
نام و نام خانوادگیردیف 

مهسا سلمانی1

انیس تربتی2

مهسا مددی3

حدیث عاصی4

فاطمه یاوری5

کیمیا کریمی پور6

تینا سالمی7

روژین مشایخی8

زهرا ولی زاده 9

مهدیس محسنی10

سحر مرادی11

سارینا عزیزی12

سارا چمنی13

آزادسراسری

دانشگاه علوم پزشکی تهران- پرستاری 
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ژنتیک غیرانتفاعی قزوین- زیست شناسی ملکولی 

تهران- مهندسی صنایع غذایی غیرانتفاعی ایوانکی/ حسابداری 

علوم دارویی تهران/ میکروبیولوژی غیر انتفاعی ایوانکی/ مدیریت بازرگانی 

گرمسار/ دامپزشکی غیرانتفاعی تهران/ حسابداری 

تهران/ میکروبیولوژی غیرانتفاعی آمل/ روانشناسی 

رودهن/ زیست شناسی سلولی ملکولی غیر انتفاعی آمل/ روانشناسی 

تهران/ شیمی کاربردی غیرانتفاعی ساوه/ مدیریت بازرگانی 

علوم تحقیقات تهران/ مهندسی صنایع غذایی پیام نور تهران / زیست شناسی 

علوم دارویی تهران/ مهندسی پزشکی پیام نور تهران/ علم اطالعات و دانش شناسی 

تهران/ پرستاری پیام نور لواسانات/ روانشناسی 

تهران/ مامایی .........

علوم تحقیقات تهران/  دامپزشکی ...........
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نام و نام خانوادگیردیف 

مژگان حیدری1

شقایق عالمی2

مبینا یحی آبادی3

پریسا عنایت 4

فاطمه موسوی5

مائده پرهیزکاری6

صبا شیرافکن7

غزل سماوات 8

پگاه کریمی طاری9

الناز احمدی کاکاوندی10

شکیال غزنوی11

نژال سلیمی12

شیوا شرافتی پور13

نگین آفاقی14

سارا بقائی15

واحد ورامین/ میکروبیولوژی قم- موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش / مدیریت بازرگانی ملیکا روشنی ساکی16

واحد علوم دارویی/ میکروبیولوژی موسسه غیرانتفاعی پرندک / مدیریت مالی 

واحد تهران شمال/ میکروبیولوژی واحد پردیس- دانشگاه پیام نور تهران  / زیست شناسی 

واحد علوم دارویی/ زیست شناسی سلولی مولکولی واحد لواسانات - دانشگاه پیام نور تهران / مدیریت بازرگانی 

واحد علوم دارویی/ میکروبیولوژی .......

واحد پزشکی تهران / میکروبیولوژی دانشگاه آمل/ روانشناسی 

.......دانشگاه سمنان/  دامپزشکی 

.........مرکز پرند- دانشگاه پیام نور تهران / روانشناسی 

واحد علوم دارویی/ زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه تهران/ علوم و مهندسی صنایع غذایی 

واحد پزشکی تهران / میکروبیولوژی تهران - موسسه غیرانتفاعی ابرار / مدیریت صنعتی 

..............دانشکده فنی گرمسار- مهندسی نفت

.........روزانه- مالیر- روانشناسی

واحد علوم تحقیقات / گیاه پزشکی واحد لواسانات- دانشگاه پیام نور تهران / روانشناسی 

واحد پزشکی تهران / میکروبیولوژی دانشگاه مالیر/ میکروبیولوژی 

واحد تهران پزشکی/ دکترای عمومی - پزشکی................

آزادسراسری

واحد پزشکی تهران / علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ پرستاری  
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نام و نام خانوادگیردیف 

محیا معصومی1

سارا فیروزی2

رایحه شیاسی 3

مرضیه محمد زاده4

پرستو صلحی5

سارینا وطنی برهانی6

سیده رومینا میراسکندری7

کیانا جاویدی انارکی8

پرستو جال9

ساینا خاتمی پور10

نغمه موریس11

کیمیا خوش نظر 12

آزاده اخالقی تهرانی13

آیدا شقاقی14

مهسا کریمی کمره15

آتیه طاهری رابط16

ملیکا مصلحی نیا 17

ریحانه غفوریان یزدانی18

زهرا آقاحسین شیرازی19

مهرسا جدیداالسالمی20

ایالر رضوی21

فاطمه صفائی23

سارا بامدادنیا24

حماسه کریم پور طالبی25

مریم سادات کشاورزی26

آزادسراسری

دانشگاه الزهرا / علوم کامپیوتر 

تهران غرب- دانشگاه پیام نور تهران / حسابداری 

دانشکده فنی مهندسی گرمسار / مهندسی معماری 

واحد تهران مرکزی/ مهندسی کامپیوتر 

واحد علوم و تحقیقات / مهندسی مکانیک 

واحد علوم و تحقیقات / مهندسی پزشکی 

واحد علوم و تحقیقات / مهندسی پزشکی 

واحد علوم و تحقیقات / مهندسی پزشکی 

دماوند- موسسه غیرانتفاعی ارشاد / مهندسی معماری 

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ / آمار 

واحد تهران مرکزی/ مهندسی صنایع  دانشگاه سمنان/ مهندسی صنایع 

دانشگاه تهران/ آمار

دانشکده فنی مهندسی گرمسار/ مهندسی صنایع 

تهران شرق- دانشگاه پیام نور تهران / مهندسی شهرسازی 

واحد پزشکی تهران/ مهندسی پزشکی 

واحد تهران مرکزی/ مهندسی معماری 

واحد تهران مرکزی/ مهندسی معماری 

واحد تهران مرکزی/ مهندسی برق 

واحد تهران مرکزی/ مهندسی معماری 

واحد علوم تحقیقات/ علوم کامپیوتر 

واحد علوم تحقیقات/ علوم کامپیوتر  دانشگاه عالمه طباطبایی/ زبان چینی 

واحد علوم و تحقیقات / مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت  ایران/ مهندسی حمل و نقل ریلی 

