کدرشته محل قبولی

نام خانوادگی  -نام

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

ابراهيم بيگي -مريم

 48674اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/اصفهان | فرهنگيان  -آزاد

ابراهيمي -زهرا

 48948اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

ابراهيمي -فاطمه

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

ابراهيمي مندي -مهدي

 49765اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/سمنان | فرهنگيان  -آزاد

ابراهيميان -سيده مائده

 48497اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائياروميه | فرهنگيان  -آزاد

احدي -فاطمه

31754 -پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

احمدپورساماني -فائضه

 49049اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

احمدپورشمامي -صديقه

 48946اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

احمدعموئي -مطهره

 49750اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان |فرهنگيان  -آزاد

احمدي -حسنعلي

 32878كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي اسداباد | روزانه

احمدي -رضا

 42440اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه امينيتبريز | فرهنگيان  -آزاد

احمدي -صهيب

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

احمدي -نائله

 47266اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -آزاد

احمدي بيداخويدي -
فاطمه

35531 -مديريت بيمه اكو|دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران | روزانه

احمدي كوچي -سهيل

33692 -حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

اخگر -فردوس

 32246كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي سمنان | روزانه

ادهم -فرزانه

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

ادينه -نسرين

33698 -مددكاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

ارتند -هانيه

 48382اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

ارشين چي بناب -
اميراحمد

 40169اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

اريايي -اميرحسين

 32104كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

استوان -رحمان

 31935كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي شهركرد | روزانه

اسحقي ميالسي -رضا

 48368اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

اسدپوراينانلو -ميثم

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

اسدي -راضيه

 48795اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

اسدي -مريم

 51676امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد| فرهنگيان  -آزاد

اسدي -مصطفي

 32478فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي كردستان-سنندج | شهريه پرداز

اسدي -ياشار

 48793اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

اسفنجاني -مهسا

 52181امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك |فرهنگيان  -آزاد

اسفنداني -محمدصالح

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

اسكندري -ايمان

 32818كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بندرعباس | روزانه

اسكندري قطب ابادي -
سينا

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

اسكندريون -محمدمهدي

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

اسماعيل پور -فرشته

 43155اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديسشهيدرجايي اروميه | فرهنگيان  -آزاد

اسمعيل نژاد -عبدهللا

 49047اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

اسمعيلي -مهسا

 48376اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

اسمعيلي مقدم طايفه
قريبه -مبين

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

اشرف رودي -مطهره

33691 -جامعه شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

اشرفي -ريحانه

 31674كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي كاشان | روزانه

اشرفيان جزي -عليرضا

33697 -فلسفه وحكمت اسالمي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

اصالني -محدثه

 49130اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديسنسيبه تهران | فرهنگيان  -آزاد

اطاهريان -حديث

 46425راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهديصدررشت | فرهنگيان  -آزاد

افخمي -مهشاد

 32290كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي زابل | روزانه

افشارمنش -دنيا

 47792اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

افصحي -علي

31754 -پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

اقاجاني رونقي -نجمه

 49088اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

اقازاده هريس -مريم

 51384امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

اقائي -اميد

 50716اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي خرماباد | فرهنگيان  -آزاد

اقائي -حسين

 38907كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي سيرجان | روزانه

اكبرپور -محمد

35538 -فلسفه وحكمت اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

اكبرزاده سنگاني -سحر

35490 -مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

اكبري -حسين

 47456اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد |فرهنگيان  -آزاد

اكبري -فاطمه

 48473اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه |فرهنگيان  -آزاد

اكبري -محمدامين

 49751اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان |فرهنگيان  -آزاد

اكبري -مصطفي

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

اكبري ريزه اي -مليكا

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

اكبري ريزه اي -مليكا

 40556اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

الباجي -حسين

 49040اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

البرزي -صالحه

 44465اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امامسجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان  -آزاد

الداغي -اتنا

 48791اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

الماس پور -سارا

 38013مهندسي كامپيوتر|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژهخواهران  | /غيرانتفاعي

الهي خواه -نرگس

 50547اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه ايگرگان | فرهنگيان  -آزاد

امامي -علي

 32561فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكيكرمانشاه | روزانه

اميرپاك -پگاه

 49049اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

امين پويا -نرگس

33015 -زيست شناسي سلولي ومولكولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

اميني -محدثه

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

اميني بيدختي -
اميرحسين

 50957اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس| فرهنگيان  -آزاد

اميني دمشهري -محمد

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

اميني مجد -سيدجالل

33693 -علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

انصاري محسني -مهديه

 50204اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم |فرهنگيان  -آزاد

انوري -اميرحسين

 42632اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك |فرهنگيان  -آزاد

اني زاده -ارين

 31957كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بيرجند | روزانه

ايران دوست -سيروان

 50578اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه ايگرگان | فرهنگيان  -آزاد

ايري توماج -عبدالرئوف

 48942اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

باباخاني داودلي -مهال

35538 -فلسفه وحكمت اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

بابائي محمدابادي -فائزه

 49036اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

بازرجاني -فاطمه زهرا

 32084كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي نيشابور | روزانه

باغنوي -مهدي

 49770اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره/گرگان | فرهنگيان  -آزاد

بافتي -مطهره

 31549كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي مراغه | روزانه

باقرپور -حامد

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

باقرپور -رضا

33695 -علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

باقرزاده -حنانه

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

باقرزاده بيلندي -فاطمه

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

باقرصاد -سجاد

 51115اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد| فرهنگيان  -آزاد

باقرنژادبفروئي -مهدي

 38304فقه وحقوق اسالمي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژهخواهران  | /غيرانتفاعي

