
ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3941خواره مهتابطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري1

3941صادقي مانداناطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري2

3931اديبيان انبارد محمد ميالدمهندسي عمرانكارشناسيمهندسي عمران3

3941كيوان نيا عليمهندسي برقكارشناسيمهندسي برق4

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3951آرش طاهريمهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشدمهندسي برق1

3961رضا قوام پور كوملهكارآفريني(كسب و كار جديد)كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت2

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

3981سيد مهدي مصطفوي گرجيمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر1

3981ديار حامديمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر2

3981نيكي نزاكتيمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر3

3981سروش مهدي زادهمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر4

3981علي باقرزادهمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر5

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3931امير اسالمي مهرجورديمهندسي برق-كنترلدكتريمهندسي برق1

3951مهرداد مهرورزمهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر2

3951علي جامي خراسانيمهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع3

افتخارآفرينان برتر
برگزيدگان بيست و چهارمين المپياد دانشجويي

برگزيدگان مسابقات علمي كشوري و بين المللي

كارآفرينان برتر سال 98

رتبه هاي برتر كنكور كارشناسي ورودي 98



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3951محمد رضا رستم خانيمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران1

3941طاهره شمسيمهندسي برق- الكترونيككارشناسيمهندسي برق2

3951نرگس ساكيمهندسي شيميكارشناسيمهندسي شيمي3

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

3971محمد شفيع اسلميمهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك1

3961فائزه فاطمه حكيممهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري2

3971محمد امين جواديمهندسي عمرانكارشناسيمهندسي عمران3

3971نها شهيدشيميكارشناسي ارشدشيمي4

3971نور عباسمهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك5

3951ملهم سالمهمهندسي عمراندكتريمهندسي عمران6

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

3971آرمين دادرس اسالملومهندسي عمران - زلزلهدكتريمهندسي عمران1

3941رضا طاهري لداريشيمي آليدكتريشيمي2

3971جمال رحيميشيمي آليدكتريشيمي3

3951مريم نيك صفتعلوم و فناوري نانو - نانوشيميكارشناسي ارشدشيمي4

3961حسين شايگانشيمي معدنيكارشناسي ارشدشيمي5

دكتريمهندسي صنايع6
مهندسي صنايع-سيستم هاي 

اقتصادي اجتماعي
3941محمدرضا قطره ساماني

3961مريم جوهريمهندسي صنايعدكتريمهندسي صنايع7

اسامي دانشجويان ممتاز پژوهشي

كارآموزان برتر

اسامي دانشجويان ممتاز بين المللي



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

كارشناسي ارشدمهندسي صنايع8
مهندسي صنايع - لجستيك و 

زنجره تامين
3961مهسا عربي

3931احمد رحمتي عالئيمهندسي راه آهن ماشين هاي ريليدكتريمهندسي راه آهن9

3951حميد رجبعلي پناهمهندسي برق - مخابرات ميداندكتريمهندسي برق10

3941سجاد داعي امشيمهندسي برق - مخابرات سيستمدكتريمهندسي برق11

3961محمدعلي اميرآباديمهندسي برق - مخابرات سيستمدكتريمهندسي برق12

3931محسن فرخ نژادفيزيك - حالت جامددكتريفيزيك13

3961سيد اشكان مقدم ضيابريفيزيك - حالت جامدكارشناسي ارشدفيزيك14

3951اميد نيكانرياضي كاربرديدكتريرياضي15

دكتريمهندسي مكانيك16
مهندسي مكانيك - طراحي 

كاربردي
3951بهادر بهرامي

3941ساسان رحمانيانمهندسي مكانيك - ديناميك كنترلدكتريمكانيك17

3961حسام مقدسيمهندسي مكانيك - تبديل انرژيدكتريمكانيك18

كارشناسي ارشدمكانيك19
مهندسي مكانيك - طراحي 

كاربردي
3961اميرمحمد ميرزايي

3951سيد امير سجاد خداميمهندسي هوا فضا -سازه هاي هواييكارشناسي ارشدمكانيك20

كارشناسي ارشدمكانيك21
مهندسي مكانيك - طراحي 

كاربردي
3961ايمان صديقي

3941مصطفي مهين روستامهندسي شيميدكتريمهندسي شيمي22

3931سهيل ضرغاميمهندسي شيميدكتريمهندسي شيمي23

3951آرش حقيقي نيامهندسي شيميكارشناسي ارشدمهندسي شيمي24

25
مهندسي مواد و 

متالوژي
3951حامد وحدت واسعيمهندسي مواد و متالوژيكارشناسي ارشد



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

3941علي نقاش اسديمهندسي كامپيوتر - نرم افزاردكتريمهندسي كامپيوتر26

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3951دستجردي زهرامهندسي برق- الكترونيككارشناسيمهندسي برق1

