
  93 اساهی پزیشفتِ شذگاى سشتِ تجشبی دس کٌکَس 
 سدیف  ًام ٍ ًام خاًَادگی سشتِ سشاسشی  داًشگاُ 

 1 یاسوي ٍافی  دًذاى پضشکی  تْشاى

 2 فاطوِ کٌعاًی  پضشکی  تْشاى

 3 کوٌذ خلج  پضشکی  بْشتی

 4 ساسا ًَسی صادُ  دًذاى پضشکی  تْشاى

 5 بْاسک ًجف دخت پضشکی  ایشاى

 6 ًیلَفش حاجی ًَسٍصی  دًذاى پضشکی  تْشاى

 7 صّشا کاٍُ جبلی  پضشکی  ایشاى

 8 آٍا بشاسصادُ  دًذاى پضشکی  بْشتی

 9 صذف صالحی  پضشکی  ایشاى

 11 صّشا اًصاسی  پضشکی  شیشاص

 11 آفاق اکشام ًیا  پضشکی  اصفْاى

 12 ًفیسِ تَسلی  پضشکی  شیشاص

 13 ساسا بٌاکشهاًی  پضشکی  هشْذ

 14 سوي فالح سلطاًی  داسٍساصی  تْشاى

 15 فائضُ هفیذی  پضشکی  تبشیض

 16 تشاًِ گَدسصیاى  داسٍساصی  بْشتی

 17 ًیلَفش علی هحوذی پضشکی  قضٍیي

 18 صّشا ابشاّین سلطاًی  پضشکی  تْشاى 

 19 ایلٌاص علَی  پضشکی  اَّاص

 21 پشیسا حکوت ًژاد  دًذاى پضشکی  صًجاى

 21 سْا حاج فتحعلی  دًذاى پضشکی  بیي الولل

 22 یاس گل کلباسی  دًذاًپضشکی  )بیي الولل( شْیذ بْشتی

 23 غضالِ شاّسَى  داهپضشکی  تْشاى 

 24 پشیضاد کَشکی  پشتَ شٌاسی  شْیذ بْشتی

 25 کیویا کشیوی یگاًِ  اقتصاد باصسگاًی  شْیذ بْشتی

 26 دالسام پَیا بْاس  صیست شٌاسی  تْشاى 

 27 ًگاس فشٍّش  هذیشیت باصسگاًی  غیشاًتفاعی
 28 پاًیز اهیي لَاساًی  سٍاًشٌاسی  عالهِ طباطبایی

 29 الِْ یَسف پَس  بیَشیوی  تبشیض

 
 



  93اساهی پزیشفتِ شذگاى سشتِ سیاضی دس کٌکَس 
 سدیف  ًام ٍ ًام خاًَادگی سشتِ سشاسشی داًشگاُ 

 1 پشیشاد بٌْام قادس  ًشم افضاس  –هٌْذسی کاهپیَتش  ششیف

 2 افشا اهیٌی  ًشم افضاس -هٌْذسی کاهپیَتش ششیف

 3 صْبا ایشٍاًی هٌش  هٌْذسی هکاًیک  تْشاى

 4 شویوِ شیشی  سیاضیات ٍ کاسبشدّا  ششیف

 5 ًیکی بیات  ًشم افضاس  -هٌْذسی کاهپیَتش تْشاى

 6 پگاُ سصاقی  سخت افضاس –هٌْذسی کاهپیَتش  تْشاى

 7 احساًی فشصاًِ هٌْذسی هعواسی  تْشاى

 8 فاطوِ شْش آبادی  ًشم افضاس -هٌْذسی کاهپیَتش اهیشکبیش

 9 پشستَ اشتشی  هٌْذسی صٌایع ششیف

 11 سبا ثابت  هٌْذسی عوشاى اهیشکبیش

 11 پشیا آهیغ  هٌْذسی عوشاى اهیشکبیش

 12 پشدیس پَس هحوذی  هٌْذسی صٌایع  تْشاى

 13 گیتا سشافشاص  IT اهیشکبیش

 14 ًستشى خذابٌذُ لَ  هٌْذسی هکاًیک اهیشکبیش

 15 ًاصًیي آرس َّشٌگ  هٌْذسی کاهپیَتش علن ٍ صٌعت

 16 ساضیِ صیشساّی  هٌْذسی هعواسی  علن ٍ صٌعت

 17 هْشیذ کشاٍسص  هٌْذسی بشق خَاجِ ًصیش

 18 کیاًا سبضُ ای  هٌْذسی هَاد تْشاى

 19 پاسهیذا سحواًی هٌْذسی عوشاى  الضّشا

 21 ستاسُ حشفی  علَم کاهپیَتش بْشتی

 21 پگاُ عالی پٌاُ  هذیشیت صٌعتی بْشتی

 22 سٍهیٌا ًعیوی  ITهٌْذسی  اصفْاى

 23 آهٌِ هحسي خیام  علَم کاهپیَتش الضّشا

 24 کیویا اثٌی عششی  هٌْذسی ًساجی  اهیشکبیش

 25 فاطوِ سٍشي  سٍاى شٌاسی عالهِ طباطبایی

 26 سیویي جَشقاًی  اقتصاد باصسگاًی عالهِ طباطبایی

 27 کیویاخشاصی هٌْذسی َّا فضا  اسٍهیِ

 28 دسُ شیشی سحش  علَم اقتصادی  هشْذ

 29 آٍا عوشاًی  اقتصاد  عالهِ طباطبایی

 31 گلبشگ خباص یگاًِ هٌْذسی هکاًیک بیَسیستن تْشاى

 31 پشیسا قیصشی  هٌْذسی بشق سشت

 


