
دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسی ارشد مھندسی زمین شناسیمنصوریاندانیال
دانشگاه شھید چمران گرگانمھندسی برق قدرتچورلیمسعود
دانشگاه آزاد کرمانزبان و ادبیات انگلیسیصادقیانمریم
صنعتی نوشیروانی بابلكارشناسی مھندسی شیمیعلی نژادعلی

دانشگاه یزدكارشناسی مھندسی نساجیحسینیعطیھ سادات
پیام نور تھران شرقکارشناسی مھندسی شھرسازیخرقانیحورا

دانشگاه تربت حیدریھمھندسی مکانیکبیرانوندمصطفی
دانشگاه شیرازکارشناسی علوم اجتماعیاکبریشکیال
فردوسی مشھد کارشناسی علوم کامپیوتروحدتیتکتم

صنعتی نوشیروانی بابل کارشناسی _ نرم افزارطبریپریناز
علوم پزشکی گنابادکارشناسی پرستاریغالمرضائیعلی

فردوسیارشد فناوری اطالعاترحیمیشادی
آزاد گنابادکارشناسی علوم اجتماعی سلطانیمیالد
دانشگاه شیراز کارشناسی ارشدسخنگوسمیھ

دانشگاه شھید بھشتی تھرانکارشناسیترابیمرتضی
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسی ارشدغیبیفرزاد
دانشگاه یزدکارشناسی مھندسی برقپورمندحمید

دانشگاه ارومیھ کارشناسی ارشدجباریمھتاب
شھید چمران اھوازدامپزشکیبدری پورنیما
آزاد اسالمی قزوینکارشناسیبیدخاممعین
تبریزدکتری اقتصادتسلیمی بابلیامین
حکیم سبزواریمھندسی شیمیرابطیبھنام

شھید باھنر كرماندانشجوی كارشناسی رشتھ روانشناسیموسوریانغزل السادات
دانشگاه دامغانکارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولیعربلومریم
دانشگاه آزاد تبریز ارشد معماری داخلیقھرمانیھادی
پیام نور شھرکردمھندسی شھرسازیرئیسیکوثر

دانشگاه ایالمعمرانتوانگرامیرحسین
آزاد گنابادمھندسی برق قدرتزنگنھعلی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھید بھشتیدکترای متالوژی معیانات گازیترابی فارسانیرضا
پیام نور تبریزکارشناسیخدابندهلیال
کارشناسی روزانھ میبد یزدمدیریت صنعتی محمدیندا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزکارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولیوطن پرستمحمدحسین
دانشگاه عالمھمھندسی کامپیوتریعقوبیزھرا

مھندسی مکانیک دانشگاه بیرجندکارشناسی ارشد ھادیمجتبی
دانشگاه اراککارشناسی مھندسی شیمی غفاریفھیمھ
دانشگاه یزدکارشناسی زیست سلولویسیاسما
عضو جامعھ حسابداران فوق لیسانس اقتصادسیاحسعید

علوم تحقیقات تھرانکارشناس ارشد مدیریت بحرانحقگومحمدمھدی
آزاد اصفھانمھندسی ھوا فضارضایىسجاد
صنعتی شیرازکارشناسیخواجویپوریا
دانشگاه صنعتى شریفكارشناسىشیردلىمائده
دانشگاه بوعلی سیناکارشناسی مھندسی مکانیکذوقی پایدارمھدی
دانشگاه سمنانكارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم صباغیانسھیل
دانشگاه آزاد کرمانشاهکارشناسی مھندسی برق آزادییونس
دانشگاه  بین المللی امام خمینی (ره )قزوینارشد روانشناسی عمومیشھاوندمژگان
دانشگاه یزدکارشناسیشریف فردفاطمھ
دانشگاه کردستانکارشناسی مھندسی مکانیکزرینمیعاد
دانشگاه بوعلی سیناکارشناسی مترجمی زبان انگلیسیزارعیزھرا
دانشگاه تھرانمھندسی صنایعآرقندآریا

دانشگاه علوم پزشکی بجنوردکارشناسی اتاق عملایمانیفاطمھ
دانشگاه حکیم سبزواریکارشناسی فقھ و حقوق عارفی پورسارا
---کارشناسی تربیت بدنیشیرانیزینب

دانشگاه مازندرانمھندسی معماری داودیانشاھین
دانشگاه حکیم سبزواریکارشناسیحسینیبی بی لیلی

دانشگاه بنابکارشناسی مھندسی برقنصیرزادهزھرا
دانشگاه یزدکارشناسیدھقاننرگس



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه ازاد مشھد ارشد شیمی تجزیھرضائیفائزه
شھید بھشتیکارشناسی ارشدنوذری کیافرزاد
دانشگاه تھرانکارشناسی روانشناسیافشاری مھرعلی

شھید بھشتیکارشناسی تاریخرضویخشایار
دانشگاه زنجانکارشناس ارشد شیمیقاسمیکلثوم

دانشگاه شیرازکارشناسی گرافیکدیدارمنصوره
دانشگاه بنابکارشناسی ریاضی تقی نژادرقیھ
دانشگاه آیت هللا بروجردیدانشجوی کارشناسی مھندسی عمرانمیرمنگرهاکرم

شھید بھشتی تھرانكارشناسی مھندسی برقعباسینرگس
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدخواستارمجتبی
دانشگاه ارومیھكارشناسی ارشد فیزیکامامیصفورا
دانشگاه آزاد یاسوجکارشناسییزدانیعارف
دانشگاه ازاد ایذهكارشناسی عمران محمدپورناصر
دانشگاه صنعتی کرمانشاهکارشناسی ارشد رشتھ مھندسی برقخراسانیامین

پیام نور شھرکردمھندسی شھرسازیزندیانصادق
دانشگاه رباط کریمکارشناسی صنایعصدیقیحسین
دانشگاه صنعتی شریفمھندسی برقنوراییحامد
حکیم سبزواریارشد علوم تصمیمقادریدانیال
دانشگاه فرھنگیانکارشناسی فیزیکحبیب الھیفاطمھ
دانشگاه فناوری ھای نوین قوچانکارشناسی نرم افزارآزماصادق
دانشگاه الزھرا تھرانکارشناسی رشتھ حقوق دانشگاه الزھرا تھرانفاتحیمریم
دانشگاه ارومیھکارشناسی مھندسی معدنچتراییحسین
دانشگاه یزدکارشناسی معماریجوقھ ساالرسعیده
دانشگاه آزاد شھرکرد کارشناسیرئیسیعادلھ
دانشگاه اراککارشناسینوروزیسھیل
دانشگاه شھید چمران اھوازکارشناسیحمیدیعباس

دانشگاه فردوسیکارشناسیضیاء خدادیانمحمدرضا
ولیعصر رفسنجانارشد ادبیاتموالییرحمان



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
المللی امام خمینیکارشناسیمشیریالبرز دانشگاه بین�
تھران شمالمھندسی شیمیكاوشیسمانھ
دانشگاه خوارزمیکارشناسی ارشدتقی پورحامد
ی چگالشوشعلی صنعتی اصفھانکارشناسی ارشد فیزیک ماده�

علوم پزشکی کرمانشاهداروسازیمعتمدیمھدی
دانشگاه حائری میبد یزدكارشناسیرحمت آبادیفرھاددشتی

دانشگاه ازاد كارشناسی عمرانساالریامید
دانشگاه بین المللی امام کارشناسی حقوققراییزھرا

دانشگاه كردستانكارشناسی شھرسازیحجتیسوگند
دانشگاه تھرانكارشناسی ارشد سیاالتسلطانیمھران
دانشگاه یادگار امام شھرریکارشناسیچاھھعلی
 تبریزھوشبریفانیندا

علوم پزشکی مشھدکارشناسیکوھزادعطیھ
جندی شاپور پزشکیخسروییگانھ
سبزوارمھندسی شیمیخلقیحسین
دانشگاه اصفھانکارشناسی روانشناسیقھرمانینرگس
دانشگاه بین الملل امام خمینیکارشناسی شھرسازیموفقالدن

علوم پزشکی شیرازدندانپزشكیعباسی
علم و صنعتکارشناسیافقھی فریمانیریحانھ
دانشگاه رازیکارشناسیحاتمیاکبر
دانشگاه کردستانکارشناسی معماریدده جانیمحمد
دانشگاه فرھنگیان کارشناسی زیست شناسیحبیبیداود

دانشگاه صنعتی شاھرودمقطع کارشناسیشھیدیسیاوش
دانشگاه علم وصنعتکارشناسی برقعباسىاشكان
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدانصاریایوب

دانشگاه بین المللی امام خمینیکارشناسی علوم ورزشی رضایی حیدریمعصومھ
دولتی قوچانکارشناسی نرم افزارمحقق طوسینگین
دانشگاه صنعتی كرمانشاه مھندسی میكانیكمحمدیمھیار



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ارومیھدامپزشکیقادریآالء

صنعتی کرمانشاهکارشناسی مکانیکعبیاتمھدی
دانشگاه تبریزمھندسی معماریختیالکامران
دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسی مرمت و احیای بناھای تاریخیعبدلیرقیھ
شھید بھشتی تھرانکارشناسی فلسفھمھدویھانیھ

دانشگاه شاھین شھرکارشناسی مھندسی صنایعدرویشینسرین
روزبھان کارشناسی حقوقجعفری پورزینب

دانشگاه یزد كارشناسی مھندسی كامپیوترخاكیمصطفی
ھنر سورهکارشناسی صنایع دستیمحمدحسنیفاطمھ
دانشگاه اراککارشناسیامامینجمھ
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسی معماریخبازیانکیمیا
دانشگاه گیالنمھندسی معماریآزادیانکوثر

دانشگاه شریف مھندسی عمرانباباییمسعود
دانشكاه قیامدشت تھرانارشد مكانیك سیاالتسلطانیمھران

دانشگاه رازیکارشناسی ژئومورفولوژیخانیحسنارحیمی
دانشگاه صنعتی کرمانشاهکارشناسی مھندسی مکانیکطیبی موسی پورمھدی
دانشگاه بیرجندزبان و ادبیات فارسیقضاتسیمین

دانشگاه تھران شمالكارشناسی مھندسی شھرسازیرشیدیطال
برداریصیامیسینا دانشگاه تفرشمھندسی عمران - نقشھ�

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشد جامعھ شناسیسورینرگس
دانشگاه بجنوردکارشناسی مھندسی شھرسازیحسینی مقدمسیدمھدی

دانشگاه فردوسی مشھدكارشناس بھداشت عمومی فاضلیایمان
---کارشناسی مھندسی عمراننظریحسین
دانشگاه صنعتی ارومیھمھندسی ھوافضا اوستانمیالد
دانشگاه یادگار امام خمینىكاردانى معمارىصالحىالناز
ازاد اصفھانکارشناسی ارشد مھندسی پزشکی رمضانیمحمد

رازی کرمانشاه دکتری دامپزشکیگروسیگل آذین
پلی تکنیک تھران کارشناسینعمت پور صداقتیکیمیا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی شیرازکارشناسی ارشد مھندسی شیمیشریعت رادفاطمھ
جھاد دانشگاھی تبریز کارشناشیحسین زادهمھدیھ
دانشگاه کردستان کارشناسی معماریوکیلیھانیھ
دانشگاه ارومیھكارشناسی نقاشیچوبدارالھام
دانشگاه اھوازكارشناسی زیست سلولی مولكولیپویان نژادپریسا
امیركبیركارشناسیرضوینیما

دانشگاه علوم پزشكی كاشانپزشكیذاکریملیکا سادات
دانشگاه شیرازکارشناسی اقتصاد نظریزارعیمحمد امین

دانشگاه یادگار امام خمینیکاردانی گرافیکباقریبھناز
دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسی ارشد مھندسی منابع آبسردانیافسانھ
دانشگاه بجنوردکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازخانھکاظم
دانشگاه ھرمزگانکارشناسی مھندسی برقسونازنوید
الزھرا تھرانفیزیک مھندسیجھانگیرفریده

دانشگاه شیرازکارشناسی علوم سیاسیمظلوم زادهابوالفضل
امام خمینی قزوینکارشناسی ارشد روانشناسیحسینیریحانھ

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسینصرتیامیرحسین
دانشگاه آزاد گناباد کارشناسی حسابداریحسنی شھریمحمدرسول

آزاد اسالمی شیراز کارشناسی ارشد علوم سیاسیغالمیمھدی
آزاد اسالمی شیرازکارشناسی علوم سیاسیزارعنکیسا
پیام نور رشتکارشناسی مھندسی شھرسازیقصابیپوریا

دانشکده ولیعصر تھرانکارشناسی تکنولوژی  طراحی و نقشھ کشی صنعتیگردندھیمعصومھ
دانشگاه اصفھانمھندسی کامپیوتر  اعظمیمازیار

دانشگاه آزاد واحد كرمانشاهكارشناسى مھندسى عمرانفوالدىمحمدرضا
دانشگاه پیام نور شھرکردمھندسی شھرسازینوروزیمرضیھ

دانشگاه عالمھ طباطبائیدانشجوی کارشناسی حسابداریجاللیسید امیررضا
دانشگاه ھرمزگانکارشناس ارشد مشاوره خانوادهاطھریزینب
دانشگاه اصفھاننرم افزاررادفرحسن
دانشگاه اصفھانکارشناسی اقتصاد نظریلطفیشادی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه شیرازعلوم سیاسی امامینیلوفر
دانشگاه گنابادکارشناسی حسابداریجعفریصالح
دانشگاه شھید چمران اھوازمھندسی معماری حسینیمھشید
دانشگاه فردوسیکارشناسی زیست سلولی و مولکولیابراھیمیعاتکھ

دانشگاه شیرازارشد علوم سیاسیروستاییمحمدرضا
فراحسان صنعتی شریفکارشناسی مھندسی نفتدالرامی�
دانشگاه شیرازکارشناسی مدیریت بازرگانیباقریسحر

دانشگاه رازیدکتری زبان و ادبیات فارسیعلیرضاییقدرت هللا
دانشگاه کردستانکارشناسیافشاریعباس
دانشگاه ازادفوق لیسانس معماری ھدایتیایرج

 بین الملل امام خمینیکارشناسی شیمیجوادیمحمدرضا
دانشگاه زنجانکارشناسی روانشناسیرستم خانیمعصومھ

دانشگاه حکیم سبزواری کارشناسیصادقیعطیھ
علم و صنعتکارشناسی برقمیریرضا
دانشگاه باھنر کرمانکارشناسی روان شناسی ایزدیمنا

الدین بنابآران دانشگاه صنعتی شریفکارشناسیمحی�
دانشگاه کاشانکارشناسی تربیت بدنیمھرابیصبا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر علوم کامپیوترکریمی جعفریعلی
دانشگاه اراککارشناسی مھندسی برق جعفریمجید

دانشگاه اراککارشناسی علوم تربیتیزارعیخدیجھ
دانشگاه ارومیھکارشناسی مھتدسی الکترونیکتمرچیننجات
دانشگاه سورهکارشناسیعلی نیاگالره
دانشگاه آزاد قدسمدیریت بازرگانیموالییرقیھ
دانشگاه ارومیھکارشناسی مھندسی برق عبدی زادهمھدی
دانشگاه رازیدکترای معماریاسفندیاریعلی

دانشگاه شھرکردکارشناسی مھندسی مواد مرادیراضیھ
آزاد علوم داروییدكتری داروسازی عمومینجاریآیدا

دانشگاه فرھنگیان زنجانکارشناسی دبیری زبان انگلیسیصادق پورسیدحسین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه تھراندکترای کامپیوترصادقلومسعود
دانشگاه بین الملل امام خمینیدکتری شیمی تجزیھقاسمیمحمد

دانشگاه سراسری یزدمھندسی صنایع میرقاسمیسید محمدمھدی
صنعتی کرمانشاهمھندسی مکانیکرحیمی نژادمسعود

دانشگاه صنعتی نوشیروانیکارشناسی مھندسی کامپیوترحبیبیسید علیرضا
دانشگاه علم و فرھنگکارشناسی حسابداریحضرتقلیسیدآرش
دانشگاه ارومیھمھندسی شھرسازیمحققیرضوان
دانشگاه صنعتی شاھرود کارشناسیناظریمیالد

دانشگاه ھنر سمنانکارشناسی مرمت بناکریمیمرضیھ
دانشگاه مازندرانکارشناسی مھندسی ایتیزارعیساناز
دانشگاه تھران شمالکارشناسی معماریمیرکامرانزینب
دانشگاه آیت هللا بروجردىكارشناسىجعفرآبادىراضیھ
دانشگاه دامغانمھندسی عمران معینمحمد

دانشگاه امیرکبیرکارشناسی ارشدمعرفتروژین
دانشگاه زنجانمدیریت صنعتیرحیمینسرین
دانشگاه شاھد تھرانکارشناسیحسینیملیکا
دانشگاه آزاد مشھدکارشناسی شیمی کاربردیخزاعیعطیھ
دانشگاه تربت حیدریھکارشناسی مھندسی کامپیوترعبدالباقیناھید
دانشگاه عالمھ طباطباییكارشناسی ارشد جامعھ شناسی نبویحنانھ
عضو انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کارشناسی ادبیات فارسیشاھرخبھنام
علوم پزشکی خراسان شمالیدکترای عمومییونسیآصف
دانشگاه زنجانکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیجاللھ وندزھرا

ھرلی ھارلزندکترای تخصصی قلبماموریشھینھ
دانشگاه ازاد واحد گنابادکارشناسی عمرانمھدوی شھریسید مصطفی

دانشگاه بیرجندکارشناسی ارشد الکترونیکمفتاحیمحمدامین
دانشگاه پیام نور کارشناسی حقوقاحمدیعالیھ
دانشگاه صنعتی کرمانشاهکارشناسی مکانیکایرانشاھیآرمان
موسسھ آموزش عالی اقبال الھوریکارشناسی پیوستھاکبریآرزو



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه بوعلی سینا ھمدانكارشناسی نقاشیمعین الدینیفاطمھ
فردوسی مشھددانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلینجاتیان فرمھدی

دانشگاه بیرجنددانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی مکانیک_طراحی کاربردیخدادادیمحمدعلی
دانشگاه علوم پزشکی البرزدانشجوی پزشکیقره شیخلوسپیده
ھنر تھرانکارشناسی نقاشیمنصوریاحسان
دانشگاه ھرمزگانکارشناسىذاكریشكوفھ
دانشگاه اراککارشناسی صداقت نژادفاطمھ
دانشگاه علوم پزشکی البرزدانشجوی پزشکینوریبھناز
دانشگاه شھید بھشتی تھرانکارشناسی ارشد عمراندایی فرشبافداود
دانشگاه شیرازدانشجوی علوم سیاسیرشیدیھانیھ
دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشجوی رادیوتراپیتاجیکقاسم
دانشگاه علوم پزشکی البرزدانشجوی پزشکی فالحینگین
دانشگاه تبریزدکتریواثقحسین
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلكارشناسی مھندسی مكانیكغریبفوژان
دانشگاه اصفھانكارشناسیكرمیپریسا

امیرکبیرکارشناسیآقایانرضوانھ سادات
رجاکارشناسینظریفرشاد
دانشگاباھنراپتیکولیزرنیالبینیاز
دانشگاه تھرانکارشناسیبخشندهسعید
دانشگاه تھران  کارشناسی بیھوشیسامانی پورنسیم

دانشگاه علوم پزشکی مشھدکارشناسیبراتیبھروز
علوم پزشکی کرمانشاهپزشکیامینیمیالد
دانشگاه امام صادقکارشناسی فقھ وحقوقاکبریعلی

دانشگاه علم و فرھنگکارشناسیپیروی نیاامیرحسین
علوم پزشکی ایرانکارشناسی مدیریت خدمات بھداشتی و درمانیزاھدھدیھ

 دانشگاه نوشیروانی كارشناسی مھندسی صنایعاسدییاسمین
دانشگاه آزاد بجنورد کارشناسی حسابداریحاتمیمحمد
فرھنگ و ھنر ١ کرمانشاهکارشناسی موسیقی زمانیسھیل



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه تھرانکارشناسی مھندسی شیمینعمتیآرش
علوم پزشکی کرمانشاهپزشکیرحمانینوید
دانشگاه علوم پزشکی البرزدانشجوی پزشکیمظفریبھار
دانشگاه تھرانکارشناسی علوم تربیتیقاری زادهملیکا
دانشگاه نجف آبادكارشناسی عمرانرئیسىمھدی
دانشگاه امیر كبیرمھندسی نساجیشعبانلورسول
ھنر تبریزطراحی صنعتیقزلباشمسعود
دانشگاه ایت هللا بروجردیکارشناسی عمرانگرمسیریمینو
دانشگاه رازی کرمانشاهفیزیک گرایش ھستھ اینوریپویا

فردوسی مشھدمھندسی مکانیک بیوسیستم قلی پورامیرحسان
دانشکده ولیعصر تھرانمھندسی  تکنولوژی  طراحی و نقشھ کشی صنعتیسلطانیلیال
دانشگاه بنابکارشناسی معماری صفریلیال

دانشگاه آزاد نجف آبادمھندسی صنایعجوزدانیشایان
دانشگاه خواجھ نصیر الدین طوسیکارشناسیعمو نجف آبادیمریم
علوم تحقیقات تھرانمعماریحاج سید جوادیكیان
دانشگاه صنایع دستی قمکاردانی گرافیکحسنیسحر

دانشگاه شھید مدنیفناوری اطالعاتحسینیسید محمدتقی
دانشگاه بیرجندارشد شیمی آلیطالبیزینب

دانشگاه ازاد واحد نجف ابادمھندسی برق_الکترونیکمرادیپریچھر
دانشگاه عالمھ طباطباییکارشناسی مددکاری اجتماعیامیدوارآرش

شھید بھشتی تھرانکارشناسی ارشدامامیمحبوبھ
زابلمھندسی موادسروشعارف
حکیم سبزواریمھندسی شیمیدولتعلی

صنعتی سھندمھندسی شیمی مشاط زادگانمھتاب
دانشگاه بنابکارشناسی معماریشوقمندغالمرضا

دانشگاه بین الملل قزوین ارشد علوم سیاسیرحیمیمیالد
دانشگاه صنعتی کرمانشاهدانشجوی کارشناسی مھندسی مکانیکعباسیکمیل

عالمھ طباطبائیارشدمستوفیمحمدجواد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه بین الملل امام خمینیکارشناسی معماریباطبیپارسا
دانشگاه بجنوردکارشناسیواعظیآرمان
دانشگاه آزاد ِسیفى اصفھانمھندسى ھوا فضارضایىسجاد
دانشگاه رازیزیست قھرمانیحسین

دانشگاه شیرازکارشناسی جامعھ شناسیانجامسیده فاطمھ
دانشگاه ازاد گنابادکارشناسی مھندسی برق قدرتغیرتیعلی

دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی دکتری سازه ھای آبی عطائیانآتوسا
تربیت مدرسدانشجوی ارشد مھندسی حمل و نقلاردستانیعلی

دانشگاه شھید بھشتیکارشناسی ارشد معماری منظرشریفیسروناز
دانشگاه یزدكارشناسی مھندسی صنایعابھجیمحمدرضا

دانشگاه ازاد سراب مقطع کارشناسی ھوشبریبھادریحسین
دانشگاه ھنر اسالمی تبریزكارشناسی مھندسی معماریبابازادهثمین

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیطالب زادهمحمدحسین
دانشگاه شیرازدکتری زبان و ادبیات انگلیسیامینیان طوسیامیر
اصفھانپزشکییوسفی نژادامیر

دانشگاه حکیممھندسی شیمی کیانیسھیل
دانشگاه شھید بھشتیكارشناسی ارشد علوم سیاسیرفیعی طاریمحمد
دانشگاه سورهکارشناسی نقاشیبختیاریفاطمھ
فردوسی مشھدکارشناسینصیرائیفاطمھ

امیرکبیرکارشناسیشکیبامیررضا
رازی کرمانشاهکارشناسیاحمدیفریماه
ارومیھکارشناسیرشیدیپریسا
صنعتی اصفھانکارشناسیکیانیفاطمھ
رازی کرمانشاهکارشناسیوالی زادهاشکان
رازی کرمانشاهکارشناسیکرمینگار

فردوسی مشھدکارشناسیرکنیفیروزه
کاشانکارشناسیایزدیسمانھ
زنجانکارشناسیکریمیمھدی
رازی کرمانشاهارشداحمدیمریم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ایالمکارشناسیعموزادهفرزانھ
بزرگمھر قائناتکارشناسیمھریمحسن
فردوسی مشھدکارشناسیعابدزاده سعیدیپیمان

علم و فرھنگکارشناسیجلیلیشھرزاد
خوارزمیکارشناسیفشخورانیاحمد

خواجھ نصیرکارشناسیحسینی مقدممحسن
سماکارشناسیمحمدیمریم
رازی کرمانشاهکارشناسیاحمدوندسارا 
آزاد تبریزکارشناسیدنیویحسین

باھنر کرمانکارشناسیبنی اسدیکوروش 
صدا و سیماکارشناسیستارالعیوبعرفان 
بین المللی امام خمینیکارشناسیچرخچیانجواد 

علم و فرھنگارشدطلوعیمرتضی 
زنجانکارشناسیخیرهللامحمدرضا
علم و صنعتارشدعباسیمحمدصالح

بین المللی امام خمینیکارشناسیسرلکشبنم
کاشانکارشناسیداریونیبھناز 
تھرانکارشناسیرضاییساناز
ھمدانکارشناسیمنصوریپانیذ 
دامپزشکیکارشناسیکرمانیشاپور
شریفابویسانیارسالن

آزاد دامغانمظھریاحمدرضا
شھرکردکارشناسیمھدیھنگامھ

خواجھ نصیرکارشناسیمیرزاآقاسیرسا
ایالمارشداسمی پور گراوندستاره
دامغانکارشناسیطالپاآرمان

علم و فرھنگکارشناسیمویدمحمدصادق
بین المللی امام خمینیکارشناسیبھرامیامین

کردستانارشدنجفینرگس



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
اصفھانکارشناسیمسیبینسیم

شھیدبھشتیارشدکالنتریمرضیھ
شھرکردکارشناسیآخوندیسروش
لرستانکارشناسیفالحشیما
ھنر تھرانکارشناسیپروازلیال
سھند تبریزکارشناسیخدادادیھما

رازی کرمانشاهکارشناسیکمرنژادصادق
شریفتوکلیمحمدرضا

زنجانکارشناسیحیدریپژمان
آزاد پرندکاردانیرزاق زادهنیلوفر
شریفدکتری ساداتیمحمد
خرم آبادکارشناسیاسدیعفت
زنجاندادستانرضا 
صنعتی کرمانشاهرضاییپژمان
علوم پزشکی تھراندکتری حرفھ اینریمانیریحانھ
محالتکارشناسینجاریشھرام
آزادارشدفریورسمیھ
شیرازارشداعظمیعلی

سمناندکتریقربانیانبابک 
رازی کرمانشاهکارشناسیاحمدیانروژین
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیحیدریانامین

ایالمکارشناسیاحمدیمھتاب
رازی کرمانشاهکارشناسیمحمودیھانیھ
خرم آبادکارشناسیشریفیزھرا
بیرجندکارشناسیرباطیمیترا

یزدخسرویمحمدحسین
کارشناسیگلیارانیزدان
تھران مرکزیکارشناسیکمالی پورکژال
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسینجار ھادی

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیسرشارعلیرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دامغانکارشناسیفقیھ علی آبادیحسین 
عالمھ طباطباییارشدحیدرینجمھ
ارومیھکارشناسیموذننیما
آزاد واحد تھران شمالکارشناسیریاحیزھرا
زنجانکارشناسیکشاورزیآرمین
ایالمرستمیبردیا
آزاد پرندکارشناسییزدینوید

علوم پزشکی اصفھانکارشناسیفرجیآتوسا 
صنعتی کرمانشاهکارشناسینظریمیالد
ھنر اصفھانکارشناسینکوبھرسارا 
تبریزکارشناسیھمتیثریا

ارومیھکارشناسیعارفیمحمد
آزاد زنجانارشدجابریفریبا
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیآذرنوکوثر

زنجانکارشناسیخسروآبادیعلیرضا
رازی کرمانشاهکرمیصابر

فنی مھندسی قوچانمصطفی زادهامیرحسین
علوم پزشکی بیرجنددکتری حرفھ ایگلبوییامیرحسین

تھران مرکزکارشناسیغفاریپریسا
شھیدرجایی تھرانارشدزیارتیزھره
بین المللی امام خمینیرفیعیزینب
کمالوند خرم آبادکارشناسیبیرانوندمحمد
زنجانارشدبرخانبھروز
فردوسی مشھدکارشناسیھوشمندسجاد

تھر انسفیریامیرحسین
بین المللی امام خمینیکارشناسینیک ناماحسان
ولیعصر رفسنجانکارشناسیحسنیفرزانھ

خوارزمیکارشناسیبناییمحمدحسن
صوفی زنجانکارشناسیشھنوازمسعود



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دامغانکارشناسیاحدیالمیرا
آزاد اراکمرادیانیسپھر
عالمھ طباطباییارشدصفاییبھنام
بین المللی امام خمینیکارشناسیحاتیاناحمد
صنعتی بیرجندکارشناسیعابدینیرسول
ولیعصرجاللیفاطمھ
تھرانچراغیمبینا

کاشانکارشناسیصباحیسیمین
بیرجندمزدخواهاحسان
شریفسامیحمید

بین المللی امام خمینیکارشناسیخرمیمصطفی
تبریزکسبیفرھاد

ارومیھحیدریمرتضی 
رازی کرمانشاهارشدجلیلیاناشکان
الزھراکارشناسیپدرامحانیھ 

علوم پزشکی اصفھاندکتری حرفھ ایپیرانسیدمحمد
آزاد کرمانشاهکارشناسیمرادیپویان

ایالممرادیپردیس 
شھیدبھشتیکارشناسیصادقیفاطمھ
زنجانکارشناسیسیف آبادیفاطمھ

فردوسی مشھدیوسفیامیرمحمد
بوعلی ھمدانکارشناسیرحیمی مقدمفروغ
پیشوای ورامینکارشناسیرمضانیحدیث
رازی کرمانشاهکارشناسیسھرابیمونا
علوم تحقیقاتکارشناسیمحمودیآرین

رازی کرمانشاهعیوتیسولماز
ارومیھخدایاریتوحید
یزدارشدعطابخشسمیرا
ارومیھارشدپناھیپرویز 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی کرمانشاهدکتری حرفھ ایحشمتیفرزام

بوعلی ھمدانکارشناسیعباس نژادعرفان 
مازندرانسجادیوحید
علوم پزشکی بیرجنددکتری حرفھ ایبھمنبابک 
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیفصیحیمرجان
ارومیھکارشناسیمسعودی چیانھفرید 
علوم پزشکی کرمانشاهدکتری حرفھ ایابراھیمیفاطمھ
امامکارشناسیمیرزاییحسام 
آزاد سنندجکارشناسیساعدپناهسالم
بین المللی امام خمینیکارشناسیسھیلی فرالھھ 
بین المللی امام خمینیسخاییشیما
زنجانکارشناسیعلیپورعلی

دامغانگل محمدی حسام الدین
تھرانارشددیاریمرتضی 

فردوسی مشھدکارشناسیاحمدزادهطناز
صنعتی اراککارشناسیندرلیمحمدرضا

علم و فرھنگارشدفیروزمنشمحمدمھدی
بین المللی امام خمینیکارشناسیحقیپریسا

کرمانشاهفرج اللھیامیرمسعود
بین المللی امام خمینیکارشناسیسلطانیانامیرحسین

آزاد یاسوجیزدانیعارف
بوعلی ھمدانکارشناسیرحیمیمحمدحسام

بیرجندبھدانیبھزاد
علوم پزشکی بیرجنددکتری عمومیرھبرعلی 

آزاد کرجایرانیعلیرضا
حکیم سبزواریحاجی زادهھانیھ
علوم پزشکی ھمدانکارشناسیمعصومیپروین
رازی کرمانشاهکارشناسیدریکوندرضا 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد تھرانبرقندانمحمد

شیرازکارشناسینژاد حقیقیمحمدحسین
علوم پزشکی کرمانشاهدکتریپیریامیر

تربیت مدرسارشدمعتمدھستی
علوم پزشکی قزویندکتری حرفھ ایبیرقحامد
جندی شاپوردکتری حرفھ ایحبیبیعارفھ
علوم پزشکی سنندجدکتری حرفھ ایابراھیمیسارا 
حکیم سبزواریکارشناسیاسدیمریم 
آزاد بیرجندکارشناسیرکنیپوریا

رازی کرمانشاهکارشناسیخادم حجتیمحمدامین
آزاد قمکارشناسیقربانیمحمدجواد
صفریفریدون
تبریزارشدامینی سپھرفایزه
یزدکارشناسیگرامیپریسا
بین المللی امام خمینیمعصومیھما

ھنر اسالمی تبریزکارشناسیحسینیسیدامین
زنجانارشدقائدیمھدی
علم و صنعتارشدجعفریمھدی
زنجانکارشناسیخادمیسھیل
دامغانحیدریانوحیده
ازاد تھران شمالکارشناسیشایستھپریسا
بین المللی امام خمینیکارشناسیھژیرافضلمریم

 علم و صنعتارشدامینی سپھرسید مرتضی
کارشناسیخبازیروزبھ 
گلستانکارشناسیسویزیامین 
علم و صنعتارشدرضازادهمحمد
بین المللی امام خمینیکارشناسیحسینقلی پورصبا
شھرکردکارشناسیمحمودینوید

شریفکارشناسیرفیعیمصطفی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بین المللی امام خمینیکارشناسیرجبسحر
علوم پزشکی ھمدانکارشناسیمعصومی رادپروین
اراکارشدفرزیننوید

شھید چمران اھوازدکتری حرفھ ایموریحدیث
ازاد تھران شمالکارشناسیشایستھپریسا
شیرازکمالیپدرام
آزاد یزدکاردانیقاسمیسھیل
ارومیھارشدنوریھانیھ

کاشانکارشناسیحسن زادهحمیدرضا
ازاد گرگانکارشناسیقلعھ سریشکیبا
تھرانارشدخورشیدیاحسان
بابلکارشناسیشاکریشاھین
رازی کرمانشاهکارشناسیبیگرضاییاحمد

فرھنگیان کرمانکارشناسیدرجمحمدحسین
رازی کرمانشاهکارشناسیمرادیزھرا 
کردستانارشداکبریاحسان
ازاد تھران غربکارشناسیصدیق زادهسامان

رازی کرمانشاهمیرزاعسگریروح هللا
علم و صنعتکارشناسیصیادامیررضا
ھنر تھرانکارشناسیآزادحمیدرضا

اصفھانارشدحرامیرارسالن
خواجھ نصیرارشدحامد
یزدارشددیانتسیما
بیرجندکارشناسیبھدانیحمید
امیرکبیرکارشناسیکامرانی بدرمحمد
شھرکردکارشناسیشاھرخمحمد
رازی کرمانشاهکارشناسیشھسواریرھا

علم و صنعتکارشناسیصراطیمحمدامین
آیت هللا بروجردیکارشناسیکریمینرجس



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی اصفھاندکتری عمومیفروزندهیحیی

دامغانکارشناسیتبیانیانابراھیم
آزاد کرمانشاهکارشناسیپرویزیعلی
شھیدبھشتیدکتری حرفھ ایقاسمیسعید
عالمھ طباطباییکارشناسیمرتضاییمریم
ارومیھفالحزھرا
بین المللی امام خمینیکارشناسیبختیاریحسین
تھرانکارشناسیمحمدنژادمجنبی
کارشناسیخالدیفرزین

خوارزمیکلھرودیسید نوید
تبریزامینیمحمد
فردوسی مشھدکارشناسیعبادتیانعلی

رازی کرمانشاهارشداحسانیمحمد امین
بین المللی امام خمینیجابریمتین

ارومیھکارشناسیمصطفی زادهبنیامین
فرھنگیان (پردیس صدوقی)کارشناسیطالبیآیدا

علوم پزشکی کرمانشاهدکتری حرفھ ایعزیزیمحمد امین
گیالنارشدجاودانیھدی
علم و فرھنگپرویزیمحمد

آزاد تھران مرکزارشدتوانپورعبدالحسین
فردوسی مشھدکارشناسیپورفتح الھعماد
کرمانشاهدکتری حرفھ ایغریبیصالح
اراکعالیخانیرامتین
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیشجاعیآرش
زنجانملکیبھناز 
صنعتی نوشیروانی بابلکرمیکاوه

ارومیھکارشناسیفتحیمحسن
سھند تبریزکارشناسیحاجی مرادیزھره
ھنر اصفھانکارشناسیطھماسبیندا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
عالمھ طباطباییکارشناسینادریآیسان
ارشداجورلومیالد
فردوسی مشھددکتریدلگشاعلی
بوعلی ھمدانکارشناسیمعلمیرضا 

آزاد ھمدانکارشناسیحسینیسید معراج
تھرانارشدغروبینرگس
ارومیھکارشناسیآزادهفرامرز
آزاد اصفھانکارشناسیحیدریعلی
آزاد تھران جنوبارشدالریجانیمژده
فردوسی مشھدکارشناسیحیدرعلیزادهزھرا

ایالمارشداحمدینسترن
رازی کرمانشاهکارشناسیکیامھرسوگند
رازی کرمانشاهکارشناسیباباییشبنم
صنعتی شاھرودارشدمھدویامیر
علوم پزشکی شھرکردکارشناسیبھداروندمریم
فردوسی مشھدکارشناسیابراھیمیبھاره
ارومیھکارشناسیعلینژادفاضل

عالمھ طباطباییارشدساعدپناهکوروش 
ارومیھکارشناسیمحسن زادهرعنا
علم و صنعتکارشناسیعمرانیآرین
رازی کرمانشاهکارشناسیحق پرستپیام

صنعتی اصفھانکارشناسیرضایتمحمدحسین
عالمھ طباطباییارشدخرمیعلی
عالمھ طباطباییکارشناسیموسویحامد

آزاد ارومیھکارشناسیابراھیم زادهساسان
آزاد ارومیھکارشناسیمصطفی زادهبنیامین
آزاد ھمدانکارشناسیرستمیحامد
بین المللی امام خمینیارشدعربیعباس
فردوسی مشھداحمدیانآرش



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی اراککارشناسیعمادیعلی

تھرانکارشناسیحسن زادهسعیده
علوم پزشکی مازندراندکتری حرفھ ایگل کارفاطمھ

زنجانکارشناسیفرھادیابوالفضل
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیمظاھرسعید
عالمھ طباطباییارشدمحمدیپروین
صنعتی شاھرودارشدمحمدیمھدی
کرمانشاهارشداحمدیانمحسن

ھنر اصفھانکارشناسیمھدویمحمدحسین
زنجانکارشناسیزنگوییامیررضا

شمسیحبیب
تربیت مدرسپور عزیزیعلی

زنجانکارشناسیجزینیبھاره
صنعتی اصفھانکارشناسینجفیمحمدفاضل

فرھنگیان ھمدانکارشناسیشیخ محمدیحسام
اراککارشناسیکریمیعماد
کرمانشاهکارشناسیھادیخانیسعید
علم و فرھنگشھسواریناصر
تھرانکارشناسیحاجی زادهعلی
شھیدبھشتیارشدترنج سیمینپوریا
شھرکردکارشناسیکدیورمریم
عالمھ طباطباییمحمدیآسو
صنعتی اصفھانکارشناسیسلیمیمجید

ھنر اصفھانکارشناسیخانیعاطفھ
علوم پزشکی اصفھاندکتری عمومیصالحیمھسا
ارومیھکارشناسیحسینیھدیھ
علم و صنعتکارشناسیزابلیفرشاد
علم و صنعتکارشناسیحقیقت جوانعلی

آزاد تھران جنوبدکتریسجادیمسعود



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
فردوسی مشھدارشدمیالنی زادهسھراب
آزاد کرمانشاهکارشناسیبرازندهنازنین

شھید مدنیکارشناسیپورمحمد ضیاندا
ارشدمیرزائیمحمدجواد

بوعلی ھمداناکبریزھرا
آزاد کرمانشاهاربابیعلی
جندی شاپور اھوازکارشناسیمنصوری رادشھال
بین المللی امام خمینیکارشناسیکربالیی سلمانیپریسا
آزاد کرمانشاهکارشناسیبوکسامان
ارومیھکارشناسیفعالمھسا
کارشناسیبیاتشھاب

رازی کرمانشاهکارشناسیسلیمیامیرحسین
علم و فرھنگکارشناسیعسگریزھرا
رازی کرمانشاهغیاثیبابک 
علوم پزشکی ھمداندکتری حرفھ ایمومنیفاطمھ

علم و فرھنگکارشناسیحسینیسیدعلی
رازی کرمانشاهکارشناسیویسیفائزه

سورهکارشناسیشریعتینازنین
فردوسی مشھدفرشچینسروش
کاشانکارشناسیشریعت زادهفائزه
بن الملل امام رضاکارشناسیحریرچیامیر

فردوسی مشھدکارشناسیاحمدیمحدثھ
بجنوردکارشناسیشادمان پورامیرحسین
رازی کرمانشاهکارشناسیرحیمیمحمدعلی

ایالمشاه محمدیمحمد
کارشناسیفرجیپویا

ارومیھدکتریباباییمھدی
آدربایجانکارشناسیبیرامیمسعود
آزاد تھران جنوبارشدقاسمیرامین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
زنجانکارشناسیصمدیھادی

ارومیھسلیمیانفریدون
بین المللی امام خمینیکارشناسیجلیلیآرزو
کاشانکارشناسیحاجی حسینیزھرا
صنعتی کرمانشاهکارشناسیشھسواریپارسا
زنجانتاجورآرشام
فردوسی مشھدپورمندمھزاد
صنعتی کرمانشاهکارشناسیحیدریرضا 

امیرکبیرکارشناسیشاھین مھرعلیرضا
صنعتی کرمانشاهارشدصحراییساسان
کاشانکارشناسیلطفیزھرا

علوم پزشکی اصفھاندکتری حرفھ ایسعیدیانسید محمدصادق
رازی کرمانشاهکارشناسیبھنیاعلی

رازی کرمانشاهارشدکاکاوندیعقوب
کاشانوحدت فرشادی
بوعلی ھمدانسھم الدینیسارا 
فردوسی مشھدکارشناسیرھنمانگار
ارومیھارشدکاملیسحر
اصفھانحدادیپگاه

رازی کرمانشاهمرادیعرفان 
آزاد تھران مرکزکارشناسیصالحیسپھر
عالمھ طباطباییمصرقانیزھرا
فردوسی مشھدکارشناسییونسیمائده
امیرکبیرارشدشمیرانیفرزاد
رازی کرمانشاهکارشناسیامیریریا

اصفھاناحمدیشادی
تھرانارشدشاه آبادیبھنام
رازی کرمانشاهارشدیادگاریسعید
ارومیھکارشناسیفرھنگیرضا 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تربیت دبیر شھید رجایی ارشدکاتوزیانمژده

باراجین قزوینکارشناسیاسکندریمرضیھ
شھیدبھشتیارشدسعادت مقدمنازنین
زنجانفرھادیصالح
آزاد تھرانکارشناسیسعیدنیاسینا
آزاد مشھداحمدی مھنھبھمن
عالمھ طباطباییکارشناسیرستمیعاطفھ
زنجانکارشناسیکوشامنشسینا
تھرانارشدتبیانیکاوه
آزاد تھران شمالوصایتیسینا
صنعتی اراککریمی محمدیپیمان
فردوسی مشھدکارشناسیحسین زادهھانیھ
کرمانشاهارشدصالحیامیر

علم و فرھنگکارشناسیدزفولیعلیرضا
عالمھ طباطباییارشدنیکوئیانبابک 
شھیدبھشتیھوشمندیمحمد
رازی کرمانشاهآرشرضا 
دامغانکارشناسیمومنیسمانھ

علوم پزشکی اصفھانکارشناسیشریفندا
دامغانکالنترینوشین
ھنر اصفھانکارشناسیھاشمینیلوفر
کرمانشاهثمریعلی
تھرانارشدنوریعلی

تبریزمعزیمریم سادات
رازی کرمانشاهکالنتریعلی
امیرکبیرجوھریمیالد
آزاد خرم آبادکارشناسیمحمدی منشفاطمھ
آزاد کرمانشاهارشدنصرتیسعید
ھنر تبریزچاره سازسعیده



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازی کرمانشاهکارشناسیمنصورییاسمن

فردوسیکارشناسیپریان چنگیزی
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسی ارشدفرشاد سلطانی
دانشگاه علم و فرھنگ تھرانکارشناسیمحمد ربانی

دانشگاه رازیکارشناسیحسین مرادی
دانشگاه ال طھکارشناسیفایزه پیروی
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشددانیال حسنی

دانشگاه تھرانکارشناسینگین رجب زاده
دانشگاه ارومیھکارشناسیمحسن چراغعلی زاده

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدنفیسھ اسدپور
دانشگاه شھر کردکارشناسینگار غیبی

دانشگاه ایالمکارشناسیبردیا احمد بیگی
پردیس تھرانکارشناسیسام خوارزمی
ارومیھدکترای عمومیسروش اکبری
دانشگاه بین المللی امام خمینی کارشناسیھدیھ گل کار

دانشگاه رازیکارشناسیشیرین جودکی
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیگاللھ محسنی پور
دانشگاه ارومیھکارشناسیصبا جدید االسالم

دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسیآرمان یاوری
دانشگاه ذامغانکارشناسیمحمد شاکری
دانشگاه ایالمکارشناسیفاطمھ برجی

دانشگاه رازی کرمانکارشناسیمصطفوی الیاسی
دانشگاه ذامغانکارشناسیکوثر رحیم زاده
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشدسید وحید راد

سعید اردشیری
دانشگاه دامغانکارشناسیسینا توکلی

دانشگاه نوشیروانیکارشناسیمحدثھ اقا براریان
آزاد. واحد تھران جنوبکارشناسیعماد احمدیان



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھید بھشتیکارشناسیکیمیا بابا احمدی

دانشگاه پیام نور ارومیھکارشناسیپیام آقایی
دانشگاه دامغانکارشناسیمنیژه قاضی

عالمھ طباطباییکارشناسیمریم مشکل گشا
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیعلی علی نژاد

دانشگاه تربیت مدرس تھرانکارشناسی ارشدھاشم زندی لک
دانشگاه آزاد کرمانھانیھ طاھری

صنعتی شریفکارشناسی ارشدشھروز ابوالحسنی
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیابوالفضل فرخی
دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشدسھراب مستوفی
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسی ارشدآرمین رضایان

تربیت مدرسکارشناسی ارشدسعید برخورداری
دانشگاه اصفھانکارشناسیشبنم شھابی
ارومیھدکترای عمومیبھزاد اژدری

دانشگاه گلستانمعصومھ قاسمی نژاد
دانشگاه رازیکارشناسیمعصومھ فتحی

دانشگاه ارومیھکارشناسی ارشدارسالن رسولی فرد
حکیم سبزواریکارشناسیامیرحسین زارع

دانشگاه رازیکارشناسی ارشدشفیعی
بوعلی ھمدانکارشناسیرسول سرھنگی
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیزینب عساکره

آزاد فیروز کوهدکترای تخصصیسید میثم میر حیدری
دانشگاه علم و صنعتکارشناسیآرمان مھرابی

دانشگاه ارومیھکارشناسیپریا بھپور رضاییھ
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیسعید دارایی

دانشگاه شھید با ھنر کرمانکارشناسیسعید اردشیری
ارومیھکارشناسییاسر خوشامن

دانشگاه تبریز کازشناسیمحمد رضا محمودی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علم و صنعتکارشناسی ارشدعلی رضا جلویان

دانشگاه علم و فرھنگ کارشناسیرضا حسنلو
دانشگاه پیام نور مشھدکارشناسییونس قاسمی

دانشگاه رازیکارشناسیسید محمد حسین عربی
دانشگاه دامغانکارشناسیاکرم تاجیک

دانشگاه رازیکارشناسیامین رضوی زاده
بوعلی سیناکارشناسیآرش نظری

دانشگاه تبریز مھدیار صفری
دانشگاه رازیکارشناسیپردیس مرادی
آزاد تھراندکترا عمومیمھسا ناصحی
دانشگاه ارومیھ نازلودکترای پیوستھنوید حسینی

علوم پرشکی ھمدانکارشناسیفاطمھ نقی پور
جھاد دانشگاھیکارشناسی ارشدمازیار میوھیان
دانشگاه عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدحسن صالحی
ولی عصر رفسنجانکارشناسیمرجان دھقان
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسیاشکان خانی

تربیت مدرسدکترااکرم شیخی پور
داتشگاه صنعتی شریفپسا دکتریارس شیخی 

دانشگاه تھرانکارشناسیمیالد مظفری راد
دانشگاه صنعتی کرمانشاهکارشناسیحامد بھنیا
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسی ارشدسینا قلچی

تھران مرکزکارشناسیفرانک ابراھیمی
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیپویا خازنی اسکویی

دانشگاه قردوسی مشھدکارشناسی ارشدمحمد خاکی
داتشگاه عالمھ طباطباییکارشناسیخدیجھ مقصودی
دانشگاه رازی کرمانشگاهکارشناسیسامان شامبیاتی

دانشگاه شریفکارشناسیعلی رضا کاویانی 
دانشگاه رازیکارشناسیمریم نعمتی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه صنعتی ارومیھکارشناسیسھیل موسوی
دانشگاه نوشیروانی بابلکارشناسیفاطمھ تقی پور 

دانشگاه عالمھ طباطباییکارشناسیمحمد سجاد مصاحب
دانشگاه بوعلی سینا ھمدانکارشناسیپرسنش محرابی

دانشگاه رازیکارشناسی ارشدکژال یوسفی
دانشگاه توانبخشی اوینکارشناسیالھام جعفری
دانشگاه بین المللی امام خمینی کارشناسیبھرام ذوقی

دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدفاطمھ رضایی
دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیندا سادات عبد اللھی

دانشگاه نوشیروانیکارشناسیکوثر یحیی زاده
دانشگاه شھر ریکارشناسیبشری عبدی
پلی تکنیک تھرانبھنود بندی

دانشگاه فرھنگیانکارشناسیپیمان اسماعیلی
شھید بھشتیدکترا فاطمھ حسینی

صنعتی شریفکارشناسی ارشدنیلوفر میرزاوند بروجردی
عالمھ طباطباییکارشناسینوید آقا خانی
صنعتی امیر کبیرکارشناسیبھنام صفایی

دانشگاه تھرانکارشناسیامیرحسین عدلی
کارشناسیپویا ظاھری
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسیالدن محمدی

دانشگاه تھرانکارشناسیحمید رضا مرادیان ریزی
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیفاطمھ خوشنواز

صنعتی کرمانشاهکارشناسی ارشدسیما ملکی
دانشگاه دامغانکارشناسیمحمد حسین افشاریان

دانشگاه تبریز کارشناسیمحمود تاملی
دانشگاه شھر کردکارشناسیزھرا وفا پور

دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسی ارشد فاطمھ امیری کلھ جوبی
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسیارین عزیزی پناه



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بین المللی امام خمینیکارشناسیعلی علی نوری

صنعتی ارومیھکارشناسیعلیرضا عالی نسب
رازی کرمانشاهکارشناسیمھراد تمجید شبستری

فردوسی مشھدکارشناسیعلی بیدکی
بو علیکارشناسیعلی بھمنی قاجار

مازندرانکارشناسیزھرا تیمانی 
ازاد سنندجشھرام یاسمی
ھنر اصفھانکارشناسیجواد حسن نیا
نوشیروان بابلکارشناسیمیثم جھان فخر
دامغانکارشناسیسینا ابراھیمی
بو علیکارشناسیفاطمھ احمدی
علوم پزشکی کرمانشاهکارسناسیمسلم امینی

نوسیروانی بابلکارشناسیمھدی عمو زاده
ارومیھکارشناسی ایدا مرتضی زاده

رازی کارشناسیامید محمدی 
نوشیروانی بابلکارشناسیعلی کریمی

رازی کرمانشاهکارشناسیدیاکو حیدری
دانشکده ھنر مرمت ارومیھکارشناسیمحسن حسینی
تھرانکارشناسی یاسمن عبدی

سمنانکارشناسیعلی امام وردی
علم و فرھنگکارشناسیمھشاد قائدی

علوم تحقیقاتکارشناسیمھتاب اعجازی 
بوعلی سیناکارشناسیعلی نوردی

دامغانکارشناسیسید عباس عسگری
دامغانکارشناسی میالد معلمیان برمی

کرمانشاهکارشناسی سھیل دلفانی 
فردوسی مشھدکارشناسیعظیم فیضی

نو شیروانی کارشناسیفرزام ابراھیم نژاد 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی  اصفھانکارشناسی علیرضا طالبی
شریفرضا قربانی
زنجانکارشناسیارش قاسمی

میر دمیر مصلی زاده عید پناه
قدسکارشناسیپرستو رحیمی

ھنر اصفھانکارشناسیشھرزاد شھ ولی
دامغانکارشناسیپیمان سلیمانی

تبریزکارشناسی ارشد مھدی شیخ موالیی
رازی کرمانشاهکارشناسیمحمد صالح رستگار

عالمھ طباطباییکارشناسیفرھنگ دانش
دامغانکارشناسیعلیرضا اقایی

رازیکارشناسیمحمدرضا شیرزادی
رازی کرمانشاهکارشناسیفایزه شامبیاتی
علم وصنعتکارشناسیمعید مھدیان

رازی کرمانشاهکارشناسیمحدثھ احمدی 
رازیکارشناسیسپھر الماسی
بھشتیکارشناسیسحر کالیی

کاشانکارشناسیحمزه نور علی وند 
بو علی سیناکارشناسیکامران محققی
کردستانکارشناسی ارشد صبا حیدری

عالمھ طباطباییکارشناسیالھھ شیخ زاده
پلی تکنیک تھرانکارشناسی فرزام باقر زاده

ارومیھدکتراپدرام یاری روش
اراککارشناسیفاطمھ صابری
ازاد کرمانشاهکارشناسیامیر ایمانی
تھران شمالدکتراندا نظری

نوشیروانی بابلکارشناسیمحمد کوزه گر کالجی
بو علیکارشناسیحدیث موالئی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
نو شیروانی کارشناسیتینا حسین پور

رازیکارشناسیپریا شیر محمدی
باھنر کرمان کارشناسیسارا حسینی
صنعتی کرمانشاهکارشناسی حمید کیانی

ھنر اصفھانکارشناسینسا محمودی
کاشانکارشناسیمھدیھ مرادی
عالمھ طباطباییکارشناسیدالرام حیدری
ارومیھدکترامتین امین پور

شریفکارشناسیامیر علی شریف
تھرانکارشناسیامیر حسین صادقی

کردستانکارشناسیرامین شفیعی
زنجانسولماز عمارلو 

گلستانکارشناسیسید علی عسگری رانکوھی
دامغانکارشناسیضیاء حسینی

رازی کرمانشاهکارشناسیشعیب مقدسی نیا
شھرکردکارشناسیزھرا ظفری
شھرکرددکترای حرفھ ایزینت کردی
تبریزکارشناسی ارشد وحید خانی

ارومیھدکترانیلوفر طاھری
زنجانکارشناسیسیده حورا موسوی

کارشناسیعاطفھ چمن پیرا
دامغانکارشناسیھلیا عباس زاده
ازاد بیرجندکارشناسی ارشدعلی ریخندی

بروجردکارشناسیسید محسن سیف
تحصیالت تکمیلی کرمان کارشناسی ارشدرویا ملک پور افشار 
بو علی سیناکارشناسیمحمد مھدی محمدی 

علوم پزشکی ھمداندکتراعلی قاھری
بو علی سیناکارشناسیمحمد حسن سھرابی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
غیرانتفاعی شمالکارشناسیسید محمد امین احمدیان

رازی کرمانشاهکارشناسیلیال اخگر
بیرجندکارشناسیفاطمھ زھرا فغانی

تبریزکارشناسیندا احمدی
شریفکارشناسیعباس پشتوان
امیر کبیرکارشناسیبھنام صفایی
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشد احسان خلیلی
طالب یوسفی
فردوسیکارشناسیافسانھ صفایی

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشد محسن زارع بیدکی
عالمھ طباطباییکارشناسینسترن زینل لی

ھنر اصفھانکارشناسیمرجان علی خان زاده
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشد رقیھ موسوی
تھرانکارشناسیلیال ساعدی
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدایوب قادری

کردستانکارشناسیرزگار حق پور 
سوره کارشناسیمعین مھدی
کردستانکارشناسیبھنام محمدی
دانشگاه صتعتی شریفدکترابابک بھادری

دانشگاه ھرمزگانکارشناسی ارشدسید حمید رضا صدر
دانشگاه عالمھ طباطباییکارشناسیبشری تاجریان

نوشیروانی بابلکارشناسی ارشدامیر کسری کیانی
علوم پزشکی تھرانکارشناسی ارشدسیر عرفان سعادتمند

تھرانکارشناسی ارشدعلی اکبر جاللی
دانشگاه عالمھدکتریصادق پیوستھ

دانشگاه آزاد کرجکارشناسیعلی ازنب
دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیشمیم نور بخش
سوره تھرانکارشناسیامید عبدالوھابی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ارومیھکارشناسی ارشدابوالفضل سلطان سامانی

فردوسی مشھدکارشناسیغزل طھماسبی
فردوسی مشھدکارشناسیالھھ محمودی

ارومیھکارشناسیھادی خورشیدی
دانشگاه ارومیھدکتری حرفھ ایلیلی منصور افشار

دانشگاه ھنر ارومیھکارشناسیحسانھ بادامچی
دانشگاه عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدسروش سیادت
رازی کرمانشاهکارشناسیاسما خسروی

تھرانکارشناسی ارشدابوالفضل فخری
صنعتی امیر کبیرکارشناسی ارشدماھان معطری
دانشگاه علم و فرھنگکارشناسینگار حسینی

دانشگاه رازیحمید رضا کرمی
دانشگاه ارومیھکارشناسیمھدیھ جعفری
انجمن اسالمی ولیعصر رفسنجانحسام میرزایی

دانشگاه ایالمکارشناسیپویا گنجی
دانشگاه رازیکارشناسی ارشدیونس حیدری

دانشگاه علم و صنعتامیر حسین حیدری
عالمھ طباطباییکارشناسیمحمد چاکری

دانشگاه امام خمینیکارشناسی ارشدافشین انصاری
دانشگاه ایالمکارشناسیفایزه نظری

نوشیروانی بابلکارشناسیسیده سوگند فرزانھ
تھران کارشناسی ارشدبھزاد امیرلو

عالمھ طباطباییکارشناسیزھرا زعفرانی
خلم و فرھنگکارشناسیکیانا احمدی
علم و فرھنگکارشناسیدرسا خانی

بین المللی امام خمینیکارشناسیامیر حسین بخشی
عالمھ طباطباییکارشناسیامیرمحمد داودی
مرکزکارشناسینگار افشار منش



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
سلمان فارسی کازرونکارشناسیمریم اسکندری فر
دانشگاه یزدکارشناسیمیالد حاج ابراھیمی

صنعتی امیر کبیرکارشناسی ارشدپگاه فرجاد
علم و فرھنگکارشناسیعلی رضا عزیز زاده

عالمھ طباطباییکارشناسیفاطمھ علمایی
عالمھ طباطباییکارشناسیزھرا اطھریان

دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیابوالفضل رضایی
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسیعباس سپید دم

صنعتی امیر کبیرکارشناسی ارشدحمید حاجی عبدل پور
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسی ارشدمیالد شمالی

دانشگاه گلستانکارشناسیمھرناز اکبر پور
فردوسی مشھدکارشناسیمھدی عارفان

صنعتی امیر کبیرکارشناسیفاطیما فرجزاده
ولی عصر رفسنجانکارشناسیبھرام نظری نژاد

دانشگاه رازیکارشناسیعلی عباسی
دانشگاه رازیکارشناسیفیروزه کوشش

صنعتی نوشیروانیکارشناسیمسعود طھ حسینی
علم و فرھنگکارشناسیکیمیا حاجی زاده

عالمھ طباطباییکارشناسینگین عظیمی
صنعتی نوشیرواتیکارشناسیمحمد رضا فیاض بخش

شھرکرددکتریامین صادقی
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسیامیر حسین گودرزی

دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسینگار نور ماه
دانشگاه سورهکارشناسیفرشتھ معصومی
عالمھ طباطباییکارشناسیاحمد اردشیری
صنعتی نوشیروانیکارشناسیکامیار قدیری
صنعتی کرمانشاهکارشناسی مھتاب برمغاز
دانشگاه اصفھانکارشناسینسیم اسکندری



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی نوشیروانیکارشناسیحسام شعبانی زاده
صنعتی نوشیروانیکارشناسیفاطمھ میر حسینی

دانشگاه ایالمکارشناسیسید مصطفوی موسوی
کارشناسیجعفر رحمتی

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدمحمد رضوان پور
عالمھ طباطباییکارشناسی امیرحسین کربالیی محمدی

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدسارا رحیمی
دانشگاه رازیکارشناسیمھتاب رنجبر

پیام نورکارشناسیشیما شھریوری
فردوسیکارشناسیعماد عمرانی

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدمحمد حسین گلپور طوسی
سجاد مشھدکارشناسی ارشدعباس عارفخانی

شریفکارشناسیفرداد پوران
نوشیروانی بابلکارشناسیعلی اصغر غالمی

ایالمکارشناسیمریم فالحی
علم و فرھنگکارشناسیمحمد حسین حدادی

دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیآرمین پور جانی
دانشگاه نوشیروانیکارشناسیامیر حسین عابدی

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیمحمد برادری
دانشگاه رازیکارسناسی ارشدشبنم سھرابی

دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیمریم السادات میر افضلی
سمنانکارشناسی ارشدامیر حسین سلیمی

زابلکارشناسیمیالد فیروزی
رازیکارشناسیسامان رحیمی
تربیت مدرسکارشناسی ارشدمحمد کوچکی
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدزھرا علی پور
امام خمینیزھرا ارغیانی

عالمھ طباطباییعلی رضا فرزین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
فردوسی مشھدکارشناسیمحمد شھاب ساقی

عالمھ طباطباییکارشناسیفاطمھ شکیبی
عالمھ طباطباییکارشناسیعلیرضا رسولیان

دانشگاه دامغانکارشناسییونس بیگی
عالمھ طباطباییکارشناسیفاطمھ عسگر زاده

مازندران بابلسرباران شاکری
دانشگاه دامغانکارشناسیمھدی حسینخانی

دانشگاه ارومیھکارشناسیآرمین محمدی اصل
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدثمین چراغی

شھید بھشتیکارشناسیمھشید پور قناد
آزاد ھمدانکارشناسی ارشدعلی داودیان

دانشگاه آزادکارشناسیامیرحسین موسوی
علم و صنعتکارشناسیاحسان اسدی
دانشگاه دامغانکارشناسیامین احمدی

رازیکارشناسیمسعود مرادی
آزاد کرجکارشناسیآرش نوری

آزاد مشھدسید مجتبی موسوی
دانشگاه دامغانکارشناسیمھناز پاکدل

شمال آملکارشناسیاحسان نعمتی
بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسینریمان صفاپور حجری

دانشگاه زنجانکارشناسیعلی گالبی
عالمھ طباطباییکارشناسیشیوا سیدی

علم و صنعتکارشناسی ارشدزھره پور قناد
دانشگاه تفرشکارشناسیمرتضی عطیفھ

دانشگاه قردوسی کارشناسییزدان عین القضات
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدنگین باقری

عالمھ طباطباییکارشناسیعلی رحیمی راد
صنعتی امیر کبیرکارشناسیمھدی منصوری وحید



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ارومیھکارشناسینسیم سعید نیا
عالمھ طباطباییکارشناسیمھدی نیری
بوعلی سیناکارشناسیبھاره فخیمی
دانشگاه رازیعلی توسلی
عالمھ طباطباییکارشناسیصابر بابایی
رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدکاوه چراغی

بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیمریم توانگر فالح
بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیحمید رضا دولتی

دانشگاه شمالکارشناسی ارشدنیما مزدکی
رازی کرمانشاهکارشناسیعبدالواحد قادری

آزاد مرکزکارشناسیشمیم پرورش
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسی ازشدصبا درکھ
دانشگاه بین المللی امام خمینیکارشناسینسیم نجفی

دانشگاه فردوسیکارشناسیمحسن صدقیانی
عالمھ طباطباییکارشناسیفایزه فرحزادی
رازی کرمانشاهشیما گلمرادیان
صنعتی کرمانشاهکارشناسیعلی خدادادی

