
نام خانوادگي و نامرشتهدانشكدهرديف
رمضان دهنوي محمدامينمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق1
دستجردي زهرامهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق2
فارسي بهناممهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق3
نبي گل سينامهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق4
مختاري دولت اباد هاديمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق5
سليماني مجد رضامهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق6
باغستاني شهرزادمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق7
شامي زهرامهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق8
ارين كيارشمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق9

برومند حمزهمهندسي برق-قدرتمهندسي برق1
رجايي نجف ابادي فاطمهمهندسي برق-قدرتمهندسي برق2
رحيمي امين حسنمهندسي برق-قدرتمهندسي برق3
مولوي رضامهندسي برق-قدرتمهندسي برق4
احمدي محمدمهديمهندسي برق-قدرتمهندسي برق5

مهيايي رامينمهندسي برق-قدرتمهندسي برق6
منصوري محمدحسنمهندسي برق-قدرتمهندسي برق7
كاظمي محمدمهندسي برق-قدرتمهندسي برق8

جناني پويامهندسي برق- كنترلمهندسي برق1
شيرواني مهرنوش ساداتمهندسي برق- كنترلمهندسي برق2
ذاكري حسنمهندسي برق- كنترلمهندسي برق3
قاسمي اميرحسينمهندسي برق- كنترلمهندسي برق4
خلج عليرضامهندسي برق- كنترلمهندسي برق5

بردبار عليرضامهندسي برق-مخابراتمهندسي برق1
امتي محمدمهديمهندسي برق-مخابراتمهندسي برق2
فخار عليمهندسي برق-مخابراتمهندسي برق3
عزيزي محمدمهديمهندسي برق-مخابراتمهندسي برق4

امامي ميبدي سيداميرحسينمهندسي حمل و نقل ريليمهندسي راه آهن1
اله دادي مليكامهندسي حمل و نقل ريليمهندسي راه آهن2
جهانگيري زهرامهندسي حمل و نقل ريليمهندسي راه آهن3
رحمتي محمدمهديمهندسي حمل و نقل ريليمهندسي راه آهن4
احمدنيا امينمهندسي حمل و نقل ريليمهندسي راه آهن5
حقي دنامهندسي حمل و نقل ريليمهندسي راه آهن6
ملجايي سيده سارامهندسي حمل و نقل ريليمهندسي راه آهن7

احمدي كوپايي فاطمه ساداتمهندسي حمل و نقل ريليمهندسي راه آهن
ولدي حنانهمهندسي حمل و نقل ريليمهندسي راه آهن

كبيري نصراباد محمدمحسنمهندسي خط و سازه هاي ريليمهندسي راه آهن1
غالمي حسنامهندسي خط و سازه هاي ريليمهندسي راه آهن2
گيوتاج سروشمهندسي خط و سازه هاي ريليمهندسي راه آهن3
اقابراتي نرجسمهندسي خط و سازه هاي ريليمهندسي راه آهن4
جابري حانيهمهندسي خط و سازه هاي ريليمهندسي راه آهن5
زادخور فرزادمهندسي خط و سازه هاي ريليمهندسي راه آهن6
مهدوي ميرعليلو عليرضامهندسي خط و سازه هاي ريليمهندسي راه آهن7
عامري شهرابي حانيهمهندسي خط و سازه هاي ريليمهندسي راه آهن8

مژده بخش مفرد ياسمنمهندسي ماشينهاي ريليمهندسي راه آهن1
صادقي مهديمهندسي ماشينهاي ريليمهندسي راه آهن2
شريفي پارسامهندسي ماشينهاي ريليمهندسي راه آهن3
دبيري فرزينمهندسي ماشينهاي ريليمهندسي راه آهن4
علي اصفهاني فربدمهندسي ماشينهاي ريليمهندسي راه آهن5

دانشكده مهندسي برق

ذخيره

دانشكده مهندسي راه آهن

ذخيره



نام خانوادگي و نامرشتهدانشكدهرديف

حبيبي زهرارياضيات و كاربردهارياضي1
محمودي سانازرياضيات و كاربردهارياضي2
ابوالحسني فر محمدسعيدرياضيات و كاربردهارياضي3
خورشيدي زهرارياضيات و كاربردهارياضي4
حسنلو زهرهرياضيات و كاربردهارياضي5

