
نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهردیف

شمسي چم يوسفعلي جعفرالكترونيك-مهندسي برقدكتري تخصصيمهندسي برق1

نوروزي بنيامينالكترونيك-مهندسي برقدكتري تخصصيمهندسي برق2

محبي مسعودماشينهاي ريلي- مهندسي راه آهن دكتري تخصصيمهندسي راه آهن3

تندپور زهراآمار- رياضي كاربردي دكتري تخصصيرياضي4

جمال پوربيرگاني مجيدآناليز-رياضي محضدكتري تخصصيرياضي5

علي عسكري مهديآناليز-رياضي محضدكتري تخصصيرياضي6

تركستاني سارا ساداتمهندسي صنايع-مهندسي صنايعدكتري تخصصيمهندسي صنايع7

دكتري تخصصيمهندسي صنايع8
مديريت سيستم و بهره -مهندسي صنايع

وري
قمي اويلي مرتضي

بختياري فرهاداتمي مولكولي-فيزيكدكتري تخصصيفيزيك9

هدايتي فرد مائدهشهرسازيدكتري تخصصيمهندسي معماري10

قلي پور گشنياني مصطفيمعماريدكتري تخصصيمهندسي معماري11

رحماني شاهرخبيومكانيك- مهندسي مكانيك دكتري تخصصيمهندسي مكانيك12

دكتري تخصصيمهندسي مكانيك13
- طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك

ديناميك ارتعاشات و كنترل
نوابي حامد

14
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
پيدايش محمدمهندسي شيميدكتري تخصصي

كامبوزيا نداراه و ترابري-مهندسي عمراندكتري تخصصيمهندسي عمران15

مهدوي داهوئي وحيدرضامهندسي زلزله-مهندسي عمراندكتري تخصصيمهندسي عمران16

92دانش آموختگان ممتاز دکتری ورودی 
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فيضي فريدنرم افزار-مهندسي كامپيوتردكتري تخصصيمهندسي كامپيوتر17

دباغي زرندي فهيمهنرم افزار-مهندسي كامپيوتردكتري تخصصيمهندسي كامپيوتر18

سقانژادطهراني مهنازشيمي تجزيه- شيميدكتري تخصصيشيمي19

حق وردي مرضيهشيمي معدني- شيمي دكتري تخصصيشيمي20

اكبري مصطفيسيستم محركه خودرو-مهندسي خودرودكتري تخصصيمهندسي خودرو21

نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهردیف

سهرابي وسكه نيماكنترل-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق1

صبوحي ميكائيلكنترل-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق2

شيخي محمدامينسيستم-مخابرات-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق3

فاطمي سيده مريمبيوالكتريك- مهندسي پزشكيكارشناسي ارشدمهندسي برق4

مخابرات امن-مهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدمهندسي برق5
زمانيان دهكردي سيده 

فاطمه

بحريني فرشادمدارهاي مجتمع الكترونيك-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق6

حدادي فرزانهمدارهاي مجتمع الكترونيك-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق7

كارشناسي ارشدمهندسي برق8
سيستم هاي الكترونيك -مهندسي برق

ديجيتال
نژادشاه بداغي محسن

كارشناسي ارشدمهندسي برق9
سيستم هاي الكترونيك -مهندسي برق

ديجيتال
شرعي عليائي محدثه

گيالني محمدامينسيستم هاي قدرت- مهندسي برق كارشناسي ارشدمهندسي برق10

دانش آموختگان کارشناسی ارشد
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موحدنيا محدثهسيستم هاي قدرت- مهندسي برق كارشناسي ارشدمهندسي برق11

كارشناسي ارشدمهندسي برق12
الكترونيك قدرت و - مهندسي برق

ماشينهاي الكتريكي
محمودي تبار فرشيد

كارشناسي ارشدمهندسي برق13
افزاره هاي ميكرو و نانو -مهندسي برق

الكترونيك
معصومي زهرا

كارشناسي ارشدمهندسي برق14
افزاره هاي ميكرو و نانو -مهندسي برق

الكترونيك
خدادادكاشي آناهيتا

تقي پور اميرحساممهندسي خطوط راه آهنكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن15

اكبري سعيدمهندسي راه آهن برقيكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن16

مهندسي ماشينهاي ريليكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن17
ابراهيم زاده اصفهاني 

آرش

جاويدي موردي فاطمهكنترل و عالئمكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن18

رحماني پگاهكنترل و عالئمكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن19