آزاد تھران غربکارشناسیامیرحسین عزیزی
صنعتی کرمانشاهکارشناسیآرمین نعلچی
عالمھ طباطباییکارشناسیشایان اویسی

رازی کرمانشاهکازشناسی ارشدساناز بس خواستھ
بین المللی امام خمینیکارشناسیاحمد رضا خدا یاری

رازیکارشناسیمریم جلیلیان
بوعلی ھمدانمھندسی متالورژیمھدی گل محمدی
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدمحمد امین زندی

آزادکارشناسیمریم حیدری
ھنر اصفھانکارشناسیسید صدر الدین حقیقی

علم و صنعت تھرانکارشناسیمیالد کاشانی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازیکارشناسیراحلھ موسوی

علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدسید محمد حسین امامی
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیفرھاد شکوه ای

دانشگاه علوم قضاییکارشناسی ارشدامیر
دانشگاه سورهکارشناسیزینب صباحی

دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسی ارشدمحمد معین جوادی
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیامیرحسین اژدری
ارومیھکارشناسیبھاره خاموودوست

دانشگاه رازیکارشناسی امیر مرادی
رازیکارشناسیالناز کرم نژاد لعلی

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدفرزاد نیک ایین
علم و صنعتکارشناسی ارشدمحمد طھ ھنر آموز

دانشگاه رازیکارشناسیفرید مرادی
علم و صنعتکارشناسی ارشدمھدی خیرخواه

دانشگاه فردوسی کارشناسیندا رھنما

دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیامیر حسین طاھری
دانشگاه علم و صنعتکارشناسیتقی محرمی

علوم دکتری یاسوجدکتریرحیمیمرضیھ 
شھید بھشتیکارشناسی ارشدمرادیثریا

فرھنگیان سمنانکارشناسینورآبادیاسماعیل
 آزاد نجف آبادکارشناسی ارشدتقوی نژادمسعود
شھید بھشتیکارشناسی ارشدندرینازنین
خوارزمی تھرانکارشناسیپورابراھیمیحسین
خوارزمی تھرانکارشناسیرضاییملیکا
خوارزمی تھرانکارشناسیتاجیککسری

صنعتی شریفکارشناسی ارشدبالدی فردسید محمدحسن
پیام نور بنابکارشناسینیکزادعاطفھ
شھید بھشتیکارشناسی ارشدفریدونیمھیار
خوارزمی تھرانکارشناسیرشیدی زادهزھرا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
سمنانکارشناسییدی پورحسن
آزاد قزوینکارشناسیمافی مقدمنوشین
خوارزمی تھرانکارشناسیمحققیسوسن
آزاد تھران جنوبکارشناسیکریمیعلی
صنعتی شاھرودکارشناسیرستمینسیم
رجایی تھرانکارشناسیمالزھیفرھاد
پیام نور شاھین شھرکارشناسیجان قرباننیلوفر
سمنانکارشناسیاحمدیریحانھ
سمنانکارشناسیحاجیانمصطفی
ھرمزگانکارشناسیحامدیسحر

ھرمزگانکارشناسیموسویالھھ سادات
خوارزمی تھرانکارشناسیعرب جعفریراضیھ
آزاد بندرعباسکارشناسیمھجورینازنین

ھرمزگانکارشناسیحسینیسیده آیدا
بوعلی سیناکارشناسیرخشیرضا
علوم دکتری یاسوجکرشناسیبخشیآزاده

صنعتی جندی شاپورکارشناسیکاوسیاشکان
ھرمزگانکارشناسیاحمدی نورحمید

خاتمکارشناسیبیابانیعلیرضا
تھرانکارشناسیبلیغ فربھداد
ھنر تھرانکارشناسیحاجی مقصودیمھناز

آزاد واحد اسالمشھرکارشناسیاکبریمرتضی
کارشناسی ارشدآقابیطیبھ
سجاد مشھدکارشناسیسنگیمائده
آزاد تھران شمالدکتریصیدالیمھوش

یزدکارشناسیقاسمیمحمدرضا
صنعتی کرمانشاهکارشناسیقلوزیکاوه

یاسوجکارشناسیبالدی محمدامین
علوم دکتری بوشھرزندیسحر
ورامینکارشناسیبھزادیندا

نوشھرکارشناسیخاکساریاحمدرضا
آزاد تھران مرکزکارشناسیمحمودیمصطفی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ساریکارشناسیرمضانی مقدممریم
ھرمزگانکارشناسیاحمدیافشین
سلمان فارسیکارشناسیمشکینمھرداد
ھدیچکارشناسی ارشدصائبمحمد 
شھید بھشتیکارشناسی ارشداسکندریحمید
تبریزکارشناسیجلیلیساالر
خوارزمی تھرانکارشناسیمسگریھالھ

یادگار امامکارشناسیخسرویانیسامان
بوعلی سیناکارشناسیصاحبینازنین
آزاد تھران مرکزکارشناسیمحمدیفائزه

عالمھ طباطباییکارشناسیپوردانشیمحمدرضا
فردوسی مشھدکارشناسیمیرزاییمھناز
رازیکارشناسیاعظمییززدان
پیام نور تبریزکارشناسیعابدینازیال
علوم دکتری ھمدانکارشناسی ارشدنورینسرین
صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشدحسنیان مقدمداوود
خوارزمی تھرانکارشناسیناصری پویاسمیرا 
ھرمزگانکارشناسیشاھیاصالن
خلیج فارس بوشھرکارشناسیاسالم پورشھاب
عالمھ طباطباییکارشناسیالقونھزھرا
محقق اردبیلیکارشناسیکرم زادهبھار
خوارزمی تھرانکارشناسیھمتیمینا

ھرمزگانکارشناسییوسفیمحمدامین
ھرمزگانکارشناسیمحمودیملیحھ
صنعتی کرمانشاهکارشناسیدلفانیمبین
صنعتی مالک اشترکارشناسی ارشدشھرکیحسین
سمنانکارشناسیسوریانسارا
شیرازکارشناسی ارشدمحمدپورساالر
ھرمزگانکارشناسیتوکلیملیحھ

خواجھ نصیر الدین طوسیکارشناسی ارشدشبیریعبدالحمید
رازیکارشناسیکردامیراشکان
کارشناسی ارشدامینیحسن



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
موسسھ ی آموزش عالی سارویھکارشناسیخسروزادهمبین
ھرمزگانکارشناسیھوشمندیبھار
ھرمزگانکارشناسیاسدزادهزھرا
آزاد قزوینکارشناسیرھبر جیرندهنوید

صنعتی شاھرودکارشناسیجعفرآبادیعلی اصغر
علوم تحقیقات تھرانکارشناسی ارشدتراکمھیوسف 
ھرمزگانکارشناسیامیرزادهبھار

فنی حررفھ ای دکتر شریعتیکارشناسیحاجی زادهنسرین
تربیت دبیر شھید رجاییکارشناسیمحمدیجواد

رزیدنت قلب مشھدفناییمصطفی
بوعلی سیناکارشناسیسھرابیمحمد
صنعتی شریفکارشناسی ارشداکبریعلی
جندی شاپور اھوازکارشناسیامیدیمھسا
بیرجندکارشناسیزھراییجواد
تھرانکارشناسیدھقانعلی
شھرکردکارشناسیمنصوریسارا
مراغھکارشناسیھوشیارطاھا
میبدکارشناسیرئیسیسیده 
سمنانکارشناسیرفیعیسجاد
میبدکارشناسیامینیمھدیھ
میبدکارشناسیعباسزادهسحر
تھرانکارشناسی ارشدمرادیمھدی
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدتقی پورشھاب
ھنر اصفھانکارشناسیخلیلیعلی
فردوسی مشھدکارشناسیمحمدیمریم

بوشھرکارشناسیحاجبعلیرضا
چمران اھوازکارشناسیمجیدیفرھاد
بویین زھرا قزوینکارشناسیزارعمھدی
زنجانکارشناسیکیانلوسارا

تھرانکارشناسیآبیارسید سینا
محققی اردبیلیرجبیحمزه
صنعتی کرمانشاهکارشناسیبختیاریرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
خاتمکارشناسیعباسیسعیده
بویین زھرا قزوینکارشناسیچگینیمھران
زنجانکارشناسیعلی نیاآرمان
صنعتی شاعرودکارشناسیعراقیحمید
شھید بھشتیکارشناسیروانبخشمیالد
بیرجندکارشناسیعطایی درگاهنوید
محقق اردبیلیکارشناسیزینداوود
ارومیھکارشناسیسرھنگیرضا
سمنانکارشناسی ارشدآزادآرمین
آزاد کرمانشاهکارشناسی ارشدبیاتسعید 
ھرمزگانکارشناسیتوحیدیعلیرضا
رازیکارشناسیمحمدیرویا
بنابکارشناسیاعتمادیپارسا

بویین زھرا قزوینکارشناسیناکینیامیرحسین
ولیعصرکارشناسییارحسینیمحمد
بیرجندکارشناسی ارشدافشاریامیر

بویین زھرا قزوینکارشناسیمسعودی نژادامیرحسین
آزاد کرمانشاهکارشناسیحیاتیعلی

ھنر اصفھانکارشناسیایمانیمسعود
بنابکارشناسیآرادمھدی

آزاد شھریارکارشناسی ارشدبیگ جانیمحمدمھدی
بیرجندکارشناسی ارشدطیفوریپدرام
سیستان و بلوچستانکارشناسینصرتیآرمان
شھرکردکارشناسیسلیمیسمیرا 

آزاد تبریزکارشناسیدانشیارتینا
فردوسی مشھدکارشناسیشجاعیجواد
اصفھانکارشناسیزعفرانی زادهسعید 
صنعتی بیرجندکارشناسیخوریابراھیم
رازیکارشناسییاوریسعید
اصفھانکارشناسیحسینیمریم
ھنر تھرانکارشناسیجاویدامین
بویین زھرا قزوینکارشناسیعلیمحمدیمحمد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشدآذربرزینمھدیھ
رازیکارشناسیآقاییفھیمھ

علوم دکتری کرمانزندیشھریار
شھید رجاییکارشناسیمرادیایمان

صنعتی خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیدشتیمحمدمھدی
چمران اھوازکارشناسیبامدیعذرا

آزاد کاشانکارشناسیمحتشمیانسیدمھدی
عالمھ طباطباییکارشناسیقلیائیعاطفھ 
آزاد قائنکارشناسیدانشیاحمد
زنجانکارشناسیعباسیسجاد

ماھشھرکارشناسیرفیعیسیدشایان
تبریزکارشناسیمصطفی لونوید
رازیکارشناسیفخریپریا
آزاد قزوینکارشناسی ارشدخطیبینسیم
سلمان فارسی کازرونکارشناسیطالبیحمیده
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیصادقینیما
علوم دکتری اراککارشناسینامدارمھسا
بیرجندکارشناسیھراتیمحسن
خوارزمی تھرانکارشناسینجفیزینب
خوارزمی تھرانکارشناسیمقیم بیگیجواد

علوم دکتری ایراندکتریگندمی دختعلیرضا
رازیکارشناسینوری زادهپریسا
علوم دکتری ایرانکارشناسیدربندسریپریا
بیرجندکارشناسی ارشدھوشمندبابک

بنابکارشناسیمرادیمحمدرضا
سلمان فارسی کازرونکارشناسیشبانمریم
شیرازکارشناسی ارشدنوروزیحمید

خاتمکارشناسیعلمیمحمدعلی
آزاد تھران مرکزکارشناسیشادابابراھیم
بوشھرکارشناسیجوانزھرا

بویین زھرا قزوینکارشناسیعلی بگلوعلیرضا
علوم دکتری ایرانکارشناسیحنیفزھرا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی اراککارشناسیکمالیمسعود 
رازیکارشناسیرئیسینیلوفر
شھید چمران اھوازکاردانیحیاتیانفرھاد
رازیکارشناسیمرادیزھرا
علوم دکتری ایرانکارشناسیتقی نژادمریم
علوم دکتری ایرانکارشناسیناصحکامیار
رازیکارشاسیاسدیزھرا
خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیاندایشمحمد
بھشتی ارومیھکارشناسیعباس زادهامین
تھرانکارشناسیمحمدیمھیار
یزدکارشناسیشجاعینیلوفر

خوارزمی تھرانکارشناسیاشتری جعفریمحمدعلی
بوعلی سیناکارشناسیهللا جانیزھرا
رازیکارشناسیفخریفائزه
خوارزمی تھرانکارشناسیپیرجابرینغمھ

خوارزمی تھرانکارشناسیغالمحسنیصدیقھ
خوارزمی تھرانکارشناسیامینیفاطمھ
خوارزمی تھرانکارشناسیغفوریحسین

زنجانکارشناسییولچی خانیامیرعباس
بوشھرکارشناسیصمصامییوسف 
علوم دکتری ایرانکارشناسیکوه فالحفاطمھ
صنعتی کرمانشاهکارشناسیگودرزیعباس
خوارزمی تھرانکارشناسی ارشدعبادیھانی
شھرکردکارشناسیمقصودیسیده
فردوسی مشھدکارشناسیرفیعیسحر
بین المللی امام خمینیکارشناسیاویسینگین
صنعتی شیرازکارشناسیافراشتھپوریا
اراککارشناسیقاھرینیلوفر
اصفھانکارشناسیشکاریعرفان
تھرانکارشناسیگنج خانلوساناز
خواجھ نصیرکارشناسیاحمدیشایان
بوعلیکارشناسیلعلینوید



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بوعلیکارشناسیسعیدی فرالھھ
آزاد مراغھکارشناسیمالجانیمھیار
بوعلیکارشناسیعزیزپوریانبھمن
اراککارشناسیقایدیانالھھ

آزاد مبارکھکارشناسیزینلیفاطمھ
ھرمزگانکارشناسیجواھریاحسان
صنعتی جندی شاپورکارشناسیتاجگردانسیدعلی
دکتریاحسانیھادی

سمنانکارشناسیاسالمیمحمدصادق
ھرمزگانکارشناسیمحمدیفاطمھ
رازیدکتریکیھانیشھاب
تھرانکارشناسیشھبازیبھاران
ھمداندکتریآشنامیالد
ھرمزگانکارشناسیقربانی پوراصغر
زنجانکارشناسیجباریمحمد
فناوریھای نوین سبزوارکارشناسیکاوسیزھرا
علم و صنعتکارشناسیعلویمیثم
رازیکارشناسیمیرزاییمحمد

اراککارشناسیابراھیمیسیده نگار
سبزوارکارشناسیکت کنییگانھ
فناوریھای نوین سبزوارکارشناسیکشتکارفاطمھ
دکتریباباییامید

علوم دکتری ایرانکارشناسیطاووسیامیرفرھنگ
ھرمزگانکارشناسیرییسیسبحان
صنعتی ھمدانکارشناسیدایمیمھسا
آزاد کرجکارشناسیفخاریشیما
تھراندکتریغریبفاطمھ

اصفھانکارشناسیحاجیانحمیدرضا
آزاد علوم تحقیقات تھرانکارشناسیعباسیانمحمدجواد

بین المللی امام خمینیکارشناسیشکرالھیزھره
گیالنکارشناسیجوادی نژادبھنام

شھید رجایی تھرانکارشناسیلطیفیاسماعیل



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازیکارشناسیکرم ویسیھانیھ
گیالنکارشناسینیکخواهایمان
فناوریھای نوین سبزوارکارشناسیخسرویریحانھ
علوم دکتری ھرمزگانکارشناسیصادقیکیمیا
رازیکارشناسیصالحیسارا

سورهکارشناسیحکیمیامیرحسین
زنجانکارشناسیعابدیپگاه

ھنر اصفھانکارشناسیرسولیسیاوش
گیالنکارشناسیمومن کیاییعاطفھ
صنعتی کرمانشاهکارشناسیثاقبفرحان
علم و فرھنگ تھرانکارشناسیفالح کارعلیرضا
پیام نورکارشناسیاسالمیسعیده
خوارزمیکارشناسیحاجیوندمھدی
شھید چمرانکارشناسیپیرھادیسھند
بوعلیکارشناسیمرادیعلی

خوارزمیکارشناسیبابالومھری
اراککارشناسیسیدحسینیسیدعلی
سورهکارشناسیعباسیمحبوبھ
تبریزکارشناسی ارشداسداللھیسودابھ

کارشناسیمختاریمحمدرضا
فناوریھای نوین سبزوارکارشناسیعلمیفاطمھ
رازیدکتریاحمدیساناز
فردوسی مشھدکارشناسینظریحسن
غیرانتفاعی اسوهکارشناسیمحمودزاده اصلمریم

ھرمزگانکارشناسیرشیدیشایستھ
اراککارشناسیسعادت عصمتیسمیھ
کردستانکارشناسی ارشدمحمدی فرمحمد
بوعلیکارشناسیحاصلیسارا
تھرانکارشناسیحبیبیپویا
بوعلیکارشناسیعلی باباییمیالد
البرزکارشناسیسلمانیانبھادر

سلمان فارسی کازرونکارشناسیفرامرزیعلیرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ھرمزگانکارشناسیرییسیعلیرضا
یاسوجکارشناسییونسیرضا

فنی حرفھ ای 1تبریزکاردانیمیالنی
غیرانتفاعی پرندککارشناسیتوکلیمھشید
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی ارشداسدیالناز
بوعلیکارشناسیواحدیفاطمھ
کارشناسی ارشدحیدریاحمد
تربت حیدریھکارشناسیاسدیحمید
شریفکارشناسی ارشدصفریآرش
کارشناسیاحمدیبھار
بوعلیکارشناسیرستمیرضا
تھرانکارشناسیشریفیمریم
خوارزمیکارشناسی ارشدجعفریزھرا
میبدکارشناسیمحمدیمژده
خواجھ نصیرکارشناسیعبدیفاطمھ
مالیرکارشناسیفرخیافسانھ
بوعلیکارشناسیشربتیامید

بوعلیکارشناسیعباسیرحیمھ
تھرانکارشناسی ارشدنظامیعرفان
بوعلیکارشناسیمحرابیپرستش
بزرگمھر قایناتکارشناسیکرمیمھدی
علم و فرھنگ تھرانکارشناسیحیدریزھرا
آزاد ورامینکارشناسی ارشدگیتی آراسعید
ھنر شیرازکارشناسیمحبیسمیھ

پیام نور شھرکردکارشناسیسیدا
پیامنور کرمانشاه کارشناسیامیریانشجاعزھره 

آزاد تھرانکارشناسیارشدمرتضویحمیدرضا
آزاد نجفآبادکارشناسی بھرامی فرھاد 

رازی کرمانشاهکارشناسییاوری امیرحسین
دامغانکارشناسیخانیعلیرضا
بوشھرکارشناسینجفیعلیرضا
بیرجندکارشناسیبرزگانیفاطمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علومدکتری ایرانکارشناسی نعیمیرزسپیده
گنبدکارشناسی تیموریعلی
تبریزکارشناسی آقاسیصدرا
قمدکتریحرفھایمحرابیشایا

یزدکارشناسیدھقاننرگس 
شاھد تھرانکارشناسینصیریمحمدرضا
آزاد کرمانشاهکارشناسیکرمیھمایون
علوم تحقیقات تھراندکتریرضاییانزھرا
کردستانکرشناسیسلگیسعید
تھرانکارشناسیارشد نریمانیآرش
موسسھ پژوھشی علوم و فناوری رنگ و پوششدکتریبھگامراحمھ
شھید رجایی تھرانکارشناسیذاکریفردعارف 

غیرانتفاعی خاتمکارشناسیپورھاشمیفاطمھ سادات 
لرستانکارشناسی تیموریحسام
سیستان و بلوچستانکارشناسیسپاھیمحمد
آزاد تھران مرکزکارشناسی آسالعلی

غیرانتفاعی خاتم کارشناسیتاجیکطاھره
علوم تحقیقات تھران دکتریطباطباییمھدیھ
پیامنور ایذهکارشناسیمرادیبھروز

کردستانکارشناسیویسیمحمدرضا
بیرجندکارشناسیارشد بشارتی امیر
آزاد کرمانشاهکارشناسیاسماعیلینگار
آزاد نجفآباد کرشناسیموحدیاحمد 
علومدکتری بجنوردکارشناسیبھمنعظیمھ
آزاد شھریارکارشناسیسلیمیزھرا

رازیکارشناسیداالییامیرمسعود
غیرانتفاعی تاکستانکارشناسیپورحاجیمژگان
شیرازکارشناسی ارشداسدی نیکمحمد

آزاد تھران جنوبکارشناسیمیرشاھوالیتیسید پدرام
آزاد تھران مرکزکارشناسیشجاعیمحمد حسین
بوعلی ھمدانکارشناسیتوحیدیمحمد صادق

تھرانکارشناسیدھقانیمحمود



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد کرمانشاهکارشناسیچھاردولیمحمد رسول

خلیج فارس بوشھرکارشناسیکارشناسیانصاری تبارفائزه
ھرازکارشناسی ارشدسبحانمحمد
اصفھانکارشناسیسعیدیدانا
تھراندکتریرحمانیحمید
اصفھانکارشناسیاخالصعرفان

فردوسی مشھدکارشناسی ارشددلویییمحمد مھدی
علوم دکتری بیرجندکارشناسینوروزیمریم 
صنعتی جندی شاپورکارشناسیمردانیمیثم
علوم دکتری شھید بھشتیکارشناسیفرھادی بابادیکوثر
فردوسی مشھدکارشناسیعلیپورمجتبی
فیروز آبادکارشناسیاحسانیعارف 
صنعتی سھند تبریزکارشناسی ارشدتارخسامان
صنعتی کرمانشاهکارشناسیامانیحسین
علوم دکتری شاھروددکتری عمومیقاسمیانسعید
 خوارزمی تھرانکارشناسیجعفر بک لوزھرا
علوم دکتری مشھددکتری عمومیخواجھ حسینیآرمین
صنعتی شریفکارشناسیبرازندهمریم 
ارومیھکارشناسیفرزانھھاجر

شھیدچمران اھوازکارشناسیکرودیامیرحسین
غیرانتفاعی علم و فرھنگکارشناسیمرادینسا
آزاد کرمانشاهکارشناسیخسرویبھنام
علوم دکتری ایراندکتری عمومیمنتخبرھا

خوارزمی تھرانکارشناسی ارشدجمالیپروانھ
شیرازکارشناسیآسودهتورج
آزاد کرمانکارشناسیحسینیعلی
شھید رجایی تھرانکارشناسیبھزادزھرا
تربیت دبیر شھید رجاییکارشناسیموسی نژادرضا 

شھید بھشتیکارشناسی ارشدرئیسی پورشمسیھ
تبریزکارشناسی ارشدعلیمحمد لورضا
یزدکارشناسیشیرمحمدیزھرا
فیروز آبادکارشناسیعبدالھ زدهمدیار



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
گلستانکارشناسیملکیپریناز
پیام نور خواسگانکارشناسیمنصوریسھراب
رازیکارشناسیپرویزیمجتبی

آزاد صوفیانکارشناسیعادلیاسماعیل
صنعتی اراککارشناسیقدرتیبیژن
پیام نور اصفھانکارشناسیوزیریمحمد
آزاد بزرگمھر قائناتکارشناسیقربانیجواد
کارشناسی ارشدجاللیزینب
عالمھ طباطباییکارشناسیرحیمینیکتا

سمنانکارشناسیمالئیمعصومھ
سلمان فارسی کازرونکارشناسیزالیالناز
شھید بھشتیکارشناسیامیریمھسا
شھید رجایی تھرانکارشناسیمیرزائیانعلی

علوم تحقیقات تھرانکارشناسیگل احمدیامیر حسین
علوم دکتری مشھددکتری عمومیخزایی احمدیامین
سمنانکارشناسی ارشدحسین برخالد

صنعتی جندی شاپورکارشناسیتاجگردانسید علی
تھرانکارشناسیآقا جان زاده امیر کالییسید مرتضی
تھرانکارشناسیزمانیمحمد رئوف

اصفھانکارشناسیشھبازیشیرین
اصفھانکارشناسیلطیفیفائزه
مفید قمکارشناسیاکبریالناز
محقق اردبیلیکارشناسیلطفینسیم

مالیرکارشناسیمحمدیسیاوش
امام خمینی یزدکارشناسیمومنیعرفان
فردوسی مشھدکارشناسیعباسپورمھدی
موسسھ آموزش عالی ھالل ایرانکارشناسیصالحیانبیان
سیستان و بلوچستانکارشناسیدھانیاحمد
فرھنگیانکارشناسینوبھارسارا
فردوسیکارشناسیقره داشیپریسا
امام خمینی قزوینکارشناسیقربانیمونا

رازیکارشناسیمنصوریانعلیرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
جھاد دانشگاھی کرمانشاهکارشناسی پیوستھدانشمنددانیال
خوراسگون اصفھانکارشناسیحیدریانھانیھ
تھراندکتریپورھمتیپویا
زنجانکارشناسیمحمدعلیجواد
شریفکارشناسیفضلعلیسعید
بین المللی امام خمینیکارشناسیمحمدیاسما

بیرجندکارشناسیعباسیامیرحسین
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدکرمانشاھیرعنا
مراغھکارشناسیفیروزانعلی 
علوم پزشکی مشھددکتریجدیعادلھ

محقق اردبیلیکارشناسیحشمتی ندا
ارومیھکارشناسیمقربندا

شریفکارشناسی ارشدقباییحمید
ارومیھکارشناسیشیرزادحمید
تھرانکارشناسی ارشدسعادتی فردطناز
بزرگمھر قائناتکارشناسی ارشدباقریرضا

آزاد مشھدکارشناسیمھدیپورفرزانھ
آملکارشناسیدیم کارنفیسھ
تھرانکارشناسیغفاریحسین
ھنرکارشناسیقاسمیفاطمھ
آزاد  کارشناسیمطھریحدیث
آزاد سنندجدکتریسپھرمحمود
رازی کرمانشاهکارشناسیفزونینگین
تھرانکارشناسی ارشدغازی اصفھانیبھروز
شھید رجایی کرمانشاهکارشناسیدایی چینآرش

رازیکارشناسیآزادیمحمدرضا
عالمھ طباطباییکارشناسیعلیزادهمحمدعلی

آزاد تبریزکارشناسیاحسانیسینا
خوارزمیکارشناسیمردانیملیکا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی کرمانشاهکارشناسیدرخششمصطفی
علوم پزشکی بیرجنددندانپزشکیموحدیحسین

اصفھانکارشناسییزدانی پورمعصومھ
آزاد تھران پزشکیکارشناسیعمرانیمحیا
شھرکردکارشناسیجوادیان دھکردینسیم
فردوسیکارشناسیصادقیپریسا
تھران مرکزیکارشناسیاسماعیلیفرانک

آزادکارشناسیمافیامیرحسین
علوم پزشکی مازندرانکارشناسینجفیپرند

فردوسیکارشناسیفاطمیمحدثھ
تربت حیدریھکارشناسیعباسپورسجاد

شیرازکارشناسیرئیسیافشین 
امیرکبیرکارشناسیاسالمیمھرشاد
جندی شاپور دزفولکارشناسیژوالزادهمحمد
علوم پزشکی تریت حیدریھکارشناسیفرزانھسھیل
دامغانکارشناسیرحیمیزینت
زنجانکارشناسیمحمدیپرناز
ولی عصر رفسنجانکارشناسیحکیمیانمھدیھ
آزاد مشھدکارشناسیاحمدیآنوسا

تھراندکتریناصریعلی اکبر
آزاد اصفھانکارشناسی ارشدجباریمھرداد
فردوسیکارشناسیفرش چینسروش
شریفکارشناسیاعتضادیاحسان
خوارزمیکارشناسی ارشدآمرهمحمد
آزاد تھران شمالکارشناسیکریم نژاد کوثر

نوشیروانی بابلکارشناسیشمسماھور
علم و فرھنگکارشناسیاحمدیمھدی 
امیرکبیرکارشناسی ارشدیوسفیحسین 
تھرانکارشناسیشاعری کوچکیپریسا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
مازندرانکارشناسی ارشدشعبانیامید

رازی کرمانشاهکاردانیزمانیفاطمھ
تبریزکارشناسیطایفیامیرعلی
تھرانکارشناسیمحمودزادهآراس
کردستانکارشناسیگلرخساریعلی

بین المللی قمدکتریپھلوانمحمدجواد
عالمھ طباطباییکارشناسیقھرمانیعطیھ 
شھید اشرفی اصفھانیکارشناسیترک زادهبھاره
دامغانکارشناسیرضاییپریسا
تبریزدندان پزشکیمحمدپورحامد

نھراندکتریکامفیروزیمحمدعلی
رازی کرمانشاهکارشناسیزھرهروناک
علوم پزشکی تبریزدوره تخصصی قلبیاریجلیل
تربیت مدرسکارشناسی ارشدامیدیطیبھ
علوم پزشکی بابلکارشناسیحیدری عادل 
تھران جنوبکارشناسیمطھریمسعود
نوشیروانی بابلکارشناسیمحمدپور قادیکالییصھیب
پیام نور بوشھرکارشناسیحدادزادهمریم
پردیسان فریدونکنارکارشناسی ارشدتیموریعباس
آبادانکاردانیرضافردعباس
صنعتی ارومیھکارشناسیخیاطسما 
صنعتی کرمانشاهکارشناسیغفاریحمید

نوشیروانی بابلکارشناسیعنمینسترن
شھید اشرفی سپاھان شھرکارشناسیکالنتریبھنوش
منتظری مشھدکارشناسیکرامتیشقایق
شھید صدوقی یزددکتریعباسیاکرم 
تربیت مدرسکارشناسی ارشدمحمدزادهھانیھ
شریفکارشناسی ارشدمحمدیپوریا

خیامکارشناسیرحیمیامیرحسین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازی کرمانشاهکارشناسیسلیمیامید
علوم پزشکی زنجاندندان پزشکیپیرنیاشھال
بین المللی قزوینکارشناسی ارشدرسولیسھیل
ھنر تبریزکارشناسیمنظوریمھسا
صنعتی کرمانشاهکارشناسیموسویامیر
صنعتی کرمانشاهکارشناسیرسول زادهفائزه
رازی کرمانشاهکارشناسیامینیمیالد
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیمیرزاییپوریا
آزاد تھران جنوبکارشناسیپورصدوقیانھانیھ

فردوسیکارشناسیبافکرمحمدرضا
مالیرکارشناسیسباح زادهمریم
رازی کرمانشاهکارشناسیاخگرفرناز

امام خمینی قزوینکارشناسی ارشدعلیزادهمسعود
صنعتی کرمانشاهکارشناسیرحیمی نژادعارف
نوشیروانی بابلکارشناسی ارشدشمسایمان
بیرجندکارشناسیعظیمیاسرا
بین المللی امام خمینیکارشناسیعزیزیدالرام
ھنر تھرانکارشناسیابراھیمی نیاحامد
شریفکارشناسینوراییعطیھ 
کردستانکارشناسیرجبیامیر
شھید بھشتیکارشناسی ارشداحمدی نسبعلی

کردستانکارشناسیمرادیعباس
کردستانکارشناسیافشارینرجس
علوم پزشکی نیشابورکارشناسیثناییعلیرضا

علوم پزشکی مشھدکارشناسیزاھدیتینا
بین المللی امام خمینیکارشناسیحاجی عبدالعلیفاطمھ
جندی شاپور دزفولکارشناسیقائدرحمتیھانیھ
امیرکبیرکارشناسیکاشانیایلیا
دامغانکارشناسیمحسنیپویا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
امیرکبیرکارشناسیسجادیمصطفی
دامغانکارشناسینیکجوراحیل

علوم پزشکی ھمدانکارشناسیاسماعیلی پورعلیرضا
علوم و تحقیقات تھرانکارشناسیحجازیحسین
ارومیھکارشناسیشاه یاریانوشھ
تھران مرکزیکارشناسیمشیرینوشین
مشھدکارشناسینویدیسیاوش
ارومیھکارشناسیھاشمیمسعود
زنجانکارشناسی ارشدنوریسارا

پیام نور تبریزکارشناسیشکرپورروژین 
کاشانکارشناسیاخوان گورانسپیده

بنابکارشناسیشیری زادهمحبوبھ
فردوسیکارشناسیمومنخاطره
بنابکارشناسیفرجیفاطمھ
ارومیھکارشناسینژاد احمدیانسھیال
آیت هللا الحایری میبدکارشناسینجفیساناز

امیدیھکارشناسیعبودیمھرنوش
رازی کرمانشاهکارشناسینظریمحدثھ
علوم و تحقیقات تھرانکارشناسی ارشدکرمانیالھام
ارومیھکارشناسی ارشدمحمدیعلی

شریفکارشناسیمحبوبمھرداد
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیپیشکارامیرحسین

رازیکارشناسیطاھریآرمان
آزاد ارومیھکارشناسیمددنژادآرمان

امیرکبیرکارشناسیقویدلفریدخت
بین المللی امام خمینیکارشناسیفخارغزالھ
ارومیھکارشناسی طھماسب نژادحسین

امیرکبیرکارشناسی ارشدذبیحیامیرحسین
علوم پزشکی کرمانپزشکی ؟؟عسکرپورفرامرز



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی ارومیھکارشناسی ارشدبزرگ امیدمھسا سادات

تھران کارشناسی ارشدمیرزای شیرازیسعید
شیرازکارشناسی ارشدجلیلیاننویده
آزاد تبریزکارشناسیوقارفردسحر
ریاضی و کامپیوتر خوانسارکارشناسیسلیمانزادهحسین
آزاد کرجکارشناسیفروغیامیر

آزاد کرمانشاهکارشناسیشاھمرادیعاطفھ
رفسنجانپزشکیمیرزاوندراضیھ
آزاد شاھرودپزشکی مرادیمھتاب
رازی کرمانشاهکارشناسیعیسائیانعلی
بنابکارشناسیرحمتیحامد

بنابکارشناسیخسروشاھینسترن
آزاد تبریزکارشناسیطھماسب نژادپرھام
علم و صنعتکارشناسیشکوھیھالھ
سوره تھرانکارشناسییگانھعلی

رازی کرمانشاهکارشناسیآریافردسھیال سادات
آزاد انارکارشناسی ارشدمیرحسینیاحمد
علم و فرھنگکارشناسیشرکارضا

رازی کرمانشاهدکتریحسینیمحمدرضا
زنجانکارشناسی ارشدشفیع زادهنگار

شھید بھشتیکارشناسیعطارمصطفی
آزاد دزفولکارشناسیجابریانفرزانھ
خوانسارکارشناسیموسویفرید 

علم و صنعتکارشناسیتقی پورروزبھ
رازی کرمانشاهدکتریعزتیسارا
تبریزکارشناسیانتظارفاطمھ
امام خمینی قزوینکارشناسینامداراسما

فردوسیکارشناسیجاویدفاطمھ
تھرانکارشناسیابراھیمی  حبیبھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
اصفھانکارشناسی ارشدامینیسپھر
شیرازکارشناسیزالی پورآیت
شریفکارشناسیچاواریآرزو

کردستانکارشناسیکریمییوسف
رازی کرمانشاهکارشناسیاحمدیفاطمھ
آزاد کرجکارشناسینرگسیمھران
ولی عصر رفسنجانکارشناسیقربانیمرجان
بنابکارشناسیرمضان نژادمحمد

ھرمزگانکارشناسیذکاییسید محمد
خیامکارشناسیعلمداریفاطمھ سادات

بین المللی قزوینکارشناسیعمرانی زادهزھرا
دامغانکارشناسیعیس وند مرادیفاطمھ

عالمھ طباطباییکارشناسیسماواتیعلیرضا
آزاد تھرانکارشناسیحیدری محسن

آزاد اراکدکتریکھزادیمحمدحسین
آزاد کرمانشاهکارشناسیبیوسسعید
فرھنگیانکارشناسیرونقیعلی

دامغانکارشناسیقاسمیفھمیھ
بیرجندکارشناسیعزیزیفاطمھ
ھرمزگانکارشناسیتوسلیفرزاد
تھرانکارشناسینوبخت فرینافسانھ
علوم پزشکی مشھددکترینظریھعلیرضا

آزاد کرمانشاهکارشناسیکویلیکاوه
اراککارشناسیخانیمھدی
شھید بھشتیکارشناسیسعیدیسجاد

فردوسیکارشناسیسپھدوستمحمدجواد
خیامکارشناسیحسین زادهسامان
اراککارشناسیصفریسوده
آزاد تھران شمالکارشناسیعلوی نامورحمید



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
کردستانکارشناسیرشیدیعباس
علم و صنعتکارشناسیبیاتیمحمد

علم و صنعتکارشناسیفھیممرتضی
آزاد تبریزکارشناسیقلی پورعلی

زنجانکارشناسیسخن سنجھاوژین 
اصفھانکارشناسیشمسسید بیژن

علوم پزشکی مشھدکارشناسیافضلیصادق
آزاد تھران جنوبکارشناسیابوطالبیفریماه

گلستانکارشناسی ارشدذبیحیحمیدرضا
زنجانکارشناسیبرکابیالھھ 
تبریزکارشناسیمرادیامیر

خواجھ نسیرالدین طوسیکارشناسیمحمودیحمیده
فردوسیکارشناسیافکاریعلیرضا
صنعتی کرمانشاهکارشناسیجھانیاننیلوفر
بین المللی امام خمینیکارشناسیپورابراھیمبابک

زنجانکارشناسیایزدی نیاسخاوت
فناوری ھای نوین خراسانکارشناسیرحیمیحسین
آزاد کرجکارشناسیفروغیعارف

صنعتی کرمانشاهکارشناسیپروینسپیده سادات
آزاد تھران مرکزیکارشناسیباریکانیمحمدرضا

کرمانکارشناسی ارشدآرچینفائزه
علوم پزشکی بیرجنددکتریمیرمحرابیعلی

تھرانکارشناسی ارشدخواستاردانیال
صنعتی کرمانشاهکارشناسیفوالدیمحمد

علوم پزشکی سمنانکارشناسیارشادیارغوان
آزاد اردستانکارشناسیسلجوقیانرضا

اراککارشناسینجفیسید علی اصغر
کاشانکارشناسی ارشدمرتضوی نسبامیر



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علم و صنعتکارشناسی ارشدنجفیمحمد
علوم پزشکی سمنانکارشناسیشبیریسحر
حضرت رقیھکارشناسیقنبری حقیقیرضا

لرستانکارشناسیخورشیدوندمھتاب
ریاضی و کامپیوتر خوانسارکارشناسیامیرحاجلومحمدحسین

علوم پزشکی بجنورددکتریاکرمیضحا
کردستانکارشناسییداللھیحسین

آزاد اصفھان خوراسگانکارشناسیکارگرحمیدرضا
امیرکبیرکارشناسیرفیعیفرخنده
شیرازکارشناسی ارشدکارگریحیی
کرمانشاهکارشناسیآذریمھسا

بنابکارشناسیتقی پورعلی اکبر
زنجانکارشناسیلشگریشاھد

کردستانکارشناسیکرمیھمایون
زنجانکارشناسینعلبندپگاه
تبریزکارشناسیزیدیامیر

ارومیھکارشناسی ارشداحتشامیسعیده
ارومیھکارشناسیقراچورلومریم

تبریزکارشناسی ارشدایرانیمصیب
آملکارشناسیمیرزاییسحر

تھرانکارشناسیزارعیریحانھ
پیام نور مشھدکارشناسیناصری مقرمروژین 
رازیکارشناسیخانیرضا

صنعتی کرمانشاهکارشناسیگوگونانیمحمدحسین
ارومیھکارشناسیشریفانیاحسان
علوم پزشکی بیرجنددکتریجعفریاناشکان 

شریفکارشناسیزیاییعلی
رازیکارشناسیاختیاریمیالد

ارومیھدکتریصانعیامیرمحمد
علوم پزشکی بیرجنددکتریچاجیسارا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازیکارشناسیغالمیایمان
صنعتی کرمانشاهکارشناسیمحمدیعلی
تھرانکارشناسی ارشدثاقبیعلی
زنجانکارشناسی ارشدنصیریمیالد
رازیکارشناسیغالمیمھدی
آزاد تھران جنوبکارشناسیحمزه ایسمیرا

علوم پزشکی تبریزکارشناسیبایزیدیمحمدجواد
امیرکبیرکارشناسی ارشدفطرسنیما
ھنر اصفھانکارشناسیھورامیفریبا
علوم بھزیستی و توانبخشی تھرانکارشناسیشاکریعارفھ
بین المللی امام خمینیکارشناسیکرمیارغزل
تبریزکارشناسیآریانحسن

تھرانکارشناسیرضوینوشین
رازی کرمانشاهکارشناسییادگاریعرفان
شریفکارشناسیخسرویعلیرضا
رازیدکتریسلطانیسارا
ارومیھکارشناسیمشاریانفاضل
ھنر ارومیھکارشناسیعلینژادسارا

زنجانکارشناسیمیرباقریمحمدرضا
امیرکبیرکارشناسیمشکل گشامحسن
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدپاسبانیاحسان
دامغانکارشناسیرضویانسمانھ
آزاد باراجینکارشناسیافشار مھدی

رازیکارشناسیبخت آوریسید علی  
ھنرکارشناسی ارشدجاللی راضیھ

فردوسیکارشناسیالوانیمیرمیالد
علم و صنعتکارشناسی اصغریمحمدرضا

شھید بھشتیکارشناسیبیات علی
ھنر اصفھانکارشناسیامیری مقدممحمد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علم و فرھنگکارشناسینیک اندیشمجتبی
کاشانکارشناسی ارشدانصاریفرزانھ
فردوسیکارشناسیخواجویآناھیتا
بین المللی امام خمینیکارشناسیاوانکیھادی
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدذوالفقاریمجتبی

شریفکارشناسیانصاریثنا
عالمھ طباطباییکارشناسیپای نبردیونس
اراککارشناسیصابریمھدی
تبریزکارشناسی ارشدفراقیعطیھ 
علم و فرھنگکارشناسیسلطانیمھناز
اصفھانکارشناسی ارشدافشار محمد

امیرکبیرکارشناسیدولت آبادیعلیرضا
نوشیروانی بابلکارشناسیمشھد نعمتیکژال

کردستانکارشناسیرشیدپورامیرحسین
دانشکده صنعت ھواپیماییکارشناسیروستاییامیر

سیستان و بلوچستانکارشناسیپورکمالی انارکیمھرداد 
اراککارشناسیتشیعیامیرمھدی

کرجکارشناسیسبزعلیزینب
بین المللی امام خمینیکارشناسیمالکیساسان

امیرکبیرکارشناسیکشاورزمحمدجواد
ارومیھکارشناسیفرجپورعلی

زنجانکارشناسی ارشدنصیریمھدی
بیرجنددکتریفرازیجاوید
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیاحمدیمجتبی
علم و صنعتکارشناسی ارشدپورجعفریآرزو

رازیکارشناسیمیریمسعود
صنعتی کرمانشاهکارشناسینثاریحامد
علوم پزشکی تبریزپزشکیشورییعالیھ
فردوسیکارشناسیامیری  رضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بوعلیکارشناسیعسگری سروشآرش
شھیدباھنر کرمانکارشناسیزمانپورکیان
خوارزمیکارشناسی ارشددولت آبادیصبا 
رازی کرمانشاهکارشناسیخاکسارحسین

فردوسیکارشناسیکاشکیمحمدحسین
فردوسیکارشناسیشھابییوسف
رازی کرمانشاهکارشناسیحسینیشھاب
آزاد ھمدانکارشناسیبیاتگالره
تبریزکارشناسیاغتفاریمریم
سھند تبریزکارشناسی ارشدحسینیمھدیھ
علوم پایھ دامغانکارشناسیعلیخانیزینب

بین المللی امام خمینیکارشناسی ارشدرشیدیاحسان
خوارزمیکارشناسی ارشداحراریاحسان

زنجانکارشناسیطالبیمحمدحامد
تھرانکارشناسیآسوشھنیلوفر
فردوسیکارشناسیعادلعلی

فردوسیکارشناسیبرات زادهاحمدرضا
علوم پزشکی سمنانکارشناسیشریفیزھرا
عالمھ طباطباییکارشناسیمحمدیترانھ
ھنر اصفھانکارشناسیافتخاریحبیب 
علوم پزشکی مشھدکارشناسیساقیمحسن
عالمھ طباطباییکارشناسیقربانیصالح
اصفھانکارشناسیعزیزیفرھاد
آزادکارشناسی ارشدرحمانیاکام

اراککارشناسیعبدالھ پناهشیرین
ھرمزگانکارشناسیمصطفاییانالھھ 
فردوسیکارشناسیعبدیھاعارف
نوشیروانی بابلکارشناسیقراموسانلومھرداد
فردوسیکارشناسی ارشدمحمودیمیالد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تبریزکارشناسی ارشدقاسمیعلی
علم و صنعتکارشناسیشریفیجواد
شھید بھشتیکارشناسی باھوشعارف
ملی زنجانکارشناسینورمحمدیزھرا
تھرانکارشناسیالمایبھاره
ھنرکارشناسیزرگرانعلی

عالمھ طباطباییکارشناسیاعالمھران
بین المللی امام خمینیکارشناسیخان طلبابوالفضل

علوم پزشکی بیرجندپزشکی عباس زادهآیدا
بیرجندکارشناسیرفیعیپرویز

رازیکارشناسی ارشدجمشیدیسید ساسان
زنجانکارشناسیرمضان پورابوالفضل

ارومیھکارشناسی ارشدابراھیمیاحمد
صنعتی کرمانشاهکارشناسیعیسی وند حیدریسجاد

بین المللی امام خمینیکارشناسیقراییمنصور
بین المللی امام خمینیکارشناسیحسینی فرامیرحسین

روزبھ زنجانکارشناسیسیفعلی زادهبابک
امیرکبیرکارشناسیفالحمھدی
بیرجندکارشناسینادریامین
آزادکارشناسیکامیابرضا

آزاد تبریزکارشناسیدھقانزاگرس
کردستانکارشناسیکرمیمھدی

علوم پایھ دامغانکارشناسینوریمحمود 
ھنر اصفھانکارشناسیقربانیھانیھ
آزاد تھرانکارشناسیخسرویفاطمھ
تھراندکتریپھلوانیفاطمھ
خوارزمیکارشناسی آب و ھواسامانی پورزھرا
خوارزمیکارشناسی ھنر اسالمیغالمیزھرا 
خوارزمیکارشناسی جغرافیاحسینیعلی 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شیرازکارشناسی مکانیکامیدوارابوالفضل

کردستانکارشناسی عمرانسلیمانیبھنام
یادگار امامکارشناسی بیوتکنولوژینینوایھیوا

آزاد واحد تھران غربکارشناسی عمرانمیرمحمدیاحسان
پیام نور کرجکارشناسی شیالتتوکلی پورمژگان
خوارزمیکارشناسی ژئومورفولوژییزدان یارحانیھ 
آزاد واحد پرندکارشناسی حسابداریترابیروناک
تھرانکارشناسی ارشد جامعھ شناسیمنصوریامید
خوارزمیکارشناسی فیزیکشاھسواریشیوا
پیام نور کرجکارشناسی ادبیاتمحمدی نرگس
خوارزمیکارشناسی حجغرافیابھاریفرھاد

بیرجندکارشناسی عمرانزارعیمصطفی
تھرانکارشناسی ارشد علوم اجتماعیتاریبھروز
بوعلی سیناکارشناسی علوم تربیتیآقاییعارفھ
آزادکارشناسی ارشد نرم افزارتناساناحسان
آزاد واحد بنابدکتریموذن فردوسمحمود
تھرانکارشناسی ارشدفرازیعلی 
سلمان فارسی کازرونکارشناسی فناوری اطالعاتاسماعیلیالھام
پیام نور کرجکارشناسی ادبیاتقاسمیلیال

توانبخشی تھرانکارشناسی ارشدداشابفاطمھ
صنعتی اصفھانکارشناسی فیزیکشریفیزھرا
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی طراحی فرشاکبریبھاره 
صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشد مھندسی نساجیسرگلزاییگراناز
شھید بھشتیکارشناسی ریاضیات و کاربردھاسرلکاحسان
علوم پزشکی مشھدکارشناسی گفتاردرمانیھاشمیانعلیرضا
کاشانکارشناسی حقوقرفیعیسحر
آزاد واحد سنندجکارشناسی عمرانبھرامیسینا

علوم پزشکی ھمداندندانپزشکیموحدی فرفاطمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
خوارزمیکارشناسی ارشد زمین شناسیشریفی فردمھدی 
آزاد واحد خرم آبادکارشناسی حقوقبیرانوندامین
تبریزکارشناسی برقآخرسجاد

تبریزکارشناسی مھندسی مواداسالمیانمھرداد
آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسی ارشد مھندسی عمران ژئوتکنیکشرفیاحسان
مرکز پرستاری آذر نجات تبریزکارشناسی ارشد فوریت پزشکیمھتاببھمن

پیام نور ھمدانکارشناسی ارشد برقمحمدی مصطفی
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی معماریوژدانامیرحسین
رودسرکارشناسی کامپیوترذاکرعلی اصغر 

دکتری دامپزشکیشریفیجواد
رازی کرمانشاهکارشناسی منابع طبیعیاکبریئاکو

پژوھشگاه مواد و انرژیکارشناسی ارشد مھندسی موادنادریمصلح
آزاد واحد فریدنکارشناسی نرم افزاررحیمیرسول
بوعلی سیناکارشناسی علوم تربیتیاینانلوشقایق
مالیرکارشناسی مکانیکغیاثوندحامد

آزاد واحد بیرجندکارشناسی مدیریت بازرگانیبھدانیمجتبی
بوعلی سیناکارشناسی عمرانباباییمھرداد
ھنر تبریزکارشناسی مولتی مدیارجبیمحمد
بیرجندکارشناسی مکانیکحسن زادهرضا

شیرازبیولوژی سلولی مولکولیزارعسعیده
علوم پزشکی اراکپزشکیرمضانیوحید
بوعلی سیناکارشناسی علوم تربیتیجلیلوندسارا
سلمان فارسی کازرونکارشناسی علوم کامپیوتررضاییبرات
تبریزکارشناسی معماریآقاسیفاطمھ
علوم پزشکی اراکدندانپزشکیرمضانیوحید 
بوعلی سیناکارشناسی روانشناسیاعالییآرزو
آزاد واحد زنجانکارشناسی روانشناسینظریرویا

آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسی حسابداریپاشاییامیرحسین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تبریزکارشناسی علوم تربیتیساعدیفرشتھ
جھاد دانشگاھی کرمانشاهکارشناسی برنامھ ریزی شھریمحمدی حسن
مراغھکارشناسی پرستاریاحمدیانبھزاد

امام خمینی قزوینکارشناسی مکانیکمنصوریاحسان
زنجانکارشناسی مکانیکعبدیمحمد امین

پیام نور کرمانشاهکارشناسی تاریخسلیمانیسحر
علم و فرھنگکارشناسی حقوق کشاورزعاطفھ

تبریزکارشناسیواالییمحمدمھدی
ھمدانکارشناسی روانشناسیترابیتارا
آزاد واحد شھرضادکتری علوم سیاسیمسعودیجواد
ھنر اصفھانکارشناسی ارشد معماریپرشکیانمحمد
امام خمینی قزوینکارشناسی مترجمی عربیژیانیپویا
تھراندکتری جغرافیا طبیعیذھاب ناظوریسمیھ
علم و صنعتکارشناسی عمرانمنصوریآریا

اقتصاد حسابداری واحد تھران مرکزکارشناسی حسابداریزمانیمحمدامین
تھرانکارشناسی ارشد مھندسی منابع آبعینیمحمدرضا
پیام نور ھمدانکارشناسی روانشناسیسیفیصفورا

شھید مدنی آذربایجانکارشناسی ارشد عمرانجنگیامیرساالر
آزاد واحد تبریزکارشناسی مکانیکصابرینیما

بوعلی سیناکارشناسی صنایع غذاییبھرامی نژادسجاد
رازی کرمانشاهدکتری ادبیات عربجھانیھدیھ
فردوسی مشھدکارشناسی علم اطالعات و دانش شناسیاحراریمریم
بنابکارشناسی موادباللی نیاسینا 
اصفھانکارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولیمحمدی فاضل
علوم پزشکی مشھدکارشناسی پرستاریفرزانھرضا

بوعلی سیناکارشناسی مکانیکصفاییمحمدعلی
رازی کرمانشاهکارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولیزارعفاطمھ

شھید بھشتیکارشناسی ارشد برنامھ ریزی شھریرسولیاسماعیل



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی اصفھاندکتری مکانیکجھانگیریکیان
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی طراحی فرشکاظمیسارا
رازی کرمانشاهکارشناسی حسابداریرمضانیفاطمھ
علوم پزشکی تبریزکارشناسی اتاق عملگا کرمینگار 
رازی اردبیلکارشناسی معماریحسین زادهیاسر
امام خمینی قزوینکارشناسی آموزش زبان انگلیسیعلیزادهمیترا

صنعتی شاھرودکارشناسی برق قدرتصفاییمصطفی
آزاد واحد ھمدانکارشناسی ارشد عمرانداودیانعلی 
علوم پزشکی ایرانکارشناسی گفتاردرمانیمحمدی زھرا
صنعتی کرمانشاهکارشناسی علوم کامپیوترپروانھمحمد
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی مھندسی شیمیبریموندیفرشید

تربت حیدریھکارشناسی صنایع اسماعیل زاده اولمرتضی
امام خمینی قزوینکارشناسی علوم سیاسیخسروی نیاآرمان

آزاد قشمکارشناسی عمرانکمال پور قشمیعبدالغفور
تھرانکارشناسی ارشد عمراناصالنیامیر
علم و صنعتکارشناسی ارشد مھندسی خودروارجمندی رادمحمد

تبریزکارشناسی عمرانحسین زادهحسین 
صنعتی شاھرودکارشناسی معماریالماسینرگس
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی معماریرسولیشیما
آزاد تبریزکارشناسی شھرسازیمتقی فردزھرا
شھید بھشتیکارشناسی ارشد مھندسی برقیوسفیانداود
ھنر تبریزکارشناسی طراحی فرشپوالدینگین 
علوم تحقیقات تھراندکتری سیاست گذارینادریسمیھ
پیام نور تھران شمالکارشناسی سخت افزارتبریزیمھتاب
تھرانکارشناسی صنایعکریمیصالح
خواجھ نصیرکارشناسی ارشد مکانیکتوکلی پورسعید

رازی کرمانشاهدکتری تخصصیعربیزھراسادات 
زنجانکارشناسی برقنجفیمیثم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازی کرمانشاهدکتری زبان عربیباقرآبادیشھریار
خوارزمیدکتری مشاورهخواجھ امینیانفھیمھ
تھرانکارشناسیعلمیمھریار
بیرجندکارشناسی مکانیکعرب نژادمھدی 

فرھنگیانکارشناسینظریلیال
آزاد واحد رشتکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکنادرینیما

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانکارشناسی مھندسی صنایع غذاییقدیم نژادحسین 
مالیرکارشناسی مھندسی معدنخلیلیجواد
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی مھندسی شھرسازیمحمدزاده نبییائلیار
بوعلی سیناکارشناسیذوالفقاریساجده
شھید بھشتیکارشناسی بھداشت حرفھ ایوکیلی فردمونا

ھنر و معماری شیرازکارشناسی ارشد معماریکمالیمحسن
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکرستمیمریم
بیرجندکارشناسی مھندسی کامپیوترعرب زادهحمید

نوشیروانی بابلکارشناسی مکانیکبخشیانمحسن
فردوسی مشھدکارشناسیمرادینیکتا
علم و صنعتکارشناسی ارشد مکانیکزیدآبادی نژادپویا
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی مولتی مدیاعلیپورکیان
پیام نور کرمانشاهکارشناسی شھرسازیبھرامی ممحمدیمجید
پردیس ھنرھای زیبا دانشگاه تھرانکارشناسی موسیقی ایرانیباکرداراصغر
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی ارشد بازرگانی بین المللییادگاریپری

اصفھانکارشناسی ارشد حقوق خصوصیحسینیسیدحمید
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکرستمیمریم
تحصیالت تکمیلی کرمانکارشناسی ارشد ژئوفیزیکپگاهآبتین

تربیت مدرسدکتری برق الکترونیکاحمدی حاجیابوالحسن
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی چندرسانھ ایشکریشھرزاد
جھاد دانشگاھی کارشناسیمیرزاییحسین 
بوعلی سیناکارشناسی علوم اجتماعیرضا زادهھیوا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
سمنانکارشناسی مھندسی شیمیجعفریانمائده
علوم پزشکی ھمدانپزشکیرضاییطاھره
ایلخچیکارشناسی عمراناسالمی میالد
شیرازکارشناسی علوم سیاسیبنھ ییمریم

ھنر اسالمی تبریزکارشناسی مرمت آثار تاریخیمافیمرتضی
شھید صدوقی یزددکتری داروسازیحسینیسید ابوالفضل

صنعتی کرمانشاهکارشناسی مکانیکشامرادلوپویان
علوم پزشکی ھمدانپزشکیاصفھانیسارا
ھنر اسالمی تبریز کارشناسی ھنر اسالمیتاری وردیانمنا

علوم پزشکی ھمدانپزشکیزمانی رافعمریم
تبریزکارشناسی مدیریت جھانگردیانصارصدیقھ
عالمھ طباطباییکارشناسی مدیریت بیمھ اکوجوادپورعارفھ
رازی کرمانشاهدکتری شیمی آلیقاسمیپروین

آزاددکتری معماریرجبیسیامک 
سمنانکارشناسی علم اطالعات و دانش سیاسیمحمدپورمھران 

پیام نور تبریزکارشناسی شیمینژاد اصلندا
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی فرشپیریافسانھ
نبی اکرم تبریزکارشناسی کامپیوترحافظیمھدیھ
رازی کرمانشاهدکتری مھندسی شیمییاری قلعھزھرا
کشاورزی ساریکارشناسی لشکریشبنم
یزدکارشناسی ارشد طراحی شھریسعادتسحر

دانشکده فنی شماره یک تبریزکارشناسی برق قدرتشکرانھابوالفضل
آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسی حسابدارینقی زادهمنوچھر

پیام نور کرمانشاهکارشناسی شھرسازیکرمیرویا
آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسی حسابداریبراتیمحمد
فردوسی مشھدکارشناسی معماریصاحبدارمھدی 
شھر کردمھندسی ماشین ھای صنایع غذاییامیریعلی 
پیام نور ھمدانکارشناسی برقاکبریمھدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شریعتی تھرانکارشناسی معماریسلطانیسما

شھید ادیبی مرزن آبادکارشناسی ماشین آالتملعونی نژادمحمدرضا
یاسوجدکتری علوم سیاسیفتاحی زادهابوذر 
ربع رشیدکارشناسی بیوتکنولوژیجعفری پورشبنم
ھنر تبریزکارشناسی طراحی صنعتیمحمدی نژادعلی 
شھید بھشتیکارشناسی زیست شناسی  اکبرینگار 
علوم و فنون دریایی خرمشھرکارشناسیعلیزادهھادی

خوارزمیکارشناسی ژئومورفولوژیناصریمرضیھ
ارومیھکارشناسی شیمیرضازادهفردین 
علوم پزشکی تبریزپزشکیقادریھژار
خوارزمیکارشناسی ژئومورفولوژیگلشنیفاطمھ

آزاد واحد صفا دشتکارشناسی ارشد مدیریت شھری یوسفی محمدرضا
خوارزمیکارشناسی آب و ھواصفاییسیده حانیھ

پیام نور ھشتگردکارشناسی حقوقغفار مقدمالیکا
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی مولتی مدیانیک عادتسجاد
آزاد واحد ماھدشتکارشناسیاقتصادحیدریلیال

شھید بھشتیکارشناسی ارشد محیط زیستشریف زادهراضیھ
دانشکده سازمان نقشھ برداری کشورکارشناسی نقشھ برداری جوھریمیالد
صنعتی اصفھانکارشناسی عمرانمشایخعماد

آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسی حسابداریزمانیمحمد امین
علوم پزشکی تھراندندانپزشکیامانیآنوش
علم و فرھنگکارشناسی حسابداریعباسیساناز
تبریزکارشناسی عمران نقشھ برداریاصغریھادی
خوارزمی کارشناسی ژئومورفولوژیزندیراضیھ
پیام نور تھران  کارشناسی ارشد طراحی شھرینیازیسودابھ
پاسارگاد شیرازکارشناسی الکترونیکرزمجوییمحمد
مازندرانکارشناسی معماریعبدوییاسمن
پیام نور ھمدانکارشناسی معماریشھرامفردمحیا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد واحد تبریزکارشناسی مترجمی زبانرحیملوزھرا
رازی کرمانشاهکارشناسی ارشد اقتصاد انرژیپیرمحمدیصبا
آزاد واحد دزفولکارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولیدلوفیپوریا
تبریزکارشناسی عمرانفیاضیسینا 
بوعلی سیناکارشناسینارنجیامین
عالمھ طباطباییکارشناسی روزنامھ نگاریزارعسارا

یزدکارشناسی اقتصادزرنگارامیرحسین
آزاد واحد مشھدکارشناسی معماریمحدثملیحھ
تربیت مدرسدکتری الکترونیکشرفرحمان
رازی کرمانشاهدکتری شیمی تجزیھآھنجانکیمیا

گلستانکارشناسی برق الکترونیکتجریامیرحسین
علوم پزشکی تبریزپزشکیقانعراشد

گلستانکارشناسی نرم افزارنعمتیمحمدحسین
علم و صنعتکارشناسی ارشد مھندسی سیستم ھای قدرتیاقوتیسمانھ
صنعتی شاھرودکارشناسی عمرانجالییمیالد
بوعلی سیناکارشناسی علوم سیاسیسوریفرناز
علوم پزشکی شھرکردپزشکیبختیاریبھنام 
فنی و حرفھ ای تبریزکارشناسی مھندسی تکنولوژی نرم افزارامدادیاصغر 

فنی شماره یک تبریزکارشناسی برق قدرتشکرانھابوالفضل
شھید بھشتیکارشناسی ارشد مکانیک جامداتبھرامی خمسلوئیامید
فنی شماره یک تبریزکارشناسی برق قدرتنویدیمیالد
ارومیھکارشناسی تولید و بھره برداری گیاھان داروییاصالنیسعید

پیام نور تھرانکارشناسی ارشد آموزش محیط زیستحیدری نژادنسرین
امام خمینی قزوینکارشناسی علوم سیاسیصوری نژادشبنم 

محقق اردبیلیکارشناسی ارشد مھندسی علوم دامیقاسم زادهمھران 
علوم پزشکی شھرکرد پزشکیعلیدوسترامین
گلستانکارشناسیشاھکویی نژادآتوسا
تبریزکارشناسی برق قدرتجمشیدیفاطمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تھرانکارشناسی ارشد صنایعجعفری دھکردیآرش
رازی کرمانشاهکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیمنبریامیر
آزاد کرمانشاهکارشناسی عمرانفرحناکرضا 
عالمھ طباطباییکارشناسی روابط عمومیصابرینرگس
سلمان فارسی کازرونکارشناسی روانشناسیشیعھ زادهمریم
علم و صنعتکارشناسی ارشد معماریصالحی باغبانیاسین

علوم پزشکی مشھدکارشناسی فوریت پزشکیباقریانمصطفی
تبریزدکتری باغبانیسیاحزھره
غیرانتفاعی کرمانشاهکارشناسی صنایع غذاییمرادیشکیبا
آزاد کرمانشاهکارشناسی عمرانحشمتیانبھنام 
سوره تھرانکارشناسی گرافیکعظیمیشقایق
گلستانکارشناسی عمرانعلی محمدیمھسا
آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسی مردم شناسیکریم بیگیمریم

آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسی  مردم شناسینیلفروشانیاسمن
محقق اردبیلیکارشناسی مکانیزاسیون کشاورزی مدیریت وتحلیل سامانھعلیزادهمیالد 
بوعلی سینا کارشناسی خاکآقاشفیعزینب

بیرجندکارشناسی ارشد تبدیل انرژیجھاندیدهسبحان
علوم پزشکی یاسوجپزشکیمسلمیروح الھ
گلستانکارشناسی کامپیوترکمانگریمھناز
جھاد دانشگاھی کرمانشاهکارشناسی معماریلرستانیکوثر
فساکارشناسی علوم و فناوری اطالعاتشمسنیما
آزاد واحد کرجکارشناسی روانشناسیفخریشیما
آزاد واحد یاسوجکارشناسی مدیریت بازرگانیخلیلیانسجاد
رازی کرمانشاهکارشناسی شیمی کاربردیموریبھار
علوم پزشکی گنابادپزشکیعاشوریعلی 
ھنر تھرانکارشناسی تئاترچاقوچیعلی 

