
 بزگشیذگان المپیادعلمی داوشجوئی
 

خاًن 
 اقا/

 ًام ّ ًام خاًْادگی
ضوارٍ 

 داًطجْئی
 رتثَ در الوپیاد گرایص رضتَ هقطع تحصیلی داًطکذٍ

84555014 هحسي اُی اًذی اقای  طراحی صٌعتی کارضٌاسی هعواری 
 

6 

89755518 سعیذ رحیوی ًژاد اقای  طراحی صٌعتی ارضذ هعواری 
 

7 

85412314 سعیذ هحرهی ضاٍ تکٌذی اقای  هٌِذسی ترق کارضٌاسی ترق 
 

3 

90664002 اتْالفضل دٍ هردٍ علی اتاد اقای  هٌِذسی ضیوی ارضذ ضیوی_م 
 

8 

86482388 سعیذ ًسُتی اقای  هٌِذسی عوراى کارضٌاسی عوراى 
 

4 

86541259 سیذ صذرا خلخالی ضریفی اقای  هٌِذسی هکاًیک کارضٌاسی هکاًیک 
 

3 

1389ومووه کشوری   

84851065 هِذی حوسٍ ًژاد اقای  هعواری دکتری هعواری 
  

86616536 هحوذ هیراى تیگی اقای  کٌترل-هٌِذسی ترق  ارضذ ترق 
  

86842036 کاظن ًْری ُفت چطوَ اقای  ریاضی کارتردی دکتری ریاضی 
  

 تْضیحات 1389افتخارافزیه 

86522129 هحوذرضا ًیک ًژاد آقای  ارضذ کاهپیْتر 
  

هساتقات رتاتیک 
ترکیَ - جِاًی 

 هقام دّم

86431188 سیذ هحوذحسیي فاضلی آقای  کارضٌاسی کاهپیْتر 
  

هساتقات رتاتیک 
ترکیَ - جِاًی 

 هقام دّم

87556145 سعیذ کْچکی آقای  کارضٌاسی کاهپیْتر 
  

- هساتقات ایراى
 اپي هذال طال

 امتیاس پژوهشی 1389پژوهشگز بزتز 

86889044 هطِرٍ سعادت پْر خاًن  360 هٌِذسی آب هٌِذسی عوراى دکتری عوراى 

86883008 ُادی فضلی ضیریي کٌذ آقای  400 هٌِذسی سازٍ هٌِذسی عوراى دکتری عوراى 

86472071 راغة رحواًیاًی آقای  170 تکٌْلْژی صٌعتی هٌِذسی صٌایع کارضٌاسی صٌایع 

88871042 عطاء اهلل طالعی زادٍ آقای  935 هٌِذسی صٌایع هٌِذسی صٌایع دکتری صٌایع 

89811015 حسي فرجی تگتاش آقای  578.5 الکترًّیک هٌِذسی ترق دکتری ترق 

88613159 حویذرضا عثاسی فردّیی آقای  381.5 سیستن ُای قذرت- قذرت  هٌِذسی ترق ارضذ ترق 

88761024 سیذ اتراُین هْسْی فرد آقای  تجسیَ- ضیوی ارضذ ضیوی 
 

390 

88861037 سعیذ ضیرازیاى آقای  
- م

 ضیوی
 1056 هٌِذسی ضیوی هٌِذسی ضیوی دکتری

88662082 هاضاء اهلل رضا کاظوی آقای  
- م

 ضیوی
 869.5 فرایٌذُای جذاسازی هٌِذسی ضیوی ارضذ

87842084 خسرّ سایًْذ آقای  کارتردی- ریاضی  دکتری ریاضی 
 

743 

86432167 حسي عسکری آقای  کارضٌاسی راٍ آُي 
هٌِذسی هاضیي 

  ُای ریلی
422.5 

87542241 علی قاُری آقای  هٌِذسی هکاًیک کارضٌاسی هکاًیک 
 

85 

88746169 عثاش اسذی آقای  940 هکاترًّیک- طراحی کارتردی  هٌِذسی هکاًیک ارضذ هکاًیک 

86941114 هحوذ حیذری راراًی آقای  هٌِذسی هکاًیک دکتری هکاًیک 
 

868 

88758007 کسری حسي پْر رحین آتاد آقای  ارضذ هعواری 
فضاُای - هعواری 

  تِذاضتی درهاًی
477 

88851041 سعیذ ًْرّزیاى هلکی آقای  هعواری- هعواری دکتری هعواری 
 

725 

88922015 حویذ پرّیي آقای  1508 ُْش هصٌْعی ّ رتاتیک هٌِذسی کاهپیْتر دکتری کاهپیْتر 

89673209 حویذرضا حذاد آقای  هٌِذسی صٌایع ارضذ صٌایع 
هٌِذسی سیستن ُای اقتصادی 

 اجتواعی
339.5 

88651096 ایواى تْحیذیاى آقای  آهْزش زتاى اًگلیسی ارضذ زتاى 
 

231.5 

 پذیزفته شذگان بزتز مقطع کارشىاسی ارشذ

خاًن 
 اقا/

 ًام ّ ًام خاًْادگی
ضوارٍ 

 داًطجْئی
 رضتَ هقطع تحصیلی داًطکذٍ

رتثَ 
 درآزهْى

 هعذل کارضٌاسی داًطگاٍ هحل قثْلی

85555196 ًگیي یطوی خاًن  18.46 تِراى 1 طراحی صٌعتی کارضٌاسی هعواری 

85433205 اهیر فرّغی اقای  کارضٌاسی راٍ آُي 
هٌِذسی راٍ آُي 

 حول ًّقل ریلی
 16.94 صٌعتی ضریف 1

 