3951رمضان دهنوي محمدامينمهندسي برق- الكترونيككارشناسيمهندسي برق2

3951فارسي بهناممهندسي برق- الكترونيككارشناسيمهندسي برق3

3951نبي گل سينامهندسي برق- الكترونيككارشناسيمهندسي برق4

3951برومند حمزهمهندسي برق-قدرتكارشناسيمهندسي برق5

3951رحيمي امين حسنمهندسي برق-قدرتكارشناسيمهندسي برق6

3951شيخي طرقي زينبمهندسي برق- كنترلكارشناسيمهندسي برق7

3951جناني پويامهندسي برق- كنترلكارشناسيمهندسي برق8

3951بردبار عليرضامهندسي برق-مخابراتكارشناسيمهندسي برق9

3951قاسمي سپيدهمهندسي برق-مخابراتكارشناسيمهندسي برق10

3961مربي پازوكي مهرانمهندسي برق- الكترونيككارشناسيمهندسي برق11

3961شفيعي محمدرضامهندسي برق- الكترونيككارشناسيمهندسي برق12

3961نجفي گيشاني سارامهندسي برق- الكترونيككارشناسيمهندسي برق13

3961فالحتي مهديمهندسي برق-قدرتكارشناسيمهندسي برق14

3961حيدريان اردكاني اميرحسينمهندسي برق- كنترلكارشناسيمهندسي برق15

3961خسروي كوثرمهندسي برق- كنترلكارشناسيمهندسي برق16

3961جاني محمدمهندسي برق- كنترلكارشناسيمهندسي برق17

3961اميرحسيني فاطمه زهرامهندسي برق- كنترلكارشناسيمهندسي برق18

اسامي دانشجويان ممتاز آموزشي



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3961احمدي حصار عليرضامهندسي برق-مخابراتكارشناسيمهندسي برق19

3961نوي عليرضامهندسي برق-مخابراتكارشناسيمهندسي برق20

3961جودكي حامدمهندسي برق-مخابراتكارشناسيمهندسي برق21

3971همتي سراپرده مهسامهندسي برقكارشناسيمهندسي برق22

3971الهام بخش محمدميثممهندسي برقكارشناسيمهندسي برق23

3971پاك دامن دنيوي اميرعليمهندسي برقكارشناسيمهندسي برق24

3971انديك خواه اميرعليمهندسي برقكارشناسيمهندسي برق25

3971نجفي زاده محمدمهديمهندسي برقكارشناسيمهندسي برق26

3971ال ابراهيم صبامهندسي برق-كنترلكارشناسي ارشدمهندسي برق27

3971زارع خورميزي عليرضامهندسي برق-كنترلكارشناسي ارشدمهندسي برق28

3971احمدي نژاد حسينمهندسي برق-مخابرات-سيستمكارشناسي ارشدمهندسي برق29

3971زرگري شايانمهندسي برق-مخابرات-سيستمكارشناسي ارشدمهندسي برق30

3971رباني حامدمهندسي برق-مخابرات-سيستمكارشناسي ارشدمهندسي برق31

3971الوندي ميثممهندسي پزشكي- بيوالكتريككارشناسي ارشدمهندسي برق32

3971كيالني سپيدهمهندسي پزشكي- بيوالكتريككارشناسي ارشدمهندسي برق33

كارشناسي ارشدمهندسي برق34
مهندسي برق-مدارهاي مجتمع 

الكترونيك
3971صفائي مهسا

كارشناسي ارشدمهندسي برق35
مهندسي برق-افزاره هاي ميكرو و 

نانو الكترونيك
3971احدزاده شبنم

كارشناسي ارشدمهندسي برق36
مهندسي برق-سيستم هاي 

الكترونيك ديجيتال
3971دالوري الهه

كارشناسي ارشدمهندسي برق37
مهندسي برق-سيستم هاي 

الكترونيك ديجيتال
3971عالئيان هومان



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

كارشناسي ارشدمهندسي برق38
مهندسي برق-سيستم هاي 

الكترونيك ديجيتال
3971بهمني كاوه

كارشناسي ارشدمهندسي برق39
مهندسي برق-سيستم هاي 

الكترونيك ديجيتال
3971ابراهيمي امير

كارشناسي ارشدمهندسي برق40
مهندسي برق-سيستم هاي 

الكترونيك ديجيتال
3971نجفي خوزاني عليرضا

كارشناسي ارشدمهندسي برق41
مهندسي برق-مخابرات ميدان و 

موج
3971خسروي كاظم

كارشناسي ارشدمهندسي برق42
مهندسي برق-مخابرات ميدان و 

موج
3971بصيري زهرا

3971كريميان ابدر مسعودمهندسي برق - سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشدمهندسي برق43

3971صفري وحيدمهندسي برق - سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشدمهندسي برق44

