
 

  رشته ریاضی و فیزیک
 سحر ایجی  دانشگاه تهران  -مهندسی عمران 

 گلناز ابراهیمی  دانشگاه تهران-مهندسی برق  

 هانیه کیانی  دانشگاه امیرکبیر-مهندسی پلیمر  

 پگاه بنی اردالن  دانشگاه تهران-مهندسی آب  

  -زبان  293رتبه  
 زبان ژاپنی دانشگاه تهران 

 سپیده نوروزی 

 مقدی نظریان  دانشگاه عالمه  -اقتصاد 

 فائزه بافراست  دانشگاه عالمه -اقتصاد  

 مهشاد رضاپور  دانشگاه بوئین زهرا -مهندسی کامپیوتر 

 سارا نیری  قم  –مهندسی کامپیوتر  

 هلیا ریحانی  دانشگاه صنعتی بابل -مهندسی برق  

 فاطمه خداوردی  دانشگاه سوده-مهندسی شهرسازی  

 شیوا  دارابی  دانشگاه امیرکبیر -مهندسی پلیمر 

 مهسا اثنی عشری  دانشگاه یزد -معماریمهندسی  

 شیوا ابوالقاسمی  دانشگاه رباط کریم -مهندسی صنایع  

 آرزو کاهه  دانشگاه گرگان -مهندسی عمران  

 رعنا سیدی دانشگاه قزوین  - ITمهندسی  

 مبینا کرمی  دانشگاه امیرکبیر  –ریاضی  

 درسا خدنگ  دانشگاه گرمسار –معماری داخلی  

 آناهیتا توکلی  دانشگاه ایوانکی  –معماری  

 کیمیا لسانی  دانشگاه پردیس –مدیریت صنعتی  

 اکرم بهرامی  دانشگاه صنعتی شریف  –مهندسی نرم افزار  

 آمنه هاشمی  دانشگاه الزاهر  –اقتصاد  

دانشگاه سراسریاطالعات پذیرفته شدگان   

  4931سال  

 



 فریبا عسگری  دانشگاه پرند  –اقتصاد  

 محدثه دژحسینی  دانشگاه بابل  –مهندسی صنایع  

 مرضیه فراهانی  دانشگاه ایوانکی –حسابداری  

 مینا هوشیار  دانشگاه عالمه  -اقتصاد  

 عرفانه اکبری  دانشگاه اراک  –صنایع غذایی  

 سپیده نوربخش  دانشگاه گرمسار  –مهندسی برق  

 آرزو آزاد  دانشگاه ایوانکی  –مهندسی کامپیوتر  

بی علوم رشته   تجر
 شبنم هفتانی  دانشگاه قزوین  -پزشکی  

 کیمیا بیات  مهندسی کشاورزی  

 پرنیا فتحی  داروسازی دانشگاه علوم پزشکی  

 ستاره درخشان  داروسازی دانشگاه علوم پزشکی 

 لیان کشیشیان دانشگاه شهید بهشتی  –مهندسی صنایع  

 مهتاب هدایت  دانشکده فنی گرمسار   -مهندسی  صنایع 

 شادی طاهری  دانشگاه الزهرا تهران  –شیمی  

 نیلوفر جدیدی  دانشگاه گرگان  –پرستاری  

 نسترن صمدیان  زنجان  –زمین شناسی  

 آزین مسرور  کرج  –مدیریت بازرگانی  

 فاطمه مهدیقلی  شیراز  –داروسازی دانشگاه علوم پزشکی  

 IT  مائده اردوخانی  دانشگاه تهران  –سالمت 

 فاطمه امیری  دانشگاه تهران  –پرستاری پزشکی  

 سپیده پسندیده  دانشگاه قم –پرستاری  

 ساناز نوشادی  مهندسی صنایع  

 پرگل کرمی  دانشگاه بوشهر  –مهندس صنایع  

 زهرا حسامی  شیمی  

 تبسم صادقی  مهندسی شیالت  

 زهرا جواهرزاده  شیمی دارویی 

 ریحانه علیجانی  دانشگاه تهران  –اقتصاد  



 

 زهرا کاظمی  دانشگاه مازندران  –حسابداری  

 شادی طاهری  دانشگاه الزهرا  –شیمی  

 ادینه پور ابراهیم  تهران شمال  –تغذیه  

 ساجده توکلی  داروسازی  

 مبینا عظیم بیک  داروسازی علوم دارویی تهران  

 فاطمه حالوت  زیست شناسی سلولی مولکولی  

 فاطمه ابراهیمی  زیست شناسی سلولی مولکولی 

 شکیال محمدعلیزاده  میکروبیولوژی تهران شمال  

 ساجده توکلی  داروسازی  

 رشته علوم انسانی 
 نیلوفر عدالت زاده دانشگاه شهید بهشتی –اقتصاد  

 فاطمه نجفی  دانشگاه عالمه  –علوم تربیتی  

 زهره مددی  دانشگاه عالمه  –علوم تربیتی  

 مریم معروف  دانشگاه عالمه –علوم تربیتی  

 مینا برخ  علوم تربیتی  

 فائزه زبرجدی  مدیریت جهانگردی  

 پرستو رحیمیان  مدیریت بازرگانی  

 فائزه صفاریان  علوم تربیتی  

 پگاه سادات اسالم  روانشناسی  

 نسرین کربالیی حقوق  

 شقایق احمدی  مدیریت بازرگانی  

 فریماه مسیبی  حسابداری  


