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نام و نام
خانوادگی

سراسری

رشته قبولی

آزاد

دانشگاه

رشته  /شهر

پانته آ کیائی

مهنــدســـی بـــرق صنعتی شریف تهـــران مهنـدســی بــرق تهـــــــران

پریسا قوچانی

مهندســی کامپیـوتـر صنعتی شریف تهـــران مهندســی مکانیــک تهـــــران

سونیا شالپوش

مهندســی مکاترونیک صنعتی شریف تهـــران مهندســی عمـــران تهـــــران

سپیده عباس زاده مهنــدســـی بـــرق امیــر کبیــر تهـــــران --------------------------
مونا حرمتی

مهندســی پزشـــکی امیــر کبیــر تهـــــران مهندســی پزشــکی تهـــــران

مهشید علی نوری مهندســی کامپیـوتـر

امیــر کبیــر تهـــــران --------------------------

سارینا ضیانور

مهندســی پزشـــکی امیــر کبیــر تهـــــران مهندســی عمـــران تهـــــران

هستی شریفی

مهندســی کامپیـوتـر امیــر کبیــر تهـــــران مهنـدســی بــرق تهـــــــران

افروز غالمیان پور مهندســی پـلیمــــر امیــر کبیــر تهـــــران --------------------------
نگین نمازیان

مهنـدســـی شــیمی امیــر کبیــر تهـــــران مهندســی شـیمــی تهـــــران

نیوشا خیاط

مهندســی معمـــاری تـهــــــــــران

مهنـدسـی معمـاری تهــــــــران

صبا نصیری

مهندســی مکانیـــک تـهــــــــــران

مهنـدســی بــرق تهـــــــران

مریم مداح زاده

مهندســی شهرسازی تـهــــــــــران

مهنـدسـی معمـاری تهــــــــران

عارفه بخشایش

مهنـدســی معمــاری تـهــــــــــران

مهنـدسـی معمـاری تهــــــــران

شادی پازکیان

مهنـدســی کامپیـوتر تـهــــــــــران

مهندســی پزشـکی تهــــــران
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نام و نام
خانوادگی

سراسری

رشته قبولی

آزاد

دانشگاه

رشته دانشگاه

سارا ثمین

مهنـدســی معمــاری

تـهــــــــــران

--------------------------

گلناز فیضی

مهنــدســی عمــران

شهید بهشـتی تهـــران

مهندسی برق الکترونیک تهـــران

مهسا بدیعی

عــلــوم کامپیـوتـر

شهید بهشـتی تهـــران مهندسی کامپیوتر نرم افزارتهران

هانا بذرافکن

ریاضــی کاربــردی

شهید بهشـتی تهـــران مهندسی کامپیوتر نرم افزارتهران

مهسا ریاحی

اقـتصــاد

شهید بهشـتی تهـــران --------------------------

رضوان مالمیر

مهندســی صنــایــع

علم و صنعـت تهـــران --------------------------

طالیه طهوری

مهندســی کامپیـوتـر

خواجه نصیـر تهــــران

پریا محسن زاده

مهنـدســی صنـایــع

خواجه نصیـر تهــــران --------------------------

یاسمن منصوری

مهندســی IT

الــزهــراء تهــــران

مهندســـی شیمـــی تهــــــران

نیوشا استاد کاظمی

مهندســی کامپیـوتــر

الــزهــراء تهــــران

مهندســی مکانیــک تهــــــران

سپیده سلیمانی

مهندســی کامپیـوتــر

الــزهــراء تهــــران

مهنــدســی پلیمــر تهــــــران

پریناز جاللی

ریاضــی کاربــردی

الــزهــراء تهــــران

مهنـدســی صنـایع تهـــــــران

مهرناز قادری

ریاضــی کاربــردی

الــزهــراء تهــــران

مهنـدسـی معمـاری تهـــــــران

فاطمه درودیان

مهندسـی برق الکترونیک شـریعتـی تهـــــران

مهندسی برق الکترونیک تهـــران

فروغ یافتان

مهندسـی برق الکترونیک ســـــمنان

مهندسی برق الکترونیک تهـــران

پانته آ حائری

مهندســی معمــاری

کـــــرج

مهنـدسـی معمـاری تهـــــــران

الهه باقری

مهندســی عمـــران

قـــزویــن

مهندســی عمــران تهـــــران

آذین بایرامی

مهندســی کامپیـوتر

کاشـــان

مهنـدسـی معمـاری تهـــــــران

ملیکا عقیلی

مهندســی صنـایع

ابرار تهـــران

مهنـدسـی معمـاری تهـــــــران

مونا عقیقی

مهندســی عمـران

سوره تهــران

مهنـدسـی معمـاری تهـــــــران

مهنـدسـی معمـاری تهـــــــران
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نام و نام
خانوادگی