كارشناسي ارشدمهندسي برق45
مهندسي برق- الكترونيك قدرت و 

ماشينهاي الكتريكي
3971معصومي مجره سيداسماعيل

3961صباغيان بيدگلي فرزانهمهندسي برق-كنترلدكتريمهندسي برق46

3961مرادي نژاد مريان محمدمهندسي برق-الكترونيكدكتريمهندسي برق47

3961كريمي حميدمهندسي برق-قدرتدكتريمهندسي برق48

3951امامي ميبدي سيداميرحسينمهندسي حمل و نقل ريليكارشناسيمهندسي راه آهن49

3951اله دادي مليكامهندسي حمل و نقل ريليكارشناسيمهندسي راه آهن50

3951كبيري نصراباد محمدمحسنمهندسي خط و سازه هاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن51

3951غالمي حسنامهندسي خط و سازه هاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن52

3951مژده بخش مفرد ياسمنمهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن53

3951شريفي پارسامهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن54

3961خاني الموتي محمودمهندسي حمل و نقل ريليكارشناسيمهندسي راه آهن55



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

3961محمدپور سبحانمهندسي حمل و نقل ريليكارشناسيمهندسي راه آهن56

3961فرزان يار كاميابمهندسي حمل و نقل ريليكارشناسيمهندسي راه آهن57

3961كميليان نگارمهندسي خط و سازه هاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن58

3961علياري شوره دلي صبامهندسي خط و سازه هاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن59

3961بداغي فرازمهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن60

3961محمدي رايكامهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن61

3961علمي فرد محمدحسنمهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن62

3971اخوندي عباسمهندسي حمل و نقل ريليكارشناسيمهندسي راه آهن63

3971حسني سهيلمهندسي حمل و نقل ريليكارشناسيمهندسي راه آهن64

3971لطفي عسلمهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن65

3971موسولو مهديمهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن66

3971تيموري ابوالفضلمهندسي ماشينهاي ريليكارشناسيمهندسي راه آهن67

3971گرجستاني مهديمهندسي حمل و نقل ريليكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن68

3971كشاورزكاظميان سينامهندسي حمل و نقل ريليكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن69

3971نمائي پروانهمهندسي خطوط راه آهنكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن70

3971پوررشنو عليمهندسي خطوط راه آهنكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن71

3971مهاجركوهستاني بهناممهندسي راه آهن برقيكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن72

3971عباسي فر محسنمهندسي ماشينهاي ريليكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن73

3961معصومي زهرامهندسي كنترل و عالئم راه آهندكتريمهندسي راه آهن74

3951محمودي سانازرياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي75

3951خورشيدي زهرارياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي76

3961صادق زاده رضارياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي77



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3961حاجي مير مهديه ساداترياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي78

3961كاظمي بهرامرياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي79

3961رفيعي شكوفهرياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي80

3971محموديان سهندرياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي81

3971شفيعي زهرارياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي82

3971ناظريان نيلوفررياضيات و كاربردهاكارشناسيرياضي83

3971طهوري فاطمهرياضي كاربردي - آناليز عدديكارشناسي ارشدرياضي84

3971پيرو الههرياضي محض-آناليزكارشناسي ارشدرياضي85

3971علي زاده منارياضي محض-آناليزكارشناسي ارشدرياضي86

3971ميرزاوند مهديرياضي محض - هندسه (توپولوژي)كارشناسي ارشدرياضي87

دكتريرياضي88
تحقيق در  - رياضي كاربردي

عمليات
3961كريمي اضماره زهرا

3951نجاتي عرفانمهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع89

3951خوشابي پويامهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع90

3951پائيزي علي رضامهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع91

3961همتي وحيدمهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع92

3961طالبي مريممهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع93

3961تحويلي پارسامهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع94

3971شيربان ساسي مريممهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع95

3971اهل خير فاطمهمهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع96

3971ظهوريان ايزدپناه كيميامهندسي صنايعكارشناسيمهندسي صنايع97

كارشناسي ارشدمهندسي صنايع98
مهندسي  - مهندسي صنايع
لجستيك و زنجيره تامين

3971اسكندري مرضيه



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

كارشناسي ارشدمهندسي صنايع99
مهندسي  - مهندسي صنايع
لجستيك و زنجيره تامين

3971طاهري نرگس

كارشناسي ارشدمهندسي صنايع100
بهينه سازي  - مهندسي صنايع

سيستم ها
3971چگيني علي

كارشناسي ارشدمهندسي صنايع101
بهينه سازي  - مهندسي صنايع

سيستم ها
3971محمودي پيام

كارشناسي ارشدمهندسي صنايع102
بهينه سازي  - مهندسي صنايع

سيستم ها
3971ياراحمدي ستار

3971مرادي مهسامهندسي صنايع - مديريت مهندسيكارشناسي ارشدمهندسي صنايع103

3971موسوي هريس فاطمه ساداتمهندسي صنايع - مديريت مهندسيكارشناسي ارشدمهندسي صنايع104