صنعتی شاھرودکارشناسی ارشد ریاضی کاربردیتاجیکراضیھ
آزاد واحد ھمدانکارشناسی پرستاریمعتضدیشیوا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ھرمزگانکارشناسی ارشد ژئوفیزیکاسماعیلیمحمد سعید

آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی آموزش زبان انگلیسیلیوانیپدرام
عالمھ طباطباییکارشناسیپاشنامصطفی

شھید بھشتیکارشناسی علوم تربیتیمھرابادیعلی
سلمان فارسی کازرونکارشناسی زبان و ادبیات فارسیزارعزینب

آزاد واحد مراغھکارشناسی ارشد مھندسی آبصدیقیسیاوش
علوم پزشکی کرمانکارشناسی بھداشت حرفھ ایفالحپوریا

شیرازکارشناسی فیزیکزیلوچیعلیرضا
تربیت مدرسدکتری مھندسی عمرانفرصتمسعود

مالیرکارشناسی الکتروتکنیکاسالمیامیرمحمد
تربیت مدرسکارشناسی ارشد مکانیک بیو سیستمحسینقلی لوبھنام
آزاد واحد تھران جنوبکارشناسی ارشد عمرانجعفریھومن

علوم پزشکی مشھدکارشناسی گفتاردرمانیرضاییسیداحمد
سلمان فارسی کازرونکارشناسی زبان و ادبیات فارسیاعظمی نژاداشکان
تھرانکارشناسی ارشد تاریخرمضانیامین
سلمان فارسی کازرونکارشناسی روانشناسیکرمیراحلھ
آزاد واحد یاسوجکارشناسی حقوقنگین تاجیعارف

صنعتی امیرکبیرکارشناسی نساجیجزایریسیده ساجده
آزاد واحد یاسوجکارشناسی ارشد مدیریت دولتیدرستصمصام

علوم پزشکی یاسوجپزشکیتواناوحید
آزاد واحد یاسوجکارشناسی ارشد بالینیمحمودیمحمد
رازی کرمانشاهدکتری شیمی تجزیھمنصوریامیر

آزاد واحد شھرکردکارشناسی ارشد ژنتیک مولکولیعرشیمحمد جواد
شھید رجایی تھرانکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیھاشمیمحمد

آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسی ارشد حقوق بین المللواعظیمعصومھ
ساریکارشناسی برق قدرتربانیعلیرضا

صنعتی اصفھانکارشناسی مھندسی عمرانقانعیامیرمسعود
فیروزآبادکارشناسی برق قدرتکشاورزیسروش



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
مشھدکارشناسی ارشد موسوی زادهسید محمدرضا

تفرشکارشناسی مکانیکبیدکیحسین 
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی آموزش زبان انگلیسیتیراندازآریا

صنعتی امیرکبیرکارشناسی عمرانطیبی نیاسینا 
عالمھ طباطباییکارشناسی اقتصادگلرومھدیھ
آزاد بارجین قزوینکارشناسی مکانیکخسرویعرفان
المعی گرگانیکارشناسی عمرانحاجی نوروزیمھدیس
آزاد مھربانکارشناسی کامپیوترفرزانیاتابک
گلستانکارشناسی عمرانجمالفاطمھ
فرھنگیانکارشناسی روانشناسیچھره آزادمسیح
شیرازکارشناسی روانشناسیتدینشایان
آزاد واحد تبریزکارشناسی شھرسازیذاکرینیما
سلمان فارسی کازرونکارشناسی شھرسازیھاشمپورزھرا

کردستانکارشناسی نرم افزارویسیمحمدرضا
علوم پزشکی ھمدانکارشناسی پرستاریقیاسوندغزل
فردوسی مشھدکارشناسی زیست شناسی حاتمیانغزالھ
گلوگاهکارشناسی اقتصادعظیمینازی
صنعتی اصفھاندکتری مکانیکجھانگیریکیان

تبریزکارشناسی ارشد ھیدروژئومورفولوژیبویریمھرداد
المردکارشناسی دبیری زبان انگلیسیکمالیسعیده
علوم پزشکی ھمدانکارشناسی پرستاریطیبی  مسعود
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی مھندسی برقکرانیپویان
تربیت مدرسدکتری زمانیمھدی

اردبیلکارشناسی ناظر منابع طبیعینورزاده
خوارزمیکارشناسی عمرانامینیامید
صنعتی شریفدکتری اقتصاد ایرانکاکاوندعلی 
آزاد واحد دزفولکارشناسی معماریرحمتیآیدا

فردوسی مشھدکارشناسی ارشد علوم سیاسیجوانبختمھدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی کرمانشاهکارشناسی مھندسی برقسالنمافردین 
صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشد پلیمرسوداگرپرند
علوم پزشکی تھرانپزشکیحبیبیپدرام
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسی امیریآبتین
خیام مشھدکارشناسی صنایعرجبلو ترکیمریم
حکیم سبزواریکارشناسی مھندسی برقیگانھامین

سلمان فارسی کازرونکارشناسی شھرسازیناظمیسیده طیبھ
تھرانکارشناسی تربیت بدنی حسینیفاطمھ

کرمانشاهپزشکیحیدریسید کیانوش
تھرانکارشناسی کارگردانیحسینیحجت
تربیت مدرسکارشناسی ارشد مکانیک بیو سیستمفتاح پورآرمین
فردوسی مشھدکارشناسی ارشد مھندسی منابع طبیعینوراییفرزانھ

علوم اقتصادی تھرانکارشناسی جھانپورامیرحسین
رازی کرمانشاهکارشناسی اقتصاد بازرگانی احمدی جوزانیسجاد
سلمان فارسی کازرونکارشناسی فناوری اطالعاتزارععاطفھ
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی عمرانعزیزیعلی
علوم پزشکی قمکارشناسی مھندسی بھداشت حرفھ ایدنیویسحر
خوارزمیکارشناسی ارشد سنجش از دورقاسم زادهامیر

مالیرکارشناسی معمارینوبختماھان
آزاد تبریزکارشناسی شھرسازیاصولیتقی
تبریزکارشناسی معماریکاظم علیلوعلی 
سوره تھرانکارشناسی معماریخزاییپوریا
صنعتی شاھرودکارشناسی برقیوزباشیالھھ

فردوسی مشھدکارشناسی اقتصادرمضانیفاطمھ 
آزاد کازرونکارشناسی تربیت بدنی نصیریپرستو
آزاد کارشناسی عمرانغالمیپدرام 
علوم پزشکی گنابادکارشناسی ماماییعادلیفاطمھ
بوعلی سیناکارشناسی ادبیات فارسیحاجی عزیزیمریم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
پیام نور کرمانشاهکارشناسی روانشناسیملکیانمھری
علوم پایھ دامغانکارشناسی شیمیرحیمیحمید
یادگاری ریکارشناسی آسیب شناسی حیواناتامیرخانلوسعید
محقق اردبیلیکارشناسی زیست شناسیاداکامید
تبریزکارشناسی نرم افزاررضاییسجاد
پیام نور کنگاورکارشناسی فقھ حقوقکزازیسارا

بیرجندکارشناسیمھندسی موادمقدمحسین 
آزاد واحد رودھنکارشناسی ارشد روانشناسی بالینیخسروانجمالھھ

علوم پزشکی ھمدانکارشناسی پرستارینعمتیسیده فاطمھ
دانشکده سازمان نقشھ برداری کشورکارشناسی مھندسی تکنولوژی نقشھ برداریاکبریپوریا

بوعلی سیناکارشناسی برق قدرتحسینیاحسان
آزاد تبریزکارشناسی ارشد علوم سیاسیساکتموسی
آزاد واحد ساوهکارشناسی مھندسی برقرسولیعلی
آزاد واحد اصفھانکارشناسی عمرانطباطباییمعین
شھید بھشتیکارشناسی ارشد نرم افزارزمانیسجاد
صنعتی امیرکبیرکارشناسی عمرانمیریسعید
شیرازکارشناسی مھندسی موادجوکارعلی
محقق اردبیلیدکتری مکانیک بیوسیستمفرھادیپیام

آزاد واحد ھمدانکارشناسی میکروبیولوژینعمتی بھاریگانھ
علوم زیستی و توانبخشی تھرانکارشناسی ارتوپدی فنیغفاری مھرمحمدجواد
بیرجندکارشناسیعلیدوستعلیرضا
آزاد تبریزکارشناسی روانشناسیشیرین پورمھسا
سوره تھرانکارشناسی ادبیات نمایشیآتشیمارال 
کارشناسی ارشد جغرافیافالح پورسجاد
شھید بھشتیکارشناسی ریاضیات و کاربردھاسجادیآرش

علوم پزشکی تبریزپزشکیآزادورمجتبی
کارشناسی زبانبھبودی پورساالر
آزاد مشھدکارشناسی حسابداریماجدیالھھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علم و فرھنگکارشناسی برق الکترونیکفضلعلیامیرحسین

علوم پزشکی شیرازپزشکیافراشتھمسعود
صنعتی شریفکارشناسی ارشد فیزیکدریسمھدی

صنعتی شریفدکتری برق قدرتناظم علیرضا
دامغانکارشناسی نودهماندانا
کارشناسی میکرو بیولوژیموحدی مطلقزھرا
صنعتی سھند تبریزکارشناسی مکانیکحاتمیاکرم

 دامغانکارشناسی صنایعطالپاآرمان
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی معماریمحمدیشیالن
الزھرا تھرانکارشناسی  پژوھشگری علوم اجتماعیحاجی حیدریمحدثھ
آزاد اسالمیکارشناسی حقوقمحمدیآرمان
شھید بھشتیدکتری مدیریتبرزگریاکبر
بوعلی سیناکارشناسی روانشناسیبھرامیعلی
علم و صنعتکارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیبرومندمیترا
پیام نورکارشناسی مدیریت بازرگانیقبادیسمیرا
بوعلی سیناکارشناسی تربیت بدنی خزاییفائزه 
آزاد واحد ساوهکارشناسی برقحیدریبھنام
شھید بھشتیکارشناسی ارشد مطالعات معماری ایرانصالحی  حسنا
کرمانشاهکارشناسی ارشد مھندسی شیمیکریمیاکرم
آزاد تبریزکارشناسی مترجمی زبانخسروشاھیکوثر
کرمانشاهکارشناسی روانشناسیپیروزیسینا 

علوم پزشکی مازندرانپزشکیمیرسیدیسید احمد
یزدکارشناسی مھندسی معدنارجمندحسام
صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشد MBAفیضعلی
آزاد کرجکارشناسی روانشناسیرستم پورشبنم
تھرانکارشناسی ارشد کامپیوتراردبیلیمھدی
ھنر تھرانکارشناسی روزنامھ نگاریفضل اللھیامیرهللا

ایالم کارشناسیصیادیانمحمد حسن



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی شاھرودکارشناسیپاکدلعلی
رازیکارشناسیمبینیعلی
بوعلیکارشناسیساقیانسجاد
ع پ شیرازدکتری تخصصیبھمنیمجید
فردوسیکارشناسیبناکارفروغ
بوعلیکارشناسیقربانیفائزه
ھای نوینکارشناسیمنصوریمھدی دانشگاه فناوری�

بوعلیکارشناسیخانیندا
امیرکبیرارشدجمالیھامان
شریفکارشناسیمحمدیمحمد

ع پ اصفھاندکتری تخصصیامانیمحمدرضا
ع پ ھمداندکتری تخصصیسلحشورمحمدعلی

ع پ کرمانشاهدکتری تخصصیمنصوریپوریا
بوعلیکارشناسیخزاییصادق
محقق اردبیلیکارشناسیدھکردیمیالد

زنجانکارشناسیجاللیمسعود
ع پ ایرانکارشناسیظفریمھدی
شیرازکارشناسیفرھمندیمھسا
تھرانکارشناسیمحمودیفاطمھ

آملکارشناسینصیریمحمدعلی
لرستانکارشناسیکاوهنسترن
ع پ ایرانکارشناسیصادقیجعفر
المللی امام خمینیکارشناسیاکبریزھرا بین�

نسبعلیرضا ھنراسالمی تبریزکارشناسیقاسمی�
نیاسمانھ ع پ اصفھاندکتری تخصصیافتخاری�

فرثنا ھنراسالمی تبریزکارشناسیزندی�
آبادکارشناسیھادیانمسعود آزاد نجف�
تھرانکارشناسیحیدریآزاده

ھنر اصفھانکارشناسیحقیمحمدرضا
تھرانارشدبرزگرمحسن



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
روشنیآتوسا اصفھانکارشناسیابوالقاسم�
بھشتیدکتری تخصصیکاظمیکیمیا
چیراژان تھرانارشدماشین�
خوارزمیارشدکاظمیزھرا

شریفکارشناسینظریمحمدحسن
چمرانکارشناسیقادریمجتبی
یادگار امامکارشناسیفرھادییاسر
مفیدارشدطالبیمحدثھ
عالمھکارشناسیمدرسیمحدثھ
آزاد سنندجکارشناسیفخریعبید
چمرانکارشناسیشیرزادپیمان
صنعتی شاھرودکارشناسیکردسجاد

تھرانکارشناسیقدنی یزدیمحمدرضا
داربھروز ع پ تبریزدکتری تخصصیرکاب�
امیرکبیرکارشناسیمیرزاییمسعود
زادهمرجان دامغانکارشناسیرھنما�
دامغانکارشناسیسعیدیرضا
امیرکبیرکارشناسیراجیھانیھ

کردستانکارشناسیکارشناسشیرین
بخشیکارشناسیچراغیامیرعباس دانشگاه توان�

ع پ ایراندکتری تخصصیقربانیفائزه
اصفھانکارشناسیسرافرازمحمد
تھرانکارشناسییاریمحسن
چمرانارشدنیکومرضیھ
ارومیھکارشناسیاصغرتاشیانزھرا
آزاد شھرریکارشناسییزدانیالھام

علوم تحقیقات تھرانارشدمویدکاظمیمحمدامین
اللھییوسف زاھدانکارشناسیفضل�
رازیکارشناسیپیرزادحدیث
مرکزکارشناسیباباییحسین آزاد تھران�



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
مالیرکارشناسیفتحیفاروق
صنعتی کرمانشاهکارشناسیلیموییکیان
ھنراسالمی تبریزارشدشکوھی اردبیلیالھام 
نژادنبی پیام نور گرگانکارشناسیتقی�

شمالکارشناسیفصاحتیسھیل آزاد تھران�
رازیکارشناسیعبدیفرزاد
شیرازارشدمنوچھریساناز
شاھیاحسان آزاد شیرازارشدحسن�
باغیعلیرضا ایقره� ع پ ھمداندکتری حرفھ�
ع پ ایرانکارشناسیاکبریمھسا

ورسیدعباس سلمان فارسی کازرونکارشناسیدیده�
مرکزکارشناسینصیرینازنین آزاد تھران�
تھرانکارشناسیعباسینیوشا
تھراندکتری تخصصی-آرزو
تھرانکارشناسیفرجیانثمینھ
بوعلیکارشناسیعالییزھرا
زنجانکارشناسیعلیزادهبیتا

امیرکبیرکارشناسیامیریانسمیرا
سوره تھرانکارشناسیکردیعلی

محقق اردبیلیکارشناسیبلبلیپرھام
ونداکرم آزاد تھرانکارشناسیقیاس�

تھرانکارشناسیمدنیامیررضا
بیگلوپریسا سلمان فارسی کازرونکارشناسیقزل�
مندفاطمھ علم و صنعتکارشناسیسعادت�
رازیکارشناسیآشتیانیالدن

سیستان و بلوچستاندکتریمحمدیفراست
صنعتی سھندکارشناسیغفوریانمحمد
تھراندکتریشیرمحمدیایمان
تھرانکارشناسیمجتھدیکیمیا
محقق اردبیلیکارشناسیروستاییایوب



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ھاحمیده الزھراکارشناسیقنبری�
صنعتی شاھرودارشداحمدیحسین
ع پ ایراندکتری ولدبیگیایوب
بھشتیارشدرھنمافائقھ

آزاد اسفراینکارشناسیفھیمیمحمدامین
فارس بوشھرکارشناسیمعرفاویعلی خلیج�

آزاد اسفراینکارشناسیپاپیحسین
نژاداحمد شھید چمران رشتکارشناسیقاسم�
کوثر بجنوردکارشناسیثانیبھاره
آزاددکتریمنیعیرضا

مدرسارشدبھروزیمحمود تربیت�
یزدارشدمھاجرانیشیوا

سیستان و بلوچستانکارشناسیاسکانیمسعود
شھرکردکارشناسیریاحیآرمان
ع پ ساوهکارشناسیانصاریمریم

بنابکارشناسیرفیعیاشکان
بیرجندکارشناسیبراتیعالیھ
دامغانکارشناسیپروینمجید
شھرداری تبریزکارشناسینیکزادرضا 
بخششایا المللی امام خمینیکارشناسیصادقی� بین�

سیستان و بلوچستانکارشناسیدادگرمحبوبھ
شھرکردکارشناسیاشرففرانک
سیستان و بلوچستانکارشناسیزبردستحنان

شھرکردکارشناسیمحمدیاحمدرضا
ع پ یاسوجکارشناسیمیرزاییسحر
-ارشدعلیزادهعلی

اصفھانکارشناسیرشیدیحدیث
سیستان و بلوچستانکارشناسیمرادیمحمد
آبادکارشناسیاسماعیلیپگاه آزاد نجف�



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
زنجانکارشناسیبیگدلیعلی 
صنعتی ھمدانکارشناسیدانامریم
بجنوردکارشناسیاکسیرآرمین
زادهسیما خاتمکارشناسیتقی�

ھامحمدامین سیستان و بلوچستانکارشناسیخویینی�
یاسوج-کریمیسعید

ھوایی کشورکارشناسیافشارپورابوالفضل صنعت�
آزاد یزدارشدرضاییالھام
چمرانکارشناسیپروینمحمد
سیستان و بلوچستانکارشناسیبھروزهعلی

تھرانکارشناسیھمتیفاطمھ
یزدکارشناسیبھرامیھانیھ

آزاد مشھدارشداشرفینسترن
اصفھانکارشناسیخدارحمیامیررضا

ایارجمندابوذر ع پ یاسوجدکتری حرفھ�
جنوبکارشناسیفراھانیمحمد آزاد تھران�
دوستفرشاد رشتارشدعلی�
نژادمسعود ھنراسالمی تبریزکارشناسیمحمد�

جنوبکارشناسیخازهمحمدامین آزاد تھران�
سیستان و بلوچستانکارشناسیدلوش زئیمدثر
مرکزکارشناسیاحمدیپرھام آزاد تھران�
چمرانارشدنوروزیفرشاد
سیرتریحانھ سوره تھرانکارشناسیصالحی�
زادهفائزه شمالارشدبیگ� آزاد تھران�
دلمریم فردوسیکارشناسیروشن�
مالیرکارشناسیشاکریستاره
خوارزمیکارشناسیتفویضیفاطمھ
بنابکارشناسیآتشیمحمد
خوارزمیکارشناسیمظلومیپویا

بھشتیارشدپورحسناصغر



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رجاییکارشناسیمحبیحسین 

اصفھانکارشناسیبالدیمحمدامیر
آزادارشدرسولیالھام

ایاشرفیعلیرضا ع پ کاشاندکتری حرفھ�
مازندرانکارشناسیکالنتریکیانوش
ناصرخسرو ساوهکارشناسیمھنائیسعید
صنعتی شاھرودکارشناسیناظمیفرزاد
سیستان و بلوچستانکارشناسیکمالیامین
زنجانکارشناسیمحمدیآرزو

زادهسروش تبریزکارشناسیشریف�
علم و صنعتکارشناسیگلستانیانسپھر
چمرانکارشناسیقنبریفرشتھ
محقق اردبیلیکارشناسیکشتکارنسترن
دلمیثم ع پ زاھدانکارشناسیغنی�

پارسیان قزوینکارشناسینجفیسپیده
بوعلیکارشناسیکیانیمحمد
آزاد ابھرکارشناسیعزیزخانیمحمد

تھرانکارشناسیصبوریاحسان
سیستان و بلوچستانکارشناسیمرادیمطھره

گیالنکارشناسیاحمدیامیرعلی
بوعلیکارشناسیقیصریرویا
سیستان و بلوچستاندکتری تخصصیریگی الدزسمیھ
رجاییارشدفردفرشتھ
آزاد تبریزدکتریافضلییاسمین

آزاد یاسوجکارشناسیبھورامیرپارسا
اصفھانکارشناسیوحدتپرویز
ساریکارشناسیمختاریبھار
سیستان و بلوچستانکارشناسینعیمیسارا
زھیوحید سیستان و بلوچستانارشدباران�
مازندرانکارشناسیریحانیفاطمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شیرازکارشناسیمحمودیرامین
سیستان و بلوچستانکارشناسیجامیمحمد
یاسوجکارشناسیآراامید

سیستان و بلوچستاندکتریایرانینشمین
آزاد مراغھکارشناسیمعرفتھادی

شھرکارشناسیموسویسیدعلی والیت ایران�
ایمرضیھ آزاد ابھرکارشناسیگروه�
مولوی ایوانکیکارشناسیحدادنوید 
شیرازکارشناسیساالریابدال
الھیانالھام پیام نور تبریزکارشناسیفتح�
یزدکارشناسیقانعمھدیھ
پورشایان تبریزکارشناسیاعتمادی�
محقق اردبیلیکارشناسیرافعیدنیز

لرستانکارشناسینظریانمحمدطاھا
محقق اردبیلیکارشناسیعلیزادهمیالد
کرجکارشناسیزمانیفاطمھ

کاشانکارشناسیمعمارکرمانیامیرحسین
ربع رشید تبریزکارشناسیخدایاریساناز
تبریزکارشناسیاحمدیآسو

نژادمسعود صنعتی شاھرودکارشناسیقربانی�
بنابکارشناسیقربیمھدی

آزاد تبریزدکتریاسکندریمصطفی
نوعیسوده مرکزکارشناسیقلعھ� آزاد تھران�
اصفھانکارشناسیبرادرانایمان
ع پ ھمدانکارشناسیبھرامی غزل
آزاد مشھدکارشناسیسرابیانمھال
محقق اردبیلیکارشناسیاللھیاریسبا
مراغھکارشناسیمقسومیمجید

فردوسیدکتریاحمدی بنکداریاسمین
بوعلیکارشناسیمیرمعینیزھراسادات



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ھنراسالمی تبریزکارشناسیجواھریمرضیھ السادات

شریفکارشناسیروندهرضا
آزاد تبریزدکتری تجربیامینینادیا

ع پ ھمدانکارشناسیزارعیشقایق
بوعلیارشدموسویزھرا

امیرکبیرکارشناسیمیرمحمدیاسمن
آزاد تھرانکارشناسیبھناممعصومھ

صنعتی ارومیھکارشناسیدرخشانی ممقانیسعید
فرھنگیان قزوین کارشناسیشاھیصابر

آزاد تھران مرکزکارشناسیقلعھ نوییحمیدرضا
ایفریدونیمحمد رسول چمراندکتری حرفھ�

سمنانشیمیخاکپورمھرداد
صنعتی شیرازکارشناسیخلیلیانسعید
تبریزکارشناسینورخواجویقاسم

ھنراسالمی تبریزکارشناسیفرشبافرومینا
عالمھارشدکریمیوحید
خوارزمیکارشناسیمحمدیساحل
الزھراکارشناسیبخشایشرعنا
شیرازکارشناسیتقوی فردفاطمھ
بوشھرکارشناسیروستا رویا 

ھنراسالمی تبریزکارشناسیآقاییمرضیھ السادات
پیام نور تھران شمالکارشناسیخادمشھرزاد
پیام نور گنابادکارشناسیکوشافرفاطمھ
ارشدآقازادهجواد

علم و صنعتکارشناسیخرسندھمایون
شھرکردکارشناسیدرخشانمحمد مھدی

ع پ ھمدانکارشناسیامیدبخشزھرا
رجاییکارشناسیموسویسید عماد

صنعتی سھندکارشناسیمددیحسین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ایغالمیسید سعادت ع پ یاسوجدکتری حرفھ�

بوعلیکارشناسیاحمدییاسر
ربع رشید تبریزکارشناسیکریم زادهرضا 
خاتمکارشناسیھمتیمحدثھ
پیام نور کرجکارشناسیسیف عسکریرقیھ 
البرز قزوینکارشناسیمحمد بیگیفھیمھ
آزاد تھران مرکزکارشناسییاریرھام
امیرکبیرکارشناسیبابامیریآرام 

آبادکارشناسیحسینی خواهسید مجتبی آزاد نجف�
ھنراسالمی تبریزکارشناسیمحمدیمحمد امین
خاتمکارشناسیشھروسوندامیرحسین

فنی کرجکارشناسیجعفریاننگار
یزدکارشناسیانصاریمحدثھ
خاتمکارشناسیالجوردیایسان
تھرانکارشناسیناطوری محمودبھروز 
فریگانھ خاتمکارشناسیشھیدی�
تھرانکارشناسیمیرزابیگیمحمد
کردستانکارشناسیعبدینادیا
اللھیجاوید صنعتی بابلکارشناسیروح�
امیرکبیرکارشناسیعباسپورمحمد
آزادارشدسرانیآرمان
ایباقریساسان تھراندکتری حرفھ�
علوم تحقیقات تھرانارشدمحمدیعلی
ھنراسالمی تبریزکارشناسیتوکلیآرزو
فردوسیکارشناسیقنبریھادی
البرز قزوینکارشناسیابولقاسمیمحسن
جوھانیھ جنوبکارشناسینیک� آزاد تھران�
باھنر شیرازکارشناسیگورکانیبابک

زادهنرجس علوم تحقیقات تھرانارشدالھ�



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بوعلیکارشناسیزارعیالھھ

زنجانکارشناسیحاتمیمھدی
راداردالن یادگار امامفوق دیپلمعزیزی�
سمنانکارشناسیاکبریشیال
علم و فرھنگ رشتکارشناسیابراھیمینگار
علوم تحقیقات تھرانارشدخرسندجواد
یزدارشدحیدریسعید
زادهفاطمھ خاتمکارشناسیحسین�

بنابکارشناسیھاللیسیدجابر
کریمکارشناسیباقریمھرداد آزاد رباط�
شھرکردکارشناسیدانشمندزھرا
ع پ اصفھانکارشناسیراکیمحمد
سیستان و بلوچستانکارشناسیتوحیدیمحمد
ھنراسالمی تبریزکارشناسیبختمراضیھ

ایدیانتیتینا ع پ کاشاندکتری حرفھ�
ھنراسالمی تبریزکارشناسیسینگنیلوفر
سیستان و بلوچستانکارشناسیدردورمسعود
امیرکبیرکارشناسیاسدیعلیرضا

مولوی ایوانکیکارشناسیباباییمحمدرضا
تبریزکارشناسیزاھدیندا

شیرازکارشناسیاحیاییامیرحسین
زادهمیالد آزاد بوشھرکارشناسیایوب�
شمالکارشناسیناظریکامیار آزاد تھران�

تفرشکارشناسیپاشاییمرتضی
تھرانکارشناسیسبحانیاسما
آزاد شھرقدسارشدنجفیسپیده

آزاد مشھدارشدرجبیمرضیھ
دانشگاه ھنرکارشناسیذاکریدالرام

بھشتیکارشناسیجعفریسیدعلی
رازیکارشناسیازبرحامد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
نژادیآرش  نور سنقرکارشناسیعلی� پیام�
تھرانکارشناسیدارابیمسلم
ایعطوفیسارا ع پ اراکدکتری حرفھ�
قمارشدبھرامیمیالد
کاشانکارشناسیاسالمیعلی

ایبارگاھیعباس ع پ بوشھردکتری حرفھ�
زادهپوریا تھرانارشدرجب�

سریزدیمحمدحسین آزاد شھرقدسکارشناسیشمس�
رازیارشداسداللھیمحمد
پوررامین آزاد شھرقدسکارشناسیلمعانی�
ابیضآمنھ سمنانکارشناسیگلشنی�
مولوی ایوانکیکارشناسیصادقیمحمد
نور شیرازکارشناسیاعالییحسن پیام�

بوعلیکارشناسیسوریمرضیھ
سلمان فارسی کازرونکارشناسیشاپرسترویا

شیرازکارشناسیاحسانیاشکان
آزاد شھرقدسکارشناسیشعبانیشقایق
وندامید زنجانکارشناسیدرویش�
چمرانکارشناسیعزیزیمحمد
ع پ بیرجندکارشناسیمحمدیفاطمھ
دامغانکارشناسیفراتیمھناز

آزاد پرندکارشناسییاراحمدیاحمدرضا
تھرانکارشناسیصدریعلیرضا
سبزوارکارشناسیزنگنھحسین
الھیسعید تبریزکارشناسیفتح�

خوارزمیکارشناسیبختیاریطاھره
لوامیر الدین� تبریزارشدشمس�

خوارزمیکارشناسیحاجیوندمھدی
ایخندانمحمدعلی ع پ کاشاندکتری حرفھ�

ھنراسالمی تبریزکارشناسیفتاحییسری



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
گلستانکارشناسیگیلکمھسا

سلمان فارسی کازرونکارشناسیموسویریحانھ
ایمنتظریمحمدجواد ع پ کاشاندکتری حرفھ�

آزاد کارشناسیمحمدیعلی
ایبراتیفاطمھ ع پ کاشاندکتری حرفھ�
پورسحر  ع پ یاسوجکارشناسیپزشک�
آزاد یاسوجکارشناسینجفیزینب
ع پ کاشانکارشناسیپروردهمریم

اصفھانکارشناسیبھروزیعبدالرضا
تفتیسیدعطا آزادکارشناسیمیری�
ع پ کاشانکارشناسیاصالحیمعصومھ

الدین ایامامیصالح� ع پ بندرعباسدکتری حرفھ�
آزاد زنجانکارشناسیعباسیزھرا
تربت حیدریھکارشناسیاسماعیلیمھدی
آزاد یاسوجکارشناسیدستمردیسحر 
ھنر اصفھانکارشناسیحمیدینیکو
علوم پایھ زنجانارشدحاجیلومجید

السادات سلمان فارسی کازرونکارشناسیعظیمیفاطمھ�
گیالنکارشناسیقاسمیحدیث
آزاد مراغھکارشناسیمحمدیشاھین
فریاسر ایکیان� رازیدکتری حرفھ�
تھرانکارشناسیفخربخشبردیا
ایموسویایمان ع پ یاسوجدکتری حرفھ�
ع پ یاسوجکارشناسیبیگیشیال

دامغانکارشناسیحسینیسیدمحمدمھدی
دامغانکارشناسیکروکیعلی
سمنانکارشناسیسلمانیانیس
شیرازکارشناسیحجتیصدف
زادهثمین ھنراسالمی تبریزکارشناسیملکی�



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
یاسوجکارشناسیطھماسبیجواد
اصفھانکارشناسیشعبانیسجاد
زادهامین عالمھکارشناسیدرویش�

دامغانکارشناسیفرجامفاطمھ
بھشتیکارشناسیسعیدنیاپارسا
ع پ یاسوجکارشناسیخواجوینیلوفر
ھنراسالمی تبریزکارشناسیمطلقیمرضیھ
اصفھانکارشناسیفروغیزھرا
صنعت نفتکارشناسینعیمانیرضا
نوشیروانی بابلکارشناسیداوودیپریا

سمنانکارشناسیآخوندیمحمد
فیروزآبادکارشناسیبھارانآریا
آزاد زنجانکارشناسیرفیعیزھرا
یادگار امامفوق دیپلمدولتیعلی

اصفھانکارشناسیبمانیمھشید
صنعتی بیرجندکارشناسیجوکارمجتبی
صنعتی شاھرودارشدبھزادحمید

زنجانکارشناسیحسینیمرضیھ
آبادیزکیھ نجف� صنعت نفتکارشناسیربانیان�

ایدادگستراحسان ع پ کاشاندکتری حرفھ�
برداری کشورکارشناسیبرونحسین سازمان نقشھ�
البرز قزوینارشدمیرزا زادهفرزام
دوستغزل اییاقوت� ع پ ھمداندکتری حرفھ�

ایاقیسمیرا تبریزکارشناسیقره�
آزاد روانسرکارشناسیفتاحیرضوان
آزاد تھرانکارشناسیپناھیپرھام 
اصفھانکارشناسیسلیمیامیر

رازیکارشناسیفاتحشکیال
اراکتربیت بدنیآقاییفاطمھ 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
اراککارشناسی کلھرودیپویا

اراککارشناسی روانشناسیفرزیمجتبی
ارومیھکارشناسی اقتصادقربانیرعنا
اسرار مشھدکارشناسی ارشد عمران محیط زیستعبدالھ زادهپرویز
اشراق بجنوردکارشناسی عمرانمنظمیلیال

اصفھانکارشناسی اقتصاد  صادقینیلوفر
اصفھانکارشناسی نقشھ برداریروشنگراحسان

اصفھانکارشناسی مترجمی زبان انگلیسیبشیریمحمد باقر
اصفھانکارشناسی مترجمی زبان انگلیسیحافظیھلیا

اصفھانکارشناسی جامعھ شناسیکاشفحسین 
اصفھانجامعھ شناسیعاملینسترن

اصفھانکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیرھنمامحمدرضا
اصفھانزیست شناسیمیرانیبھاره
الزھراکارشناسیکچویانکیمیا
امام خمینی کاردانی ساخت و تولیدخاموشیرامین

امام خمینی قاینکاردانی تجھیزات پزشکیاسدیمحمدرضا
امام صادقکارشناسی حقوقپوریامنشمجاھد

امیرکبیرکارشناسی ارشد شبکھ ھای کامپیوترینیک پورعلیرضا
امیرکبیرکارشناسی نساجیجزایریفاطمھ
امیرکبیرکارشناسی ارشد پلیمرضیایییاسمین
امیرکبیرکارشناسی ارشد عمران  الھی قمشھ ای مھدی 
ایالمکارشناسی مھندسی معماریوندادزھره
ایالمکارشناسی ریاضی کاربردیحسینیزینب 
ایالمکارشناسی معماریشھریاریشیما
ایالمکارشناسی معماریفرجیزینب 
ایالم کارشناسی مھندسی معماری الفتیعلی
ایالمکارشناسی مھندسی معماریرحیم زادگانفائزه
ایالمکارشناسی بھداشت مواد غذاییعلیرضاییثریا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ایالمکارشناسی مھندسی معماریاعیانیمریم 

آتاتورکدکتری عمران سازهسھرابیشھاب الدین 
آزاد ارومیھکارشناسیحاتمیمحمد
آزاد اصفھان خوراسگانکارشناسی روانشناسیسیف سفریزھرا
آزاد بیرجندکارشناسی نرم افزار - کامپیوترعرب زادهحمید
آزاد تبریزکارشناسی مھندسی پزشکیفریدونیزھره
آزاد تھران جنوبکارشناسی ارشد مھندسی صنایعپشت مشھدیعلی

آزاد تھران شمالمھندسی معماریابراھیمی نویدمیر مسعود
آزاد تھران شمالکارشناسی حقوقتُرسھآیدین
آزاد تھران مرکزکارشناسی ارشد MBAحمسیسھیل
آزاد زاھدانکارشناسی ارشد HSE  محمد الھامیفیض
آزاد زنجانکارشناسی ارشد مھندسی معماریشھیدیمائده 
آزاد سمناندکتری برق قدرتعبدوسامین
آزاد شاھرودکارشناسی تاریخموسویھاشم

آزاد فیروزکوهکارشناسی مھندسی صنایعسیدینبنیامین
آزاد قزوینکارشناسی ارشد ھوش مصنوعیالریآیدا

آزاد کرمانشاهکارشناسی مھندسی عمرانجعفریجواد
آزاد کرمانشاهکارشناسی مھندسی عمرانمرجانفاطمھ
آزاد کرمانشاهالکترونیک برقماواییپدرام
آزاد کرمانشاهکارشناسی مھندسی عمرانمظفریشقایق
آزاد کرمانشاهکارشناسی مھندسی برقشفیعیاحسان
آزاد کرمانشاهکارشناسی مھندسی معماریحیات بینیرضا
آزاد کرمانشاهکارشناسی ارشد برق قدرت امینیرضا
آزاد مرودشتکارشناسی مدیریت تربیت بدنیجمشیدیعلی 
آزاد مشھدکارشناسی ارشد برنامھ ریزی شھریتیموریمحمد

آزاد مشھدکارشناسی عمرانطالقانیعلیرضا
آزاد مشھدکارشناسی عمرانعلیپوریاسر

آزاد مشھدپزشکیسلطانیسیامک



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد مشھدکارشناسی مھندسی معماریراشد پریا 

آزاد مشھدکارشناسی ارشد سازهخوشنودیمحمدرضا
آزاد ھمدانکارشناسی فناوری اطالعاتگل محمدیمحسن 
آزاد ھمدانکارشناسی حسابداریغفاریپوریا
آملکارشناسی ITاکبرسمریم 
آیت هللا بروجردیفیزیک ھستھ ایقطینھمحمد
باھنر کرمانکارشناسی ژنتیکفراھیمریم 

باھنر کرمانکارشناسیشعاعی فرمحسن 
بشرویھکارشناسی برق قدرتدیوساربھروز
بھشتیکارشناسی ارشد برق قدرت دلجوپیمان
بوعلی ھمدانکارشناسی علوم تربیتیصادقیمھدی
بوعلی ھمدانکارشناسی فیزیکحبیبیزھرا

بوعلی ھمدانجامعھ شناسیاحمدیشقایق
بوعلی ھمدانفیزیک اتمی مولکولیسیفیمعصومھ
بوعلی ھمدانکارشناسی اقتصادمھرابیعباس

بوعلی ھمدانکارشناسی شیمینوری نژادامیرحسین
بوعلی ھمدانکارشناسی مترجمی زبانناصریپریسا
بوعلی ھمدانکارشناسیمحمدخانیزھرا
بوعلی ھمدانکارشناسی معماریانصاریامیر

بوعلی ھمدانبرقراغبمحمدرضا
بیرجندکارشناسی صنایع دستینوروزیرویا 

بیرجندکارشناسی مھندسی مکانیکپروانھروح هللا
بیرجندکارشناسی عمرانگلینیاحسان

بیرجندکارشناسی برق الکترونیکخواجھ رفیعیرحمت الھ
بیرجندپزشک عمومیحسینیسید مسعود
بیرجندپزشک عمومیحسینیسید مسعود

بین المللی امام خمینیکارشناسی حسابداریزارع  غزال
بین المللی قزوینمرمت و احیای بنای تاریخیمحبیمحیا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بین المللی قزوینکارشناسی ارشدروستاآزادنیره
بین المللی قزوینکارشناسی مکانیکشھرابیشبنم
بین المللی قزوینکارشناسی حسابداریعباسیحانیھ
بین المللی قزویندکتری تاریخ و تمدننورمحمدیمحمد
بین المللی قزوینکارشناسی شیمیمیرزاییھانیھ
پژوھشگاه دانشھای بنیادیدکترینصیری رادامین

پیام نور ارومیھکارشناسی روانشناسیجلیلیعاطفھ 
پیام نور تبریزکارشناسی مھندسی شھرسازینصیری  منعم

پیام نور تبریزکارشناسی مھندسی صنایعحسین نژادخدیجھ
پیام نور قرچککارشناسی مھندسی مدیریت اجراییبرق تیاریمیالد
پیام نور مشھدکارشناسی زیست شناسیقاسمیسمیرا
پیام نور ھمدانکارشناسی معماریربانیزھرا
تبریزتاریخحیدریزھرا
تبریزمھندسی خاکپاشایی زادهفرشید
تبریزمھندسی خاک شناسیعافیتزکیھ
تبریزکارشناسی جغرافیا و برنامھ ریزی شھریحسن زادهبھزاد
تبریزکارشناسی اقتصاد بازرگانیفتحیراحلھ
تبریزکارشناسی ارشد مھندسی صنایعمحمدیھانیھ
تبریزکارشناسی شھرسازیقھرمانپورعلی

تبریزکارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستمضیائیپیمان
تبریزکارشناسی زبان فرانسھمعرفتمونا

تبریزکارشناسی ارشد سیستم ھای ھوشمندمحمدلوسمیرا
تربیت مدرسکارشناسی ارشد مھندسی برقترکمانپویا

تربیت مدرسکارشناسی ارشد مکانیکسیدیمھداد
تھرانکارشناسی ادبیات نمایشیزاھدیزمرد
تھرانکارشناسیرحیمییلدا

تھراندکتری معماریمحمدیمھران
تھرانکارشناسی ارشد شیمیدانافرشید 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تھرانکارشناسی ارشد مخابرات میدانعلوی بجستانیسید علی
تھرانکارشناسی مھندسی شیمیحیدریاحسان

تھرانکارشناسی ارشد EMBA  ودیعی
تھراندکتری فیزیولوژیخوشوقتعلی

تھرانکارشناسی علوم کامپیوترشرافتیاسمن
تھرانکارشناسی ارشداسمعیلیعلی
تھرانکارشناسی نمایشابراھیمی  پگاه
تھرانکارشناسی آمارگودرزیفائزه

تھرانکارشناسی مھندسی عمرانیزدیانیعلیرضا
تھرانکارشناسیمساواتسید محمد
تھرانکارشناسی ارشد GIS شمیرانیمحسن 
تھرانکارشناسی حقوقنامورسوگند
تھرانکارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولیباباییمھدی
تھرانکارشناسیحاجی ابراھیمیرضا

تھرانپزشکیکریمیمحسن 
تھرانکارشناسیمحمدصادقامیررضا

تھرانکارشناسیحسن زادهنیما
جامعکارشناسی ارشد مدیریت حسابداری صنعتیاوشلیمحسن 
حکیم سبزواریکارشناسی زبان عربیمیرزاییسجاد

خلیج فارسمھندسی شیمی علیپورمحمدامین
خواجھ نصیرکارشناسی ریاضی کاربردیرضاپورملیکا 
خواجھ نصیرکارشناسی مھندسی برقکنعانیفرزاد
خواجھ نصیرکارشناسی مھندسی صنایعدھقانیسعید 
خواجھ نصیرکارشناسیابویی مھریزیفرزانھ

خواجھ نصیرکارشناسی عمرانمحمدیسید محمد
خواجھ نصیرکارشناسی شیمی کاربردیعبدیآیدا

خواجھ نصیرکارشناسی شیمی کاربردیحیدریانمھدی
خواجھ نصیرکارشناسیحیدرینگار



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
خواجھ نصیرکارشناسی فیزیککلھر علی

خوارزمیکارشناس ارشد ریاضینجاتیفاطمھ
خوارزمیکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسیمیرزازادهفرزام
خیام مشھدکارشناسی معماریسیدآبادیآیلین

رازیکارشناسی مکانیکخرمیمھدی
رازیکارشناسی فیزیک ھستھ ایچراغیمھسا

رازیکارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینیمیرزایی
رازی کرمانشاهکارشناسیمیرزاخانیملیحھ
زابلکارشناسی مدیریت دولتیبنانژادمھدیھ
زابلکارشناسی شھرسازیرستمیرسول
زنجانکارشناسی ارشد برنامھ ریزی توریسممطاعیبھزاد
زنجانکارشناسی ارشد جغرافیارحیمیزھرا
زند دانش گستر شیرازکارشناسی مھندسی نرم افزارترابیسپھر

ساریمھندسی مکانیک سیاالتحسنیعلیرضا
سلمان فارسی کازرونکارشناسی مھندسی شھرسازیافتخاریاکرم

سلمان فارسی کازرونکارشناسی علوم کامپیوتربھرامی فردمحمد رضا
سلمان فارسی کازرونمھندسی شھرسازیدھقانیفاطمھ 

سلمان فارسی کازرونکارشناسی مھندسی برقنوروزیاحمدرضا
سلمان فارسی کازرونکارشناسی شھرسازیزارعیزھرا
سلمان فارسی کازرونکارشناسی روانشناسیتیموریزھرا
سلمان فارسی کازرونکارشناسی روانشناسیشریفیاسما

سلمان فارسی کازرونکارشناسی روانشناسیکریمیفاطمھ 
سلمان فارسی کازرونکارشناسی شھرسازیقاسمیمریم 
سلمان فارسی کازرونمھندسی شھرسازیبشیر مشھدیمحدثھ

سلمان فارسی کازرونکارشناسی مھندسی شھرسازیشجاعی نژادسوزان
سمنانکارشناسی ارشد روانشناسیعلیاریسارا

سمنانکارشناسی معماریکریمیشیرین
سمنانکارشناسی مھندسی ITنائینی نژادآتنا

سمنانکارشناسی آماریوسف زادهالھام 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
سمنانکارشناسی ارشد سیستم ھای انرژیشھبازیشاھین

سمنانکارشناسی معماریدربانیامیرمحمد 
سورهکارشناسیکردیعلی

سورهکارشناسی گرافیکحسینی پوزاھده 
سورهکارشناسیاسالمیحانیھ
سورهکارشناسی گرافیکشھابیمھسا

سورهکارشناسی ارتباط تصویریفالحمھرانھ
سورهکارشناسی گرافیکحاجیانزھره
سورهکارشناسی گرافیکشریفیاسما

سورهکارشناسی گرافیکیوسف زادهفاطمھ 
سورهکارشناسیعبدالحیعماد

سورهکارشناسی ارتباط تصویریفخیمیفرنوش
سورهکارشناسی گرافیکقھانیفاطمھ

سوره تھرانکارشناسی ارتباط تصویریخدابخشیفاطمھ 
سیستان و بلوچستانکارشناسی مھندسی نرم افزاراسعدیامیر حسین 

شاھرودکارشناسی عمرانفردوسیسینا
شریفکارشناسی مھندسی شیمیمرشدیشایان
شریفکارشناسی ارشد راه و ترابریتقی خانیامیر

شریفمھندسی نرم افزارزابلیانمحمد
شریفکارشناسی ارشد مھندسی برق قدرتدوستوندیپوریا

شریفکارشناسی مھندسی ھوافضاشرافتیمحمدعلی
شریفکارشناسی مھندسی مکانیکغالمیعرفان

شریفکارشناسیضیاییامیرمحمد
شھرکردکارشناسی مھندسی کشاورزیصابریفاطمھ
شھرکردمھندسی متالوژی و موادراھنمامژده

شھرکردکارشناسی مھندسی موادنوذریفاطمھ 
شھید بھشتیکارشناسی بھداشت حرفھ ایمجاھدینیپارمیس

شھید بھشتیکارشناسی ارشد مدیریتشرافتآرش
شھید بھشتیکارشناسی ارشد فیزیکزمانیمینا

شھید بھشتیکارشناسی اقتصادخمسھفاطمھ 
شھید بھشتیکارشناسی پرستاریبدرلوبھاره



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھید بھشتیکارشناسی ارشد برنامھ ریزی منطقھ ایارفعی مقدمایمان
شھید بھشتیکارشناسی مدیریت صنعتیخدارحمیپریسا

شھید بھشتیکارشناسی عمرانمرتضی علییوسف
شھید رجاییمھندسی مکانیکمحمودیمصطفی

شھید مدنی آذربایجانزیست سلولی و مولکولیاعیانزادهعسل
شھید مطھری تھرانتوسلی نیامصطفی 

شیرازکارشناسی مھندسی صنایعآبداریاحسان
شیرازکارشناسی مھندسی معماریجاللیعلی 
شیرازکارشناسی زیست شناسیقانونیغزال
شیرازکارشناسی معماریحیدریمریم 
شیرازکارشناسی مھندسی معماریعبدیزھرا

شیرازکارشناسی شھرسازیرضاییفاطمھ 
شیرازکارشناسی شھرسازیارغوانفاطمھ 
شیرازکارشناسی کاردرمانیفاضلفاطمھ
صدا و سیمای تھرانکارشناسی کارگردانی تلویزیونرشیدیدانیال
صنعت نفتکارشناسی ارشد مدیریت پروژهمرادیمھدی

صنعتی اصفھانکارشناسی مھندسی عمرانکھزادیامیرحسین
صنعتی اصفھانکارشناسی مھندسی برقخدمتگزارفائزه

صنعتی اصفھانکارشناسی مھندسی عمرانامیریامیرحسین
صنعتی اصفھانکارشناسی عمرانافتخاریشھرزاد
صنعتی اصفھانعمرانکریمیانفرشاد 

صنعتی سھندکارشناسی معمارینوبھارعطا
صنعتی شاھرودکارشناسی ارشد عمران راه و ترابریگنجعلی خسروشاھیامین

صنعتی شاھرودکارشناسی ارشد ریاضی کاربردییزدانیفرشتھ 
صنعتی شاھرودمھندسی مکانیکعلیان نژادمیالد

صنعتی شاھرودمھندسی برقیگانھمصطفی
صنعتی شاھرودکارشناسی مھندسی نرم افزارکلماتیابوالفضل

صنعتی شاھرودحسابداریرزازانرژین
صنعتی شاھرودکارشناسی معماریرحیمیبھاره
صنعتی شاھرودمھندسی مکانیکتاتاریجواد 
صنعتی شاھرودکارشناسی مھندسی مکانیکباریکانیحسام



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی شاھرودکارشناسییاحیدریپری

صنعتی شاھرودمھندسی معمارینیک زادهصالح
صنعتی شاھرودکارشناسی مھندسی مکانیکفقیھ شجاعیارسالن

صنعتی شاھرودکارشناسی معماریکوھستانیشبنم
صنعتی شاھرودکارشناسی عمراناحمدیمحسن 

صنعتی شاھرودکارشناسی ارشد عمران محیط زیستایمانیامین
صنعتی شاھرودکارشناسی مھندسی عمراناسدیسینا
صنعتی شاھرودکارشناسی مھندسی مکانیکطھماسبیامید
صنعتی شاھرودکارشناسی مھندسی عمرانناقدی نیاعلی

صنعتی شاھرودکارشناسی ارشد فیزیک ھستھ ایدامغانیمحمد
صنعتی شاھرودکارشناسی رباتیکمونس طوسیفاطمھ

صنعتی شاھرودکارشناسی مھندسی عمرانمشعوفیسینا
صنعتی شاھرودکارشناسی عمرانپورصفاییایمان
صنعتی شاھرودکارشناسی ارشد سازه ھیدرولیکیفرھنگ فرزانھامیر

صنعتی شاھرودکارشناسی عمرانوحیدپورمھدی 
صنعتی شجاد مشھدکارشناسی معماریمالییحانیھ
صنعتی شیرازکارشناسی ارشد برق قدرت زارع پوراحمد 
صنعتی کرمانشاهکارشناسی عمرانملکیانمجید

صنعتی کرمانشاهکارشناسیمنصوریحسین 
صنعتی کرمانشاهکارشناسی عمرانفریادیانمھسا

صنعتی کرمانشاهمھندسی شیمی احمدیمصطفی
صنعتی کرمانشاهکارشناسی فیزیکگلستانی رادعلی

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیپیلتنمحمد جواد
صنعتی ھمدانکارشناسیصالحیندا

صوفی زنجانکارشناسی مدیریت بازرگانیکرمیمحمدرضا
عالمھ امینی تبریزدبیر فیزیکولی زادهاشکان
عالمھ طباطبائیکارشناسی مدیریت اطالعات و نرم افزارکشاورز شرقیباران
عالمھ طباطبائیکارشناسی ارشد فلسفھ غربعلیخانیجواد 
عالمھ طباطبائیکارشناسی ارشد روانسنجیبرزگرزھره

عالمھ طباطبائیکارشناسی حسابداریورداریریبوار
عالمھ طباطبائیکارشناسی ارشد روانشناسی تربیتیباغبانیمسعود



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
عالمھ طباطبائیکارشناسی زبان روسیفتیعرفان 

عالمھ طباطبائیکارشناسی ارشد حقوق خصوصیغالمیمھسا
عالمھ طباطبائیکارشناسی ارشد جامعھ شناسیحسین خانیسحر
عالمھ طباطبائیکارشناسی روابط عمومینوروزیمحمد
عالمھ طباطبائیکارشناسی مترجمی زبان فرانسھپیرویفاطمھ

عالمھ طباطبائیکارشناسی اقتصاد شریعتیعلی
عالمھ طباطبائیکارشناسی اقتصادباللیعاطفھ 
عالمھ مجلسیکارشناسی ارشد تبدیل انرژی نیک روزمنصور

علم و صنعتدکتری عمرانشفیق
علم و صنعتکارشناسی برق قزلعبدالرضا

علم و صنعتکارشناسی معماریروشن مژگان 
علم و صنعتکارشناسی کامپیوترپناھیرسول
علم و صنعتکارشناسیشیعیدانیال

علم و صنعتکارشناسی مھندسی عمرانمحیطیسید محمود
علم و صنعتکارشناسی ارشد عمرانامیری مایانیرضا

علم و فرھنگکارشناسی نقاشی قناعیانزینب 
علم و فرھنگکارشناسی داراھلیا

علوم پزشکی اراککارشناسی علوم آزمایشگاھیدھقان دارابیمحمد طاھر
علوم پزشکی اراککارشناسیگرجیعرفانھ
علوم پزشکی البرزپزشکیعلیپورراضیھ

علوم پزشکی ایرانکارشناسی ارشد کاردرمانیجھانی اقدمامیرحسین
علوم پزشکی ایرانپزشکی حرفھ ایغالمیمصطفی

علوم پزشکی بیرجندپزشکیاحمدزادهحمیدرضا
علوم پزشکی تھرانکارشناسی میکروبیولوژیشابھرامیعلیرضا

علوم پزشکی تھراندکتری حرفھ ای، پزشکینوروزنژادامیرحسین
علوم پزشکی شھیدبھشتیعلوم آزمایشگاھیمونسیمحمدرضا

علوم پزشکی شیرازپزشکیمحرابیفرھاد 
علوم پزشکی کرمانپزشکیمسلمیمحمد 
علوم پزشکی گنابادپزشکیکریمیمحمد
علوم پزشکی لرستاندندانپزشکیسوریآرزو
علوم پزشکی لرستانکارشناسی ماماییگودرزی مھرسارا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی مشھدکارشناسی پرستاریرازیاحمد
علوم پزشکی مشھدداروسازیاحمدیعلی
علوم پزشکی ھرمزگانپزشکیچمبرامین

علوم پزشکی ھمدانکارشناسینیکنامخشایار
علوم پزشکی ھمدانکارشناسی ھوشبرینوائیعاطفھ 

علوم پزشکی ھمدانکارشناسی پزشکیخرازی زادهپرتو
علوم پزشکی ھمدانکارشناسی پرستاریجامھ بزرگمحدثھ

علوم پزشکی ھمدانسال پنجم پزشکیخجستھ فرھما 
علوم پزشکی ھمدانسال چھارم پزشکیشریفی

علوم پزشکی ھمدانکاردرمانیحاجی مرادخانیفاطمھ 
علوم پزشکی ھمدانکارشناسی اتاق عملسھرابیفروغ

علوم پزشکی ھمدانپزشکیغضنفریوحیدرضا
علوم پزشکی ھمدانکارشناسیمنفردنجمھ
علوم پزشکی ھمدانکارشناسیحصینیمائده

علوم پزشکی ھمدانکارشناسیپروینینرگس
علوم پزشکی ھمدانپزشکیرضاییمحمد

علوم پزشکی ھمداندکترای پیوستھ پزشکیحسینی  سید مصطفی
علوم پزشکی ھمدانکارشناسی علوم آزمایشگاھیخدابنده لوفھیمھ

علوم پزشکی ھمدانمعصومی رادپروین
علوم پزشکی ھمداندکتری عمومیکریمیامید

علوم پزشکی ھمداندندانپزشکیحنیفیمحمد جواد
علوم پزشکی ھمدانکارشناسی بھداشت عمومیمحمدی نسبسمانھ
علوم پزشکی ھمدانپزشکی  فتاحییاسر
علوم تحقیقات کارشناسی ارشد مھندسی gisمجتھدیسعید

علوم و تحقیقاتکارشناسی ارشد جامعھ شناسی ورزشاینانلورامین
غیرانتفاعی شاھرودکارشناسی مدیریت صنعتینوریبھزاد

فردوسی مشھدکارشناسی مھندسی برقاحمدیسید محسن
فردوسی مشھدکارشناسی تربیت بدنیعثمانیحامد

فردوسی مشھدکارشناسیاصغریحسین 
فردوسی مشھددکتری دامپزشکیرستمیاحسان

فردوسی مشھدکارشناسی ارشد مدیریت صنعتیگلھ دارالھام
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فردوسی مشھددکتری دامپزشکیخوریحسین 
فردوسی مشھددکتری دامپزشکیمیرحاجمحمد

فردوسی مشھدادبیات روسیعاملمھا
فردوسی مشھدکارشناسی شھرسازیجاویدانآنیتا

فردوسی مشھدکارشناسی برق قدرتدیوسارمحسن 
فردوسی مشھدکارشناسی ارشد گالیمحمد جواد

فردوسی مشھدمھندسی سخت افزارامیریمحمد 
فردوسی مشھدمھندسی برقسلیمانیمھشید 
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدجعفریمحمد 
فردوسی مشھدکارشناسی معماریجھانگردمحمد 
فردوسی مشھددکتری ھیستولوژی مقایسھ ایعینیعلی 

فردوسی مشھدکارشناسیابراھیم پوریلدا
فردوسی مشھدکارشناسی مھندسی مکانیکطلوعیامیررضا

فردوسی مشھدکارشناسی اقتصاد بازرگانیمشھدیمحدثھ
فرھنگیان تھرانکارشناسیورمقانیشقایق 

فرھنگیان شھید باھنر بیرجندکارشناسی علوم تربیتیاسدیغالمعلی
فناوری ھای نوین قوچانکارشناسی مھندسی برقحقوق طلبمھال
فنی مھندسی بویین زھراکارشناسی شھرسازیکریمی آراستھلیال

فنی مھندسی قوچانکارشناسی مھندسی صنایعسیروسسمیرا
فنی مھندسی قوچانکارشناسی عمرانانزاھیزھرا
فنی ھمدانکارشناسی معماریکاکھ باوهدلنیا

قمکارشناسی بیولوژیپورغفاریمحمد 
قمکارشناسی فلسفھپوررضایی

قممدیریت بازرگانیقضاتعلی
کاشانکارشناسی معماریسراجسپیده 

کاشانکارشناسی شیمی محضموسویفاطمھ سادات
کاشانکارشناسی مھندسی عمرانحیدرپورمرتضی
کرجکارشناسی روانشناسیرستمیفرشتھ 

کردستانکارشناسی مھندسی مکانیکرسولیرضا
کردستانکارشناسی پژوھشگری علوم اجتماعیرشیدیحمید
کرمانشاهمدیریت بازرگانیباپوکسارا
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کرمانشاهکارشناسی ارشد برق قدرت امینیرضا

گلستانکارشناسی مھندسی پلیمرامیریمھراسا
گیالنکارشناسی ارشد مھندسی شیمیاصغر پورزینب 
لرستانمھندسی آبعزیزیزینب 

ماھشھرکارشناسی مھندسی صنایعملک محمودیمینا
محقق اردبیلیکارشناسی علوم دامیحمیدیفرشاد
محقق اردبیلیکارشناسی مدیریت جھانگردیقاسملوسجاد
محقق اردبیلیکارشناسی ارشد اقلیم شناسیاحمدیبھزاد
محقق اردبیلیکارشناسی مھندسی عمرانشاھی آقبالغیفردین
محقق اردبیلیکارشناسی فیزیکعظیمیوحید
محقق اردبیلیکارشناسی مھندسی شیمیبوذرجمھریوحید

محقق اردبیلیکارشناسی زیست  فکریاشکان
محقق اردبیلیکارشناسی صنایع چوبشکیباعلی

محقق اردبیلیکارشناسی مھندسی نرم افزارحسین زادهساناز
محقق اردبیلیکارشناسی علوم و مھندسی خاکحسینیفردین
محقق اردبیلیکارشناسی فیزیک اتمیسراج امانیمسعود
مرکز آموزش عالی فیروزآبادکارشناسی برق قدرتمنوچھریحسن 
مشھدکارشناسی بیوشیمیجاللیفائزه

مشھدداندانپزشکیخواجھ حسینیآرمین
نبی اکرم تبریزکارشناسی معماریشیخ زادهامین
نیشابورکارشناسی عمراندشتیعلی

ھمدانکارشناسیحضرتیامیرمحمد
ھمدانمدیریت دولتیفاخرحسین 

ھمداندندانپزشکیاسدی منشمھسا
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی شھرسازیعظیم پورعطا

ھنر اسالمی تبریزطراحی شھریرشید قلممھرناز
ھنر تبریزمرمت آثاراسمعیل نژادجلیل 
ھنر تھرانکارشناسیشفیعیزھرا

ھنر تھرانادبیان نمایشیکریمی  سھراب
یزدکارشناسی ارشد مدیریتخلیلیانمحمد مھدی

یزدکارشناسی مھندسی معدنارجمندحسام
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یزدکارشناسی ارشد جامعھ شناسینمازیمحمد مھدی

دکتری جامعھ شناسی سیاسیاحمدزادهحسین 
کارشناسی ارشد علوم دامیبانشیحمید

مھندسی برق قدرتجلیلوندمحمد علی 
کاردانی مترجمی زبانعزیزیحسین 

کارشناسی حقوقجلیلیانامیر
خوارزمیکارشناسیمصطفاییپدرام

خوارزمیکارشناسیحسن زادهمھدی 
پیام نور تبریزکارشناسییدهللا زادهبتول 
ازاد بندرعباسارشداحمدی پورامید

گلستانکارشناسیلطفسمھسا
سلمان فارسیکارشناسیامیریفھیمھ

سیستان و بلوچستانکارشناسیحسینیعلیرضا
علم و صنعتکارشناسیحاجی حسینعلیرضا

یزدارشدکریمیمحسن
خوارزمیارشدکوھستانیمعین
تھراندکتریافضلیزینب

علم و صنعتکارشناسیفرجیمینا
علم و صنعتکارشناسیخدمتیمھدی 
علم و صنعتکارشناسیمایلیحسین 

خوارزمیکارشناسیرفیعیامیر
ھنر تھرانکارشناسیتخت چینحامد

ازادمریوانکارشناسیجعفرنیاسلیمان
پیام نور تبریزکارشناسیداداشیمیالد
شیرازکارشناسیکارگرزھرا

ارومیھکارشناسیاقاجانیمصطفی
شھید ستاریافسریالوندیامیر
شھید بھشتیکارشناسیمحمدیمریم
علم و صنعتکارشناسیمختاریفرداد

پیام نورسراوانکارشناسیدرازدھیمسعود 
خوارزمیکارشناسیمطاییمیترا
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چمرانکارشناسیپور منصوریفاطمھ

اصفھانکارشناسیرضاییعلیرضا
تھرانکارشناسیمنصوریزھرا
نوشیروانیکارشناسیمحمودجانلوشفیعھ
خوارزمیکارشناسیدھقانرضا
علم و صنعتکارشناسیمیرزاییامیر
تھرانکارشناسیمعماری ازادپویا
تربیت مدرسکارشناسیفرضی فردولی

تھرانکارشناسیدادرسفاطمھ
پیام نور تبریزکارشناسیعابدینیایالر

گیالنکارشناسیبھادیوندگلناز 
علم و صنعتکارشناسیمسعودیپارسا

خوارزمیکارشناسیمحمدیصنعان
پیام نور تبریزکارشناسیاغناییفاطمھ
خوارزمیکارشناسیذوالفقاریفاطمھ
تھرانکارشناسیبیاتارش

علم و صنعتکارشناسیبیگدلیحمیدرضا
علم و صنعتکارشناسیمجردامیررضا

زنجانکارشناسیولی زادهامیر
فرھنگیان گلستانکارشناسیکالییابوالفضل

تبریزکارشناسیپورحیدرسارا
ارومیھکارشناسیجھاندیدهمعصومھ

اراککارشناسینظریسارا
علم و صنعتکارشناسیمعصومیمجید 
علم و صنعتکارشناسینداییرامین

دامغانکارشناسیرزاقیمحمد مھدی
رازیکارشناسیمحققیسجاد
بجنوردارشدفیروزهمجید 

صنعتی قمکارشناسیمحمودیعلیرضا
زنجانکارشناسیجوادیعلی 
پیام نور تبریزکارشناسیشیرازیفائزه 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تھرانکارشناسیچاکریحسن 
تبریزکارشناسیعزیزیانعلی

