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1علوم پزشکییزد794تجربیندافیونابوالفضل1

1تهرانتهران39انسانیشیخ سفلیمحمد2

1تهرانتهران337انسانیالمعیعلی3

1تهرانتهرانتجربیفروغیرضا4

1تهرانتهران1781انسانیبیرامینیما5

1تهرانتهرانریاضیموسی زادهمحمدرضا6

1تهرانتهران1138ریاضیقطبانیسید محمد صالح7

1تهرانتهرانریاضینقدی خناچاهعلی8

1تهرانتهران1154ریاضیگل شناسمحمد مهدی9

1تهرانتهران1664ریاضیقربانیسجاد10

1شاهدتهران511انسانیکنعانیان میانلکیعماد11

1شاهدتهران1793انسانیغالمی یار احمدیرضا12

1شاهدتهرانریاضیلطفیامیر حسین13

1شاهدتهرانریاضیعباسی یوسفیمحمدرضا14

1شاهدتهرانریاضیعباسیعلی15

1شاهدتهرانریاضیواعظیعلیرضا16

1شاهدتهران1936ریاضیبخشیمحمد17

1صنعتی شریفتهران789ریاضیجوادی خواهمحمد18

1صنعتی شریفتهران1585ریاضیفرخیعلیرضا19

1شهید بهشتیتهرانریاضیعطااللهیحمیدرضا20

1شهید بهشتیتهرانریاضیجندقیسعید21

1صنعتی امیرکبیرتهران371ریاضیگودرزیمهدی22

1صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران1472ریاضیرشاییمحمد مهدی23

1صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران1320ریاضیمنوچهری مجدعلی24

1صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران620ریاضیرحمانیسعید25

1عالمه طباطباییتهران1058انسانیبرخورداریمحمد مهدی26

1خوارزمیتهران675انسانیدرباریمهدی27

1خوارزمیتهران932انسانیپیر بداقیمحمد28

1خوارزمیتهرانانسانینقدی خناچاهمحمد29
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1خوارزمیتهرانریاضیقاسمیعلی اکبر30

1فرهنگیانتهران1344انسانیخجسته فرعلی31

1فرهنگیانتهرانانسانیصادقیمهدی32

1فرهنگیانتهرانانسانیصارمیآرین33

1فرهنگیانتهرانانسانیمحمودیعلی34

1فرهنگیانتهرانانسانینبی پورعلی35

1فرهنگیانتهرانتجربیشفیعیحسین36

1فرهنگیانتهرانتجربیفریدونیامیر عباس37

1فرهنگیانتهرانریاضیبهلولیامیر حسین38

1فرهنگیانتهرانریاضیصفاییحسین39

1فرهنگیانتهرانریاضیقرتکینیعلیرضا40

1فرهنگیانتهرانریاضیکاشانیمحمد حسین41

1علوم پزشکیتهرانتجربیکاشانی بصیرکیان42

1علوم پزشکیتهرانتجربیکامیابی یکتاامیر43

1علوم پزشکیتهرانتجربیجعفریمبین44

1علوم پزشکیشیرازتجربیعمادی اله یاریامیر حسین45

1علوم پزشکیتربت حیدریهتجربیحیدریابوالفضل46

1علوم پزشکیسمنان918تجربیدرویش فردامیر حسین47

1علوم پزشکیقمتجربیولی پورمحمد مهدی48

1علوم پزشکیالرستانتجربیفرامرزیمحمد مهدی49

1آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهیتهرانریاضیمصباحیانمهدی50

1آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهیتهران1111ریاضیسید آبادیمحمد مهدی51

1علم و صنعت ایرانتهران982ریاضیفردوسی نیاامیر حسین52

1قمقمانسانیجوشنیمحمد صادق53

1قمقمانسانیحسینیسید محمدرضا54

1قمقمانسانیخیری پورمحمدرضا55

1قمقمانسانینادریامیر شایان56

1قمقمانسانیدهقانیپوریا57

1قمقمریاضیسعید زادهایمان58

1قمقمریاضیکامکارامندابوالفضل59

1سمنانسمنانانسانیجباریامید60

1سمنانسمنانتجربیقیاسونداحسان61

1سمنانسمنانریاضیجعفریفرید62

1اراکاراکریاضیقربانیامیر حسین63

1صنعتیاراکریاضیبهشتیسید پویا64

1صنعتیاراکریاضیبیاتمهدی65

1صنعتیشاهرودریاضیلطفعلی پورامیر حسین66

1صنعتیشاهرودریاضیبهنقی چکانحسین67

1صنعتیهمدانریاضیحسن زادهمجتبی68

1صنعتیهمدانریاضیرسولی مسرورمحمد امین69

1بوعلی سیناهمدانریاضیصادقیسید مهدی70



1صنعتیاصفهانریاضیپریدریکاوه71

1صنعتیاصفهانریاضیترابیاحمدرضا72

1صنعتیاصفهانریاضینیک پوراشکان73

1مازندرانبابلسرانسانیکاظمیامیر74

1مازندرانبابلسرریاضیشیخ انصاریامیر عرفان75

1مازندرانبابلسرریاضیقیصریمحمد جواد76

1مازندرانبابلسرریاضیعیدیمحمد77

1گیالنرشتریاضیآقا کثیریمحمد علی78

1فردوسیمشهدریاضیتسبیحیمحمد حسین79

1مالیرمالیرتجربیکربالیی حسنیمتین80

1شهید مدنیتبریزتجربیقاریمحمد علی81

1تبریزتبریزریاضیاتحادیامیر حسین82

1تبریزتبریزریاضیغالمیرامین83

1صنعتیسیرجانریاضیسفیدابی فراهانیعلی84

1رازیکرمانشاهانسانینورکامیمهدی85

1رازیکرمانشاهریاضیحیدریعلی86

1حکیم سبزواریسبزوارریاضیخسرو آبادیعلیرضا87

1واحد پیشواتهرانانسانیمطاعیمحمد88

1واحد پاکدشتتهرانریاضیرحیمی پور ساسان نژاد مقدمپرهام89

1تهران غربتهرانریاضیشریفیفرهاد90

1علم و فرهنگتهران1378انسانیمکشوفیمحمد جواد91

1علم و فرهنگتهرانریاضیجعفریعلیرضا92

1علم و فرهنگتهرانریاضیحسین فردعرفان93

1علم و فرهنگتهرانریاضیرحمتیحمیدرضا94

1ارشادتهرانریاضیمحمد باقریامیر علی95

1ارشاددماوندانسانیکوهیامیر حسین96

1ارشاددماوند1890انسانیگندمیعلیرضا97

1ارشاددماوندتجربینعمتی پویامحراب98

1مفیدقمتجربیکاههسید امیر حسین99

1دانش البرزابیکریاضیقاطعی درگاهیمحمد حسین100

1غیاث الدین جمشید کاشانیابیکریاضیعلی زادهاحسان101
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