3971غيور فاطمهمهندسي صنايع - مديريت مهندسيكارشناسي ارشدمهندسي صنايع105

3971عباسي مصطفيمهندسي صنايع - سيستمهاي كالنكارشناسي ارشدمهندسي صنايع106

3971ناخدايي كندري ثمينمهندسي صنايع - سيستمهاي كالنكارشناسي ارشدمهندسي صنايع107

3971حجت پناه ندامهندسي صنايع - سيستمهاي كالنكارشناسي ارشدمهندسي صنايع108

كارشناسي ارشدمهندسي صنايع109
تجارت  - مهندسي فناوري اطالعات

الكترونيكي
3971ثابت مقدم ستاره

3961جوهري مريممهندسي صنايعدكتريمهندسي صنايع110

3951بختياري پوريافيزيككارشناسيفيزيك111

3961ابتكار كيانفيزيككارشناسيفيزيك112

3961مختاري ريحانهفيزيككارشناسيفيزيك113

3971حديدي فهيمهفيزيككارشناسيفيزيك114

3971كاللي پور آرمانفيزيككارشناسيفيزيك115

3971طباطبائي سيدمحمدامينفيزيككارشناسيفيزيك116

3971واحدي پور مينافوتونيككارشناسي ارشدفيزيك117
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3971علي پورچلي زهرافيزيك - فيزيك پالسماكارشناسي ارشدفيزيك118

3971كريمي صبافيزيك - فيزيك ماده چگالكارشناسي ارشدفيزيك119

120
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
مواد-طراحي مواد مهندسي

3951جهانديده كيارش

121
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
مواد-طراحي مواد مهندسي

3951كريم زاده ثابت تارا

122
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
مواد-سراميك

3951رحيمي اميرحسين

123
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
مواد-سراميك

3951قاسمي عباس

124
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
متالورژي-متالورژي صنعتي

3951عبادي فرد محمدرضا

125
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
متالورژي-متالورژي صنعتي

3951ابراهيم پورقندي بيتا

126
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
مواد-طراحي مواد مهندسي

3961محسني اهنگر علي

127
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
مواد-طراحي مواد مهندسي

3961شريفي نگين

128
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
مواد-سراميك

3961اميني ستايش

129
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
مواد-سراميك

3961رحماني اريا

130
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
متالورژي-متالورژي صنعتي

3961وفايي ممقاني پريا

131
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي

مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي 
متالورژي-متالورژي صنعتي

3961محمودي ماكان
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132
مهندسي مواد و 

متالورژي
3971مدني شمامي ياسمينمهندسي مواد و متالورژيكارشناسي

133
مهندسي مواد و 

متالورژي
3971سيدابوالقاسم هلياساداتمهندسي مواد و متالورژيكارشناسي

134
مهندسي مواد و 

متالورژي
3971رجبي قوزلو محمدحسينمهندسي مواد و متالورژيكارشناسي

135
مهندسي مواد و 

متالورژي
3971فرومدي بهمنمهندسي پزشكي-بيو موادكارشناسي ارشد

136
مهندسي مواد و 

متالورژي
3971فراهاني حميدمهندسي مواد-ريخته گريكارشناسي ارشد

137
مهندسي مواد و 

متالورژي
3971زمانيان ايري عليا مهسامهندسي مواد-سراميككارشناسي ارشد

138
مهندسي مواد و 

متالورژي
3971گودرزي ريحانهمهندسي مواد-سراميككارشناسي ارشد

139
مهندسي مواد و 

متالورژي
3971شفيعي مرضيهمهندسي مواد-شكل دادن فلزاتكارشناسي ارشد

140
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي ارشد

شناسايي و انتخاب  - مهندسي مواد
مواد مهندسي

3971حاتميان احمد

141
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي ارشد

شناسايي و انتخاب  - مهندسي مواد
مواد مهندسي

3971افكاري مريم

142
مهندسي مواد و 

متالورژي
كارشناسي ارشد

شناسايي و انتخاب  - مهندسي مواد
مواد مهندسي

3971عباسي گلوگاهي سعيده

143
مهندسي مواد و 

متالورژي
3961حسين صراف شايانمهندسي مواد و متالورژيدكتري

144
مهندسي مواد و 

متالورژي
3961ماليي نفيسهمهندسي مواد و متالورژيدكتري

3951شهرياري شميمطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري145

3951شاهين پور ياسمنطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري146

3951حبيب الهي عليطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري147

3951كاله دوز فاطمهمهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري148

3951امين زاده روشنكمهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري149

3951بياتي مهشادمهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري150

3961نقشي روانسري مژدهطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري151

3961شهرياري عليطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري152
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3961ملكي اصل بهزادطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري153

3961باقرزاده همائي كيميامهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري154

3961بهزادي بهارهمهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري155

3961ياري راد ايدامهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري156

3971ستايش اسماطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري157

3971دژاگه سيناطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري158

3971خبازيان اصفهاني محمدرضاطراحي صنعتيكارشناسيمهندسي معماري159

3971مسعود شادانمهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري160

3971سليمانشاهي يزد سارامهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري161

