
 3روشنگران منطقه دولتی دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیر 

 رشته ریاضی – 91سال 
 آزاد سراسری نام و نام خانوادگی 

 ----- دانشگاه تهــــــران  ی عمرانـمهندس فائزه  باهنر

 ــرانـــتهـ ی معماریـمهندس ـــران  ــدانشگاه تهی عمران ـمهندس فاطمه جهان آرا

 ـرانــتهــ ی صنایعـمهندس شریف تهران دانشگاه صنعتی صنایع  یـمهندس کوثر  الستی

  رانــــته ی معماریـمهندس   رانـــدانشگاه صنعتی شریف تهی مواد ـمهندس مریم صدوقی

 ------ ـرانـدانشگاه صنعتی شریف تهـی شیمی ـمهندس تبسم گچ کار تهرانی

 تهـــــــران    مهندسـی معماری ـران ـید بهشتی تهـدانشگاه شهی معماری ـمهندس طال جباری مقدم

 علوم تحقیقات تهــران    ی شیمیـمهندس دانشگاه تهــــــران ی پلیمر ـمهندس شبنم   مساواتی

 هرانتعلوم تحقیقات  مهندسـی مکانیک دانشگاه امیر کبیر تهــــران  ی شیمی ـمهندس  رها   گرامی

 ــران  ـعلوم تحقیقات ته مهندسـی پلیمر ران ــــــدانشگاه امیر کبیر تهپلیمری ـمهندس پانته آ   قهرمانی

 ـرانـعلوم تحقیقات تهـ مهندسـی پلیمر ـرانـــدانشگاه امیر کبیر تهمهندسـی شیمی  فاطمه تل زرد

    ــرانـــته مهندسـی معمـاری ــرانـــدانشگاه امیر کبیر تهی پلیمر ـمهندس نگین معدلت

      ران  ـــتهـ مهندسـی برق دانشگاه علم و صنعت تهران مهندسـی برق والکترونیک کاظمیسمیه 

 رانـــته ی معماریـمهندس  ـرانـدانشگاه خواجه نصیر تهی عمران ـمهندس صدف  جزایری

 ـرانـته مهندســی مـکانیک رانـته دانشگاه خواجه نصیرمهندسـی مکانیک  زهرا سادات اسدی

 ــرانــته مهندسـی معمـاری ـرانـدانشگاه خواجه نصیر تهمهندسـی عمران  نیفتانه کشیا

   تهــــــران مخابرات مهندسـی برق دانشگاه عباسپور تهــــــرانی عمران ـمهندس فاطمه  ابوالفضلی

  تهـــــــران  مهندسـی معماری ران ــــدانشگاه شریعتی تهی معماری ـمهندس غزاله  غالمی

 تهـــــــران مهندسـی معماری ران  ـدانشگاه تربیت معلم تهرمهندسـی کامپیوت پاشائیتینا  

 تهـــــــران مهندسـی معماری ـرانـــدانشگاه شریعتی تهی معماری ـمهندس زهرا  ایلخانی

 تهـــــــران    ITمهندسـی رانـدانشگاه تربیت معلم تهی کامپیوترـمهندس بهناز شمس

   تهـــــــران  مهندسـی معماری رانــدانشگاهی شریعتی تهی کامپیوتر ـندسمه شیوا  شفیعی



 رانـــــته مخابرات ی برقـمهندس ریاضی کاربردی دانشگاه تهــــــران یکتا  امیر خلیلی

 ران  ـــــــته  مهندسـی معماری یرازـدانشگاه شی معماری ـمهندس درسا  حبیبی

 رانـــــــته  مهندسـی عمران زــریـدانشگاه تبن ی عمراـمهندس سودا   اصفهالنی

 ران  ـــــــته  مهندسـی معماری رانــــــریت دانشگاه شهید بهشتی تهـمدی مریم نجار نژاد

 --------- ران ــــــدانشگاه الزهرا تهی فیزیک ـمهندس فاطمه  نیک اختر

 تهـــــران مخابرات برقی ـمهندس تـدانشگاه رشی کامپیوتر ـمهندس کیمیا قیداریان

 رانــعلوم تحقیقات ته مهندسـی پزشـکی منانــدانشگاه سی صنایع ـمهندس ملیکا  صحرا نورد

 رانــــته ی معماریـمهندس رانــــــتهابداری دانشگاه ــحس آرزو سید نیکخواه

 تهــــــران    مهندسـی معماری رج ـدانشگاه کی معماری ـمهندس ثنا رضائی

 علوم تحقیقات تهران ی پزشکیـمهندس تـک هسته ای دانشگاه رشــفیزی ه هاشمی پورتران

 تهـــــران   مهندسـی صنایع  رانــــــتهدانشگاه ابرار  ی صنایعـمهندس صبا اوجانی

 علوم تحقیقات تهران   مهندسـی پزشکی رانــــــتهدانشگاه ابرار  ی صنایعـمهندس مهسا عین آبادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیر دولتی روشنگران منطقه 