باقري -سارا

 32187كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي شوشتر | روزانه

باقري -محمد

33845 -حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

باقري -محمدرضا

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

باقري كريزي -زهرا

 48792اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

بختياري -زهرا

 38302روانشناسي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران | /غيرانتفاعي

بختياري دوالبي -اعظم

 49050اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

بخشش -زهرا

 49497اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم/ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

بداوي -محمدرضا

 48791اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

بدرخاني -فاطمه

35537 -فقه وحقوق اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

براتي بني -فاطمه

35538 -فلسفه وحكمت اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

بردبارمژدهي -نرگس

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

برندي -فاطمه

 49587اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسولاكرم /ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

برهاني -مهدي

35541 -فقه وحقوق اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | شبانه

بزي -فاطمه

30377 -مهندسي كامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

بقائي راوري -علي

35537 -فقه وحقوق اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

بالغي -مطهره

 31758پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

بالغي اينالو -علي

 51664امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد| فرهنگيان  -آزاد

بلوچي -علي رضا

 31535كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي تبريز | روزانه

بندريان مياندواب -علي

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

بهبوديان -فاطمه

 31539كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي سراب | روزانه

بهراداجيرلو -هادي

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

بهرام پور -مريم

 19137كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

بهلگردي -سينا

 49518اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم/ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

بهمني -رضا

 34600كارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالميايران | روزانه

بوجاري -معراج

 48614اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

بوستانيان -هادي

 31834كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي تهران | روزانه

بوشه دارگلوجه -سجاد

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

بيابانگرد -راضيه

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

بيات -الهه

31753 -دندانپزشكي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

بيات -اميرمحمد

 51043اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان |فرهنگيان  -آزاد

بيات -پوريا

 51230راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/يزد | فرهنگيان  -آزاد

بيجارزهي -مهديه

 49502اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم/ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

بينا -علي رضا

 49582اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسولاكرم /ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

پاپي زاده شاه ابادي -
بابك

 47783اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران |فرهنگيان  -آزاد

پارسامبين -علي

 48951اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

پازكي -محدثه

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

پاكروح -محمدامين

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

پاكروح -مهدي

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

پردل -ابوالفضل

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

پردل -زينب

 48803اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسمفردوسي كرج | فرهنگيان  -آزاد

پرواس -اميرحسين

33692 -حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

پنجه شاهي -مصطفي

 51661امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

پهناور -محسن

35488 -مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

پوراسماعيلي -زينب

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

پوراكبر -عرفان

 49117اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديسنسيبه تهران | فرهنگيان  -آزاد

پورعباس -زهرا

 50373اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد| فرهنگيان  -آزاد

پورمحمدي جرجافكي -
علي

 38890كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي ومديريتمديريتسازمان|دانشگاه جامع امام حسين /ع -/تهران | روزانه

پورمهربان -ابوالفضل

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

پيرزاده -محمد

 31539كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي سراب | روزانه

پيروت اقائي -فرزاد

 50555اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه ايگرگان | فرهنگيان  -آزاد

پيري -علي

 31780كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران | روزانه

پيريائي -محمدامين

 48951اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

تركاشوند -فاطمه

 51560امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين | /فرهنگيان  -آزاد

تقي زاده -نازنين

30374 -مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

تكلوبيغش -اميررضا

 50914اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س/اراك | فرهنگيان  -آزاد

تلخ ابي -صبا

 32398كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي گراش | روزانه

توكلي اغچغلوعينالو -
حامد

 48633اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

تيموري -عباس

 19137كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

تينائي -هادي

 48472اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه |فرهنگيان  -آزاد

جاويدزاده -شايان

 32384كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي شيراز | روزانه

جباري -حسين

 50948اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس| فرهنگيان  -آزاد

جداوي -ابراهيم

 45139اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديسدكترشريعتي ساري | فرهنگيان  -آزاد

جراحي -محمد

 43156اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديسشهيدرجايي اروميه | فرهنگيان  -آزاد

جعفرنژاد -مرتضي

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

جعفري -ارمين

35487 -علم اطالعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

جعفري فرد -مهسا

30374 -مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

جعفري مشهور -
اميررضا

31754 -پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

جلوداري -محمدمهدي

 41476اموزش فيزيك|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز |فرهنگيان  -آزاد

جليلي -ابراهيم

 32688كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

جليليان -علي رضا

 49116اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديسنسيبه تهران | فرهنگيان  -آزاد

جنتي گل -زهرا

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

جنگلي -يگانه

 48363اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

جهان بخشي -عليرضا

 48577اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائياردبيل | فرهنگيان  -آزاد

جهان بين مغانلو -فرزاد

 32064كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي مشهد | روزانه

جهان يار -مبينا

 38302روانشناسي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران | /غيرانتفاعي

جهانبخشي قره بالغ -
فاطمه

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

جهاندار -فاطمه

 41517اموزش فيزيك|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران |فرهنگيان  -آزاد

جهاني -مرتضي

35531 -مديريت بيمه اكو|دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران | روزانه

جوادي -الهام

 32490كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بم | روزانه

جوادي -رضا

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

جوان -فاطمه

 49287اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

جوان -محمدرضا

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

جوشي زاده شيخداد -
محمدمهدي

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

چشم وهام -انسيه

 41635اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه امينيتبريز | فرهنگيان  -آزاد

حاتمي -اميررضا

 50732اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك |فرهنگيان  -آزاد

حاتمي -عليرضا

 47802اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

حاجي زاده -متين

 49747اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان |فرهنگيان  -آزاد

حاجي مطلبي -
محمدمهدي

 38869كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي واقتصاد|دانشگاه جامعامام حسين /ع -/تهران | روزانه

