
ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف

3941خواره مهتابطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری1

3941صادقی مانداناطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری2

3931ادیبیان انبارد محمد میالدمهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران3

3941كیوان نیا علیمهندسی برقكارشناسیمهندسی برق4

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف

3951آرش طاهریقدرت- مهندسی برق كارشناسی ارشدمهندسی برق1

3961رضا قوام پور كومله(كسب و كار جدید)كارآفرینیكارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت2

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف

3981سید مهدی مصطفوی گرجیمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر1

3981دیار حامدیمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر2

3981نیکی نزاكتیمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر3

3981سروش مهدی زادهمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر4

3981علی باقرزادهمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر5

ترم ورودنام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف

3931امیر اسالمی مهرجوردیكنترل-مهندسی برقدكتریمهندسی برق1

3951مهرداد مهرورزنرم افزار-مهندسی كامپیوتركارشناسی ارشدمهندسی كامپیوتر2

3951علی جامی خراسانیمهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع3

افتخارآفرینان برتر

برگزیدگان بيست و چهارمين المپياد دانشجویي

برگزیدگان مسابقات علمي کشوری و بين المللي

98رتبه های برتر کنکور کارشناسي ورودی 

98کارآفرینان برتر سال 



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971آرمین دادرس اسالملوزلزله- مهندسی عمران دكتریمهندسی عمران1

3941رضا طاهری لداریشیمی آلیدكتریشیمی2

3951مریم نیک صفتنانوشیمی- علوم و فناوری نانو كارشناسی ارشدشیمی3

دكتریمهندسی صنایع4
سیستم های -مهندسی صنایع

اقتصادی اجتماعی
3941قطره سامانی

كارشناسی ارشدمهندسی صنایع5
لجستیک و زنجره - مهندسی صنایع 

تامین
3961مهسا عربی

3931احمد رحمتی عالئیمهندسی راه آهن ماشین های ریلیدكتریمهندسی راه آهن6

3951حمید رجبعلی پناهمخابرات میدان- مهندسی برق دكتریمهندسی برق7

3931محسن فرخ نژادحالت جامد- فیزیک دكتریفیزیک8

3961سید اشکان مقدم ضیابریحالت جامد- فیزیک كارشناسی ارشدفیزیک9

3951امید نیکانریاضی كاربردیدكتریریاضی10

3951بهادر بهرامیطراحی كاربردی- مهندسی مکانیک دكتریمکانیک11

3961امیرمحمد میرزاییطراحی كاربردی- مهندسی مکانیک كارشناسی ارشدمکانیک12

3941مصطفی مهین روستامهندسی شیمیدكتریمهندسی شیمی13

3951آرش حقیقی نیامهندسی شیمیكارشناسی ارشدمهندسی شیمی14

3941علی نقاش اسدینرم افزار- مهندسی كامپیوتر دكتریمهندسی كامپیوتر15

نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3951دستجردی زهراالکترونیک- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق1

3951رمضان دهنوی محمدامینالکترونیک- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق2

3951فارسی بهنامالکترونیک- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق3

اسامي دانشجویان ممتاز آموزشي

اسامي دانشجویان ممتاز پژوهشي



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3951نبی گل سیناالکترونیک- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق4

3951برومند حمزهقدرت-مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق5

3951رحیمی امین حسنقدرت-مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق6

3951شیخی طرقی زینبكنترل- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق7

3951جنانی پویاكنترل- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق8

3951بردبار علیرضامخابرات-مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق9

3951قاسمی سپیدهمخابرات-مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق10

3961مربی پازوكی مهرانالکترونیک- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق11

3961شفیعی محمدرضاالکترونیک- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق12

3961نجفی گیشانی ساراالکترونیک- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق13

3961فالحتی مهدیقدرت-مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق14

3961حیدریان اردكانی امیرحسینكنترل- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق15

3961خسروی كوثركنترل- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق16

3961جانی محمدكنترل- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق17

3961امیرحسینی فاطمه زهراكنترل- مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق18

3961احمدی حصار علیرضامخابرات-مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق19

3961نوی علیرضامخابرات-مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق20

3961جودكی حامدمخابرات-مهندسی برقكارشناسیمهندسی برق21

3971همتی سراپرده مهسامهندسی برقكارشناسیمهندسی برق22

3971الهام بخش محمدمیثممهندسی برقكارشناسیمهندسی برق23

3971پاك دامن دنیوی امیرعلیمهندسی برقكارشناسیمهندسی برق24

3971اندیک خواه امیرعلیمهندسی برقكارشناسیمهندسی برق25

3971نجفی زاده محمدمهدیمهندسی برقكارشناسیمهندسی برق26

3971ال ابراهیم صباكنترل-مهندسی برقكارشناسی ارشدمهندسی برق27

3971زارع خورمیزی علیرضاكنترل-مهندسی برقكارشناسی ارشدمهندسی برق28

3971احمدی نژاد حسینسیستم-مخابرات-مهندسی برقكارشناسی ارشدمهندسی برق29



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971زرگری شایانسیستم-مخابرات-مهندسی برقكارشناسی ارشدمهندسی برق30

