
 فهرست داوشجویان ممتاز پژوهشی و افتخارآفریه

 ترتر پصٍّطی رضتِ هقطغ تحصیلی داًطنذُ ٍرٍدی ضوارُ داًطجَئی ًام ٍ ًام خاًَادگی
 

 1 هیذاى-هخاترات-هٌْذسی ترق ارضذ ترق-م  880 88614539 سجاد طراٍتی
 

 1 هیذاى-هخاترات-هٌْذسی ترق دمتری ترق-م  881 90813002 داٍد ظریفی
 

 1 مٌترل- هٌْذسی ترق  مارضٌاسی ترق-م  871 87411288 هحوذ  میا
 

 1 سیستن هحرمِ خَدرٍ-هٌْذسی خَدرٍ ارضذ خَدرٍ- م 891 89621511 هصطفی امثری
 

 1 هٌْذسی خَدرٍ دمتری خَدرٍ- م 901 90821001 اهیي پی ماًی
 

 1 هٌْذسی خطَط راُ آّي ارضذ راُ آّي-م  881 88632001 حویذ رضا حیذری ًَقاتی
 

 1 هٌْذسی هاضیٌْای ریلی مارضٌاسی راُ آّي-م  851 85432039 هحسي اهرایی
 

 1 آًالیس-ریاضی هحض دمتری ریاضی 891 89844003 حویذ هاجاًی
 

 1 آهَزش زتاى اًگلیسی ارضذ زتاى 891 89651081 جَاد زارع
 

 1 ضیوی هؼذًی- ضیوی  ارضذ ضیوی 891 89762069 اهیر حسیي چطوِ خاٍر
 

 1 ضیوی هؼذًی- ضیوی  دمتری ضیوی 881 88972025 هحثَتِ رتاًی
 

 1 هٌْذسی سیستوْای اقتصادی اجتواػی-هٌْذسی صٌایغ ارضذ صٌایغ- م  891 89673209 حویذ رضا  حذاد
 

 1 هٌْذسی صٌایغ دمتری صٌایغ- م  881 90873001 حاهذ فضل الِ تثار
 

 1 تنٌَلَشی صٌؼتی-هٌْذسی صٌایغ مارضٌاسی صٌایغ- م  861 86473112 پیام  قٌثری
 

 1 هذیریت اجرایی ارضذ هجازی 871 87222184 هحوذ رضا لطف الِ ّوذاًی
 

 1 هٌْذسی آب-هٌْذسی ػوراى دمتری ػوراى 861 86889017 راهتیي  هؼیٌی
 

 1 فیسیل دمتری فیسیل 891 89911037 فرّاد ستاری
 

 1 َّش هصٌَػی ٍ رتاتیل-هٌْذسی ماهپیَتر دمتری ماهپیَتر 891 89922039 هْذی ًصیری
 

 1 ًرم افسار-هٌْذسی ماهپیَتر ارضذ ماهپیَتر 901 90723005 تْوي رضیذی
 

 1 هذیریت تنٌَلَشی ارضذ هٌْذسی پیطرفت 901 90676001 سیذ هحسي اقثالی
 

  ٍاحذ جثراًی8 1 هؼواری پایذار-هٌْذسی هؼواری ارضذ هؼواری 881 88756004 صذیقِ هؼیي هْر

 1 هؼواری دمتری هؼواری 881 88851041 سؼیذ ًَرٍزیاى  هلنی
 

 1 هناًیل خاك ٍ پی-هٌْذسی ػوراى ارضذ ػوراى-م  881 88685018 آرهیي مطنَلی
 

 1 هناًیل جاهذات-طراحی مارتردی-هٌْذسی هناًیل ارضذ هناًیل-م  881 88476071 هظاّر سالهت طلة
 

 1 هٌْذسی هناًیل دمتری هناًیل-م  871 87942212 هحوذ فذایی قرق آقایی
 

 1 هٌْذسی هناًیل مارضٌاسی هناًیل-م  871 87542134 سیذُ متایَى حسیٌی
 

 1 ضٌاسایی ٍ اًتخاب هَاد فلسی-هٌْذسی هَاد ارضذ هَاد_م  881 88731223 سرٍر  سوساری پراپری
 

 1 فرایٌذّای جذا سازی- هٌْذسی ضیوی  ارضذ ضیوی-م  891 89662029 هْذی  قذیری
 

 1 هٌْذسی ضیوی دمتری ضیوی-م  891 89861085 ػثذالحویذ صالحی اتَالَردی
 

 



 

 ًوًَِ مطَری رتثِ در الوپیاد گرایص رضتِ هقطغ تحصیلی داًطنذُ ٍرٍدی ضوارُ داًطجَئی ًام ٍ ًام خاًَادگی

 - 3 - هٌْذسی ضیوی مارضٌاسی هٌْذسی ضیوی 871 87462006 حاهذ  اٍلیاى

 - 7 هخاترات هٌْذسی ترق مارضٌاسی هٌْذسی ترق 871 87542286 ػلیرضا صادقی

 - 3 - طراحی صٌؼتی مارضٌاسی هؼواری 861 86555109 سؼیذ  رحیوی ًصاد

 - 10 - هٌْذسی هناًیل مارضٌاسی هٌْذسی هناًیل 871 87542286 تْرام افطار هٌص

 - 1 - هٌْذسی خَدرٍ مارضٌاسی هٌْذسی خَدرٍ 861 86556178 احوذ ػثذی ًؼوت آتاد

         
 * – - ریاضی هحض دمتری ریاضی 871 87841069 سویِ سؼیذی ًصاد

 * - - هؼواری دمتری هؼواری 881 88851041 سؼیذ ًَرٍزیاى هلنی

 

 


