 
بـوده  موفقیـت  کسـب  دنبـال  بـه  انگیـزه  و  بـا عالقـه  و  گرفتـه  فـرا  را  بریـل  خـط 

اسـت .
کـه موفـق  گرایـش زبـان و علـوم انسـانی شـرکت نمـوده  کنکـور 99 در دو  در 
گرایـش عــلـــوم انسـانی شـــده  گرایـش زبـان و 1122 در  کسـب رتبـه 776 در  بـه 
تبریـز  سراسـری  دانشـگاه  فارسـی  ادبیـات  رشـــته  در  کـــنون  ا هـم  کـه  اســـت 
نیـز  انگلیسـی  زبـان  رشـــته  آینـده در  و تصمیـم دارد در  اســــت  نمـوده  ثبت نـام 

دهـــــد . تحصیـل  ادامــه 

ادبیات فارسیآنیتا سرتیپی

روانشناسی بالینیحمیدرضا صادق زاده

علوم تربیتیحسام مقصودی

هنر موسیقیساسان علیزاده

هنر موسیقیمهدی پوربخش

مهندسی معماریآیسان فرقانی

حسابداریکوثر چکاوک

فلسفه حکمت اسالمیهاجر تقی زاده

هنرهای اسالمیانیس قربانی

کامپیوترزهرا عقیلی فر

حسابداریطاهره رحیم پور

حسابداریمریم رحیم پور

روانشناسی عمومیزهرا آزاد

علوم سیاسیهادی آقامحمدی

حقوقفرشاد احمدزاده

حقوقوحیده جوشنده

روانشناسیامیر نوجوان

حقوقچمران نصیری

مصاحبه با خانم آنیتا سرتیپی

رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

کهریزه ادبیات فارسیپرینا نوریداروسازیسهیل قاسمی 

اســــتــاناردبـیــلݡ

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

علوم قرآنیفاطمه شیرزادعلوم قرآنیرؤیا شیرزادمشاورهسارا داننده
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اســــتــاناصـــفــهـان

برآان  مــنطقــه  در   1379 ماه  مهر   24 در  واجنانی،  شجاعی  علیرضا  من 
کــشاورز  خانـواده  یک  در  اصفهان  استان  در  واقع  روران  روستای  جنوبی 
که وضعیت جسمی  به دنیا آمـدم . در بدو تولد پدر و مادرم متوجه شدند 
مــن  کـه  گــفتند  پزشکان  پیگیری ها  از  پس  نیست.  بچه ها  بقیه  مانند  من 
از آن نگاه های دیگران و چهره غم بار پدر و  دچار فلج مغزی هستم . پس 
که وقت رفتن به مدرسه شد و من  کودکی من بود تا زمانی  مادرم خاطرات 
امیدی برای ورود به مدرسه نداشتم؛ زیرا در ذهنم این مسأله مرور می شد 
که نه می توانم راه بروم، نه درست حرف بزنم، نه توانایی  که چگونه منی 
گرفتن مداد را دارم مدرسه ای پذیرایم باشد. آن هم در روستای دور افتاده 
که در شهر اصفهان  و بدون هیچ امکاناتی؛ ولی دوستانی به ما خبر دادند 
که قصد داشتم برای  مدارسی برای  بچه هایی مانند من وجود دارد. روزی 
دیدن آن مدرسه بروم، سر از پا نمی شناختم. وقتی وارد آنجا شدم و چشم 
که آنها هم شبیه من بودند، نور امیدی در دلم تابید  من به بچه هایی افتاد 
که تمام سعی خود را برای رسیدن به آینده ای روشن  و به خودم قول دادم 
پس  شدم.  پویا  استثنایی  مــدرسه  دانش آموز  من  روز  آن  از  و  ببرم  کار  به 
را به مدرسه دکتر نفیسی رفتم و دوستان  از دو سال ، سال سوم و چهارم 
جراحی  عمل های  سال ها  این  در  اینکه  ضمن  داشتم.  مهربانی  و  وفادار 
کر حرکت می کردم. دو سال آخر ابتدایی را  کردم و از ویلچر رها شدم و با وا
به مدرسه استثنایی حر وارد شدم. پس از پایان دوره ابتدایی در آموزشگاه 
خواندن  درس  حین  در  شدم.  تحصیل  به  مشغول  طه  حرکتی  جسمی 
مسابقات  در  و  شدم  نیز  قرآن  حافظ  و  پرداختم  نیز  قرآن  قرائت  حفظ  به 
کشوری به مقام های اول و دوم نایل شدم . پایان متوسطه اول  استانی و 

