
 

یک   رشته ریاضی و فیز
 مهرانه بیدخام  دانشگاه الزهرا  –مهندسی کامپیوتر 

 پگاه خسروی نیا  دانشگاه تهران  –مهندسی مکانیک 

 مهسا زارعی  دانشگاه ال طه –مهندسی کامپیوتر 

 شریفی بقالیال  دانشگاه تهران –مهندسی کامیپوتر 

 عطیه علیزادگان  دانشگاه تهران  –مهندسی مکانیک 

 هنگامه قاسمی  دانشگاه علم و صنعت  –مهندسی معماری 

 فاطمه یزدانی  دانشگاه الزهرا –شیمی کاربردی 

 فریده ملک دار  دانشگاه صنعتی شریف –مهندسی شیمی 

 فاطمه محمدی  مهندسی پزشکی 

 تینا بیکی  دانشگاه صنعتی شریف  –مهندسی کامپیوتر 

 نرگس تبریزیان  دانشگاه صنعتی شریف  –مهندسی کامپیوتر 

 ملیکا ذوالجناحی  دانشگاه گرمسار –مهندسی معماری 

 فاطمه انوری  دانشگاه بویین زهرا  –مهندسی معماری 

 فاطمه ساوه  دانشگاه قم  –مهندسی برق 

 ملیکا سلیمانی  دانشگاه کرج  –مهندسی معماری 

 نازنین طهماسبی  مهندسی صنایع

 فاطمه عسگری  مهندسی پزشکی 

 فاطمه عامری مهندسی پزشکی 

 هلیا فرج زاده  دانشگاه بهشهر  –مهندسی صنایع 

 پریسا کامران  دانشگاه تبریز  –مهندسی شیمی 

 ملیحه گلپایگانی  مهندسی معماری 

 مبینا محمودزاده  مهندسی پزشکی 

 سارا نظری  دانشگاه گرمسار  –مهندسی صنایع 
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 نگار نویسی  دانشگاه گرمسار  –مهندسی فیزیک 