سراسری

رشته قبولی
پریچهر قهاری

آزاد

دانشگاه

رشته /شهر

پــزشـــــــکی علوم پــزشـــکی تهــــــــران ----------------------

مریم رحیمی خوب دنـدانپـزشـــکی علوم پــزشـــکی تهــــــــران دنـدانپزشـــکیتهـــــران
زهرا محمدی

دنـدانپـزشـــکی علوم پــزشـــکی تهــــــــران دندانپزشـــکیتهــــــران

فاطمه مقدسی

پــزشـــــــکی علوم پــزشـــکی تهــــــــران پــزشـــــکیتهـــــران

ساناز حیدری

پــزشـــــــکی علوم پــزشـــکی تهــــــــران ----------------------

هانیه کاریزنوعی

پــزشـــــــکی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پــزشـــــکیتهـــــران

کیمیا عبداللهی

پــزشـــــــکی علوم پـزشـــکی ایران تهـــران

سارا خزائی

پــزشـــــــکی علوم پـزشـــکی ایران تهـــران پــزشـــــکیتهـــــران

مائده رجبی

پــزشـــــــکی علــوم پــزشـــــکی کـرج

دنـدانپزشــکیتهــــــران

فریماه فرزان تبار

پــزشـــــــکی علــوم پــزشـــــکی کـرج

پــزشـــــکیتهـــــران

فهیمه دریا بیگی

پــزشـــــــکی عـلـوم پــزشـــکی اصفهـان

پــزشـــــکیتهـــــران

یگانه پاسبانی

پــزشـــــــکی عــلـوم پـــزشـــکی قزوین

پــزشـــــکیتهـــــران

نیکی شکور

پــزشـــــــکی عـلـوم پــزشـــــکی کاشان

دندانپزشـــکیتهــــــران

سارا خرمی

پــزشـــــــکی عـلـوم پــزشـــــکی کاشان

پــزشـــــکیتهـــــران

----------------------
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نام و نام
خانوادگی

سراسری

رشته قبولی

آزاد

دانشگاه

رشته دانشگاه

غزاله تکیه

دنـدانپـزشـــکی

عـلـوم پــزشـــــکی سمنان

دنـدانپزشــکیتهــــــران

فریده بیگی

پــزشـــــــکی

عـلـوم پــزشـــــکی سمنان

پــزشـــــکیتهـــــران

افسانه زرگر

پــزشـــــــکی

عـلـــوم پــزشـــــکی اراک

پــزشـــــکیتهـــــران

بیتا کلباسی

پــزشـــــــکی

عـلــوم پــزشـــــکی گرگان

دنـدانپزشــکیتهــــــران

صبا شفاعی

پــزشـــــــکی

عـلـــوم پــزشـــــکی قــم

پــزشـــــکیتهـــــران

الهام رستگار

پــزشـــــــکی

عـلــوم پــزشــــکی سـنندج

پــزشـــــکیتهـــــران

سارا فاضلی

دکترای داروسـازی

علوم پــزشـــکی تهــــــــران دکترای داروسازی تهـــران

تینا خداوردی

دکترای داروسـازی

عـلــوم پــزشـــــکی اردبیـل

مریم ادریسی

پزشکی بین الملل– میکروبیولوژی علوم پــزشـــکی تهــــــــران پـزشــــکیتهــــــران

ثمین صالحی

پزشکی بین الملل– بیوتکنولوژی علوم پــزشـــکی تهــــــــران دندانپــزشــــکیکـرج

مریم صالحی

پزشـکی بین الملل – رادیولوژی علوم پــزشـــکی تهــــــــران دندانپــزشــــکیکـرج

دکترای داروسازی تهـــران

ویدا طهوری

علوم آزمایشـگاهی

علوم پزشکی شهید بهشتی تهــران

دکتـرای داروسـازی تهـــران

آلما بیرام زاده

رادیـــولــــوژی

علوم پزشکی شهید بهشتی تهــران

دکتـرای داروسـازی تهـــران

کیمیا غفوری

پزشـکی بین الملل -زیست شناسی شــهیــد بهشـــتـی تهـــــــــران ---------------------

آیدا ساجدی

صنـایع غذایـی

شــهیــد بهشـــتـی تهـــــــــران پـزشــــکیتهــــــران

فرشته بحری

شـــیمی

خــواجـــه نصـیــــر تهــــــــران پـزشــــکیتهــــــران

سارا اکبری

اقتـصــاد

تهـــــــــران

پـزشــــکیتهــــــران

زهرا عابدی

بیوتکنولوژی

الـزهـراء تهـــــــران

---------------------