توجه  با  که  بود  و دگرگونی جدید  برای من یک تحول  نیز  انتخاب رشته  و 
که  شرایطی  با  متاسفانه  ولی  داشتم،  ریاضی  رشته  به  که  زیادی  عالقه  و 
با همکاری مسئولین مدرسه  نبود.  برای من  باز دبیرستان مناسب  داشتم 
کردم و پس  انتخاب  را  نرم افزار  گذاشته شد و من رشته شبکه  رشته فنی 
که خود با راهنمایی دبیران دلسوز  از آن عالقه ام به این رشته باعث شد 
کامپیوتر نمودم و در تمام  شروع به یادگیری مباحث اضافه و برنامه نویسی 
که شاید بیشتر بچه ها در حال تفریح و خوشگذرانی بودند، من به  لحظاتی 
برای  برنامه هایی  از آن  را سپری می کردم و پس  زندگیم  خواندن و تحقیق 
که  سایت مدرسه و  یک مؤسسه الغری انجام دادم. وقتی برای اولین بار 
شوق  اشک  گرفتم،  برنامه نویسی  نوشتن  از  را  خود  اندک  دریافتی  اولین 
جسمی  نظر  از  شاید  گر  ا که  بالیدم  خود  به  و  دیدم  پدرم  چشمان  در  را 
این  به  توانستم  خداوند  عنایت  با  ولی  باشــم  پــدرم  کار  کمک  نمی توانم 
و  خواندن  من  غم  هم  تمام  خرداد  امتحانات  پایان  از  پس  برسم.  مرحله 
که داشتم و ایمان به  با تالشی  کنکور بود و تمام مدت  مرور دروس برای 
نتایج  اعالم  روز  نتایج شـــدم.  اعالم  منتظر  و  آزمودم  را  بار دیگر خود  خدا 
تبعیض ها و  نگاه های سنگین،  زندگیم، اشک ها، حسرت ها،  تمام دوران 
کــه  افــتاد  رتبه ام  به  تا چــشمــم  اما  کرد.  هـمـــه و هـمـــه جلو چشمم عــبور 
توانسـتم  هــم  باز  اینکه  و  آرامش  و  سبکی  احساس  بودم،  شده  رقمی  دو 
من  ربود.  من  از  را  سال ها  این  خستگی  شوم،  مادر  و  پدر  افتخار  باعث 
معلولیت  می کنم  ثابت  و  می کنم  تالش  خود  کردن  ثابت  برای  باز  امروز 
در  باشد،  محدودیتی  گر  ا که  می فهمانم  دیگران  به  و  نیست  محدودیت 

ذهن ماست، نه جسم ما.