باقري ركسانارياضيات و كاربردهارياضي1

نجاتي عرفانمهندسي صنايعمهندسي صنايع1
شايگان مهر محمدرضامهندسي صنايعمهندسي صنايع2
پائيزي علي رضامهندسي صنايعمهندسي صنايع3
روحاني مهديمهندسي صنايعمهندسي صنايع4
خوشابي پويامهندسي صنايعمهندسي صنايع5
شفايي مهديمهندسي صنايعمهندسي صنايع6
طاهري محمدمهندسي صنايعمهندسي صنايع7
دانشورمهرصديق وصالمهندسي صنايعمهندسي صنايع8
حيدرزادگان مهتابمهندسي صنايعمهندسي صنايع9
راجي كرماني مهرادمهندسي صنايعمهندسي صنايع10
نامدارفرزانه اقدم پرويزمهندسي صنايعمهندسي صنايع11
ايزدخواه پرنيامهندسي صنايعمهندسي صنايع12
محقق زاده ايدامهندسي صنايعمهندسي صنايع13
كاوندي ميالدمهندسي صنايعمهندسي صنايع14
مشمول احمدمهندسي صنايعمهندسي صنايع15
باقرابادي محيامهندسي صنايعمهندسي صنايع16
تكمار مصطفيمهندسي صنايعمهندسي صنايع17

امامي سرمدمهندسي صنايعمهندسي صنايع1
رييسي سرتشنيزي حسينمهندسي صنايعمهندسي صنايع2
مفرد مريممهندسي صنايعمهندسي صنايع3

بختياري پوريافيزيكفيزيك1
رجبي منشادي محمدحسينفيزيكفيزيك2
محموديان زينبفيزيكفيزيك3
نبي زاده اربابي ريحانهفيزيكفيزيك4
طاالري بهنامفيزيكفيزيك5

جهانديده كيارشمهندسي مواد و متالورژي-مهندسي مواد-طراحي مواد مهندسيمهندسي مواد و متالورژي1
حيدري سي پي ارمانمهندسي مواد و متالورژي-مهندسي مواد-طراحي مواد مهندسيمهندسي مواد و متالورژي2
اسكندري عليمهندسي مواد و متالورژي-مهندسي مواد-طراحي مواد مهندسيمهندسي مواد و متالورژي3
كريم زاده ثابت تارامهندسي مواد و متالورژي-مهندسي مواد-طراحي مواد مهندسيمهندسي مواد و متالورژي4

رحيمي اميرحسينمهندسي مواد و متالورژي-مهندسي مواد-سراميكمهندسي مواد و متالورژي1
زاهدي زهرامهندسي مواد و متالورژي-مهندسي مواد-سراميكمهندسي مواد و متالورژي2
قاسمي عباسمهندسي مواد و متالورژي-مهندسي مواد-سراميكمهندسي مواد و متالورژي3
دانشجو شكيبامهندسي مواد و متالورژي-مهندسي مواد-سراميكمهندسي مواد و متالورژي4
خسرواني كيانامهندسي مواد و متالورژي-مهندسي مواد-سراميكمهندسي مواد و متالورژي5

عبادي فرد محمدرضامهندسي مواد و متالورژي-مهندسي متالورژي-متالورژي صنعتيمهندسي مواد و متالورژي1
ابراهيم پورقندي بيتامهندسي مواد و متالورژي-مهندسي متالورژي-متالورژي صنعتيمهندسي مواد و متالورژي2
صفي زاده سارامهندسي مواد و متالورژي-مهندسي متالورژي-متالورژي صنعتيمهندسي مواد و متالورژي3
گنج خاني رسولمهندسي مواد و متالورژي-مهندسي متالورژي-متالورژي صنعتيمهندسي مواد و متالورژي4
ابراهيميان نگينمهندسي مواد و متالورژي-مهندسي متالورژي-متالورژي صنعتيمهندسي مواد و متالورژي5

ميرمحمدعلي عاطفه ساداتمهندسي مواد و متالورژي-مهندسي متالورژي-متالورژي صنعتيمهندسي مواد و متالورژي1
كاظمي بهمن اباد فايزهمهندسي مواد و متالورژي-مهندسي متالورژي-متالورژي صنعتيمهندسي مواد و متالورژي2

مهندسي مواد و متالورژي

ذخيره

ذخيره

مهندسي صنايع

رياضي

ذخيره

فيزيك



نام خانوادگي و نامرشتهدانشكدهرديف

شاهين پور ياسمنطراحي صنعتيمهندسي معماري1
دهقاني زهراطراحي صنعتيمهندسي معماري2
شهرياري شميمطراحي صنعتيمهندسي معماري3
حبيب الهي عليطراحي صنعتيمهندسي معماري4
زمانيان نيلوفرطراحي صنعتيمهندسي معماري5
ترابي حميدهطراحي صنعتيمهندسي معماري6
قادري سيدابوالفضلطراحي صنعتيمهندسي معماري7
نوروزي بامي زهراطراحي صنعتيمهندسي معماري8