 رشته تجربی –91سال 
 آزاد سراسری  نام و نام خانوادگی 

 ـران   ـعلوم پزشکی تهــ دندانپزشـکی علوم پزشکی دانشگاه تهـــــران  پزشــکی معصومه  عظیمی

 ران  ـــعلوم پزشکی ته ری داروسازیـدکت  علوم پزشکی دانشگاه تهـــــران  پزشــکی پریا  اکبری

 علوم پزشکی تهـــــــران   پزشــکی علوم پزشکی دانشگاه تهـــــران  پزشــکی سیده  فاطمه خجسته

 علوم پزشکی تهــــــران   دندانپزشـکی دانشگاه علوم پزشکی تهـران دندانپزشـکی سارا   نصیری

 ـرانـــعلوم پزشکی تهـ پزشــکی ـرانــشتی تهـدانشگاه شهید به پزشـکی سیمین رزاقی

 ــرانــعلوم پزشکی تهـ کیـپزش ـران ــدانشگاه شهید بهشتی تهــ کیـپزش ملیکا استادی

 علوم پزشکی تهـــــــران    پزشـکی علوم پزشکی تهــــــران دندانپزشـکی رویا  وفائی

 علوم پزشکی تهــران پزشـکی ن   ـراـدانشگاه علوم پزشکی تهدندانپزشـکی شیرین حیدری

 ـرانـعلوم پزشکی ته ری داروسازیـدکتـ دانشگاه شهید بهشتی تهراندکتری داروسازی  پرنیان مراد خانی

 علوم پزشکی تهـــران پـزشـکی علوم پزشکی تهراندانشگاه  دکتری داروسازی ملیکا استاد اکبر

 علوم پزشکی تهـــــــران   کیـپزش منان ــس دانشگاهعلوم پزشکی  پزشـکی فاطمه سلمان زادگان

 علوم پزشکی تهـــــــران پزشـکی دانـــعلوم پزشکی دانشگاه هم پزشـکی  ساناز صالح

 علوم پزشکی تهـــــــران   کیـپزش رگانـــعلوم پزشکی دانشگاه گ پزشـکی محبوبه کوشکباغی

 علوم پزشکی تهـــــــران زشـکیپ اهرودــعلوم پزشکی دانشگاه ش پزشـکی روژین صبوری

 ران  ــعلوم پزشکی ته ری داروسازیـدکتـ هدـــدانشگاه مش داروسـازی دکتـری شمیم   انوری نیا

 علوم پزشکی تهـــــران کیـپزش ران  ــــــعلوم تغذیه دانشگاه شهید بهشتی ته نیلوفر  محمد خانی

 علوم پزشکی تهــران ـری داروسازیـدکت  رانـــــته دانشگاه علوم پزشکیپزشـکی   نیلوفر  ارادتی

 رانـــعلوم پزشکی ته کیـدندانپزش ------ آرزو جنیدی



 ران  ــــصنایع غذایی علوم تحقیقات تهی ـمهندس رانــاتاق عمل دانشگاه ته-بین الملل کیـپزش سپیده عالی داعی

 علوم تحقیقات تهـــــــران    کیـدامپزش نمدیریت دانشگاه تهرا -بین الملل کیـپزش فاطمه  خاصه تراش

 علوم پزشکی تهـــــــران    دامپزشـکی ــران ــدانشگاه تهـکی ـدامپزشـ پانیذ تهذیبی

 ----------- وژی دانشگاه تهــــــران ــمیکروبیول مژگان شاطر عباس

 کی تهـــــــران   ــوم پزشک علــژنتی زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهـــران   آیسان رشیدی آذر

 ت سلولی و مولکولی تهـــــــران  ــزیس وژی دانشگاه تهــــــران           ــوتکنولـبی افسانه جوکار

 وژی  تهـــــــران  ــروبیولــمیک بین المللی پزشـکی  المیرا  بهروزی

 لولی مولکولی تهـــــــران  ــت ســزیس حسابداری دانشگاه تهران  –بین الملل کیـپزش شقایق  کیکاووسی

 وژی  تهـــــــران  ــروبیولــمیک زوین ــدانشگاه ق فضای سبز یـمهندس مروارید کبیری

 هدــی مشـی فردوسیاـامـم ران ــــت شناسی تهــزیس زهرا خوش سیرت

 