مصاحبه با آقای علیرضا شجاعی واجنانی           رتـبـه 34 کنکور

علیرضا شجاعی واجنانی
کامپیوتر  نرم افزار 

علی حیدری
کامپیوتر نرم افزار 

کیانی یلدا 
کامپیوتر نرم افزار 

امید درخشان
گرافیک

زهرا حسینی
روانشناسی

نوید درب امامیه 
کامپیوتر  نرم افزار 

مهدی مارانی 
گرافیک

فاطمه مزارع 
گرافیک

علی میسا موگویی 
گرافیک

زهرا عمویی 
حسابداری

محمدپارسا جهانبانی  
کامپیوتر نرم افزار 



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

5ســــــال تـحــصـــیــلـــــݡݡی 1400 ــ 1399 

اســــتــانالبرز

اســـــتــانبوشــهـــر

اســــتــانایــالم

امیر حسین بیات ورنگشی
حقوق

فاطمه بهادری
کودک یاری

نرجس صدری رباطی 
فیزیک

کاظمی انبوی  مهدی 
حقوق

زهرا سادات میردامادی
کار کسب و  مدیریت 

امیرحسین جباری فرد
مدیریت بازرگانی

ریحانه جعفری زاده
علوم تربیتی

ابوالفضل بهرامیان 
علوم سیاسی

فاطمه بهزادی 
حقوق

نرگس حسینی 
روان شناسی

سولماز شادیان خانکندی 
طراحی پارچه

رستم بارگاهی 
صنایع شیمیایی

اســــتــانچهارمحالوبختیاری

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

تربیت بدنیفاطمه اسماعیلی

کریم زاده  تاسیسات مکانیکسهیل 

فتوگرافیکفاطمه اسماعیلی

کامپیوترمنصوره بنی شریف

خیاطیراضیه بهرامی

علوم ورزشیعلیرضا عالی پور
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اســـــتــانخــــراســـانجـــنـوبــــــــݡݡی

محمد مهدی موقر
حسابداری

مهال خسروی 
کامپیوتر مهندسی 

رقیه دزگی
باستان شناسی

فاطمه ریاحی
فرش

علی حاجی زاده 
مهندسی مکانیک

حانیه آهنگری 
علوم قرآنی

مصاحبه با آقای علی حاجی زاده             رتـبـه 667 کنکور

من علی حاجی زاده هستم و دارای آسیب شنوایی می باشم. در دبیرستان 
کــنکور  در  نموده ام.  تحصــیل  بیرجند  شــهرستان  درخشـــان  اســـتـــعدادهای 
را  خود  موفقیت  رمز  شـدم.   667 رتبه  کسـب  به  موفق   99 ســال  سـراسری 

و  درســی  دقیــق  برنامه ریزی  و  خانـواده  حمایت  خــدا،  بر  توکــل  اول  وهله  در 
همچــنین شرکت در آزمون های تقویت بنیــه علمی و استفاده از  برنامــه ریــزی 

درسی مـــی دانم.

اســـــتــانخــــراســــانرضـــوی

کرمانی  الهام الر 
تکنولوژی پرتوشناسی

زهرا قلی پور 
مهندسی شیمی

ستایش زیاد زاده 
طراحی دوخت

کملی  مبینا ا
علوم مهندسی آب

فاطمه عباسپوران 
آمار

فاطمه هاشمی زاده  
مددکاری اجتماعی

بهاره زرخش 
روان شناسی

یگانه امیر بیک 
علوم قرآن و حدیث

فاطمه خانرودی 
فقه و مبانی حقوق

مهال سادات وزیری 
مددکاری اجتماعی

کندری  مبینا افروز 
روان شناسی

مهال دری خیرآبادی 
مشاوره

صدف هاشمی 
داروسازی

زهرا مسگی بورنگ 
علوم سیاسی

نفیسه فتحعلی پور 
علوم تربیتی

زینب رضایی 
روان شناسی

نرگس خدادادی 
علوم تربیتی

محمدرضا زابح 
برق
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گلمکانی  هانیه 
علوم تربیتی