ثنائي فروغآناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدرياضي20

وفايي فاطمهآناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدرياضي21

سوري روداوري نرگسآناليز-رياضي محضكارشناسي ارشدرياضي22

بيرانوند حسينهندسه-رياضي محضكارشناسي ارشدرياضي23

كارشناسي ارشدمهندسي صنايع24
مهندسي سيستمهاي -مهندسي صنايع

اقتصادي اجتماعي
محجوب ليچائي نيلوفر

كارشناسي ارشدمهندسي صنايع25
مهندسي سيستمهاي -مهندسي صنايع

اقتصادي اجتماعي
ابراهيمي سميرا

خسروآبادي نغمهبهينه سازي سيستم ها- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع26

يزداني بهارهبهينه سازي سيستم ها- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع27
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زنديه فاطمهمديريت مهندسي- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع28

اميني ريحانهمديريت مهندسي- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع29

دستجردي وحيدفوتونيككارشناسي ارشدفيزيك30

ناصرتبريزي نفيسهحالت جامد-فيزيككارشناسي ارشدفيزيك31

سامي ريحانهحالت جامد-فيزيككارشناسي ارشدفيزيك32

33
مهندسي مواد و 

متالوژي
كارشناسي ارشد

شناسايي و انتخاب مواد - مهندسي مواد 

مهندسي
گل محمدزاده مجتبي

عربشاهي مريممهندسي بيمارستانكارشناسي ارشدمهندسي معماري34

طيبي مريمبرنامه ريزي شهري-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري35

ابتهاج محمدحسينبرنامه ريزي شهري-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري36

ارمبين ريحانهبرنامه ريزي منطقه اي-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري37

عبادي زهراطراحي صنعتيكارشناسي ارشدمهندسي معماري38

خدمتلو سمانهطراحي صنعتيكارشناسي ارشدمهندسي معماري39

كالنتري سعيدهمعماري فناوري-مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري40

كارشناسي ارشدمهندسي معماري41
معماري فضاهاي -مهندسي معماري

آموزشي و فرهنگي
شاهين پريا

كارشناسي ارشدمهندسي معماري42
-مرمت و احيا بناها و بافت هاي تاريخي

حفاظت و مرمت ميراث معماري
ندائي سعيده

بيومكانيك-مهندسي پزشكيكارشناسي ارشدمهندسي مكانيك43
سيدميرزايي صراف 

سيدعلي

سعيدفر عسلبيومكانيك-مهندسي پزشكيكارشناسي ارشدمهندسي مكانيك44



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهردیف

مالئي محمدرضاتبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك45

تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك46
اسرافيليان نجف آبادي 

محمد

رشيدزاده سروش1تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك47

قولي سعيدطراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك48

فرهي فر سيناطراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك49

عامري بهنامسازه هاي هوايي-مهندسي هوافضاكارشناسي ارشدمهندسي مكانيك50

رحمتي صالح كوهي مريمسازه هاي هوايي-مهندسي هوافضاكارشناسي ارشدمهندسي مكانيك51

پوراحمدي عماد1طراحي كاربردي - مهندسي مكانيك كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك52

عطايي اعظم ميالد1طراحي كاربردي - مهندسي مكانيك كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك53

رعايي شهره2طراحي كاربردي - مهندسي مكانيك كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك54

مردانشاهي علي3طراحي كاربردي - مهندسي مكانيك كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك55

صابري مسعود2ساخت و توليد - مهندسي مكانيك كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك56

57
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
اعالالدين محمدامينطراحي فرآيندها- مهندسي شيمي كارشناسي ارشد

58
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
بلورچيان تبريزي سيدزهيرطراحي فرآيندها- مهندسي شيمي كارشناسي ارشد

59
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
زارعي فريدهفرايندهاي جدا سازي- مهندسي شيمي كارشناسي ارشد

60
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
كهوند فاطمهمهندسي پليمر- مهندسي شيمي كارشناسي ارشد

61
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
وااليي اكبرترموسينتيك و كاتاليست-مهندسي شيميكارشناسي ارشد
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62
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
عسكري النازترموسينتيك و كاتاليست-مهندسي شيميكارشناسي ارشد

63
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
كارشناسي ارشد

مدلسازي، شبيه سازي و -مهندسي شيمي

كنترل
بهروزي اميرحسين

64
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
شيرزاد گورانمهندسي مخازن هيدروكربوريكارشناسي ارشد

65
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
االشقر عليمهندسي مخازن هيدروكربوريكارشناسي ارشد

كردسيچاني اميرحسينراه و ترابري-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران66

زورمند حميدرضاراه و ترابري-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران67

توراني نويدسازه-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران68

هرندي اميررضاسازه-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران69

رضازاده اردبيلي شايلينمهندسي زلزله-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران70

