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 آزاد ری ـراسـس نام و نام خانوادگی

 دندانپزشکی علوم پزشکی تهـران پـزشـــکی علوم پزشکی دانشگاه تهـــران  می ـآناهید میث

 دندانپزشکی علوم پزشکی تهـران رانــته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدندانپزشکی  الهه تــرابـی

 پـزشـکی علوم پزشکی تهــران تهـران  شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکیپزشـکی  کیانا غفـوریان 

 تهـرانعلوم پزشکی دندانپزشـکی   رانــته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دندانپزشکی یاسـمین کـاوه 

 پـزشـکی علوم پزشکی تهــران تهـران دانشگاه علوم پزشکیدکتـری داروسـازی  ستایش اوالدی 

 تهــرانپـزشـکی علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شـــیرازپـزشـــکی  ملیکا عبداللهی 

 تهران علوم پزشکی دکتری داروسازی تهـران دانشگاه  علوم پزشکیدکتـری داروسـازی  زهرا صــالح

 پـزشـکی علوم پزشکی تهــران دانشگاه علوم پزشکی تبــریـزپـزشـــکی  نهال ســلطانی

 تهران علوم پزشکی داروسازیدکتری  تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدکتری داروسازی  ملیکا کـمـالی

 تهـرانعلوم پزشکی دندانپزشـکی   رانـــته دانشگاه علوم پزشکی شاهد کیـدندانپزش مریم میرحسینی

 تهران علوم پزشکی دکتری داروسازی تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داروسازیدکتری  هستی سـپاهی

 پـزشــکی علوم پزشکی تهـران پزشکی شـــیرازدانشگاه علوم پـزشـــکی  زهرا صلح میرزائی



 پـزشـکی علوم پزشکی تهــران دانشگاه علوم پزشکی اصفهــانپــزشــکی  آتنـا فرنــگی

 پـزشــکی علوم پزشکی تهـران کرج -دانشگاه علوم پزشکی البـرز پـزشـکی  مریم موسی کاظمی

 پـزشــکی علوم پزشکی تهـران تبــریـزدانشگاه علوم پزشکی پــزشــکی  کیمیا قاضی وکیلی

 پـزشــکی علوم پزشکی تهـران کرج -دانشگاه علوم پزشکی البـرز پـزشـکی  یگانه رفیـعی

 تهــرانعلوم پزشکی دندانپزشکی   لـابــکی دانشگاه علوم پزشکی بـدانپزشـدن کیمیا خوشـنام 

 تهـرانعلوم پزشکی دندانپزشـکی  البرزکـرج دانشگاه علوم پزشکیپــزشــکی  کیمیا احمـدی

 پـزشــکی علوم پزشکی تهـران دانشگاه علوم پزشکی گیـــالنپــزشــکی  نـگار قطبـی

 تهـران علوم پزشکیدندانپزشکی  انـکی دانشگاه علوم پزشکی زنجـدانپزشـدن الهه عالی پناه

 علوم پزشکی تهـرانپـزشــکی  شــاهـرود دانشگاه علوم پزشکیپـزشــکی  محدثه رحـیم

 تهران علوم پزشکی  دکتری داروسازی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندکتری  رویا بیـرجندی

 پـزشــکی علوم پزشکی تهـران دانشگاه علوم پزشکی شــــیرازپـزشــکی  مهتاب طالبی

 پزشکی تهـرانپـزشــکی علوم  اراک دانشگاه علوم پزشـکیپــزشــــکی  ساغر محمد زاده

 شاهرودعلوم پزشکی دندانپزشکی  اراک دانشگاه علوم پزشـکیپــزشــــکی  مهزاد  ظاهـری

 پـزشــکی علوم پزشکی تهـران دانشگاه علوم پزشکی شاهــرودپــزشــکی  سحر موسـوی

 پـزشــکی علوم پزشکی تهـران دانشگاه علوم پزشکی بندرعبــاسپـزشـکی  مارال زارع

  قشـــــم علوم پزشکیدانشگاه پـزشــکی  سارا مظاهری 

 دکتری داروسازی علوم پزشکی تهران دکتری داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اهـواز سارا مهـر آور

 تهران علوم پزشکی دکتری داروسازی شـیمی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف تهـران آرزو مؤمنی



 پـزشــکی علوم پزشکی تهـران دانشگاه تهـــــرانفــیــزیـوتـراپـی  سـما سـجادی

 کیــش علوم پزشکیدندانپزشکی  شــیـمی دانشگاه صنعتی شریف تهــــران  کیمیـا شهبازی

 راندکتری داروسازی علوم پزشکی ته تهران دانشگاه علوم پزشکی علـوم آزمایشـگاهی  نگار مــرادی 

 دکتـری دامپـزشـکی تهــران  شـیمی محض دانشگاه صنعتی شریف تهــران  ستاره ســاجد 

 دکتـری دامپـزشـکی تهــران تکنولـوژی پرتوشناسی علوم پزشکی تهـــران کیـغزل شمش

 علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علوم آزمایشگاهی  الهه میرزازاده

 علـوم تغــذیــه تهــــران  شـیمی محـض دانشگاه صنعتی شریف تهـران محسـنیسارا 

 رانـزیست شناسی سلولی مولکولی ته تهــراندانشگاه  زیست شناسی سلولی مولکولی ستایش حسینی

  رانـتهدانشگاه شهید بهشتی علوم و صنایع غذایی  کیانا حسـیبی

 رانـتهعلوم پزشکی علوم آزمایشگاهی  کرج  -علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی البرز  رکسـانا بیـات