محمدرضا پناهی 
مهندسی پزشکی

محمدرضا مهرگان 
علوم تربیتی

فاطمه رضایی 
روان شناسی عمومی

علی راشدی نیا  
ساخت و تولید

محمد حسین سیدآبادی  
کامپیوتر: نرم افزار

شمسی خیر آبادی  
مهندسی صنایع

زهرا بهرامیان  
روان شناسی

صدیقه زمان پور 
هنر

محمد امین ایزدپرست 
الکترونیک

مائده مهری 
گرافیک

رشته قبولینام و نام خانوادگی

گرافیکسمیرا نژاد نجف

ارتباط تصویریپریسا عباسی

کاظم آموزش ابتداییملیکا ظفرپور 

کبری گرافیکمریم ا

طراحی و دوختزهرا اسروسی

طراحی و دوختآرزو اسکندریان انجشش

ادبیات عربعباس دهقانزاده

تاریخ اسالممحمد جواد درویش

علوم تربیتیمحمد افتاده

مشاورهمحمد رمضانی

علوم تربیتیامیر حسین محمودی

مشاورهحسین میرزایی

مشاورهرضا ارجمندطلب

کفاش روان شناسی عمومیمریم 

مددکاری اجتماعیثریا دارابی

زبان انگلیسی امید آتار مشک 

کامپیوتر امیر حسین  سرتختی 

روان شناسی عمومیمحمد سجاد شریفی 

عکـاسی نـدا بلوچی 

مصاحبه با خانم نرگس خدادادی            رتـبـه 500 کنکور

مصاحبه با آقای امیرحسین سرتختــݡی                رتـبـه 300 کنکور

گنابــاد هســتم و در مدرســه نمونــه محمودیــه بــا  مــن، نرگــس خــدادادی از 
ــدم و در تمــام دوران تحصیــل  ــان درس خوان مدرســه پشــتیبان شــهید علوی
دوســت داشــتم ماننــد معلمــان و دبیرانــم باشــم و بــا راهنمایــی دبیــران و 
کالس هــای تقویــت بنیــه عــلمـــی  ــا در  خانــواده ام شــرایط را فراهــم آوردنــد ت

کــــنم و بــا رتبـــــه 500 در دانشــگـــاه عــــلوم تربیتــی دانشگــــاه فردوســی  شــــرکت 
کــه  مــــشهد قبــول بشــوم و همیشــه قــدردان زحـــمات خانــواده ام هستـــم 
کنــم معلولیت  کردنــد تــا نابینایــی ام مانــع پیشــرفت مــن نشــود و ثابــت  کمکــم 

محدودیــت نیســت .

من، امیرحسین سرتختی با یاری خداوند و دعای پدر و مـادرم ) با توجه 
کــه مانع من نیست( با رتبه 300 در رشته  بـــه معلولیت جسمی ـــ  حرکـتــی 
کامپیوتر در دانـشگاه روزانه شهــید منتظری مــشهد قــبـول شدم و در هـیــچ 

کـمک دبـــیــران مــــدرســــه  کـــنکـــوری هـم شـرکــت نکردم؛ فــقـــط با  کالس 
کـــالس هــای تمـــرینی داخــــل مــدرسه و تالش های خودم قـبول شدم.  و 

البته مــهمتریــن آیتم قــبولی مــن دســـتان حمایت گر خداوند است.  

اســـــتــانخــــراســــانرضـــوی
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مصاحبه با خانم نـدا بلــوچی                     رتـبـه 684 کنکور

کودکــی بــه عکاســی  مــن، نــدا بلوچــی بــا معلولیــت جســمی ـــــ حرکتــی هســتم. مــن از 
کمــک خانــواده ام همیشــه عکس هــای  و نقاشــی عالقمنــد بــودم و بــه همیــن خاطــر بــا 
کــــنکور آمــاده  کمــک دبیــرانــــم بــرای  ســاده و آماتــوری می گرفتــم و در مدرســه هــم بــا 
کــه  شـــدم و درس خـــواندم و در نهایــت توانســــتم بــا یــاری خداونــد در رشــته عکاســی 

بســیار مــورد عالقــه مــن بــوده بــا رتبــه 684 قبــول شــوم. 

