Column2

Column1
نام
نام خانوادگي
پريسا
بركات جزي
محدثه
بخشياني
اسدي جامكاني عفت
ريحانه
صبوحي
مرضيه
بني طالبي
عاطفه
جلوگير
فاطمه
ناظمي
زهراسادات
موسوي نژاد
ريحانه
مختاري
شقايق
شمشيري سرخ ابادي
نفيسه
بهرام پور
حميده
قديري
زينب
زارع داغدار
روحي زيدانلو سارا
سحر
رضايي
انسيه
دادگرمحبوب
حجي پورچهكندك زهرا
فاطمه
مالدار
نجمه
نظامي
پروين
دالوري
دالرام
بندار
زهرا
سوداگر
زهره
رستم ياري
الهه
رستگار
ياسمن
سامانيان
كريمي مقدم قوالنلوعطيه
معصومه
اريامنش
سيده فاطمه
عسكري نژاد
زهرا
فرخ
ليلي
قندي
سيده ضحي
اكبرپورسكه
سارا
فروغي فرد
مليحه
روحاني
مهسا
عطائي غالم
مطهره
منفردي
سعيده
روحاني
شمشاد
كوهي
حدادي كوهسار سودابه
سپيده
طالبي
مرضيه
كروژده
مسعودي جوزچال مهال
محمدي رازي اناهيتا
شهره
كاظمي
حديثه
موحدپور
قامتي شيلگاني معصومه
صدقي قره چشمه فائزه
ازاده
يانق
رشيدي رضااباد زكيه
فائزه
محمدي
مليحه
ايزانلو
زهرا
محمدزاده
زهرا
ماليي
سميرا
قديمي
روشندل حصاري زهرا
فاطمه
محمدي
زهره
اميري
مينا
زراعتكار
كاظم زاده تنسوان شهربانو
نسرين
پذيرش
مژگان
رمضان پور
نجمه
كيخا
نرگس
ازاديخواه دولت ابادي
منيره
عباسي
مريم
متصدي زاده زرندي
انا
رحماني
فاطمه
گمركي
زينب
قزل
مهديه
خسروي
عاطفه
عيدي
زهرا
قرباني
عاطفه
تنقري
مهري
رمضان پوراحمدچالي
فاطمه
دهقان هراتي
تكتم
عباس زاده
زهرا
بيات
محدثه
رحماني
حديثه
خانی

Column3
نام گرايش قبولي
ژنتيك *----
شيمي *شيمي الي
مهندسي الكترواپتيك *اپتوالكترونيك
اموزش زبان انگليسي *----
مهندسي صنايع *بهينه سازي سيستم ها
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي *مديريت توسعه پايدارروستايي
مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز
فيزيك *فيزيك ماده چگال
حسابداري *----
شيمي *شيمي كاربردي
فيزيك *فيزيك پالسما
حسابداري *----
اموزش زبان انگليسي *----
علوم شناختي *رسانه
روان شناسي عمومي *----
ژنتيك *----
دكتري پيوسته فيزيك *اپتيك وليزر
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *امايش شهري
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي *مديريت توسعه پايدارروستايي
ژئومورفولوژي * ژئومورفولوژي وامايش محيط
اب وهواشناسي *سينوپتيك
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي *مديريت توسعه پايدارروستايي
ادبيات عربي *----
مترجمي زبان عربي *----
زبان وادبيات انگليسي *----
مهندسي شيمي *بيوتكنولوژي
مهندسي كامپيوتر*شبكه هاي كامپيوتري
علوم كامپيوتر*نظريه سيستم ها
حسابداري *----
ادبيات عربي *----
روان شناسي باليني *----
حسابداري *----
حسابداري *----
بيوشيمي *----
فناوري پالسما*----
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *محيطزيست شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *برنامه ريزي مسكن وبازافريني شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *محيطزيست شهري
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *برنامه ريزي مسكن وبازافريني شهري
ژئومورفولوژي * ژئومورفولوژي وامايش محيط
ادبيات عربي *----
ادبيات عربي *----
اموزش زبان انگليسي *----
اموزش زبان انگليسي *----
اموزش زبان انگليسي *----
اموزش زبان انگليسي *----
زبان وادبيات فارسي *----
زبان وادبيات فارسي *----
زبان وادبيات فارسي *----
مهندسي صنايع *بهينه سازي سيستم ها
مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز
مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز
مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز
مهندسي كامپيوتر*رايانش امن
شيمي *شيمي تجزيه
شيمي *شيمي دارويي
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *محيطزيست شهري
اب وهواشناسي *تغييراقليم
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *امايش شهري
زبان وادبيات فارسي *ادبيات تطبيقي
اموزش زبان انگليسي *----
ادبيات عربي *----
مترجمي زبان عربي *----
اموزش زبان انگليسي *----
ميكروبيولوژي *صنعتي
فيزيك *فيزيك پالسما
ادبيات عربي *----
شيمي *شيمي تجزيه
سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي *سنجش ازدور
ادبيات عربي *----
شيمي *شيمي معدني
جغرافياوبرنامه ريزي شهري *برنامه ريزي مسكن وبازافريني شهري
مهندسي صنايع *مهندسي مالي
مديريت فناوري اطالعات *مديريت دانش
مترجمي زبان عربي *----
زبان وادبيات فارسي *----
علوم قرآن و حديث

Column4
ديکددانشگاه قبولي
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دانشگاه شهركرد
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
دانشگاه بيرجند
دانشگاه صنعتي شاهرود
دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
دانشگاه صنعتي شاهرود
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
دانشگاه بجنورد
موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي -تهران
موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان
دانشگاه يزد
دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
دانشگاه مازندران -بابلسر
دانشگاه سمنان
دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
دانشگاه غيرانتفاعي سجاد-مشهد
دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /
موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد
دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب
موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد
دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /
دانشگاه گلستان -گرگان
دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /
دانشگاه خوارزمي -تهران
دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /
دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /
دانشگاه بجنورد
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع -/مشهد
موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد
دانشگاه صنعتي شاهرود
دانشگاه پيام نوراستان خراسان شمالي -مركزبجنورد
دانشگاه گيالن -رشت
دانشگاه مازندران -بابلسر
دانشگاه بجنورد
موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد
دانشگاه غيرانتفاعي سجاد-مشهد
موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه گيالن -رشت
دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /
دانشگاه گلستان -گرگان
دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار
دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /
دانشگاه سمنان
موسسه غيرانتفاعي كيمياي كرمان
دانشگاه رازي -كرمانشاه
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
دانشگاه مازندران -بابلسر
دانشگاه گلستان -گرگان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /
دانشگاه صنعتي شاهرود
دانشگاه گلستان -گرگان
دانشگاه ميبد
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه كاشان
دانشگاه خوارزمي -تهران
دانشگاه عالمه طباطبايی