علمی کاربردیکارشناسیباباییحمید 
زنجانکارشناسیجعفذبیاحامد
پلی تکنیککارشناسیپورعسگریسینا

خوارزمیکارشناسیمحمدیسحر
عالمھ محدث نوریکارشناسیحسینیفاطمھ
تبریزکارشناسیفخریپریسا
امام خمینیکارشناسیمرجانیستاره
علم و صنعتکارشناسیمحمدنژادفاطمھ
ارومیھکارشناسییاریافسانھ
رازیکارشناسیخانلریرضا
علم و صنعتکارشناسیاسماعیلیعلی

رازیکارشناسیتاجداریانمحمد امین
کارشناسیعیخواهارام

اراککارشناسیمرادیمھدی 
صنعتی اصفھانکارشناسیاشرفیشھاب
خوارزمیکارشناسینجفیوحید
ارومیھقلی زاده فرکوشی کسارا

ازاد تھران جنوبکارشناسیحیدری دوالبیمصطفی
تبریزکارشناسیفتح اللھیمحدثھ

ارومیھکارشناسیعبدیایدا
شریفکارشناسیمیرزایییگانھ
علم و صنعتکارشناسییوسفی مشھورساجد

خوارزمیکارشناسیسرویمطھره
تبریزکارشناسیمرادیمعین

تھرانارشدمھدیانیوسف 
ھنر اصفھانکارشناسیعباسیمھسا
اصفھانکارشناسیشریف زادهنجمھ 

مدیریت تھراندکتریحق بیان
کوردستانکارشناسیامامیانرحمت



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علم و صنعتکارشناسیقزل بیگلونوید

فناوری ھای نوینکارشناسیعباسیعارف
ارومیھکارشناسیقادری نزادشیدا

علم و صنعتکارشناسینادریمیالد
تبریزکارشناسیباقریمینا

تھرانکارشناسینیازمندنگار
ارومیھکارشناسیامجدیفاطمھ 

علم و صنعتکارشناسیارپناھیمحمد مھدی
علم و صنعتمقطعکویتیعلی

خوارزمیکارشناسیحسن زادهفاطمھ
فرھنگیان تھرانکارشناسیفرخ زادفھیمھ 
عارضینیلوفر
فناوری ھای نوین املکارشناسیدیم کارنفیسھ

جمال الدین اسد ابادیکارشناسیحیدریانعلیرضا
اراد مشھدکارشناسیاتش پورغرل

اصفھانکارشناسیاحمدی پورمھدی 
خوارزمیکارشناسیفراھانیعلی

ھنر تھرانکارشناسیزندپورمھدی 
شھرکردکارشناسیصالحییاسین

ھرمزگانکارشناسیصادقی زادهعرفان
فردوسیکارشناسیالھامیھنگامھ

ھرمزگانکارشناسیقره چاھیزکیھ
لرستانعبدالھیشفا

تبریزکارشناسیتقی پورامیر
علوم پزشکی زابلکارشناسیپوراصغرنیما

ھنر تھرانکارشناسیسبزعلیعاطفھ 
رازیکارشناسیامیریگالویژ

پیام نور تھرانکارشناسیمرادیبھار 
زاگرس کرمانشاهکارشناسیرستمیمھنا 

ازاد فساکارشناسیجکسبحان
ھنر تبریزکارشناسیکریمیانپیام



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
پیام نورارشدرسولیحسن 

یزدکارشناسیرھنمامحمدرضا
تھرانارشدکریمیان فردھادی
سلمان فارسیکارشناسیفرھنگیانفاطمھ
محقق اردبیلیکارشناسیطھارزادهرسول
کارشناسیعباسیسمیھ

علوم پزشکی یزدکارشناسیاسماعیلیمحمدھادی
کارشناسیبگوندطناز
تبریزدکتریاصالنینسیم
چمرانکارشناسیزارع نیارحیم

ھرمزگانکارشناسیممتاز نجفیسعادت
گرمسارکارشناسیمحبیمحمد رضا

ھرمزگانکارشناسیسپری نیافرزانھ
بوعلی سیناکارشناسیقربانیزھرا
شیرازکارشناسیخزاییعلی 
بوعلی سیناکارشناسیصدراییمریم

مالیرکارشناسیمحمد کریمیمعصومھ
ارومیھکارشناسیمھربانمھسا
رازیدکتریجمشیدیحسام
ھرمزگانکارشناسیارجمندفاطمھ
رازیدکتریپور شاھمحمدچنور
بوعلی سیناکارشناسیفقی منزهنفیسھ
سلمان فارسیکارشناسیمبرزاییجواد 

تھرانکارشناسیرستمیدانا
اصفھانکارشناسیباقریرضا
ھنراسالمی تبریزکارشناسیفھرجیاحمد

شھید بھشتیکارشناسییوزباشیجواد 
صنعتی سھندکارشناسییوسفی مشھوررضا

ازاد بجنوردکارشناسیشجاعیمرتضی
کرمانشاهارشدصالحیشایستھ

شھرکردکارشناسیشاھیمھسا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ھرمزگانکارشناسیشھریاریحدیث 
عالمھ طباطباییکارشناسیقامتیفاطمھ
علم و صنعتکارشناسیحسن زادهارمان 

بابلکارشناسیشکاریعلی
علوم پزشکی مازندراندکتریمیرزارادهعلی 

ھرمزگانکارشناسیشھریاریندا
علم و صنعتکارشناسیسیدیمیالد

تھرانارشدزادمھرعباس 
علم و فرھنگ تھرانکارشناسیرئیسیفرزانھ

خوارزمیدکتریحسنلولیال
سلمان فارسیکارشناسینسیمیندا

سلمان فارسیکارشناسیباالبومھمحمد
اصفھانکارشناسیصالحیمحمد سینا

بوعلی سیناکارشناسیعباس پوروجیھھ
الزھرای تبریزکاردانیحمزه زادهمھسا
رازیکارشناسیمحمودیجاوید
علوم پزشکی سمنانکارشناسیحجازیثمین 
ھرمزگانکارشناسیجعفرینگار 
خوارزمیکارشناسیکامکارناھید
علوم پزشکی سمنانکارشناسیعلیزادهبھنام 
علوم پزشکی تھراندکترییزدان پناهنیلوفر

علوم پزشکی تھراندکتریکریمیامیرعلی
شیرازارشدروستامحمد
تبریزارشدطالبیامین

ازاد تھران غربکارشناسیافخمیحسین 
یزدکارشناسیدھقان نیریسھیل
علوم پزشکی بندرعباسکارشناسیساالریمھال

ازاد بندرعباسکارشناسیارین مھرشکوفھ 
پزشکی ازاد تھرانکارشناسیھاشمیھلیا
عالمھ طباطباییکارشناسیشیرازیعلی

علم و فرھنگ تھرانکارشناسیاسعدارمان 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علم و صنعتکارشناسینجفی پوراحمدرضا

پیام نور شاھین شھرکارشناسیقربانیفائزه 
ھرمزگانکارشناسیصادقی زادهعرفان
سیستان و بلوچستانکارشناسیدھانیمحمد
فردوسیکارشناسیسعادتزھرا
تھرانھدایتیمریم

سیستان و بلوچستانکارشناسیکرداحسان
بجنوردکارشناسیپاسخیحسین 
چمرانکارشناسیکردزمگمھزھرا

مازیار رویانکارشناسیمیرشریفیشریف الدین
شھید بھشتیکارشناسیباباییبھروز

علوم اقتصادکارشناسیسرپوشانمحمد حسین
تھرانکارشناسیفرامرزیعلی 
صنعتی اصفھانارشدیکدانھارزو
عالمھارشدابراھیمیبھادر

قوچانکارشناسیرفیعیحسین 
امیرکبیرکارشناسیامیررضا

زنجانکارشناسیتیرگرسعیده
مازندرانکارشناسیقنبرپورعلیرضا

ھرمزگانکارشناسیزارعینگین
امیرکبیرارشدحاج ابراھیمیمیالد

جندی شاپورکارشناسیپیشدادابوالفضل
شیرازکارشناسیمحسن پورفاطمھ
شھید رجایی شیرازکاردانییحیاییمحمد
ایالمکارشناسیامان الھیپریا

علوم پزشکی البرزکارشناسیمحمودیرامین
شھید رجایی تھرانکارشناسیاحمدی پورمقداد

دامپزشکی سنندجدکتریعزیز زادهمحسن
شیرازارشدعطایینسیم

چمرانارشدطاھرزادهمحسن 
دریانوردی و علوم دریایی چابھارکارشناسیشھ بخشارمان 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
چمرانکارشناسیشاه کرمیمجید 

شیرازکاردانیرضاییمحبوبھ
پیام نور ایذهکارشناسیمحرابیماھان
کارشناسینرسسیانفاطمھ
ھرمزگانکارشناسیخردمنیره
ازاد مشھدکارشناسیخرسندپریسا

فناوری نوین سبزوارشریفیفرنوش 
فرھنگ و ھنرکارشناسیرئوفی فردمحمد
بجنوردکارشناسیسویدانلوییسینا

شیرازکارشناسیصابرنرگس
اندیمشککارشناسیاحمد

اراککارشناسیاحمدی پورراضیھ سادات
ھمدانکارشناسیسیفیصفورا

جندی شاپورکارشناسیابوالحسنی لرکیعلی
تھرانارشدبھروزیانشاھرخ
ازاد شیرازنصرت پورساالر
جندی شاپورکارشناسیبیدرانیمحمد
جندی شاپورکارشناسیاحمدپوررضا

کردستانکارشناسیحسینیانپرستو
سمنانارشدحسینی نیکشھاب الدین

صنعتی اصفھانکارشناسیصداقت زادگانسینا
چمرانارشدشھریاریسامان

شھرکرددکتریازادوارمرتضی
پیام نور جاجرمکارشناسیتقی زادهمھدی 

عالمھکارشناسیاکبرزادهمحمدرضا
ازاد مشھدکارشناسیاعلمفرحناز
مالک اشتر شیرازارشدعسگریمجتبی
گیالنکارشناسیاحمدی پورپریسا
ازاد مشھدکارشناسیروح بخش عظیمیمھسا

صنعتی شاھرودکارشناسیغالمپورحمیدرضا
خلیج فارس بوشھرکارشناسیکریمیعلی 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شیرازکارشناسیعلیزادهمحمدرضا

پیام نورکارشناسیترازودارمریم
غیرانتفاعیکارشناسیخردمندالھام
ازاد اصفھاندکترینورمحمدیرضا
بوعلی سیناکارشناسیداوودیزھرا
رازیکارشناسیارجمندرامین
تھرانکارشناسیبھرامیانفاطمھ
ھرمزگانکارشناسیقلندریفاطمھ
زنجانکارشناسیحاجیوندمھدی 

زنجانکارشناسیزارعینمحمدجواد
صنعتی شریفکارشناسیرضاپورملیکا

اصفھانکارشناسیروشنگراحسان
دماوندارشدمیریالھام سادات

تھرانارشدسیدمحمدی اماملطیف
ازاد قزوینکارشناسیکوثریایناز
تربیت مدرسدکتریمحمدپورمحمد
تربیت مدرسارشدکوثریمژده
اصفھانکارشناسیرضاییامیر

کارشناسیفاطمیھژیر
تربیت مدرسدکتریایرانپورناھید 
خاتمکارشناسیمحمدی الموتیمھدیھ
تبریزارشدبخشندهمھدی
جندی شاپورکارشناسیبیگدلیامین

گلستانکارشناسیحشمتیبھنوش
تربیت مدرسارشدشکوه سلجوقیمھسا

خوارزمیکارشناسیسرچاھیفاطمھ
خوراسگانکارشناسیعجمیشھرام
فردوسیارشدھاشمیزینب 
مذاھب اسالمیکارشناسیحسینیانپریسا

تربیت مدرسارشدمحبیعلیرضا
رازیکارشناسیشھبازیزھره
گیالنکارشناسیشفیعیایمان



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ازاد یاسوجکارشناسیپردلمھرداد
ھنر تھرانکارشناسیبکازادهگلبرگ
صنعتی بیرجندکارشناسیسازورمطھره
گیالنکارشناسیایمانی پورجواد 
صنعتی اصفھانارشدجزایریسمانھ
ارومیھکارشناسیخانپورفواد 

تھرانارشدموسویمحسن
سیستان و بلوچستانکارشناسیسعادتمندعزیز الرحمان

خوارزمیکارشناسیافشارماجده
ھمدانکارشناسیسیفینیلوفر

ازاد بوشھرکارشناسیمرادیعلیرضا
تبریزکارشناسیپورمحمدیمیالد
ازاد بروجردکارشناسیقائم مقامیمنیره
غیرانتفاعی سجاد مشھدکارشناسیفریدونیفائزه 

تھرانکارشناسیناصریایدا
بیرجندکارشناسیتنگلیمحمدرضا

یاسوجکارشناسیخراسانیندا
صنعتی شریفکارشناسیمحمدشریفیشایان
فناوری ھای نوین سبزواریکارشناسیعلیمحمدیفاطمھ
رازیارشدطاھریزینب 
بوعلی سیناکارشناسیرابطیھانیھ
تھراندکتریجاویدیرضا
بیرجندارشدرضاپورحامد
علمی کاربردیکاردانیحاصلیزھرا
بوعلی سیناکارشناسیشربتیامید

ازاد ھمدانرابطیمحمد
بوعلی سیناکارشناسیابراھیمیسینا

فاطمیھ بندرعباسکارشناسیزارعیانسیھ
بوعلی سیناکارشناسیمیرزاییمھسا
بوعلی سیناکارشناسیحسنیسارا

بوعلی سیناکارشناسیطلعتیعاطفھ 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی تھراندکتریاردستانیمحمد عرفان

تبریزکارشناسیصالحیمھدی
بوعلی سیناکارشناسیشفیعیمھسا
بوعلی سیناکارشناسیموالنیارزو
بوعلی سیناکارشناسیبیگدلیسمانھ

اراککارشناسیمالحیبصیره
صنعتی شاھرودارشدسلیمیزینب 
فنی و حرفھ ای شیرازکاردانیگل موالییمھشید
بوعلی سیناکارشناسیفوالدوندزھرا

کردستانکارشناسیاصالنیسامان
سیستان و بلوچستانکارشناسیبلوچ الشاریعیسی
لرستانکارشناسیسپھونداحمد
شیرازکارشناسیحشمتینعیمھ
شیرازکارشناسیسیاھپوشمحمد
علم و صنعتارشدحمیدیگلریز

بوعلی سیناکارشناسیستاری قھفرخیپگاه
ازاد تھراندکتریاکابریملیکا

گیالنکارشناسیچگینیفاطمھ 
خوارزمیارشدجنتیسینا

ارومیھکارشناسیمحمودی
شھرکردکارشناسیمیرعالییمھتاب
ھنر اصفھانکاذشانوریانمائده

بیرجندکارشناسیزمانیمحدثھ
ھرمزگانکارشناسیخلیفھمژگان

تربتکارشناسیرحیمیالھھ
یزدکارشناسیزینل پورشبنم 
شیرازکارشناسیمحبیزھرا

قزوینکارشناسیقدیمیامیرحسین
ھرمزگانارشدرشیدینجم الدین

زنجانکارشناسیولی پورسھیال
ازاد تھران غربکارشناسینصیریمھسا

اراککارشناسیمعلمانشقایق



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ازاد سما شیرازکارشناسیحاصلیلیال

بابلسرکارشناسیخادملومعصومھ
فرھنگیان اصفھانکارشناسیحسنعلیحسین 
ولی عصر رفسنجلنکارشناسیمعین پورپریسا

تبریزارشدسیفیھوشنگ
سمنانکارشناسیھعسکریعلی

صنعتی شریفکارشناسیبختیاریارمان 
ھرمزگانکارشناسیکریمیندا

ھرمزگانکارشناسیدھقانیساجده
صنعتی شاھرودکارشناسییوسفی مولود
فردوسیارشدمرادینسرین
ھرمزگانکارشناسیخادمیپوریا
ازاد ساریکندیامیر
یاسوجکارشناسیسماواتامیر
یاسوجکارشناسیجمالیلیال

صنعتی اراککارشناسیاکبریعلی 
ھرمزگانکارشناسیامینیزھرا
ھنراصفھانکارشناسینصیر اصفھانیمریم

شیرازکارشناسیعسکریفرزاد
تھرانارشدمحمدیمھرداد

خوارزمیکارشناسیکرمیرضا
البرزارشدناطور محمود ایادیبھروز
رازیدکتریکیھانیشھاب 
ھنرتھرانکارشناسیافتخاریپریناز
بوعلی سیناکارشناسیجاللی تبارنرگس
البرزکارشناسیمحمودیرامین

ازادکاشانکارشناسیبوجاریمحمدصالح
فردوسیارشدفارقیمعین

ازاد کرمانشاهارشدخرم نژادبھاران
ھرمزگانکارشناسیرضویدالرام
خوارزمیکارشناسیقدیریمھسا
ازاد کرمانشاهکارشناسیعبدیارش



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ازاد اصفھانکارشناسیکابلیحلما
ازاد گنابادارشداسماعیل زادهعلی 

صنعتی اسفراینکارشناسیعقالنیفرشاد
بابلسرکارشناسیخادملوزینب 
کردستانکارشناسیبرزومریم

اصفھانکارشناسیپیمانیفاطمھ
صنعتی شریفکارشناسیعمومیعلی

بوعلی سیناکارشناسیطاھریمعصومھ
امام خمینیکارشناسیاژدریمھدی
ھنر اصفھانکارشناسیجعفریاحمد

ازاد تھران جنوبکارشناسیغفوریانفرراد
الزھرای تبریزکاردانیجوکارشیرین

ھرمزگانکارشناسیموسویانالناز
خوارزمیکارشناسیجعفری موسوی وندکیمیا

یزدکارشناسینیک یارمحمدرضا
جندی شاپورکاردانیکیانیفرید

تھران شرقکارشناسیبھشتیمحبوبھ 
 سوره تھرانکارشناسیحسینینجمھ
 تبریزکارشناسیزردوستنگار

آزاد کرمانشاهکارشناسیعبداللھزادهھوشیار
زاھدانکارشناسی ارشدافیونی زاده اصیلامیر
علمی کاربردی دزفولکارشناسیکریمیامین

سھند تبریزکارشناسیرضائیانحسین
پلیتکنیککارشناسی ارشدموذننوید

علوم پزشکی ایرانکارشناسیآتشفرازامیرشایان
آزاد کرجکارشناسیکیامریم
اشرفیکارشناسیمومنیمائده
امام رضا مشھدکارشناسیجعفریانسجاد

شھرکردکارشناسیشھبازیریحانھ
علوم پزشکی قزوینکارشناسیمدنینوشین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی مشھددکتریامیرینژادمصطفی

یزدکارشناسیسیفیفاطمھ
امام خمینی قزوینکارشناسیبابااوالدیالناز
سمنانکارشناسی دھقانکارمینا

زاھدانکارشناسی ارشدبھرام زھیمنیره
علوم پزشکی کاشانکارشناسیترابیمجید

آزاد اراککارشناسیخلج اسدیصالح الدین 
عالمھ طباطباییکارشناسیزندیماھان
سمنانکارشناسیکریمیانزھرا

شھرکردکارشناسیستاریطاھره
رازی کارشناسیگودرزیغزل
شھرکردکارشناسیکریمیعلی

زنجانکارشناسیآقاولیفاطمھ
پیام نور ایالمکارشناسینادیصدرا
تھرانکارشناسیحسنیحسن
سیستان و بلوچستانکارشناسیساالریمیالد

بوعلی سینا ھمدانکارشناسیبھرامیمسعود
علومپزشکی ایرانکارشناسیعبداللھی نژندعلی
صنعتی شاھرودکارشناسی ارشدمتیننیاوحید
آزاد زاھدانکارشناسیصارمیامیر
صنعتی شاھرودکارشناسیحمییشمیم
علوم پزشکی قزوینکارشناسیمرتضایینیکتا
آزاد بیرجنددکتریعزتیثریا

آزاد مشھدکارشناسی ارشد رحیمیانمھدا 
شھرکردکارشناسیکتیراییعلی

فردوسی مشھدکارشناسیمرتضویپورامیرحسین
سھند تبریزکارشناسیخداییسمانھ

ھنرھای زیبای تھرانکارشناسیبیاتامیررضا 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد بیرجنددکتریحیدریمحسن
علوم پزشکی ھمدانکارشناسینصرتیمحمد
صنعتی سیرجانکارشناسیرضاییحامد 
رازی کرمانشاهکارشناسیجوادیانعلی

کردستانکارشناسیجھانیاحمدرضا
جندی شاپور دزفولکارشناسیباباییفرید

سیستان و بلوچستانکارشناسیخالدیایوب
گلستانکارشناسیبنایی مقدمسارا
آزاد علوم تحقیقات تھرانکارشناسی ارشدسمعیانیعلی
کاشانکارشناسی ارشداسکندریالھام

صنعتی شریفکارشناسیخمرھومن
فردوسی مشھدکارشناسیعاقلالمیرا

صنعتی جندی شاپورکارشناسیزمانزادهمحمدمسعود
صنعتی جندی شاپورکارشناسیعباسپورامیر
صنعتی شریفکارشناسی ارشدکرباسیحامد

ھمدانکارشناسیملکیعلیرضا
تربیت مدرسکارشناسی ارشدخدابخشیمریم
صنعتی و فناوری پیشرفتھ کرمانکارشناسی ارشدباقریآتنا 

صنعتی جندی شاپورکارشناسیحمیدیعلیرضا
ھنر تبریزکارشناسیافشاریحمیرا
مراغھکارشناسیاسفندیاریسینا 
تھراندکتریبھرام زھییحیی
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدتوکلیسحر

عالمھ طباطباییکارشناسیکریمیمھشاد 
تھرانکارشناسیالھیھدیھ 
گلستانکارشناسی خبیبیانبھشاد
گلستانکارشناسیمحمدیکوثر

دامغانکارشناسییوسفیصدرالدین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
مشھدکارشناسیقنبرپورمرضیھ 
کاشانکارشناسیشادکامپردیس
آزاد تبریزکارشناسیبھزادعاطفھ 
ارومیھکارشناسیعدمیمحمد 

فردوسی مشھدکارشناسیمحسنیصداقت
شھرکردکارشناسیصادقیعلی

محقق اردبیلیکارشناسیبراتیحسن
زاھدانکارشناسیامیرینژادمازیار
صنعتی جندی شاپورکارشماسیسنجریآناھیتا

فردوسی مشھدکارشناسی ارشدجعفریمحمد صادق
گیالنکارشناسی ارشدخدابنده لوبھزاد
ھنر تھرانکارشناسیباباییافسانھ
محقق اردبیلیکارشناسیپورامنمھدی
آزاد تھران جنوبکارشناسیرادفاطمھ
زنجانکارشناسیرحیمیسپھر 
بیرجندکارشناسینوخنجیمیترا
پلیتکنیککارشناسیسلیمیعلی

آزاد انارکارشناسیشجاعتفاطمھ
بیرجندکارشناسیعربزادهحمید

صنعتی جندی شاپورکارشناسیسلیمانیمحمدجعفر
علم و فناوری مازندران بھشھرکارشناسیرمضانیمیثم 
صنعتی اسفراینکارشناسیپیوسعلی

علوم پزشکی مشھدکارشناسیحصاریفرشاد
سیستان و بلوچستانکارشناسیزھیطاھر حسین

تھرانکارشناسیداودیفائزه
علوم پزشکی ارومیھکارشناسی ارشدسلیمی فردزھرا
مالیرکارشناسیحکیمیفاضل
مدیریتکارشناسیقلیزادهمھتاب



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
زنجانکارشناسی ارشدنجفیغزالھ
بنابکارشناسیابراھیمیعلی

پیام نور مشھدکارشناسیجان سریاندانیال
علوم پزشکی قزوینکارشناسیعلیزادهنازنین

قمکارشناسی ارشدشمشیریعلی
شھرکردکارشناسیھراتیمرتضی

سیستان و بلوچستانکارشناسیرضویمھدی
محقق اردبیلیکارشناسیاصفیسجاد
آزاد قائم شھرکارشناسی ارشدخائفیجعفر
تبریزکارشناسیحقیقیزھرا
علوم پزشکی قمکارشناسیحیدریمحمد

علوم پزشکی البرزکارشناسیآسمانیفاطمھ 
سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشدبخش تمندانیکریم
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیفکردارفئزه
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیخداوردیانفریبا
پلیتکنیککارشناسی ارشدرضاییلیال

رازیکارشناسی ارشدرساییگالره 
آزاد تھران شمالکارشناسیساسانینسترن
علوم پزشکی ایرانکارشناسیجامکلوفاطمھ

ولیعصر رفسنجانکارشناسیاحصاییمحمد حسین
صنعتی خواجھ نصیرکارشناسیبیاتفاطمھ 

ارومیھکارشناسیآریافرھانیھ
تبریزکارشناسی ارشدپوردامنیادریس

بجنوردکارشناسی ارشدفیروزهمجید
آزاد تبریزکارشناسی ارشدفرشیبھنام

ارومیھکارشناسیملکی وندحسین
علوم پزشکی ایرانکارشناسیراشدمسعود 

سھند تبریزکارشناسیتاجیکمحمد رضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیاکبریالھھ 

عالمھ طباطباییکارشناسیکاوه آھنگرعلیرضا
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیگودرزیفاطمھ
گیالنکارشناسیابراھیم زادهبھمن
ملی بلوچستانکارشناسیمیرکازھی ریگیمحمد

آزاد کرمانشاهکارشناسیرضاییمحمد سعید
سراجکارشناسیکریملوآیدا

آزاد ھمدانکارشناسیدژآگاهمھتا 
یزدکارشناسیرحمتی پورالھام

انقالب تھرانکارشناسیمحمدیبھزاد
علوم پزشکی البرزکارشناسیصالحی نرگسیرسول
پیام نور کرجکارشناسیحاتمیفرشید
مشھدکارشناسیآزاد پورمحسن
محقق اردبیلیکارشناسیھاللیمھدی

اراککارشناسیصابریکتایون
زابلکارشناسیرنجبرفاطمھ
دریانوردی و علوم دریایی چابھارکارشناسیدھواریمیالد

علوم پزشکی ھمدانکارشناسیحاجی نظریفاطمھ 
فنی تبریزکارشناسیصادقیفرھاد
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیرحمانی دھکردیمھران
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیپورحسینھادی

تھرانکارشناسی ارشدناطور بھروزیمحمود
امجد تھرانکارشناسیمحمودیرامین

فردوسی مشھدکارشناسیسعیدیآیدا
خوارزمیکارشناسیریاحیمحمد علی

رازیکارشناسیمحمدیفاطمھ
تبریزکارشناسی ارشدمھدویفردین
علوم پزشکی البرزکارشناسیکی خامریم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیھاشمیمحمد
شھرکردکارشناسیقائدیزھرا
یزدکارشناسیبنازادهبھنام
شریفکارشناسیمعروفسجاد
محقق اردبیلیکارشناسیعزیزیرضا
سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشدعابدیمریم 
شھید بھشتیکارشناسیمحمدیساناز
شھید بھشتیدکتریزرگرزادهامیر

شھید بھشتیکارشناسی ارشدشاه طھماسبیوحید 
شریفدکتریطالی لوامیر محمد

بوعلی سینا ھمدانکارشناسیمحجوبیمھرناز
بندرعباسکارشناسیکرمیسیاوش

شھر قدسکارشماسیحسین زادهزھره
علوم پزشکی مازندرانکارشناسیپیرزادهکسعود

علوم پزشکی ایرانکارشناسیمشیزیامین
علوم بھزیستی و توانبخشیدکتریمرتضویسارا
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیصالحی فائزه

لوند سوئدکارشناسی ارشدمختاریعدنان
علوم پزشکی یاسوجکارشناسیبرقکھایده
اصفھانکارشناسیشاھرخیمانا

تھرانکارشناسی سنبل دلفرحان
تھرانکارشناسینصر اصل اصفھانیآرزو

خوارزمیکارشناسی عبودی نجفی خدیجھ
شھرکردکارشناسیبویریمیالد

پلیتکنیککارشناسی ارشدجاللیامیرحسین
پیام نور ارومیھکارشناسی ارشدجعفریحسین
تھرانکارشناسی رسولیغزالھ
گیالنکارشناسی ارشدجاوریساالر



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھید مدنی تبریزکارشناسیمقدسیویدا
شھرکردکارشناسینصیرینسیم

شیرازکارشناسیفرزانھ حمید 
محقق اردبیلیکارشناسیاسحاقیپویا

خواجھ نصیر کارشناسیحسینیاحمد 
صنعتی قمکارشناسیقلم برزھرا

باھنر کرمانکارشناسیشاه مرادیعلی اصغر
آزاد شیرازکارشناسی ارشدزارععلیرضا

استنفورد آمریکادکتریموسویمحمد 
شھرکردکارشناسیاسماعیلینیکو

سیستان و بلوچستانکارشناسیشھسواریصادق
صنعتی ارومیھکارشناسیموسویعلی اصغر

رازیکارشناسیمرادیفاطمھ
پیام نور شھرکردکارشناسیفدایفاطمھ

رازی کرمانشاهکارشناسیامیرینژادمینا
سیستان و بلوچستاندکتری حرفھ ایغمازیامیرحسین

خاتمکارشناسیعسگری عارفھ 
آزاد کرمانشاهکارشناسیدارابیپارسا

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدحامدیعطیھ 
زنجانکارشناسی ارشدشیدافرزھرا
شھرکردکارشناسیشھبازی تبارزھرا 
آزاد تھران مرکزکارشناسیخاتمیزھرا

آزاد بندر عباسکارشناسیزیارتی شاه عوضمحسن
آیت هللا بروجردیکارشناسیدلوچیسمانھ 

فیروزکوهکارشناسیبزرگیامیر
عالمھ طباطباییکارشناسیپورصادقیحسن
الزھراکارشناسیصمدپورغزالھ

سیستان و بلوچستانکارشناسی حسام عارفیکیانوش



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد قمکارشناسیحکیمیحسن

فردوسی مشھدکارشناسیصادقیرکسانا
رازی کرمانشاهکارشناسیمرادیشیما 
محقق اردبیلیکارشناسیوصلینوید

علوم پزشکی ایراندکتریبیداریشھربانو
زابلکارشناسییوسفیعطیھ
بروجردکاردانیکیانیآرزو

خواجھ نصیر کارشناسی ارشدنظریاحسان
آزاد بندر عباسکارشناسیجوکارنازنین 

رازیکارشناسی ارشدرحمتیانلیال
محقق اردبیلیکارشناسیکالنتریحمیدرضا

علوم پزشکی ھمدانکارشناسیشاھیرضا
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیکریمیمحمدرضا

ھنر تھرانکارشناسیطباطباییعلیرضا
فردوسی مشھدکارشناسیابراھیم
الزھراکارشناسیشھریاریبھنوش

علوم پزشکی مشھدکارشناسیدھنویاحمد
زنجانکارشناسی ارشدشاھرخیمریم

سھند تبریزکارشناسی ارشدمھینافرھود 
غیرانتفاعی تابرانکارشناسیعافیتامیر 

حکیم سبزواریکارشناسیبرزنونیمرتضی
آزاد کرمانشاهکارشناسیآزادیمیثم 

علوم پزشکی شھرکرددکتری حرفھ ایھمتیانفرنوش 
عمران و توسعھ ھمدانکارشناسیزھروندمھدی
خاتمکارشناسی بختیاریمھسا 
آزاد گرمساردکتریقھرمانیزھرا 
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیجعفریحسین 
علوم پزشکی تبریزکارشناسیحسن پوراسالم 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تھرانکارشناسی ارشدمرادی مھدی 

صنعتی اصفھانکارشناسی ارشدغفاریعلیرضا
چمران اھوازکارشناسی عسگری ریحانھ
تبریزکارشناسیفیضی زادمھدی 
ایالمکارشناسیمیرزاییعرفان
صنعتی اراککارشناسیاورکیپژمان 

رازی کرمانشھکارشناسیجمالیعلیرضا
موسسھ عالی ھالل ایرانکارشناسیساالری انیسھ 
فردوسی مشھدکارشناسیرضاییھاشم
پرندکارشناسیصفائیانپویا

فرھنگیان باھنر اراککارشناسیبشیونمھدی
محقق اردبیلیکارشناسیثریاییسینا 

رازی کرمانشاهکارشناسینریمانی رادفائزه 
بیرجندکارشناسینیک بینمحمد اسماعیل

نوشیروانی بابلکارشناسی ارشدشیرافکنمصطفی
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیشھبازیعلیرضا

علوم پزشکی ایرانکارشناسیحسنوندنسترن
سیستان و بلوچستانکارشناسیرئیسیجاوید
فردوسی مشھدکارشناسیغالمیزھرا 
آزاد تنکابنکارشناسیارشادیانفاطمھ 

محقق اردبیلیکارشناسی پرکاوشعلی
زنجانکارشناسی ارشدنجفیغزالھ
بنابکارشناسیابراھیمیعلی

پیام نور مشھدکارشناسیسریاندانیال
علوم پزشکی قزوینکارشناسیعلیزادهنازنین

قمکارشناسی ارشدشمشیریعلی
شھرکردکارشناسیھراتیمرتضی

سیستان و بلوچستانکارشناسیرضویمھدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
محقق اردبیلیکارشناسی ارشداصفیسجاد 
آزاد قائم شھرکارشناسی ارشدخائفیجعفر
تبریزکارشناسیحقیقیزھرا 
علوم پزشکی قمکارشناسیحیدریمحمد

علوم پزشکی البرزکارشناسیآسمانیفاطمھ 
سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشدبخش تمندانیکریم
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیفکردارفائزه
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیخداوردیانفریبا
پلیتکنیککارشناسی ارشدرضاییلیال 

ولیعصر رفسنجانکارشناسی احصاییمحمد حسین
علوم پزشکی ھمدانکارشناسیحسامیگانھ 
کرمانشاهکارشناسیعظیمیمجتبی
شھید اشرفی اصفھانیکارشناسیعباسیسھیال
پیام نور ھمدانکارشناسیرحمان پورفاطمھ
خلیج فارس بوشھرکارشناسیمرفاویسمانھ
جباریان ھمدانکارشناسیزارعیپیمان 
جندی شاپور دزفولکارشناسیناصریبتول

شریفکارشناسیعبدهللا زادهمرتضی
رازیکارشناسیمرادیمسعود 
چمران اھوازکارشناسیرضاییمھدی 
تبریزکارشناسیفتحیسھیل
علوم پزشکی ایرانگارشناسیخرم فربھنام
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیمحمدیزھرا
قمکارشناسیغفاریزھرا
تبریزکارشناسی ارشدایرانیمحمد

زنجانکارشناسیاسماعیلیمقصود
خواجھ نصیر کارشناسیشرفیمحمد مھدی

فردوسی مشھدکارشناسیارحامیعلی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بین الملل چابھارکارشناسیدھواریعئنان
آزاد تھران مرکزکارشناسیمحسن زادهحمید

علم و فرھنگ تھرانکارشناسیخانلیعلیرضا 
گیالنکارشناسییاریشایان 
زنجانکارشناسیقھرمانیمحمد

اصفھانگارشناسیاحمدیانمحمد جواد
آزاد تھران مرکزکارشناسیھرمزاسترآبادمینو

بوعلی سینا ھمدانکارشناسیعلیمردانی حیدریمیالد
ھنر و معماری پارسکارشناسی ارشدنیکرواننیلوفر
شیرازکارشناسی ارشدکرمییزدان

فنی شماره 1 تبریزکارشناسیرحمانی ادریس
علم و صنعتکارشناسی ارشدجعفریرضا

سیستان و بلوچستانکارشناسیکرامتیعارف
ھنر تھرانکارشناسی ارشدطیبیھومن 
محقق اردبیلیکارشناسیصابرمیالد
پلیتکنیککارشناسیصدراییثمین

فردوسی مشھدکارشناسی ارشدرضاییحسین
سھند تبریزکارشناسیحسنی محمد 

محقق اردبیلیکارشناسیحسنلوابلفضل 
سیستان و بلوچستانکارشناسیکدخدایی مھران 

ھنر اسالمی تبریزکارشناسیامیرفرھنگیشیوا 
قمدکتریرضاییامیر 

ارومیھکارشناسینجف زادهفاطمھ
سھند تبریزکارشناسیآزادیلدا
کارشناسیسلیمانیپویا

تھرانکارشناسی ارشدنوشادیسھیال
خرم آبادکارشناسیعلویارغوان 

سمنانکارشناسیگلشنی ابیضآمنھ 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شیرازکارشناسی ارشدھوتیمیالد

محقق اردبیلیکارشناسیباقریحسین
بیرجندکارشناسی ارشدعلی آبادیرضا 

شیرازکارشناسیزمانیمحمد حسین
سیستان و بلوچستانکارشناسیکردکامبیز
علوم پزشکی بوشھرکارشناسیشبانکارهآناھیتا
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیمحمدپورزھرا
تھرانکارشناسیفراھانیالھام

محقق اردبیلیکارشناسی ارشدموالییعبدالھ
آزاد اراککارشناسیمحمدیکامران
الزھراکارشناسیعظیمیسعیده
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیدروندیعلی 

علم و فناوری مازندران کارشناسیمحمد زادهمھران
قمکارشناسیقربانیمھدی 
علم و فرھنگ تھرانکارشناسیمیرزاییمھرداد
اسفراینکارشناسیاسداللھیآرمین
علوم پزشکی مشھددکتری عمومیحسن زادهحجت
محقق اردبیلیکارشناسیکرم زادهبھار 
پلیتکنیککارشناسی ارشدمیررحیمیمھدیھ
شھید بھشتیکارشناسیشریفیعلی

یادگارکارشناسیگویاپیمان 
تربیت معلم اصفھانکارشناسیپیرمرادیانمحمد مھدی

ھنر تبریزکارشناسینقدیندا
تھرانکارشناسی ارضشدرحیمیامیر 
شھید مدنی تبریزکارشناسیچوپانیلیال 

آزاد علوم تحقیقات تھرانکارشناسی ارشدگرامی پرورالوان
شھید بھشتیکارشناسیقاصر پویا

شھید رجاییکارشناسیصنیعیزھره 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازی کرمانشاهکارشناسیعبدسآذر

سیستان و بلوچستانکارشناسی قدرییحیی
ارومیھکارشناسیسعیدنیانسیم

شھرکردکارشناسی صالحیسجاد
لرستانکارشناسیکریمیانمریم
محقق اردبیلیکارشناسیصادقیھاجر
بوعلی سینا ھمدانکارشناسی ترکزھرا
خوارزمیکارشناسیاصغرپورفاطمھ
گناآبادکارشناسیحسامیسعیده
زاھدانکارشناسیمرادیعلی 
عالمھ طباطباییکارشناسیطاھری پارساشیما 
عالمھ طباطباییکارشناسیحسنی نفیسھ

صنعتی سجادکارشناسیخامسی تھرانیمنا
اصفھانکارشناسیصادقیآرین

فردوسی مشھدکارشناسیمحمدی دلوییمھدی
آزاد زاھدانکارشناسیصالحزھیمصطفی

شیرازکارشناسییزدانییونس
عالمھ طباطباییکارشناسیشیخیجلوه 
تھراندکتریسپاھیمحمد 
ھنر تبریزکارشناسیمزیدی مرادیعرفان

عالمھ طباطباییکارشناسیھاشمیسینا 
دامغانکارشناسیرحیمیکیانوش

محقق اردبیلیکارشناسیخلیل زادهامیر
شھرکردکارشناسیاسماعیلیفھیمھ
دانشگاه تبریزکارشناسیفرح بخشفرتاش
دانشگاه شھرکردکارشناسیکریمیسوزان

علوم پزشکی سمنانکارشناسیسید اردکانیسید مرتضی
صنعتی شریفکارشناسیسمیعی نسبمینا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه ھرمزگانکارشناسیشیخیقاسم

ازاد نجف ابادکارشناسیربیعیراضیھ
دانشگاه تبریزکارشناسیآیرملوپیام

دانشگاه مالیرکارشناسیکاظمینانعلی
ازاد خمینی شھرکارشناسیاحسانیزھرا
دانشگاه تبریزکارشناسیشامخیشیما

فردوسی مشھدکارشناسیموسویانسیدعلیرضا
دانشگاه کردستانکارشناسیمفاخرییزدان
دانشگاه ھنر تھرانارشدامینھومن
فردوسی مشھدکارشناسیخوسفیانالھام

امیرکبیرکارشناسیامرالھیمحمد امین
دانشکده شریعتیکارشناسیصیفیریحانھ

ازاد خمینی شھرکارشناسیمحبیسحر
دانشگاه اصفھانکارشناسیکرمی زادهمحمد  
دانشگاه تھراندکترااشتریصالح
 دانشگاه اراککارشناسیشمشیریفاطمھ
دانشگاه بیرجندکارشناسیجھانیمھدی
 دانشگاه بیرجندارشدسلمانیان نوغابیرسول
عالمھ طباطباییارشداحمدیانمھدی
دانشگاه ایالمکارشناسیسحابیمھدی
رازی کرمانشاهکارشناسیصیدیمریم
ازاد نجف ابادکارشناسیاکبریزھرا
دانشگاه ھنر تھرانارشدرستگارآرین
ازاد نجف ابادکارشناسینبی زادهآرین

ازاد یزدکارشناسیسیدیسیدامیرحسین
ازادگنابادکارشناسیروحانیعلیرضا
کرمانشاه کاردانیحسن بیگیمحبوبھ
ازاد بردسکنکارشناسیرحمتیمھدی
دانشگاه سورهکارشناسیصدقیرایحھ
پیام نور ارومیھکارشناسیعطافردین

باھنر کرمانکارشناسیافضلیامیر



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بوعلی ھمدانکارشناسیقربان سرشتزھرا
نوشیروانی بابلکارشناسیعلیزادهزھرا
دانشگاه کاشانکارشناسیمھاجریپریسا
دانشگاه زنجانکارشناسیسودیسعید

دانشگاه  یزدکارشناسیکریم ابادیفاطمھ
امیرکبیرکارشناسیبرات وکیلیالھھ

علم و صنعتکارشناسیمیریرضا
فردوسی مشھدکارشناسیبنی اسدیعقیلھ
دانشگاه تھرانکارشناسیجعفری جوزانیھستی

پیام نور شیرازکارشناسیشھابیسیدعلی نقی
دانشگاه کردستانکارشناسیمحمدیآرمان
دانشگاه فرھنگیان پردیس اھوازکارشناسیفتاحیمبینا

خوارزمیکارشناسیموسوی زھرا
دانشگاه یزدکارشناسیطایفیمصطفی

دانشگاه رقیھ یزدکارشناسیمحیطفاطمھ
پیام نور شیرازکارشناسیاحمدی سھیال

فردوسی مشھدکارشناسیمولوی امیرحسین
ازادارشدباقرزادهسیدمصطفی

نوشیروانی بابلکارشناسینعمتیطاھره
صنعتی شریفارشدحسینیمحمد
دانشگاه ھرمزگانکارشناسییونسیساره
ازاد مشھدکارشناسیمشیریصبا

ازاد کرمانشاهکارشناسیکرمانشاھیعلیرضا
فردوسی مشھدکارشناسیرضاییارغوان

بوعلی ھمدانکارشناسیرضایی مھرحامد
بوعلی ھمدانکارشناسینقدیمھدی

دانشگاه یزدکارشناسیمیرسلیمیسیدامیرمحمد
بوعلی ھمدانکارشناسیعابدینیفاطمھ

دانشگاه خلیج فارس بوشھرکارشناسینیکخوییحمیدرضا
شھید بھشتیکارشناسیمالصادقیمحمد
امیرکبیرکارشناسیپیریاییبھار



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه گیالنارشدتقی زادهسھند

ازاد مشھدارشدبی غممحدثھ
دانشگاه مازندرانارشدرضازادهمرتضی

دانشگاه مرندکارشناسیسابقیرضا
دانشگاه اصفھانکارشناسیاقاییمھرداد

ازاد قزوینکارشناسیمحمدیامیرحسین
؟؟؟کارشناسیرضاییمحمد
موسسھ اموزش و پژوھش مدیریت و برنامھ ریزیارشدکمانگرحمید 

امیرکبیرکارشناسیزارع شاھیعارف
دانشگاه شیرازکارشناسینوبھارامیرحسین

علوم پزشکی کردستانپزشکیآرین نیاکیوان
؟؟؟کارشناسیمحققنظیره
؟؟؟ارشدانصاریمحمد
دانشگاه زنجانکارشناسیفرج زادهحامد
دانشگاه تھرانکارشناسیرجبیسحر

ازاد قزویندکترافیلیھومن
دانشگاه یزدکارشناسیدھقانیامیرحسین

باھنر کرمانکارشناسیاباذریکیمیا
الزھراکارشناسیرضاییزینب
؟؟؟کارشناسینادری حقحسین

شھید بھشتیکارشناسیقربانیامیرعلی
عالمھ طباطباییکارشناسیابراھیمیسھا

فردوسی مشھدارشدسالمیفاطمھ
فردوسی مشھدکارشناسیمنتظر تربتییوسف
دانشگاه بین الملل قزوینکارشناسیهللا بخشزھرا
دانشگاه شھید مدنی اذربایجانکارشناسیساعیزھرا

امیرکبیرکارشناسیمروتیلعیا
دانشگاه لرستانکارشناسیشیرانیزینب

دانشگاه تھرانارشداھنگرانی فراھانیصحابھ
دانشگاه بیرجندارشدعلویانسیدحسن

بوعلی ھمدانکارشناسیاحمدیشکوفھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه فرھنگیان گلستانکارشناسیابراھیمی الریمیعلی
دانشگاه تھرانکارشناسینورمحمدیعسل
ازاد ھمدانکارشناسیاحمدیپریسا
دانشگاه اصفھانکارشناسیسندگلشقایق

دانشگاه ھنر اسالمی تبریزکارشناسیزارعیمرضیھ سادات
فردوسی مشھدکارشناسیطاھریصادق

دانشگاه ارومیھکارشناسیحدادامیر
ازاد بھبانکارشناسیتفریحیمھدیس
دانشگاه زنجانکارشناسیکوه کمریشھریار

دانشگاه تھرانکارشناسیھدایتمھدی
ازاد کرمانشاهکارشناسینادمیصفورا

دانشگاه خلیج فارس بوشھرکارشناسیحق شناسعلیرضا
دانشگاه کرمانشاهکارشناسیایرانشاھیآرمان

دانشگاه تبریزکارشناسیپورگلیعلی
عالمھ طباطباییکارشناسیبسطامیمھسا
صنعتی شریفکارشناسیجھانیانفرید

فردوسی مشھدکارشناسیقوتی سفید سنگیحسین
چمران اھوازدکتراجمشیدیبابک

دانشگاه گنابادکارشناسیگندمیمرضیھ 
فردوسی مشھدکارشناسینیکونسبعلی
دانشگاه یزدکارشناسیرداییعلی

دانشگاه صنعتی شاھرودکارشناسیشبیھیمحمد
دانشگاه شیرازکارشناسیرابطسارا
دانشگاه درودکارشناسیجمشیدیپریا
دانشگاه خوراسگانکارشناسیتاالریآنیتا

علم و صنعتارشدعزتیمھران
دانشگاه بیرجندارشداصغریامیرحسین

دانشگاه گلستانکارشناسیخسرویمھرناز
دانشگاه ارومیھارشدامینیزھرا

دانشگاه خلیج فارس بوشھرکارشناسیعلیپورعلیرضا
دانشگاه زنجانکارشناسیشیخ زادهمحمدسجاد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
کرمانشاه کاردانیبھرامیپردیس

دانشگاه یزدکارشناسیگنجعلیپارمیس
علوم پزشکی ھمدانارشدطاھریثنا

دانشگاه تھرانکارشناسیشفیعیمحمد 
دانشگاه حکیم سبزواریکارشناسیرحیمیانمحمد

محقق اردبیلیکارشناسیاقدمیمسعود
دانشگاه دورودکارشناسیکریمیرویا

موسسھ غیرانتفاعی قشمارشدزارع زادهکامیاب
دانشگاه گرگانپزشکیشھیدیخاطره

علوم پزشکی ھمدانپزشکیامیرینیما
دانشگاه یزدکارشناسیکمالیینفشھ
جھاد دانشگاھی اصفھانکارشناسیتفریحیمبینا

فردوسی مشھدکارشناسیعلیخانینازنین
چمران اھوازارشدلطفیاحمد
امیرکبیرکارشناسییوسفیعسل

دانشگاه اصفھانکارشناسیعزیزیپرنیان
دانشگاه اصفھانکارشناسیمحمدزمانیفایزه

شھید بھشتیارشدعابدین زادهنرگس
رازی کرمانشاهکارشناسیمیرزاییفایزه
دانشگاه نازلو ارومیھکارشناسیمحمدرحیمیھادی

دانشگاه تھرانکارشناسیگل چینمحمد نوید
بوعلی ھمدانکارشناسیقاسمیحسین

پیام نور ھمدانارشدبختیاریشکوفھ
فردوسی مشھدکارشناسیشاھیامیرحسین

دانشگاه بین الملل داروسازی قشمدکتراسلمان حنیف
دانشگاه صنعتی کرمانشاهکارشناسیویسی نژادعلی

دانشگاه اصفھانکارشناسیقاسمیمعصومھ
دانشگاه بینالود طرقبھکارشناسیرضایی ثانیعلیرضا

دانشگاه لرستانکارشناسیقالوندمحمد
علوم پزشکی بجنوردکارشناسیطاھرزادهمحدثھ

دانشگاه مفید قمارشدذوالقدرحمیدرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه ایالمکارشناسیصادقیرضا

دانشگاه فرھنگیان گرگانکارشناسیمحمدی گنبدعبدالبصیر
امام صادقکارشناسیحق شناسفاطمھ

فردوسی مشھدکارشناسیفرش چینسروش
رازی کرمانشاهکارشناسیعزیزی میرحسینیمحمدرضا

دانشگاه شھرکردکارشناسیھراتیانشھرزاد
دانشگاه ارومیھکارشناسیمیرزا زادهالناز
رازی کرمانشاهکارشناسیبزرگیمیالد
دانشگاه استبھان فارسکارشناسیداوریمحمد
رازی کرمانشاهکارشناسیامینیفاطمھ

امام صادقکارشناسیربیعیریحانھ
دانشگاه شیرازکارشناسیبنامحسن
دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیاحمدزادهمیالد
دانشگاه ارومیھکارشناسیرضاپورسودا
دانشگاه تھرانکارشناسیسیف الھ زادهعلی
نوشیروانی بابلکارشناسیاحمدیرضا

دانشگاه ھنر تھرانارشدسیداحمدیمرضیھ
دانشگاه رجایی تھرانکارشناسیاسالمیھسارا

دانشگاه علم و فرھنگکارشناسیمصباح زادهنرگس 
رازی کرمانشاهکارشناسیریزه وندیداریوش
دانشگاه فرھنگیان تھرانکارشناسیمرادی حقیقترضوان

شھید بھشتیکارشناسیسعیدیمھدی
محقق اردبیلیکارشناسیاسدیان آیالرمحمد

جندی شاپورکارشناسیچماچممحبوبھ
فردوسی مشھدکارشناسیسنگونیفاطمھ
علوم پزشکی قزوینکارشناسیغیاثیانمھوین
دانشگاه دامغانکارشناسیمھدی زادهفاضل

علوم پزشکی بیرجندپزشکیرھبرعلی
پیام نور گنابادکارشناسینداییفاطمھ
ازاد گرگانکارشناسیداورینگار
دانشگاه علمی کاربردی کاردانینوروزیرحیم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه خلیج فارس بوشھرکارشناسینژادیحسین

علوم پزشکی بیرجندکارشناسیجعفری  امید
فردوسی مشھدکارشناسیمھدیزاده فردزھره
دانشگاه ھرمزگانکارشناسیرھنمامحمد
دانشگاه فرھنگ و ھنرکارشناسینوروزیرحیم
دانشگاه ارومیھکارشناسیکریمیسینا

دانشگاه سنندجپزشکیموسویحمیدرضا
دانشگاه بجنوردارشدنامورحسین

دانشگاه تھرانکارشناسیشعبانیشایستھ
دانشگاه ارومیھکارشناسییاحقیجواد
عالمھ طباطباییکارشناسیشیرازیعلی

فردوسی مشھدکارشناسیمیرزاییمحمود
علوم پزشکی شھید صدوقی یزدپزشکیعبدیمرتضی

غیرانتفاعی تابران مشھدکارشناسیمحسنانمجید
ازاد یزدکارشناسیرنجبرعلیرضا

ازاد قزوینکارشناسیمکریانپوریا
دانشگاه بیرجندکارشناسیصفاییمیالد
دانشگاه تربت جامکارشناسیاقابیگیمھناز
علوم پزشکی بیرجندکارشناسیعابدینیرضا

خوارزمیارشداحراریاحسان
ازاد نجف ابادکارشناسیمنصوریشادی

محقق اردبیلیکارشناسیخشت پزویدا
دانشگاه تھرانارشدشاه بدینیسیدپوریا

دانشگاه فرھنگیان تھرانکارشناسیابوالیفاطمھ
دانشگاه گلستانکارشناسیمشکینیسینا

علوم پزشکی شیرازارشدعلیزاده زکریاراضیھ
محقق اردبیلیکارشناسیکالنتریحمیدرضا
محقق اردبیلیکارشناسیامین پورعبدالسالم

دانشگاه ھرمزگانکارشناسیصادقیعرفان
دانشگاه ارومیھکارشناسیسلطانیامیر

جندی شاپورکارشناسیلطیفیمھدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازی کرمانشاهکارشناسیکساییزھرا
ازاد تھران جنوبکارشناسیانتظاریعلی
صنعتی شریفکارشناسیمحیط نژادمعین

علوم و تحقیقاتپزشکییدالھیشکوفھ
محقق اردبیلیکارشناسیحقیقیعبدالخالق

صنعتی شریفکارشناسیرادمھدی
دانشگاه تھرانکارشناسیسیدحسنیشھرزاد
محقق اردبیلیکارشناسیشوانیمیکاییل 

رجایی کرمانشاهکارشناسیقنبریرضا
امیرکبیردکترادادگرشیما

دانشگاه علوم بھزیستی وتوانبخشیارشدفرازمندشیرین
دانشگاه بیرجندارشدعزیزیفرشاد
دانشگاه تبریزکارشناسیاسماعیل زادهمیالد
علوم پزشکی مشھدکارشناسیثائریحسام

دانشگاه بین الملل امام خمینیکارشناسیانصاریافسون
علوم پزشکی کردستانکارشناسیظریفیارمین
دانشگاه گنابادکارشناسیرحیمی زھرا
دانشگاه علم و فرھنگکارشناسیمحبوب نژادملیکا

صنعتی شریفکارشناسیاحسانی نژادمحمدحسن
رازی کرمانشاهکارشناسیامامییوسف

دانشگاه سورهکارشناسیخانکیالھھ
عالمھ طباطباییکارشناسیرحیمیمھسا
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیاقاامینی ھاشمیم
دانشگاه بیرجنددکترابھروانایمان
دانشگاه تھرانارشداقاکریمیارش
محقق اردبیلیکارشناسیمھدی نزادایلیا

علوم پزشکی زنجانارشدحسنویذوالفقار
دانشگاه تبریزکارشناسیاحمدیآسو

نوشیروانی بابلکارشناسیپارسیکامیار
شھید بھشتیکارشناسیتوانای رادجواد

رازی کرمانشاهکارشناسیدرکھآرزو 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه مالیرکارشناسینیکبختزھرا

رازی کرمانشاهارشدخزلیمحمدرضا
فردوسی مشھدارشدشاکریمھشید

ازاد تبریزکارشناسیاسدپورسینا
پیام نور رشتکارشناسیجعفرزادهسیده الناز

نوشیروانی بابلکارشناسیسعیدیمتینھ
دانشگاه بیرجندکارشناسیبھزادیعلی
پیام نور مشھدکارشناسیکارگرآتنا

علوم پزشکی بیرجندکارشناسیجعفریامید
محقق اردبیلیکارشناسیکاتبفاطمھ
دانشگاه ھنر تبریزکارشناسیمعمارباشیفاطمھ
دانشگاه زنجانارشدزارعایمان

علوم پزشکی مشھدکارشناسیانگشتریامیرحسین
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیاقاامینی ھاشیما

دانشگاه دامغانکارشناسیکرباسیفاطمھ
امیرکبیرکارشناسیخلیلیمحمد
دانشگاه  شھرری تھرانکارشناسیجمالیمھناز
علوم پزشکی بیرجندکارشناسیرییسیمحمد

عالمھ طباطباییکارشناسیپناھیمسعود
دانشگاه ارومیھکارشناسیعباس نژادنگین

دانشگاه بنابکارشناسیآذریعلیرضا
علوم و تحقیقاتارشدزرگریمیالد

دانشگاه لرستانکارشناسیآرمانمحبوبھ
پیام نور ھمدانکارشناسیمسلم خانیعلی
عالمھ طباطباییارشدشاملوامیر
دانشگاه کردستانکارشناسیاحمدینوید

دانشگاه دامغانکارشناسیعلی نورینسترن
محقق اردبیلیارشدعبدیمحمد
علوم پزشکی گنابادکارشناسیاحمدابادیالھھ

دانشگاه تھرانارشدفروزندهوحید
ازاد تھران  کارشناسیکالنتریمصطفی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی مشھدارشدسھیلی فرسینا

رازی کرمانشاهکارشناسیتیموریسعید
امیرکبیرکارشناسیچشم براهمحمدصابر

ازاد تھرانپزشکیحسین پورفاطمھ
ازاد گنابادکارشناسیمرادی  یسنا

دانشگاه قوچانکارشناسیشورابیمھدی
ازاد مشھدکارشناسیشیداییشکیبا
دانشگاه شیرازکارشناسیعبدالھیپگاه

صنعتی شریفارشدزارعیفاطمھ
دانشگاه فرھنگیانکارشناسیقنبری دولت ابادیمرضیھ 
علوم پزشکی تبریزارشدموسی پورراضیھ

دانشگاه بیرجندکارشناسیانصاریمحمد
دانشگاه یزدکارشناسیابراھیمی پورفھیمھ

فردوسی مشھدکارشناسیمحمدیامیرحسین
ازاد تھران جنوبکارشناسیمیرمحمدیمریم
بوعلی ھمدانکارشناسیشیراوندشیما

ازاد یاسوجارشدارجمندسیدجمال الدین
سلمان فارسی کازرونکارشناسیشنان پورعماد
دانشگاه بجنوردکارشناسینجفیاکبر

دانشگاه ارومیھکارشناسیمومنراضیھ
دانشگاه تبریزکارشناسیالیاسیامیر

ازاد تھران جنوبکارشناسیشفیقیمحمدجواد
ازاد کرمانشاهدکتراروشنیمحمد مھدی

علوم پزشکی تبریزکارشناسینجفی وندمرتضی
دانشگاه شھید مدنی اذربایجانکارشناسیباالزادهنیلوفر
فردوسی مشھدکارشناسیمقبلیملیکا
خوارزمیکارشناسیعطاییمیترا

دانشگاه ھرمزگانکارشناسیطاھریام البنین
دانشگاه تھرانکارشناسیبھرامی مقدممحمدامین

ازاد فساکارشناسیحکسبحان
دانشگاه کردستانکارشناسیدانشمندمسلم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ازاد تھران شمالکارشناسیحسین زادهالھھ

بوعلی ھمدانکارشناسیعباسیرحیمھ
دانشگاه سورهکارشناسیمھدیونفاطمھ

صنعتی شریفکارشناسینصیبیمحمدجواد
ازاد تھران جنوبارشدرسولیسپیده 
رازی کرمانشاهدکتراسلیمیحسنا 
رازی کرمانشاهارشدصفری نیاپریسا

آزاد تبریزکارشناسیفتح آذرعلیرضا
دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناسیشھسواریصادق
خوارزمی تھرانکارشناسیاعظمیعلی 
کارشناسیخالق امیر

پیام نور تبریزکارشناسیابراھیمیآرش 
دانشگاه آزاد تھرانارشدآغاسیآزاده
پیام نور تبریزکارشناسیشریفیمریم
خواجھ نصیرکارشناسیخردھوشنیما

دانشگاه زنجانکارشناسیکوشاپرستو
علوم پزشکی تبریزکارشناسیاحمدیگلناز
دانشگاه تھرانکارشناسیاقاعلیآمنھ

آزاد کرمانکارشناسیدھقانسجاد
دانشگاه شھرقدسکارشناسیشعبانیشقایق
علوم پزشکی تبریزکارشناسیخلیلیفاطمھ
باھنر کرمانارشدجمالیفاطمھ
دانشگاه تبریزارشدفتوتسیمین

دانشگاه مازندرانکارشناسیآخوندزادهتکتم
دانشگاه علی ابادارشدمحمودیعلی اکبر

دانشگاه تبریزکارشناسیفیروزی تنھاغزالھ
صنعت نفت ابادانارشدجعفریفرھاد
دانشگاه تبریزکارشناسیاھرابیھانیھ 
دانشگاه ارومیھکارشناسیبروکانلوزری

دانشگاه شیرازکارشناسیمشھدیاحسان
دانشگاه ھرمزگانکارشناسیفناخواهفرشتھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
پیام نور تبریزکارشناسیجمالپوررعنا 
آزادارشدمحمودیمھدی
خواجھ نصیرکارشناسیھراجیشیدا

دانشگاه تبریزکارشناسیغفارپوربھناز
دانشگاه بیرجندارشدبیداریانبھزاد
دانشگاه ارومیھکارشناسیعبدهللا زادهزھرا

دانشگاه شیرازکارشناسیتقویسیدسبحان
دانشگاه شھرکردارشدعصمتیمسلم

دانشگاه کرمانکارشناسیافزاحسین 
رازی کرمانشاهکارشناسیباباییکامیار

دانشگاه زنجانارشدتجلی فرنیلوفرسادات
دانشگاه تبریزکارشناسینصیرپورسونیا
دانشگاه شھرکردکارشناسیحسینیگلناز 

آزاد تھران مرکزارشدخالصیمحمدحسن
علم و صنعتکارشناسیناصحیرضا

خواجھ نصیرکارشناسیمحمدیآناھیتا
پیام نور شیرازکارشناسیحسینیسیده زھره

فردوسی مشھدارشدبھمن یارحمید
دانشگاه یزدپزشکیرستمیآتنا

آزاد کھنوجکارشناسیعزیزینسرین
دانشگاه تبریزکارشناسیتقی پورامیر
بوعلی ھمدانارشدآسپارصمد
خوارزمی تھرانکارشناسیحاجیوندمھدی

دانشگاه فیروزابادکارشناسیمرادیانکرامت  هللا
امیرکبیرارشدفرھادیانفرھاد

پیام نور شھرریکارشناسیدرگاھی نژادآیدا
آزاد زنجانارشدحریریحامد

سلمان فارسی کازرونکارشناسیرمضانپورمحبوبھ
دانشگاه تھرانکارشناسیحکیمیعارفھ
فردوسی مشھدارشدفرزام نژادایمان
علوم پزشکی لرستانپزشکیموالییمیثم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیمقدسآرش 
دانشگاه آملکارشناسیبابکیفاطمھ

آزاد کازرونکارشناسیاحتشامیعلیرضا
دانشگاه ارومیھکارشناسیحسین زادهزھرا

مالزیارشدصادقیشھرام 
آزاد قزوینارشدحاجی سید نصیرسحر
دانشگاه افسری شھید ستاریکارشناسیالوندیامیر
دانشگاه ھنر تبریزکارشناسیخوب نژادرضا
دانشگاه ارومیھکارشناسیدولتیفائقھ 
پیام نور تبریزکارشناسیصفری  سودا
علوم پزشکی کاشانکارشناسیعسلیعلی

صنعتی بیرجندکارشناسیانصاریمحمد 
دانشگاه مازندرانکارشناسیتیمورزادهسولماز

دانشگاه ارومیھکارشناسیمحمودیپریسا
صنعتی سنھد تبریزکارشناسیکلستانیفرانک
علوم پزشکی بابلکارشناسیبزرگ نیاصدف
غیرانتفاعی صبا ارومیھکارشناسیآذریارسمانھ

علوم پزشکی ساریکارشناسیحسینیفاطمھ زھرا 
آزاد تھران جنوبکارشناسیپورامین آیینآرش 

دانشگاه ارومیھکارشناسیشجاعیراضیھ
بین الملل قشمدکتراسلمانحینف
علوم پزشکی بابلدکترااذرپورآرمان

