
 

یک  بی  -رشته ریاضی و فیز  تجر
 ریحانه شاهینی  دانشگاه تهران  –دامپزشکی –دکترای عمومی 

 نرگس نجف پور تبریز  –دکترای عمومی دامپزشکی 

 روژان فراهانی  دانشگاه تهران  –دامپزشکی 

 صبا لطفی  دانشگاه تهران  –دامپزشکی 

 زهرا امیریان  دانشگاه تهران  –داروسازی 

 پریسا پوردهقان  دانشگاه علوم پزشکی  –دندانپزشکی 

 یاس بخشی پور  دانشگاه علوم پزشکی  –پزشکی 

 آتنا غفاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان  –پزشکی 

 آریانا مستعان  علوم پزشکی  -پزشکی 

 آیدا یارمحمدی  علوم پزشکی  -پزشکی 

 مریم فاطمی  علوم پزشکی   -پزشکی 

 آتنا غفاری  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  –پزشکی 

 مبینا فهیمیان دانشگاه علوم پزشکی  –پرستاری 

 مهدیه رستگار علوم پزشکی -پرستاری

 نگین فیاض دانشگاه علوم پزشکی قزوین –تکنولوژی اتاق عمل 

 علوم پزشکی  –علوم آزمایشگاهی 

 علوم پزشکی  –پرستاری 

 ثنا رضاییه 

 دوست آبادی  دانشگاه زنجان  –گیاه پزشکی 

 مبینا مبینی فر  دانشگاه علوم پزشکی –پرستاری 

 مهسا قمیان  دانشگاه علوم پزشکی  –پرستاری 

 فاطمه کاهه  سمنان  –پرستاری 

 مائده افجنگی  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  –پرستاری 

 زهرا سادات جعفری دانشگاه تهران  –مهندسی طبیعت 
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 پارمیدا غروی  دانشگاه علوم پزشکی  –تکنولوژی پرتوشناسی 

 کیمیا ابراهیمی  دانشگاه علوم پزشکی  –میکروبیولوژی 

 دانشگاه الزهرا –میکروبیولوژی 

 دانشگاه علوم پزشکی  –دامپزشکی 

 سارا برزگری 

 نگار تاجیک  دانشگاه علوم دارویی –میکروبیولوژی 

 کیمیا صفایی  دانشگاه علوم دارویی -میکروبیولوژی  

 پانته آ چهره  دانشگاه علوم دارویی  –میکروبیولوژی 

 فاطمه ریاض تهران شمال  –میکروبیولوژی 

 کیمیا شکرالهی  دانشگاه علوم پزشکی  –میکروبیولوژی 

 مریم ولیخانی  دانشگاه علوم دارویی –میکروبیولوژی 

 کیمیا شکرالهی  دانشگاه علوم پزشکی  –میکروبیولوژی 

 مهسا مختاری  دانشگاه علوم دارویی  –میکروبیولوژی 

 یگانه میرآخویی  دانشگاه علوم پزشکی  –مهندسی بهداشت 

 سوگل رهبری خواه علوم پزشکی دانشگاه   –گفتار درمانی 

 بیتا ایمانی  دانشگاه الزهرا –شیمی کاربردی 

 پگاه علی دخت  دانشگاه الزهرا –روانشناسی 

 کیمیا ناشر  اراک  –روانشناسی 

 یاسمن صلوی تبار  علوم پزشکی دانشگاه   –کاردرمانی 

 محدثه دولت آبادی  دانشگاه علوم پزشکی  –زیست شناسی سلولی 

 سوگند فتاحی امین  دانشگاه علوم تحقیقات –زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 فاطمه قنبری  علوم دارویی دانشگاه   –زیست شناسی سلولی 

 زهرا دهقانی  دانشگاه علوم دارویی   –زیست شناسی سلولی 

 اژدست پرنیان  تهران شمال  –زیست شناسی سلولی 

 نازنین  شعله ور  دانشگاه علوم پزشکی  –زیست شناسی سلولی 

 فاطمه انیسی  تهران مرکز  –زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 نگین سعیدی نسب  دانشگاه علوم دارویی -مهندسی صنایع غذایی

 کیمیا غفاری  دانشگاه علوم تحقیقات –صنایع غذایی  مهندسی

 المیرا وزیری  دانشگاه علوم تحقیقات –  غذایی مهندسی صنایع



 نرگس سرلک  دانشگاه علوم تحقیقات –مهندسی صنایع غذایی 

 زهرا شوقی  گرمسار  –صنایع غذایی 

 نگین فیاض  گرمسار  –تکنسین اتاق عمل 

 کتایون مشهدی  دانشگاه علوم دارویی –شیمی کاربردی 

 سحر ربیعی  دانشگاه علوم دارویی –شیمی کاربردی 

 مبینا محمودی  دانشگاه علوم تحقیقات –شیمی کاربردی 

 ساره صمدی  تهران جنوب  –شیمی کاربردی 

 شقایق جافری  رشت  –شیمی 

 آیدا احمدی  دانشگاه علوم تحقیقات –بهداشت مواد غذایی 

 نازنین برهانی  تنکابن  –مامایی 

  

 مبینا حسن زاده  دانشگاه صنعتی شریف  –مهندسی صنایع 

 ثمین نوریان  صنعتی شریف دانشگاه  –مهندسی عمران 

 فاطمه رفیعی  امیرکبیر دانشگاه  –مهندسی برق 

 هلیا یعقوب پور  دانشگاه علوم تحقیقات  –مهندسی کامپیوتر 

 ثنا جازمی  شهید بهشتی دانشگاه  –علوم کامپیوتر 

 هدیه آدینه زاده  دانشگاه خوارزمی  –مهندسی مکانیک 

 یاسمن اسماعیلی  مهندسی مواد متالوژی = دانشگاه خواجه نصیر

 حنانه حسین کاظمی  دانشگاه تهران  –شیمی محض 

 رشته ریاضی و فیزیک 

 قم  –مهندسی مکانیک 

 دانشگاه علوم تحقیقات –مهندسی برق 

 حدیث بابایی 

 قزوین  –آمار 

 تهران جنوب  –مهندسی عمران 

 عاطفه پیش دست 

 مبینا سادات میررضی  دانشگاه علوم تحقیقات  –مهندسی پلیمر 

 آتنا گشانی  تهران مرکز  –مهندسی عمران    

 زینب ناصری  تهران = جنوب  –مهندسی صنایع 

 پرستو طالبی مختار  تهران مرکز  –مهندسی معماری 



 

 روشنگ سنگ تراش  تهران جنوب  –مهندسی معماری 

 تینا طاهری  دانشگاه علوم تحقیقات –مهندسی مواد و متالوژی 

 معصومه صالح وند  تهران مرکز  –مهندسی نفت 

 آیدا فراهانی  دانشگاه علوم تحقیقات –مهندسی صنایع 

 صهبا جوزی  تهران شمال  –مهندسی معماری 

 نازنین زندی  تهران شمال  –مهندسی عمران 

 مهیا خسروی  گرمسار  –مهندسی معماری 

 عطیه سپهریان  خوارزمی دانشگاه  –اقتصاد 

 ملیکا کردی  خوارزمی دانشگاه  –فیزیک 

 نعیمه کرمی  مالیر  –مهندسی مکانیک 