خيمه محمدرضامهندسي زلزله-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران71

حمل و نقل- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران72
اسماعيل نيا شيرواني 

محمد

كارشناسي ارشدمهندسي عمران73
مهندسي سواحل، بنادر - مهندسي عمران 

و سازه هاي دريايي
نيازي عليرضا

كارشناسي ارشدمهندسي عمران74
مهندسي سواحل، بنادر - مهندسي عمران 

و سازه هاي دريايي
طباطبايي سيدسعيد

يعقوب زاده صادقژئو تكنيك- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران75

رضازاده محمدمهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران76

جهان بخشي علمدارمهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران77

كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر78
معماري سيستمهاي -مهندسي كامپيوتر

كامپيوتري
نوراله امين
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كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر79
معماري سيستمهاي -مهندسي كامپيوتر

كامپيوتري
حسين زاده حسين

ذاكري نصرآبادي مرتضينرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر80

سان احمدي آرماننرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر81

كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر82
شبكه هاي - مهندسي فناوري اطالعات 

كامپيوتري
تيموري ميالد

كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر83
شبكه هاي - مهندسي فناوري اطالعات 

كامپيوتري
شاه حسيني كميل

كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر84
هوش مصنوعي و - مهندسي كامپيوتر 

رباتيكز
الكائي طالقان سميرا

كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر85
هوش مصنوعي و - مهندسي كامپيوتر 

رباتيكز
نويدي قاضياني زينب

كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر86
هوش مصنوعي و - مهندسي كامپيوتر 

رباتيكز
ساكي نوروزي ساناز

بابايان آقاقاني زارهآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدزبان87

وليئي احسانشيمي آلي- شيمي كارشناسي ارشدشيمي88

احمدي نفيسهشيمي آلي- شيمي كارشناسي ارشدشيمي89

ياراحمدي بيتاشيمي تجزيه- شيميكارشناسي ارشدشيمي90

موسوي سيدحسينشيمي تجزيه- شيميكارشناسي ارشدشيمي91

زيرك خليفان سانازشيمي فيزيك- شيميكارشناسي ارشدشيمي92

علي زاده ساروقيه حاتمشيمي فيزيك- شيميكارشناسي ارشدشيمي93

سعادت پور آذينشيمي معدني- شيمي كارشناسي ارشدشيمي94

شيشه گري نيوشاشيمي معدني- شيمي كارشناسي ارشدشيمي95
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گودرزي نهالنانو شيمي- علوم و فناوري نانو كارشناسي ارشدشيمي96

گونه فراهاني سحرنانو شيمي- علوم و فناوري نانو كارشناسي ارشدشيمي97

سازه و بدنه خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشدمهندسي خودرو98
همسايه عباسي نياسر 

عرفان

ارجمندي راد محمدسازه و بدنه خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشدمهندسي خودرو99

كارشناسي ارشدمهندسي خودرو100
سيستم هاي ديناميكي -مهندسي خودرو

خودرو
خانعلي جمال

كارشناسي ارشدمهندسي خودرو101
سيستم هاي ديناميكي -مهندسي خودرو

خودرو
خيبري مجيد

بام دژ محمدعليسيستم محركه خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشدمهندسي خودرو102

مديريت اجرائيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت103
معقولي حسن جاني 

عليرضا

سبزواري سينامديريت اجرائيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت104

سهرابي شيركوتوسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت105

آزاد بخت امينتوسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت106

جمادي ميثمبرنامه ريزي سيستمهاي اقتصاديكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت107

صادقي مالوردي اميربرنامه ريزي سيستمهاي اقتصاديكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت108

كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت109
مهندسي سيستمهاي -مهندسي صنايع

اقتصادي اجتماعي
هاشمي سيدرضا

اسماعيلي مهديمهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت110

سادات فريزني سيدجوادانتقال تكنولوژي- مديريت تكنولوژي كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت111

ويسي محمدانتقال تكنولوژي- مديريت تكنولوژي كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت112
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كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت113
كسب و كار - مديريت فناوري اطالعات 

الكترونيك
سلطاني پويان

كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت114
كسب و كار - مديريت فناوري اطالعات 

الكترونيك
ده پناه معين

سلطان محمدي بهنامنوآوري تكنولوژي- مديريت تكنولوژي كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت115

فالح مسعودنوآوري تكنولوژي- مديريت تكنولوژي كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت116

ازور پيمانكسب و كار جديد- كارآفرينيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت117

