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پارسا کرمانیکامیار صابري فردپارسا ابراهیمیالهیاتعلوم انسانی1
رهان محمديایلیا فالح سیاهیاشار بخشیفلسفهعلوم انسانی2

آروین قرقچیانمتین سلیمیآرتین اصفهانیاقتصادعلوم انسانی3

بنیامین مجیدیانسینا فرخ آباديمحمدایلیا بخششیفقه و حقوقعلوم انسانی4
مهدیار فردوسینیما غفوريآرتین اسالمبولچیعلوم سیاسیعلوم انسانی5
علی هاشم خانیمحمدحسین ستاريمدیریت مالیعلوم انسانی6

مصطفی نعمتیآلپر رونیمدیریت آموزشعلوم انسانی7
محمدامین عبدي نیامحمدحسین عظیمیامیرعلی حسینیعلوم تربیتیعلوم انسانی8

بردیا تابعیعلی براتیسیدامیرمحمد حسینیروان شناسیعلوم انسانی9

امیرعلی اسماعیلیهآرش منصورکیاییطاها دزفولیانحسابداريعلوم انسانی10

محمدآریا فروغی پورآرش سلطانیعلیرضا دهقانپوراعضاي مصنوعیعلوم تجربی11

پوریا حقیقیسینا راستگوطاها رستملوفردزیست سلولی مولکولیعلوم تجربی12

سیدپارسا موسويارس گشایشیشایان تکلوفیزیولوژيعلوم تجربی14

بردیا ایراندوستایلیا نجفیاهورا شعبانیرادیولوژيعلوم تجربی15

علی ملکیعلی محمدیهامعین صفاییپرستاريعلوم تجربی16

پارسا مداحیمحمدمهدي علی یاريصدرا صمديبینایی سنجیعلوم تجربی17

کورش خمامی زادهارشام سیداحمديمحمدرضا عظیمی پویاشنوایی شناسیعلوم تجربی18

محمدپارسا هدایتیسیدپرهام موسوي نژادارشیا خواجه بافقیگفتار درمانیعلوم تجربی19
محمد عسگریانمهراد رامفرهوشبريعلوم تجربی20
نوید عبدایلیار عبدلپورامیرعلی کثیريعلوم آزمایشگاهیعلوم تجربی21
سیدمانی نجفیاردشیر رازانیگیاهان داروییعلوم تجربی22

آریان گردانآریا عربامیررضا معظمیبهداشتعلوم تجربی23
عرفان حمیديرامان راعیآراد مهرالحسنیزیست شناسیعلوم تجربی24

محمدامین دانشیآرمین شجاعماهان نعمت اللهیشیمیعلوم تجربی25

علی حسین نژادبردیا خوشخويآتاالي وثوقیزمین شناسیعلوم تجربی26
ایلیا نادريعلی دلیرگیاه پزشکیعلوم تجربی27

متین علیزادهیزدان روشنامیرعلی هادي زادهاتاق عملعلوم تجربی28
محمدامین مستعانپویان فروغیآرتین اسالمبولچیبیوتکنولوژيعلوم تجربی29

آروین خندانآیدین پیريمهندسی شیمیعلوم ریاضی30

امیرمحمد خداوردي زادهیزدان اولیاییمهندسی دریاعلوم ریاضی31
عباس کارگررادین فتاحیپدرام اکبريعلوم کامپیوترعلوم ریاضی32

سورنا مردانیانمحمدصدرا کفشینه پورپارسا تدبیريفیزیک علوم ریاضی33

طاها جعفري زادهپرهام امیديمهندسی پزشکیعلوم ریاضی34

محمدصدرا حاجی گلمحمدمهدي انصاريمهندسی پلیمرعلوم ریاضی35
نیکان رفیقامیرحسین حسین پورمهندسی نفتعلوم ریاضی36
امیرحسین جعفرآبادينوید افخمیمهندسی آبعلوم ریاضی37
محمدشایان صادقیامیرعلی خداییهتلداريعلوم انسانی38
ارسام بهنام فرواال طهماسبیمهندسی انرژيعلوم ریاضی39
عرفان جدیديپارسا عظیمیمهندسی ایمنیعلوم ریاضی40
سیدامیرشایان سپهريشایان حسین زادهمیکروبیولوژيعلوم تجربی41

علی کیغانی نوبريسیدمحمد صالحیمحمدحسین ستاريآمارعلوم ریاضی42

محمد هاشمیسیدعلیرضا موسويامیرمهدي چوگريگرافیکهنر43

حسین خضرزادهرضا روشن طبريپوریا طاهرنیاسینماهنر44

هیربد سقاییآرش طالییواال طهماسبیعکاسیهنر45

آیین آرپناهیپارسا صادق پورمدیریت منابع انسانیعلوم انسانی46
ایلیا نورپاك بخشایشایلیا مختارينیروان علیمردانیتربیت بدنیعلوم ریاضی47

سیدمهدي سجادي نژاداشکان طالییعلی غضنفريطراحی صنعتیهنر48

آرتا شکیباپرهام حسینی علی آبادينقاشیهنر49

طاها غالمیانسجاد سراب هرسینیآرمین قربانعلیادبیات فارسیعلوم انسانی50
پویان توحیديمحمدپارسا توکلیصهیب کرم زادهریاضی (کاربردي/محض)علوم ریاضی51
خشایار دزفولی منشعلی شرفیمحمدطه مجیديصنایع غذاییعلوم تجربی52
نیما عصمتیسیدامید علوي طباطباییسینا محمدزادهعلوم تغذیهعلوم تجربی53
کامراد گرانمایهکیان فراهانیطاها انجیل الیعلوم مهندسیعلوم ریاضی54
مانی وحیدي نژادعلی گیالنپور رادفربد جلیلی خشنوکاردرمانیعلوم تجربی55
عرشیا باستانیپوریا طاهرنیامهندسی ITعلوم ریاضی56

شهریار خلیلیامیرعلی پناهیمهندسی شهرسازيعلوم ریاضی57
بردیا دادفریانعلی اصغر تیموريمهندسی کشاورزيعلوم ریاضی58
سورنا ذاکريمحمداحسان جلیلی شانجانیمهندسی معماريعلوم ریاضی59