خانجاني پارميدامهندسي معماريمهندسي معماري1
پورفايز مهرنازمهندسي معماريمهندسي معماري2
معظمي گودرزي ريحانهمهندسي معماريمهندسي معماري3
حيدري مهر مريممهندسي معماريمهندسي معماري4
حاجي سيدحسني اميرمهديمهندسي معماريمهندسي معماري5
شمقدري زهرامهندسي معماريمهندسي معماري6
فريدني فريمامهندسي معماريمهندسي معماري7
مهرداد سيده نگارمهندسي معماريمهندسي معماري8
امين پور نرگسمهندسي معماريمهندسي معماري9
داداشقلي زاده اهنگر فائزهمهندسي معماريمهندسي معماري10
آقاخاني كياندختمهندسي معماريمهندسي معماري11
دانش پور فاطمهمهندسي معماريمهندسي معماري12

ديلفانيان عرفانمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك1
پاك نهاد رضامهندسي مكانيكمهندسي مكانيك2
ميرفخار سيدامينمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك3
شوقي تكمه داش محمدمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك4
حسن پور ياسينمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك5
پوراسالمي پرهاممهندسي مكانيكمهندسي مكانيك6
يگانگي ارينمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك7
يداله پور كيميامهندسي مكانيكمهندسي مكانيك8
كريم خاني محمدمهديمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك9
نعمتي قره تپه حسنمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك10
جواهريان راد محسنمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك11
قره شيخ بيات عليمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك12
روشن دل سياوشمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك13
فرزان محمدمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك14
كاظم پور حسينمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك15
اسدي مقدم نجمهمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك16
محمدپور مجتبيمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك17
دااليي محمدمهديمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك18
اقايي محدثهمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك19
بشارتي محمدامينمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك20
حاتمي ماربيني صاعدمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك21
محمودتبار عرفانمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك22
حسيني سيدمحرابمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك23
سالمتي قمصري مصطفيمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك24

صابرجهرمي محمدمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك1
محمدي رضامهندسي مكانيكمهندسي مكانيك2
نامورپور محمدمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك3
اسديان عليمهندسي مكانيكمهندسي مكانيك4
حق دوست محمدرضامهندسي مكانيكمهندسي مكانيك5

طراحي صنعتي

مهندسي معماري

مهندسي مكانيك

ذخيره



نام خانوادگي و نامرشتهدانشكدهرديف

دير سارامهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز1
ملكشاهي نژاد محرابمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز2
حيدري عليمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز3
ساكي نرگسمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز4
دهقاني محمدابادي ابوالفضلمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز5
امره مهديهمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز6
عزيزلو عليرضامهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز7
فالح زهرامهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز8
رمضان نياي خوشدل مصطفيمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز9
سورگي الهاممهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز10
خاكسار نازنينمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز11
عسكري رضوانمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز12
بصيري كندري عليمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز13

طاهريان تينامهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز1
زماني مايدهمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز2
كريمزاده سورشجاني حامدمهندسي شيميمهندسي شيمي، نفت و گاز3

درگاهيان محمدحسينمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران1
پاك طينت محدثهمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران2
شاه نظري خشايارمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران3
نبوي سيدمحمدمحسنمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران4
جوزي سيددانيالمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران5
خضري خشايارمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران6
باطني عليرضامهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران7
خليلي ارشمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران8
هدايتي عرفانمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران9
نصرالهي حميدرضامهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران10
بزرگ مهر ياسمنمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران11
سعادتمند فاطمهمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران12
مسعودي زهيرمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران13
رشيدي عليمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران14
رضاپورفردين فاطمهمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران15
نبي محمدعليمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران16
پورصديق رومينامهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران17

مشهدي علي پور ارينمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران1
رفيعي راوندي عباسمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران2
كرمي كيانامهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران3
ذبيحي كواليي عليمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران4
روزدار امينمهندسي عمران-عمرانمهندسي عمران5

شاهين فر فربدمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر1
اميني مهر اميرحسينمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر2
ميرزايي ملك اباد محمدمعينمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر3
بشير زهرامهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر4
توكلي فاطمهمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر5
بختياري ازاد غزالهمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر6
ابراهيمي ميالدمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر7
صفايي محمدحامدمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر8
جمالي زواره عليمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر9
عابديني توحيدمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر10
سلماني مهرانمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر11
شيباني محمدمهديمهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوتر12

مهندسي كامپيوتر

مهندسي شيمي

ذخيره

مهندسي عمران

ذخيره