3971ميرعارفين نوشين ساداتمهندسي معماريكارشناسيمهندسي معماري162

كارشناسي ارشدمهندسي معماري163
مرمت و احيا بناها و بافت هاي 

تاريخي-حفاظت و مرمت ميراث 
شهري

3971شيرين پور اميرمحمد

كارشناسي ارشدمهندسي معماري164
مرمت و احيا بناها و بافت هاي 

تاريخي-حفاظت و مرمت ميراث 
معماري

3971خسروي راد اميد

3971كريمي فاطمهبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدمهندسي معماري165

3971عباسي سعيدبرنامه ريزي شهريكارشناسي ارشدمهندسي معماري166

3971اجورلو محدثهبرنامه ريزي منطقه ايكارشناسي ارشدمهندسي معماري167

3971نيك پور زينببرنامه ريزي منطقه ايكارشناسي ارشدمهندسي معماري168

3971جعفري مريمطراحي شهريكارشناسي ارشدمهندسي معماري169

3971محبي زانياني زهرامهندسي معماري 3كارشناسي ارشدمهندسي معماري170

3971عدالتخواه محمدجوادمهندسي معماري 3كارشناسي ارشدمهندسي معماري171

3971نظريان سروشمهندسي معماري 4كارشناسي ارشدمهندسي معماري172

3971پنج تن اميري داريوشمهندسي معماري 4كارشناسي ارشدمهندسي معماري173

3971سعادتمند مينامهندسي معماري 5كارشناسي ارشدمهندسي معماري174

3971قواميان ريحانهمهندسي معماري 6كارشناسي ارشدمهندسي معماري175

3971خصالي اميرمهندسي معماري 6كارشناسي ارشدمهندسي معماري176

3971نيكزاد محمدحسنمهندسي معماري 6كارشناسي ارشدمهندسي معماري177
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3971يزدانيان اردستاني فاطمهطراحي صنعتيكارشناسي ارشدمهندسي معماري178

3951ديلفانيان عرفانمهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك179

3951پاك نهاد رضامهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك180

3951پوراسالمي پرهاممهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك181

3961ناظمي ازاد سيدفربدمهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك182

3961پرواستان انسيهمهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك183

3961صادقي نائيني محمدرضامهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك184

3971مظلومي اميرحسينمهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك185

3971باقري عليمهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك186

3971محمدي ابوالفضلمهندسي مكانيككارشناسيمهندسي مكانيك187

3971شيخ زين العابديني مازيارمهندسي پزشكي-بيومكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك188

3971ماهوري روح اهللامهندسي هوافضا-آئروديناميككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك189

3971لكزايي حسنمهندسي هوافضا-جلوبرندگيكارشناسي ارشدمهندسي مكانيك190

3971لزريوسفي عليرضامهندسي هوافضا-سازه هاي هواييكارشناسي ارشدمهندسي مكانيك191

3971جعفري جبلي هستيمهندسي مكانيك-تبديل انرژي 1كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك192

3971خالقي سينامهندسي مكانيك-تبديل انرژي 1كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك193

3971مقيمي حميدمهندسي مكانيك-تبديل انرژي 1كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك194

3971ايمني كوهي محبوبهمهندسي مكانيك - تبديل انرژي 2كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك195

3971حسين خاني ابوالفضلمهندسي مكانيك - تبديل انرژي 2كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك196

3971كعبي نژاديان اميررضامهندسي مكانيك تبديل انرژي 3كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك197
3971مير حامدمهندسي مكانيك تبديل انرژي 4كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك198

كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك199
طراحي  - مهندسي مكانيك

1 كاربردي
3971ناصري فاطمه

كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك200
طراحي  - مهندسي مكانيك

1 كاربردي
3971رمضاني حسن
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كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك201
طراحي  - مهندسي مكانيك

2 كاربردي
3971صافي علي

كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك202
طراحي  - مهندسي مكانيك

3 كاربردي
3971اژدري سروش

كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك203
طراحي  - مهندسي مكانيك

4 كاربردي
3971ملكي نجف ابادي عليرضا

كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك204
طراحي  - مهندسي مكانيك

5 كاربردي
3971اباديان محمد

كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك205
ساخت و توليد  - مهندسي مكانيك

1
3971محمدي كاميار

كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك206
ساخت و توليد  - مهندسي مكانيك

3
3971ابراهيمي مصطفي

3961مقدسي حساممهندسي مكانيك-تبديل انرژيدكتريمهندسي مكانيك207

دكتريمهندسي مكانيك208
مهندسي مكانيك-طراحي 
كاربردي-مكانيك جامدات

3961برزگرمحمدي سجاد

3961كسائيان ناييني مهديمهندسي مكانيك-ساخت و توليددكتريمهندسي مكانيك209

210
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3951اعرابي دهج سپهرمهندسي شيميكارشناسي

211
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3951دير سارامهندسي شيميكارشناسي

212
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3951دهقاني محمدابادي ابوالفضلمهندسي شيميكارشناسي

213
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3961ترابي محمدجوادمهندسي شيميكارشناسي