ازاد ارومیھدکترامحمودابادیسینا
پیام نورکارشناسیاسیایی بخشکندیمحمد

رازی کرمانشاهدکتراحسینیمرضیھ
دانشگاه ارومیھکارشناسیملک لودرنا
دانشگاه تبریزارشدرسولی حمید

دانشگاه مازندرانکارشناسیرمضانیمرضیھ
بوعلی ھمدانارشدھمتیمحمد
دانشگاه ارومیھکارشناسیطسوجیآرمینا
علوم پزشکی تبریزکارشناسیفرزین مقدمدنیز



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی کرمانشاهپزشکیآساسارا
دانشکده محیط زیست کرجکارشناسیدربانشیما

دانشگاه ارومیھکارشناسیمحمدیزھرا 
دانشگاه اراککارشناسینانیاحمدرضا

پیام نور تبریزکارشناسیبشارتمیدیا
ازاد شیرازارشدگرامیمحمد جواد

دانشگاه ارومیھکارشناسیمیرزاییکاشف
پیام نور تبریزکارشناسیکریم زادهفایزه 

علوم پزشکی اراککارشناسیحسینیسیدسیروان
دانشگاه تھرانارشدرسولیسروش 

دانشگاه ارومیھکارشناسیاقایاریژالھ
جھاد دانشگاھی اھوازکارشناسیرستگاریعلی

آزاد کرجکارشناسیانصاریایمان
دانشگاه زنجانکارشناسیتکمیلیتھمینھ 

دانشگاه تھرانارشدیوسفیوحید
علوم پزشکی تبریزکارشناسیحیدرینپار

علم و صنعتکارشناسیالیاسیمھدی
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیگشایشزھرا
ازاد نجف ابادکارشناسیسلطانیاناسما

علم و صنعتارشدحسینیافسانھ
رازی کرمانشاهارشدخرمینیما

بوعلی ھمدانکارشناسیرضاییبابک
پیام نور تبریزکارشناسیفرزانیانفایزه 
علم و صنعتکارشناسیحسینیھیمن 
دانشگاه تبریزکارشناسیجھانیمسعود

حکیم سبزواریکارشناسیادیبیمصطفی 
خواجھ نصیرکارشناسیسیدقوامیفاطمھ

علم و صنعتدکترامحمدیمحمدرضا
دانشگاه تھرانکارشناسیخلیلیشیرزاد

دانشگاه ھنر تبریزکارشناسیمحیط ابادیمحمدرضا
دانشگاه تبریزکارشناسیموسوی نیاسیدعطا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه ھرمزگانکارشناسیاحمدیسعیده
علوم پزشکی تبریزدکتراتیموریزھرا
شھید بھشتیکارشناسیمحمودینگار
علم و صنعتکارشناسیبرجیانشیوا

آزاد مرندکارشناسیسیدخوشکارپریسا 
ازاد میانھارشداحمدیزھرا

علوم پزشکی تبریزکارشناسیاکبرزادهلعیا
دانشگاه شھرقدسکارشناسیشعبانیشقایق

دانشگاه بیرجنددکتراگلمرادیمحمدرضا
شھیدرجایی تھرانکارشناسیساعدیسعید 
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیمحمدی نژادمحمد 

ازاد شیرازکارشناسیخوش نظرفیروزه 
علم و فناوری مازندرانکارشناسیاحمدزادهامیرحسین

خوارزمی کرجکارشناسیاسکندریسارا
دانشگاه تبریزکارشناسیمحمدیالیسا
بوعلی ھمدانکارشناسیصالحیزھرا
ازاد زنجانکارشناسیعمارلوحامد

فردوسی مشھدکارشناسیاشراقیمحمدصادق
صنعتی بابلکارشناسیباقریرضا
دانشگاه تھرانکارشناسینظریعلی

بوعلی ھمدانکارشناسیسیفیعارفھ
علم و صنعتکارشناسیالماسیپویا

دانشگاه ارومیھکارشناسیقادریھدیھ
دانشگاه سراج تبریزکارشناسیوحدانیصبا

دانشگاه یاسوجکارشناسیبالدی نژادسید مھدی
چمران اھوازکارشناسیمرادیانعلی

امیرکبیرکارشناسیبیگلومحمدحسن
بوعلی ھمدانکارشناسیمھربانیجمال

ازاد گچسارانارشدبازیارداراب
علم و صنعتکارشناسیملجاییسارا

فردوسی مشھدکارشناسیپورتاجیمھرشاد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ازاد کرجکارشناسیترابیکوثر
دانشگاه امام رضا یزدکارشناسیخانیطاھا

ازاد قزوینکارشناسیعباسپورمھدی
بوعلی ھمدانکارشناسییوسفیھیمن 
ازاد ایذهکارشناسیچوبینعارف

دانشگاه بیرجندکارشناسیعبادیانامیرحسین
علم و صنعتکارشناسیفرمانیمحمدعلی

علم و صنعتکارشناسیمحمدی دوستاحمد 
دانشگاه تبریزکارشناسیاطمینان مھرامیر

علوم و تحقیقاتارشددانیفاضل
شھید بھشتیکارشناسیحکمتسجاد

سلمان فارسی کازرونکارشناسیاحمدی پناهیاسمین 
دانشگاه زنجانکارشناسیمیرزاییناصر

دانشگاه یزدکارشناسیمیرزاییامیرحسین
علوم پزشکی بوشھرکارشناسیافتخاری جویوسف
جندی شاپور دزفولکارشناسیرشیدیانعلی 
پیام نور سقزکارشناسیقادرزادهمحمد

باھنر کرمانکارشناسیجشاریصوفیا
دانشگاه بنابکارشناسیعزیزیمیثم

ازاد تھران  کارشناسیجزایریسمیرا
دانشگاه اسالمشھرارشدحاج بیگیمھناز
علوم پزشکی تبریزکارشناسیابش وندسحر
دانشگاه فرھنگیان رسول اکرم اھوازکارشناسیوطن خواهسعید
سلمان فارسی کازرونکارشناسیشنان پورعماد
شھید بھشتیکارشناسیلباسیآیدا

علم و صنعتکارشناسیطالبلومحمدرضا
دانشگاه ھنر  اصفھانکارشناسیرحمانیمریم 
دانشگاه پیشواکارشناسیخلفیمھدی

کرمانشاهکارشناسینثاریمسعود
علوم پزشکی مشھددکتراالجوردیفریبا
دانشگاه تھرانارشدمجتھدزادهزینب



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی اصفھانکارشناسیھاشمیزھرا

علم و صنعتکارشناسیکافیکیارش
دانشگاه تبریزکارشناسیحیدرزادهموسی
دانشگاه فرھنگیان رسول اکرم اھوازکارشناسیمکاری نورانیماھان

پیام نور تبریزکارشناسیرضاخانییلدا
علوم پزشکی تبریزکارشناسیخالدیانکیانوش

دانشگاه مازندرانکارشناسیاکبرنژادکوثر
پیام نور تبریزکارشناسییعقوبیھانیھ 
علم و صنعتکارشناسیحدادیپژمان
دانشگاه تھرانکارشناسیپالسدارحسین 
دانشگاه بیرجندکارشناسیبستانیانمحمد

حکیم سبزواریکارشناسیولی نژادمحمد امین
علم و صنعتکارشناسیکاظمیفایزه 
علم و صنعتکارشناسیاسماعیلیعلی

چمران اھوازکارشناسیاحمدیانسرور
علم و صنعتکارشناسییزدی پناهفرزاد
ازاد شوشترکارشناسیصالحی کیامھشید
چمران اھوازکارشناسیاکبریمحمد
بوعلی ھمدانکارشناسیصادقیعطیھ
علم و صنعتکارشناسیمزینیاپوریا

دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیخدامیمھسا سادات
علم و صنعتکارشناسیمنصوریانمھمدمھدی

رازی کرمانشاهکارشناسیقلوزیھادی
عالمھ طباطباییکارشناسیشھمرادیالھام
دانشگاه تھرانارشدحقدوستایت

بوعلی ھمدانکارشناسیوناییزینب
دانشگاه تبریزارشدامینی زادهپروانھ
ازاد ساوهکارشناسیحجازیسجاد

خواجھ نصیرکارشناسیشریفی کیاعلیرضا
شھید مدنی تبریزکارشناسیموسوی نیامھتاب

دانشگاه زنجانکارشناسیموسوی  سیدرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه بروجردکارشناسیکیانیشادی
ازاد تھران جنوبکارشناسیایرج ساعیمجید
دانشگاه شھرکردکارشناسیسلیمیفرناز
الزھراکارشناسیعلیزادهفاطمھ
خوارزمیکارشناسیبختیاریحسین 

فردوسی مشھدکارشناسیجاللیمونا
علوم پزشکی تبریزکارشناسیشاھیبھناز

دانشگاه زنجانکارشناسیخطیبیمرجان
ازاد تھران شھر ریکارشناسیعیوضیکیوان
دانشگاه ارومیھارشدنجفیحمید
دانشگاه سمنانکارشناسیقاسمیحدیثھ

علوم پزشکی تبریزکارشناسیعزیزیمھسا  
دانشگاه تھرانارشدمھرجواکبر

دانشگاه تبریزکارشناسینورالھ پورسمیرا
ازادکارشناسینصیریمحمدامین

صنعتی نوشیروانیکارشناسییزدی  احمد
ازاد نجف ابادارشدشریف زادهبھادر

دانشگاه پیراپزشکی یزدکارشناسیبرخورداریاحمدرضا 
ازاد شھرکردکارشناسیرضوانیشقایق

ازاد تھرانکارشناسیناظریمرتضی
ازاد بروجردکارشناسیمکرینقیسھ
دانشگاه تھرانارشدخلیلیسجاد
بوعلی ھمدانکارشناسیبرزوزھرا
ازاد مشھدکارشناسیداوودیرضا
پیراپزشکی یزدکارشناسیفرامرزیزھرا
ازاد شھرکردکارشناسیشیرازیمایده

دانشگاه تھرانکارشناسیرضاییمحمود
دانشگاه یزدکارشناسیسلطانیانفاطمھ
دانشگاه دامغانکارشناسینعمتیفاطمھ

دانشگاه تھرانکارشناسیشجاعیالھھ
دانشگاه زنجانکارشناسینصیریمرضیھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی تبریزکارشناسیمحمودزادهمھدیھ
شھید بھشتیارشدسوری نژادوھاب
دانشگاه بروجردکارشناسیسیاھپوشسعیده
ازاد تھرانکارشناسیبھبودیامیر
علوم پزشکی تبریزکارشناسیرضوانیسوده
ازادتھرانکارشناسیعلینژادعماد

علوم پزشکی تبریزکارشناسینصیرینرگس
علم و صنعتکارشناسینجارفاطمھ
خوارزمیکارشناسیمالحسنیمحمد
علم و صنعتکارشناسیراھزانیمھدی
دانشگاه شیرازکارشناسیحمیدیستاره
علم و صنعتکارشناسیکریمیمحمد
پیام نور تھران غربارشدابراھیمیمیالد

تھران شمالکارشناسیحسین پورپرستو
جندی شاپور دزفولکارشناسیدرویشیمھدی
جندی شاپور دزفولکارشناسینمازیمھران
ازادکارشناسینیکخواهعباس

دانشگاه الھیجانکارشناسیامینی  کامبخش
بوعلی ھمدانارشداکراسردشتیامنھ

علوم و تحقیقاتکارشناسیزرین ناممھرناز
دانشگاه دریانوردی چابھارکارشناسیربانیشھاب
دانشگاه زنجانکارشناسیصادقییاسر
دانشگاه شیرازارشدغیاثیعطیھ
بوعلی ھمدانکارشناسیکیانیمھشید
علوم پزشکی اھوازپزشکیکاشی سازسجاد
علوم پزشکی تبریزکارشناسیاحمدزادهسمیھ
باھنر کرمانکارشناسیازادنجمھ

صنعتی تھرانکارشناسیراستی بروجنیفاضلھ
دانشگاه اصفھانکارشناسیاکبریفاطیما
دانشگاه تبریزارشدپایدارمجید

جندی شاپور دزفولکارشناسیکوشکیلیدا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم و تحقیقاتارشدمظھریشیما
دانشگاه ایت هللا بروجردیکارشناسیرفیعیانامیر
علم و صنعتکارشناسیاحمدی رادعلی

دانشگاه رفسنجانکارشناسییادساییمھدی
ازاد دماوندکارشناسیمھدیانسامان
دانشگاه ھرمزگانکارشناسیکرمیحدیثھ
دانشکده صنعت ھواپیماییکارشناسیحسینیوحید 
دانشگاه فساکارشناسیاسماعیلیمحمد
ازاد تھران شمالکارشناسیسھراب نژادانسھ 

دانشگاه ھرمزگانکارشناسیکھالی پورنازنین
مالک اشتر شیرازارشدجوکارمسعود

علوم پزشکی تبریزکارشناسیزارعیشیما
علوم پزشکی زنجانکارشناسیمحمدیامیر

بوعلی ھمدانکارشناسینجفیعلیرضا
دانشگاه البرز قزوینکارشناسیمحمودیمحسن
دانشگاه تھرانکارشناسینھاوندچیمھرداد

جھاد دانشگاھی اھوازکارشناسیرستگاریعلی
دانشگاه تھرانکارشناسیبحریامیرمھدی

دانشگاه اصفھانکارشناسییوسفی نکوحنانھ
خوارزمی کارشناسیاحمدیفاضل
دانشگاه آذربایجانکارشناسیزینعلیعرفان
دانشگاه پاالیش امام خمینیکارشناسیبھرامیانمحبوبھ
ازاد تھرانارشدشرافتیرژین
دانشگاه قزوینکارشناسیمحمدیمھتاب
خوارزمیکارشناسیاحمدیفاضل
دانشگاه زنجانکارشناسیساریجلورقیھ

ازاد اراکارشدگودرزیمحمدحسین
خوارزمیارشداخالقیامین
ازادارشدمحبوبالھام
بین الملل امام خمینیکارشناسیھمتیانمجید

صنعتی کرمانشاهکارشناسیصفاپورکیانوش



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
پیام نور تبریزکارشناسیزبردستیلدا

یادگار امام ری کاردانیوھابیسیده فاطمھ
خواجھ نصیرکارشناسیجعفریسورنا

علم و صنعتکارشناسیعاقلمحمدرضا
علم و صنعتکارشناسیفرداییاحمدرضا

شھید بھشتیدکترادلیرانیرومینا
یادگار امام ری کاردانیحشمتیشقایق
خوارزمیکارشناسیعلی یاریمریم 

علم و صنعتکارشناسیصفایی پورپیام
دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیشفیعینیره
دانشگاه شیرازکارشناسیزھتاب زادهحامد

خوارزمیکارشناسیسلطانی فردیاسمن
سلمان فارسی کازرونارشدراستی  فاطمھ
شھیدمدنی اذربایجانارشداحمدی روزیسیما

دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیقربانی مقدمروژین 
علم و صنعتارشدحسینیسیدمحمد

دانشگاه شمال املکارشناسیمنتظرفاطمھ
دانشگاه ارومیھکارشناسیشکرالھیپریا
دانشگاه ھرمزگانارشدپورحسنبھنام

شھید مدنی تبریزکارشناسیمصطفی زادهافسانھ
دانشگاه تبریزکارشناسیاسالمیانمھرداد 

امیرکبیرکارشناسیعبدخانیاحمدرضا
دانشگاه یزدکارشناسیمیرعزابادیمطھره سادات

علم و صنعتکارشناسیصادقیحسین 
دانشگاه بیرجنددکترابامریقادر

علم و صنعتکارشناسیمحمدزادهبھرام
بوعلی ھمدانکارشناسیسپھری نیامھدیھ
دانشگاه ھنر و معماری پارسارشداشتھاردیزھرا
دانشگاه زنجانارشدرسولیشادی

جندی شاپور دزفولکارشناسیفالی پوراحسان
علوم پزشکی ارومیھدکترافرج زادهآیسان



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھیدصدوقی یزدپزشکیامینیامین
دانشگاه تھرانکارشناسیمصلی نژادمیالد

رازی کرمانشاهکارشناسیحافظیرامتین
دانشگاه خارککارشناسیصالحیعلی

؟؟؟کارشناسیباقرزادهمحمدرضا
عالمھ طباطباییکارشناسیریاحیعلیرضا

 کرمانشاهکارشناسییوسف شاھیبرھان
دانشگاه ایوان کیکارشناسیتکریمیعلی
دانشگاه ارومیھکارشناسیصبوریسینا

شھید مدنی تبریزکارشناسیعسگرزادهکوثر
علم و صنعتکارشناسیعزیزیپویا

ازاد کرمانکارشناسیبرخوریمریم 
صنعتی شریفکارشناسیصالحیمحسن
بین الملل امام خمینیکارشناسیخاکپورمحدثھ

علم و صنعتکارشناسیسراجیامیرحسین
علم و صنعتارشدباشتیمحمد
دانشگاه سراج تبریز کاردانیعابدیعلی 
علم و صنعتکارشناسیوظیفھارین
دانشگاه تھرانارشدقنبریمحمد
پیام نور اسکوکارشناسیخداوردیسپیده
دانشگاه شیرازارشدآفریدونستاره
ازاد شیرازکارشناسیگودرزیبھار
خواجھ نصیرکارشناسیربیع پورآرش
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیقلعھمعین
دانشگاه زنجانکارشناسیشریفی  حامد

علم و صنعتکارشناسیآلکلیمرضیھ
صنعتی شریفکارشناسیصباشقایق
دانشگاه زنجانکارشناسیموالییھادی
دانشگاه زنجانکارشناسیتیموریحانیھ
دانشگاه شمال املکارشناسیبنگرآاللھ

علم و صنعتکارشناسیفرمانیمحمدرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه نیشابورارشدشعبانیرضا
دانشگاه بزرگمھر قائناتکارشناسیھوتیعابد
دانشگاه تھرامکارشناسیاصغرجانیعلی
دانشگاه شوشترکارشناسیمینایی فررضا

دانشگاه پیراپزشکی یزدکارشناسیمیرفخرالدینیفاطمھ
دانشگاه قمکارشناسیامینیوحید
رازی کرمانشاهکارشناسیسلیمانیساناز

علم و صنعتکارشناسیمحمودیعلیرضا
دانشگاه بندرعباسکارشناسیمصطفویالھھ
دانشگاه ھنر تبریزکارشناسیکریمیدریا

ازاد کرجکارشناسیفرمانیریحانھ
دانشگاه شمال  کارشناسیفالحمھسا
ازاد تنکابنپزشکیمدرسحانیھ
دانشگاه بویین زھراکارشناسیباباییشقایق
جندی شاپور دزفولپزشکیاریان نژادمجید
دانشگاه صنعتی ھمدانکارشناسیشایانفواد

دانشگاه تھرانکارشناسیکریمیفاطمھ
خواجھ نصیرکارشناسیاکرمیاحسان
جندی شاپور دزفولکارشناسیکیانیمحمد

علوم پزشکی زاھدانپزشکیعربشاھیعلی اصغر
پیام نور تبریزکارشناسیسلمانیمرضیھ
دانشگاه کردستانکارشناسیشھبازیسیمین
علوم پزشکی ارومیھکارشناسیقادرزادهسحر

دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیپیوندیفاطمھ
گرمسارکارشناسیخسروجردیامین

فنی مھندسی گرمسارکارشناسیقدس ولمیمحمد
گرمسارکارشناسیفیروزبھیفرنام
گرمسارکارشناسیاحمدیبھنام

شھیدبھشتیکارشناسی ارشدموسویفاطمھ
دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسیشیخ صرافمھدی
تبریزکارشناسیصولتیسھیال



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تبریزکارشناسیشکریارسطو
پیام نورکارشناسیامیریراضیھ

امیرکبیرکارشناسیبیگدلیمریم
دانشگاه تبریزکارشناسیکوه کبیریفائزه
دانشگاه سماکارشناسی ارشدکوه کبیرینادر
صنعتي اصفھانکارشناسیتركستانيسینا

دانشگاه دولتی کاشانکارشناسیمدینیسعیده
صنعتی اصفھانکارشناسیحمزه زادهپریناز

دانشگاه تھراندکترای تخصصیصمدیاسماعیل
صنعتی مالک اشترکارشناسینظام زاده اژیھھادی
صنعتی شریفکارشناسی ارشدمظفریحمید
شیرازکارشناسی ارشدكورسكیمیا

شھید چمران اھوازکارشناسیگرایمیسرور
دانشگاه آزادکارشناسیمعین الدینیفاطمھ

دانشگاه آزادکارشناسی ارشدآخوندىمحمدجواد
زاھدانکارشناسی ارشدطارمیمحمد
سورهکارشناسیمھ اباديحسین
علوم پزشکی ھمدانکارشناسینیک نژادبھروز

علم و صنعتکارشناسی ارشدجلیل اوغليثمین
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدمیرمجیدیعلی

گرمسارکارشناسیشفیعیثنا
علوم پزشكي كرمانکارشناسی ارشدابراھیمينوید
فنی و مھندسی گرمسارکارشناسیاحمدیمریم

گرمسارکارشناسیجلودارزادهمھدیھ
گرمسارکارشناسیمظاھریسپیده
دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناسیپورشاه آبادیحامد

آموزش عالی بمکارشناسیاباذری سیرجانیفاطمھ
رازیدکترای تخصصیغریبیآرش
گرمسارکارشناسیغریب االزمنیزھرا
دولتی گرمسارکارشناسیکاویانیمیالد
خوارزمیکارشناسیسلطانی فردزینب



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
خوارزمیکاردانیسکندریسارا
خوارزمیکارشناسیعلی یاریمریم

دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیپیوندیفاطمھ
آژادکارشناسیفالحصادق
تبریزکارشناسیانصارصدیقھ

فنی و مھندسی گرمسارکارشناسیصباغیسمیھ
رازیکارشناسیکریمیفرناز
مجتمع آموزش عالی بمکارشناسیسلطانیانامین

سیستان و بلوچستانکارشناسیخلیفھمحسن
فردوسي مشھدکارشناسی ارشدحاجي ساميفاطمھ

دانشگاه تبریزکارشناسیغفاريامیر
دانشگاه گرمسارکارشناسیپژمانمیالد

دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیجعفریمحسن
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدالوندیحامد
9411141016کارشناسیخجستھ فرفائزه
گرمسارکارشناسیفاتحانھلیا

دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیشیر محمدیابوالفضل
دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیپیوندیفاطمھ
تھران شمالکارشناسییوسفيدانیال
فنی مھندسی گرمسارکارشناسیپاکدلمھدیھ
دانشگاه گرمسارکارشناسیپژمانمیالد

دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیپیوندیفاطمھ
آموزشکده فنی پسران سمنانکاردانیعشقی شھمیرزادیعلی

گرمسارکارشناسیغالمیمرتضی
گرمسارکارشناسیمشایخاحسان
دانشگاه گرمسارکارشناسیپژمانمیالد
فنی مھندسی گرمسارکارشناسیغفوریمیالد
دانشگاه گرمسارکارشناسینخشبستاره
بوعلیکارشناسینوروزیزھرا

دانشگاه گرمسارکارشناسیجدیدیعلیرضا
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدیوسفيفرھاد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
گرمسارکارشناسیرئیسیمسعود
آزاد تھران شمالکارشناسیصرافارزو

دانشگاه گرمسارکارشناسیشیخ علیا لواسانیمحمد رضا
دانشگاه گرمسارکارشناسیپژمانمیالد
گرمسارکارشناسیعلیپورمحمد
دانشگاه گرمسارکارشناسیراحتىپوریا

شریعتیکاردانیدامن دریاسنا
گرمسارکارشناسیحاجی بھرامیمحمد مھدی

دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیپیوندیفاطمھ
دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیپیوندیفاطمھ
گرمسارکارشناسیفیروزبھیفرنام
دانشگاه زابلکارشناسیمحمدي مالشاھيعلي
شھید بھشتیکارشناسیرشوندمھسا
گرمسارکارشناسیعاجلونگین

گرمسارکارشناسیسرلکفاطمھ
کورتان سریدکترای تخصصیتوقفیق

کورتان سریدکترای تخصصیدئھ ولھ َسن
دانشگاه شھید چمران اھوازدکترای تخصصیصنیعیمحسن
گرمسارکارشناسیتیموریمظاھر

گرمسارکارشناسیجلوانیامین
گرمسارکارشناسیھاشم زاده کلواریسعید
دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیباقریانزھرا

دولتی گرمسارکارشناسیسھرابیاحسان
دانشگاه گرمسارکارشناسیرودگرمحمدرضا

گرمسارکارشناسیكاشانيایمان
گرمسارکارشناسیاحمدوندمھدی
گرمسارکارشناسیعبدی منفردحسین
فنی مھندسی بویین زھراکارشناسیبیگدلیصابر
دانشگاه فنی مھندسی گرمسارکاردانیفرسایینگار
دولتی گرمسارکارشناسیرحمانیعلی
گرمسارکارشناسیپرساکیانا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دولتی گرمسارکارشناسیقنبریزھرا
اراککارشناسیرحیمیسارا
گرمسارکارشناسیعاجلونگین

گرمسارکارشناسیشوشتريعلیرضا
گرمسارکارشناسیعاجلونگین
دولتی گرمسارکارشناسیخداوردیدانیال
دانشگاه دولتی گرمسارکارشناسیعابدیالناز

گرمسارکارشناسیامجدیعلیرضا
گرمسارکارشناسیاحمدوندمھدی

سراسری گرمسارکارشناسیباقری شادھمایون
گرمسارکارشناسیزوارئیمھران
دانشگاه گرمسارکارشناسیمرادیحانیھ
گرمسارکارشناسیحیدرزادهمحمد
دانشگاه فرھنگیان شھرکرددکترای تخصصیشریفی ریگیکبیر
بین الملل امام خمینیکارشناسیصابری مؤیدکیمیا

تھران جنوبکارشناسیگالبينسترن
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آبادکارشناسیایرانشاھیاحمد
لرستاندکترای تخصصیحکاکمحمد

دانشءاه قمدکترای تخصصیموحدیمحمدرضا
قمکارشناسی ارشدطھماسب نیافائزه
رازیکارشناسیابانگاهالھام

تھرانکارشناسی ارشدثابتپوریا
رازیکارشناسی ارشدعلیمحمدیمعصومھ

دانشگاه آزاد تھران مرکزکارشناسیابراھیمیسید محسن
فنی وحرفھ ایدکترای تخصصیتاتامیر حسین

دانشگاه فرھنگیان شھرکرددکترای تخصصیشریفی ریگیکبیر
بوعلی سیناکارشناسیفرشچیپریسا

رازیدکترای تخصصیخزاییعلی اشرف
صنعتی اصفھانکارشناسیسھرابیساجد

دانشگاه لرستاندکترای تخصصییاریعبدالھ
بوعلیدکترای تخصصیعموزادهالھام



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد اسالمیدکترای تخصصیباباخانیبھزاد
سنندجدکترای تخصصیاحمدیحمیرا

دانشگاه شیرازکارشناسی ارشداعظمیعلی
سنندمدکترای تخصصیاحمدیحمیرا
پلی تکنیک تھرانکارشناسیباقرزادهفرزام
دانشگاه شیرازدکترای عمومیآزادیگیتی
دانشگاه ازاد یاسوجکارشناسیمھدوی فرشیوا
ھنر و معماریکارشناسیمھرابی نسببابک
ھنر و معماریکارشناسیمھرابی نسببابک
ازاد واحد یاسوجکارشناسیحاتمیبابک
علم و فرھنگکارشناسیحیدریزھرا

ولی عصر رعسنجانکارشناسینیک اخترامیرمھدی
عالمھ طباطباییکارشناسیسلیمانیمیالد
آزاد واحد شاھرودکارشناسی ارشدساوریمیثم

دانشگاه تھراندکترای تخصصیافضلیزینب
آزاد اسالمی واحد گنبدکاووسکاردانیفدائیمتین
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیبیگدلیامین
امیرکبیرکارشناسی ارشدحیدریفرید
صنعتی سھندکارشناسیرنجبرامین

فردوسیکارشناسیغرویغزالھ
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیشھیریمھرزاد

علوم پزشکی شاھرودکارشناسیقدمگاھیریحانھ سادات
صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشدفیض آبادیاحسان
امیرکبیرکارشناسیوادیدانیال
عالمھ طباطبایىکارشناسیاكبرىنفیسھ
فردوسیکارشناسیمنصوری نژادزھرا
علوم و تحقیقاتکارشناسی ارشدکریمقاسمیحامد

سلمان فارسیکارشناسیپورسعدونفاطمھ
علم و صنعتکارشناسیکچوئیانمحمد رسول

گیالندکترای تخصصیمحمودیالھام
ازاد تبریزکارشناسیقدیم خاتون ابادفاطمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
نجف آباد آزادکارشناسی ارشدکریمیانمھدی
دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیتوکلیمیالد
ارومیھکارشناسیحسنلومھدیھ
دانشگاه اصفھانکارشناسی ارشدحقیقی صابرنگین
دانشكده حقوق تھران جنوبکارشناسیممبنىمحمد

علمی کاربردی دادگستری کل کرمانشاهکارشناسیصالحیشایستھ
لرستانکارشناسیسپھونداحمد
شھید چمران اھوازدکترای تخصصیبسنانیقاسم

علوم پزشکی تبریرکارشناسیمطلبیفرزانھ
ھرمزگانکارشناسیاوجیشقایق
نجف ابادکارشناسینسیميمھدي
دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشدبخت نیکومھدی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آبادکارشناسی ارشدبخشیانمحمد

خوارزمی تھرانکارشناسیعرب جعفریراضیھ
علوم پزشکی تبریزکارشناسیخلیلیفاطمھ

شیرازکارشناسی ارشدفتحیارغوان
رازی کرمانشاهکارشناسیاصالنینیلوفر
فرھنگیانکارشناسیشیرمحمدلومیالد

گلستانکارشناسیعباسیفاطمھ
تھرانکارشناسیبھنامتارا

دانشکده فنی مراغھکاردانیدھقانسمیھ
دانشگاه ادبیات ارومیھکارشناسی ارشدشھبازیسیده محبوبھ

دانشگاه تھران و علوم پزشکی تھرانکارشناسیآقابزرگیمحمد علی
گلستانکارشناسیافروزمحبوبھ

سراری بنابکارشناسیپیرانالھھ
اصفھانکارشناسیحاجیانحمیدرضا

اصفھانکارشناسیشکاری خبرعرفان
دانشگاه فساکارشناسیخواجھ زادهمحمد امین

فردوسیکارشناسی ارشدامیرزاده طبسیرضا
دولتی فساکارشناسیاسماعیلیمحمد
تابرانکاردانیمحدثملیحھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه یزدکارشناسی ارشدشکری سرشکھگلشن
علوم پزشکی شھید صدوقی یزددکترای عمومیجاللیعلی
دانشگاه خوارزمی تھرانکارشناسیفیروزیحامد

ارومیھکارشناسیمومنراضیھ
بوعلی سیناکارشناسیشایستھحانیھ
رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدجعفرنیادانیال

ارومیھکارشناسیمومنراضیھ
پیام نور اسکوکارشناسیقلمیالھھ

دانشگاه تھرانکارشناسیبھرامي مقدممحمد امین
یزدکارشناسیدھقاننرگس
اشراقکاردانیرمضانیموسی
خوارزمیکارشناسیشفیعی انباردانافسانھ

علوم پزشکی تبریزکارشناسیحلمی اسکوییھما
خوارزمی تھرانکارشناسیمرسلیحمید
دانشگاه ھنراصفھانکارشناسیعباسیالناز
زنجانکارشناسیعابدیپگاه

دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیتکبیریدالرام
دانشگاه ھنراصفھانکارشناسیعباسیالناز
شھید بھشتیکارشناسی ارشدعمارت سازمجید
علم و صنعتکارشناسیکاظمی بھمن آبادفائزه

شیرازدکترای تخصصیشبانیمرضیھ
ارومیھکارشناسیاحمدیسیما

آزاد دامغاندکترای عمومیجلیلوندروژان
کردستانکارشناسیحق پوررزگار
بوعلی سیناکارشناسی ارشدسلطانیزھرا
خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیرھبردوستزھرا
شھید چمران اھوازکاردانیحمیدی فردعباس
زنجانکارشناسیرضاییحدیثھ
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریکارشناسیاحمدپورپریسا

رازی کرمانشاهدکترای عمومیحسینیمرضیھ
منابع کشاورزی رامینکارشناسیمحمدی ارپناھینرگس



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی تبریزکارشناسیایوبیمرضیھ

اسالمشھرکارشناسی ارشدحاجي بیگيمھناز
پیام نور تبریزکارشناسیغفوریزھرا
صنعت ھواپیماییکارشناسیحسینی مفردوحید
نازلو ارومیھکارشناسیملک لودرتا
خوارزمیکارشناسیوکیلیفرید
بوعلی سینا ھمدانکارشناسی ارشدآسپارصمد
بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسی ارشدمیبدیمریم
دانشكده فني دكتر شریعتيکارشناسیبیرانوندزھرا
مازندران بابلسرکارشناسیموحدفائزه

تھران مركزکارشناسیاكبريمارال
دانشگاه ازاد اسالمي واحد تھران مركزکارشناسیعسگريكیمیا

بھشتیکارشناسینصیریفاطمھ
شھید مدنی آذربایجاندکترای تخصصیغفاریعلیرضا

علوم پزشكی تبریزکارشناسیاحمدیگلناز
تھراندکترای عمومیقاسمیاحسان
دانشگاه صنعتی بیرجندکارشناسیبستانیانمحمد

آزاد_ تھران مرکزکارشناسیکشاورزیمینا
علوم پزشکی تبریزکارشناسیخالدیانکیانوش

پیام نورکارشناسییعقوبیھانیھ
شھید بھشتیکارشناسی ارشدحسینیمرتضی

سیستان وبلوچستانکارشناسیرییسیجاوید
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدقربانیمھناز

ازاد اسالمیدکترای تخصصیعلیزادهامنھ
پیام نورکارشناسی ارشدعلیپور سلیمانیعلیرضا

علوم پزشكي تبریزکارشناسیابش وند فردسحر
زنجانکارشناسیجعفرنیاحامد
پیام نورکارشناسیقادرزادهمحمد

دانشگاه تھرانکارشناسینورانیفرزانھ
کبیرکارشناسیحسن بیگلومحمد صنعتی امیر�
ایرانکارشناسیعباسیحسین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیفروزانسجاد

یادگار امام شھر ریکاردانیگرمانیمحدثھ
علم و فناوری مازندرانکارشناسیرضائیسپیده
ازاد اسالمی واحد کرمانکارشناسیدھقانسجا
صنعتي نوشیرواني بابلکارشناسیفرخي الریجانيھمتا

دانشگاه دولتی فساکارشناسیرنجبرانامیرحسین
علم و صنعت ایرانکارشناسیالماسیپویا

علم و فناوري مازندرانکارشناسیاحمدزادهامیرحسین
دانشگاه تھرانکارشناسیذبیحیسیدنیما

دانشكاه ھنر تھرانکارشناسی ارشدفقیھ دزفولىامیرحسین
شھید مدنی آذربایجانکارشناسیعاقلیفرزاد
بھشتیکارشناسیرضوانیمبینا

صنعتی خواجھ نصیر الدین طوسیکارشناسیکرمیپریسا
علوم پزشکی شھید صدوقی بین المللدکترای عمومیدھقانسید محمد مھدی

ھرمزگانکارشناسیممتازنجفیسعادت
دانشکده� چمران رشتکارشناسیرسولیعرفان

دانشگاه نوشیروانی بابلکارشناسیرضوانیپویا
علم وصنعتکارشناسیکریمیمحمد

صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیفالی پوراحسان
پیام نور مرکز رشتکارشناسیآذریپونھ

بنابکاردانیمرادیمحمدرضا
دانشکده فنی وحرفھ ای سماشریعتیکاردانینصیریمحمدامین

دانشگاه یزدکارشناسیشاھدیفاطمھ
بوعلی ھمدانکارشناسی ارشداحمدیشراره
تبریزکارشناسی ارشدامینی زادهپروانھ

یزدکارشناسیخبیریمحمد مسعود
محقق اردبیلیکارشناسی ارشدنوریافسانھ
صنعتي امیركبیرکارشناسیمھتدي فرنگار
تھرانکارشناسیغالمیامید

ولی عصر رفسنجانکارشناسیارجمندیفاطمھ
یزدکارشناسیفرھادیانارش



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتي امیركبیرکارشناسینمازيحسنا

رازیکارشناسیاسماعیلیشقایق
علوم پزشكي كاشانکارشناسیعسليعلي

دانشکده توانبخشی دانشگاه ایرانکارشناسیسیففاطمھ
آزاد شیراز رشتھ حقوقکاردانینصرت پورساالر

امیرکبیرکارشناسیمقصودیحمیدرضا
محقق اردبیلیکارشناسیجاللیحمید
علم و صنعتکارشناسیعزیزیپویا

علوم پزشکی کاشانکارشناسیگالبیاحسان
پیام نورکارشناسیدروگرمحمد
شھید چمران اھوازکارشناسیمقامیفاطمھ

دانشگاه یزدکارشناسیاسالمیامیررضا
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدمفاخریمنصور

محقق اردبیلیکارشناسیبرجیھادی
شمالکارشناسیمنتظرفاطمھ
علم و صنعت ایرانکارشناسیمحمدزادهبھرام

علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدحسینیسید محمد
شھید مدنی آذربایجانکارشناسی ارشداحمدی روزیسیما

تھرانکارشناسییزدان پناهحسین
علم و صنعت ایرانکارشناسیصالحی پاکمحمد

دانشگاه صنعتی کرمانشاهکارشناسیصفاپورکیانوش
علم و صنعت ایرانکارشناسییوسفی مشھورساجد

بنابکاردانیمرادیمحمدرضا
دانشگاه سلمان فارسی کازرونکارشناسی ارشدرلستیفاطمھ
دانشگاھدمازندرانکارشناسی ارشدمختاریجمال
اصفھانکارشناسیشریف زادهنجمھ
مازندراندکترای تخصصیتھوریالناز

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیابراھیمیسید علی
گنابادکارشناسیخادمیحجت
علوم و تحقیقات تھرانکارشناسی ارشدمحجوب مقدسفرگل
یاسوجکارشناسیآراامید



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازیکارشناسیضیاییروناک

فرھنگیان پردیس ایت هللا خامنھ ای گرگانکارشناسیدوجیمحمدشریف
علم و صنعت ایرانکارشناسینادریمیالد
دانشگاه یزدکارشناسیپرھیزگارمھسا
علم و صنعتکارشناسیمرجاییسارا

علوم پزشکی اراککارشناسیموحدی نیامجتبی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران شمالکارشناسیاحدیمھشید
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریکارشناسی ارشدعلیپورصمد

علم و صنعت ایرانکارشناسیندایی باشکندرامین
بنابکارشناسیامینیپرویز

زنجانکارشناسی ارشدولی زادهامیر
علم و صنعت ایرانکارشناسیبیگدلیحمیدرضا

علم و صنعت تھرانکارشناسیداداش پورمحمدحسین
دانشگاه خوارزمیکارشناسیموسویسیده زینب
علم و صنعت ایرانکارشناسیجباریامیررضا
ازاد تھران شمالکاردانیبابایيعلیرضا

آیت اللھ بروجرديکارشناسیمرادپورمحمد صادق
آزاد اسالمی واحد تھران مرکزکارشناسیرحیمیانمحمدحسین

علم و صنعتکارشناسی ارشدبوستانی فرفریبا
سیستان و بلوچستانکارشناسیضیائیمحمدحسین

شیرازکارشناسیرنجبرافشین
شیرازکارشناسیكاظمیانجواد

گیالنکارشناسیقاسم نژاد درویشیامیرحسین
علوم و تحقیقاتکارشناسیرضاییانمحمد
تھرانکاردانینجفیپوریا
بجنوردکارشناسیرضاییمھدی
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدداوریحامد
علوم و صنایع غذاییکارشناسیعلیزادهبھنام

سلمان فارسی کازرونکارشناسینسیمیندا
شھید چمرانکارشناسیکردزنگنھزھرا
ھرمزگانکارشناسیجعفرینگار



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی شریفکارشناسیشریفیانمحمد
تربیت مدرس تھرانکارشناسی ارشدزندی لکھاشم
ھنر تھرانکارشناسیمنیعیصبا

چمرانکارشناسیکردنیلوفر
تبریزدکترای تخصصیمومنیاحمد
پیام نور شیرازکارشناسیامینیمریم
پیام نور شیرازکارشناسیمحمدیالناز

آزاد اسالمی واحد تھران شمالکارشناسیرشچیسورنا
ازاد شیرازکارشناسیاکبریعباس

شھید رجایی شیرازکاردانیبرومندعبدالرسول برومند
ازادکترای تخصصیعاشوریجواد

پیام نوری استانھکارشناسیناصریفرھاد
پردیس بین الملل یزددکترای عمومیکریمیپریوش
شھید صدوقي یزددکترای عمومیھادیانمھدي
ازاد تھران جنوبکارشناسیوحیدي نسبفھیمھ

صنعتی اصفھانکارشناسی ارشدمستقیمیمرصاد
دانشگاه ھرمزگانکارشناسیارجمندفاطمھ
خوارزمیدکترای تخصصیفرزانھمحمد
شھید صدوقیدکترای عمومیحیدری میبدیزھرا
سراسري زنجانکارشناسیداودياریسا

ھرمزگانکاردانیجوالئیانامیر حسین
شاھدکارشناسیسامعحانیھ
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسی ارشدمیکانیکیامیر

ازادکارشناسیرفیعیمروارید
ھنر اصفھانکارشناسیفیضیاسمن
دانشگاه آزاد علوم پزشكى واحد تھرانکارشناسیرجبى نژاد گورابجیرىطھورا
علوم پزشکی یزددکترای عمومیفیصلمسعود

شاھدکارشناسیمزروعی سبدانیفاطمھ الزھرا
صنعتي شریفکارشناسیاحمديفراز

پیام نور نی ریزکاردانیامینیرسول
دانشگاه رازیکارشناسیگودرزیامیرحسین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه شھرکردکارشناسیصالحی اسکندرییاسین
حسینیانکارشناسیحسینیحسین

آزاد شھرکردکارشناسیعظیمی گندمانیمصطفی
دانشگاه شھرکردکارشناسیصالحی اسکندرییاسین
محقق اردبیلکارشناسیکرم زادهبھار
محقق اردبیلکارشناسیکزمزادهبھار
آزاد زنجانکارشناسیشھدلوسینا

محقق اردبیلیکارشناسیرحیمیسروش
محقق اردبیلیکارشناسیرسولیمینا

محقق اردبیلیکارشناسیرجبیحمزه
علوم پزشکی گناباددکترای عمومیعاشوریعلی

علوم پزشکی شھرکردکارشناسیکاویانیفاطمھ
عاشوریدکترای عمومیعلعلی

ھنر تھرانکارشناسیبكازادهگلبرگ
آزاد یاسوجکارشناسیپردلمھرداد
خوارزمیکارشناسیمختاری حسن آبادمطھره
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدارجمندپروین
دانشگاه اراککارشناسینجفیزھرا

علم و صنعتکارشناسیشیخعلیرضا
نوشیروانی بابلکارشناسیکالرستاقی نژادمیالد
علوم پزشکی ایرانکارشناسیبرادران وامرزانیمینا

صنعتی امیرکبیرکارشناسیطاشیزینب
دانشگاه علوم پزشکی ایرانکارشناسیبرادران وامرزانیمینا

شھید بھشتیکارشناسی ارشدحق پرستنسرین
تھرانکارشناسی ارشدسیدمحمدی اماملطیف
تربیت مدرسکارشناسی ارشدگودرزیمژده
صنعتی اصفھانکارشناسیخرم نژادحانیھ
تربیت مدرسدکترای تخصصیایران پورناھید

خواجھ نصیرکارشناسی ارشدقاسمیپروین
ازاد اسالمي رشتدکترای تخصصیراسخكیانا
دانشگاه مالیرکارشناسیطاھریمریم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد واحد ھمدانکارشناسیرابطیمحمد

بوعلی سیناکارشناسیسالک رحمانیعلیرضا
شھید بھشتیکارشناسی ارشدثابت قدمفاطمھ
یزدکارشناسیولى زادهمیترا
دانشگاه صنعتی امیركبیرکارشناسیھادی نژاد پشت مسارهمھیار

علوم پزشکی شھرکردکارشناسیامیدیعلیرضا
خلیج فارس بوشھرکارشناسیفریدونی دشت ارژنھحسین
علوم پزشکی گنابادکارشناسیساقیزھرا
صنعتی اصفھانکارشناسیامیری زادهآریا

یزدکارشناسی ارشدسفرشتھ
شھید بھشتیکارشناسی ارشدرئیس پورشمسیھ

علوم پزشکی شھرکردکارشناسیذکریا نجف آبادیمحمد حسین
سیستان و بلوجستانکارشناسیمراديمطھره

شھید مدني آذربایجانکارشناسیمھدي لویيحسام
آزاد یزدکارشناسیفامکارفرشاد

فردوسی مشھددکترای تخصصیموسویسید فرزاد
شھیدبھشتیکارشناسی ارشدمرعشیزھراسادات

محققاردبیلیکارشناسیپیرزرگرکریم
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدسعیدیعلیرضا

الزھراکارشناسیمرادخانیزکیھ
علوم پزشکی تبریزدکترای عمومیروحانیادیب

سراسری زنجانکارشناسیصداقت مھرامیرحسین
صنعتی شریفکارشناسیحضرتیحنیف
صنعتی شریفکارشناسیحضرنیحنیف
تھرانکارشناسی ارشدكسراییان فردیاقوت
ویرجینیا تكکارشناسی ارشدمصطفويسارا
علم و صنعتکارشناسیکنکوری دیروز دانشجوی امروزعلی

خوراسگاندکترای عمومیذبیحي فردعباس
فردوسیکارشناسیغرویغزالھ
خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیموساییپریسا

آزادکارشناسی ارشدصالحیفرزانھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشانکارشناسیبوجاریمحمدصالح

آزاد انارکاردانیسلیمانیمحسن
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیجعفری تازه کندمینا

آزاد تھران مرکزکارشناسیسپھرسروش
تفتکارشناسیجعفرییاسر

شھید مدنی آذربایجاندکترای تخصصیحقیقت دوست بنابقربانعلی
صنعتي اصفھاندکترای تخصصیمراديحسین
دانشگاه مالیرکارشناسیطاھریمریم

دکتر شریعتیکارشناسیایرانینسرین
دانشکده ادبیات شیرازکارشناسیمحسنیسعید

علم و فرھنگکارشناسیحدادیمحمد حسین
گیالنکارشناسیایمانی پورجواد
پیامنور تھران شمالکارشناسیخدامرادیبھاره

خلیج فارس بوشھرکارشناسیتواناپروانھ
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگانکارشناسینصیریزینب
ازاد اسالمي واحد نوشھرکارشناسی ارشدولي پوریانمریم
دانشگاه بجنوردکارشناسیرھنما قلعھ حسنسینا

دانشگاه ھرمزگانکارشناسیرئیسیعلیرضا
تھرانکارشناسی ارشدخراسانیحامد
دانشکده بقیھ هللاکاردانیکرم زادهمبینا

دانشگاه شھید چمران اھوازکارشناسیفراھانیفاطمخ
تبریزکارشناسیاقدسیسینا

فردوسیکارشناسیرفیعی دولت ابادیسحر
اازھراکارشناسیسعیدیکبری
موسسھ آموزش عالی ھنرو معماری پارسکارشناسیسیاه منصورمھشید
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تھرانکارشناسی ارشدپویشبھزاد
موسسھ آموزش عالی پارسکارشناسیسیاه منصورمھشید

صنعتي شریفکارشناسیحبیبيمینا
امام خمینی(ره)کارشناسیخداییعباس
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشددھنویسامان
المللی امام خمینی قزوینکارشناسیرحیمیرسول بین�



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تھرانکارشناسیطھماسب زادهامیرحسین

دانشگاه علوم پزشکی ایرانکارشناسیفیروزهبھاره
دانشگاه علوم پزشکی ایرانکارشناسیفیلیپدرام
خوارزمیکارشناسیعباسیحانیھ

سمنانکارشناسیاسالمیمحمد صادق
البرزدکترای عمومیفراھانیاحمد
توانبخشی علوم پزشکی ایرانکارشناسیکمالیان کوپائیھاجر
سراسري یزدکارشناسیقیامتحسین
سراسري یزدکارشناسیزینل پورشبنم
علوم و تحقیقات تھرانکارشناسیقره قاشلوعلی

میبدکارشناسیامینیمھدیھ
فرھنگیانکارشناسیچھرآزادمسیح
نژادسپھر صنعتی شریفکارشناسیآرین�
ایت هللا حایری میبدکاردانیرئیسیسعیده

تھرانکارشناسی ارشدشیرازیلیال
الزھراکارشناسیخراسانیپروین
علم و صنعتکارشناسی ارشدعلى نیااحمد
آزاد اسالمی مرندکارشناسیذکی لوجواد

آزاد قزوین(باراجین)کارشناسیسعادتی فرمحبوبھ
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیارجمندکیامیالد
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیارجمندکیامیالد
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیارجمندکیامیالد
صنعتی سھند تبریزکارشناسیصفرزادهمبین
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیارجمندکیامیالد
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیارجمندکیامیالد
دانشگاه تبریزکارشناسیمرمیبھنام

بین الملل امام خمینیکارشناسی ارشدمعروفی سیاواننسیرین
رازی کرمانشاهکارشناسیمیریسیده دلنیا

آزاد اسالمی واحد قزوینکارشناسیرھبرنوید
آیت هللا العظمی بروجردیکارشناسیرامھرمزیپریسا
الزھراکارشناسیگودرزیسارا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
کردستانکارشناسی ارشدباباییجالل
صنعتي مالك اشترکارشناسی ارشدشھركيحسین
فردوسیکارشناسیغرویغزالھ

دانشگاه تھرانکارشناسیعلی یاریامیر عباس
شھید چمران اھوازکارشناسی ارشداسماعیلیابراھیم

علوم و تحقیقاتدکترای تخصصیشفاییسعید
شھید بھشتیدکترای عمومیکبرکوھیزینب

شاھدتھرانکارشناسینصیریمحمدرضا
علوم پزشکی شھرکردکارشناسیداودی جونقانیمیثم
رازیکارشناسیبرھونمینا

خواجھ نصیر الدین طوسیکارشناسی ارشدشبیریعبدالحمید
بوعلی سیناکارشناسی ارشدصاحبینازنین

تھرانکارشناسیبالدیمحمد علی
رازیکارشناسیبالدیمحمد
رازیکارشناسی ارشدرستگارزادهفاطمھ
سورهکارشناسیقربانیفائزه
علم و فرھنگکارشناسیمالکیسارا

رازیکارشناسیحاجی مرادیمرضیھ
آزادکارشناسیزارعانعبدهللا
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیکاوسیاشکان

صنعتی سھندکارشناسیموسوی خانقاهلیال
صنعتى نوشیروانى بابلکارشناسیعلى آبادىمائده

صنعتی ارومیھکارشناسیقاسمیفاطمھ
علوم پزشکی گنابادکارشناسینصیریکیھان
دانشگاه علوم پزشکی گنابادکارشناسیمنتظری قندشتنبھزاد
مازندرانکارشناسیتوبکآرمین
خوارزميکارشناسیپیمانمائده

علوم پزشكى مازندرانکارشناسیعسكرىحسین
خوارزمیکارشناسی ارشدخاکپاشفھیمھ
خوارزمیکارشناسی ارشدخاکپاشفھیمھ

آزاد اسالمی محالتکارشناسی ارشدغیاث بیگیمسعود



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدشکریاللھ

خوارزمیکارشناسیلطفی طلبمعصومھ
ھنر تھرانکارشناسی ارشدسرابیزینب
ایرانکارشناسیكوه فالحفاطمھ
علوم پزشکی ایرانکارشناسیمدیرروستامحمد
صنعتی نوشیروانیکارشناسیفالحتگرھانیھ

عالمھ طباطباییکارشناسیطاھریکیا
پیام نورکارشناسینوریموسی رضا

صنعتی اصفھانکارشناسیرضاییفاطمھ
آزاد كرمانکارشناسی ارشدداوديامیر

صنعتی سھند تبریزکارشناسیعلی پورفاطمھ
خوارزمیکارشناسیاشتری جعفریمحمدعلی

علوم پزشکی ایرانکارشناسیناصحکامیار
تھرانکارشناسی ارشدمحمدىمھیار
دانشگاه آزاد اسالمی یزدکارشناسیزینیارضا
خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیکریمینیما
تھرانکارشناسی ارشدمھركيعلي
دھقانالناز عالمھ طباطباییکارشناسینیک�
صنعتی اصفھانکارشناسیفروغیعلی

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدمحمدیناصر
علوم پزشكي ھمدانکارشناسیقزویني زادهمھسا

خواجھ نصیر الدین طوسیکارشناسیآقاسیمحمد باقر
شھید چمران اھوازکارشناسیصالح پورکیانیمھدی
شھیدچمران اھوازکارشناسیجمالیفریبا

بیرجندکارشناسیھراتیمحسن
شھید چمران اھوازکارشناسیبھرامیفرید

علوم پزشکی لرستانکارشناسیقاھریفاطمھ
آزاد تھران واحد غربکارشناسیاحمدیعلی

شھید بھشتیکارشناسی ارشدصلح جومصطفی
ایرانکارشناسیآقاجانیآرش
دانشگاه آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی ارشدصالحیامیر



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ایرانکارشناسیتقی نژادمریم

دانشگاه غیر انتفاعی خاتمکارشناسیپورھاشمیفاطمھ سادات
اصفھانکارشناسیسعیدیدانا

دانشگاه علوم پزشکی ایرانکارشناسیگندمی دختعلیرضا
شھید بھشتیکارشناسیخسروی زادهیاسر
علوم تحقیقاتکارشناسی ارشدسمیع پورمحمد
خویکارشناسی ارشدمرادخانیجواد
شیرازکارشناسیموسویارزو

دانشگاه علوم و حدیث شھرریکارشناسیحسینی تبارسیدمحسن
دانشگاه صنعتی اراککارشناسیمحمدیمھدی
ازاد نیشابورکارشناسیزندگانیمھسا
آزادکارشناسیخاکساریامین
صنعتي امیر كبیرکارشناسینعیمينبات

تھران شمالکارشناسی ارشدمیردامادیشھرزاد
صنعتی اراککارشناسیداودیمائده

دانشگاه صنعتی اراککارشناسیمحمدیمھدی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران جنوبکارشناسیتقی زادهمرجان

خوارزمیکارشناسینامداری ھنرمریم
صنعتی شاھرودکارشناسیعراقیحمید

صنعتی اصفھانکارشناسیقمشیمصطفی
دانشگاه تھرانکارشناسیخوشپوریاسمین

خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیمیرزاییآذرنوش
علوم پزشکی شاھرودکارشناسیمظاھریدپیده
ایت هللا بروجردیکارشناسیعلی بخشیفائزه

سیستان و بلوچستانکارشناسیوحیدی نژادمصطفی
علم و فرھنگکارشناسیمیرزاییمھرداد

سراسری دامغانکارشناسیسرمستامیرحسین
ھنر اصفھانکارشناسیفوائدیپریسا

علوم پزشکی مازندراندکترای عمومیپیرزادهمسعود
دریانوردی چابھارکارشناسیبھرامیعبدالرب

دانشگاه ارومیھکارشناسیعدمیمحمد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
پیام نور مرکز رشتکارشناسیعلیزاده کماممردخیبھناز
پیام نور خمینی شھرکارشناسیرضاییفاطمھ
خوارزمیکارشناسیپشت بستخدیجھ
شھید بھشتی تھرانکارشناسی ارشدتاج بخشعاطفھ
دانشگاه تھرانکارشناسیشکیباییمھدی
شھید بھشتیکارشناسیدرزیشایان
پیام نور شھرکردکارشناسیصالحی پورفرشتھ
صنعتی اصفھانکارشناسیکیانیفاطمھ
دانشکده فنی ولیعصرکاردانیصالحی پورخدیجھ

شھید چمران اھوازکارشناسیکرودیامیرحسین
دانشگاه خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیانیسیعلی
دانشگاه آزاد مالردکارشناسیاسمعیلیبھنام
خوارزمیکارشناسیجعفربک لوزھرا
دانشگاه صنعتی شیرازکارشناسی ارشدمنفردفاطمھ

نجف آبادکارشناسیکاردانپورثریا
علوم و تحقیقاتکارشناسیخسروانیمرسده
اصفھانکارشناسیسنبلستانزھرا
علوم پزشکی ایرانکارشناسیناصریفائزه
شیرازکارشناسی ارشدترابیمیالد
عالمھ طباطبائیکارشناسی ارشددادکانیمسلم
تھران مركزکارشناسیسھ بدارشمسحامد

سراسری زنجانکارشناسیصداقت مھرامیرحسین
صنعتی کرمانشاهکارشناسیبختیاریرضا

دانشگاه تھرانکارشناسیزمانیمحمد رئوف
تھرانکارشناسیمیرزابیگیمحمد
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسینظرینیکا

علوم پزشکی شاھروددکترای عمومیعسکریمحمد
٧دانشگاه آزاد واحد یاسوجکارشناسی ارشدوکیلیحامد
شھید چمرانکارشناسیپروینمحمد

شھید بھشتیکارشناسیپژھانشاھین
دانشگاه علوم پزشکی ایرانکارشناسیحاجی پورھانیھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
زنجانکارشناسیرحیمیسپھر
دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسیشریفینوید

دانشگاه سراسري زنجانکارشناسیتیمورزادهصفیھ
دانشگاه علوم پزشکی کاشانکارشناسیشادکامپردیس
ازاد كرمانکارشناسی ارشداحمدىدانیال
پیام نور شیرازکارشناسیصابریدالرا

صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیجامعیمرتضی
دانشگاه صنعتى اصفھانکارشناسیامینىپگاه
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیعباس پور بحرانیامیر
آزاد اسالمى قمدکترای عمومیعباس فاممعین
دانشگاه کاشانکارشناسی ارشداسکندریالھام
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدروان گردسارا

علم و صنعتکارشناسیطلوعیدانیال
دانشگاه سمنانکارشناسیحدادیمرضیھ
آزادکارشناسی ارشدرازیصادق

گلستانکارشناسیبنایی مقدمسارا
شیرازکارشناسیعزیزیایمان
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیباباییفرید

علم و فرھنگکارشناسیسراوانیبھناز
صنعتی اصفھانکارشناسیطاھریرضا
خوارزميکارشناسیمرادیانحانیھ

دولتی سمنانکارشناسیمژده بین پورسوسن
آزاد واحد تھران جنوبکارشناسیحاجیانمحمدجواد

پردیس شھید باھنرکارشناسیسلطانپورفرناز
آزاد اسالمی قزوینکارشناسیمکریانپوریا
شھیدبھشتیکارشناسی ارشدثائریپوریا

فردوسی مشھدکارشناسیمرتضوی پورامیرحسین
ھنراصفھانکارشناسیباقریعلی

علوم پزشکی بوشھرکارشناسیمحسنی فردایمان
علوم پزشکی بوشھرکارشناسیمحسنی فردایمان

آیت هللا بروجردیکارشناسیاحمدی میرقائدپژمان



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
فردوسی مشھددکترای تخصصیپورسلیمی جاغرقمحمد جواد

ھنر و معماریکارشناسیشکیباشیدا
صنعتی شاھرودکارشناسینصراصفھانیامید
رجاییکارشناسیبیاتعلی
آیت هللا بروجردیکارشناسیبرومندرضا

تھرانکارشناسیمدنیسید محمد جواد
رجاییکارشناسیبیاترجاییاصغر
تھرانکارشناسیباقری جاھدفاطمھ

آزادکاردانیایرانینیما
علمی کاربردی دزفولکارشناسیکریمیامین

مجتمع آموزش عالی الرستانکارشناسیآیت اللھیسیده زھره
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیارشدیعلی

آیت هللا بروجردیکارشناسیقنبریفاطمھ
دانشگاه آزادکارشناسی ارشدزارعيھومن
دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسیاکبری علویجھعلی

آیت هللا بروجردیکارشناسیقنبریفاطمھ
نوشیروانی بابلکارشناسیصادقیامیر حسین

علوم پزشکی مازندرانکارشناسیدنیادیدهمحمد محبوب
صنعتی اصفھانکارشناسییزدانیمھدی
علوم و تحقیقات تھراندکترای تخصصییعقوبیحنیف
آیت هللا العظمي بروجرديکارشناسیعلي یاريآرین
صنعتی اصفھانکارشناسیسرحدیآرش

زنجانکارشناسی ارشدعباس پورمھشید
علوم پزشكي آزادسرابکارشناسیثریایي آذرحامد
آیت هللا بروجردیکارشناسیقائدرحمتیمیثم

عالمھ طباطباییکارشناسیکاوه آھنگرعلیرضا
علومپزشکی مازندراندکترای عمومیبھزادامیرفرھنگ

تھرانکارشناسیجوانطھورا
دانشگاه بیرجندکارشناسی ارشدبشارتیامیر

سیستان و بلوچستانکارشناسیقھریمحمد
دانشگاه دولتی شھرکردکارشناسیمحمدی جزیمحمدرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
خوارزمیکارشناسیریاحی مدوارمحمدعلی

صنعتی شاھرودکارشناسیمحمد علی کردسجاد
علوم پزشکی شھید بھشتیدکترای عمومیعیوضیشیوا
شھید چمران رشتکارشناسیقاسم نژاداحمد

علوم پزشکی البرزکارشناسیحسینیانمحسن
زابلکارشناسیرنجبرفاطمھ

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیقنبری امیرامیرمحمد
آزاد اسالمي مشھدکاردانیبرادران حسینيبھنام
شریعتيکارشناسیدرویش پناهسارا

بوعلی سینا ھمدانکارشناسییعقوبیامیرعباس
آزاد بروجردکارشناسیحسینیگلشن
تھران مرکزکارشناسیمشھدیشادی
آزادکارشناسیترکینآرمین
علم و فرھنگکارشناسینصیری رضیمریم
دانشگاه آزاد اسالمى واحد تھران جنوبکارشناسیبھرام بیكنشاط

پیام نور بندرعباسکارشناسینجمائیندا
ھنر اشفھانکارشناسیقھرمانیعالیھ
آزاد واحد تھران جنوبکارشناسیپورمحمدخانکیمیا

پیام نور رشتکارشناسیمنصوریفاطمھ
سراسري تبریزکارشناسیحقیقيزھرا
دانشگاه آزاد اسالمی ھنر و معماری واحد تھران مرکزکارشناسیدژآگاهمھسا
صنعتی سیرجانکارشناسیرھیمھدی
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیسمیعیساحل
رازی کرمانشاهکارشناسیکرباسیشبما
آزاد واحد سماکاردانیتقی خانیپویا

صنعتی اصفھانکارشناسیمشایخعماد
علوم پزشکی تبریزدکترای عمومیجباریمحمد
شھید بھشتیکارشناسی ارشدآب آذرساامین

آزاد كرمانشاهکارشناسیدارابىپارسا
علوم پزشكي ایرانکارشناسیعبدالحسین پورزھرا
شیرازکارشناسی ارشدسوگندمیالد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
محقق اردبیلیکارشناسیعلیزادهمیالد

علم و فرھنگکارشناسیمنصوریفاطمھ
یادگار امام رهکارشناسیچاھھعلی

پیام نورکارشناسیطاوسیعاطفھ
صنعتی ارومیھکارشناسیحاجیصفریزھرا

ایرانکارشناسیقادرزادهاحسان
دانشگاه صنعتي شاھرودکارشناسیشیرین آبادي فراھانيعلي

شیرازکارشناسی ارشدبھشتی پورمجتبی
تھرانکارشناسیداودیفاطمھ

آزاد تھران شمالکارشناسیاقبالیانآیدا
آزاد ھمدانکارشناسیدژآگاهمھ تا
علوم پزشکی ایرانکارشناسیشارقیحانیھ
مفیدکارشناسی ارشدباقریفرید

اصفھانکارشناسی ارشدعبدالملکیمسعود
محقق اردبیليکارشناسیمنصوريزھرا
علوم پزشکی شاھروددکترای عمومیعزیزیاحمد
دانشگاه محقق اردبیلیکارشناسیصابرمیالد
علوم پزشکی ایرانکارشناسیاکبریمھسا
شھید بھشتيکارشناسیصدرالدینيعلي
اراكکارشناسیموسىرضا
دانشگاه زنجانکارشناسی ارشدشاھرخیمریم