اســـــتــانخــــراســـانشــمــالـــــݡݡی

ک نژاد امید خا
روان شناسی

زهره جاویدفر 
مهندسی صنایع

محمد ایزانلو
تربیت بدنی

احمد باغچقی 
مدیریت بازرگانی

مصاحبه با خانم زهـــرا آسروسی                 رتـبـه 498 کنکور

کنکوری شرکت نکردم، ولی  کـالس  من، زهرا آسروسی با آسیب شنوایی در هیچ 
کارهای  منزل  در  همیشه  و  بودم  طراحی  و  خیاطی  به  عالقمند  که  این  خاطر  به 
در  مــدرسه  دبیران  و  خانواده  کمک  با  خاطر  همین  به  و  می کردم  تمرین  را  خیاطی 
با  عــالقــه ام  مــورد  رشــته  در  هــم  دانشگاه  در  و  دادم  تحـصــیل  ادامـــه  رشـــته  این 
می کنم.  تشکر  کردند  یاری  مرا  که  کـسانی  هــمه  و  خدا  از  شدم.  قبول    498 رتبه 

کنم. که سربلندشان  انشاهلل 

مصاحبه با خانم زهــرا قــلی پور                   رتـبـه 689 کنکور

کــردم  کوثــر تحصیــل  مــن، زهــرا قلــی پــور در مدرســه نمونــه دولتــی 
درس  در  مختلــف  آزمایش هــای  کــه  داشــتم  عالقــه  همیشــه  و 
کمــک پــدر و مــادر و معلمــان مدرســه ام  ــا  شــیمی را انجــام دهــم و ب
کنکــور  ــه علمــی توانســتم در  ــت بنی کالس هــای تقوی ــا شــرکت در  و ب

بــا رتبــه 689 در رشــته مهندســی شــیمی دانشــگاه فردوســی مشــهد، 
جســمی ام   شــرایط  و  وضعیــت  نگــران  کمــی  البتــه  بشــوم.  قبــول 
کــه همیشــه  کــه در شــهر دیگــری قبــول بشــوم و شــکر خــدا  بــودم 

یاریگــر مــن بــوده اســت.

اســـــتــانخــــراســــانرضـــوی
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اســـــتــانخـــوزســـتـان

احمدرضا صمصار نتاج 
پزشکی

فاطمه شاوردی 
آموزش ابتدایی

محمد شریعتی زاده
روان شناسی

سید علی سیدیان 
فن آوری اطالعات 

استعدادهای  دبیرستان  در  گیر  فرا تلفیقی  خدمات  از  استفاده  با  من 
به  توجه  با  بودم.  تحصیل  به  مشغول   4 ناحیه  بهشتی  شهید  درخشان 
اینکه دارای آسیب شنوایی می باشم، سال دوازدهم را با معدل 19/27 
کنکور حدود یک سال به صورت پیوسته روزانه  به پایان رساندم و جهت 
مختلف  درسی  کمک  کتاب های  از  و  داشتم  مطالعه  ساعت   10 تا   8
از  قبل  تحصیلی  پایه های  از  علمی  بنیه  تقویت  آزمون های  در  و  استفاده 
تمرکز  بیشتر  که  کنکور  مشاوره  راهنمایی های  با  می کردم.  شرکت  کنکور 
 105 رتبه  کسب  به  موفق  توانستم  آن،  انجام  و  بود  زدن  تست  روی 
رشته  در  و  شوم   1399 سال  سراسری  کنکور    3 منطقه  در  تجربی  رشته 
خداوند  لطف  ابتدا  را  موفقیت  این  شوم.  قبول  شیراز  دانشگاه  پزشکی 
کمک ها و حمایت های خانواده  روزافزون خود و همچنین  بعد تالش  و 
هم  و  داشت  بعهده  را  مادری  وظیفه  هم  که  می دانم  مادرم  بخصوص 