214
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3961نظري سجادمهندسي شيميكارشناسي

215
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3961ميرزائي سيروئي مهديمهندسي شيميكارشناسي

216
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3971معيل اميرحسينمهندسي شيميكارشناسي

217
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3971بهرامسري محمدبرنامهندسي شيميكارشناسي

218
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3971علي پور عليرضامهندسي شيميكارشناسي

219
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3971طاهري جبلي زهرامهندسي شيمي - بيوتكنولوژيكارشناسي ارشد
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220
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3971حسني مريممهندسي شيمي - طراحي فرآيندهاكارشناسي ارشد

221
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3971باللي محسنمهندسي شيمي - طراحي فرآيندهاكارشناسي ارشد

222
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
كارشناسي ارشد

فرايندهاي جدا  - مهندسي شيمي
سازي

3971حاج محمدتقي شيرازي رومينا

223
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3971شعباني مرضيهمهندسي شيمي - مهندسي پليمركارشناسي ارشد

224
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي-ترموسينتيك و 
كاتاليست

3971پوردالن حميد

225
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي-مدلسازي، شبيه 
سازي و كنترل

3971حق پناه طاهره

226
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي-مدلسازي، شبيه 
سازي و كنترل

3971سخاوتي جواد

227
مهندسي شيمي، 

نفت و گاز
3961رسولي سجادمهندسي شيميدكتري

3951جوزي سيددانيالمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران228

3951درگاهيان محمدحسينمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران229

3951پاك طينت محدثهمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران230

3961علوي مهر محمدمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران231

3961ابرام محسنمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران232

3961تجددي نودهي مارالمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران233

3971تيموري سجادمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران234

3971اقاميري سيدمحمدصادقمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران235

3971عالي نژاد عليرضامهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران236

3971ضعيفي ميالدمهندسي عمران-عمرانكارشناسيمهندسي عمران237

3971ساعد سيدعطااهللامهندسي عمران-راه و ترابريكارشناسي ارشدمهندسي عمران238

3971بنانژاد صادقمهندسي عمران-راه و ترابريكارشناسي ارشدمهندسي عمران239

3971زايررضا عطاالهمهندسي عمران-سازهكارشناسي ارشدمهندسي عمران240

3971رحماني پارميدامهندسي عمران-سازهكارشناسي ارشدمهندسي عمران241

3971غالم زاده عسكري مهديمهندسي عمران - حمل و نقلكارشناسي ارشدمهندسي عمران242



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3971رحيمي مهديمهندسي عمران - حمل و نقلكارشناسي ارشدمهندسي عمران243

3971دالور مهديمهندسي عمران - ژئو تكنيككارشناسي ارشدمهندسي عمران244

3971زراعتي شمس ابادي محمدمهندسي عمران - ژئو تكنيككارشناسي ارشدمهندسي عمران245

3971سروعظيمي شهابمهندسي عمران - مديريت ساختكارشناسي ارشدمهندسي عمران246

3971لطفي كركان نسرينمهندسي عمران - مديريت ساختكارشناسي ارشدمهندسي عمران247

3971مقدسي محسنمهندسي عمران - مديريت ساختكارشناسي ارشدمهندسي عمران248

3971يوسفي انارك كيميامهندسي عمران-زلزلهكارشناسي ارشدمهندسي عمران249

3971مرتضائيان عليرضامهندسي عمران-زلزلهكارشناسي ارشدمهندسي عمران250

3971شاهوران علي رضامهندسي عمران-محيط زيستكارشناسي ارشدمهندسي عمران251

كارشناسي ارشدمهندسي عمران252
آب و سازه هاي  - مهندسي عمران

هيدروليكي
3971حسن ابادي اميرحسين

كارشناسي ارشدمهندسي عمران253
مديريت منابع  - مهندسي عمران

آب
3971خداقلي علي

دكتريمهندسي عمران254
مهندسي عمران-مهندسي و 

مديريت ساخت
3961غرقي مهيار

3961جوادي سيدمحمدمهندسي عمران-مهندسي زلزلهدكتريمهندسي عمران255
3951شاهين فر فربدمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر256

3951اميني مهر اميرحسينمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر257

3951توكلي فاطمهمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر258

3961باباپور سپهرمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر259

3961يادگار محمدمهديمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر260

3961پيرهادي محمدجوادمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر261

3971نمازي نيا سهرابمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر262

3971احساني رامتينمهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر263

3971احمدي رنجبر مليكامهندسي كامپيوتركارشناسيمهندسي كامپيوتر264

3971عاشورنيا اناهيتامهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر265

3971صابري زهرامهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر266



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3971گل محمدي وردين روشنمهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر267

كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر268
هوش  - مهندسي كامپيوتر

مصنوعي و رباتيكز
3971شهرابادي فاطمه سادات

كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر269
هوش  - مهندسي كامپيوتر