حامدي پور -اميرحسين

35486 -روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

حجازي دهاقاني -
سحرالسادات

 38304فقه وحقوق اسالمي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژهخواهران  | /غيرانتفاعي

حجري چچكلو -نازنين

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

حجي -مينا

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

حجي زاده دولت شانلو -
سحر

 47622اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/اصفهان | فرهنگيان  -آزاد

حدادزاده -زهرا

 51109اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد| فرهنگيان  -آزاد

حدادمحمدابادي -زهرا

35490 -مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

حراجي -اميرحسين

 50469اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س/اراك | فرهنگيان  -آزاد

حريت -اسما

 31781كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران | روزانه

حسن پور -علي

 51119اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمينژادمشهد | فرهنگيان  -آزاد

حسن پوردره -بهاره

 50670اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتيساري | فرهنگيان  -آزاد

حسن پورسرمست -
ميالد

 44359اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

حسن پورنامقي -مهدي

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

حسين ابادي -مهسا

 48944اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

حسين پورشهرياري -
گلشيد

 48816اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

حسينخاني -محمدمهدي

 48934اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

حسينعلي زاده -هانيه

33698 -مددكاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

حسيني -زهرا

35538 -فلسفه وحكمت اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

حسيني -زينب سادات

 36382كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي ايرانشهر | محروم

حسيني -سيدمبين

 48616اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

حسيني كفرودي -
سيدحسن

 31748كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بوشهر | روزانه

حسيني مالئي -سيده
فروغ

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

حكيمي -نگين

 49027اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

حمداني -مبينا

 48471اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه |فرهنگيان  -آزاد

حمدي سعيداباد -مهرداد

 48792اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

حمزه زاده -فاطمه

 49050اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

حميدي -مهديه

35532 -مديريت بيمه اكو|دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران | شبانه

حنوجي فرد -محمدجواد

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

حيدرپرست تونه -محمد

 50944اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس| فرهنگيان  -آزاد

حيدري -جواد

 32478فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي كردستان-سنندج | شهريه پرداز

حيدري -متين

 48639اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

حيدري -محمد

 50202اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم |فرهنگيان  -آزاد

حيدري -محمدامين

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

خاكباز -سجاد

 49087اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

خالديان -پريسا

 44161راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران| فرهنگيان  -آزاد

خالقي -محمدعرفان

 48791اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

خائف -مائده

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

خجسته -يگانه

 36385كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي زاهدان | محروم

خدادادي -فرزانه

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

خدادادي نوده پشنگي -
عليرضا

 51654امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند |فرهنگيان  -آزاد

خداشاهي -علي

 48948اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

خداكرمي -هديه

 49046اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

خدامي -زهرا

30377 -مهندسي كامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

خداوردي زاده قراباغي
-پريا

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

خدائي -عليرضا

 48697اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديسشهيدباهنراصفهان | فرهنگيان  -آزاد

خراساني -سيدعلي

 48792اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

خراساني گرده كوهي -
مژده

 51560امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين | /فرهنگيان  -آزاد

خرم -فاطمه

 47745اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهديصدراردبيل | فرهنگيان  -آزاد

خزائي -زينب

 32689كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي لرستان -خرم اباد | روزانه

خزائي -عباس

 31766پرستاري|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

خسروبكي بزچلوئي -
مهدي

 31769تكنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهورياسالمي ايران | روزانه

خسروي تاجكوه -حسين

 51991امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسيكرمان | فرهنگيان  -آزاد

خليل پوركرماني -حسين

35539 -فلسفه وكالم اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

خليلي -حسين

 47458اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد |فرهنگيان  -آزاد

خمر -عطيه

 49794اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان |فرهنگيان  -آزاد

خمر -هانيه

35539 -فلسفه وكالم اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

خورسندي خيراباد -
زهرا

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

خوشنوا -حوريا

 32074كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي تربت جام | روزانه

خيري -مبينا

 48476اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه |فرهنگيان  -آزاد

داداش نژاد -ايمان

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

دالوند -اشكان

 32323كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي زاهدان | روزانه

دانش خواه -سيدعليرضا

 49264اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

داودي -اميرمحمد

 50532اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجاييشيراز | فرهنگيان  -آزاد

دراي -حامد

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

درستكار -رضا

 48793اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

درفكي -ايدا

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

دروگر -زهره

 32561فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكيكرمانشاه | روزانه

درويشي -احمدرضا

 50274اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائياروميه | فرهنگيان  -آزاد

دست پيمان -خاطره

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

دالور -مرتضي

 31780كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران | روزانه

دليري كاريزكي -مهدي

 31762دندانپزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران| روزانه

دهقان طزرجاني -
ابوالفضل

 30396كاردان فني الكترونيك|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالميايران | روزانه

دهنوي -مهرشاد

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

دوستكام -مهدي

 48858اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك |فرهنگيان  -آزاد

دوستي -محمد

 19137كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

ديندار -اميرحسين

 50530اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج |فرهنگيان  -آزاد

ذوالفقاري -زينب

 31779كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران | روزانه

ربيعي -محمدجواد

 34603كارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالميايران | شبانه

ربيعي -محمدكاظم

 47894اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمينژادمشهد | فرهنگيان  -آزاد

رجبي مقدم -عاطفه

 32801كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي ساوه | شهريه پرداز

رحماني -محمدمعين

 44950راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسولاكرم /ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

رحماني نژاد -سيدفرشاد

 48846اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايالم |فرهنگيان  -آزاد