3971ربانی حامدسیستم-مخابرات-مهندسی برقكارشناسی ارشدمهندسی برق31

3971الوندی میثمبیوالکتریک- مهندسی پزشکیكارشناسی ارشدمهندسی برق32

3971كیالنی سپیدهبیوالکتریک- مهندسی پزشکیكارشناسی ارشدمهندسی برق33

كارشناسی ارشدمهندسی برق34
مدارهای مجتمع -مهندسی برق

الکترونیک
3971صفائی مهسا

كارشناسی ارشدمهندسی برق35
افزاره های میکرو و -مهندسی برق

نانو الکترونیک
3971احدزاده شبنم

كارشناسی ارشدمهندسی برق36
سیستم های -مهندسی برق

الکترونیک دیجیتال
3971دالوری الهه

كارشناسی ارشدمهندسی برق37
سیستم های -مهندسی برق

الکترونیک دیجیتال
3971عالئیان هومان

كارشناسی ارشدمهندسی برق38
سیستم های -مهندسی برق

الکترونیک دیجیتال
3971بهمنی كاوه

كارشناسی ارشدمهندسی برق39
سیستم های -مهندسی برق

الکترونیک دیجیتال
3971ابراهیمی امیر

كارشناسی ارشدمهندسی برق40
سیستم های -مهندسی برق

الکترونیک دیجیتال
3971نجفی خوزانی علیرضا

3971خسروی كاظممخابرات میدان و موج-مهندسی برقكارشناسی ارشدمهندسی برق41

3971بصیری زهرامخابرات میدان و موج-مهندسی برقكارشناسی ارشدمهندسی برق42

3971كریمیان ابدر مسعودسیستم های قدرت- مهندسی برق كارشناسی ارشدمهندسی برق43

3971صفری وحیدسیستم های قدرت- مهندسی برق كارشناسی ارشدمهندسی برق44

كارشناسی ارشدمهندسی برق45
الکترونیک قدرت و - مهندسی برق

ماشینهای الکتریکی
3971معصومی مجره سیداسماعیل

3961صباغیان بیدگلی فرزانهكنترل-مهندسی برقدكتریمهندسی برق46

3961مرادی نژاد مریان محمدالکترونیک-مهندسی برقدكتریمهندسی برق47

3961كریمی حمیدقدرت-مهندسی برقدكتریمهندسی برق48

3951امامی میبدی سیدامیرحسینمهندسی حمل و نقل ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن49

3951اله دادی ملیکامهندسی حمل و نقل ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن50

3951كبیری نصراباد محمدمحسنمهندسی خط و سازه های ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن51



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3951غالمی حسنامهندسی خط و سازه های ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن52

3951مژده بخش مفرد یاسمنمهندسی ماشینهای ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن53

3951شریفی پارسامهندسی ماشینهای ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن54

3961خانی الموتی محمودمهندسی حمل و نقل ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن55

3961محمدپور سبحانمهندسی حمل و نقل ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن56

3961فرزان یار كامیابمهندسی حمل و نقل ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن57

3961كمیلیان نگارمهندسی خط و سازه های ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن58

3961علیاری شوره دلی صبامهندسی خط و سازه های ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن59

3961بداغی فرازمهندسی ماشینهای ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن60

3961محمدی رایکامهندسی ماشینهای ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن61

3961علمی فرد محمدحسنمهندسی ماشینهای ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن62

3971اخوندی عباسمهندسی حمل و نقل ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن63

3971حسنی سهیلمهندسی حمل و نقل ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن64

3971لطفی عسلمهندسی ماشینهای ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن65

3971موسولو مهدیمهندسی ماشینهای ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن66