مصنوعي و رباتيكز
3971اهنگر سمانه

3971خدابندلو ارزوآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدزبان270

3971نصرتي رعناآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدزبان271

3971رستمي نگينشيمي - شيمي آليكارشناسي ارشدشيمي272

3971غريبي سعيدهشيمي - شيمي آليكارشناسي ارشدشيمي273

3971ناصري شكوهشيمي- شيمي تجزيهكارشناسي ارشدشيمي274

3971ورمزيار فاطمهشيمي - شيمي معدنيكارشناسي ارشدشيمي275

3971ال داود سيده پگاهشيمي - شيمي معدنيكارشناسي ارشدشيمي276

3971گنجعلي فاطمهنانو شيميكارشناسي ارشدشيمي277

3971دوگري هانيهنانو شيميكارشناسي ارشدشيمي278

3971قاسمي پورماسوله سيدهومنمهندسي مكانيك-سازه و بدنه خودروكارشناسي ارشدمهندسي خودرو279

3971محجوب سهيلمهندسي مكانيك-سازه و بدنه خودروكارشناسي ارشدمهندسي خودرو280

كارشناسي ارشدمهندسي خودرو281
طراحي سيستم  - مهندسي مكانيك

هاي ديناميكي خودرو
3971خسرويان امير

3971گنج خاني ميالدبرنامه ريزي سيستمهاي اقتصاديكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت282

كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت283
- كسب  مديريت فناوري اطالعات

و كار الكترونيك
3971رازقي بيرامي رضا

كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت284
نوآوري  - مديريت تكنولوژي

تكنولوژي
3971سليماني عليرضا

3971مهاجري حسينكارآفريني- كسب و كار جديدكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت285

استراتژيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت286 - 3971سليماني روح الهمديريت كسب و كار
بازاريابيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت287 - 3971كاوسي محمدكيانمديريت كسب و كار

كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت288
توسعه اقتصادي و  - علوم اقتصادي

برنامه ريزي
3971اميري محمد

كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت289
مديريت تكنولوژي-سياست هاي 

تحقيق و توسعه
3971موسوي مهنازسادات



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

3971ريشه چي فياض محمدمهندسي صنايع - سيستمهاي كالنكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت290

دكتريمهندسي پيشرفت291
انتقال  - مديريت تكنولوژي

تكنولوژي
3961چيذري عماد

كارشناسي ارشدفناوري هاي نوين292
مهندسي سيستم هاي انرژي-

انرژي و محيط زيست
3971برزوئي داريوش

كارشناسي ارشدفناوري هاي نوين293
مهندسي سيستم هاي انرژي-

انرژي و محيط زيست
3971موسويان سيدفرحان

3971افضلي اردامهندسي فناوري ماهوارهكارشناسي ارشدفناوري هاي نوين294

نانو موادكارشناسي ارشدفناوري هاي نوين295 - 3971ضيامحمدابراهيم پور مريمنانو فناوري
3971بخشي گوندوغدوئي علينانو فناوري - نانو موادكارشناسي ارشدفناوري هاي نوين296

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف
3971اجتهادي اتناآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي1

3962رحمتي بارانشهرسازي-طراحي شهريكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي2

3971صبوري زاده بهارشيمي- شيمي تجزيهكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي3

3971ذوالفقاري محمدطراحي صنعتيكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي4

كارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي5
مديريت تكنولوژي-سياست هاي 

تحقيق و توسعه
3971صالحي محمدفراز

كارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي6
نوآوري  - مديريت تكنولوژي

تكنولوژي
3971مرادي قهدريجاني حسين

كارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي7
- كسب  مديريت فناوري اطالعات

و كار الكترونيك
3971قنبري حسين

استراتژيكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي8 - 3971شهبازي فشتالي سانازمديريت كسب و كار

مديريت كسب و كار - بازاريابيكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي9
هاشمي جويباري 
سيدمحمدرضا

3962

كارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي10
مرمت و احيا بناها و بافت هاي 

تاريخي-حفاظت و مرمت ميراث 
شهري

3971وكيلي پريسا

3971رحيمي داريان ناديامهندسي پزشكي- بيوالكتريككارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي11

3971ياسري فاطمهمهندسي پزشكي-بيومكانيككارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي12

 پرديس دانشگاهي



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

3971نادي زهرامهندسي شيمي - طراحي فرآيندهاكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي13

كارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي14
بهينه سازي  - مهندسي صنايع

سيستم ها
3971سيدي علي

3971حيدريان اميرمهندسي صنايع - سيستمهاي كالنكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي15

3962ابن الرسول محدثه ساداتمهندسي صنايع - مديريت مهندسيكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي16

3962شاه رستم بيك ستايشمهندسي صنايع - مديريت مهندسيكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي17

3971رحماني محمدمهندسي عمران-راه و ترابريكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي18

3971اسالمي رضامهندسي عمران-زلزلهكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي19

3971اسكندري اميرمهندسي عمران-سازهكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي20

