
 

یک   رشته ریاضی و فیز
 نشاط  سلیمانی دانشگاه الزهرا  –مهندسی برق 

 سیده سبا صالحی  دانشگاه الزهرا  –فیزیک 

 مرضیه ضیایی  دانشگاه الزهرا  –ریاضیات 

 مریم کلیج  دانشگاه الزهرا  –آمار 

 مه سیما مام آقایی دانشگاه تهران  –مهندسی آب 

 سارا مبصر  دانشگاه گرمسار  –مهندسی صنایع 

 شیال محب  حسابداری 

 سارا ادیب نیا  اصفهان دانشگاه -مهندسی برق 

 نیوشا اسدی  دانشگاه تهران  –مهندسی برق 

 شیوا محمدی  دانشگاه الزهرا  –مهندسی عمران 

 کیمیا  ابوسعید دانشگاه شهید بهشتی  –آمار 

 فاطمه شکر گزار  دانشگاه تهران  –مهندسی معماری 

 مریم حیدری  دانشگاه علوم پزشکی تهران  –مهندسی پزشکی 

 انیسه فرزاد دانشگاه تهران  –مهندسی شیمی 

 نیوشا اسدی  دانشگاه تهران  –مهندسی نقشه برداری 

 الهه دلگیر  دانشگاه پردیس امیرکبیر  –کامپیوتر 

 فاطمه زرنگی نوش آبادی  دانشگاه کاشان  –مهندسی شیمی 

 فاطمه فراهانیان  دانشگاه فنی و مهندسی گرمسار   -مهندسی صنایع

 مارال فرش قدسی دانشگاه فنی و مهندسی گرمسار  -مهندسی معماری 

 فاطمه صدیق  دانشگاه بابلسر  –مهندسی عمران 

 سارا ادیب نیا  دانشگاه صنعتی اصفهان  –مهندسی برق 

 شکیبا عطاییان  دانشگاه تفرش  –مهندسی شیمی 

 مهدیه حسین آبادی  دانشگاه گرمسار  –مهندسی نفت 
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 صبا ساالرکیا دانشگاه علم و صنعت  –مهندسی ماشین های ریلی 

 جوالییمریم  دانشگاه رشت  –مهندسی مکانیک 

 هلیا فدایی  دانشگاه سمنان  –صنایع مهندسی 

 سمانه جعفرپور  دانشگاه گرمسار –مهندسی نفت 

 فائزه حاجی وند  دانشگاه اراک  -فیزیک

 ریحانه هوسمی  مهندسی صنایع 

 مبینا رزاقی دانشگاه بویین زهرا  –مهندسی پزشکی 

 کیانا آزاد پیما  دندانپزشکی 

بیرشته   تجر

 فائزه حق گو  پزشکی 

 محدثه عاشوری  دانشگاه کرج  –پزشکی 

 آرزو فرضی  دانشگاه اراک  -پزشکی 

 کیمیا پور احمد  دانشگاه زابل  –پزشکی 

 شیما خان صفی  دانشگاه زابل –پزشکی 

 متینا قاسمیان  دانشگاه کرج –پزشکی 

 زهرا حسن زاده  دانشگاه رشت  –داروسازی 

 نسیم سادات نوری  دانشگاه شهید بهشتی  -رادیولوژی 

 زهرا معصومی  دانشگاه همدان   -رادیولوژی 

 مریم حیدری  دانشگاه شهید بهشتی  –فیزیوترابی 

 ریحانه شهیدی  علوم پزشکی دانشگاه تهران   –مامایی 

 ملیکا مختاری  دانشگاه ساری  –مامایی 

 فرشته عمو  مامایی

 کیمیا آریانی  دانشگاه رشت  –مامایی 

 شقایق طالبی  دانشگاه ایران  –پرستاری 

 نیلوفر حسین لقب دانشگاه شهید بهشتی -پرستاری 

 المیرا رمضانی  دانشگاه شهید بهشتی  -پرستاری

 هانیه مانع غرآبادی  علوم پزشکی تهران  -پرستاری 

 نرگس مبینی  علوم پزشکی تهران  -پرستاری 



 نیلوفر کریمی طارمی  دانشگاه شهید بهشتی  –هوشبری 

 ملیکا پژولش دانشگاه بابل  –هوشبری 

 پرنیاز اسکندی  دانشگاه بابل  –هوشبری 

 عطیه کمالی فرد  دانشگاه قم  –هوشبری 

 شکیبا براتی  هوشبری تکنسین اتاق عمل 

 سوگند غفاری دانشگاه شهید بهشتی   -ژنتیک

 نیکا حیدر دانشگاه بابلسر  –ژنتیک 

 دنیا زرین پر  دانشگاه ایران  –علوم آزمایشگاهی 

 ریحانه فاطمی  دانشگاه ایران  –علوم آزمایشگاهی 

 مائده احمدی  دانشگاه تهران  –میکروبیولوژی علوم پزشکی 

 نرگس اکبری  دانشگان تهران  –دامپزشکی 

 فائزه یزدانی  دانشگاه ارومیه  –دامپزشکی 

 آذین قاسم یگانه  دانشگاه تهران  –گیاه پزشکی 

 مهسا آغازی دانشگاه تهران  –صنایع غذایی 

 یاسمن مطیعیان  دانشگاه شهید بهشتی  –شیمی کاربردی 

 نگار کشاورز  دانشگاه اراک  –گفتار درمانی 

 محدثه کوزه گر خاکی  دانشگاه سمنان  –گفتار درمانی 

 سپیده ناجی درو  دانشگاه تهران  –روانشناسی 

 پریسا کاشانی  دانشگاه تهران –روانشناسی 

 هانیه رمضانی  دانشگاه عالمه تهران  –روانشناسی 

 زهرا ضیایی  دانشگاه عالمه طباطبایی  –مدیریت بازرگانی 

 مرضیه درفکی  دانشگاه عالمه طباطبایی  –اقتصاد 

 نعیمه نایبی فرد  دانشگاه شهید بهشتی  –مدیریت بازرگانی 

 سعید  ملیکان فرد  شهید بهشتی  –مدیریت دانشگاه 

 مریم کلیچ  دانشگاه الزهرا  –آمار 

 افسانه میرطالبی  دانشگاه الزهرا  –مترجمی زبان فرانسه 

 نرگس قدیانی  دانشگاه قم  –زبان 

 الناز ناصر  دانشگاه رامسر  -روانشناسی 



 

 فاطمه حاج کریم نظری  دانشگاه سمنان  -حقوق 