رحمتيان -اميدرضا

 49054اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

رحمن پورچوبي -سيده
زهره

 48383اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

رحيم زاده هلق -احسان

 49493اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم/ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

رحيمي -سيداميرمحمد

 49728اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهديصدرقزوين | فرهنگيان  -آزاد

رحيمي -يلدا

 49487اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم/ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

رس -مسلم

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

رستمي -رضا

32884 -تكنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشكي يزد | روزانه

رستمي -رضا

 50260اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج |فرهنگيان  -آزاد

رستمي -محمد

 38304فقه وحقوق اسالمي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژهخواهران  | /غيرانتفاعي

رستمي -مهديه

 48611اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

رشيدي -جعفر

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

رضاپور -ابوالفضل

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

رضازاده باغسياه -
فاطمه سادات

 31761دندانپزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران| روزانه

رضائي -رضا

 50905اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك |فرهنگيان  -آزاد

رضائي -سيدعليرضا

 51058اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان |فرهنگيان  -آزاد

رضائي -مجتبي

35541 -فقه وحقوق اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | شبانه

رضائي -مهدي

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

رضائي -مهديه

 47520ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران |فرهنگيان  -آزاد

رضائي كوه بناني -سارا

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

رضائيان -محمدرضا

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

رضوي -سيدعرفان

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

رفيعي -ندا

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

رقيبي مزار -زهرا

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

رمضان پور -مبينا

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

رمضاني -عاطفه

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

رمضاني مقدم -محبوبه

 32105كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

رهنما -محمد

35486 -روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

روح اللهي -انسيه

 49461اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه ايگرگان | فرهنگيان  -آزاد

روحاني -مهدي

30374 -مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

روزبهاني -محمدمهدي

 48522اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائياروميه | فرهنگيان  -آزاد

روستا -سما

 32384كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي شيراز | روزانه

روستائي -حميد

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

روشندل ارتياني -پرنيا

 49046اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

رياحي -فاطمه

 51318اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد| فرهنگيان  -آزاد

رئيسي -مرتضي

 19137كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

رئيسي پور -وحيد

 49180اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد |فرهنگيان  -آزاد

رئيسي واناني -احمد

 48731اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/اصفهان | فرهنگيان  -آزاد

زارع -فاطمه

 49276اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

زارعي -متين

 48480اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه |فرهنگيان  -آزاد

زاهدي -محمد

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

زراعت كارمكي -مهدي

 49130اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديسنسيبه تهران | فرهنگيان  -آزاد

زراعتي زرنق -خديجه

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

زردادخاني -معصومه

 50986اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز| فرهنگيان  -آزاد

زمردي گوراني -بهناز

 47788اموزش زبان انگليسي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران |فرهنگيان  -آزاد

زند -حسين

 50376اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد| فرهنگيان  -آزاد

زندي گوهرريزي -علي

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

زنگنه -پدرام

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

زورازما -فاطمه

 49340اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد| فرهنگيان  -آزاد

ساجدي قوچان -بابك

 49101اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

ساراني -فاطمه

 47911اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسولاكرم /ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

ساكي -عليرضا

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

ساالر -يونس

 31761دندانپزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران| روزانه

ساوخي درمي -پارسا

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

سبحاني -مهدي

 32153فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي جنديشاپور-اهواز | روزانه

سبزي -شهريار

 48576اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائياردبيل | فرهنگيان  -آزاد

ستوده -علي

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه
33695 -علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

سجادي كردلر -
ميرمحمدصادق
سچكين -رقيه

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

سحاب سيدي -سيدعلي

 49753اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان |فرهنگيان  -آزاد

سعيدي -اميررضا

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

سعيدي -محدثه

 51588امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري |فرهنگيان  -آزاد

سعيدي كيا -مجتبي

 32490كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بم | روزانه

سعيدي گراغاني -نيما

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

سلطاني -ارمين

30371 -رياضيات وكاربردها|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

سلماني درباغي -فاطمه

 50890اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س/اراك | فرهنگيان  -آزاد

سليم ابادي فراهاني -
زهرا

35538 -فلسفه وحكمت اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

سليماني پاك -فاطمه

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

سليماني چناري -محدثه

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

سليمي -الهام

 32787كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي خمين | روزانه

سليمي -مسعود

 38105حقوق|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران | /غيرانتفاعي

سهراب نژادمجره -زهرا

 49052اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

سهيل شمائي -مهسا

 30396كاردان فني الكترونيك|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالميايران | روزانه

سوري -محمدرضا

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

شاداب پور -اعظم

 50245اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج |فرهنگيان  -آزاد

شادمهر -كوسار

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

شارعي مقدم -
زهراسادات

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

شاهرخي -ايدا

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

شاهقاسي ثاني -سپيده

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

شجيعي جزين -فاطمه
سادات

 38304فقه وحقوق اسالمي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژهخواهران  | /غيرانتفاعي

شرافت -سارا

 50926اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديسزينب كبري /س /اراك | فرهنگيان  -آزاد

شرفي -نرجس

 44342اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند |فرهنگيان  -آزاد

شريعتي حسيني -
سيدحسين

 32490كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بم | روزانه

شريعتي فر -ابوالفضل

35531 -مديريت بيمه اكو|دانشگاه عالمه طباطبايي -تهران | روزانه

شريف پور -محمد

 48808اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهديصدرقزوين | فرهنگيان  -آزاد

شريفي -ايسان

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

شريفي -عليرضا

 31957كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بيرجند | روزانه

شريفي مقدم -
سيدمحمدرضا

 48808اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهديصدرقزوين | فرهنگيان  -آزاد