کمک های آموزشی و تربیتی را عهده دار بود.  به عنوان دبیر رابط، 

محمد جواد میرشفیعی
حقوق

مصاحبه با آقای احمدرضا صمصار نتاج
رتـبـه 105 کنکور

اســــتــانزنجــان

اســــتــانسـمـنان

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

حقوقامیر حسین شیرمحمدی مهندسی صنایع غذاییعرفان داهیم

حسابداری صنعتیحسین نجفی

مشاورهفائزه بیات

تعمیر و نگهداری آسانسوراحسان اسالمی

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

حقوقامیرحسین خادم حسینی

کامپیوترامیرحسین حیدریان

کامپیوترپارسا ربیع زاده علوم 

تربیت بدنیفاطمه پریمی

نرمافزارمژگان بابایی 

حسابداریمحمد مهدی درویشی انزائی

مهندسیآبامیر رضا یوسفی

کودکمه لقا جعفری تربیت

مهندسی شیمیمحدثه صدیقی

تربیت مربیمرضیه نظری

حسابداریمیعاد سعداهلل

حسابداریصدیقه رضوانی

گرافیکپرستو باقری
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اســــتــانسیستانوبلوچستان

شــهــرتـــهـــران

فاطمه ذوالفقاری
علوم تربیتی

فائزه اسپندار
طراحی دوخت

کبری فاطمه ا
طراحی دوخت

کیخای مقدم  فاطمه 
فقه و مبانی حقوق اسالمی

زهرا صیادی 
طراحی دوخت

مهدی نارویی 
علوم تربیتی

کرد علی 
کامپیوتر سخت افزار 

عاطفه شیخی
طراحی دوخت

نیما سارانی
کامپیوتر نرم افزار 

عماد میرشکاری 
روان شناسی

افسانه نوتی زهی 
طراحی دوخت

عیسی دلداری 
دبیری الهیات

زهرا اربابی 
طراحی دوخت

آرمان بابایی 
تاریخ

راضیه حسنی 
روان شناسی

حمیدرضا نصیری 
علوم و حدیث قرآنی

یاسمن باراجی 
حقوق

نیما نظری  
فقه و حقوق اسالمی

ماهان میرزاجانی  
مهندسی صنایع

زهرا افشاری نژاد  
حقوق

محمد جعفری  
فقه و حقوق اسالمی

محمد حسین ارجمندزادگان  
مهندسی برق

بینایی می باشم. همت  مــن دارای آسیب 
و تالش خودم و حمایت و تشویق همه جانبه 
خانواده، باعث ایجاد انگیزه و حرکت در مسیر 
انتخابی بـوده است. همچنین ترغیب ایشـان 
مسابقات  در  شرکت  برای  دبیرانم  تشـویق  و 
مطالعه  به  عـالقمــندی  باعث  مختلف  ادبی 
کتاب  زیاد در زمینه ادبیات و چاپ و نشر دو 
کـسب   باعث  موضـوع  همیــن  است.  گردیده 
زبان و ادبیات  کنکور سراسری رشته  رتبــه 19 

فارسی دانشگاه تهران شد.

