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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 جمهوری اسالمی ایران

 مجلس شورای اسالمی

 ناخوانا /۵۸ /۸۵۸۱۱شماره: 

 ۱۳۸۶شهریور  ۵تاریخ: 

 -----پیوست: 

 

 باسمه تعالی

 

 جناب آقای دکتر زاهدی

 علوم، تحقیقات و فناوریوزیر محترم 

 

 سالم علیکم

نفر افراد حاضر در کنکور سراسری کشور به شرح اسامی ذیل  ۱۸۲به پیوست اوراق مربوط به درخواست تعداد 

 گردد.جهت صدور اوامر مقتضی ایفاد می

 خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه به این کمیسیون اعالم گردد./ت

 محمد نبی رودکی

 سیون امنیت ملی و سیاست خارجینایب رییس کمی

 ]امضا[

 

 آزاده حسینی-۱

 نوشین بیانی کیوانی -۲

 شکوفه شهزاده پور -۳

 احمد دیساشکان  -۴

 هومن سهمی -۵

 شمیم تمسکی -۶

 سید احمدسید پیمان  -۷

 آرزو صادقی -۸

 طنین ظفر -۹
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 آتوسا احمدائی رفسنجانی -۱۰

 صادقی وایش -۱۱

 سمیرا نعیمیان -۱۲

 مهشید حسینی امرئی -۱۳

 نگین میالنی -۱۴

 سحرناز طالبی -۱۵

 سیده کنا هاشمی دهج -۱۶

 ساناز خانه زرین -۱۷

 هاله شعائی -۱۸

 اردالن جنتی -۱۹

 مینا حسنخانی سیسان -۲۰

 رومینا آگاهی -۲۱

 سیده مائده میرعسگری شاهی -۲۲

 هومن انصاری -۲۳

 مهتا ایقانی فجلو -۲۴

 بدیع ورائی -۲۵

 رعنا شمس الدینی برازجانی -۲۶

 هدی شعائی -۲۷

 نگار ادیانی یزدی -۲۸

 نازنین افشارزاده -۲۹

 مهرآسا بدیهی سیسان -۳۰

 فرزاد یگان -۳۱

 نهال عزیزی فرد برازجانی -۳۲

 مالحت محمدی -۳۳

 سما کشاورز رهبر -۳۴

 تمنا اقدسی -۳۵

 نورا یزدانی -۳۶

 کمانه یزدانی زاده -۳۷

 امیر تقی پور -۳۸

 مهسا روشن منشادی -۳۹
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 سامی عبادی -۴۰

 فرید روحانی -۴۱

 ساسان عباسی -۴۲

 منیره طالئی -۴۳

 غزاله نوری دیزناب -۴۴

 مهشید مذبوحی -۴۵

 احسان هللا شیرازی -۴۶

 رزیتا محمدی فرد -۴۷

 ندا مصلی نژاد -۴۸

 سمیرالسادات حسینی خولنجانی -۴۹

 نغمه کیهانی راد -۵۰

 پرنیان مستقیم -۵۱

 مریم طالبی -۵۲

 عرفان سلیمانی -۵۳

 نیما کریمی زاخردی -۵۴

 سامان موهبتی -۵۵

 مهسا میبدی امیرآباد -۵۶

 ساناز ایمانی -۵۷

 ادیب پاینده -۵۸

 نوشین بندی امیرآباد -۵۹

 ثامره بشیری زاده -۶۰

 مهرنوش بشیر -۶۱

 سامان رضوانی -۶۲

 پویا اسماعیل پور عربی -۶۳

 مونا محرابی -۶۴

 انیمدیا رمض-۶۵

 سهبا روحانی -۶۶

 حامد روحانی-۶۷

 نریمان افشار -۶۸

 فروتن محمودی چلیچه -۶۹
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 شبنم فرزندی اردکانی -۷۰

 ایقان شهیدی قمصری -۷۱

 سحر کیان -۷۲

 آزاده یقینی -۷۳

 ضیاء بشارتی -۷۴

 آزالیا یقینی -۷۵

 فریناز مرادیان -۷۶

 نیما یزدانی -۷۷

 پونه تبیانی -۷۸

 سیده گلنوش مطلوبی -۷۹

 فرناز تقی پور -۸۰

 سحر نوری حسین آبادی -۸۱

 سیده افروز رفیعی زاده -۸۲

 ندا مقدم -۸۳

 پریناز ایقانی -۸۴

 الست احمدی ایولی -۸۵

 سها زمانی -۸۶

 الهام حسینی -۸۷

 سورنا زمانی ماهفروجکی -۸۸

 نوشین امری -۸۹

 آرسو غالمی روشن کوهی -۹۰

 نادیا طائفی ۹۱

 ترالن نامور -۹۲

 پاکزادان روفیا -۹۳

 رومینا نگاری نامقی -۹۴

 مونا زکائی آرانی -۹۵

 ورقا رضوانی سیسان -۹۶

 شباهنگ حسینی -۹۷

 ساناز اکبری -۹۸

 مشکوه شاه محمدی -۹۹
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 سولماز اکبری -۱۰۰

