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 آزاد سراسری نام و نام خانوادگی

 رق تهــرانــی بــمهندس  دانشگاه صنعتی شریف تهـران مهندســی کامپیوتـــر عارفه محمد نژاد 

  دانشگاه صنعتی شریف تهـــــران کـــمکانی یـــمهندس پرنیان ضامنـی

 رق تهــرانــی بــمهندس  دانشگاه تهـــــــــران بـــــرقی ــــــدســـــمهن دنا عــربـــی 

  دانشگاه امیر کبیر تهـــــران کـــــکانیـم یـــدسـمهن پروشات خلیلی

 تهـران مهندسـی معمـاری  ــرانــدانشگاه تهــــ اریــــی معمـــــدســـــمهن نگار به آذیــن 

  دانشگاه تهــــــــران شــــیمی  یـــــــدســــمهن کیمیا سـینائیان 

 مهندسـی پزشـکی تهران دانشگاه امیر کبیر تهــــــران رـــوتـــی کامپیـــمهندس فاطمه نعیمــی 

 رق تهــرانــی بــمهندس  دانشگاه صنعتی شریف تهــــران وژیـــمتالی ــــمهندس الناز قهرمانــی 

 رق تهــرانــی بــمهندس  دانشگاه امیر کبیر تهـــــران کـــــکانیـم یـــدسـمهن سارا صفــایی

  ــرانــدانشگاه تهـــ رــــوتــیـپـی کامـــدســـنـمه سارا شهیدزاده

 رانـی کامپیوتر تهـمهندس  دانشگاه علم وصنعت تهـــــران اریـی معمــــدســـمهن نـیوشا فرهمند

 تهـران مهندسـی معمـاری  ـــرانــدانشگاه شهید بهشتی تهـ عـمرانی ـــدســـمهن پرنیـا زمــانی



 رانـتهـ ی پزشکیـمهندس دانشگاه صنعتی شریف تهـــــران رـــی کامپیوتـــمهندس الهام قربانــی

 رانـایع تهــی صنـمهندس  دانشــگاه امیــرکبیـر تهــــران صـنــــایعی ـــمهندس درسا تقــوایی

  دانشگاه تهـــــــران کـــکانیـــی مــــــدســـمهن اال  اکبــر زاده 

 رق تهــرانــی بــمهندس ـــرانـدانشـگاه علم و صنعت تهـ صـنـــایعی ـــمهندس هستی باقرزاده

   دانشگاه امیر کبیر تهــــــــران ی انرژیــــــدســـمهن تینا متین صفت 

 رانــته مهندسی پزشکی  ـــــرانـدانشــگاه تهـــ صـنــــایعی ـــــدســـمهن زهرا زنگـــنه

 ـرانـته پزشکی مهندسـی دانشگاه علم و صنعت تهـــران کــــکانیـم یـــدسـمهن فائزه صـادق

  تهـــــرانامیر کبیر دانشــگاه  انــرژیی ـــــدســـمهن پگاه    مناف زاده 

 رانـک تهـی مکانیـمهندس دانشگاه الزهراء تهــــران رانــــی عمــــــدســـمهن یاسمن موالیی

 ـرانـایع تهـی صنـمهندس  دانشگاه امیر کبیر تهــــــران نســــــاجیی ــــمهندس شهرزاد موسوی

 رانـرتهـی کامپیوتـمهندس دانشگاه الزهراء تهـــــران رــــــکامپیوتی ـــــمهندس پارمیدا به آیین

 ـرانـایع تهـی صنـمهندس  دانشــگاه الزهراء تهـــــران صـنــــایعی ـــدســـمهن تینا قــــدس

 رانـک تهـی مکانیـمهندس دانشگاه الزهراء تهــــــران رــــوتــی کامپیـــــمهندس عسل خسروی

 رانـتهـران ـی عمـمهندس  دانشگاه صنعتی اصفهـــان رانــــی عمــــــدســـمهن رجب زادهروشان 

 علوم تحقیقات مهندسی پزشکی   ـــــرانــگاه تهـــــــدانش کـــــــــزیــــــیــف فهیمه چهاردولی

 رانــمکانیک تهی ـمهندس دانشگاهی شهید بهشتی تهـــران ک ــــــــزیــــــیـف دل آرا رجائی 

 رق تهــرانــی بــمهندس دانشگاه خواجه نصیر تهـــــران ردیـــی کاربــــــریاض مهسـا پرورده 

 تهـران مهندسـی معمـاری دانشگاه یــــــــزد اریــــــمـی معــــــدســـمهن فاطمه محـقق
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 آزاد سراسری نام و نام خانوادگی

  دانشگاه علوم پزشکی تهــــــران کیــــــــزشــــــپ فاطمه حیـدری

 تهـــــرانکی ــدندانپزش  دانشگاه شهید بهشتی تهــــــران کیـــزشـــپـدانـــدن ویــگیتا  خدی

 تهــــرانکی ــپــزشـــ  ـراناه علوم پزشکی شهید بهشتی تهــدانشگ کیــــزشــپ زهرا  نصیـــری 

 ـــرانـتهـــازی ــداروس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ازی ـری داروسـدکت سارا رضائـــی 