شعبانپور -سعيده

 50203اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم |فرهنگيان  -آزاد

شعباني -مهدي

 47791اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

شفيعي -محمدصالح

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

شفيعي -نجمه

 41761اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديسشهيدباهنراصفهان | فرهنگيان  -آزاد

شكاري اراني -علي

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

شكري -عليرضا

 31674كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي كاشان | روزانه

شكري خياداني -محمد

 49279اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

شكوهي نسب -بهروز

 34600كارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالميايران | روزانه

شمائي اصفهاني -
عليرضا

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

شمس الديني -محمد

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

شمسايي -اميرحسين

 31761دندانپزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران| روزانه

شمسي -محمد

 31605كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي اردبيل | روزانه

شهبازيان -محمدرضا

 50993اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائيبوشهر | فرهنگيان  -آزاد

شهركي -سجاد

 49883اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد| فرهنگيان  -آزاد

شهركي -محمدهادي

 50182اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرسسنندج | فرهنگيان  -آزاد

شهسواري -مجيد

 47462اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد |فرهنگيان  -آزاد

شهلي بر -معصومه

 47435اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران |فرهنگيان  -آزاد

شهميرزادي -اميررضا

 49298اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

شورابي شوراب عليا -
حسين

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

شوراي رودي -محيا

 32226كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي زنجان | روزانه

شوندي -اميرحسين

35539 -فلسفه وكالم اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

شيخ عليالواساني -
عليرضا

 46328اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره/گرگان | فرهنگيان  -آزاد

شيخي -فائزه

 38304فقه وحقوق اسالمي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژهخواهران  | /غيرانتفاعي

شيدوش -محدثه

 31780كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران | روزانه

شيرواني -شهرام

 51698امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد| فرهنگيان  -آزاد

صابري -اميرحسين

 48192اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك| فرهنگيان  -آزاد

صابريان -اميررضا

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

صابريان -فاطمه

 49235اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند |فرهنگيان  -آزاد

صادق زارعي -رضا

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

صادقي -فاطمه

 38304فقه وحقوق اسالمي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژهخواهران  | /غيرانتفاعي

صادقي -فائزه

33695 -علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

صادقي حبيب -
محمدجواد

 48737اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/اصفهان | فرهنگيان  -آزاد

صادقي حسن ابادي -
هانيه

 31957كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بيرجند | روزانه

صادقي داريني -سجاد

 49493اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم/ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

صادقي نژاد -محمدسعيد

34598 -نقاشي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

صادقي نژادبهابادي -
مائده

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

صارمي -عاطفه

 45911اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

صباغيان -سپيده

 50042اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز| فرهنگيان  -آزاد

صبوحي -معصومه

 49092اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

صبيحي -مبينا

 48571اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائياردبيل | فرهنگيان  -آزاد

صحبت زاده -اميدرضا

 32634فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي گيالن -رشت | روزانه

صفاريزدي -محمدرضا

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

صفري -ساجده

 35534كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضاييوخدمات اداري دادگستري | روزانه

صفوي -سيدعليرضا

 50492اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرسسنندج | فرهنگيان  -آزاد

صفي پور -مهدي

 48633اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

صنايعي -علي

 49302اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد| فرهنگيان  -آزاد

ضيانظافتي -زهرا

 50180اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرسسنندج | فرهنگيان  -آزاد

طاهرخاني -سبحان

 38302روانشناسي|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران | /غيرانتفاعي

طاهري -فاطمه

31753 -دندانپزشكي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

طاهري -محمد

 51062اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س/اراك | فرهنگيان  -آزاد

طاهري زاده -مرضيه

 48715اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديسشهيدباهنراصفهان | فرهنگيان  -آزاد

طهماسبي -علي

 49360اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد| فرهنگيان  -آزاد

طهماسبي ترشيزي -
سجاد

 48946اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

طيب مقدم -فاطمه

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

عابدزاده -مجتبي

 32274كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي ايرانشهر | روزانه

عابدي -اميرحسين

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

عابدي -ريحانه

 36107كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي اصفهان | محروم

عابدي شهرضا -
محمدرضا

 48643اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

عارفان اصل -محمدامين

 41921اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

عبادي شمس اباد -حسين

 48948اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

عباس زاده -زهرا

 42649اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

عباسي -ايدا

 48937اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

عباسي -مهديه

 31703فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج | روزانه

عباسي تشنيزي -مريم

 50716اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائي خرماباد | فرهنگيان  -آزاد

عبدالهي -اميرحسين

 48809اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهديصدرقزوين | فرهنگيان  -آزاد

عبدالهي دهكي -فائقه

 50014اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز |فرهنگيان  -آزاد

عبدلي -محمد

 31761دندانپزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران| روزانه

عبودي -علي

 41854اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

عبيدي -سعيد

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

عجم -فاطمه

 48626اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

عجم حاجي محمدي -
جواد

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

عجم زيبد -محمدصادق

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

عجمي دوحصاران -
وجيهه

 31764دندانپزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران| روزانه

عرفاني -محمدحسين

35487 -علم اطالعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

عزيزي -مليكا

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

عزيزي تودار -
اميررضا

 50537اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/اصفهان | فرهنگيان  -آزاد

عسكري منصورخاني -
زينب

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

عسگري -مهدي

 38013مهندسي كامپيوتر|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژهخواهران  | /غيرانتفاعي

عسگري بقا -فاطمه

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

عصار -رسول

 48616اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

عطائي كچوئي -اويس

 51561امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين | /فرهنگيان  -آزاد