 فرناز ایقانی فر -۱۰۱

 نیلوفر اقراری -۱۰۲

 سپیده رضوانی -۱۰۳

 نازی موسوی -۱۰۴

 مونا عبداللهی سیسان -۱۰۵

 خاوریفرید  -۱۰۶

 فرانک ثانوی -۱۰۷

 پریسا یزدانی -۱۰۸

 طوفان اسماعیلی -۱۰۹

 تهمینه تبریزی -۱۱۰

 لعبت تبریزی -۱۱۱

 سحر مسجونی -۱۱۲

 مرجان مزیدی شرف آبادی -۱۱۳

 ودا مباشر -۱۱۴

 مهرزاد پاینده -۱۱۵

 پوریا معینی خوزائی -۱۱۶

 نیلوفر راسخی داریونی -۱۱۷

 شهره ریاضتی کشنه ]کشه[ -۱۱۸

 ژاله بهاری -۱۱۹

 اندیشه علیچی -۱۲۰

 فهیمه صالحی -۱۲۱

 شهال ریاضتی -۱۲۲

 المیرا حاکمی امجد -۱۲۳

 سهبا نعیمی -۱۲۴

 نغمه شادابی -۱۲۵

 مونا سیسانی -۱۲۶

 آزاده موفقی ابوتی -۱۲۷

 نسیم سیسانی -۱۲۸

 سارا الستی فریدنی -۱۲۹
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 پگاه حبیبی حصاری -۱۳۰

 سحر نوروزی خراسانی -۱۳۱

 شیرازی اردستانی مرجان -۱۳۲

 شیدرخ نصرهللا -۱۳۳

 نادیا طوطیان -۱۳۴

 پدرام بیوک آقائی -۱۳۵

 مژگان عبادی -۱۳۶

 بهنود کیاستی -۱۳۷

 ایمان نوروزی -۱۳۸

 نوا نخعی -۱۳۹

 راحیل مهدوی زاده نادری -۱۴۰

 نوشین محمد اولی -۱۴۱

 فرهود مقدم -۱۴۲

 ساالر رمضانیان -۱۴۳

 غزال خادم نیریزی -۱۴۴

 مهسا مقدم -۱۴۵

 وفا رضائی -۱۴۶

 سینا ابهائی -۱۴۷

 پویان فالح -۱۴۸

 مهسا محرمی -۱۴۹

 سلیا وصالی -۱۵۰

 نیما پاینده -۱۵۱

 پگاه روحی جهرمی -۱۵۲

 نیلو روحی زادگان -۱۵۳

 رامین فالح -۱۵۴

 سریر پزشکی -۱۵۵

 بهزاد یزدانی -۱۵۶

 شیرین رضائی دشتی -۱۵۷

 ساناز صادقی -۱۵۸

 نگین اعظمیان -۱۵۹
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 مینا رضائی -۱۶۰

 نغمه انوری -۱۶۱

 یکتا فهندژ سعدی -۱۶۲

 لوا شاهمردانی -۱۶۳

 بهاره پژگاله -۱۶۴

 مونا نیکوئی نژاد -۱۶۵

 الهه اشراقی -۱۶۶

 جمشید شاهمردانی -۱۶۷

 شهره معصومی -۱۶۸

 الدن مستقیم -۱۶۹

 فرجام تسلیمی -۱۷۰

 بهاره زارع -۱۷۱

 انیسا فیروزمندی نجف آبادی -۱۷۲

 ارمغان موسوی نژادعربی -۱۷۳

 ندا اسماعیل پور -۱۷۴

 مهران پاکرو میاندوآب -۱۷۵

 سودابه حقیقت خانکهدانی -۱۷۶

 الهه شایق -۱۷۷

 پریسا موسوی -۱۷۸

 

 دبیرخانه مرکزی –مجلس شورای اسالمی  –میدان بهارستان  –تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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