پیام نور ھمدانکارشناسیاکبریمھدی
علوم پیزشکی ایرانکارشناسیایریمرصاد

دانشگاه آزاد اسالمی قزوینکارشناسیزارعیمعین
اصفھانکارشناسیرضویعلیرضا
روزبھانکارشناسیباالزادهكورش
شھید چمران اھوازکارشناسیعسگریریحانھ

شمالکارشناسیرنجبرتارا
علوم پزشكي شھركرددکترای عمومیھمتیانفرنوش
صنعتی سھند تبریزکارشناسیسرتیپیعاطفھ

پیام نور ھمدانکارشناسیخوش نوازمحمد مھدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھید چمران اھوازکاردانیحسنيعلي

سیستان و بلوچستانکارشناسیحسام عارفیکیانوش
علوم پزشکی ایراندکترای تخصصیبیداریشھربانو
الزھراکارشناسیشھریاریبھنوش
الزھراکارشناسیشھریاریبھنوش

علمی کاربردی رسانھکارشناسیباقی نژادکیان
آزاد اسالمی شھرکردکارشناسیاسماعیلی وردنجانیفھیمھ

علوم پزشکی و خدمات بھداشتی ایرانکارشناسیپاکاریفرنوش
آزاد کرجکارشناسیعماریمحمدحسین

دانشگاه آزاد تنکابنکارشناسیغالمرضاییمریم
دانشگاه تھرانکارشناسینیک پوریانفاطمھ
حکیم سبزواریکارشناسیقربانیسبحان
تھرانکارشناسیابراھیمیعرفان
بزرگمھرکارشناسیساالريمحمود
علم و فرھنگکارشناسیمیرزاییمھرداد

عالمھ طباطبایيکارشناسیبصیریزديبھار
تھرانکارشناسیضیاییمھدی

سیستان و بلوچستانکارشناسیقک
علم و فرھنگکارشناسیحاجی زادهکیمیا
ایرانکارشناسیصمدیمریم
آزاد واحد علوم دارویيدکترای عمومینجاريآیدا

فنی شماره ١تبریزکارشناسیرحمانیادریس
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران جنوبکارشناسیرحیمیانعلیرضا
دانشگاه سمنانکارشناسی ارشدباالرستاقیسروش

صنعتی سھند تبریزکارشناسیآزادخیریلدا
علوم پزشکی ایرانکارشناسیاسماعیلی شاھویرماھان
علوم پزشکی یاسوجکارشناسیمیرزاییسحر

دانشگاه شاھدکارشناسی ارشدعمارلوابوالفضل
علوم پزشکی ایرانکارشناسیخرم فربھنام
فردوسیکاردانیکاردانمینو
علوم پزشکی ایرانکارشناسیقراملکیوحید



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی سھند تبریزکارشناسی ارشدمھنیافرھود

شھید بھشتیکارشناسی ارشدمرتضویمنیرالسادات
الزھراکارشناسیامیرخانیسرور
علوم پزشکی ایرانکارشناسیسعیدیفائزه
دانشگاه ازاد شبسترکارشناسی ارشدھادیمحمد
رازیکارشناسیآشتیانیالدن
رسم وخط پارسھکارشناسیغیاثونداکرم
علوم پزشکی ایرانکارشناسیاسدیسارا

تھرانکارشناسی ارشدباریکانیھومن
صنعتی شریفکارشناسیشھیدزادهمھرزاد

آزاد کرجکارشناسیامیدپریسا
دانشگاه تھرانکارشناسیموسویزینب

دانشگاه علوم پزشكي ایرانکارشناسیكماليامیرحسام
بنابکارشناسیکرمیرضا

ایرانکارشناسیكماليامیرحسام
علوم پزشكي ایرانکارشناسیدالویزسارا
علوم پزشکی ایرانکارشناسیچمیسارا
علوم پزشکی ایرانکارشناسیفروتن رادمحمد
علوم پزشکی ایرانکارشناسیصادقیجعفر

دانشگاه صنعتی شاھرودکارشناسییاوریمحمدرضا
دانشکده توانبخشی ایرانکارشناسیکالگرفاطمھ
الزھراکارشناسیخورشیدیسعیده
دانشگاه علوم پزشکی ایرانکارشناسیقھرمانیشایان

علمي كاربردي جھاد دانشگاھيکارشناسیخیرآباديئھ سرین
خواجھ نصیر الدین طوسیکارشناسی ارشدتاجیکمصطفی

تھرانکارشناسیغیاثی یکتااللھ
الزھراکارشناسیپرگاریمرضیھ

محقق اردبیلیکارشناسیملکپورمیالد
دانشگاه تھرانکاردانیزیباکالمصادق

دانشگاه زنجانکارشناسی ارشدمرادیعلی
زنجانکارشناسی ارشدمرادیعلی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بیرجندکارشناسی ارشدنظری فردزھرا
تھرانکارشناسی ارشدمحمدیکیمیا
شھید بھشتیکارشناسیادریس زادهمحمد
علوم پزشکی ایالمدکترای عمومیفتاح پوریھانیھ
علم و صنعتکارشناسی ارشدپاداشتکاوه
الزھراکارشناسیعماريمریم
الزھراکارشناسیپورنظریسارا

فرسیده زھرا شھید بھشتیکارشناسیزرین�
الزھراکارشناسیغالمیاننسرین

علوم تحقیقات اھرانکارشناسی ارشدکاشانیامیر
دانشگاه تھرانکارشناسیمافیفاطمھ

رازی کرمانشاهکارشناسی ارشداکبری ورزقانندا
علمی کاربردی رسانھکارشناسیعباسیخلیل

تھرانکارشناسیمحبیمطھره
ازاد پرندکارشناسیمیری تفتیسید عطا

صنعتی شاھرودکارشناسیغریبیزینب
علوم پزشكي ایرانکارشناسیظفريمھدي
بوعلی سیناکارشناسیخزائیصادق
دانشگاه تھرانکارشناسیمحموديفاطمھ

دانشگاه تھرانکارشناسیشریفيامیرمحمد
رازیکارشناسیامینیمیالد

صنعتی شیرازکارشناسیصفاییانمحمدرضا
تبریزکارشناسی ارشدشمس الدین لوامیر

سلمان فارسی کازرونکارشناسینوروزیاحمدرضا
ازادکارشناسیاح

دولتی اقلیدکارشناسیتارنگمحمدصادق
آزاد مشھدکارشناسیساجدیالھام

سیستان و بلوچستاندکترای تخصصیکیانیسروش
NeginMasihiمدیریت تھران مرکزکاردانی

آزاد تھران حنوبکارشناسیعبدالھ زادهفاطمھ
تربیت مدرسدکترای تخصصیحمیدیزھره



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
سیستان و بلوچستانکارشناسیمھدی زادهمحمد
گیالنکارشناسیریحانیسپھر
عالمھ طباطباییکارشناسیبدریزھرا
تبریزکارشناسیامدادیمھدی

علوم پزشکی زاھدانکارشناسیغنی دلمیثم
صنعتی شاھرودکارشناسیابارشیمحمد

تبریزکارشناسی ارشدفرخ پوریوسف
آزاد علوم و تحقیقات تھرانکارشناسی ارشدزارعیطلیعھ
آزاددکترای تخصصیفریبافرزاد

علوم پزشکی قمکارشناسیعلی اکبریالھھ
مازندرانکارشناسیریحانیفاطمھ

آزاد تھران مرکز(ھنرومعماری)کارشناسیدھقانمحمدرضا
علوم تحقیقاتکارشناسیرضاییامین

تھرانکارشناسی ارشدزمانیصادق
دانشگاه ھنرکارشناسی ارشدسیدیسیدمحمدرضا

مازندرانکارشناسیکالنتریکیانوش
علوم پزشکی کاشاندکترای عمومیموذنی خوراسگانیمحمدامین
دانشگاه مفید قمکارشناسی ارشدذوالقدرحمیدرضا

تھرانکارشناسیسجادپورمحمد
مالیرکارشناسیکرمیزھرا
دانشگاه تھرانکارشناسیكوششينگین

دانشگاه سراسری شھرکردکارشناسیاشرففرانک
آزادکارشناسیملکیرضا

علوم پزشکی اراککارشناسیمیرعظیمیسید یاسین
علوم پزشکی شھید بھشتیدکترای عمومینظریحسین
صنعتی شاھرودکارشناسیباباییفاطمھ
ازاد تبریزدکترای عمومیافضليیاسمن
دانشگاه اصفھانکارشناسیرشیدیحدیث

سیستان و بلوچستانکارشناسیخوینی ھامحمد امین
علوم پزشکی یاسوجکارشناسیمیرزاییسحر

دانشگاه آزاد برازجانکارشناسیگرمسیریآریوبرزن



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
لرستانکارشناسینظریزھرا
علوم پزشکی کاشاندکترای عمومیشریف فردزھرا
آزاد گرگانکارشناسیغالميعلي

فردوسی مشھدکارشناسیقنبری طرقبھھادی
علم و فرھنگکارشناسیابراھیمينگار

دانشگاه فنی و حرفھ ایکارشناسیبرزوییمحسن
صنعتی شاھرودکارشناسیطالبیزھرا

خاتمکارشناسیشھروسوندامیرحسین
دانشگاه آزاد نجف آبادکارشناسیباباییمحمد امین

خوارزميکارشناسی ارشدمحمديمجید
عالمھکارشناسی ارشدپاپیزھرا
خوارزمیکارشناسیامینیامید

پیام نورکارشناسیاشراقیانمحمدرضا
شھید بھشتیکارشناسیبابازادهپدرام
صنعتی اصفھانکارشناسیالفتیآرمان
آزاد انزلیکارشناسی ارشدپورقربانیمحمد
دانشگاه صنعتي امیركبیرکارشناسیمعیرطرقيدریا
دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسینیازیعلی

آزاد تبریزدکترای تخصصیاسکندریمصطفی
دانشگاه سراسری تبریزکارشناسیمیرزاییغزل
صنعتی شاھرودکارشناسیشھشھانیپیمان
کاشانکارشناسیرفیعیسحر

شھید چمران اھوازدکترای تخصصیپیرمرادیانحمیدرضا
صنعتی شاھرودکارشناسیخوش فکرمھسا

علوم و تحقیقات تھراندکترای تخصصیمعروفبیتا
آزاد یاسوجکارشناسیکھزادیسعیده
ربع رشید تبریزکارشناسینورانجابر

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندکترای تخصصیمقصودلوعلینقی
پیام نورکارشناسی ارشدرستم آبادیابراھیم

سلمان فارسی کازرونکارشناسیقنبریابوالفضل
فردوسیکارشناسیوزیریسید مھدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ازاد پرندکارشناسیمیری تفتیسید عطا

اموزش عالی فیروز ابادکارشناسیبھاراناریا
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیمطلقیمرضیھ
ازاد یاسوجکاردانیگل مرادینسترن
ازاد یاسوجکارشناسیرستمیماریا

ازاد گچسارانکارشناسی ارشدپاکروانمجتبی
ازاد یاسوجکارشناسیاحمدیسارا
آزاد یاسوجکارشناسی ارشدنجفیزینب
دولتی شھرکردکارشناسیمحمودینوید

بیرجندکارشناسی ارشدحبیبیادریس
علوم پزشکی بندرعباسدکترای عمومیامامیصالح الدین

علوم پزشکی ھمداندکترای عمومیاصالحشادی
خلیج فارسکارشناسی ارشدحمیدمنیژه
تھرانکارشناسی ارشدکریمیعلی

اصفھانکارشناسیاکبریامیررضا
شھرقدسکارشناسیوالیزادهپریا

پژوھشگاه مواد و انرژیکارشناسی ارشدراثیساناز
خلیج فارس. بوشھردکترای تخصصیخضریعلی

ازاد اسالمی واحد مشھدکارشناسیخدیومحمدرضا
آزاد اسالمی کاشانکارشناسیوفقیامیرحسین

علوم پزشکی بیرجنددکترای عمومیعنایتیحدیث
دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسیکشاورزی پورمحمدعلی

علوم پزشكى كاشاندکترای عمومیشفایىمحمد شھاب
پژوھشگاه مواد و انرژیکارشناسی ارشدشیراوندسعید

دانشگاه آزادکارشناسینوبختبنیامین
آزاد واحد کرمانشاهکارشناسی ارشدنظریسارا

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدنوازیفاطمھ
ازاد نایینکاردانیعربامیدرضا
گیالنکارشناسیموسویمعصومھ

دکتر معین رشتکاردانیاعلمینفیسھ
ھنر تبریزکارشناسیکریمیانپیام



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ازاد اسالمیکارشناسی ارشدحسنیمھران

پیام نور مرکز رشتکارشناسیخیرخواهمریم
تبریزکارشناسیتوحیدی فرعلی

آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسینظریمحمد حسن
ازاد خرم آبادکارشناسیبیرانوندامین

گلستانکارشناسیقزل سفلوزھرا
آزاد شبستردکترای تخصصیشیخ لویيبھروز
دانشگاه تبریزکارشناسیمعرفتمحمد
تربیت مدرسکارشناسی ارشدمحمدپورناصر
فردوسی مشھدکارشناسیرمضانیفاطمھ
سراسری دامغانکارشناسیغالمنژادزھرا
عالمھ طباطباییکارشناسیحیدریحمید

دانشگاه تبریزکارشناسیواالییمحمدمھدی
شھید چمران اھوازکارشناسیصدیقینیلوفر
دانشگاه تبریزکارشناسیآخرسجاد
لرستانکارشناسیشمسیفاطمھ
ازاد اسالمی واحد زنجانکارشناسیمحمدیکمیل

ازادکارشناسی ارشدتناساناحسان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران غربکارشناسیمیرمحمدیاحسان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تھران غربکارشناسیمیرمحمدیاحسان
آزاد اسالمی شاھرودکارشناسیابراھیمیبھرام
تھرانکارشناسیاشرفیفائزه

سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشدرستمیرجحانھ
تھرانکارشناسی ارشدداودیایوب

خوارزمی کرجکارشناسیزندیراضیھ
عقل.و جامعھکاردانیباقری پورحیدر

دانشگاه فساکارشناسیشعبانیمحمد سبحان
تربیت مدرسدکترای تخصصیرشیدیانشاھین
خواجھ نصیرکارشناسیدولتیفاطمھ
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدجعفریرامین

آزادکارشناسی ارشدیوسفیمحمدرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تبریز و علوم و تحقیقاتکارشناسی ارشدشریعتیمحمد مھدی
آزادکارشناسی ارشدیوسفیمحمد رضا
فردوسی مشھد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدرضوانیمحمد علی

دانشکده فنی دختران دکترشریعتیکارشناسیسلطانیسما
صنعت نفتکارشناسیجوھری فردمحمد
دانشگاه جیرفتکارشناسی ارشدرضائیسعید
شھید چمران اھوازدکترای تخصصیماجانیحمید
بیرجندکارشناسی ارشدنجفیحسن

تھرانکارشناسیدیسفانیفرحان
تھرانکارشناسی ارشدبذرگریحمید
سراسری تبریزکارشناسیروح اللھینسیم

سمنانکارشناسیمحمدپورمھران
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدگلھ دارالھام

تبریزکارشناسیانصارصدیقھ
فردوسی مشھددکترای تخصصیصالح نیانرگس
ازاد کرمانشاهکارشناسی ارشدرستمیمریم
ارومیھکارشناسی ارشدافشینپیام

دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسیکشاورزی پورمحمدعلی
سلمان فارسیکارشناسیکریمیآریا

صنعتی شاھرودکارشناسیسعادتعلیرضا
پیام نور مرگز کرمانشاهکارشناسیبھرامی محمدیمجید

ھنر سالمی تبریزکارشناسیرمضانیامیررضا
صنعت نفتکارشناسیتاکیخلیل

پژوھشگاه مواد و انرژیکارشناسی ارشدجاویدمحمدکاظم
دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسی ارشدحسینی دھکردیسیده سارا

دانشگاه 1نعتی اصفھانکارشناسی ارشدحسینی دھکردیسارا
دانشگاه راریدکترای تخصصیعربیزھرا السادات

ارومیھکارشناسیرسولیآیدا
علوم پزشکی ھمدانکارشناسیصامتمرضیھ
آزاد قزوینکارشناسیخسرويعرفان

صنعتی اصفھانکاردانیشکرانیسید محمد سروش



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ازاد یزدکاردانیبزرگمحمد مھدی
صنعتی اصفھانکارشناسیقانعیامیر مسعود

تھران جنوبکارشناسیریاحیزھرا
ھنر اصفھانکارشناسینورماهنگار

رازي كرمانشاهکارشناسیكوالنيامیرحسین
كوالنيکارشناسیكوالنيامیرحسین

شھید بھشتی تھرانکارشناسی ارشدبایمحمد
دانشگاه کردستانکارشناسیصبوریجواد

دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغھکارشناسی ارشدصدیقیسیاوش
عالمھ طباطباییکارشناسیارشامیدوار

فردوسی مشھدکارشناسیکشاورزیان ھارمیمحمد
بوعلی سیناکاردانیشرافتیبھاره
علم و صنعت _ تھرانکارشناسی ارشدصالحی باغبانیسن

علم وصنعتکارشناسی ارشدیاقوتیسمانھ
تھرانکارشناسی ارشدجعفری دھکردیآرش

تھرانکارشناسی ارشدسبزی پوربھمرد
تبریزکارشناسیفیضي وندسینا

علوم پزشکی شعید بھشتیکارشناسیموسویفاطمھ سادات
علوم پزشكى كرمانشاهدکترای عمومیحیدرىسیدكیانوش

تھران مركزيکارشناسینیلفروشانیاسمن
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدجباریجعفر
شھید بھشتی تھرانکارشناسی ارشدزمانیسجاد

شھید چمران اھوازکارشناسیتحقیقسامان
دانشگاه آزاد ورامینکارشناسی ارشدگیتی آراسعید
آزاد واحد ساوهکارشناسیرسولیعلی
اصفھانکارشناسیتھرانیسعید
تربیت مدرس تھرانکارشناسی ارشداستاد اسیابیلعیا

شھید چمرانکارشناسیدرمان زادهبابک
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدعبدالھ نژادمرضیھ

زنجانکارشناسی ارشدشفیع زادهمحمدرضا
علوم تحقیقاتکارشناسی ارشدعباسیداوود



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علم و صنعت تھرانکارشناسی ارشدرستگارمقدممحمدجواد
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسی ارشدمومنیانمحمدرضا

مراغھکارشناسی ارشدفالح پورسجاد
مراغغکارشناسی ارشدفالح پورسجاد

پیام نور مشھدکارشناسیحسین زاده سلجوقیسنا
فناوریھای نوین قوچانکارشناسیقبادیسھیل

پیام نور مشھدکارشناسیحسین زاده سلجوقیسنا
سلمان فارسیکارشناسیزارعیزھرا

ھنر اصفھانکارشناسیرضاییمحمدرضا
عالمھ طباطبایيکارشناسی ارشدمیرزاخانيمینا

آزاد سمناندکترای تخصصینیک نامموسی
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدافخمیسروش

خواجھ نصیرکارشناسیسیاوشیمیالد
عالمھ طباطبائیکارشناسیغفوریاحمد
دانشگاه آزاد جلفاکارشناسی ارشدنیک زادبھنام

سلمان فارسی کازرونکارشناسیکریمیفاطمھ
محقق اردبیلیکارشناسیحمیدیفرشاد
فردوسیکارشناسیکیوانلوسمیھ
دانشگاه زنجانکارشناسیفرج زادهحامد

علوم و تحقیقاتکارشناسیجمشیدىالمیرا
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تھرانکارشناسیدارچین تبریزیھانیھ

علوم پزشکی ھمداندکترای عمومیفداییفاطمھ
دانشگاه تھرانکارشناسیحایریصادق

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیپیلتنمحمدجواد
علم و فرھنگکارشناسیجلیلی مطلقشھرزاد

دانشگاه بیرجندکارشناسیصفائیمیالد
عالمھ طباطبایيکارشناسیبني اردالنریحانھ
دانشگاه تبریزکارشناسیعظیما نجف آبادیفاطمھ
دانشگاه سراسری زنجانکارشناسی ارشدقلندریمحمود

فردوسی مشھدکارشناسیمیرخرازیسیده الھھ
فردوسی مشھدکارشناسیلطیفعارفھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتي سھند تبریزکارشناسیآذرخشسینا

سوره تھرانکارشناسیاسالمی بینحانیھ
صنعتی سجاد مشھدکارشناسیزمانیزھرا

تھرانکارشناسی ارشدبرزگرھما
دانشگاه تھرانکارشناسیحسین پورپویا

صنعتي اصفھانکارشناسیامیري قشالقيامیرحسین
ارومیھکارشناسی ارشدابراھیمیابوالفضل

زنجاندکترای تخصصینوروزیانرضا
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیحسنیداوود
فردوسیکارشناسیافخمیمحمد
فردوسیکارشناسیقره داشیپریسا
علوم پزشکی بیرجندکارشناسیمعینی فرمھسا
تبریزکارشناسیحسین زادهعلی

علم وصنعتکارشناسیگروسی ھاحمیدرضا
تھرانکارشناسیبی غممحمدرضا
فردوسی مشھدکارشناسینگھبانمحمدامین

عالمھ طباطباییکارشناسیمصاحبمحمد سجاد
فردوسی مشھدکارشناسیعزتیملیحھ
شھید باھنر کرماندکترای تخصصیبنانژادبھجت
اراککارشناسیتنھاییحامد

فردوسی مشھدکارشناسیمیرخرازیسیده الھھ
ھنر اصفھانکارشناسیامانیعلی

دانشکده ھنر ارومیھکاردانیلطفیسونیا
تھرانکارشناسیتوفیقیآرمین
دانشگاه ازاد اسالمی واحد تھران شمالکارشناسیببریحمید
دانشگاه ازاد اسالمی واحد تھران شمالکارشناسیببریحمیذ

دانشگاه شیرازکارشناسیحقیقتفاطمھ
عالمھ طباطباییکاردانیپیرویفاطمھ
ازاد اسالمی واحد زابلکارشناسیبنانژادمھدیھ
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدباالوندیعلی

شھید بھشتیکارشناسیذکیانیزھره



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ارومیھکارشناسیبخت آوریعلی
عالمھ طباطباییکاردانیبنانژادامین

تھرانکارشناسیمقدسیزینب
علوم پزشکی بیرجندکارشناسیحقیقی آلزھرا
علوم پزشکی بیرجندکارشناسیحقیقی آلزھرا
شھید باھنر کرمانکارشناسیکریمیزھرا
دانشگاه اراککارشناسیغفاریفھیمھ
شھیدبھشتيکارشناسی ارشدبزرگ زادهنگار
دانشگاه فنی مھندسی بویین زھراکارشناسیکریمی آراستھلیال

سلمان فارسیکارشناسیطالبیشیوا
شعید بھشتیکارشناسی ارشدارفعی مقدمایمان
دانشگاه اصفھانکارشناسی ارشدحسین دوستسمانھ
فردوسی مشھدکارشناسیمقیسھصبا

علوم پزشکی ھمدانکارشناسیپروینینرگس
علوم پزشکی ھمدانکارشناسیاسماعیلی پورراحیل
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیبراتیانسیھ

صنعتی اصفھانکارشناسیطالبیعلیرضا
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدپدرامیالھام
رشدیھ تبریزکارشناسیمحمدینگین
دانشگاه علوم پزشکی ھمدانکارشناسیمحمودیفائزه
علم و صنعتکارشناسی ارشدنجفيامیر

اصفھانکارشناسیکازرونیزھرا
سمنانکارشناسیکریمیشیرین

کاشانکارشناسیموسوی اراضیفاطمھ السادات
دانشگاه تھرانکارشناسیزبرجدیانفائزه
صنعتی جندی شاپورکارشناسیمدرسعلی
مھندسی فناوری ھای نوین قوچانکارشناسیحقوق طلب جعفرآبادیمھال

صنعت نفتکارشناسیقنبری مصیرمحدثھ
دانشگاه آزاد مشھدکارشناسی ارشدرحیم نژادشھریار

فردوسیدکترای تخصصیبندیانلیال
ھنرکارشناسیكاظمىنفیسھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
نیاعبدالرضا دانشگاه صنعتی شریفکارشناسیارشادی�

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیشعبانی زادهحسام
علوم و تحقیقات نیشابورکارشناسی ارشدمردانیفھیمھ

شھیدچمرانکارشناسینوبھارمحمدامین
فردوسی مشھدکارشناسیضیافتیامیر

فردوسی مشھدکارشناسیجعفریذبیح هللا
دانشگاه سمنانکارشناسیمبارکیسعید
گنابادکارشناسیصادقیامین

صنعتی امیرکبیر تھرانکارشناسی ارشدبرزنونیحمیدرضا
عالمھ طباطباییکاردانیعبدالھیسبا

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشداسمعیلیعلی
شیرازکارشناسیرضائی پویافائزه
علوم پزشکی ھمدانکارشناسیمنفردنجمھ

دانشگاه اصفھانکارشناسیرضوي فردزھراسادات
علوم پزشکی ھمداندکترای عمومیغضنفریوحیدرضا

امیرکبیرکارشناسیاخالقیپریسا
بزرگمھر قایناتکارشناسیاردونیرضا
تھرانکارشناسیحسن زاده سرھنگینیما

صنعتی جندی شاپورکارشناسینجفوندپریسا
شیرازکارشناسی ارشداندیشمندالھھ

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدشھبازیعباس
علوم پزشکی ھرمزگاندکترای عمومیچمبرامین

شھید بھشتیکارشناسی ارشدحیدری ابھربمحمد
علم و صنعت ایراندکترای تخصصیفردادعباسعلی

دانشگاه لرستانکارشناسیعزیزیزینب
آزاد زاھدانکارشناسی ارشدالھامیفیض محمد

محقق اردبیلیکارشناسیسردارلوحسام
یاسوجدکترای عمومیحسینی کتجساسان

الزھراکارشناسیكچویانكیمیا
رازی کرمانشاهکارشناسیرحمانیارش

شیرازکارشناسیعالی نژادمحبوبھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علم و صنعتکارشناسی ارشدکظیمیسید محمد حسن

دانشگاه زنجانکارشناسی ارشدمطاعیبھزاد
فردوسي مشھددکترای تخصصیبھروزیانفطانھ

سلمان فارسیکارشناسیُرستشیرین
خلیج فارسکارشناسیعلیپورمحمد امین

شھید چمران اھوازکارشناسیشمسمارال
دانشگاه آزاداسالمی خوراسگانکارشناسیسیف سفریزھرا
شھید چمران اھوازکارشناسیشمسمارال

علم و صنعت ایراندکترای تخصصیذھبیونباقر
دانشگاه کردستانکارشناسیبلورچییاسین

دانشگاه صنعتي شاھرودکارشناسیاسديسینا
فرھنگیان قزوین(بنت الھدی و شھید رجایی)کارشناسیحامدزادهحدیث
محقق اردبیلیکارشناسیماجدفرھاد
صنعتی شاھرودکارشناسی ارشدحسینیعلی

پیام نورکارشناسیحسینیسیده زھرا
صداوسیماکارشناسیجوشننیلوفر
دانشگاه آزاد كرمانشاهکارشناسیحیدرىحیدر

صنعتی شاھرودکارشناسیخرمیشھریار
صنعتی ھمدانکارشناسیبرات وکیلیالھام
دانشگاه زابلکارشناسییار محمدیرضا

سراسری فساکارشناسی ارشدکاظم پوررامین
شاھدکارشناسیشھرویزھرا

الزھراکارشناسیعبدیتینا
دامغانکارشناسیصفاری نیامحمد

علوم پزشکی تبریزدکترای عمومیرازیاشکان
رازی کرمانشاهکارشناسیخواجھ علیپژمان
دانشگاه اراککارشناسیغفاریفھیمھ
فردوسیکارشناسیفاطمیمحدثھ
سلمان فارسيکارشناسیقاسمي نسبزھرا
شھید چمران اھوازکارشناسیرفیعی نژادنیلوفر

صنعتی شاھرودکارشناسیگلستانیامین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه ھنراسالمی تبریزکارشناسیعباسیثنا

دانشگاه فرھنگیان،پردیس شھید باھنر ھمدانکارشناسیسلطانیرخشان
صنعتی شاھرودکارشناسیداودیپدرام
پیام نورکارشناسیجھانینگین
سلمان فارسی کازرونکارشناسیروزگارمحمد
الزھراکارشناسی ارشدرمضان خواهمتین

ازاد واحد گنابادکارشناسیمھدوی شھریسید مصطفی
شمالکارشناسی ارشدمزدکینیما

دانشگاه صنعتی خواجھ نصیر الدین طوسی تھرانکارشناسی ارشدرضاییساغر
الزھراکارشناسیپرستشسارا
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشداجاللی دیزسیما

دانشگاه گیالنکارشناسی ارشدخدانگھدارمحمد
علوم پزشکی یاسوجکارشناسیبالدی نژادحمیده
علوم پزشکی البرزدکترای عمومیمظفریبھار
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیشفافربد

صنعتی امیرکبیرکارشناسیجاللی جیرندهامیرحسین
سلمان فارسى كازرونکارشناسیبازیارزینب
شھید چمران اھوازکارشناسیرازیانیاسمن

دانشکده فنی مھندسی گرمسارکارشناسیلطفعلیانمحمد صادق
بزرگمھر قایناتکارشناسیاردونیرضا
اصفھانکارشناسیمحمدرفیعيفائزه
شھید بھشتی تھرانکارشناسیستایشسپھر
سلمان فارسی کازرونکارشناسیشھبازینجمھ
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسیوفاییزھره
سمنانکارشناسیسھرابیسمانھ
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدابریشمیسعید

شھیدصدوقیکارشناسیزارعیمحمدرسول
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدصدیق باروقیاحمد
ارومیھکارشناسیمعظمیمتین
تربیت مدرسدکترای تخصصیعطائیانآتوسا
تھرانکارشناسیفرقانیفاطمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھید باھنر کرمانکارشناسیقدوسیمریم
فردوسی مشھددکترای تخصصیدینیعلی

دانشگاه اصفھانکارشناسیفروتنمحمدتقی
صدا و سیماکارشناسیرضائیترانھ
صنعتی شریفکارشناسیعادلیعلی

بوعلی سینا ھمدانکارشناسیاحمدزاده آالنقحمیده
دانشگاه ملی بیرجندکارشناسیدنیادیدهبھناز

علوم پزشکی جھرمدکترای عمومیگلستان جھرمیعارف
خلیج فارس بوشھرکارشناسیرجبیفاطمھ
شیرازدکترای عمومیدواچیمھدی

شھید بھشتىکارشناسیشفیعى دارابىسید محمدرضا
غیر انتفاعی خیام مشھدکارشناسیرحمانیپوریا

علوم پزشکی زاھدانکارشناسیمھاجرانفاطمھ سادات
تھرانکارشناسی ارشدخازهامیرحسین

علم و فرھنگکارشناسیایزدیانایمان
فردوسی مشھددکترای تخصصیسرفرازیمسیح سرفرازی

زیباکارشناسیگیالسیانرھام تھران-ھنرھای�
کاشانکارشناسی ارشدابراھیم زادهنیلوفر
علوم پزشکی زاھدانکارشناسیقاراباقیھافریماه

مرگ بر پیروشکارشناسی ارشدمرگ بر موسویمرگ بر متافق
فردوسی مشھددکترای تخصصیاولیاییسید امیر

فرھنگیان پردیس شھید بھشتی مشھدکارشناسیھمایونی رادداود
آبادیزھرا شھید بھشتیکارشناسی ارشدصالحی نجف�
دانشگاه تربیت دبیر شھید رجایىکارشناسییزدانجونیلوفر

فرھنگیان پردیس شھید بھشتی مشھدکارشناسیھمایونی رادداود
دانشگاه نھاوندکارشناسیسلیمانیزھرا

دانشگان محقق اردبیلیکارشناسیعلوی خسروشاھیسید کمال
صنعتی شاھرودکارشناسی ارشدطالبیمحبوبھ

پردیس ابوریحانکارشناسیجممریم
علم و صنعتکارشناسی ارشدفالح زوارهزھرا
خواجھ نصیرالدین طوسيکارشناسیعلیمحمديشادي



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیتشیعیداریوش
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسی ارشدتشیعیداریوش

اراککارشناسیرضاییحمید
شھید بھشتیکارشناسیموسویسیده ھاجر

خواجھ نصیر الدین طوسیکارشناسیرستمیامین
عالمھ طباطبایی تھرانکارشناسیدانائی قراملکیعلی
الزھراکارشناسیمدنیھدیھ

علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدحمیدیگلریز
تھرانکارشناسیعارف زادهامین
یادگارامامکاردانیسبا ساسانیسبا

تھرانکارشناسیاصغریعاطفھ
دانشگاه شھید باھنر کرمانکارشناسیمیرحسینیحانیھ
تبریزکارشناسیتقی زادهامیر
بوعلی سیناکارشناسینجفیانھدیھ

علوم پزشکی کردستاندکترای عمومیآرین نیاکیوان
علوم پزشكي فسادکترای عمومیخسرويتوماج

فردوسی مشھدکارشناسیاکبری لرمحمدرضا
دانشگاه ھنر اسالمی تبریزکارشناسینھال پروریامین

دانشگاه ازاد واحد رفسنجانکاردانیھاشمی نژادسید محمد رضا
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیرضاییبھراد

عالمھ طباطبایی تھرانکارشناسی ارشداحدیمحسن
صنعتی کرمانشاهکارشناسیروزبھانیزھرا
دانشگاه اصفھانکارشناسیخیتالزھرا
علوم پزشکی مشھدکارشناسیامانتیمھدی
پیام نور مرکز اصفھانکارشناسیموسویعاطفھ
دانشگاه اصفھانکارشناسیرفیعیمھدی
دانشکده ھنرکارشناسیحسین زادهشھال

بوعلی سیناکارشناسیسالک رحمانیعلیرضا
صنعتی شاھرودکارشناسی ارشدغفاری فرمحسن
دانشگاه یزدکارشناسیکمالیبنفشھ
آزاد محالتکارشناسیمحمدیعلی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه محالتکارشناسیرضاییعلیرضا

آزاد محالتکارشناسیصمدیمحمد
آزاد محالتکارشناسیرمضانیوحید
آزاد محالتکارشناسییارمحمدیعلی

آزاد خمینکارشناسی ارشدمحمدیمھدی
آزاد محالتکارشناسی ارشداکبری پورسمیھ
آزاد محالتکارشناسیاکبری پورسھیال
دانشگاه محالتکارشناسیعبدالحسینیمحمد

آزاد محالتکاردانیمھدیزادهمحمد عطا
آزاد محالتکارشناسیبیگیعلیرضا

آزاد محالتکاردانیبیگیسعید
آزاد محالتکارشناسیصاحبجواد

امیرکبیرکارشناسی ارشدیارمحمدیمحسن
آزاد محالتکارشناسیرضاییعلیرضا

دانشگاه محالتکارشناسیبیگیغالمرضا
اراککارشناسیبیگیمھدی

آزادکمیجانکارشناسیبیگیامر
دانشگاه زنجانکارشناسیموسویسیدمحمدرضا

دانشگاه زنجانکارشناسیکتکتانینوید
دانشگاه زنجانکارشناسیسیاھکالی مرادیمریم

دانشگاه زنجانکارشناسینوفرستیرضوانھ
بوعلیکارشناسیزیباییداود

دانشگاه زنجانکارشناسیسعدلونیاحدیث
دانشگاه زنجانکارشناسیگیویشایان

دانشگاه زنجانکارشناسیاکبری پوراحمدرضا
فردوسي مشھدکارشناسیشیخ اسديمھدي
فردوسی مشھدکارشناسیساالریسارا

نسبفاطمھ مدرسکارشناسی ارشددھقان� تربیت�
صنعتی شاھرودکارشناسی ارشدگرانیامیرسعید

غیرانتفاعی رسامکارشناسی ارشدسپانلوشبنم
اراککارشناسیسھیلیسید محمد امین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
مجتمع آموزش عالی گنابادکارشناسیازقندیحمید

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیاصالنیمحمد علی
شھید بھشتیکارشناسیخرمحمید
دانشگاه اصفھانکارشناسیزمانی نژلدپوریا

کردستانکارشناسیحیدریامیر حسین
بین المللی امام خمینی(ره)قزوینکارشناسی ارشددولتیاریوحیده
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدھاشم پناهنیکو

دانشگاه اصفھانکارشناسیرفیعیمھدی
اراککارشناسیاصغریفائزه

علوم پزشکی ھمداندکترای عمومیسعیدیپرستو
دانشگاه صنعتی خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیعلی پورمحمد
پیام نور تبریزکارشناسیمحمدیبابک
شھید مدنی آذربایجانکارشناسینجفیمھدی
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ارشدناصری فرمھدی

تربیت مدرس تھرانکارشناسی ارشدپورامینکتایون
دانشگاه ارومیھکارشناسیبامبلعلی
ارومیھکارشناسیخدائیالھھ

دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشدخیراندیشسیدمحسن
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیکیھانیانمھسا

بوعلی سینا ھمدانکارشناسیمختاریریحانھ
دانشگاه گیالنکارشناسیمنافیشقایق
گیالن رشت علوم پایھکارشناسیراھبحسین
بوعلی سیناکارشناسیزمانپورنرگس
خوارزمی تھرانکارشناسیقلی پورزھرا

پیام نور رشتکارشناسیآب بازیاسمن
دانشگاه شھید باھنر کرمانکارشناسیطالبی زادهمحمد

صنعتی خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیرجبلومحمدمھدی
دانشگاه یزددکترای تخصصیمیرنژادسید علی

صنعتی بیرجندکارشناسیایشاناحمدرضا
پیام نور ارومیھکارشناسیآقاییپیام

رازیکارشناسیکلھرزھرا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی بابلکارشناسیاکوانامین

آزادکارشناسیحاتمیمحمد
دانشگاه ایوان کیکارشناسی ارشدیوسفیعبدالحمید

صنعتی شریفکارشناسی ارشدروستاییمھرداد
محقق اردبیلیکارشناسی ارشدنیلوفر راستی دوستنیلوفر
ھرمزگانکارشناسینادری پوراسماء

دانشگاه دولتی یزدکارشناسیشاھمرادیانزھراسادات
فردوسیکارشناسیمجیدیصفورا

دانشگاه آزاد قزوینکارشناسیمصطفویسید عرفان
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدحسینیسید محمدرضا

نامشخصکارشناسی ارشدنوروزی موقرسعید
محققکارشناسیھاللیمھدی
شھید بھشتیکارشناسیمھجورزھرا
صنعتی شریفکارشناسیعلی اکبریحامد

اراککارشناسیامیریحمیدرضا
شھید مدنی آذربایجانکارشناسی ارشدارفعیمیثم
فردوسیکارشناسیبغالنیلیلی
ارومیھکارشناسیقادرمزیبیان

تھرانکارشناسینوروزیمحسن
فردوسیکارشناسیکلوییمحمد
دانشگاه ارومیھکارشناسیصادقیلقمان
فردوسیکارشناسیرضاپورسحر

خلیج فارسکارشناسیتشکریمحمود
فردوسیکارشناسیزراعت پیشھیاسمن
ازاد مراغھکارشناسیاحمدیانبھزاد
ازاد مراغھکارشناسیاحمدیانبھزاد
علوم پزشکی مشھدکارشناسیواعظی دھنویعلی

آزاد قزوینکارشناسیآشوریھامھیار
مھندسی فناوری ھای نوین قوچانکارشناسیذوقیامین

پیام نورکارشناسیحسین زادهپریسا
پیام نور تبریزکارشناسیآذریرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
پیام نور اصفھانکارشناسیگماریمرجان
مھندسی و فناوریھای نوین قوچانکارشناسیشورابیمھدی
فردوسيکارشناسیشریفيعاطفھ
ھنر اصفھانکارشناسیکارچانیعرفان
زنجانکارشناسیزارعیفاطمھ
شریفکارشناسیزمانیھادی
دانشگاه تھرامکارشناسیسیف الھ زادهعلی

صنعتی امیرکبیرکارشناسیمحمدی حاتمعلیرضا
ازاد کرمانشاهکارشناسیبیوسمحمد حسین

دانشگاه شیرازکارشناسیعبدالھیپگاه
دانشگاه بیرجندکارشناسی ارشدترقیسعید
شھید باھنر کرمانکارشناسیرحمتیانعلی
دانشگاع ازاد تبریزکارشناسیاسدپورسینا

کاشانکارشناسی ارشدایزدی بروجنیپریسا
تھرانکارشناسی ارشدطالب زادهمحمدحسین

دانشگاه گیالنکارشناسیمحمدی مراممھشید
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشداحمدیترانھ

زادهمحمدرضا یزدکارشناسیپھلوان�
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدتاج محمدییاشار
ارومیھکارشناسیمعظمیمتین
دانشگاه تھرامکارشناسیسیف الھ زادهعلی

دانشگاه ارومیھکارشناسیبھزاداسماعیل
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدحیدریسید عرفان

تھرانکارشناسیسمنانیانصبورا
علوم پزشکی رفسنجاندکترای عمومیمسعودیپیام

علوم پزشکی شیرازکارشناسی ارشدعلیزاده زکریاراضیھ
خوراسگونکارشناسیحیدریانھانیھ

علوم پزشکی بیرجندکارشناسیصفدریمرتًضی
تبریزکارشناسی ارشدھمتیاحمد
شھید مدنی آذربایجانکارشناسیاحمدیحمید
شھرکردکارشناسیدھنوینجمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
پارسکارشناسی ارشدآلبافاطمھ

دانشگاه فردوسيکارشناسیشاھيامیرحسین
موسسھ آموزش عالی معاری و ھنرپارسکارشناسی ارشدشکریناھید
دانشگاه شھید مدنی آذربایجانکارشناسیشیرازیدریا

دانشگاه ارومیھکارشناسی ارشدامینیزھرا
ارومیھکارشناسیاسفندیاریمحمد

فردوسی مشھدکارشناسیسمندری مقدممحمدحسین
دانشگاه یزدکارشناسیطایفیمصطفی

شھید بھشتيکارشناسیكفاشيالھھ
علوم تحقیقاتکارشناسیحجازی زادهعلیرضا
سیستان وبلوچستانکارشناسیضیائیمصطفی

شھركردکارشناسینیلي زادهفرنوش سادات
صنعتی شریفکارشناسیروغنگرخاطره

بوعلی سیناکارشناسی ارشداردالنمھسا
فردوسی مشھدکارشناسیغالمیانامیرسجاد

دانشگاه کویرشناسی سمنانکارشناسی ارشدگم
دانشگاه كاشانکارشناسیكفیلمینو
بوعلی سیناکارشناسی ارشداردالنمھسا

امیرکبیرکارشناسی ارشدزاده اسماعیلمحمدمھدی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیمتانسعید
ھرمزگانکارشناسیخواجھ احمديمحمد

صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیسیف اللھیاصغر
ھنر تھرانکارشناسی ارشدامینھومن
صنعتی قمکارشناسیصدرالدینیکیمیا

رازیکارشناسیجواھریمحمدرضا
فردوسیکارشناسیبنی اسدیعقیلھ
كاشانکارشناسیمھاجرىپریسا
زنجانکارشناسیفسخودیھدیھ

آزاد اسالمی واحد دزفولکارشناسیجابریانمصطفی
عالمھ طباطباییکارشناسیعبدالوندصدف
اصفھانکارشناسیلطفیشادی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه کردستانکارشناسی ارشدبخش آبادیاسماعیل

ارومیھکارشناسی ارشدکاملیسحر
پیام نور رشتکارشناسیفیروزی مقدمالھام

خوارزمیکارشناسیعبدیافشار
دانشگاه ھرمزگانکارشناسیشجاعیعلیرضا

پیام نور مرکز رشتکارشناسیجعفرزادهسیده فاطمھ
دانشگاه ملی مالیرکارشناسیکاظمیانعلی

آزاد تھران مرکزکارشناسیشجاعی استبرقمحمدحسین
دانشگاه شیرازکارشناسیمظلوم زادهابوالفضل

صنعتی شریفکارشناسیعلی شیریسحر
باھنرکارشناسیایزدیمنا

دانشگاه اراککارشناسیجعفریمجید
موسسھ آموزش عالی اقبال الھوریکارشناسیاکبریآرزو
ایالمکارشناسیتیموریزکیھ
پیام نور رشتکارشناسیقصابیپوریا
ھرمزگانکارشناسیسونازنوید

علوم پزشکی البرزدکترای عمومیمیرزاییفاطمھ
صنعتی سھندکارشناسیجعفرزادهھانیھ
آزادکارشناسیحاتمیمحمد
ازاد واحد بجنوردکاردانیکمالیعلی
ھرمزگانکارشناسینصیریالھام
پژوھشگاه مواد و انرژیکارشناسی ارشدمظاھریعلی

پیام نور شھرکردکارشناسیزندیانصادق
دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابلکارشناسیشھابيحسین
دانشگاه تبریزکارشناسیساالریالھام

شھید باھنر كرمانکارشناسیموسویانغزل السادات
علوم پزشکی کرمانشاهدکترای عمومیباقریرویا

سورهکارشناسیبختیاریفاطمھ
پژوھشگاه مواد و انرژیکارشناسی ارشدنوروزیاحمد
دانشگاه رازیکارشناسیافخمیمیترا
شھیدبھشتیکارشناسی ارشدحسین پورآرزو



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
عالمھ طباطباییکارشناسیطھائی نژادمائده سادات

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدموسوی ھفتادرسیدرضا
ازاد اسالمیکاردانیخسروییگانھ
علم و صنعت ایرانکارشناسیعابری ذاکرپریسا
صنعتی خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیرضازادهگیلدا

ازاد مشھدکارشناسی ارشدوطن پرستحدیثھ
علوم وادبیات انسانیکارشناسیشاھرخحسین
ادبیات و علوم انسانیکارشناسینریموسیمحدثھ
دانشگاه بیرجندکارشناسیھادیزادهزھرا
تھرانکارشناسیعارف زادهامین

علوم پزشكى جھرمکارشناسیحاتمى فارسىمحسن
شھید بھشتىکارشناسی ارشدزعیمى فردشھاب

بیرجندکارشناسی ارشدمفتاحیمحمدامین
زنجانکارشناسیصادقیمھتاب

فردوسی مشھدکارشناسیخسروزادهعلیرضا
دانشگاه ارومیھکارشناسی ارشدارشدیسیما
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدامانیمجید
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدامانیمجید

تھرانکارشناسیترکاشوندعلیرضا
رازی کرمانشاهکارشناسیشاھرخبھنام
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدآقاکریمیآرش

دانشگاه سراسری زنجانکارشناسیرحیمینسرین
عالمھ طباطباییکارشناسیاطھریانزھرا
دانشگاه آزاد اسالمی قزوینکارشناسیعلی مددیسپیده
ارومیھکارشناسیمعظمیمتین
فردوسی مشھدکارشناسیروح افشاریملیکا
الزھراکارشناسیموالئی رئوفزھرا
فردوسیکارشناسیحسینیفاطمھ
دانشگاه اصفھانکارشناسیخورشیدیطیبھ
الزھرا تھرانکارشناسیجھانگیرفریده
صنعتی اصفھانکارشناسی ارشدشوشعلی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
پلی تکنیک تھرانکارشناسینعمت پور صداقتیکیمیا
دانشگاه آزاد اسالمی قزوینکارشناسیزارعیمعین
بین المللی امام خمینیکارشناسیقرایی گرکانیزھرا
آزاد واحد قزوین(باراجین)کارشناسیمجیدیفائزه

فنی وحرفھ ای حضرت رقیھکارشناسیخادمفاطمھ
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیمھرابیعباس

تھران مرکزکارشناسیاحمدی عراقیگلنوش ازاد اسالمی�
كردستانکارشناسیحجتيسوگند
دانشگاه کردستانکارشناسیزرینمیعاد
فنی دخترانھ کرمانشاهکاردانیجمالیمھسا
آزاد اسالمي قزوینکارشناسیبیدخاممعین

فردوسیکارشناسیامیرمیجانیموحده
سراسری کاشانکارشناسیابرقوئیمحمد
صنعتی شیرازکارشناسیخواجویپوریا
تبریزکارشناسی ارشدشھری جندعلی

دانشگاه فرھنگیان پردیس امام جعفر صادق (ع)کارشناسیمقامی مقیمفاطمھ
علوم پزشکی کرماندکترای عمومیواحدیانپویا

دانشگاه ارومیھکارشناسیزرینرضا
عالمھ طباطبایيکارشناسیكرمانيپگاه

فردوسیکارشناسی ارشدرحیمیشادی
ھرمزگانکارشناسیکریمی رادمحسن

دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسیزاده ختمی مآبسید میالد
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیحدادمنا

بو علی سیناکارشناسیکریمیفاطمھ
شھید بھشتیکارشناسیجاھدیھانیھ
بھشتی تھرانکارشناسیفخری جوشانیایمان
اصفھانکارشناسیاسكندرينسیم

صنعتى اصفھانکارشناسیپورعطارامیرمحمد
تربت حیدریھکارشناسیرشیديوحید

دانشگاه دولتی تربت حیدریھکارشناسیسیفیسیمین
علوم پزشکی خراسان شملیکارشناسیصداقتسمانھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازی کرمانشاهکارشناسیجھانگیریحسن
دانشگاه اصفھانکارشناسیبھرامی خواهکاظم
رازیکارشناسی ارشدخوانچھ زرسعید

پیام نور مشھدکارشناسیناصری مقدمریحانھ
دانشگاه ھرمزگانکارشناسیگوغریطیبھ
دانشگاه ارومیھکارشناسیمحسن زاده گلمانخانھرعنا
شھرکردکارشناسیغیبی پورنگار
دانشگاه شھرداری تبریزکاردانیکشی پورنیر

صنعتی کرمانشاهکارشناسیگودینیحسین
تبریزکارشناسی ارشدایمانیمیالد

پ.نکارشناسیقلیزادهمحمدرضا
علوم پزشکی بیرجنددکترای عمومیزمینیعلی
بجنوردکارشناسیاتش فشانمژده
اصفھانکارشناسیزالیفائزه
سلمان فارسی کازرونکارشناسیاسکندری فرمریم

دانشگاه ارومیھکارشناسیبادامچیحسانھ
علوم پزشکی زاھدانکارشناسیموسویسیدمحمد

دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسیحیدریکورش
علوم پزشکی مازندراندکترای عمومیعسگرسفردوحید

دانشگاه ازاد پرندکاردانیامیراحمدیسیدسروش
پرنکاردانیامیراحمدیسیدسروش

صنعتی شریفکارشناسیپورطاھریخشایار
فردوسیکارشناسیقاسمیحانیھ
عالمھ طباطباییکارشناسیذوالفقاریالناز
تربیت مدرسکارشناسی ارشدامیدیطیبھ

فردوسی مشھدکارشناسیکرمییاسمن
موسسھ آموزش عالی کاسپینکارشناسیعزیزیعلیرضا

تربیت مدرسکارشناسی ارشدیخکشینرگس
علوم پزشکی خراسان شمالیکارشناسیعشقیمعصومھ

بین المللی امام خمینی (ره )کارشناسی ارشدشاملوسعید
دانشگاه آزاد مشھدکارشناسیمشیدیصبا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناسیشعیبیعلی
مازندرانکارشناسی ارشدداوریمیثم
حقوق آزاد تھران مركزکارشناسیھنگامىپانیذ
رازی کرمانشاهکارشناسیمحمدیدنیا

فردوسی مشھدکارشناسیمومنمحبوبھ
آزاد اسالمی واحد اصفھانکارشناسی ارشدجباریمھرداد

تربیت مدرسکارشناسی ارشدابراھیمیامیرحسین
تھرانکارشناسیدادجودرسا
باھنر کرمانکارشناسیسبوییرضا

اشرفی اصفھانیکاردانیحجت پناهحوریھ
موسسھ آموزش عالی غیرانتفاعی کاویان مشھدکارشناسیبینامھدی
دانشگاه تھرانکارشناسیحاجی زادهعلی

امیرکبیرکارشناسیایزدیمحمدمھدی
آزاد قزوینکارشناسی ارشدشھركيسھیل

فردوسی مشھدکارشناسی ارشدمیمندیامیر مسعود
دانشگاه علوم پزشکی مشھدکارشناسیابراھیمیسیده زھرا

دانشگاه زنجانکارشناسیبیگدلیویدا
شھید چمران اھوازکارشناسیعبدشاھیعلی اصغر

تھرانکارشناسی ارشدسعادتی فردطناز
صنعتی اصفھانکارشناسیمیرزاییعلیرضا
علوم پزشكي شھید صدوقيدکترای عمومیقائميمھرداد

شھید بھشتیکارشناسی ارشدمقربیالھھ
دانشگاه آزادکارشناسیفرزانمحمد
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدکرمانشاھیرعنا

عالمھ طباطباییکارشناسیباباییپژمان
اصفھانکارشناسی ارشدخدامیسید محمد نوید

آزاد مشھدکارشناسیمھدی پورفرزانھ
شھرکردکارشناسیترابیمریم
رازی کرمانشاهکارشناسینوروزیثریا

علوم پزشکی کرمانشاهدکترای عمومیاعظمی توتشامیفرزانھ
دانشگاه مراغھکارشناسیفیروزانعلی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آیت هللا بروجردىکارشناسیافتخارىاشكان
سراسری بنابکارشناسیمعروفشادی
دانشگاه کردستانکارشناسیحیدریمحدثھ
تربیت مدرسکارشناسی ارشدباباییمسعود
ھنر تھرانکارشناسیاشجعیزینب
ھنر تھرانکارشناسیاشجعیزینب
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدچابکصالح

شیرازکارشناسی ارشدسلیمان زادهمحمد حامد
عالمھ طباطبایی تھرانکارشناسیرضاییرضا

ھنرکارشناسیمحمدیام البنین
رازیکارشناسیعیسائیانمھتاب

تھرانکارشناسی ارشدمیرزای شیرازیمھ ساسادات
شیرازکارشناسی ارشدجلیلیانسعید
واحد علوم و تحقیقاتکارشناسیافیانیانآرش

دانشگاه سراسری اراککارشناسیملکیروژین
علوم تحقیقاتکارشناسیکارگرمحمدرضا

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدعدنانینیلوفر
بو علی سیناکارشناسیسیاح رزیانیمھران
پیشواکارشناسیرمضانیحدیث
علم وفرھنگ تھرانکارشناسیسلطانیعطیھ
دانشگاه ارومیھکارشناسیقراچورلوسعیده
دانشگاه علمی کاربردی صنایع دستی قمکاردانیحسنیسحر
دانشگاه شیرازکارشناسیکمالی اردکانیپدرام
ایت هللا الحایری میبدکارشناسینجفیسھیال
علوم تحقیقات تھرانکارشناسی ارشدکرمانیمحدثھ

سورهکارشناسی ارشدنظریمصطفی
ارومیھکارشناسینژاداحمدیانفاطمھ
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیعلیزادهپریسا

دانشگاه سراسری تبریزکارشناسیمحجوب نوازفیروزه
ھنراصفھانکارشناسیحسین زادهسوگل

علم و صنعتکارشناسیامیرانطھمورث



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه شھید بھشتیکارشناسی ارشدشریف زادشیوا
دانشگاه زنجانکارشناسیگالبیعای
صداوسیماکارشناسیرثاییوحید
صنعتی امیرکبیرکارشناسیکاشانیھانیھ

علوم پزشکی مشھدکارشناسیقائدیمھتاب
علوم و تحقیقاتکارشناسیرضاییمحمدمھدی

شھیدبھشتیکارشناسی ارشداشکواریشکوفھ
دانشگاه زنجانکارشناسی ارشدباخوررضا

علوم پایھ دامغانکارشناسیدستجردیفاطمھ
تحصیالت تکمیلی و فناوری پیشرفتھ کرمانکارشناسی ارشدعلیمحمدیتکتم
پیام نور تبریزکارشناسیخداشناسشیوا
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدمشھورنادره
فردوسیکارشناسیسرابیزھرا
صداوسیماکارشناسیرثاییوحید

دانشگاه شھركردکارشناسیجمالپورفاطمھ
آزاد تھران مركزکارشناسیمقیسھسارا

دانشگاه تبریزکارشناسینیک آذرصادق
ھنر تھرانکارشناسی ارشدمومنیلیال

ھنرنھرانکارشناسیزیناليمھدیھ
آزاد تھزان مرکزیکارشناسیمشفقمینا

بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسی ارشدغفاریناھید
بوعلی سیناکارشناسیباباییمھرداد
بیرجندکارشناسینادریمھدی
دانشگاه یزدکارشناسیقیاسونداسما
اراککارشناسیخانیکاوه

بین المللي امام خمینيکارشناسی ارشدمیرنظیريسید محمد
دانشگاه تھرانکارشناسیاسوشھمحمدحامد

شھید بھشتیکارشناسیایمانیپویا
صنعتی کرمانشاهکارشناسینثاریمسعود
سورهکارشناسینخستینریحانھ

سیستان و بلوچستانکارشناسیخلیلیغالم محمد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
خواجھ نصیرکارشناسیكالنترپورآوا

دانشگاه دامغانکارشناسیزرگروحید
فردوسی مشھدکارشناسیالیاسیزھرا
دانشگاه تھران مرکزکارشناسیحسن نیارضا

صنعتی شریفکارشناسیباباحیدریکیارش
ھنرکارشناسیرحیمىحنانھ

تھرانکارشناسیکمالعطا هللا
آزاد واحد مشھدکارشناسیقائم مقامیسامان
ھنراسالمی تبریزکارشناسیترابیبھاره
دانشگاه آزاد تھران مرکزکارشناسیسادات باریکانیسپیده

آزاد مشھدکارشناسیامینیاردشیر
بوعلی سیناکارشناسیمصطفی نیامرضیھ
رازیکارشناسی ارشدمرادیعابدین
صنعتی سیرجانکارشناسی ارشدقادریفرھاد
رازیدکترای عمومیشفیعیمحمد
رازیکارشناسی ارشدمرادیعلی

شوکت اباد بیرجندکارشناسیعزیزیفھیمھ
بیرجندکارشناسییعقوبیفاطمھ

دانشگاه علوم پزشکی گلستاندکترای تخصصیامجدی پورابوالفضل
دانشگاه مالیرکارشناسیمنصورشبنم

آزاد تھران مركز واحد اقتصاد و حسابدارىکارشناسیرادامیرحسین
علم و صنعتکارشناسیزارعامیر

دانشگاه کاشانکارشناسیامیدیان دھنومنصوره
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدروشنحسین
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدمحمدیانفرناز
علم و فرھنگکارشناسیربانيمحمد
تھرانکارشناسیقاسميپریسا

دانشگاه اراكکارشناسیعبدالھ پناهاكام
تھرانکارشناسیایزدیمحمدرضا

تھرانکارشناسیصالح پورسینا
آزاد مالیرکارشناسی ارشدبرارفرزانھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
فردوسیکارشناسی ارشدکرمانی خورشانھشاپوررضا

Iowa State Universityدکترای تخصصینحويعلي
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیگازرانینگار

ھنراسالمی تبریزکارشناسیآرین نیانرمین
تھران جنوب دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ارشدفریورسمیھ
تھرانکارشناسی ارشدصفاریفایزه

علوم تحقیقاتکارشناسی ارشدپُرمھراسماء
ھنراصفھانکارشناسیامینیفائزه

صنعتی اصفھانکارشناسیرضایتمحمد حسین
تھرانکارشناسیغالمیفاطمھ

دولتی اصفھانکارشناسیقاسمی اصفھانیعلیرضا
صنعتی سھند تبریزکارشناسی ارشدمغانلوسجاد
بین المللی امام خمینیکارشناسی ارشدآرمان فرشھین
شھید بھشتیکارشناسی ارشدموالئیفاطمھ
دانشكاه شھركردکارشناسیرییسي كھرویيعباس
شھید بھشتيکارشناسی ارشدمومنيالھام

سراسری بنابکارشناسیعبدالعلیپورسجاد
تبریزدکترای عمومیًرضاییھیرش
ازادکارشناسیشفیعينیلوفر
تھران پزشکیکارشناسیچوپانیفائزه

شھید بھشتىکارشناسی ارشدبصیرىغزالھ
شھید بھشتی تھرانکارشناسی ارشدشیروانیسعید
تھرانکارشناسی ارشدطاھریآزیتا
دانشگاه تھرانکارشناسیاکبرینوید
دانشگاه تھرانکارشناسیاکبرینوید

مازندرانکارشناسینورکجوریشھراد
مالصدراکاردانینصیریانسھیل  

علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدمعروفیمعین
دانشگاه آزاد باراجین واحد قزوینکارشناسیرضيعلي
علم و صنعت ایراتنکارشناسی ارشدمعروفیمعین
شھید بھشتیکارشناسی ارشدنیک فرجاممھدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ھنرومعماريکارشناسیروانپورقاسم
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیصداقتمریم
فردوسی مشھدکارشناسیتحریرچیمحمد
دانشگاه اراککارشناسیپیرمرادیانامیر

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدصالحیحسن
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیدانایی فرعلی

ھنر اصفھانکارشناسیذنوبیشیرین
عالمھ طباطباییکارشناسیریاضیفاطمھ سادات

علم و فرھنگ تھرانکارشناسی ارشدصیادیمنا
تھرانکارشناسیقاسم ابادیامیرحسین

تھرانکارشناسیآل علیمسعود
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدشمس نصرتیمعین
شیرازکارشناسیازادیپوریا
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدحسنیدانیال

شھیدباھنرکرمانکارشناسیقانونیسیده فاطمھ
آزاد قزوینکارشناسیافشاری عارفمسعود
الزھراکارشناسیقاسمینسیبھ

عالمھ طباطباییکارشناسیچمن زارعلی رضا
بوعلی سیناکارشناسیمصطفی نیامرضیھ

ارومیھکارشناسی ارشدصادقیسارا
شھید بھشتیکارشناسی ارشدولی زادهفرزین
دانشگاه کاشانکارشناسیرویگریزھرا

فني مھندسي قوچانکارشناسیمصطفي زادهامیرحسین
مازیار نورکارشناسی ارشدپوراسماعیلسکینھ پوراسماعیل

صنعتی شریفکارشناسیمحمودابادیسارا
كاشانکارشناسی ارشدانصاريمجتبي
اراککارشناسیفراھانیفاطمھ
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدامینی سپھرفائزه
علمي كاربردي خردمندکاردانیدوراندیشاكرم

شھید بھشتیکارشناسی ارشدمحمودیروزبھ
تربیت مدرسکارشناسی ارشدسمنانیانمحمد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دامغانکارشناسیکندریعطیھ
قمکارشناسیحاتمیاحمد
بوعلی سیناکارشناسیسلیمانیساره
شھید بھشتيکارشناسی ارشدزري بافنیوشا
علوم پزشکی اصفھانکارشناسی ارشدرحمتیمھشید

علوم پزشکی بیرجنددکترای عمومیرھبرعلی
علوم پزشکی کرمانشاهدکترای تخصصیفرج الھیامیرمسعود

اراککارشناسیمسلمی فردحورا
شھید رجاییکارشناسی ارشدمیریسیده محدثھ
تربیت دبیر شھید رجایی تھرانکارشناسیشریفی نژادمحمد مھدی

رازیکارشناسی ارشدھامانیعاطفھ
شیرازکارشناسیموسوي نژادعلیرضا

علوم پزشکی ھمدانکارشناسیمرادیانیکیمیا
ازاد واحد اردبیل(ایت هللا ھاشمى رفسنجانى)کارشناسیفاطمىمیر میكائیل

بوعلى سینا ھمدانکارشناسیعباس نژادعرفان
دانشگاه تھرانکارشناسیجھانگیریفاطمھ

دانشگاه کاشانکارشناسیچمنیمحمد یاسر
آزاد تھران شمالکارشناسیمیرحیدريآذین

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوینکارشناسیحقیپریسا
آزاد مشھدکارشناسیصبوحی صابونیرقیھ
صنعتی بیرجندکارشناسیبرقکرضا
بین المللی امام خمینی(ره)کارشناسیسخاییشیما

عالمھ طباطبائيکارشناسیلسانيسید حمیدرضا
دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاهکارشناسیمرادیپویان
بوعلی سیناکارشناسیوناییزینب
دانشگاه بیرجندکارشناسیبھدانیبھزاد
آزاد دامغاندکترای عمومیقدس محمودزادهحسین
کاشانکارشناسیصباحیسیمین
تھرانکارشناسی ارشدشاه آبادیبھنام

