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آنان که باور داشتند و سرافراز شدند   
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نرم افزار-مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ر  یگانه علی محمدی 

 سحر خسروی مهندسی برق دانشگاه تهران

 مریم مهربان مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر

 حانیه احمدی مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر

 ساناز رنجبرکی مهندسی شیمی دانشگاه تهران

 سبا امیرفتاحی مهندسی شیمی دانشگاه امیر کبیر

 پونه مکاری اصل مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر

 دل آرا اعتضاد مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت

 دانشگاه الزهرا

 تهران مرکز
 الیکا عراقی علوم کامپیوتر
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الزهرادانشگاه   

 تهران جنوب
نرم افزار-مهندسی کامپیوتر  هانیه صحرانورد 

 تارا رادوند مهندسی مکانیک دانشگاه امیر کبیر

 نگار آخوندی مهندسی برق دانشگاه الزهرا

شریعتیدانشکده   درسا خوشنود مهندسی کامپیوتر 

 مرضیه محمدی مهندسی صنایع دانشگاه شهیدبهشتی

 سحر سیدصدر معماری داخلی دانشگاه هنر تهران

 زهرا لطیفی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

 سحر ساالریه علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا

شریعتیدانشکده   

 تهران مرکز
 سپیده فرمهینی مهندسی معماری

تهران مرکز-دانشگاه سمنان  فرزانه ارزاقی مهندسی کامپیوتر 

تریککبیوال-پزشکیمهندسی  تهران جنوب  سارا حسن پور 
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 هدیه باغ شیخی پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی

 دانشگاه  

 شهیدبهشتی
پزشکیدندان   الهام محمدی 

 اوین حافدی دندانپزشکی دانشگاه کرج

 دانشگاه تهران

 آزاد تهران

 داروسازی

 پزشکی
معظمی آیدا  

 نهال عظیمی دندانپزشکی دانشگاه تهران

 مهرناز پرهازه داروسازی دانشگاه شیراز

 دانشگاه همدان

 آزاد تهران

 پزشکی

 پزشکی
 یاسمن انوری نیا

 مهتاب شکری داروسازی دانشگاه اصفهان

 دانشگاه رفسنجان

 آزاد تهران

 هوشبری

 هوشبری
 سهیال بارانی
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 دانشگاه قزوین 

 علوم و تحقیقات

 هوشبری

 دامپزشکی
 نیلوفر لونی

تربیت معلم تهران-دانشگاه فرهنگیان  هانیه موسوی علوم تربیتی 

 هدی موسوی بینایی سنجی دانشگاه شهیدبهشتی

تهراندانشگاه  هرابیسمهرنوش  زیست شناسی مولکولی   

تهراندانشگاه  زشکیدامپ   نسیم قاسمی 

مولکولی-سلولیشناسی  زیست  دانشگاه شاهد  صبا عباسی 

 دانشگاه بابل

قشم آزاد دانشگاه  

 پزشکی

 پزشکی
 گلدیس اولی

امامی مقدم مریم پزشکی دانشگاه کرمانشاه  

 غزل معبودی شیمی آزاد تهران

 کیمیا واعظی داروسازی آزاد تهران

.نفر بوده است 44، 92-93آمار دانش آموزان پایه چهارم سال تحصیلی   
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 نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه

 دانشگاه قزوین

 دانشگاه آزاد تهران شمال

 مهندسی صنایع

 مهندسی رباتیک
 مهدیس پاک روان

 مونا چاالکی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی بابل

 دانشگاه تبریز

 دانشگاه آزاد تهران جنوب

 مهندسی سخت افزار

 مهندسی معماری
 مارال زوانی

 الناز نوروز طجری مهندسیIT دانشگاه تهران

 دانشگاه علم و فرهنگ

 آزاد تهران مرکز
 نرگس پارسا مهندسی معماری

 بهاره افسر صنایع غذایی دانشگاه آزاد تهران شمال

 ذریه اکبری پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان
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 دانشگاه زنجان

 دانشگاه آزاد ساوه

 مدیریت بازرگانی

 پرستاری
 فرناز امیری

 زهرا حکیم الهی میکروبیولوژی دانشگاه شهید بهشتی

 دانشگاه تهران

 دانشگاه آزاد تهران

 حسابداری

 پرستاری
 تبسم رضوانی

 مریم سرکش پزشکی دانشگاه قزوین

 دانشگاه پزشکی رشت

 دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران

 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی
 آتوسا سعیدپور

 دانشگاه خوارزمی

 دانشگاه آزاد تهران

 شیمی محض

 شیمی دارویی
 مینا گلستانه

 دانشگاه تهران

 دانشگاه آزاد قم

 مدیریت بازرگانی

 پزشکی
 مریم یزدانی
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