دانشگاه صنعتی همدان / مهندسی پزشکی 

دانشگاه الزهرا / آمار 

واحد تهران شمال / مهندسی معماری تهران شمال- دانشگاه پیام نور تهران / مهندسی عمران 

دانشگاه غیر انتفاعی سوره / معماری داخلی 

آمار دانشگاه الزهرا

دانشکده فنی مهندسی گرمسار/ مهندسی معماری 

واحد علوم و تحقیقات/ مهندسی نفت 

واحد تهران مرکزی/ مهندسی کامپیوتر 

واحد تهران جنوب/ مهندسی معماری 

واحد پزشکی تهران/ مهندسی پزشکی 

...........

واحد تهران جنوب/ مهندسی معماری 

واحد تهران شمال/ مهندسی صنایع واحد پردیس- دانشگاه پیام نور تهران / مدیریت دولتی 

واحد تهران غرب/ مهندسشی صنایع موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی/ مدیریت مالی 

واحد تهران شمال / مهندسی معماری  تهران شمال- دانشگاه پیام نور تهران / مهندسی مواد و متالوژی 

واحد تهران جنوب / مهندسی معماری 

واحد لواسانات- دانشگاه پیام نور تهران / روانشناسی 

.............

دانشکده فنی مهندسی گرمسار/ مهندسی معماری 

واحد علوم و تحقیقات/ مهندسی ورزش 

دانشکده فنی مهندسی گرمسار/ مهندسی معماری 



نام و نام خانوادگیردیف

کیمیا قربانعلی زاده1

مهسا خزائی2

دنیا صباغچی3

مبینا بهمنش4

کیمیا خشنود5

پریا روشان6

مرضیه اسماعیلی7

زهرا امامی8

حدیث سخنی9

زهرا صفری10

الهام برخورداری11

مهسا نفیسی12

ملیکا نفیسی13

آناهیتا محمدی14

طهورا نوری15
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آزادسراسری

تهران مرکز- مهندسی کامپیوترمهندسی صنایع- دانشگاه الزهرا 

تهران مرکز- مهندسی کامپیوترمهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی قم 

علوم تحقیقات- مهندسی پزشکیآمار- دانشگاه شهید بهشتی 

تهران جنوب- مهندسی کامپیوترمهندسی صنایع- دانشکده فنی مهندسی گرمسار 

تهران علوم پزشکی- مهندسی پزشکیمهندسی شیمی- دانشگاه مازندران بابلسر 

علوم تحقیقات- مهندسی شیمیمهندسی شیمی-دانشگاه سمنان 

علوم تحقیقات- مندسی هوافضاآمار -غیر انتفاعی - دانشگاه علم و فرهنگ 

تهران مرکز- مهندسی پزشکی .....

تهران شمال- مهندسی معماریآمار- دانشگاه بین اللملی قزوین 

تهران جنوب- مهندسی شهرسازی.....

تهران جنوب- مهندسی پزشکیمهندسی شهرسازی-غیر انتفاعی - موسسه هنر و پارس 

تهران جنوب- مهندسی شهرسازیمهندسی مواد و متالوژی- شبانه - دانشگاه سمنان 

تهران شمال- مهندسی معماریآمار- دانشگاه سمنان 

تهران شمال- مهندسی معماریمهندسی معماری- دانشگاه آیت اله بروجردی بروجرد 

تهران غرب- مهندسی معماری مهندسی معماری- دانشگاه آیت اله بروجردی بروجرد 



نام و نام خانوادگیردیف 

عاطفه رافعی1

هلیا تاجر2

نازنین محسنی3

بهناز ایسفی4

روژینا حسین زاده5

فاطمه آقا بابک6

سارینا حافظی7

نگین شصتی8

نگین امیر جنتی9

صبا حاجی علی اکبری10

متینا عباسی11

بهرخ داودی12

شروین دخت میرزایی13

آوا صالحی14

دالرام پازکی15

رودهن- زیست فناوریزبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه پیام نور اسالم شهر 

علوم تحقیقات- مهندسی محیط زیستتلویزیون و هنر های - موسسه غیرانتفاعی هنر و پارس تهران 

شهر قدس- میکروبیولوژیعمران مراغه- مهندسی 

تهران مرکز- شیمی کاربردیزبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه پیام نور تهران 

سمنان/ ماماییزبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه صنعتی شاهرود 

تهران شمال- میکروبیولوژیمترجمی زبان فرانسه- دانشگاه الزهرا 

........

گرمسار/ پرستاریزیست فناوری- آبیک -دانشگاه غیرانتفاعی البرز 

تهران پزشکی/ پرستاریروانشناسی- پیام نور لواسانات 

عدم انتخاب رشته.....

رشت- مامایی.....

علوم پزشکی تهران- زیست سلولی و ملکولیزیست شناسی سلولی ملکولی- شبانه - دانشگاه آمل 

علوم تحقیقات- زیست سلولی و ملکولیگیاه پزشکی- دانشگاه تهران 

تهران شمال- میکروبیولوژی.....
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آزادسراسری

تهران پزشکی/ پرستاریزیست شناسی سلولی ملکولی- موسسه غیرانتفاعی آل طه 
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