مصاحبه با خانم فاطمـه جعـفـری
رتبه 19 کنکور

فاطمه جعفری 
ادبیات فارسی

محدثه خدری 
علوم تربیتی

رشته قبولینام و نام خانوادگی

طراحی دوختافسانه نوتی زهی



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

11ســــــال تـحــصـــیــلـــــݡݡی 1400 ــ 1399 

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

مددکاری اجتماعیستایش درگاهی

مکانیکسید علی اولیایی

برقحسین ابراهیم پور

ادبیات فارسیملیکا لمراسکی

کامپیوترسانا ستوده

کامپیوترسجاد قلی زاده

مدیریت مالیفاطمه رضاییان زواره

هــوا و فضامحمد صدرا میرجلیلی

مشاورهمحمد حسین موالیی

کبر پور علوم سیاسیمحمد علی ا

ادبیات فارسیعلی علییاری

روان شناسیمحمد رضا خادمان 

مدیریت فرهنگیجواد شهنوازی

ادیان عرفانکریم چلداوی

کیانی گرافیکزهرا 

کرمال چپ الهیاتسید حسین 

زبان و ادبیات عربمسعود ناروئی

علوم تربیتیسجاد بابایی

روان شناسیابوالفضل اصغری

علوم تربیتیسید علی حسینی

عكاسیفائزه مهدی زاده

عكاسیکوثر مقیمی

مدیریتامیر رضا موسیوند

روان شناسینگین عسگری 

حقوقسارینا داود پور 

روانشناسینرگس عسگری

طراحی لباسمحبوبه عزیزی

طراحی لباسمنیره سادات میرغالمی

طراحی لباسفاطمه نصرالهی

زبان انگلیسیپانیذ الهی

عکاسیفاطمه محمدرضابیگ

شبکه و نرم افزار رایانهشبنم اله یاریان

عکاسیسارینا نجیمی

عکاسیمحدثه نوری

طراحی داخلی )معماری(زهرا فوالدوندی

شبکه و نرم افزاررایانهصبا صدقی

گرافیك خدیجه خوئینی

معماری داخلیزینب حصاركی

هنرمریم عابدینی

گرافیكنیلوفر علی پناه

كاظمی تربیت بدنیهانیه 

تربیت بدنیهانیه هوشمند

معماری داخلیسحر معماری

كبری گرافیكفاطمه ا

شــــهـرستانهایتـهـــران

مصاحبه با خانم زهره افشاری نژاد         رتـبـه 168 کنکور

که از طرف اطرافیان  کمکی  من دارای آسیب بینایی می باشم. اولین و بزرگترین 
که  مسیری  در  هم  بنده  خانواده  می باشد،  خانواده  طرف  از  می شود،  دریافت 
کرده اند. تالش و اراده هم مهمترین عواملی هستند  داشته ام همراه بوده و حمایتم 
کسب  که باعث حرکت انسان و رسیدن به هدف می شود . همین مـوضوع باعـث 

کنکور سراسری در رشــته حقــوق دانشــگاه شهید بهشتی شد. رتبه 168 

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

گریمزهرا چراغی

گریمزهرا باباپور

گریمزهره حیدری

برقعلیرضا حبیب زاده

حقوقبهاره جوادی

روانشناسیاحسان یزدان پور

شــهــرتـــهـــران
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اســــتــانقــزویــن

حدیثه رجب پور
مشاوره

فاطمه دلجویی 
مشاوره

محمدمهدی زارعی
علوم ورزشی

گرد  حانیه صحرا
حقوق

نازنین شمسینی غیاثوند 
علوم ورزشی

اســـــتــانفــارس

زینب سلیمی فر
تاریخ

سحر میرسلیمانی
تربیت بدنی

سیده زهرا رهنما
روان شناسی

زهره بهمنی یگانه
زبان انگلیسی

کوچی محمد رضایی 
مکانیک

فاطمه حیاتی
روان شناسی

فاطمه سخت کار
مدیریت مالی

سیده فاطمه رهنما
روان شناسی

فاطمه قنبری مزیدی
کاربردها آمار و 

صفورا  آذرخش
گرافیک

امیرحسین قادری
روان شناسی

مژگان دژبخش
نقاشی

محمدرضا حیدری صفری 
روان شناسی

معصومه قربانی 
ادبیات فارسی

اســـــتــانقــــــم

فاطمه مرادی
علوم تربیتی

کبیری علی 
حسابداری

سیده آمنه موسوی 
کودک تربیت 

کیان حاجیعلی 
کامپیوتر نرم افزار 

فاطمه زارع خورمیزی
علوم تربیتی

مائده احمدی
کامپیوتر نرم افزار 

محمدجواد موالیی
کامپیوتر مهندسی 

زهرا شیری
علوم تربیتی

محمدامین نصراللهی 
حسابداری

رشته قبولینام و نام خانوادگی

روانشناسیفاطمهحاجیباقریوشنوهئی
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اســــتــانکـردســتان