3971سعيدي فر محمدمهندسي عمران-سازهكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي21

3971فتحي سهندمهندسي عمران - مديريت ساختكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي22

3971فيروزمنش نگينمهندسي عمران - مديريت ساختكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي23

كارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي24
مهندسي  - مهندسي عمران

سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي
3971موفق شهاب

3971هاديان حميدمهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي25

3971بارسم ممقاني حيتامهندسي كامپيوتر-نرم افزاركارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي26

3962بيطرفان عليمهندسي معماري- معماري مسكنكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي27

3962اردالن نرگسمهندسي معماري- معماري مسكنكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي28

كارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي29
مهندسي معماري-فضاهاي 

بهداشتي درماني
3962محسني مهدي

3962حسن پوريساقي فاطمهمهندسي معماري-معماري پايداركارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي30
3962اوالدي مريممهندسي معماري-معماري پايداركارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي31

كارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي32
مهندسي معماري-معماري فضاهاي 

آموزشي و فرهنگي
3962عرب مهسا



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

مهندسي معماري-معماري فناوريكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي33
مختاري موسوي سيده اي 

سن
3962

3962سيواني اصل پريسامهندسي معماري-معماري فناوريكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي34

3962پارسي محمدباقرمهندسي مكانيك-تبديل انرژيكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي35

3971توليت مهسامهندسي مكانيك-تبديل انرژيكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي36

3971حسني فرد محمدمهندسي مكانيك-ساخت و توليدكارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي37

كارشناسي ارشدپرديس دانشگاهي38
مهندسي مكانيك-سازه و بدنه 

خودرو
3971خزائلي پويا

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدورهرديف

3962شيخ اسدي نرجسآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي1

3971اقامحمدي ناهيدآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي2

3962كاوسي محمدرضاآموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي3

3962ابدال زاده فندخت محمدشيمي - شيمي آليكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي4

3971قهرماني محسنكارآفريني- كسب و كار جديدكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي5

3962طايفي اقدم امنهكارآفريني- كسب و كار جديدكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي6

3971جودكي محمدكارآفريني- كسب و كار جديدكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي7

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي8
انتقال  مديريت تكنولوژي-

تكنولوژي
3962پوستين دوز الناز

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي9
انتقال  مديريت تكنولوژي-

تكنولوژي
3962سنائي امين

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي10
انتقال  مديريت تكنولوژي-

تكنولوژي
3962كريمي ليال

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي11
مديريت تكنولوژي-سياست هاي 

تحقيق و توسعه
3971صمدي نيا يگانه

مركز آموزش الكترونيكي



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي12
مديريت تكنولوژي-سياست هاي 

تحقيق و توسعه
3971اماني جونقاني بهادر

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي13
نوآوري  - مديريت تكنولوژي

تكنولوژي
3962فيروزي اوجاق افشين

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي14
نوآوري  - مديريت تكنولوژي

تكنولوژي
3971زنگوئي نيكو

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي15
نوآوري  - مديريت تكنولوژي

تكنولوژي
3971باقري محمدرضا

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي16
نوآوري  - مديريت تكنولوژي

تكنولوژي
3971هوسپيان سينگردي ارتور

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي17
- كسب  مديريت فناوري اطالعات

و كار الكترونيك
3971برقي كار مهسا

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي18
- كسب  مديريت فناوري اطالعات

و كار الكترونيك
3962ميرمقتدايي مهدي

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي19
- كسب  مديريت فناوري اطالعات

و كار الكترونيك
3962وقفي محمدرضا

3962اميني سعيدهمديريت كسب و كار - استراتژيكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي20

3971حيدري رعنامديريت كسب و كار - استراتژيكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي21

3962ذوكايي نعمتي سيمامديريت كسب و كار - استراتژيكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي22

3962نصيري فر ريحانهمديريت كسب و كار - بازاريابيكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي23

3962وحيد حميدمديريت كسب و كار - بازاريابيكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي24

3962مجيدزاده پريسامديريت كسب و كار - بازاريابيكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي25

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي26
مهندسي برق-سيستم هاي 

الكترونيك ديجيتال
3971زائري اميراني مهدي

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي27
مهندسي برق-سيستم هاي 

الكترونيك ديجيتال
3971رشيديان دزفولي بهنام

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي28
مهندسي برق-سيستم هاي 

الكترونيك ديجيتال
3971بيربيك درويشوند جواد

3971بهرامي حسنمهندسي برق - سيستم هاي قدرتكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي29

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي30
مهندسي سيستم هاي انرژي-

انرژي و محيط زيست
3971بهرام پور افشين



ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشكدهرديف

كارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي31
مهندسي سيستم هاي انرژي-

انرژي و محيط زيست
3971لك حسين

3971باقري حميدرضامهندسي شيمي - طراحي فرآيندهاكارشناسي ارشدآموزش الكترونيكي32
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