صوفي احساننرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدواحد نور118

كارشناسي ارشدواحد نور119
مهندسي سيستمهاي -مهندسي صنايع

اقتصادي اجتماعي
شهبازي فرشته

مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدواحد نور120
فتح عليزاده عالي مراغي 

علي

رودويگ امرانيانمهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدواحد نور121

دالوند خديجهآناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور122

خورشاهي مريمآناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور123

عزتي مسعودتحقيق در عمليات- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور124

محمدي پوربغالني مناتحقيق در عمليات- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور125

حقيقي پشتيري راضيهمديريت مهندسي- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدواحد نور126

رحماني سعيدمديريت مهندسي- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدواحد نور127

فالح صفرآناليز-رياضي محضكارشناسي ارشدواحد نور128

كارشناسي ارشدفناوري هاي نوين129
انرژي و -مهندسي سيستم هاي انرژي

محيط زيست
مكه سيدعلي



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهردیف

كارشناسي ارشدفناوري هاي نوين130
انرژي و -مهندسي سيستم هاي انرژي

محيط زيست
ملك پور علي

ضرورتي محمدمهندسي فناوري ماهوارهكارشناسي ارشدفناوري هاي نوين131

ايزدي محمدرضامهندسي فناوري ماهوارهكارشناسي ارشدفناوري هاي نوين132

نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهردیف

توانا فاطمهالكترونيك- مهندسي برقكارشناسيمهندسي برق1

عالئيان هومانالكترونيك- مهندسي برقكارشناسيمهندسي برق2

قدرت-مهندسي برقكارشناسيمهندسي برق3
معصومي مجره 

سيداسماعيل

صدق سيدامينقدرت-مهندسي برقكارشناسيمهندسي برق4

محمدي ساسانكنترل- مهندسي برقكارشناسيمهندسي برق5

مختاري دزكي سيناكنترل- مهندسي برقكارشناسيمهندسي برق6

صفوي نژاد رامينمخابرات-مهندسي برقكارشناسيمهندسي برق7

سلماني آراني مسعودمخابرات-مهندسي برقكارشناسيمهندسي برق8

مهدويان نعيمهمهندسي حمل و نقل ريليكارشناسيمهندسي راه آهن9

آشور عليمهندسي حمل و نقل ريليكارشناسيمهندسي راه آهن10

كاهه شادنازمهندسي خط و سازه هاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن11

پيرزاده سيدپرهاممهندسي خط و سازه هاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن12

دانش آموختگان کارشناسی



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهردیف

حيدري محمدرضامهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن13

درويشوند اميرحسينمهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن14

هوسپيان سنگردي آنگينهرياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي15

طهوري فاطمهرياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي16

مردي ممقاني حميدرضامهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع17

ذكائي مهسامهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع18

عباسي راضيهفيزيككارشناسيفيزيك19

فتح آبادي ميالداتمي مولكولي- فيزيككارشناسيفيزيك20

رحيمي محسناتمي مولكولي- فيزيككارشناسيفيزيك21

حاجي باقري مجيدحالت جامد- فيزيككارشناسيفيزيك22

افخمي اردكاني نداحالت جامد- فيزيككارشناسيفيزيك23

24
مهندسي مواد و 

متالورژي
گودرزي ريحانهسراميك- مهندسي موادكارشناسي

25
مهندسي مواد و 

متالورژي
شعباني مقدم فرازسراميك- مهندسي موادكارشناسي

26
مهندسي مواد و 

متالورژي
معروفخاني صابرمتالورژي استخراجي-مهندسي موادكارشناسي

27
مهندسي مواد و 

متالورژي
طباطبائي رضائي نيمامتالورژي صنعتي-مهندسي موادكارشناسي

28
مهندسي مواد و 

متالورژي
علي آبادي محسنمتالورژي صنعتي-مهندسي موادكارشناسي

الماسي فايزهطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري29



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهردیف

باغبان مشيري حميراطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري30

جعفرلواساني كيميامهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري31

زيرراهي راضيهمهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري32

فقيري شاهينمهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك33

مهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك34
حسيني نوه اكبرآبادي 

حسين

35
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
بهزادي عليمهندسي شيميكارشناسي

36
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
سامعي مريممهندسي شيميكارشناسي

دائي زاده محمدجوادعمران-مهندسي عمرانكارشناسيمهندسي عمران37

ميرقادري سيدحسامعمران-مهندسي عمرانكارشناسيمهندسي عمران38

رضائي كيامهرسخت افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر39

شامقلي محمدحسنسخت افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر40

آسمان منظر محمدمحسننرم افزار- مهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر41

صاحب نسق رعنانرم افزار- مهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر42