عظيمي -مريم

 50069اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز| فرهنگيان  -آزاد

عظيمي پور -بيتا

35540 -روانشناسي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | شبانه

علوي -سيده حديثه

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

علي اكبري -علي

 49294اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

علي زاده -محمد

 49051اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

علي عسگري سهي -سبا

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

علي ميرزائي -مرضيه

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

علي نژاد -زهرا

 43874اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران |فرهنگيان  -آزاد

عمولر -عليرضا

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

عيدي -سميرا

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

عيسي زاده -ابوالفضل

 42242اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد |فرهنگيان  -آزاد

عيوضي سياه پوش -
سحر

 50016اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز |فرهنگيان  -آزاد

غريبي تركسلويه -
ابوالفضل

 19137كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

غفاري -ابوذر

 48415اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/تبريز | فرهنگيان  -آزاد

غفاري -مهيا

 51483امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت |فرهنگيان  -آزاد

غالمرضائي -معصومه

 51492امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج |فرهنگيان  -آزاد

غالمي زرنه -زهرا

 44129راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيهپيشوا/ورامين  | /فرهنگيان  -آزاد

غالمي نويدهي -زهرا

 35534كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضاييوخدمات اداري دادگستري | روزانه

فاضل دولت اباد -نيما

 49039اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

فاطميان -سارا

 38316كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي وارشادفقه ومباني حقوقاسالمي|دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع -/مشهد | غيرانتفاعي

فتاح -عرفان

 48590اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايياروميه | فرهنگيان  -آزاد

فتح اله زاده -اميررضا

 49518اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم/ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

فتحي -پوريا

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

فتحي -حسين

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

فتحي قورشاقلو -علي
اصغر

35539 -فلسفه وكالم اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

فتوحي -معصومه

 49277اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

فخراحمدي -عمار

 31935كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي شهركرد | روزانه

فرامرزي -تحسين

 49750اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان |فرهنگيان  -آزاد

فرجام فر -محمدحسين

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

فرجي -نفيسه

 41929اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

فرخي -علي

33015 -زيست شناسي سلولي ومولكولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

فرخي نمين -ميثاق

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

فرخي نوق -جواد

34597 -ارتباطتصويري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

فريدوني -فاطمه

 48941اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

فشكي فراهاني -فاطمه

33015 -زيست شناسي سلولي ومولكولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

فالحي -مريم

34598 -نقاشي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

فيروزي -سميه

35488 -مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

فيروزي -محمدسعيد

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

فيروزي -ميترا

 48476اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه |فرهنگيان  -آزاد

فيض اله زاده -
اميرحسين

 32064كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي مشهد | روزانه

فيضي قهفرخي -
عليرضا

33015 -زيست شناسي سلولي ومولكولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

قاسم پور -رقيه

 32002كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي سبزوار | روزانه

قاسمي -امير

 49019اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

قاسمي -فاطمه

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

قاسمي -محدثه

 47202اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

قاسمي ماهي ابادي -
ميالد

 50107اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجاييشيراز | فرهنگيان  -آزاد

قائدي جشني -رضا

 32084كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي نيشابور | روزانه

قائمي -محمد

 51057اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان |فرهنگيان  -آزاد

قبادي يمين -علي

 31962كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بيرجند | روزانه

قدس نبوي -نازنين

 47792اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

قديريان -محمد

 45173راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه ايگرگان | فرهنگيان  -آزاد

قرباني -علي

 50953اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس| فرهنگيان  -آزاد

قرنجيك -مهدي

 50556اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه ايگرگان | فرهنگيان  -آزاد

قره سوفلو -محسن

 32153فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي جنديشاپور-اهواز | روزانه

قره ويسي -محمدسعيد

 49854اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان |فرهنگيان  -آزاد

قزاقي -اسما

 50380اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد| فرهنگيان  -آزاد

قلعه خاني -صادق

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

قلي پور -نجمه

35487 -علم اطالعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

قلي پورفوشازدهي -
حنانه

 48949اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

قلي نژادريحان ابادي -
نازنين

 49569اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسولاكرم /ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

قنبري -معراج

 48942اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

قنبري -مهشيد

 49047اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

قندهاري -محيا

 48515اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايياروميه | فرهنگيان  -آزاد

قهرمان -مهران

 19137كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

كارگران -سعيد

 48904اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز| فرهنگيان  -آزاد

كاظمي -فاطمه

 49183اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد |فرهنگيان  -آزاد

كاظمي چله گاهي -رضا

 31780كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران | روزانه

كاهي -عليرضا

 36112كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي اصفهان | محروم

كاوياني داراني -سعيد

 36384كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي زاهدان | محروم

كرد -عبداله

 42436اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/اصفهان | فرهنگيان  -آزاد

كرد -ياسمن

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

كرماني -نازنين

 48942اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

كرمي -منصوره

 51652امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

كروژدهي -امين محمد

 48481اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه |فرهنگيان  -آزاد

كريم نسب -رامين

 44342اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند |فرهنگيان  -آزاد

كريمي -ابوالفضل

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

كريمي -الهه

 48950اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

كريمي -زهرا

 51059اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س/اراك | فرهنگيان  -آزاد

كريمي -ستايش

 40352اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران |فرهنگيان  -آزاد

كريمي مقدم -ابراهيم

 31726فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي ايالم |روزانه

كزازي -علي

 45753راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائيبوشهر | فرهنگيان  -آزاد

كشاورز -صالح

35490 -مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

كشفي -سيدمحمدرضا

 50556اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه ايگرگان | فرهنگيان  -آزاد