دانشگاه ازاد کرجکارشناسیحسینیسید رضا
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدمحمديمریم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینکارشناسیفراھانیفرزاد
دانشگاه تھرانکارشناسیراضیجواد
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدشھریاریزھرا

دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیخدامیمھسا سادات
دانشگاه آزادزنجانکارشناسی ارشدجابریفریبا

فردوسیکارشناسیقدرتیغزالھ
دانشگاه آزادزنجانکارشناسی ارشدجابریفریبا

علم و فرھنگکارشناسی ارشدحیدریامیرحسین
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیعلیپورفاطمھ

علوم پزشكي اصفھاندکترای عمومیسعیدیانسیدمحمدصتدق
عالمھ طباطباییکارشناسیمرتضاییمریم

سازمان مدیریت صنعتیکارشناسی ارشدایپچی لرمحمدسعید
دانشگاه زنجانکارشناسیگالبیعای

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدغازی اصفھانیبھروز
علوم پزشكي بیرجنددکترای تخصصیگلبویي موسويسید امیر حسین

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیآذرنوکوثر
نوشیروانی بابلکارشناسیحبیبیحامد

جھاد دانشگاھی کرمانشاهکارشناسی ارشدمیوه یانمازیار
دانشگاه صنعتی بیرجندکارشناسیزمانیامیرحسین

آزاد اسالمی واحد کاشانکارشناسیجوھریمحدثھ
عالمھ طباطبایيکاردانیپاي نبردثنا

دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشدھوشمندیمتین
رازی کرمانشاهکارشناسیعزیزی میرحسینیزھرا

دانشگاه کاشانکارشناسیامینیمحسن
بین المللی امام خمینیکارشناسیعبدالھیفھیمھ
دانشگاه ارومیھدکترای عمومیمنصورافشارلیلى

علوم پایھ ازاد مشھدکارشناسیتیمورینرجس
بین المللی امام خمینیکارشناسیعبدالھیفھیمھ

ھنرتھرانکارشناسیثقفیامیرحسین
ھنر تھرانکارشناسی ارشدرضاییمژگان
دانشگاه ازاد واحد تھران شمالکارشناسیریاحیزھرا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیگلچین پورفاطمھ
صنعتی کرمانشاهکارشناسیبصیرتزھرا

دانشکده دخترانھ دکتر شریعتیکارشناسیامیری سیاوشانیسیمین
بین المللی امام خمینی(ره) قزوینکارشناسیبختیاریحسین

SohaGheziliشھید بھشتىکارشناسی
دانشگاه ازاد اسالمي واحد كرمانشاهکارشناسیلرستانيمحمد

فردوسی مشھددکترای عمومیمحمودابادیمرجان
زابلکارشناسیخیاطھادی

صنعتیکارشناسیقاسمی نزادنیما
ازاد اسالمي واحد كرمانشاهکارشناسیلرستانيمحمد
نژادوحید کاشانکارشناسیسعادت�
تھرانکارشناسیجعفريمریم
ھنر تھرانکارشناسیپروازلیال

ھنر تبریزکارشناسیحیدریسعید
بیرجندکارشناسیمطھریجواد

اراكکارشناسیصادقزادهغزالھ
دانشگاه ارومیھکارشناسیعالییمریم
رازیکارشناسیاحمدوند کوھیسارا
دانشگاه ھنرکارشناسییعقوبينگار
تحصیالت تکمیلی و صنعتی پیشرفتھ کرمانکارشناسی ارشدملک پور افشاررویا

بوعلی سیناکارشناسی ارشدپارسامنشمستوره
بین الملل قزوینکارشناسی ارشدزارعیبھناز
خوارزمی تھرانکارشناسیفشخورانیاحمد
علوم تحقیقاتکارشناسی ارشدشھریانالھھ

زنجانکارشناسیمحمدیسعید
رازی کرمانشاهکارشناسیاحمدیانروژین

ھنر سورهکارشناسینورالدینیسید محمد
دانشگاه آزاد ھمدانکاردانیحسنلوزھرا
فردوسی مشھدکارشناسیقربانی فارمدعلی

صنعتی شریفکارشناسیعلی زادهمحدثھ
علم و صنعت ایرانکارشناسیعلیمحمدیامین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
فردوسي مشھدکارشناسی ارشدآرشام
گیالنکارشناسی ارشدحمیدی فرمھدی
خوارزمیکارشناسی ارشدافشینمسیح
آبادیفرشاد تھرانکارشناسیفالح نجم�

دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیحسین زادهمعصومھ
صنعتی امیرکبیرکارشناسیجوادیفرھاد
دانگشاه کاشانکارشناسیداریونیبھناز
فردوسي مشھدکارشناسیترابي فردمریم

دانشگاه زنجانکارشناسی ارشدکاتبیمصطفی
زنجانکارشناسی ارشدمحمدیسینا

ازاد تھران غربکاردانیپرھیزکارمحمدمھدی
آیت هللا بروجردیکارشناسیساعدمحمد

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیرستمیطھ
رازیکارشناسیسلیمانیھستی
دانشگاه زنجانکارشناسیقاسمیآرش

قمکارشناسیاصفھانیزھرا سادات
ازاداسالمي واحد دندانپزشكي تھراندکترای عمومیحسین پورفرزانھ

ازاد خرم ابادکارشناسیوالي پوررقیھ
دانشگاه دامغانکارشناسیمومنیسمانھ
تھرانکارشناسیصفریھادی

رازیکارشناسیمنصورییاسمن
تابرانکارشناسیابراھیمىنیلوفر

امیرکبیرکارشناسیمشایخینیما
تحصیالت تکمیلی و صنعتی پیشرفتھ کرمانکارشناسی ارشدملک پور افشاررویا
دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسینورماهنگار

تبریزکارشناسیمعزیمریم سادات
دانشگاه تھرانکارشناسیسلطانلوحسین
آزاد اسالمی واحد دندانپزشکیدکترای عمومیسعیدی نیاسمر
ارومیھکارشناسیمعظمیمتین
آزاد مشھدکارشناسیبستانیالنار

دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشدناطقشھناز



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه زنجانکارشناسیایمانیمحمدرضا

دانشگاه بیرجندکارشناسیفغانیفاطمھ زھرا
تھران مرکزکارشناسینقی زادهمنوچھر

عالمھ طباطباییکارشناسیمصرقانیزھرا
بین المللی امام خمینیکارشناسیاحمدیمریم
دانشگاه دولتی یزدکارشناسینادرطھرانیامین

دانشگاه سراسری کاشانکاردانیرحمتیملیحھ
تربیت مدرسکارشناسی ارشدحراثیفرانک

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسی ارشدمیرقاسمیاحمد
ھنر بیرجندککارشناسیمسلمیحمیده

علوم پزشکی اصفھانکارشناسیشریفندا
بین المللي امام خمینيکارشناسیحسین زادهھانیھ
رازی کرمانشاهکارشناسیمیریمحمد

سراسری شھرکردکارشناسیرضوی باباحیدریسید احمد
بوعلی سینا ھمدانکارشناسی ارشدیوسفیانمریم
صنعتی اصفھانکارشناسیقلمکاریمریم

تھران مرکزکارشناسیمرادیمھدی
سمنانکارشناسی ارشدرضاییسعید

دانشگاه آزاد اسالمی _ واحد تھران شمالکارشناسیوصایتیمحمدرضا
عالمھ طباطباییکارشناسیصدقی زادهفاطمھ
فردوسی مشھدکارشناسیابراھیمیبھاره

دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیرکنیفیروزه
دامغانکارشناسیابراھیمیعاطفھ

فردوسیکارشناسیحسین زادهبھار
تربیت مدرسکارشناسی ارشدحاجی زادهسارا
عالمھ طباطباییکارشناسیشیرکوندامین
بوعلی سیناکارشناسی ارشداخترشناسآزاده
دانشگاه تھرانکارشناسیشیراوندعلی

دانشگاه ارومیھکارشناسیمعمارمقدمسجاد
دانشگاه آزاد اسالمی قزوینکارشناسیعبادیمھسا
دانشگاه آزاد اسالمی قزوینکارشناسیعبادیمھسا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھید بھشتیکارشناسی ارشدسعادت مقدمنازنین
دانشگاه آزاد مالیرکارشناسیآذربادھوتن
آزاد اسالمی تبریزکارشناسیدھقانرضا
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدشاکرشیداایرج

زنجانکارشناسیجعفریمسعود
صنعتي امیركبیرکارشناسیفوالدكرعلیرضا

ھنر اسالمی تبریزکارشناسیموسی نژادمیالد
تبریزکارشناسیقره ایاقیسمیرا

تھرانکارشناسیبھرامیانبھار
دانشگاه تھرانکارشناسینیکدانیال

دانشگاه دولتی کاشانکارشناسیفیروزیمرتضی
شوکت اباد بیرجندکارشناسیعزیزیفھیمھ
دولتی شھرکرددکترای عمومیفرھادینوید

کاشانکارشناسیسجادیسید فتاح
عصر رفسنجانکارشناسیمختاریآرمین ولی�
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتکارشناسی ارشدسالميدرسا
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیسوریتارا
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیحیدریان نصرآبادعلیاامین
رازیکارشناسی ارشدخوانچھ زرسعید

فردوسی مشھدکارشناسیپورمندمھزاد
صنعتی شریفکارشناسیعزیزپورطاھره
ھنر اصفھانکارشناسیمیرزاییسمیرا
مالیرکارشناسیبیاتاحسان

فردوسیکاردانیاشرافیانسھا
صنعتی اصفھانکارشناسیسلیمیمجید
رازیکارشناسی ارشدخوانچھ زرسعید
بیرجندکارشناسیاعتمادی نیافائزه

ازاد ھمدانکارشناسیبیاتشھاب
فردوسی مشھدکارشناسیرحمان زاده گرویپویان
دانشگاه ازاد اسالمیکارشناسیامیرینسیم

زادهمحمد مھدی علم و فرھنگکارشناسیبایرام�



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ازاد اسالمی واحد نجف ابادکارشناسیناظریساناز
دانشگاه ارومیھکارشناسیمحسن زاده گلمانخانھرعنا

ھنر اصفھانکارشناسیایمانیمسعود
شھید بھشتیکارشناسی ارشدعبدالشاھیصبا

رازی کرمانشاهکارشناسیغیاثیبابک
دانشگاه آزاد کرمانشاهکارشناسیھادیخانیسعید
پلی تکنیک تھرانکارشناسیکامرانی بدرمحمد
شھید بھشتیکارشناسی ارشدحیدریاحمد

دولتی شھرکرددکترای عمومیغارتیگالویژ
آزاد اسالمی واحد مشھدکارشناسیعباسی مقدمشیرین

ھنر اسالمی تبریزکارشناسیتیموری پورسارا
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیمحمدیمحمدرضا

دانشگاه ارومیھکارشناسیمحمدیھادی
اصفھانکارشناسیامیریسید احسان

فردوسی مشھدکارشناسیمیریعلی
رازی کرمانشاهکارشناسیحق پرستپیام

ھنر اسالمی تبریزکارشناسیمظاھرسعید
مجتمع دانشگاھی رودھنکارشناسیغفارعلی

فردوسی مشھدکارشناسیحیدرعلیزاده کفشدارزھرا
تھرانکارشناسیشعیبيمحمد
دانشگاه گیالنکارشناسی ارشدجاودانیھدی
شھید بھشتیکارشناسی ارشدطیبی خواهصنم
رازیکارشناسیمعیری منشھانیھ

دانشگاه شمال آملکارشناسیاحمدیانسید محمد امین
بوعلی سیناکارشناسیاحمدیفاطمھ
ارومیھکارشناسیفالحزھرا

صنعتی شریفکارشناسی ارشدسجادیابراھیم
سراسری ایالمکارشناسیشاھمحمدیمحمد
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیھاشمیصبا
دانشگاه تبریزکارشناسیکوه کبیریفائزه
صنعتی خواجھ نصیر تھرانکارشناسی ارشدشھریحامد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازیکارشناسی ارشدکاکاوندیعقوب
دانشگاه ھنرکارشناسیرضاییفاطمھ
شھید بھشتیکارشناسی ارشدسھ دھینسترن

خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسی ارشدعاطف یکتاھما
خوراسگانکارشناسیمنصورزادهشکیال

بجنوردکارشناسیعزیزیمصطفی
صنعتی شریفکارشناسی ارشدشمس نصرتیفاطمھ
دانشگاه رازیکارشناسیپروینیسوگند
عالمھ طباطبایيکارشناسیحیدريدالرام
دانشگاه ھنر اسالمي تبریزکارشناسی ارشدعلي نژادزھره

تبریزکارشناسی ارشداعالییمحسن
ارومیھدکترای عمومیطاھرینیلوفر
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشداوانسريمریم
ھنر تھرانکارشناسیاشجعیزینب
دانشگاه علوم پزشكى اورمیھدکترای عمومیمشعوفىامیر

دانشگاه آزاد واحد گرمساردکترای عمومیمھربانپوریا
ھنر تھرانکارشناسیقمیکتایون

عالمھ طباطباییکارشناسیگلشنیبیتا
دانشگاه آزادکارشناسیفرھادیانسارا
آزاد اسالمي واحد دندان پزشكي تھراندکترای عمومیمحمديكیمیا
عالمھ طباطباییکارشناسیسیدیشیوا

دامغانکارشناسیآقاییعلیرضا
ازاد دامغانکاردانیوطن پورسینا
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیبیضاویسینا

بین الملل امام خمینیکارشناسیرستمیشکیال
علم و فرھنگکارشناسیعطارباشیانمبینا

تبریزکارشناسی ارشدشیخ موالییمھدی
صنعتی شریفکارشناسیپشتوانعباس
عالمھ طباطبائیکارشناسی ارشدملک محّمّدیفاطمھ

علوم و تحقیقاتکارشناسیطباطبایینیما
فرودسي مشھدکارشناسیفیضيعظیم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی سجاد مشھدکارشناسیفیضفاطمھ
آزاد واحد دندانپزشكيدکترای عمومییاراحمدينیلوفر
دانشگاه دولتی بجنوردکارشناسیمرادیانمائده
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیخسرویمونا
دانشکده فنی و حرفھ ای شھید چمران کرمانکارشناسیعقابیحامد
ھتراصفھانکارشناسیحسن نیاجواد
رازیکارشناسیشیانیجنید
دانشگاه صنعتی نوشیروانیکارشناسییحیی زادهکوثر
تھرانکارشناسیمصطفایینعیمھ
صنعتی امیرکبیرکارشناسیجنگلی کسماییفاطمھ
ھنر تھرانکارشناسیكشاورزپژمان
دانشگاه فرھنگیانکارشناسیشیخ محّمدیحسام
تربیت مدرسدکترای تخصصیزمانیمھدی
دانشگاه آزاد تھران شمالکارشناسیاسماعیلیمھسا
دانشكاه ازاد مشھدکارشناسی ارشدشھنوازيایمان

تھرانکارشناسی ارشدعباسیمحسن
آزاد کرمانشاهکارشناسیداودیانزینب

صنعتی شریفکارشناسی ارشدزارعیمحمد مھدی
علم و فرھنگکارشناسیناظریاحمد
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیخازنی اسکوییپویا
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیجھان فخرمیثم

فرھنگکارشناسیمحمودپورفاطمھ و� علم�
ازاد اسالميدکترای عمومیكاغذلوپریسا
آزاد اسالمیدکترای تخصصیسعیدی نیاسمر

علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدجلویانعلیرضا
صنعتی اصفھانکارشناسیمقراضیعلی

عالمھ طباطباییکارشناسیفرزان کیافرزانھ
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیمجیدیامیرحسین

آزاداسالمیدکترای عمومیحسینیمریم
پورسھیل رازی-کرمانشاهکارشناسیامانی�
علم و فرھنگکارشناسیاحمدیکیانا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه زنجانکارشناسینظریمھسا

بوعلی سیناکارشناسیرحیمیمحمد حسام
پیام نور کرجکارشناسیشعبانیمینا

صنعتي شریفکارشناسی ارشدرادسید وحید
شھرکردکارشناسیغیبینگار

علم و فرھنگکارشناسیشھیدیانیشکیبا
عالمھ طباطباییکارشناسیزینل لینسترن

بین المللی امام خمینیکارشناسیگل کارھدیھ
ھنر تھرانکارشناسیحاجي كریميمھدیھ
آزاد تھران مركزکارشناسیافشارمنشنگار

علم و صنعت تھرانکارشناسی ارشدھاشمیسید محمودرضا
رازی کرمانشاهکارشناسیامیریسپیده
فردوسی مشھدکارشناسیرحیمی نژادنیکتا
شریفکارشناسی ارشدمالنوریمحمد

صنعتی شریفکارشناسی ارشدحبیب پور مقدماحسان
ھنر اصفھانکارشناسی ارشدقاسمیمسعود
رازیکارشناسیرنجبرمھتاب
آزاد اسالمی واحد مشھدکارشناسیاسماعیل زادهاحسان
صنعتی نوشیروانی بابلکاردانیپسرکلوبھزاد
دانشگاه تھرانکارشناسیرجب زادهنگین
تھرانکارشناسیگلپایگانیمریم

علوم پزشکی وارستگانکارشناسیعصارزادهشیرین
دانشگاه آزاد تھران واحد دندانپزشکیدکترای عمومیاحسانیسارا سادات

عالمھ طباطبائیکارشناسیقبادی نیاشبنم
آزاد تھران مرکزکارشناسی ارشدتوان پورعبدالحسین

ولیعصر رفسنجانکارشناسیمیرزایيحسام
علم و صنعت ایرانکارشناسیشفیع زادهزھرا
علوم بھزیستي و توانبخشي تھرانکارشناسیقاسميالھام

دانشگاه ارومیھکارشناسیخردمندارسالن
دانشگاه بین المللی امام خمینیکارشناسییکھ فالحفائزه

آزاد واحد تھران مرکزیکارشناسیمیرزاییسروناز



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ھنر تھرانکارشناسیکرمعلیزیبا

فردوسي مشھدکارشناسی ارشدقنبريحمیدرضا
تھراندکترای تخصصیچاپرکعلی

بوعلی سیناکارشناسیسجادیسیدمحمد
آزاد ارومیھکارشناسیآقایاریامیر

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیعلیوردی نیامھدی
علوم پزشکی زنجاندکترای عمومیشھبازیشاھو

بوعلی سیناکارشناسییاوریمھران
صنعتی شریفکارشناسیشیرانیمحمدصادق

عالمھ طباطبایىکارشناسی ارشدپازكىسھیل
صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشدفرجادپگاه

صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیفصیحیمرجان
عالمھ طباطباییکارشناسیاسبقیغزل
دانشگاه قمکارشناسیحسن گنجھنیما

عالمھ طباطبائی تھرانکارشناسی ارشدقادریایوب
عالمھ طباطباییدکترای تخصصینازاریانسید محمدوھاب

سورهکارشناسیعطایی احسنینرگس
بوعلی سینا ھمدانکارشناسیمومنیمرتضی

عالمھ طباطبایيکارشناسیاماميسوگل
تربیت مدرسدکترای تخصصیرضازادهحبیب
فردوسي مشھدکارشناسیطھماسبيغزل

جندی شاپور دزفولکارشناسیپرگاریپردیس
کردستانکارشناسیمحمدیبھنام

فردوسیکارشناسیشکوھیفرھاد
ازاد اسالمی مشھدکارشناسیھوشیاربھناز
عالمھ طباطبایيکارشناسیمشھدي رفیعيعلي

خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسی ارشدباقری تیرتاشارسالن
فردوسی مشھددکترای عمومیندیمیامیر

دانشگاه آزاد اسالمى مشھدکارشناسیرجبى رادعفاف
واحد پرندکارشناسیخان پناهامیررضا

آزاد اسالمى مشھدکارشناسیرجبى رادعفاف



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد اسالمى مشھدکارشناسیرجبى رادعفاف
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیمشیری زادهزھرا

عالمھکارشناسیحاجی زادگانمژگان
دامغانکارشناسیاحمدیامین

آزادکارشناسیرجبي رادعفاف
آزاد اسالمى واحد تھران شمالکارشناسیقدسعلى
ازاد علوم پایھکارشناسیقره گزدیبا

پیام نور شیرازکارشناسیسلمانییوسف
اصفھانکارشناسی ارشدحرامیرارسالن

پیام نور شیرازکارشناسیدرعلیھانیھ
ازاد اسالمی واحد رشتکارشناسی ارشدمعانیمھشید
عالمھ طباطباییکارشناسیگلیفاطمھ

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدنقویپگاه
صنعتی شریفکارشناسی ارشدفقھیفاضلھ

مازندران بابلسرکارشناسی ارشدشاکریحمید رضا
توحید املکاردانیشاکریمرضیھ

مازندران بابلسردکترای عمومیشاکریصالح
عالمھ طباطباییکارشناسیسوریفاضل
صنعتی اصفھانکارشناسیعابدیھاجر
دانشگاه زابلکارشناسیخراسانیپریسا

ازاد مشھدکارشناسی ارشداشرفي مسافريسید یاسین
دانشگاه ازاد اسالمي مشھدکارشناسیموسويسید مجتبي

فردوسي مشھدکارشناسیباقريسودا
عالمھ طباطبایيکارشناسیفرحزاديفائزه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجکارشناسیبزرگ مھرمحمدرضا
ازاد اسالمي مشھدکارشناسیموسويسید مجتبي

عالمھ طباطبایيکارشناسیخیرىنیلوفر
تھران-غربکارشناسیمحمدباقرزادهاحمدرضا

رازیکارشناسیچھاردولیفاطمھ
مازندران بابلسرکارشناسیشاکریباران
فردوسی مشھدکارشناسی ارشداحسانیمھدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
عالمھ طباطباییدکترای تخصصیفرزینعلیرضا

عالمھ طباّطباییکارشناسیاردوشجالل الدین
عالمھ طباطباییکارشناسیغفاریسینا

پزشکی مشھددکترای عمومیکاملیمھدی علوم�
دانشگاه بین المللی امام خمینیکارشناسیارغیانیزھرا

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدصابریانیاسمین
فردوسیکارشناسی ارشدطاھریسعید

رازیکارشناسیجلیلیلنامیرحسین
فردوسی مشھدکارشناسینوآبادیروح هللا

علوم پزشكي شاھروددکترای عمومیجعفريكیمیا
علم و صنعتکارشناسی ارشدمرادیسارا

دانشگاه فرھنگیان نسیبھکارشناسیصفرعلیانعاطفھ
فردوسى مشھددکترای عمومیعلیزادهفاطمھ
رازی کرمانشاهکارشناسیشجاعیمجتبی

فردوسي مشھدکارشناسیپورحسینيسید علي
فردوسيکارشناسیمقدمملیكا

فردوسيکارشناسیپاشایيریحانھ
دانشگاه ملی زابلکارشناسیفیروزیمیالد

رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدسلیمیامیرحسین
رازیکارشناسی ارشدسوریصادق

رازی کرمانشاهکارشناسیھدایت رادعلی
آزاد اسالمی واحد تھران مرکزیکارشناسی ارشدسوداوینرگس

ھنر اصفھانکارشناسی ارشدملکوتیندا
بیرجنددکترای تخصصیحسین پورمحدثھ
فردوسى مشھدکارشناسی ارشدمنیرىرضا

فرھنگیانکارشناسیبالدی نژادفاطمھ السادات
خوارزمیکاردانیموحدیان عطارمھدی
یزدکارشناسیفقیھصدرا
شھید بھشتیدکترای تخصصیحسن دخت فیروزسیما

فردوسی مشھدکارشناسی ارشدیونسیفاطمھ
یزدکارشناسیشکیباسارا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
فردوسی مشھدکارشناسیحاجی نژادسحر

زابلکارشناسی ارشددھقانیرحیمھ
فردوسیکارشناسیغرویغزالھ
رازیکارشناسیرحمانیوحید

ھنراسالمی تبریزکارشناسیزارعیمرضیھ سادات
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانکارشناسیفارسیعلیرضا

فردوسي مشھدکارشناسیقاسمیھفاطمھ
یزدکارشناسیزارع مھرجردیفرزاد
فردوسی مشھدکارشناسیمقیم زادهسیمین

فردوسیکارشناسیچاالکیفرید
فردوسیکارشناسیسلیمانیمیرحبیب
فردوسیکارشناسیقنواتیعلیرضا

فردوسیکاردانیجلیلیسعید
فردوسیکارشناسیعلیپورالناز
فردوسیکارشناسیصادقی الحسینیصبا

فردوسیکارشناسی ارشدنصیریحسین
فردوسیکارشناسیصدقیانی فرمحسن
علوم تحقیقاتکارشناسیرحمت خواه یزديروژان

دانشگاه مالیرکارشناسیطاھریمریم
کاشانکارشناسیحسینیسید وحید
کاشانکارشناسیحسینیسید وحید

امیرکبیرکارشناسینریمانسینا
اصفھانکارشناسیباقریعادل
تھرانکارشناسیشریفیمریم
شھید بھشتیکارشناسی ارشدزره دارانبھزاد

شھید باھنر کرمانکارشناسیامامیشھرزاد
تھرانکارشناسیابطحيامینھ
دانشگاه ازاد اسالمی یزدکاردانیحسنوندمریم

رازیکارشناسیشیرزادیمحمدرضا
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدسالمیفاطمھ
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسیامیدوارمحمدیحسین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
اصفھانکارشناسی ارشدکوراوندمحمد
دانشگاه اصفھانکارشناسی ارشدکوراوندمحمد
شھیدباھنر کرمانکارشناسینوبھاریامیر
شھید باھنر کرمانکارشناسیحیدری پورسینا

باھنرکارشناسیایمانيفاطمھ
دانشگاه علوم پزشکی بجنورددکترای عمومیکرمانیفاطمھ

اراککارشناسیمیرجعفریسیدامین
شھید بھشتیکارشناسی ارشدکشفی آزادسیدمحمدرضا

اصفھانکارشناسیخادمیعلیرضا
اصفھانکارشناسیامیریان فارسانیاحمدرضا

دانشکده فنی و حرفھ ای شھید چمران کرمانکارشناسیعقابیحامد
علوم پزشکی زاھدانکارشناسیبراتیافسانھ

آزاد کرمانکارشناسیکارگرانسینا
نوشیروانی بابلکارشناسیدھقانمحمد

دانشگاه گیالنکارشناسی ارشدخجستھ جوریحانھ
فردوسی مشھدکارشناسی ارشدتوکليعلی

فرھنگیانکارشناسیقراموسانلوساناز
مازندرانکارشناسیصفریمولود
مازندرانکارشناسیقبادی بیستونیبردیا

صنعتي نوشیرواني بابلکارشناسیطالبیانامیرحسین
دانشگاه آزاد کرجکارشناسیطاھریرامش
شھید بھشتىکارشناسیخسروانىسحر

رازي كرمانشاهکاردانییوسفيپروین
موسسھ آموزش عالی اقبال الھوریکارشناسیحاجی تبارعیسی

بیرجندکارشناسیسفیدگرارسالن
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیحسینیمحمدامین

علم و صنعتکارشناسی ارشدفرمانیصابر
خواجھ نصیر الدین طوسیکارشناسیابویی مھریزیفرزانھ

عالمھ طباطباییکارشناسیکریمیمعصومھ
دانشگاه رازيکارشناسیامیریانآرمین

ھنر اصفھانکارشناسیرضویانسید رضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد اسالمی واحد پرندکارشناسینیری پوركیانوش
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدمحزونطاھره
علوم پزشكي تبریزدکترای عمومیدیانتيھانیھ

علوم پزشکی خراسان شمالیدکترای عمومیصالحینیلوفر
دانشگاه علم و صنعت ایرانکارشناسیناطقیحمیدرضا

بیرجندکارشناسیبھدانیحمید
آزادتبریزکارشناسینقاشارش
سپاھانکاردانیمقدسمرسا
سپاھانکاردانیمقدسمرسا
ھنر تبریزکارشناسیتقی زادهیونس
علم و صنعتکارشناسیساروخانیسارا

دانشگاه ھنراسالمی تبریزکاردانینقدیندا
ھنر اصفھانکارشناسیدرویشیحمید
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیرسولیشیما
ارومیھکارشناسیحسین زادهپویا

آزاد تھران جنوبکارشناسیافشاریسحر
دانشگاه ھنر اسالمی تبریزکارشناسیعبدالرحمانیمحمدرضا

آزاد پرندکارشناسیمشھدي زادهصابر
رازی کرمانشاهکاردانیبکتاشجعفر

تبریزکارشناسی ارشدکیھان پناهمحمد صادق
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیبیدار دلسید محمد

تھرانکارشناسیدرویش زادهدانا
کاشانکارشناسینوبختیحسین
ھنر اسالمي تبریزکارشناسیبھمنيمحمد
کاشانکارشناسیسامیپگاه
تربیت مدرسکارشناسی ارشدترکمانپویا

پیام نورکارشناسینامجوحامد
دانشگاه ھنر اسالمی تبریزکارشناسیمحمدزادهامین

صنعتی شریفکارشناسیحیدریافسانھ
دانشگاه علم و صنعتکارشناسیقره باغينیما

علوم پزشکی خراسان شمالیدکترای عمومیصالحینیلوفر



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
کاشانکارشناسیکاظمیآزیتا

دانشگاه کاشانکارشناسیدانش فرمھدی
کاشانکارشناسیمسعودیفاطمھ سادات

ھنر اصفھانکارشناسیحقیقیسید صدرالدین
علوم پزشكي كرماندکترای عمومیجعفري مسكونيمنوچھر

ھنر تبریزکارشناسیتقی زادهیونس
عالمھ طباطباییکارشناسیصبوریشھرزاد

شھید بھشتیکارشناسیانوشھپارسا
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیپورشمسیاحمدرضا

علوم پزشکی تبریزدکترای عمومیحسن پورمحسن
علوم پزشکی خراسان شمالیدکترای عمومیپورموسویمعثومھ سادات

علوم پزشکی خراسان شمالیدکترای عمومییونسیآصف
شھیدچمرانکارشناسیپوردارابایاز
شھید چمرانکارشناسیپوردارابایاز

دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسیحیدریکورش
عالمھ طباطبایی تھرانکارشناسیاکبریزھره
امیرکبیرکارشناسیضیاییصبا

دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسیپرپنچیفاطمھ سادات
دانشگاه آزاد بانھکارشناسیمحمديجمال
عالمھ طباطباییکارشناسیرفیعیحمید
غیر انتفاعی خیام مشھدکارشناسیعطاییایمان
صنعتی امیرکبیرکارشناسیمحمدیمحمد
دانشگاه تھرانکارشناسیاکبری صفازھرا
علم و صنعتکارشناسیعمحمد
تھرانکارشناسی ارشدنصیریمھدیھ
تھرانکارشناسی ارشدنصیریمھدیھ
دانشگاه لرستانکارشناسیخورشیدوندرضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشدھجریفرخ
چمرانکارشناسیجاللی عزیزپورسارا

شھید چمران اھوازدکترای عمومیصادقیپروانھ
ایرانکارشناسیاسفندیاریمحمد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھید چمران اھوازدکترای عمومیموریحدیث

تھرانکارشناسیمرتضویسید صدرا
رازیکارشناسی ارشدباستانژیال

پلی تکنیک تھرانکارشناسیحمزهمحمد
تھرانکارشناسیداودیعاطفھ

صنعتي شریفکارشناسینصیبيمحمدجواد
ایالمکارشناسیمحمدیعلی
آزاد تھران پزشکیدکترای عمومینیازیسینا

ھرکزگانکارشناسیزارع مھرجردیاحمدرضا
موسسھ آموزش عالى دھخداکارشناسیمطفرىنیما
الزھراکارشناسیمردانشاھیالھھ

دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسیحسینیعیسی
ھنرکارشناسی ارشدکرمیحامد

آزاد اسالميکارشناسیمحمديآرمان
تکنیک تھران(کارشناسیمحمدیعلی امیرکبیر (پلی�

علوم پزشكي تھراندکترای عمومیرئوفي رادزھرا
صنعتي امیركبیرکارشناسیوكیلي طھمورساتيمحمد رضا
صنعتي امیركبیرکارشناسیوكیلي طھمورساتيمحمد رضا

علم و فرھنگکارشناسیبیاتیآرمین
شھید باھنر کرمانکارشناسیمحسنیفربد

امیرکبیرکارشناسیمژدهشھاب الدین
دانشگاه صنعتي امیركبیرکارشناسیرضوينیما

یاسوجکارشناسی ارشداوحدی نیاعلیرضا
عالمھ طباطبایىکارشناسیشریعتىعلى

علوم پزشکی تھراندکترای عمومیمھرابادیزھره
مراغھکارشناسیعبدالھیمھدی

صنعتی امیرکبیرکارشناسیشاوه ئییعقوب
دانشگاه علوم پزشكي ایرانکارشناسی ارشدصفرانداقيامیر
دانشگاه عالمھ طباطباییکارشناسیشھیدزادهعلی
موسسھ آموزش عالي جھاد دانشگاھي كرمانشاهکاردانیكاظميفرید

تھرانکارشناسیشجاعی فرحسین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
اصفھاندکترای عمومیرازیانیداریوش

دانشگاه علوم پزشکی اصفھاندکترای عمومیناصریحسین
دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسیاسماعیلیمحمد
یاسوجکارشناسیصائب فرمجید
دانشگاه دولتی یاسوجکارشناسی ارشدھناییجعفر

یاسوجکارشناسیکریمیمحمد ھاشم
خاتمکارشناسی ارشدمنشوريزھرا

تھرانکارشناسیعطاریپارمیدا
تھرانکارشناسینادریمحدثھ
خوارزمیکارشناسیعباسیحانیھ

دانشگاه ھنرکارشناسیشینىشاداب
خوارزمیکارشناسیصفویسید محمد سینا

تھرانکارشناسیواضحیصدیقھ
صنعتی امیرکبیرکارشناسیشاھین مھرعلیرضا

تھرانکارشناسی ارشدملک زاھدیعطیھ
علوم پزشکی ایرانکارشناسیطھماسبیپرند

سراسری مراغھکارشناسیاسمعیل پورشیرین
امیرکبیرکارشناسیدولتیفرشتھ
عمرانکارشناسیبھرامیانارشیا
دانشگاه بین المللی امام خمینیکارشناسیعساکرهزینب

صنعتی امیرکبیرکارشناسیشھسواریمحمدامین
صنعتی امیرکبیرکارشناسیشریفیانآریا

امیرکبیرکارشناسیاسماعیلیمھدی
دانشگاه مراغھکارشناسی ارشدوندشعاعیآرزو
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدطھماسبیطاھر

شھیدباھنر کرمانکارشناسیشادروانعرفان
شھیدبھشتیکارشناسی ارشداطمینانحسین
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدندیرخانلوسعید
پلي تكنیك تھرانکارشناسیخیاطامین

امیرکبیرکارشناسیامرالھیمحمد امین
علم و صنعتکارشناسی ارشدموالئیروزبھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازى كرمانشاهکارشناسیدرفشىعلى

امیرکبیرکارشناسیتوجھیاحمدرضا
علوم پزشكي كرمانشاهکارشناسیبوكساسان

شھید بھشتیدکترای عمومیطیبیمریم سادات
امیر کبیرکارشناسیموسویسید علیرضا

شھید بھشتیدکترای عمومیخدارضاییاحسان
سمناندکترای تخصصیقربانیانبابک

دانشگاه آزاد اسالمی قمکارشناسیقربانیمحمد جواد
دانشگاه آزاد اسالمی قمکارشناسیمتقی قانعسعید
علم و صنعتدکترای تخصصیمظفری فرداحد

بوعلی سینا ھمدانکارشناسیعامریحامد
شھیدبھشتيکارشناسی ارشدساورعلیامینا

شھید بھشتيکارشناسی ارشدعشقيسحر
دانشگاه کاشانکارشناسیشاه زیدیمحمد مھدی

تفرشکارشناسیعطیفھمرتضي
امیركبیرکارشناسیگلپوربابك

ھنرکارشناسی ارشدفرامرزیامیراحسان
شھیدبھشتیکارشناسی ارشدحسینی میشاوسیدکامران
تھرانکاردانیعلی بخشیامیرحسین

شھیدبھشتیکارشناسیامین الشرعیلعیا
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدخدارحمیرضا

شھرکردکارشناسینبی زادهداریوش
علوم پزشكي كاشاندکترای عمومیخندانمحمدعلي

دانشگاه شھیدبھشتیکارشناسیبایرامزاده وایقانالھام
شھید بھشتیکارشناسی ارشدسنمارمینا

شھید بھشتیکارشناسی ارشدیوسفیمھناز
خواجھ نصیرکارشناسیسبحانیمحمدیاسین

شھید بھشتیکارشناسیذوالقدرعلی
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیاصغرپورعلی

صنعتی امیرکبیرکارشناسیسجادیسید پویا
شھیدبھشتیکارشناسی ارشدزمانی نوریاکرم



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیبخشیامیرحسین

شھید بھشتیکارشناسی ارشدسعادتی رادفرزانھ
آزاد اسالمی واحد کرجکارشناسیاحمدی زادهامیر
سورهکارشناسیعبدالوھابیامید

رازی کرمانشاهدکترای تخصصیاسکافیابراھیم
امیرکبیرکارشناسیصفاخواهعلیرضا

رازی کرمانشاهدکترای عمومیفقیھنیما
دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسیشمسآرش
موسسھ ی آموزش عالی رشدیھ تبریزکارشناسیصلحی رادپدرام
پیام نورکارشناسیاحمدیعلی

صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تھران)کارشناسی ارشدکالنتریمجتبی
موسسھ ی آموزش عالی رشدیھکارشناسیسلطان زادهنیاز

امیرکبیرکارشناسینوری خالیچیمحمد
امیرکبیرکارشناسیباریدهمحمدرضا

تربت حیدریھکارشناسیحیدریمحمد
دانشگاه تربت حیدریھکارشناسینیک منظر مریدانیآروین
علوم پزشکی کاشانکارشناسی ارشداسپنانیپژمان

پیام نور ارومیھکارشناسیسیگاریپیام
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیخرمیمصطفی

تھراندکترای تخصصیمھدی زنجانیانآرزو
علم وصنعت ایراندکترای تخصصیاماميسید جواد

فردوسی مشھدکارشناسی ارشدحاجی پورمحمد
دانشگاه زنجانکارشناسیرضاییسبا

کردستانکارشناسیاولیاییسید حمیدرضا
گلستانکارشناسیسیدقاسمیمحمد امین

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیپورسلیمانیانپارسا
الزھراکارشناسیھوشمندعطیھ

طالبمھران المللی امام خمینی قزوینکارشناسیخان� دانشگاه بین�
بین المللی امام خمینیکارشناسیقراییزھرا
فرھنگیانکارشناسیفرھادیزھرا
اراککارشناسی ارشدعزیزیسعید



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
امیرکبیرکارشناسی ارشدامیریامیر

ازاد بنابکارشناسیخضریمحمد امین
خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسیریحانیحسن

دانشگاه بیرجندکارشناسیفغانیفاطمھ زھرا
تھرانکارشناسیحیدریمحمدحسین
امیرکبیرکارشناسیاشھرامیرحسین

نجف ابادکارشناسیجعفریامین
اصفھانکارشناسیکاشفحسین
زنجانکارشناسیمحمدعلیجواد
صنعتی ارومیھکارشناسیبخشیزینب
دانشگاه صنعتی ارومیھکارشناسیالیاس پورناییرا
مازندرانکارشناسیصالحیفاطمھ
لرستانکارشناسیخادمیمجتبی
صنعتی ارومیھکاردانیکریمیحوریھ
زنجانکارشناسیسیف آبادیفاطمھ
صنعتی ارومیھکاردانیکریمیحوربھ
دانشگاه محالتکارشناسینجاریشھرام

زنجانکارشناسیحسینیسید حمیدرضا
امیرکبیرکارشناسیاکبریسینا

امیرکبیرکارشناسیبندیبھنود
عبدالرحمن صوفی رازیکارشناسیعلی پورعلی
عبدالرحمن صوفی رازیکارشناسیعلی پورعلی
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیخیريمریم
امام خمینی(ره)کارشناسی ارشداسفندیاریمیثم

امیرکبیرکارشناسیمبینی بنابامیررضا
صنعتي ارومیھکارشناسیاوستانمیالد
فردوسیکارشناسیشکوھیفرھاد
المللی امام خمینی(ره)کارشناسیمشیریالبرز بین�
دانشگاه بین المللی امام خمینیکارشناسیارغیانیزھرا
بین المللی امام خمینی(ره)کارشناسیبھرامیامین

الزھراکارشناسیحسینیمارال



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
زنجانکارشناسیکوشامنشسینا
رازیکارشناسی ارشددرکھصبا
مؤسسھ آموزش عالی سارویھکارشناسیخسروزاده عمرانمبین

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیموسویسید حسام
دانشگاه فنی وحرفھ ای دانشکده مھاجرکارشناسیملکوتی خواهمحمد

دانشگاه زنجانکارشناسیرضوانیعاطفھ
سیستان و بلوچستانکارشناسیقطب الدینحدیث
صنعتی اصفھانکارشناسیمقدادیمریم

دانشکده فنی مھندسی دانشگاه آزاد واحد تھران جنوبکارشناسیپیروردی زادهعلیرضا
صنعتی اصفھانکارشناسیامیدیعلیرضا

صنعتي اصفھانکارشناسیمحمدي بھرامیارا
بین المللی امام خمینی ( ره)کارشناسیداراییسعید
علوم پزشکی اصفھانکارشناسیکریمیزھرا

دانشگاه دولتی محالتکارشناسیآزادنیما
دانشگاه دولتی محالتکارشناسیآزادنیما

دانشگده فنی دانسگاه تھرانکارشناسی ارشدمسعودیھدامحمد رضا
موسسھ غیرانتفاعی جھاد دانشگاھیکارشناسیرضاییمحمد
زنجانکارشناسیایروانیمریم

شھید بھشتیکارشناسی ارشدخیرخواهسیمین
پلی تکنیک تھرانکارشناسی ارشدارمغانعامر
تھرانکارشناسیجعفرى پنجىزینب
بین المللي امام خمینيکارشناسیحسینيزھرا

آزاد واحد المردکارشناسیستودهساسان
مرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایھ  زنجانکارشناسی ارشدکجوریرسول

الزھراکارشناسیاحقاقىمرجانھ
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیعلی نوریعلی

دانشگاه زنجانکارشناسیحاجی میرصادقیمیر شایان
دانشگاه زنجانکارشناسیحمیدرضا کامیاب فرحمیدرضا

عالمھ طباطباییکارشناسیمھدویفاطمھ
کسری رامسرکارشناسیبستانیوحید
شھید چمران اھوازدکترای عمومیحقیقي زادهعلي



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیخلیلیانمحمد جواد
بین المللی امام خمینیکارشناسیدولتی دولت آبادحمیدرضا

مازندرانکارشناسی ارشدواعظیاحمد
شھید چمران اھوازکارشناسیزمانیراضیھ

سعیدیکاردانیسعیدیامین
سیستان و بلوچستانکارشناسیحامدیاسما

بین المللی امام خمینیکارشناسیقادریمھدی
فردوسی مشھدکارشناسیمداحنسیم

دانشگاه بین المللی امام خمینیکارشناسیحاجی فتحعلیمحمدرضا
چمران اھوازدکترای عمومیبدری پورنیما
خمینی (ره)کارشناسی ارشدقلیچسینا المللی امام� دانشگاه بین�

بین المللی امام خمینی قزوینکارشناسیصفاپور حجرینریمان
بین الملل امام خمینیکارشناسیرستمیشکیال
صنعتی امیرکبیرکارشناسیجمالیریحانھ
دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوینکارشناسی ارشدحیدرىفاطمھ

بین المللی امام خمینیکارشناسیخدایاریاحمدرضا
المللی امام خمینی (ره)دکترای تخصصینورمحمدیمحمد دانشگاه بین�
بین المللی امام خمینی (ره) قزوینکارشناسیجابریمتین
بین الملل امام خمینیکارشناسینجفینسیم

بین المللي امام خمینيکارشناسیحسینيزھرا
بنابکارشناسیموسی زادهزھرا
رازی کرمانشاهدکترای تخصصیشیریانسارا

دانشگاه ھنر اصفھاندکترای تخصصیاکبرزادهمحسن
بین المللی امام خمینی (ره) قزوینکارشناسیحاجی عبدالعلیتینا

سورهکارشناسیموسوی نژادفائزه
آزاد ارسنجانکارشناسی ارشدالوانیامین
سما واحد شریعتیکاردانیعنابیمریم

آزاد اسالميکاردانیعلي پورعلیرضا
صنعتی اصفھانکارشناسیراستینفائزه

تھرانکارشناسی ارشدپارسیروزبھ
امیرکبیرکارشناسیآقایانرضوانھ سادات



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی شیرازکارشناسی ارشدنادریمھشید

علم و صنعت ایرانکارشناسینویدمقدمنسیم
شھید رجاییکارشناسی ارشدشھریسوندسمیھ

دانشگاه آزادتھران مرکزیکارشناسیاحمدیعلیرضا
تبریزکارشناسی ارشدخانباباییمھدی

شھید چمران اھوازکارشناسی ارشدصالحيسید ابراھیم
علوم پزشکی تبریزکارشناسیمھرپرورندا

دانشگاه شھید بھشتیکارشناسی ارشدچنرسفیدراحلھ
عالمھ طباطباییکارشناسیالوندیسید علی

شھید چمران اھوازکارشناسیقیصریلیال
پیام نورکارشناسیکرمینسرین
دانشگاه خوارزمیکارشناسی ارشدعلینیاحسان
رازی کرمانشاهکارشناسیسپیددمعباس
تھرانکارشناسی ارشدابراھیمپوراحسان

امیركبیرکارشناسیمنفردنیكآرین
شھید باھنر کرمانکارشناسیمؤذن زادهمریم

امیرکبیرکارشناسیخوراھھپریسا
امیر کبیر تھران(پلی تکنیک)کارشناسی ارشدنقوی الحسینیسیده ارمغان

سیستان و بلوچستانکارشناسیاحمدی مقدمعبدالغفور
صنعتی امیرکبیردکترای تخصصینوری زادهرضا

امیرکبیرکارشناسیصفاخواهعلیرضا
دانشگاه اراککارشناسیکریمیعماد

شمال آنلکارشناسینیکزادفاطمھ
زنجانکارشناسی ارشدحاجی زادهمسلم
علوم پزشكى ایراندکترای عمومیروح االمینىامیر
تکنیک تھران)کارشناسیشھرستانیاحمد صنعتی امیرکبیر(پلی�
سیستان و بلوچستانکارشناسیسرگل زاییعلی

صنعتي امیركبیرکارشناسیكشاورزساسان
شھید بھشتی تھرانکارشناسی ارشدنیکخواهبھروز

دانشگاه صنعتی امیر کبیرکارشناسیدولت آبادیسید محمد
دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدصمدیسعید



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
عالمھ طباطباییکارشناسیبھرامیشکیبا
عالمھ طباطباییکارشناسیاویسیشایان
شھید بھشتیکارشناسی ارشدشرافتارش

امیركبیرکارشناسی ارشدیوسفيحسین
امیرکبیرکارشناسیعنبریمھدیھ

ھنر تھرانکارشناسیآھيسب
دانشگاه شمالکارشناسیحسینیانسید مھدی
علوم پزشکی سمنانکارشناسیشریفیاحمدرضا

امیرکبیرکارشناسیضیاییروژین
المللی امام خمینیکارشناسی ارشدکشکولیسورن بین�

شھید بھشتیکارشناسینجفیاحمدرضا
آزاد اسالميکارشناسی ارشدایران زادفرزاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسیبزرگ مھرھادی
تکنیک تھران)کارشناسینعمتیفاطمھ صنعتی امیرکبیر (پلی�

دانشگاه ھرمزگانکارشناسی ارشدصدر دشتکیسید حمید رضا
صنعتي امیركبیرکارشناسی ارشدم معطريماھان
صنعتی امیرکبیرکارشناسیحاجی پورشایان

صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشدنورمحمدینوید
شریفکارشناسیپشتوانعباس
دامغانکارشناسیالری یزدیپوریا

ھنرتھرانکارشناسیربیعيیلدا
سیستان و بلوچستانکارشناسیمالزادهمحمد

سیستان و بلوچستانکارشناسیضیائیمحمدحسین
گلستانکارشناسیشایان فردامیرحسین

دانشگاه بیرجندکارشناسیفغانیفاطمھ زھرا
سید جمال الدین اسد آباديکارشناسیامینيراحیل
تھرانکارشناسی ارشدنوریانمجتبی

صنعتی شریفکارشناسیانانمسعلی
عالمھ طباطبائیکارشناسیمحمدیشایان
دانشگاه تھرانکاردانیفھیمیعطیھ

دانشگاه جامع گلستانکارشناسیصاحبیاشکان



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
گلستانکارشناسیفردقالتیبیژن
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسیکریمیسبا

دانشکده ی عمران معماری مالیرکارشناسیعبداللھی فرفاطمھ
دانشکده ی عمران معماری مالیرکارشناسیعبداللھی فرفاطمھ
گیالنکارشناسیوطنی نظافترضا
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیخادمیزھرا

علم و صنعت ایرانکارشناسیفھیمیامیررضا
علم و صنعت ایرانکارشناسیمیرزایيامیرسھیل

الزھراکارشناسیسالمعطیھ
اصفھانکارشناسیعزیزیصالح
علم و صنعت ایرانکارشناسیزھرابحامد
المللی امام خمینیکارشناسی ارشدضرابیساناز بین�

بین المللي امام خمینيکارشناسیملكشاھيروزبھ
صنعتی نوشیروانیکارشناسیاقابراریانمحدثھ

دانشگاه رازیکارشناسیعربیسیدمحمدحسین
دانشگاه علم وصنعت ایرانکارشناسیجعفری قاضی چاکینیلوفر
صنعتی نوشیروانیکارشناسیمیرحسینیفائزه

گیالنکارشناسیکریمیامیرحسین
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدشعبان زادهایمان

نوشیروانی بابلکارشناسیالبرزی منششروین
عالمھ طباطبایيکارشناسیصمدي رادسپھر
شھیدچمران اھوازکارشناسی ارشدعلیپورساناز

زنجانکارشناسیسادات سکاکسید علی
علم و صنعت ایرانکارشناسییگانھ فرعلی

صنعتى شریفکاردانیطالبىدرسا
خوارزمیکارشناسیابراھیمیانامیر
علم و صنعتکارشناسی ارشدبزازشیوا
آزاد تھران جنوبکارشناسیجوادیمیالد

علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدحکیمی اقدمنسترن
علم و صنعت ایرانکارشناسیمیرزاییکامیار
علم و صنعت ایرانکارشناسیکشوریعارف



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی زنجاندکترای عمومیپیرنیاامید

دانشگاه تھرانکارشناسیصدیقمحمدحسین
دانشگاه تھرانکارشناسیاکرامیانکیمیا
علم و صنعتکارشناسیانصاریمریم

خوارزمیکارشناسیکلھرودیسیدنوید
علوم پزشکی مشھددکترای عمومیتاجیکامیر محمد

علم و صنعت ایرانکارشناسیفلکیمحمد
علم و صنعت ایرانکارشناسیرجاییسارا
تھرانکارشناسی ارشدفروزندهوحید

علوم و تحقیقات خوزستانکارشناسی ارشداسالمیمنصوره
عالمھ طباطبایيکارشناسیعابدينسترن
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدمعقولیگلناز

علوم پزشکی کرماندکترای عمومیرنجبرحسنیعلیرضا
دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیطاھریانارغوان

علوم پایھ دامغانکارشناسیشفاعلیالھام
صنعتي كرمانشاهکارشناسیغالمي انجیركيسعید

بوعلی سینا ھمدانکارشناسی ارشدنورورزیولی الھ
عالمھ طباطباییکارشناسیزعفرانیزھرا
ھنر تھرانکارشناسیدھقاننگار
دانشگاه لرستانکارشناسیخورشیدوندرضا
دانشگاه زنجانکارشناسیمیرباقریسارا

دانشگاه ھنر تھرانکارشناسی ارشدصومىفاطمھ
ازاد کرمانشاهکارشناسی ارشدنیازیمراد
رازیدکترای تخصصیمیرقریشیمھسا
ازاد کرمانشاهکارشناسی ارشدنیازیمراد
ازادکارشناسی ارشدیوسفیالھام
بزرگمھر قائناتکارشناسیباقریرضا
عالمھ طباطبائیکارشناسیامیری خورھھھستی
بوعلیکارشناسیعظیمیسارا
اراککارشناسیمحمد رضاییحامد

مالیرکارشناسی ارشدقاسمیاحسان



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
عالمھ طباطباییکارشناسیصالحیالھھ
علم و صنعت ایرانکارشناسیکبیریامین
شیرازکارشناسی ارشدزندیامیر

رازیکارشناسی ارشدجمشیدیپرویز
کاشانکارشناسیزمانیحسین
یاسوجکارشناسیمیرفردیفرزانھ

دانشگاه مالیرکارشناسیطاھریمریم
ھنر تھرانکارشناسیطاھریان فردپویان

علوم پزشکی تھراندکترای عمومیمیرزاییمھران
زادهسامان دانشگاه آزاد اسالمی تھران-غربکارشناسیصدیق�
دانشگاه دامغانکارشناسیرضویان شاداحسان
عالمھ طباطباییکارشناسیبرزوییمھدیھ
صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشدحاجی عبدل پورحمید
دانشگاه کردستانکارشناسیطھماسبییاور
علوم پزشکی تھراندکترای عمومیوثوقی مطلقحامد
ھنرکارشناسیحبیبیمریم
ھنر تھرانکارشناسی ارشدنادریسونیا

صنعتی امیرکبیرکارشناسیپرنیانچیمحمدمھدی
كاشانکارشناسیتافتھجواد

دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیموسویسرور
دانشگاه تھرانکارشناسیمھرابیعمار
دانشگاه تھرانکارشناسیمھرابیعمار
رازيکارشناسیایده پورمریم
عالمھ طباطباییکارشناسیاسبقیغزل
رازی کرمانشاهکارشناسیروھندهعلی

دانشگاه زنجانکارشناسیمرتضاییاصغر
شمال آملکارشناسیمومنیشھریار

خوارزمیکارشناسیمصطفاییپدرام
رازیکارشناسیکلھرزھرا
دانشگاه مالیرکارشناسیشیراوندمھدی
دانشگاه شمالکارشناسیپیامیفھیمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه ھنرکارشناسیپیروزیاننونا

صدا وسیماکارشناسیستارالعیوبعرفان
دانشگاه مالیرکارشناسیمحمدظاھريمھدي

دانشگاه مالیرکارشناسیاخوت خوعلیرضا
مالیرکارشناسی ارشدعباسی ابرزگھمژگان
ھنر تھرانکارشناسیالماسیانمھتاب
دانشگاه مالیرکارشناسیباربدپیمان
مالیرکارشناسیبھرامیلیلی

مالیرکارشناسی ارشدقاسمیاحسان
مالیرکارشناسیفتاحیسارا

مالیرکارشناسیجمشیدیبھروز
گلستانکارشناسیستاریانفاطمھ
دامغانکارشناسیرحیم زادهکوثر
مالیرکارشناسینصیریمھدی
دامغانکارشناسیسماپورمھدی
دانشگاه زنجانکارشناسیبیگیزھرا
زنجانکارشناسیحاجیانیبابک

ازاد پردیسکارشناسیشریفي نارانينریمان
دانشگاه اراککارشناسیشکوھی پایندهعلی اصغر

ھنرکارشناسیکاظمیعلیرضا
عالمھ طباطباییکارشناسیاسدپورانسیھ
عالمھ طباطباییکارشناسیدرخشانالھھ

رازیکارشناسیضیاییروناک
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریکارشناسی ارشدسام دلیریمصطفی

کاشانکارشناسیسروانی پورعلی اصغر
تھرانکارشناسیساالریسینا
عالمھ طباطباییکارشناسیمحسنیسار

دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیسادات منصوريمتینھ
ھنرکارشناسیبصیرپرنیان

دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیطالبيھلیا
دانشگاه ھنرکارشناسیقنبریمھریار



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ھنرکارشناسیطاھري جومحمد

ازادکارشناسی ارشدثباتی نسبراضیھ
عالمھ طباطبایيکارشناسیغالبيفاطمھ

دانشگاه علوم پزشكي بندرعباسدکترای عمومیكرمينیما
عالمھ طباطبایىکارشناسیكربالیى محمدىامیرحسین

دانشگاه رازي كرمانشاهکارشناسیجودكيشیرین
رازیکارشناسیسلیمیسوما
دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگاندکترای عمومینفیسیمحمد
رازیکارشناسیمحمدیمیترا

تفرشکارشناسیزنده ناموحیدرضا
زابلکارشناسیھاشمزاییمحمد علی

عالمھ طباطباییکارشناسیرشید نوراللھیپارسا
علم و فرھنگکارشناسیخانیدرسا

آزاد واحد شھرضاکارشناسی ارشدمولویسعادت هللا
دانشگاه ھنرکارشناسیفرجام مھرمنصوره

عالمھ طباطباییکارشناسیموذنحسام
دانشگاه فنی و مھندسی نوشیروانی بابلکارشناسیحسین پورتینا

تبریزکارشناسی ارشدسارلیمھرزاد
کاشانکارشناسیشاکریامین

امیركییرکارشناسیحقیري زادهمحمدصادق
پیام نورمشھدکارشناسیکالتھ رحمانیآسیھ
دانشگاه ارومیھدکترای تخصصیرسولی مجدنگار
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیطالبیمھسا

دانشکارشناسیمحمدیانتیفا
تربیت مدرسکارشناسی ارشدپائیزهشکوفھ

مازندرانکارشناسیامیریانپدرام
عالمھ طباطبایىکارشناسینورىحسین
کاشانکارشناسیفرجینغمھ

رازی کرمانشاهکارشناسیشجاعیمجتبی
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیفیاض بخشمحمدضا
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیسرشارعلیرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه ھنرکارشناسیزرگرانبھاره

ھنرکارشناسی ارشدجاللیسید علی
صنعتی ارومیھکارشناسیعارفیعلی

ارومیھدکترای عمومیاكبرىسروش
صنعتی شریفکارشناسی ارشدمظفریحمید

ارومیھکارشناسیمحمدی اصلآرمین
دانشگاه زنجانکارشناسیخلیلیامیراحسان

دانشگاه علم و فرھنگ تھرانکارشناسیعزیززادهعلیرضا
گیالنکارشناسیباقريمحمد

ازادکارشناسیصفرینرگس
دانشگاه زنجانکارشناسیکریم نژادنیلوفر

علم و صنعت ایرانکارشناسیاسماعیلیعلی
علم و صنعتکارشناسیدادجوروح هللا

ھنرکارشناسیطاحونیامیر ارسالن
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیقربانیعلی

صنعتی ارومیھکارشناسیطاھری شبستریسیاوش
دانشگاه زنجانکارشناسیقربانیسیاوش

صنعتی ارومیھکارشناسیایپگیزھرا
عالمھ طباطباییکارشناسیباباییصابر

علم و صنعتکارشناسیرحمتیمحمدامین
دانشگاه زنجانکارشناسیسعیدسماء

علم و صنعت ایرانکارشناسینجفی پوراحمدرضا
دانشگاه زنجانکارشناسینوینحامد
زنجانکارشناسینوروزيسپیده
صنعتی ارومیھکارشناسینوروزیسعید

علوم كشاورزي و منابع طبیعي گرگانکارشناسییزديحسین
رازيکارشناسیدریكوندرضا
آزاد اسالمی رودھنکارشناسیرزاقیکیمیا

زنجانکارشناسیرمضان پورسید ساسان
فردوسي مشھدکارشناسیظریف احمدزادهطناز
زنجانکارشناسیسھرابیرضا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
کیامصطفی علوم پزشکی ھرمزگانکارشناسی ارشدمحب�

عالمھ طباطبایی تھرانکارشناسی ارشدعلی پورزھرا
رازیکارشناسیبیگرضاییاحمد

علوم پزشكي شھید بھشتيکارشناسیمجاھددینيپارمیس
صنعتی سجاد مشھدکارشناسیفیضفاطمھ
دانشگاه صنعتي امیركبیر (پلي تكنیك تھران)کارشناسیمعصوم شاھيغزل

دانشگاه سراسری زنجانکاردانیعلیپورامیر حسین
ھرمزگانکارشناسیساجدیآرش
شھید چمران اھوازکارشناسیآقایيوحید
علم و صنعتکارشناسیلطیفیزھرا
پیام نور مرکز ھمدانکارشناسیمسلم خانیعلی
تھرانکارشناسی ارشدمھدویامین

بنابکارشناسییوسف پورآیسان
فردوسیکارشناسیپورفتح الھعماد

دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدنعمتیعلیرضا
خوارزمیکارشناسیگلشنی ابیضفاطمھ

دانشگاه دامغانکارشناسیاکبرنژادصبا
رازیکارشناسییاوریآرمان
صنعتي بیرجندکارشناسیخواجھ بچھزینب

شیرازکارشناسی ارشدطایفیمحمدعلی
عالمھ طباطبایيکارشناسی ارشدطوسيفرشتھ
علوم پزشکی یاسوجکارشناسیبالدی نژادحمیده

رازيکارشناسیرحیميمحمدعلي
ارومیھکارشناسیکریمیسینا

دانشگاه صنعتی جندی شاپورکارشناسیچماچممحبوبھ
صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تھران)کارشناسیثقفیان الریجانیبرھان

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیقنبری امیرامیرمحمد
عالمھ طباطباییکارشناسیشھسوارزادهشھاب الدین

اراكکارشناسینباتيپگاه
سراسری دامغانکارشناسیبیگییونس

دانشگاه صنعتی بیرجندکارشناسیزمانیامیرحسین



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیقراموسانلوعارف
زنجانکارشناسیمقیمیزھرا
تربیت مدرسدکترای تخصصیشیخ پوراکرم
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسی ارشدشمالیمیالد

دانشگاه دولتی شیرازکارشناسی ارشدھاشمیسیده زھرا
دانشگاه ازاد واحدشھرقدسکارشناسیفالحوحید
و صنعتکارشناسیتشکریسعید علم�
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیطاھرپورپریا
صنعتي كرمانشاهکارشناسینظريسینا

ھنرکارشناسیجویندهکیمیا
علم و صنعت ایرانکارشناسیقربانی پورمحمد
دامغانکارشناسیمداح صفائیجواد
نھاوندکارشناسیابیلی خمسمریم

مراغھکارشناسیدھقانيمنصور
رازی کرمانشاهکارشناسیبالدی نژادسید محمد علی

علم و صنعتکارشناسیخجستھفھیمھ
دانشگاه کردستانکارشناسی ارشداسماعیلیمرجان
صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسیاحمدیجاوید
رازیکارشناسیخزاعیمحمد
شمالکارشناسییوسف نژادزینب
صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیاسدیعلی
رازی کرمانشاهکارشناسیمرادیالناز

دانشگاه ھنرکارشناسینعمتیزھرا
گلستانکارشناسیقاسمی نژادمعصومھ

صنعتی امیرکبیرکارشناسیخلیلیمحمد امین
بیرجندکارشناسیعلیدوستعلیرضا

علوم و تحقیقات تھراندکترای تخصصیحاجیعلی
زنجانکارشناسی ارشدفرھادییدالھ

دانشگاه تبریزکارشناسیطایفی نصرآبادیامین علی
تربیت مدرسکارشناسی ارشدعلمیحسن

دانشگاه زنجانکارشناسیکریم زادهمرضیھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
خواجھ نصیرکارشناسیكالنترپورآوا

صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیظفریسروش
بنابکارشناسیدونمزلومھدی
رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدبنفشیشیما

دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفولکارشناسیاژدريامیرحسین
شھرکردکارشناسیقربان پورطیبھ

زنجانکارشناسیتاجورارشام
زنجانکارشناسی ارشدضرابیمرتضی

یزدکارشناسیحاج ابراھیمی ورنوسفادرانیمیالد
تھرانکارشناسی ارشدمشھديگل نوش

علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشددل پیشھمیالد
علم و صنعت ایرانکارشناسیعصفوريطنین
ھنر اسالمی تبریزکارشناسیولیزادهمعین

بنابکارشناسیزاھدیمحمدرضا
سراسری بنابکارشناسیحسن وندیھانیھ
رازی کرمانشاهکارشناسیجلیلیانمھدی
رازی کرمانشاهکارشناسیحمیدیفاطمھ