 تهــرانعلوم پزشکی پرســتاری  رانـــتاری دانشگاه علوم پزشکی ایـرســپ ملیکا کاظم آبادی

  مـدیـریـت صــنعتـی دانشگاه تهـــران زهرا غالم پـور

  بـازرگـانـی دانشگاه تهــــرانمــدیــریـت  نازنین آتشـگر 

 تهران علوم پزشکی علوم آزمایشگاهی تکنـولـوژی اتاق عمـل دانشگاه علوم پزشکی البـرز نیایـش رنجـبر

 رانـتهعلوم پزشکی علوم آزمایشگاهی  علوم آزمایشـــگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزویـن هلیا بیـدقی

 تهـران علوم پزشکیمیکـروبیولوژی  پزشکی خوارزمی تهران زیست شناسـی جانوری علوم نسترن خدائیان

  کـاردرمــانــی دانشگاه علوم بهزیستی تهـــران شکیبا شـنابی

  عـــدم انـتـخــاب رشــتـه  پریسا بیاتانی

  عـــدم انـتـخــاب رشــتـه رؤیا کاظمی فر

  عـــدم انـتـخــاب رشــتـه یاسمین حسینی
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 آزاد ری ـراسـس نام و نام خانوادگی

 رانـته مکانیــکی ـدسـمهن مهنــدســـی مکانیـک دانشگاه تهـــران  مائده اسماعیل زاده

 رانــته بــرقی ــدسـمهن مهنــدســـی بـــرق دانشگاه تهـــران  دی ــبا صمـص

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهـران دانشگاه صنعتی شریف مهندسـی عمـران  نـادریسـاحل 

  دانشگاه صنعتی شـریف  کامپیـوتر ـیمهنــدسـ غزل سپهری راد

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهــران دانشگاه امیرکبیرمهندسـی کامپیـوتر  صـبا فضـلعلی

 رانـته معمــاریی ـدسـمهن تهـران دانشگاه صنعتی شریف مهندسـی عمـران  فاطمه محسنی

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهــران دانشگاه امیرکبیرمهندسـی کامپیـوتر  تینا یزد آبـادی 

 رانـته معمــاریی ـدسـمهن مهنــدســی معمــاری دانشگاه تهـــران  ی خانیـهلیا موس

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهـراندانشگاه شهید بهشتی مهنـدسی کامپیـوتر  سروین محمدی

 مهنـدسـی شــیمی تهــران  مهنــدســی پـلیـمـر دانشگاه تهـــران  سارا عرب پـور

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهـراندانشگاه خواجه نصیر مهندسـی کامپیـوتر  طناز قهرمـانی

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهــران  شهید بهشتیدانشگاه مهنـدسـی بـرق  هستی چرخکار 

 مهندسـی معمــاری تهــران  مهنــدسـی عمــران دانشگاه تهــــران ک زادهـپریزاد مل



 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن مهنــدســی معمــاری دانشگاه تهـــران  مریم مشـهدی

 مهندســی بــرق تهـــران  مهنـدسـی بـرق دانشگاه خواجه نصیر تهـران  نیکی موسـوی

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن مهنـدسـی پزشکی دانشگاه امیر کبیر تهــران نگین شجاعی مقدم 

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن مهنـدسـی انـرژی دانشگاه امیرکبیرتهــران   رها  خداوردی

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن مهنــدســی معمـاری دانشگاه تهــــران  ملیکا ایـرجی

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهـــران دانشگاه امیر کبیرمهندسـی شـیمی  شـیدا نـوری

 مهنـدسـی معمـاری تهــران  مهنــدســی معمـــاری دانشگاه تهــران  مهسا رشـیدی

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهــران دانشگاه علم و صنعت مهنـدسـی عمران  غـزال بـزرگ

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن مهنـدسـی پلیمـر دانشگاه امیر کبیر تهــران  ملیکا حسین زاده

  مهنـدسـی کامپیـوتر دانشگاه الزهراء تهـران  شادی محمودی

 ران ـک تهـکانیـدسـی مـمهن مهندسـی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر تهـران آرزو مقصود پور

 مهندسـی معماری تهـران شمال مهنـدسـی شـهرســازی دانشگاه تهـــران  سارا محمـدی

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهــــران  دانشگاه الزهراء مهنـدسـی بــرق  آتنـا شـیدایی

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن ران ـته دانشگاه علم و صنعتالوژی ـمتدسی ـمهن فاطمه آذرنیـا

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهــران  دانشگاه الزهراءمهنـدسـی مکانیـک  صبا عـرب پـور

  ریاضیات و کاربردها دانشگاه امیر کبیر تهــران نیلوفر سنجری

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن تهــراندانشگاه الزهراء مهنـدسـی مکانیـک  فـرگل دانـش

 مهندسـی معماری تهـران مرکز تهــران  دانشگاه الزهراءمهنـدسـی عمــران  حقیقیگل چهره 

  ریاضیات و کاربردها دانشگاه امیر کبیر تهــران ریحانه مجید زنوزی

 مهنـدسـی معمــاری تهـران  تهــــران دانشگاه الزهراء فــیــزیـــک  غزال حاجی قاسمی

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن ران ــــته دانشگاه الزهراءک ـــزیــیــف کیانـا شـاکری

 رانـوتر تهـیـی کامپـدسـمهن ان ـی عمران دانشگاه صنعتی اصفهـدســمهن فاطمه زنـدی

  ان ـی عمران دانشگاه صنعتی اصفهـدســمهن درسا حجـازی

 
 