كالسنگياني -محمدمهدي

 31758پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

كنگراني -اميررضا

 41808اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

كوهي علي بيگلوئي -
عليرضا

35537 -فقه وحقوق اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

كياني خراجي -محمد

 48942اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

كيائي درونكال -مريم

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

گرمروداسفندياري -
اميرمحمد

 50582اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه ايگرگان | فرهنگيان  -آزاد

گري -عبدالناصر

 49040اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

گشاني -اسما

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

گلريز -مبينا

 50218اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/اصفهان | فرهنگيان  -آزاد

گلزاري -فائزه

 32153فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي جنديشاپور-اهواز | روزانه

گلمحمدي -ارمين

 45368اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع/بيرجند | فرهنگيان  -آزاد

گنجعلي بنجار -مريم

 48791اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

گنجي -فاطمه

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

گودرزي -مهديه

 40614مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -آزاد

لطفي -اميرحسين

30373 -فيزيك|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

لطفي -سما

 49834اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان |فرهنگيان  -آزاد

مالكي مقدم -محمد

 50377اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاك نژاديزد| فرهنگيان  -آزاد

مجاهدي -عليرضا

 31605كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي اردبيل | روزانه

مجردي احمدابادي -
ميالد

31754 -پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

مجيدي اراني -كوثر

35538 -فلسفه وحكمت اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

محجوب -زهرا

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

محدثي نژاد -حديثه

35487 -علم اطالعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

محسني نسب -
محمدحسين

 48381اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

محصلي عين الدين -
حسين

 50975اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/بندرعباس | فرهنگيان  -آزاد

محققي -مينا

35489 -مديريت دولتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

محمدابادي قصر -
محمدسجاد

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

محمدحسني -مليكا

 50178اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهديصدرقزوين | فرهنگيان  -آزاد

محمدخاني -فاطمه

35489 -مديريت دولتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

محمددرويش -علي
اصغر

 49249اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمينژادمشهد | فرهنگيان  -آزاد

محمدزاده -كوثر

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

محمدي -الهه

34598 -نقاشي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

محمدي -فائزه

 51484امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت |فرهنگيان  -آزاد

محمدي -مريم

 48793اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

محمدي -مليكاسادات

 32490كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بم | روزانه

محمدي -ناصر

 48814اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

محمدي فرد -عليرضا

 49272اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

محمدي قلعه ني -
محمدعرفان

30374 -مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

محمدي مزرعه شاهي -
الياس

 50908اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك |فرهنگيان  -آزاد

محمدي نسب -حسن

 36359فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشكي زاهدان |محروم

محمديان -علي

 32064كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي مشهد | روزانه

محمودابادي -فاطمه

 32237كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي سمنان | روزانه

محمودي -ابوالفضل

 50060اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز| فرهنگيان  -آزاد

محمودي -شيما

33015 -زيست شناسي سلولي ومولكولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

محمودي سرحوضكي -
فاطمه

 51569امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين | /فرهنگيان  -آزاد

مدني -مريم سادات

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

مرادي -حسين

 50903اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك |فرهنگيان  -آزاد

مرادي -صالح

 40173اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

مرادي دستجردي -علي

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

مرادي سهل ابادي -
مهديه

 51167امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد |فرهنگيان  -آزاد

مراديان -فاطمه

 48587اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائياردبيل | فرهنگيان  -آزاد

مردانه -رضا

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

مرداني -مهرناز

 49266اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

مرسولي شهركي -عباس

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

مزارعيان خواه -ارمان

 50899اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراك |فرهنگيان  -آزاد

مزرعه فراهاني -حسين

 31957كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بيرجند | روزانه

مزروعي -فائزه

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

مستعداستادي -سيدرضا

 47920اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسولاكرم /ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

مشكين فام -ميثاق

 45169راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه ايگرگان | فرهنگيان  -آزاد

مطلبي نژاد -اميرحسين

 49051اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

مظفري -ريحانه

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

مظلوم اردكاني -حسين

 47793اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

مغانلو -علي اكبر

 48943اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

مالنوري شمسي -فاطمه

 19139كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

ملك خاني -اميرعلي

 38890كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسالمي ومديريتمديريتسازمان|دانشگاه جامع امام حسين /ع -/تهران | روزانه

ملك زاده -حسين

 49131اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديسنسيبه تهران | فرهنگيان  -آزاد

ملكي -مليكا

 32226كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي زنجان | روزانه

ممتاز -مرضيه

 49275اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

منتظري -حسين

 36383كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي ايرانشهر | محروم

منصوري -اميرحسين

 32511كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي رفسنجان | روزانه

منصوري بهمياري -
رضا

 48615اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

منصوري حبيب ابادي -
علي

31752 -پزشكي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

مهدوي -مائده

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

مهدي زاده اول -
شهربانو

35490 -مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

مهرابي -اميرمحمد

 31660كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي اصفهان | روزانه

مهرابي كوشكي -
عليرضا

35487 -علم اطالعات ودانش شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

مهرارا -زهرا

 49766اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/سمنان | فرهنگيان  -آزاد

مهرباني -حديثه

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

مهرگان -زيبا

 45281اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد| فرهنگيان  -آزاد

موحدي نسب -محمد

 49087اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

موسوي -زينب

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

موسوي -سيدمحمدرسول

 49287اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

موسوي -سيدمصطفي

 48814اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

موسوي -سيديوسف

 31535كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي تبريز | روزانه

مولوي كلجاهي -علي

 49039اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

مومني -دالرام

33691 -جامعه شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

موئي امام قيسي -
محمدمهدي

35539 -فلسفه وكالم اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

مير -عليرضا

 50507اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج |فرهنگيان  -آزاد

ميرزاده دم طسوج -
مهدي

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

ميرزانيا -فائزه

30403 -مهندسي پزشكي|دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران | روزانه