 فاطمه یزدانی  دانشگاه الزهرا  –شیمی کاربردی 

 مریم پوریا  دانشگاه سمنان  –مهندسی برق 

 شقایق تاتی  دانشگاه دامغان  –علوم کامیپوتر 

 مائده حسن زاده  دانشگاه قم –مهندسی کامپیوتر 

 غزل ذاکری  دانشگاه گرمسار  –مهندسی معماری 

 روشنک روشن  دانشگاه گیالن  –مهندسی شهر سازی 

 نسیم رهبر  مهندسی کامپیوتر 

 مهبا صالحی  مهندسی عمران 

 عاطفه مروتی  دانشگاه گرمسار  –مهندسی معماری 

 زینت عامری  دانشگاه اراک  –علوم مهندسی آب 

 نرگس انوری  سمنان  –علوم اقتصاد 

 نسترن پروازی  دانشگاه قم  –ریاضی 

بیرشته   تجر

 تینا اسالم بیک  دانشگاه اراک  –پزشکی 

 آذین اسالمی  دانشگاه تهران  –پزشکی 

 مائده اردوخانی  پزشکی 

 مریم کچوئیان  پزشکی 

 الهه ملکی  دانشگاه علوم دارویی –داروسازی 

 نگار حشمتی  دانشگاه علوم دارویی  –داروسازی 

 فاطمه محمدی  دانشگاه شهید بهشتی  –پرستاری 

 پگاه شایق  هوشبری دانشگاه شهید بهشتی 

 زهرا حسامی  دانشگاه علوم پزشکی  –مامایی 

 محدثه مهدیزاده  رادیولوژی

 سیما دهقانی  دانشگاه شهید بهشتی   –کاردرمانی 

 سیمین دهقانی  دانشگاه سمنان  –کاردرمانی 

 شیما براتی  دانشگاه علوم پزشکی  –علوم آزمایشگاهی 

 پگاه شیرخانی  تکنولوژی گیاهی 



 نسیم پورصالحیان  دانشگاه کرج  –علوم دارویی 

 روشنک دماوندی  مهندسی محیط  زیست 

 شیما شریعت پناهی  دامپزشکی 

 پگاه شایق  ژنتیک 

 فاطمه غریب دوست  دانشگاه بندرعباس  –پرستاری 

 نگار نجفی  دانشگاه کرج  –مهندسی محیط زیست 

 غزل گوشه  پرستاری 

 مائده اورعی  دانشگاه تهران  –دبیری شیمی 

 شیوا بیات  دانشگاه قم  –پرستاری 

 کیمیا پورتاالری دانشگاه خواجه نصیر  –فناوری اطالعات 

 آیدا پیوندی  دانشگاه علم و صنعت  –مهندسی برق 

 فاطمه حاتمی  دانشگاه علوم پزشکی  –زیست شناسی 

 عرفانه خواجه علی  دانشگاه علوم پزشکی  –اعضای مصنوعی 

 نیلوفر رسولی  پرستاری 

 صبا شعبان زاده  زیست شناسی 

 حانیه طباطبایی مهندسی گیاه پزشکی 

 ریحانه فاطمی  علوم آزمایشگاهی 

 سارا کردبچه  صنایع 

 سارا کیان پور  مدیریت صنعتی 

 نازنین الرابی حسابداری 

 شیما مال احمد  دانشگاه علوم پزشکی  –هوشبری 

 مهشید مجیدی  دانشگاه علوم پزشکی  –زیست شناسی 

 ملینا فرجی  دانشگاه تهران   -روانشناسی 

 سحر خلیل زاده دانشگاه تهران  –اقتصاد 

 مرجان امیدی  دانشگاه تهران  –اقتصاد 

 سارا پناهی  دانشگاه عالمه  –علوم تربیتی 

 درسا مدبیگی  دانشگاه عالمه  -علوم تربیتی

 مهدیه ابوالحسنی  دانشگاه عالمه  –مدد کاری اجتماعی 



 

 زهرا حاجی براتی  دانشگاه شهید بهشتی  –اقتصاد 

 زهرا ادیب پور  دانشگاه شهید بهشتی  –علوم سیاسی 

 عطیه رئیسی  دانشگاه شهید بهشتی  –علوم سیاسی 

 آیدا پیوندی  دانشگاه عالمه  –روانشناسی 

 سپیده نوروزی  زبان و ادبیات دانشگاه تهارن 

 نیلوفر منصوری  زبان و ادبیات انگلیسی 

 آمنه هاشمی  دانشگاه تهران  –اقتصاد 

 فاطمه شعاعی  دانشگاه خوارزمی  –مدیریت 

 متینا قاسمیان  دانشگاه تهران  –مدیریت 

 پریسا کاشانی  دانشگاه تهران  –روانشناسی 

 ساناز طباطبایی  حقوق 

 فاطمه احمدی  حقوق 

 مهشید حسینی  حسابداری 

 سوگل رحمانی  روانشناسی 

 فاطمه شعبان  دانشگاه آل طه –فلسفه 

 سارا عسگری  دانشگاه ایوانکی  –بازرگانی 

 فاطمه همتی  دانشگاه آل طه –حقوق 

 نسترن علی شیرازی  مدیریت دولتی 

 فاطمه نورانیان  دانشگاه آل طه –علوم تربیتی 

 سپیده دانش خواه دانشگاه آل طه –علوم تربیتی 

 مائده زرین حدیده دانشگاه عالمه  –زبان فرانسه 

 ندا احمدی خانی  دانشگاه عالمه  –علوم تربیتی 

 سپیده بختیاری  دانشگاه تهران  –زبان چینی 

 شقایق ببریان  دانشگاه ایوانکی  –مدیریت مالی 