کوثر زین الدینی
روان شناسی

فرشید آسی 
علوم تربیتی

روژین رستمی
مبانی فقه و حقوق امام شافعی

لیال خسروی 
روان شناسی

کلکالنی  دنیا پرویزی 
زبان و ادبیات فارسی

کیمیا همتی لنجابی 
روان شناسی

فاطمه عیوندی 
جغرافیا

کریم آبادی  صابر 
زبان و ادبیات فارسی

فراز رمضان علی 
موسیقی، نوازندگی سازهای ایرانی

کــرمــان اســــتــان

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

روانشناسیمهال آمیغی

روانشناسیهانیه جانی پور

مهندسیباغبانیعاطفه مال محمد رضایی

روانشناسیصبیحه سادات هاشمی

مهندسی صنایععرفان شهیدی زندی

اقتصادفاطمه پورمحمدی

فلسفهفاطمه نامجو

علوم تربیتینجمة السادات موسوی

روانشناسینگین هاشمی

علومتربیتیسپیده قاسمی نژاد رائینی

روانشناسیمحمدامین رحیم زاده

علومتربیتیفاطمه بختیاری پور

کــرمــانشاه اســــتــان

رشته قبولینام و نام خانوادگی

مهندسی الکتروشیمیشیال مشک دان

اســــتــانکهکیلویهوبویراحمد

صدیقه والیتی زاده
مدیریت خانواده

میالد باقرنیا  
کار کسب و  مدیریت 
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اســـــتــانگـلـســتـان

فاطمه ایزدی
معماری داخلی

علی ساوری
روان شناسی عمومی

فاطمه صمدنژاد 
امور اداری

کم  ماهم 
آموزش ابتدایی

رومینا رضادوست
حسابداری

محمد تمنانلو
متالوژی

کریمی کیمیا 
روان شناسی

الهام آقایی نوری 
گرافیک

اســــتــانلـرســتـان

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

ادبیات فارسیمهدیه امیریتربیت بدنیداود بهرامی خیاطروانشناسیرضارحمیفیضآباد

اســــتــانمــرکــزی

رشته قبولینام و نام خانوادگیرشته قبولینام و نام خانوادگی

تاریخ و تمدن ملل اسالمیفاطمه دونصب روانشناسیفاطمه جمال اف

اســــتــانمــازنـدران

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

تعمیرات آسانسوررضا  شعبانی

تربیت بدنیخشایار   قیصری

تربیت بدنیمصطفی  شمس

روان شناسیامیر محّمد  احمری

حقوقمهدی یوسفیان

هنرهای تجسمی  نازنین اسدزاده

هنرهای تجسمی  الهام احمدی خانقاهی

حسابداریفاطمه اخالقی

کاظمی طراحی دوختسمیرا 

رادیولوژیشنتیا اسماعیلی

فناوری اطالعاتآیسا اسدی

کیانی کامپیوترمحمد رضا 

حقوقمهدی  دواتگر

کاظمیان مهندسی پزشکیابوالفضل 

روان شناسیابوالفضل محمودی

موسیقیمهدی  قاسمی
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اســــتــانهرمزگـان

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

روانشناسیسارینا نظری

حقوقالهه عسکری زاده

اقیانوسشناسیمعصومه قنبری

داروسازیمصطفیفرجپور

گرافیکفاطمهحبشی

روان شناسیطیبهفالحتنسب

گرافیکفروزان اندرز

امور تربیتی مریم عبدالهی

اســـــتــانهـــمــدان

گروسی شادی 
علوم تربیتی

مهدی موسیوند 
حقوق

صدف بیگلری قانع
علوم قرآنی و حدیث

اســــتــانیــزد

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

مترجمی زبان محسن یعقوبی نیک 

علوم تربیتی )مشاوره(محمدمهدی میرجلیلی 

علوم تربیتی مریم غالمی خرانق 

کتابداری شیما امیریان 

روانشناسیریحانه بابایی

علومورزشیابوالفضل قاسمی

روانشناسیآیدا دهقان

مشاورهپیمان افضلی

حقوقفاطمهحاجیپور

روانشناسیمحمددیباچی

کامپیوتررضاهاتفی
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