علوم پزشکی مشھدکارشناسیشاھینسیدمحمدعلی
ھنر اصفھانکارشناسیموسویراضیھ سادات

دانشکده ادبیات و زبان ھای خارجھ دانشگاه تھرانکارشناسیاکبریلیال
رازیکارشناسیوالیزادهاشکان
علم و صنعت ایرانکارشناسیرستگارزادهمحمد

عالمھ طباطبائیکارشناسیشاکری چوبریمطھره
تھرانکارشناسینظریعلی

رازیکارشناسیرحیمی ھرسینیسامان
تھرانکارشناسیرضائیملیکا
دانشگاه صنعتي امیركبیر تھرانکارشناسیگلشنآرش
ھنر اصفھانکارشناسی ارشدپزشکیانمحمد
دانشگاه سراسری بنابکارشناسیتابندهھادی

علم و صنعت ایرانکارشناسیقھرمان زادهآیدا
علمی کاربردی جھاد دانشگاھی کرمانشاهکاردانیآرینفرھاد



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدسلیمیامیرحسین

شھید باھنر کرمانکارشناسیسپھری فرسارا
علم و صنعت ایرانکارشناسیچایچیآرش
رازی کرمانشاهکارشناسیدریسعلی

رازيکارشناسینظريمھرنوش
خواجھ نصیرکارشناسینادریانامیر

تھرانکارشناسیكریمي زادهامیرحسین
تھران مرکزیکارشناسیعرفانیمعصومھ

دانشگاه ھنر اصفھانکارشناسیقاریمحمدرضا
علم و صنعت ایرانکارشناسیحاجی احمدیآریا

امیرکبیرکارشناسیمحمدپورشھرزاد
دانشگاه مھندسی نوشیروانی بابلکارشناسیصمدیشقایق

نوشیروانيکارشناسیصادقيپریا
علم و صنعتکارشناسیحقیقیپرھام

صنعتی امیرکبیرکارشناسیپرنیانچیمحمدمھدی
زنجانکارشناسی ارشدجمشیدیمیر احمد

نوشیروانیکارشناسیکریمیمھدی
تربیت مدرسکارشناسی ارشدمرادیفرید

بیرجندکارشناسیمرزآبادیمھران
علم و فرھنگکاردانیخسرویمحمدرضا
علم و صنعتکارشناسیاحمدیمحمدحسن

رازیکارشناسیاحمدوند کوھیسارا
رازیکارشناسیمویدیسھیل
علم و صنعتکارشناسیحقیقت جوانعلی

دامغانکارشناسیشاکریمحمد
رازیکارشناسی ارشدیوسفیکژال

تھرانکارشناسیزیرکآرمین
رازیکارشناسیفالحیمحمدمھدی

دانشگاه صنعتی بابلکارشناسیشفیع زادهعلی
صنھتی امیر کبیرکارشناسیایمانیرضا
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیسلیمانیھانیھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه بنابکارشناسیدیبائيطاھر
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانکارشناسیزراعتکارمحسن

دانشگاه بیرجندکارشناسیفغانیفاطمھ زھرا
تھرانکارشناسی ارشدبخردکاوه

بیرجندکارشناسییعقوبیفاطمھ
دانشگاه فساکارشناسیمحمدیمحمد حسین

اصفھانکارشناسی ارشداباذر حسین پورفربد
بیرجندکارشناسیبھدانیحمید
رازیکارشناسیاخگر امیرابادیمریم
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدسلیمانیسعید
علم و صنعت ایرانکارشناسیشریفیعلی
علوم پزشكي ایراندکترای عمومیعبداللھيارش

شھید بھشتیکارشناسی ارشدزیودارنرجس
سیدجمال الدین اسدآبادیکارشناسیرجبیزھرا

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانکارشناسینظرپورمھرشاد
دکترای تخصصیدانشگاه رازی کرمانشاهقلعھ خانیغالمرضا

پیام نور اھوازکارشناسییونس عبدی
بوعلی ھمدانکارشناسیحانیھ رجبی برومند

دانشگاه بوعلی سیناکارشناسی ارشدمحمدامین جدیدی
دانشگاه دولتی بجنوردکارشناسیوحید سعید 

دانشگاه صنعتی اصفھانکارشناسی ارشدبشیر فالحی 
صنعتی ارومیھکارشناسیفریماه محسن زاده

پیام نورکارشناسینسترن وجودی
دانشگاه صنعتی کرمانشاهکارشناسیامیرحسین صادقی

دانشگاه حکیم سبزواریکارشناسیحسن سپھری نیا
دانشگاه محقق اردبیلیکارشناسیمحمد خوارزم

دانشگاه ھنر سمنانکارشناسیاحمدرضا کریمیان
دانشگاه تفتکارشناسیشیما رادخورش

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلکارشناسیامیرضیا رمضانی
دانشگاه ایوان کیکارشناسی ارشدعبدالحمید یوسفی

فردوسی مشھدکارشناسی ارشدامین قاسمی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه یزدکارشناسیامیدرضا فالحتی
صنعتی بیرجندکارشناسیاسماعیل زوری 

دانشگاه محقق اردبیلیکارشناسیسید ھدایت شیخ قادری
دانشگاه صنعتی سھندکارشناسییاسین شریفی 
دانشگاه عالمھ طباطبائیکارشناسیمھدیھ کارگر

دانشگاه اصفھاندکتریمجتبی محمدی
شریفکارشناسیسجاد تقوی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشھدکارشناسیعلی زاھدی

دانشگاه یزد کارشناسیامیرحسین ربیعی 
رشدیھ تبریزکارشناسینگین محمدی

شریفکارشناسیمحمد محمدی 
دانشگاه رازیکارشناسی ارشدساسان رادفر
دامغانکارشناسیرضا ابھری

دانشگاه شھید بھشتیکارشناسیخسرو خوشرو
دانشگاه آزاد کرجکاردانیندا احمدوند

دانشگاه عالمھ طباطباییکارشناسیایرج جھانپور
صنعتی ارومیھکارشناسیآناھیتا رئیسی 
چمران اھوازکارشناسیکوثرناصریان
دانشگاه ارومیھکارشناسی ارشدمحمد شھبازی

دانشگاه ولی عصرکارشناسی پریسا معین پور
شھید بھشتی کارشناسی ارشدسارا دل روشن

دانشگاه فرھنگیانکارشناسیمحدثھ احمدی
حکیم سبزواریکارشناسیصادق محمد پور

زاھدانکارشناسیمسعود شیھکی
دانشگاه پیام نوررشتشیمی محضزھرا باقری

پیام نورگناباد حسابداریزھرا چرمگی 
شریففلسفھ علمارسالن ابویسانی

شریفعمرانامیر امامیان
دانشگاه ھنر اصفھانموزه پرنیان شکاری 
دانشگاه علم و صنعتمکانیکخشایار حجابی

دانشگاه فردوسی مشھدعلوم دامیسمیھ علمدار



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه فردوسی مشھداقتصاد سیده زھره صفدری 

رازی کرمانشاهمعماریعلی افضل خانی
دانشگاه اراکعلوم دامیعلی اکبر مزینانی

مذاھب اسالمی واحد تھرانحقوقفاطمھ طھورا بلوکی
دانشگاه سیستان و بلوچستانمھندسی صنایعمحمدرضا مھدی زاده 

دانشگاه دامغانشیمی کاربردیمھدی عاصم 
ایالممھندسی مکانیک میرآالی طالل سلو

دانشگاه� رازی کرمانشاهمھندسی برق قدرت احسان رادمنش 
فردوسی مشھدبیوتکنولوژیحسین شایستھ فر
دانشگاه تھرانفلسفھصدیقھ واضحی

دانشگاه اراکعلوم دامیعلی اکبر مزینانی
سیستان و بلوچستان زاھدانژنتیکعلیرضا فانی
دانشگاه الزھرانانو فیزیکفاطمھ رشیدی
دانشگاه بجنوردمھندسی معماریفائزه صالحی

فردوسی مشھدریاضی کاربردی فھیمھ حکم آبادی
بوعلی سینا ھمدانروان شناسی فھیمھ زارع 

دانشگاه دامغانفیزیک مھندسی گرایش اپتیک لیزرمصطفی حاتمی نیا 
دانشگاه بیرجندمکانیکمیالد جاللی پور
دانشگاه محقق اردبیلیمعمارییاسر اسکندری
وصنعتمھندسی کامپیوترپدرام معتمدی دانشگاه علم�
دانشگاه ام ای تیمکانیکخشایار افشار
دانشگاه کاشانرشتھ شیمیزھرا ُمکاری 

دانشگاه فرھنگ و ھنر اردبیلگرافیک زھرا میکائیلی 
دانشگاه تھرانپرستاری سعید دانشمندی  

دانشگاه علوم پزشکی تھرانپرستاری سمانھ شاه حسینی
دانشگاه فردوسی مشھدگیاه پزشکیصفورا مجیدی
علوم پزشکی ایرانارتوز و پروتزگل آرا مقدسی

دانشگاه ازاد کرمانشاهمدیریتمریم نجفی
دانشگاه بیرجندبرق قدرتابوذر شیراوند

دانشگاه تھرانباستانشناسی پارمیدا عطاری
آزاد شاھرودروانشناسی بالینیجواد تاج آبادی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
کردستانجامعھ شناسیرامین عزیزی ����

دانشگاه صنعتی بیرجندمھندسی مکانیکرضارمضانزاده
دانشگاه مالیرمعدن سامان پویامنش 

شھید مدنی تبریزگیاھپزشکیساناز گلزار
دانشگاه فرھنگیان پردیس نسیبھ تھرانعلوم تربیتیعارفھ نجفی
آزاد قزوینمعماریعلی سرمدی
عالمھ طباطباییاقتصادعلی عادلی 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجندعلوم آزمایشگاھیعلیرضا صنعت پور
دانشگاه فردوسی مشھدمعماری غزل کوثری

امیرکبیرمکانیکمجتبی سمرقندی
فردوسی مشھدفیزیک حالت جامدمجیدعلیزاده

دانشگاه پیام نور شیرازبرقمحمد حسین نوربخش
زاده دانشگاه یزدشھرسازیمحمدرضا پھلوان�

دانشگاه امام رضا مشھدمدیریت بیمھمحیا آفاق
دانشگاه ھالل ایرانارتز و پروتزمروارید علیپور

 دانشگاه رازی کرمانشاهپرستاریمھسا احمدیان
دانشگاه ارسنجانپرستاریمھسا نجفی

پیام نور شھرکردشھرسازینرگس تیموری فرد
دانشگاه بھشتیحقوقھدی مددی

دانشگاه ارومیھزمین شناسیلقمان صادقی
علوم پزشکی مشھدپزشکیحانیھ علی زاده

بیوتکنولوژیدانشگاه صنعتی اصفھانفرزاد میالن
دانشگاه یزدکارشناسیزھرا ایزدی
دانشگاه علم و فرھنگکارشناسیپگاه فرجی

دانشگاه شھید بھشتیکارشناسیزھرا مالاسدی
دانشگاه رازیکارشناسیحمیدرضا کرمی

بوعلی ھمدانکارشناسیفائزه ھمتی
اصوال الدین تھرانکارشناسیسیده شھرزاد کاظمی

دانشگاه ھنر تبریزکارشناسیعلی محمدزاده
دانشگاه عالمھ طباطباییکارشناسی ارشدنیکو ھاشم پناه

دانشگاه ازاد اسالمی کارشناسیسارا دشتی 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه ولی عصرکارشناسی پریسا معین پور
شھید بھشتی کارشناسی ارشدسارا دل روشن

دانشگاه ارومیھبرق قدرتمجتبی حاجی وند
 دانشگاه دامغانکارشناسیزھرا غالمنژاد

شھید صدوقی یزدکارشناسیالھام زارع
آزاد ھمدانکارشناسیامیررضا الوندی

شریفکارشناسیمحمد سعید نریمانی
شریفکارشناسیبھمام ملکیان

آزاد ھمدانکارشناسیمھران صفری
رازی کرمانشاهکارشناسیالنازمرادی 

سبزوارکارشناسیمیعاد 
دانشگاه سمنانکارشناسیحسین صادقیان

دانشگاه سمنانکارشناسیعلی تجلی
دانشگاه زنجانکارشناسیمحمدرضا عزیزخانی

فردوسیکارشناسی ارشدعلیرضا ایزدیان
دانشگاه بوعلیکارشناسیزھرا ھوشیار

دانشگاه بوعلیکارشناسی ارشدابراھیمی
دانشگاه آزاد کرمانشاهکارشناسیمیثم محمدی 
شھید جباریان ھمدانکارشناسیمھدی مازیار

دانشگاه بوعلیکارشناسیمیناخادم
بیرجندکارشناسیپدرام امیری نژاد

دانشگاه رازیکارشناسی سیروان اسدی
دانشگاه گیالنکارشناسی مجید نظرلی 
دانشگاه گیالنکارشناسی فروغ صدیق

دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناسی محمد علی صفرزاده
دانشگاه کردستانکارشناسی دانیال منوچھری

دانشگاه ھنر تھرانکارشناسی نفیسھ ھنرمایھ
دانشگاه ازادزاھدانکارشناسی صادق قربانی 
دانشگاه سمنان کارشناسی سجاد زارعی 

دانشگاه مفید قمکارشناسی علیرضا پورعابدین
پیام نور کوھدشتکارشناسی ھانیھ محمدیان 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
صنعتی بیرجند کارشناسیآرش ذوالفقاری 

دانشگاه بوعلی سیناکارشناسیراضیھ سھرابی جم
دانشگاه زنجانکارشناسیمعین دوست محمدى

دانشگاه ھنرکارشناسیپیمان علیزاده
دانشگاه علوم پزشکی زنجاندکترای حرفھ ایامیرحسین نصیری 
دانشگاه صنعتی بیرجندکارشناسیامیرحسین حیدریان

دانشگاه ازاد بوشھرکارشناسیمھسا آرچین
آزاد قزوینکارشناسیفرناز ابراھیمی

دانشگاه ھنر تھرانکارشناسیسارا سلطانی
دانشگاه محقق اردبیلیکارشناسی ارشدزھرا پرنیان
دانشگاه بوعلی سیناکارشناسیزھرا خالقی

دانشگاه بوعلی سیناکارشناسیبھرام مرادی
دانشگاه شیرازکارشناسیمحمد امین بدخشان

جھاد دانشگاھی ھمدانکارشناسیحسین احمدی...
دانشگاه شھید باھنر کرمانکارشناسیحانیھ میرحسینی

دانشگاه بوعلی سینا ھمدانکارشناسیمحمد جھانی 
دانشگاه تبریزکارشناسیعلی شوقی
دانشگاه عالمھ طباطباییکارشناسیپریسا سیفی

دانشگاه قمکارشناسیفائزه طباطبایی
دانشگاه تربیت دبیر شھید رجایی تھرانکارشناسیزھره صنیعی 
دانشگاه آزاد ارومیھکارشناسیھانیھ رضائی

دانشگاه رازیکارشناسیکیوان محمدی گلدستھ
دانشگاه اصفھانکارشناسیعاطفھ فتحیان

صنعتی شریفکارشناسی ارشدمھرداد بھروزی نژاد
دانشگاه شھید چمران رشت کارشناسیاحمد قاسم نژاد 
دانشگاه تھرانکارشناسیالھھ افتخاریان

دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدعلیرضا نعمتی
مجتمع اموزش عالی گناباد کارشناسیسعید سلمانی 
شریفکارشناسی ارشدصادق میری

دانشگاه اصفھانکارشناسیسلیمان سعیدی
علوم پزشکی اراککارشناسیحدیث روحی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسیبابک سلیم ساسانی

دانشگاه گیالنکارشناسینازنین غالم زاده
دانشگاه بوعلی سیناکارشناسینرگس شھنازی
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدابراھیم حاجیان

دانشگاه فرھنگیانکارشناسیعلیرضا مخبری
تربیت مدرسکارشناسی ارشدزھره علی اکبری جم

بوعلی سینا ھمدانکارشناسیالھھ حامدی
دانشگاه ھرمزگانکارشناسیآنیتا حاجی زاده

دانشگاه چمران اھوازکارشناسیانیس وحدتی 
دانشگاه تبریزکارشناسیکامیار ھاتف
پیام نور سمنانکارشناسیفاطمھ قدس

پیام نور تبریزکارشناسیمریم پوردرمان
سراسری تبریزکارشناسیغزالھ احمدعلیتبار 

دانشگاه شیرازکارشناسیمحسن پناھی
ارومیھکارشناسی ارشدعلیرضا قاسمپور 

دانشگاه خوارزمیکارشناسینرگس احمدوند
شھید مدنی آذربایجانکارشناسیرامین جوادپور

دانشگاه تبریزکارشناسیفائزه جعفری
دانشگاه مالیرکارشناسیمحمد صفایی 

دانشگاه ولیعصر رفسنجانکارشناسیسحر اسدی
دانشگاه تھراندکتریفرزام معینی
دانشگاه محقق اردبیلیکارشناسیداودبرادران

دانشگاه شھرکردکارشناسیمحمدرضا مجلسی 
صنعتی جندی شاپور دزفول کارشناسینوشین نظری 
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیساحل سمیعی
ذانشگاه میعادکاردانینگار بیرامی

دانشگاه صنعتی سجاد مشھدکارشناسییاسمن زراعتی
دانشگاه صنعتی سجاد مشھدکارشناسیشیما جلیلی 

دانشگاه بوعلی سیناکارشناسینرگس زمانپور
دانشگاه بوعلی ھمدانکارشناسیریحانھ مختاری 

دانشگاه بوعلی ھمدانکارشناسیمھسا کیھانیان 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیمرتضی قربانزاده

دانشگاه جندی شاپور دزفولکارشناسییاسمن امیدی
دانشگاه بوعلی سیناکارشناسیپگاه ارباب

دانشگاه شھید بھشتیکارشناسیمحمدجواد محبی
دانشگاه دامغانکارشناسیامیرحسین نیاستی 

دانشگاه شھید بھشتیکارشناسیشھربانو آقایی
دانشگاه شھیدبھشتىکارشناسیشبنم محرابى

دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسیصابر کاویانی 
دانشگاه شھید بھشتی کارشناسیرعنا زارعی 

دانشگاه شھید بھشتیکارشناسیمینا علیزاده
تھرانکارشناسیامیرحسین اکرادی
دانشگاه بیرجندکارشناسی ارشدسیدحسن علویان 

دانشگاه بجنوردکاردانیسینا محمدزاده
اراککارشناسی ارشدمعصومھ اسفندیاری

تربیت مدرس تھراندکتری تخصصیزینب موسوی
فرھنگیان تھرانکارشناسی فاطمھ السادات کاشی

اقبال الھوری مشھدکارشناسی کاظم براتی 
فرھنگیان کردستانکارشناسی مسعودسلطانی
امیر کبیر تھرانکارشناسی ارشدژالھ رضوی 
بوعلی سیناکارشناسی چنورزمانی
دانشگاه بوعلی ھمدانکارشناسی ثریا مرادی

دانشگاه سراسری گلستانکارشناسی امیرحسین تجری
دانشگاه شریفکارشناسی ارشدسید مرتضی محتسبی

دانشگاه فنی فساکاردانیعلی زکی پور
دانشگاه گیالنکارشناسی میر محمد حسین انگشتری

دانشگاه بھشتیکارشناسی مجتبی اصغری 
دانشگاه خواجھ نصیر کارشناسی امین رستمی 
بھشتیکارشناسی محمد ایمانی 

دانشگاه ولی عصرکارشناسی پریسا معین پور
شھید بھشتی کارشناسی ارشدسارا دل روشن

دانشگاه ارومیھبرق قدرتمجتبی حاجی وند



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه رازیکارشناسیبھناز کیانی
دانشگاه سوره تھران کارشناسیعلی کردی 

دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسی ارشدامیر ابراھیمی
دانشگاه نور ابادکاردانیمحمد نیک اختر 

رازیکارشناسینرگس محمدی
دانشگاه بوعلی سینا ھمدانکارشناسیسید مھدی طباطبایی

دانشگاه علوم و تحقیقات تھرانکارشناسی ارشدعبدالھ حمیدی
دانشگاه مالیر کارشناسیفاطمھ خدادادی
عالمھ طباطباییکارشناسیسپھر مروارید 
بوعلی ھمدانکارشناسی فاطمھ سبزیان 

شھید بھشتیکارشناسی سمیھ جابری
دانشگاه سمنانمھندسی عمراننرگس کاویانی
دانشگاه ھمداندندان پرشکی پرستو سعیدی 
دانشگاه علم و فن اورمیھمھندسی شھرسازیجالل طلوعی 

دانشگاه ارومیھمھندسی برق مخابرات فرشاد خدامرادی 
دانشگاه زنجانمھندسی عمرانامیر محمد علمی 

دانشگاه پرستاری مامایی آبادانپرستاریمحبوبھ بغالنی
دانشگاه بوعلی سیناصنایع غذایزھرا مھربانی

علوم پزشکی ھمدانعلوم آزمایشگاھیرعنا فریدونی  
دانشگاه علوم پزشکی سنندجتکتسین فوریت پزشکی

دانشگاه تبریزشیمی ازمایشگاھینوید اصدقی
اراککارشناسیصالح الدین خلج اسدی 

فردوسی مشھدکارشناسیمھدی کاملی
دانشگاه ھنر تھرانصنایع دستیشیما آقاامینی ھا

شھاب دانش (قم)مھندسی نرم افزارعلیرضا اردشیری لردجانی 
دانشگاه گیالنموسیقیسینا درخشان

سیدجمال الدین اسدآبادیمھندسی کامپیوتر(نرم افزار)امیرحسین کرمی
.ھواپیما ارش اشکذری  شھید ستاری مھندِس. برق ِ
مجتمع آموزش عالی گنابادمھندسی مکانیکامیر لطفی مقدم

صنعتى امیرکبیرمھندسى صنایعشھرام جواھریان
دانشگاه فردوسی مشھددکتری تغذیھ دامشھاب احتشام



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
مشھدمھندسی عمرانمحمد عبداللھی
دانشگاه بین الملل تھرانبھداشت عمومی ایمان فاضلی 
دانشگاه چرخکارساخت و تولیدعلی ناظری 

دانشگاه نبی اکرم تبریزکارشناس معماری امین شیخ زاده
دانشگاه شھید بھشتیمھندسی عمراننرگس کاویانی

دانشگاه یزدروانشناسیفائزه یزدانی
دانشگاه علوم پزشکی بوشھردکتری عمومیسعید ربیعی

دانشگاه فردوسی مشھدریاضی محضحسین جباری
شھیدبھشتی مھندسی عمرانکیمیا کام ور

دانشگاه علوم پزشکی ھمداندندانپزشکیمحمدرضا نامجو
کاخکدندانپزشکیحسن خیرابادی 
فردوسی مشھد برق الکترونیکعلیرضا نادری 
دانشگاه یزدمھندسی شیمیامیررضا عقیلی
دانشگاه اصفھانراه اھن امیررضا اکبری

دانشگاه علوم پزشکی اراکپزشکیبھاره عباسعلی زاده
دانشگاه بوعلی سینا ھمدانمھندسی مکانیکعلی ساوجی
پیام نور کرمانشاهروان شناسیفائزه اکبری

دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابھار مھندسی مکانیکمحمدعلی جعفری 
شھید بھشتیجامعھ شناسی سارا داعی

دانشگاه شھید باھنر کرمانمھندسی مکانیک بیوسیستممھدی قیطانی
دانشگاه تبریزحقوقخاطره علیزاد

دانشگاه بینالود طرقبھ ی مشھدمدیریت جھان گردیعلیرضارضائی ثانی
علوم پزشکی ھمدانپزشکیامیرقیطاس زاده

دانشگاه اراککارشناسیسعید عبدی
دانشگاه شھید بھشتیآب و ھواشناسیسوزان رستگار

ھمداندندان پزشکیمھسا زند
رازی کرمانشاهالھیاتفاطمھ منتی

دانشگاه شیرازدندانپزشکی امیــــر کوھکن 
علوم پزشکی اصفھاندندانپزشکیھدی شریف 

دانشگاه ایالممھندسی شیمیحمیدرضا خنجری
دانشگاه ھالل ایراناعضای مصنوعیعاطفھ رسوخی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
فردوسی مشھدتاریخ محضمحمد رضا یزدان پناه

دانشگاه آزاد تبریزمھندسی شھرسازیمھرداد فتحی
مشھددندان پزشکییاسر شمس
فردوسیمکانیک نوید باقری 

پیام نورھمدانبرق قدرتمحمد مھدی خوش نواز 
شریفمھندسی مکانیکصالح سعادتی نواز 

شریفصنایعآرش علیزاده
دانشگاه شھید مدنی تبریزژنتیک آرمیتا پاویر 
صنعتی کرمانشاهعمرانمحمد جمالی

بوعلی ھمدانمھندسی مواد و متالورژیزھرا شھبازی
دانشگاه اراکمھندسی مکانیکعلی فرخی .کارشناسی

علوم پزشکی مشھدپزشکیحمیدرضا حسن زاده
بوعلی ھمدانعلوم و مھندسی آبعلی عباسی

یزدمعماری فیروزه ربیعی
خوانسارنرم افزارمنیره سادات حسینی 

فردوسی مشھداقتصاد انرژیالھھ سعیدی 
شھید مدنی تبریززیست شناسی سلولی و مولکولی عباسیان 

دانشگاه تھرانمھندسی علوم خاکمرضیھ خوش بین
دانشگاه بوعلی ھمدانمھندسی کامپیوترنوید لعلی

دانشگاه محقق اردبیلیسنجش از دور وسیستم اطالعات جغرافیاییمحدثھ ابراھیمی
اھوازروانشناسی بالینیندا ابراھیمی
دانشگاه اصفھانزمین شناسیمھرداد پاپی
فردوسی مشھدباغبانیاکبر سعیدی

دانشگاه زابلدانشیار شیمی فیزیکمحمود سنچولی
بھشتیپزشکیارشیا بھشتی

آزاد تھراندندان پزشکىشھال نیک سیرت
نور بیرجندبرق مخابراتبھنام دلیری کارشناسی  دانشگاه پیام�

دانشگاه اراکمھندسی مکانیکسھند قاسمی
پیام نور تبریزجامعھ شناسی رحیمھ محمدفرد 
دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریزکارشناسیمیر پیمان فاطمی
صنعتی اراکمھندسی معدنفاطمھ ویسمریدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
دانشگاه خوارزمیادبیات فارسیفائزه واحدی

دانشگاه صنعتی کرمانشاهمھندسی مکانیکصفورا سادات سیدانی
دانشگاه تھرانمھندسی مکانیکاصغر اوتراش

دانشگاه علوم پزشکی بیرجنددندانپزشکیعلی نقوی 
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمھندسی مکانیک محمدجواد حسین پور 

دانشگاه زنجان مھندسی موادامیرحسین جعفری
دانشگاه بوعلیمترجمی انگلیسیالھھ حسینی پاکروان

دانشگاه یزدمھندسی صنایعمسعود مھرداودی
فردوسیحسابداریمحمد تارک

بوعلی سینامھندسی باغبانیشراره شھبازی 
دانشگاه مالیرمھندسی گاز علی اکبر قادری

حکیم سبزواریکارشناسی برقمھدی نودھی 
دانشگاه بوعلیمھندسی مکانیک بیوسیستم حمید عبدالملکی 

دانشگاه فردوسیمھندسی صنایعامیر شکفتھ
دانشگاه شھید بھشتی-پردیس فنی عباسپورعمرانعباس پرستاری

شھید بھشتیکارشناسیزھرا مھجور
شھید مدنی تبریزکارشناسیپریا زارع 

بوعلی سینا ھمدانکارشناسی ارشدحسین یادگاری
خوارزمیکارشناسیسمن زیدآبادی

آیت هللا بروجردی کارشناسیعلی عبدالمالکی 
فردوسی کارشناسیمھال صابر

صنعتی شریفمھندسی برق محمد جواد گالوی 
دانشگاه زنجانکارشناسی ارشدمحمد علی زالی

دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسی موادمحمد علی قلندری 
دانشگاه علوم پزشکی کرماندندانپزشکیپویا کریمی پور

دانشگاه آزاد کرمانشاهروانشناسیپردیس مفید
پیام نور تبریزمھندسی فناوری اطالعاترضا آذری

تھران پزشکىپزشکىسحر نیکخواه
دانشگاه پیام نور شھرکردمھندسی شھرسازیپژمان زندیان

تھران پزشکیپزشکیفرزاد کرم پور 
دانشگاه بوعلی ھمدانمھندسی کامپیوترمتینھ بھرامی شکیب



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
نوشیروانی بابلمھندسی شیمی  محمد توپا اسفندیاری 

تھران پزشکیپزشکیطاھا شکرنژاد
سراسری زنجانمدیریت بازرگانیفرناز امیری

صنعتی شریف مھندسی صنایعحامد علی اکبری 
دانشگاه صنعتى شریفمھندسى صنایعفائزه جاللى

دانشگاه آزاد تھرانپزشکی فائقھ فیروزی
دانشگاه اصفھانمھندسی ماشین ھای ریلیلیال عباسی

علوم پزشکی اصفھاندکترا داروسازیمحمد نوروزی 
بوعلی ھمدانمترجمی انگلیسینرگس حرف بل

دانشگاه کاشانریاضیات کاربردھانرگس نظری
بیرجنددندان پرشکییاسر شمسی 

تبریزدبیری فیزیکاشکان ولی زاده
سیستان وبلوچستانکارشناسیمحمد صدرا صنعتی

دانشگاه فردوسی مشھدکارشناسیسپیده شھپری
دانشگاه اراک کارشناسیمحمد دارابی 

آزاد قزوینکارشناسیمتینھ ادیبان زاده
امیرکبیرکارشناسیامیرحسین دھقانی زاده

دانشگاه تھرانکارشناسی ارشدحبیب آرانی
موسسھ جامع علمی کاربردی ھالل ایرانکارشناسیسارا اخوان

دانشگاه خوارزمیکارشناسیشروین امامقلیزاده سیار
دانشگاه سراسری یزدکارشناسیفاطمھ جدیدی
فردوسیکارشناسیمحمد کلویی
پیام نور کاخککارشناسیحسن رفیع

علوم پزشکی شاھرودکارشناسینقیبییگانھ
تربیت مدرسکارشناسی ارشدمنوچھریمرضیھ

علوم پزشکی مازندرانپزشکیعسکریفردوحید
اصفھانکارشناسیزالی  فائزه
علم و صنعتکارشناسیخواجوندحمید
مشھدکارشناسیخشنودمھال

آزاد ارومیھکارشناسیصمدیخاتون
ھرمزگانکارشناسیعیساییموسی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ارومیھکارشناسیزرینرضا
بیرجندکارشناسیمھاجریزینب

شیرازکارشناسیپارسافردمرتضی
شھرکردکارشناسیشمسی پورارغوان

یزدکارشناسیغضنفریمحمد
علوم پزشکی زاھدانکارشناسیموسویسیدمحمد

اصفھانکارشناسیآقاییشکور
تربیت مدرسکارشناسی ارشدیخکشینرگس
تھرانکارشناسیرسولیان مشھدیفاطمھ
خیامکارشناسیرشیدیوحید
اصفھانکارشناسیاسدیشھال

یزدکارشناسیفقیھ احمدآبادیصدرا
شھیدباھنر کرماندکتریفخری جوشانیایوب
کردستانکارشناسی ارشدمحمدی فرمحمد
اراککارشناسیشفیعیعلی

بجنوردکارشناسییاریحبیب الھ
شیرازکارشناسیقاسمیپریا

شھید بھشتیکارشناسیفخری جوشانیایمان
علوم پزشکی بجنوردکارشناسیحسن پورحسن
شریفکارشناسی ارشدحشمتیجعفر
قمکارشناسی ارشدادیب بھروززھرا
اصفھانکارشناسیقدسمحمد

ارومیھکارشناسیحاجی وندمجتبی
بجنوردکارشناسییوسفیآذر

تفرشکارشناسیزنده ناموحیدرضا
نوشیروانی بابلکارشناسیربانیانجمیدرضا

آزاد سنندجکارشناسی ارشدفیضیزھرا
تھرانکارشناسی ارشدرنجبرفرزام
آزاد تبریزکارشناسیاللھیارمائده
شیرازکارشناسیمھرگانبھزاد

اصفھانکارشناسیرضاییمسعود
ھنرکارشناسیترکزادهبھاره



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تھرانکارشناسیمحمدیمحمدرضا

پردیس بین الملل یزددندان پزشکیاکبریکسری
بین المللی امام خمینیکارشناسیموالییمینا
نوشیروانی بابلکارشناسییعقوبیانپویا
علم و صنعتکارشناسینشیبیامین

علوم پزشکی گیالنپزشکی خسرویخشایار
آزاد بجنوردکارشناسیشھابیسپیده  
فناوری ھای نوین بھشھرکارشناسیمازندرانیمحسن

پیام نور تبریزکارشناسیشفیع زادهمینا
تبریزکارشناسیوحیدیریحانھ

آزاد کرمانشاهکارشناسیسیمایی رادحامد
امیرکبیرکارشناسیمژدهشھاب الدین

بیرجندکارشناسیعظیمیایمان
آزاد مشھدکارشناسیرحیمیفرزانھ

علوم پزشکی خراسان شمالیکارشناسیاحمدنیاکوثر
بین المللی امام خمینیکارشناسیاندرزیگلناز
آزاد بجنوردکارشناسیمحمدیعلی
بین المللی امام خمینیکارشناسیشرفیعلی

آزاد تھران غربکارشناسیجعفریانسحر 
ارومیھکارشناسی ارشدرستمیمعصومھ

صنعتی کرمانشاهکارشناسینظریسینا
امام صادق(ع)کارشناسیمحمدیبابک

تربت حیدریھکارشناسیسیفیسیمین
شھید بھشتیکارشناسی ارشدعمارت سازمجید

علوم پزشکی خراسان شمالیکارشناسیکاظمی یزدیسیده بھناز
آزاد نجف آبادکارشناسیلطفیگلنوش

شھید بھشتیدکتریضامنیامیرآرمان
اصفھانکارشناسیپورعطارامیرمحمد

ایالمکارشناسیبیگیمسعود
آیت هللا بروجردی بروجردکارشناسیسوریامیرحسین

بین المللی امام خمینیکارشناسیپوریوسف طارمسریفاطمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
شھید بھشتیکارشناسیجاھدیھانیھ
خواجھ نسیرالدین طوسیکارشناسیجلویرضا
آزاد مشھد؟؟؟یزدانیعلی

امیرکبیرکارشناسیزاده ختمی مآبسید میالد 
آیت هللا بروجردی بروجردکارشناسیسلیمانیھانیھ
علوم پزشکی مشھدکارشناسیشاکریرشید
بوعلیکارشناسینوروزیزھرا
آزاد مشھدکارشناسیبھادریفاطمھ
علم و فناوری مازندرانکارشناسیمنصوریمازیار

شریفکارشناسی ارشدعاطفیشھاب  
نوشیروانی بابلکارشناسینصری پورسعید  
علوم پزشکی بیرجندپزشکی ؟؟سوادیسجاد
تبریزکارشناسیمتینیامیر

اراککارشناسیدانشسید احمد
آزاد مشھدکارشناسی ارشدرجبیمرضیھ

آزاد نجف آبادکارشناسی ارشدکالنتریمژده
رازی کرمانشاهکارشناسیکریم دوستراضیھ
علوم پزشکی شیرازکارشناسیعباس نژادعارف
فردوسیکارشناسیعباس زاده نصرآبادیمھدی
شریفکارشناسیحدادیانمیالد
عالمھ طباطباییکارشناسیرضاییبھاره
شریفکارشناسیخسروی نیاسینا

تھرانکارشناسیابرقوییمھتاب
پیام نورکارشناسیخدابینزینب

اراککارشناسیرضاییحمید  
اردبیلکارشناسی ارشد روانشناسی بالینیقربانیحسن
ارومیھکارشناسی مرمت و احیای بناھای تاریخیحاتمیپریسا
ارومیھکارشناسی مھندسی مکانیکبھجتسپیده

ارومیھکارشناسی علوم اقتصادیپیروزانپرنیان
ارومیھکارشناسی علوم اقتصادیایرانیمینا

اشرفی اصفھانکارشناسی معماریلطفیمھشید



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
اصفھانکارشناسی میکروبیولوژیخیتالزھرا
اصفھانکارشناسی مدیریت جھانگردیبھرامیانزھرا
اصفھانزبان ادبیات فارسیایزدیفرناز
اصفھانکارشناسی نرم افزارربانی خواهحامد
اصفھانروانشناسی امینیزینب
اصفھانژنتیکشھریانسعید

اصفھانکارشناسی IT تیالفاطمھ
الزھراکارشناسی ارشد تحقیق در عملیاتعلی پورنرگس 

امام خمینی قاینتجھیزات پزشکیاسدیمحمد رضا
امیرالمومنین کرجکارشناسی روانشناسی محضکرامتیانمھال
امیرکبیرکارشناسی احمدیامین
امیرکبیردکتری عمراندادگرشیما

امیرکبیرکارشناسیوفاییمحمد رضا
ایالمکارشناسی صنایع غذاییفرزامبھاره
آزادکارشناسی شیمی داروییکاردانزھرا 
آزاد بیرجندکارشناسی عمرانھاشمیان دلوییحسین
آزاد تربت جامکارشناسی ارشد روانشناسی بالینیرضاییمحسن
آزاد تھران شمالکارشناسی جامعھ شناسیمھدوی رادزھرا
آزاد تھران مرکزروانشناسی جمالمھسا
آزاد ساریکارشناسی علوم قضاییمنتظریسیما
آزاد سنندجمترجمی زبان انگلیسیپردلکارو
آزاد کرجکارشناسی حسابدارینوری زادفائزه
آزاد کرجکارشناسی روانشناسی محضطیبیمریم

آزاد کرمانشاهمھندسی مکانیکپایکارآرمین
آزاد کرمانشاهکارشناسی مھندسی برقدوستوندیپوریا
آزاد کرمانشاهمھندسی صنایعحسنیامیر

آزاد کرمانشاهکارشناسی معماریپاک نژاداحمدرضا
آزاد ھمدانمھندسی عمراناکبریمحمدحسین
آزاد ھمدانکارشناسی معماریصدیقامیرحسین

آزاد یادگار امامکاردانی گرافیکقربانی زادهسیما
بجنوردکارشناسی مھندسی شھرسازیمیالیمنا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
بروجنکارشناسی پرستاریعالییالھام

بزرگمھر قایناتکارشناسی عمرانناروقھابوالفضل 
بزرگمھر قایناتکارشناسی علوم کامپیوترزاھدیمصطفی

بوعلی ھمداناقتصادسعادتیعلی
بوعلی ھمدانکارشناسی ارشد مھندسی مکانیکفراھانیداوود
بوعلی ھمدانکارشناسی بیوتکنولوژیلطفیحدیث

بوعلی ھمدانکارشناسیزارعیمرضیھ
بوعلی ھمدانکارشناسینوریحنانھ
بوعلی ھمدانکارشناسی معماریآجرلوامیر
بوعلی ھمدانکارشناسی شیمیشوقیانفتانھ
بوعلی ھمدانکارشناسی حسابداریدرویشیمریم
بوعلی ھمدانمعماریشیریزھرا
بوعلی ھمدانحسابداریقضاتحسین
بوعلی ھمدانمعماریبیرانوندفاطمھ

بوعلی ھمدانکارشناسی نقاشیوفاییبیتا
بوعلی ھمدانعلوم و مھندسی آبمیرزانیااحسان
بوعلی ھمدانکارشناسی شیمیطیبینرگس 

بیرجندکارشناسی عمرانخواجھ زارکوییمحمد امین
بیرجندکارشناسی ارشد مھندسی مکانیکقاسمیاسماعیل

بیرجندمھندسی برقاستوارمحمدرضا
بیرجندکارشناسی ارشد الکترونیکاسدیقاسم 

بیرجندکارشناسی ارشد تربیت بدنیمرویمحمد حسین
بین المللی قزوینکارشناسی زبان و ادبیات فارسیرضاییزھرا
بین المللی قزوینکارشناسی ارشد فقھ و مبانی حقوقرضاییفاطمھ

پیام نور اصفھانکارشناسی روانشناسی  موسوی  عاطفھ 
پیام نور شیرازکارشناسی مھندسی نفتاحمدیابراھیم

پیام نور مرکز اصفھانکارشناسی صنایع  اصغرزادهعلیرضا
پیام نور مشھدکارشناسی علوم ورزشی زیستینوروزیمھال
تبریزکارشناسی حقوقفرشبافرعنا

تبریزکارشناسی مھندسی ژئومورفلوژیمختارزادهساحل 
تبریزکارشناسی اقتصاد نظریاسالمییوسف 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تبریزکارشناسی تاریخملکیلیال

تبریزکارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستماکبریرضا
تبریزکارشناسی اقتصاداحمد نژادبھاره

تربیت مدرسکارشناسی ارشد فیزیک پزشکیدیانتیعارف
تربیت مدرسکارشناسی ارشد مدیریت ورزشیصالحیعلی 
تربیت مدرسکارشناسی ارشد مدیریت صنعتیزمانینجمھ 
تھرانکارشناسیکریمیکاوان

تھرانکارشناسی مھندسی شیمیموسوی پوراحمدرضا
تھرانکارشناسی کارگردانی تئاترنقی ئیامین

تھرانMBAعبدی نیاکامیار
تھرانکارشناسی ارشدخازهامیرحسین

تھرانکارشناسی نمایشتدینآوا 
تھرانکارشناسی نمایشحسینیمائده
تھراندکتری داروسازیاشعریھدی

چمران تھراندکتری فیزیک ھستھ ایصارمیمحمد  
حکیم سبزاواریکارشناسی مکانیک سیاالتنادرپورسعید
خواجھ نصیرکارشناسی شیمی کاربردیعلی محمدیشادی
خواجھ نصیرکارشناسی شیمی کاربردیعلی آبادیھومن

خواجھ نصیرکارشناسی برقدوستیمژگان 
خواجھ نصیرکارشناسی عمرانموذن زادهعلی

رازی کرمانشاهالھیاتبیگیھایده
رازی کرمانشاهکارشناسی الھیاتمیناییساناز
رازی کرمانشاهکارشناسی معماریامیریفربد

رازی کرمانشاهکارشناسی فلسفھ و حکمت اسالمیمحمدی سمانھ
رازی کرمانشاهکارشناسی مھندسی معماریمژگانیسارینا
رازی کرمانشاهمھندسی معماریضابطی فاضلفائزه
رازی کرمانشاهکارشناسیاژرانیزھرا
رازی کرمانشاهکارشناسی ارشدباستانژیال

رازی کرمانشاهکارشناسی مھندسی شیمیجعفریامیرحسین
رازی کرمانشاهکارشناسی زبان و ادبیات فارسیمحمدی فاطمھ



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
زنجانکارشناسی مکانیکغنیونمھدیار
زنجانکارشناسی مدیریت بازرگانیگنج خانلوسمیرا

زنجانکارشناسی مھندسی برقحسینیحمیدرضا
زنجانکارشناسی حقوقعظیم زادهاتابک
سمنانمھندسی مکانیکجانلومھدی 

سمناناتاق عملشکوھیعلی
شریفکارشناسی فیزیکارشادی نیاعبدالرضا

شریفکارشناسی ارشدباقرپورسجاد
شھید بھشتیکارشناسیجمشیدیمھتا

شھید بھشتیکارشناسی مدیریت صنعتیملکیفاطمھ
شھید بھشتیکارشناسیسارا
شھید چمران اھوازکارشناسی حقوق قضاییحاجویزینب
شھیدمدنی تبریززیست شناسی گیاھینجفیانفاطمھ
صنعتی اصفھانکارشناسی ارشد بیوفیزیکیزدانیزھرا
صنعتی اصفھانکارشناسی ارشد فیزیک  رحیمیالناز
صنعتی بیرجندکارشناسی مھندس کامپیوترفتحعلیانمینا

صنعتی جندی شاپور دزفولکارشناسی مرمت و احیای بناھای تاریخیحیدریزھره
صنعتی شاھرودعمرانشادکاممحمد

صنعتی قمکارشناسی مھندسی صنایعنصراللھیمحمد کریم
صنعتی کرمانشاهمھندسی مکانیکبرندازوحید
صنعتی کرمانشاهکارشناسی مھندسی عمرانضیاییفراز
صنعتی نوشیروانی بابلمھندسی شیمیشفیع زادهعلی 

عالمھ طباطبائیکارشناسیقربانیمحسن
علم و صنعتکارشناسی ارشد مکانیکحاجیانابراھیم
علم و صنعتکارشناسی ارشد مکانیکحاجیانابراھیم

علم و صنعتکارشناسی عمرانباقری محمد امین
علم و صنعتکارشناسی مھندسی ماشین ھای ریلیشگنیمحمد
علم و فرھنگکارشناسی ارشد مھندسی مالیپور رحمتیامیر

علم و فرھنگکارشناسی عمرانایزدیانایمان 
علوم پزشکی ارومیھپورغفارسودا

علوم پزشکی اصفھانپزشکیزارع محمد مھدی



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
علوم پزشکی بابلکارشناسی رادیوتراپیچامسامان 
علوم پزشکی بجنوردمامائیتفقدیساناز
علوم پزشکی بیرجندکارشناسیاسدالھیمریم

علوم پزشکی تھرانگفتار درمانیخالدیحکمت
علوم پزشکی شاھرودکارشناسی بیھوشیصفریمحسن
علوم پزشکی کرمانشاهکارشناسی صنایع غذاییتقی نجاتزھرا
علی آبادکارشناسیشفیعیبردیا
غیرانتفاعی سراج تبریزکارشناسی ارشد طراحی شھریپیره مردایوب

فردوسی مشھدکارشناسی فیزیکایدیاتابک
فردوسی مشھدکارشناسیتابعیفاطمھ
فردوسی مشھدکارشناسی اقتصادنودھیفھیمھ 

فردوسی مشھدکارشناسی ریاضیات و کاربردھااکبریمحمدرضا
فردوسی مشھدفقھ و حقوقنمازیسید صادق

فردوسی مشھدشھرسازیطالب ھمتلعیا
فردوسی مشھددکتری مھندسی صنایع غذاییاولیاییامیر

فردوسی مشھدکارشناسی پژوھشگری علوم اجتماعیمردانیمحدثھ 
فردوسی مشھدکارشناسی پژوھشگری علوم اجتماعیذکرآبادفاطمھ
فرھنگیان پردیس شھید بھشتی مشھدکارشناسی علوم اجتماعیھمایونی رادداوود
فسامھندسی برقرھنماسینا

فساکارشناسی حقوقتابشدارمحمد مھدی
فناوری تخصصی نوین املکارشناسی بیوتکنولوژیحیدریحمیدرضا

فنی کرمانشاهالکترونیک و مخابرات دریاییمحمد
کاشانکارشناسیعابدینیمائده

کردستانکارشناسی نرم افزارمولودیاحسان
کردستانکارشناسی مدیریت بازرگانیزارعیفردین
کرمانشاهمیکروبیولوژیرحمانیارش
گلستان کارشناسیحق جوزھرا
گنابادکارشناسی پرستاریفرھادیانمھدی
لرستانمدیریت بازرگانیآروانمھسا
مازندرانکارشناسی مدیریت صنعتیکریمیمجید 

محقق اردبیلیکارشناسی مکانیک بیو سیستمعلویسید کمال
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محقق اردبیلیکارشناسی مکانیزاسیون کشاورزیاسدیامین
محقق اردبیلیکارشناسی معماریصاحبقرانمھسا
محقق اردبیلیکارشناسی ارشد برنامھ ریزی شھریقلی پورسمیھ

مفتح ھمدانکارشناسی عمرانزمانیمحمد مھدی
مفید قمکارشناسی ارشد علوم اقتصادیباقری فرید

ھنر اسالمی تبریزکارشناسی ارشد مھندسی معماریکاریسھیال
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی مھندسی شھرسازیپورشمسیاحمدرضا

ھنر اسالمی تبریزکارشناسی مھندسی شھرسازیعبدالرحمانیمحمدرضا 
ھنر اسالمی تبریزکارشناسی مھندسی معماریاکبر زادهامیررضا

ھنر اصفھانکارشناسی مرمت آثار تاریخیتابانمحمد صادق
یزدکارشناسی مھندسی شیمیعسکریریحانھ
دکتری مدیریت بازاریابیدرخشیایمان 
دکتری حسابداری مالیبرزگرمیالد
کارشناسی برنامھ ریزی گردشگریحسنویصالح
کارشناسی ارشد برنامھ ریزی شھریعلمیسعید

بوعلی سیناکارشناسی علوم آزمایشگاھیمسلمیحمیدرضا 
صدا و سیمای تھرانکارشناسی موشن گرافیکرضاییترانھ

صنعتی خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسی شیمیتسنیمحسین
بوعلی سیناکارشناسی زبان و ادبیات عربمختارینرگس
بوعلی سیناکارشناسی عمرانرابطیمحمد
کاشانکارشناسی معماریرمضانیسھیال

تھراندکتراعنایتیعال
رازی کرمانشاهکارشناسی میکروبیولوژیامیرینرگس

شھیدصدوقی یزدکارشناسی حسابداریزارعیمحمدرسول
تبریزکارشناسی تاریخرضاییمھشید 
شھید بھشتیکارشناسی کاردوستنیوشا
سلمان فارسی کازرونکارشناسی روانشناسیکریم زادهفاطمھ

آزاد ھمدانکاردانی عمران نقشھ بردارینعمتیحمیدرضا 
کاشانکارشناسی صنایع دستییزدانیسمیرا
صنعتی شریف کارشناسی ھوافضاوفاییزھره
تبریزکارشناسی مھندسی شیمیبدریحمیده



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
ھنر تھرانکارشناسی دانشفرشاھین

ھنر اصفھانکارشناسی معماریخرم نژادمرتضی
اصفھانکارشناسی علوم تربیتیآقادادیفاطمھ سادات

اراککارشناسی شیمی کاربردیدیلمیعلی
یادگار امام خمینیکاردانی گرافیکحسین زادهکیمیا
فردوسی مشھدکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسیموسویعلی

اصفھانکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیجھان بینپیمان
فردوسی مشھدکارشناسی زیست شناسییعقوبیفریده 
تھرانکارشناسی ارشد مدیریت شھریشاھی اردکانیمیالد

صنعتی اصفھانکارشناسی مھندسی پتروشیمیناجیریحانھ
شاھرودکاردانی نرم افزارپارسازھرا
صنعتی اصفھانکارشناسی ارشد فیزیکفردوسیفرھاد
علوم پزشکی اصفھانکارشناسی پرستاریقاسمیمریم

بجنورددکتری مشاورهغالمرضاییھادی 
شھید بھشتیکارشناسی برق قدرتستایشسپھر
صنعتی اصفھانکارشناسی ارشد فیزیکنجفیاننیلوفر

عالمھ طباطباییکارشناسی ارشد فلسفھحریریانمرتضی 
سلمان فارسی کازرونکارشناسی شھرسازیشھبازینجمھ

آزاد گنابادکارشناسی ارشد مکانیک رازیناصر
علم و صنعتکارشناسی مھندسی موادصفی زادهبھزاد
فردوسی مشھدکارشناسی نوامھال

بیرجندکارشناسی ارشد مکانیک محبیمسعود
تبریزکارشناسی تاریخخاکزادزھرا
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشد جامعھ شناسینوریآرزو

علم و صنعتکارشناسی ارشد برق  فیضی پورمجتبی
یادگار امام خمینیکارشناسی ارشد مکانیک امجدیانحسین

کرمانشاهکارشناسی روانشناسیکاظمیراضیھ
شھید چمران اھوازکارشناسی کامپیوتراحمدیایمان
مفید قمکارشناسی علوم سیاسیشیرخانمھدی
مشھدکارشناسی عمرانموسی زادهبھنام
تبریزکارشناسی فلسفھرمضانپورآرزو
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صنعتی ارومیھکارشناسی ارشد ریاضی کاربردیاحمدی راد

فردوسی مشھددکتری تخصصی بافت شناسی مقایسھ ایعینیعلی 
فردوسی مشھدکارشناسی ارشد تغذیھ دامقربانیمرتضی

پیام نور مشھدکارشناسی مدیریت بازرگانیپورموسیحسن
یزدکارشناسی جغرافیا و برنامھ ریزی شھریکمشکیمحمد رسول

آزاد مشھدکارشناسی بیوشیمیشتابیمھسا
تھراندکتری حقوق بین المللحقیقت فردھانا

رازی کرمانشاهکارشناسی ژنتیکبریپانتھ آ
محقق اردبیلیکارشناسی مکانیزاسیون کشاورزیفردیبھمن

تربیت مدرسکارشناسی ارشد تبدیل انرژیفرحمندفرزان
ھنر تبریزکارشناسی طراحی صنعتیعامریامیر

شیالت گرگانکارشناسی منابع طبیعیزارع مرتضی 
فردوسی مشھددکتری فیزیکادیمیسمیرا
شھید بھشتیکارشناسی ارشد مطالعات معماریصالحی نجف آبادیزھرا
صنعتی اصفھانکارشناسی برق  غالمیفاطمھ

اشرفی اصفھانیکارشناسی حسابداریقنبریمھتاب 
صنعتی خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسی صنایع  ولی خانیخشایار

تبریزکارشناسی ارشد مبارزه با علف ھای ھرزعلی بخشیبھمن 
فردوسی مشھدکارشناسی نرم افزاراحمدیحمید
علوم پزشکی بیرجنددندانپزشکیجھانیانمحمد

تبریزکارشناسی ارشد برنامھ ریزی گردشگریفسندوزیشاھرخ
آزاد کرمانشاهکارشناسی برقنظریپیام

شاھرودکارشناسی عمراندانشورکیانوش
ارومیھکارشناسی کشاورزیداورزنیمھدی
صنعتی امیرکبیرکارشناسی فیزیکرضاییفرناز

تھرانکارشناسی فلسفھمرادیرھا
اصفھانکارشناسی ادبیاتمظفریغزالھ
فردوسی مشھددکتری فیزیکحسین زادهمحمد
صنعتی امیرکبیرکارشناسی برقزین العابدینیفرید 
تھرانکارشناسی عمران نقشھ برداریحسینیحامد
صنعتی بابلکارشناسی ارشد مکانیک پویا 
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شیرازکارشناسی ارشد توسعھ منطقھ اییوسفیابراھیم

ھمدانپزشکیعزیزینجمھ
علوم پزشکی بیرجندکارشناسی معینی فرمھسا

فرھنگیان قزوینکارشناسی آموزش ابتداییحامدزادهحدیث
تھرانکارشناسی مجسمھ سازیعباسی شیرازیپرستو
فردوسی مشھدکارشناسی زبان و ادبیات روسیمعتضدیانمھناز
بینالود مشھدکارشناسی مترجمی زبانجعفریسحر
علوم پزشکی بیرجندکارشناسی علوم آزمایشگاھیمحمدزاده شادمھریرضا
شھرکردکارشناسی مکانیکیوسفیعلی
جھاد دانشگاھی تبریزکاردانی معماری داخلیپورحسنشبنم

پیام نور گنابادکارشناسی حقوقموسوی کاخکیمحبوبھ سادات
کرمانشاهکارشناسی ارشد مھندسی شیمیدانیالیفرشید

فردوسی مشھدکارشناسی شھرسازیصبور جنتیمنا
بوعلی سیناکارشناسی معماریغفاریانریحانھ

عالمھ طباطباییکارشناسی حقوقدانایی قراملکیعلی
بوعلی سیناکارشناسی شرفخانیبھنوش

آزاد تبریزکارشناسی ارشد شھرسازیرحمت زادهھانیھ
تھرانپزشکیتازیکیرسول
صنعت نفتکارشناسی مھندسی ایمنیدالوندمحمد
صدا و سیماکارشناسی تلویزیون و ھنرھای دیجیتالاخضریمھسا

آزادکارشناسی برق قدرتوکیلیمحمدسلیم
بنابکارشناسی نرم افزارطالبی اقداممیرسعید

ارومیھکارشناسی معماریصفی  عرفانھ
لرستانکارشناسی مدیریت بازرگانیشریفیمھسا
آزاد کرمانشاهکارشناسی برقنظریپیام

قمکارشناسی جامعھ شناسینوریرضا
بوعلی سیناکارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستماسدیمیالد

جھاد دانشگاھی مشھدکارشناسی گردشگریآستان بوسحنا
صنعتی شاھرودکارشناسی عمراننوبھاریپوریا
تھرانکارشناسی ادبیات نمایشی زمانی مظفرابادیفاطمھ
رازی کرمانشاهکارشناسی ریاضیات و کاربردھاشعبانیزھرا
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تھرانکارشناسی ارشد تئاترکریمیوحید
زنجانکارشناسی صنایع غذاییگودرزیپرگل

اصفھانکارشناسی علوم تربیتیرضویزھرا سادات
صنعتی اصفھانکارشناسی مھندسی عمراندیناررامین
اصفھانکارشناسی مدیریت بازرگانیجھانشاهزھرا
آزاد تھران شمالکارشناسی مترجمی زبانطالبیسمیرا
اصفھانکارشناسی حقوقشریعتیصنم

علوم پزشکی مشھدکارشناسی گفتاردرمانیگنجعلیمھدی
مالک اشترکارشناسی مکانیک ساخت و تولیدآرش
بوعلی سیناکارشناسی فناوریاسدیمیالد

پیام نور ھمدانکارشناسی معماریالبرزیروژان
بیرجندکارشناسی مخابراتگلزارمھدی 
سلمان فارسی کازرونکارشناسی شھرسازیقاسمی نسبزھرا
سلمان فارسی کازرونکارشناسیعلوم مھندسی سعدونفاطمھ
فرھنگ و ھنر ھمدانکارشناسی کارگردانیمھرابی فردکیمیا
فردوسی مشھدکارشناسی طراحی فضای سبزحیدریزینب

ھنر اصفھانکارشناسی شھرسازیعبدلیامیرسجاد
علوم پزشکی بیرجنددندانپزشکیمحمدیمھدی
شھرکردکارشناسی مھندسی موادریاحیھانیھ

سلمان فارسی کازرونکارشناسی فیزیککشاورزسید مجید
آزاد کرمانشاهکارشناسی حسابداریدانشمندمعصومھ

رازی کرمانشاهکارشناسی برقخواجھ علیپژمان
شھید بھشتیکارشناسی ارشد شھرسازیقنادفاطمھ
جندی شاپورکارشناسی برقنجفوندپریسا

آزاد مشھدکارشناسی شھرسازیھادیانھمایون
تبریزکارشناسی تربیت بدنیمیرزالوسجاد
آزاد قزوینکارشناسی مھندسی پزشکیحامیدانیال

صنعتی اصفھانکارشناسی عمرانعدالتیشھریار
تھرانکارشناسی ارشد متالورژینادریزھرا
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسیجھانتیغمیالد

سلمان فارسی کازرونکارشناسی فیزیکیاقوتیفاطمھ
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شھید بھشتیکارشناسی ارشد مکانیکرحیمی نیافرزاد
تربیت مدرسکارشناسی ارشد فراوری مواد معدنیشھریسوندایمان
صنعتی شاھرودکارشناسی ارشد ژئوفیزیکامیدیزھرا
آزاد رفسنجانکاردانی معماری رضاخانیسجاد

یاسوجکارشناسی علوم دامیصیف صفریھادی 
مراغھکارشناسی بیوتکنولوژیپاشاپورسارا

تبریزکارشناسی برنامھ ریزی شھریمحمدییوسف
صنعتی شاھرودکارشناسی ارشد زمین ساختپایندهاحسان
یزدکارشناسی مھندسی شیمیمومبینیفاطمھ

تھرانکارشناسی تئاترکاملابوالفضل
گلستانکارشناسی مدیریت منابع آببنی ھاشمنصرهللا

ارومیھدنداپزشکیصلحیبالل
علم و صنعتکارشناسی مھندسی موادقاسمیعارف

رازی کرمانشاهکارشناسی معماریعزیزیپیام
شھرکردکارشناسی برقحدادیحسین

گلستانکارشناسی جامعھ شناسیمنوچھریمحدثھ 
بوعلی سیناکارشناسی عمرانپیری شاه ملکیمحمد

ایوانکیکارشناسی حقوقخدیشریحانھ
پیام نور مشھدکارشناسی سلجوقیسنا

شاھدکارشناسی فلسفھشھرویزھرا
علوم تحقیقات کرمانشاهکارشناسی ارشد معماریبیگ زادهایوب

ھنر تبریزکارشناسی معماریزارعینسرین
صنعتی شریفکارشناسی مکانیکامینیایمان
صنعتی شاھرودکارشناسی معمارینوروزیپوریا
دامغانکارشناسی مکانیکربیعیامیر

آزاد تھران مرکزیکارشناسی مدیریتسربازیعلیرضا
صنعتی شاھرودکارشناسی مکانیکبسطامیمرتضی 
صنعتی شاھرودکارشناسی عمرانخرمیشھریار

آزاد کرمانشاهکارشناسی معماری حیدریحیدر
صدا و سیماکارشناسی موشن گرافیکجوشننیلوفر
باھنر کرمانکارشناسی مدیریتربیعیزھرا



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
تھرانکارشناسی تئاترھاشمیاحمد
پیام نور اراککارشناسی صنایع غذاییمشھدیحسام
فردوسی مشھدکارشناسی اقتصادعظیمیعطیھ

آزاد دزفولکارشناسی معماریتقی پورنسترن
بیرجندکارشناسی ارشد تربیت بدنیمرویمحمدحسین

محقق اردبیلیکارشناسی معماریصاحبقرانمھسا
تھرانکارشناسی نمایشتدینآوا

آزاد الھیجانکارشناسی حقوقفرھادیبھار
پردیس رسول اکرم اھوازکارشناسی ریاضی باقریمرتضی

عالمھ طباطباییکارشناسی حقوقدانایی قراملکیعلی
آزاد بیرجندکارشناسی نرم افزارعرب زادهحمید
صنعتی شریفکارشناسی برقحدادیانمیالد

آزاد مشھدکارشناسی بیوشیمینوروز زادهشیرین
آزاد مشھدکارشناسی بیوشیمیعزیزیمھال

آزاد نجف آبادکارشناسی مھندسی پزشکیعقیلیایراندخت
شھید بھشتیکارشناسی فاضالبمردی ممقانیعلی

صنعتی کرمانشاهکارشناسی برقرحیم پوراحسان
بیرجندکارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشیبھروزعلیرضا

ھنر ارومیھکارشناسی مرمت بناھای تاریخینادریصدرا
تھرانکارشناسی ارشد معماریشھبازیعباس
کاشانکارشناسی شیمی محضعلیمیمائده

آزاد کرمانشاهکارشناسی برقکھزادیکیوان
مالیرکارشناسی برقفراھانیمھدی
تبریزکارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستمکاظم زادهرضا
صنعتی اصفھانکارشناسی برقمحمدیمھسا
عالمھ طباطباییکارشناسی ارشد حقوق خصوصیاجاللی دیزسیما

سلمان فارسی کازرونکارشناسی شھرسازیبازیارزینب
صنعتی خواجھ نصیرالدین طوسیکارشناسی ارشد شیمی معدنیرضاییساغر
بوعلی سیناکارشناسی مکانیکشریفیفائزه

تربیت مدرسدکتری جامعھ شناسیمحمودیابراھیم
یزدکارشناسی معماریجعفرزادهفریده 



دانشگاه محل تحصیلمقطع نام خانوادگینام
آزاد تھران جنوب مکانیکیاراحمدیرضا

آزاد ارومیھعمرانفرزان نژادآناھیتا
تھراندکتری ادبیات فارسینوریانفائزه
تبریزکارشناسی ارشد طراحی شھریجباریجعفر
خوارزمیکارشناسی فیزیک اتمیفیروزیحامد
صنعتی کرمانشاهکارشناسی مھندسی شیمییارمحمدتوسکیمجید

ارومیھکارشناسی شیمی محضھمتیتوران
تبریزکارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطیشریفیامین
اصفھانکارشناسی پژوھشگری اجتماعیکریمیمریم

آزاد نجف آبادکارشناسی مھندسی پزشکیحسینیعاطفھ
علوم پزشکی زنجانکارشناسی رادیولوژیخانکیسیده فاطمھ

تبریزکارشناسی ارشداحمدیوحید
پیام نور مشھدکارشناسی زیست شناسیجھانینگین

شھید بھشتیکارشناسی عمران معاشریرضا 
بیرجندکارشناسی ارشد مھندسی مکانیک زردشتیمحمدعلی