 ـــرانـتهــپــزشـــکی   تهـــــران دانشگاه علوم پزشکیازی ـــری داروســـتـدک سپیده اســدی

 تهــــرانـکی ــپــزشــ  دانشگاه علوم پزشکی البــــــــرز کیـــــــــزشــــپ سارینا شـمس

   دانشگاه علوم پزشکی تهـــــرانازی ـــری داروســـتـدک درسـا موسوی

 تهــــرانــکی ــپــزشـ  البــــــــرزدانشگاه علوم پزشکی  کیـــــــــزشــــپ آیناز ابراهیـمی

   دانشگاه علوم پزشکی تهـــــرانازی ـــری داروســـتـدک یاسمین حسینی

 تهــــرانکی ـــدندانپزش  دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهــرود کیـــــــــزشــــپ کیانا پیــــک

 ـرانـتهـــ ازیــداروســ  البـــــرزدانشگاه علوم پزشکی ازی ــــری داروســـتـدک سحر اســدی

 تهـــــرانــکی ـپــزشـ دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهــرود کیـــــــــزشــــپ یاسمن روفه گری

 تهـــــرانــزشـــکی ـپ  ــانــمنـسـ دانشـگاه علوم پزشکی کیـــــــــزشــــپ هاله نجــاری



 ـرانـــتهــپــزشـــکی   ـرودشـاهـــ علوم پزشکیدانشـگاه  کیـــــــــزشــــپ سارا  محبــی

  ـــانــزنجـدانشگاه علوم پزشـکی  کیـــــــــزشــــپ پانیذ نــوری

 ــــرانـته ـکیــپــزشـ  دانشـگاه علوم پزشـکی رشــــت کیــــــــــزشــــپ کیانا میر هاشــمی

 ـرانـتهـــ ـازیــداروسـ  پزشکی الــــــبرزدانشگاه علوم ازی ـــری داروســـتـدک شهرزاد حسنی

   دانشگاه علوم پزشکی الــــــبرزازی ـــری داروســـتـدک فاطمه شــعبانی 

 ـرانـتهـــ ـازیــداروسـ  دانشگاه علوم پزشکی همــــدانازی ـــری داروســـتـدک فردوس  زمانی

 ــــرانـته ـکیــپــزشـ  پزشـکی همـــداندانشـگاه علوم  کیــــــــــزشــــپ مهسا امینی فرد

 تهــــرانکی ـــدندانپزش نجــــانزدانشگاه علوم پزشکی ازی ـــری داروســـتـدک مریم میرمحمدی

 ــــرانـته ـکیــپــزشـ  دانشـگاه علوم پزشـکی قــــــم کیــــــــــزشــــپ بهاره  جاللـی

  دانشـگاه علوم پزشـکی کرمــــان کیــــــــــزشــــپ کریـشادان پورلش

  دامغــــان دانشگاه علوم پزشکی ازی ـــری داروســـتـدک فاطمه قربانی 

 ــــرانـته ـکیــپــزشـ  دانشـگاه علوم پزشـکی دزفــــول کیــــــــــزشــــپ ابتسام صادق دوست

 تهــــرانکی ـــزشـپمدا  تهـــرانعلوم پزشـکی دانشگاه مپـزشـکی ری داـــتــدک هدیه قلیجـائی

  هرکرد ـشعلوم پزشکی دانشگاه  دامپزشـکیری ـــــتــدک سبا جاللـــی

 ــــرانـته کـــــیـتـژن  ـرانــــــدانشگاه تهـ یـگاهــــایشــــوم آزمـــــعل عاطفه صدیقی

  ـرانــدانشگاه شهید بهشتی تهـ یـگاهــایشــوم آزمــعل نازنین    قنبری 

  ـرانــدانشگاه شهید بهشتی تهـ یـگاهــایشــوم آزمــعل آرزو خسرو بیگی

 ــــرانـتهتغـــذیــــه   رانـتهــدانشگاه شهید بهشتی  یــــذایـــع غــایـــصن فاطمه عباسـی

 ــــرانـته کـــــیـتـژن  دانشگاهی صنعتی شریف تهــــــــران یــمـیــــــــش کژال خزائـی

 تهــران علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید بهشتی تهــــرانپــرتـــو درمــــانـــی  فاطمــه زارع

  دانشگاه تهـــــــــرانوژی ـــــولـــیــروبــــکــمی آوا ســعید وفا

  دانشگاه تهــــــران  یــــنـالیـی بـــناســــروانش مریم مشهدی 

 ـرانــتهـ وژیـروبیولـمیک  دانشگاه تهــــــران یــولـــولکـی مــــولـلــــس حورا سرپرنده

   ـرانــتهـ دانشگاه الزهراء ژی وــــولـــیـب روـــــکـیـم یاسمین روئین فر

  ــــــرانــگاه تهـــــــدانش یــــمـــیــــــــــش هدیه طباطبائی 

 تهــرانوژی ــروبیولــمیک تهـــــــــراندانشگاه  کاربـــــردی یـــمـیــــــش ریحانه  فیاض

  پـــرتــوشـــــنـاســـــی دانشگاه ســــــــاری  فاطمه مجتهد زاده

  مـدیـــریــــت بــازرگانـــی دانشگاه تهــــــران مارال   واحدی 