ميرزائي -حسين

 32878كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي اسداباد | روزانه

ميرزائي -رضا

 49048اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

ميرزائي -فاطمه

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

ميرزائي -محسن

 19142كارداني بهداشت عمومي مبارزه بابيماريها|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

ميرزائي طرقي -
محمدجواد

 40935اموزش فيزيك|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد| فرهنگيان  -آزاد

ميرشهركي -فاطمه

 49047اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

ميرصانع -زهراسادات

 35534كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضاييوخدمات اداري دادگستري | روزانه

ميري -محمد

 50247اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج |فرهنگيان  -آزاد

ميهمي -سياوش

 43325اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

نادرنجف ابادي -
اميرحسين

 49199اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجاييشيراز | فرهنگيان  -آزاد

نادري ساماني -سينا

 48797اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميركبيركرج |فرهنگيان  -آزاد

نادري والشجردي -
فاطمه

 34600كارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالميايران | روزانه

ناطقي -محمدطه

33016 -زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

نام اور -فاطمه

 47452اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

نامجو -امير

 48949اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

نامداراسيابدري -مليكا

35538 -فلسفه وحكمت اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

نباتيان -فاطمه

 34599تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه صداوسيماي جمهورياسالمي ايران | روزانه

نجاتي وطن خواه -زينب

 42018اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمينژادمشهد | فرهنگيان  -آزاد

نخعي -يگانه

 41594اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

نژادخاالن -مهدي

 31760پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران |روزانه

نصراصفهاني -طاها

 47809اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

نصرت -حميدرضا

30372 -علوم كامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

نصرت جو -مهيار

 51383امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه اميني تبريز |فرهنگيان  -آزاد

نصيريان تراكمه -علي

 31957كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بيرجند | روزانه

نظافتي -محمدامين

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

نظري بزدي -يحيي

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

نظري مطلق -الناز

 49073اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمرانتهران | فرهنگيان  -آزاد

نعمتي -يونس

 48577اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائياردبيل | فرهنگيان  -آزاد

نعمتي مهدي پستي -
بهزاد

 41673اموزش علوم تجربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايياروميه | فرهنگيان  -آزاد

نودساله -حسن

 49121اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديسنسيبه تهران | فرهنگيان  -آزاد

نورايي -مريم

 48577اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس عالمه طباطبائياردبيل | فرهنگيان  -آزاد

نورزاده جبدرقي -پيام

 30396كاردان فني الكترونيك|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالميايران | روزانه

نوروزي راد -علي

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

نوروزي روشناوند -
زهرا

 31761دندانپزشكي|دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران| روزانه

نوروزيان -اميرمحمد

 49801اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان |فرهنگيان  -آزاد

نوري -اسما

 48946اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /| فرهنگيان  -آزاد

نوري -نسترن

 32246كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي سمنان | روزانه

نوري چالي -نيما

 51048اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان |فرهنگيان  -آزاد

نيتي -عليرضا

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

نيرومند -نازنين زهرا

 19141كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيمشهد | روزانه

نيك پي -زهرا

31754 -پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

نيك سيما -ياسمينا

 38108مشاوره|دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران | /غيرانتفاعي

نيك فالح -مهديه

 31952كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي بيرجند | روزانه

نيك منش -زهرا

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

هاشمي -سيده سميه

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

هاشمي -فاطمه

33016 -زيست فناوري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

هدايتي -مريم

 47459اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد |فرهنگيان  -آزاد

هراتي درويشي -فائزه

 40852اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدينطوسي كرمان | فرهنگيان  -آزاد

هرمزي جنگي -سعيد

30371 -رياضيات وكاربردها|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

هروي زاده -سروش

 49343اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد| فرهنگيان  -آزاد

هوشمند -عرفان

 32797كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي ساوه | روزانه

هوشيار -يونس

 48829علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -آزاد

واحدي -مبينا

35539 -فلسفه وكالم اسالمي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

وارسته حسيني نژاد -
سيدحسين

 50218اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س/اصفهان | فرهنگيان  -آزاد

واعظي پور -محدثه

 40926اموزش فيزيك|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد |فرهنگيان  -آزاد

وحيدي راد -محمدمهدي

 49511اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم/ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

وحيدي نسب -سامان

 48487اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه |فرهنگيان  -آزاد

ورمزيار -حسين

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

وطن پرست قاسم اباد -
عاطفه

 49642اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديسحضرت رسول اكرم /ص /اهواز | فرهنگيان  -آزاد

وفاييان منش -فرج هللا

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

ولي الهي -شقايق

 19138كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيگناباد | روزانه

يزدان پرست -بهجت

 19136كارداني بهداشت عمومي بهداشت خانواده|دانشگاه علوم پزشكيبيرجند | روزانه

يزداني شواكند -محدثه

 50259اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج |فرهنگيان  -آزاد

يوسفي -اريا

19140 -كارداني بهداشت حرفه اي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه

يوسفي -الهام سادات

 35534كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضاييوخدمات اداري دادگستري | روزانه

يوسفي -پارسا

 49042اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران |فرهنگيان  -آزاد

يوسفي -مطهره

 31605كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشگاه علومپزشكي اردبيل | روزانه

يوسفي كنگرلوئي -
سمانه

33696 -فقه وحقوق اسالمي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

يوسفي مقدم -محمدجواد

 48614اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان |فرهنگيان  -آزاد

يونسي زاده -دانوش

 32878كارداني فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني|دانشكده علومپزشكي اسداباد | روزانه

يونسي مهربان -حسين