3971تیموری ابوالفضلمهندسی ماشینهای ریلیكارشناسیمهندسی راه آهن67

3971گرجستانی مهدیمهندسی حمل و نقل ریلیكارشناسی ارشدمهندسی راه آهن68

3971كشاورزكاظمیان سینامهندسی حمل و نقل ریلیكارشناسی ارشدمهندسی راه آهن69

3971نمائی پروانهمهندسی خطوط راه آهنكارشناسی ارشدمهندسی راه آهن70

3971پوررشنو علیمهندسی خطوط راه آهنكارشناسی ارشدمهندسی راه آهن71

3971مهاجركوهستانی بهناممهندسی راه آهن برقیكارشناسی ارشدمهندسی راه آهن72

3971عباسی فر محسنمهندسی ماشینهای ریلیكارشناسی ارشدمهندسی راه آهن73

3961معصومی زهرامهندسی كنترل و عالئم راه آهندكتریمهندسی راه آهن74

3951محمودی سانازریاضیات و كاربردهاكارشناسیریاضی75

3951خورشیدی زهراریاضیات و كاربردهاكارشناسیریاضی76

3961صادق زاده رضاریاضیات و كاربردهاكارشناسیریاضی77

3961حاجی میر مهدیه ساداتریاضیات و كاربردهاكارشناسیریاضی78



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3961كاظمی بهرامریاضیات و كاربردهاكارشناسیریاضی79

3961رفیعی شکوفهریاضیات و كاربردهاكارشناسیریاضی80

3971محمودیان سهندریاضیات و كاربردهاكارشناسیریاضی81

3971شفیعی زهراریاضیات و كاربردهاكارشناسیریاضی82

3971ناظریان نیلوفرریاضیات و كاربردهاكارشناسیریاضی83

3971طهوری فاطمهآنالیز عددی- ریاضی كاربردی كارشناسی ارشدریاضی84

3971پیرو الههآنالیز-ریاضی محضكارشناسی ارشدریاضی85

3971علی زاده مناآنالیز-ریاضی محضكارشناسی ارشدریاضی86

3971میرزاوند مهدی(توپولوژی)هندسه - ریاضی محض كارشناسی ارشدریاضی87

3961كریمی اضماره زهراتحقیق در عملیات- ریاضی كاربردی دكتریریاضی88

3951نجاتی عرفانمهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع89

3951خوشابی پویامهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع90

3951پائیزی علی رضامهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع91

3961همتی وحیدمهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع92

3961طالبی مریممهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع93

3961تحویلی پارسامهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع94

3971شیربان ساسی مریممهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع95

3971اهل خیر فاطمهمهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع96

3971ظهوریان ایزدپناه كیمیامهندسی صنایعكارشناسیمهندسی صنایع97

كارشناسی ارشدمهندسی صنایع98
مهندسی لجستیک - مهندسی صنایع 

و زنجیره تامین
3971اسکندری مرضیه

كارشناسی ارشدمهندسی صنایع99
مهندسی لجستیک - مهندسی صنایع 

و زنجیره تامین
3971طاهری نرگس

كارشناسی ارشدمهندسی صنایع100
بهینه سازی - مهندسی صنایع 

سیستم ها
3971چگینی علی

كارشناسی ارشدمهندسی صنایع101
بهینه سازی - مهندسی صنایع 

سیستم ها
3971محمودی پیام

كارشناسی ارشدمهندسی صنایع102
بهینه سازی - مهندسی صنایع 

سیستم ها
3971یاراحمدی ستار



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971مرادی مهسامدیریت مهندسی- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدمهندسی صنایع103

3971موسوی هریس فاطمه ساداتمدیریت مهندسی- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدمهندسی صنایع104

3971غیور فاطمهمدیریت مهندسی- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدمهندسی صنایع105

3971عباسی مصطفیسیستمهای كالن- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدمهندسی صنایع106

3971ناخدایی كندری ثمینسیستمهای كالن- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدمهندسی صنایع107

3971حجت پناه نداسیستمهای كالن- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدمهندسی صنایع108

كارشناسی ارشدمهندسی صنایع109
تجارت - مهندسی فناوری اطالعات 

الکترونیکی
3971ثابت مقدم ستاره

3961جوهری مریممهندسی صنایعدكتریمهندسی صنایع110

3951بختیاری پوریافیزیکكارشناسیفیزیک111

3961ابتکار كیانفیزیکكارشناسیفیزیک112

3961مختاری ریحانهفیزیکكارشناسیفیزیک113

3971حدیدی فهیمهفیزیکكارشناسیفیزیک114

3971كاللی پور آرمانفیزیکكارشناسیفیزیک115

3971طباطبائی سیدمحمدامینفیزیکكارشناسیفیزیک116

3971واحدی پور مینافوتونیکكارشناسی ارشدفیزیک117

3971علی پورچلی زهرافیزیک پالسما- فیزیک كارشناسی ارشدفیزیک118

3971كریمی صبافیزیک ماده چگال- فیزیک كارشناسی ارشدفیزیک119

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی120
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

طراحی مواد مهندسی-مواد
3951جهاندیده كیارش

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی121
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

طراحی مواد مهندسی-مواد
3951كریم زاده ثابت تارا

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی122
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

سرامیک-مواد
3951رحیمی امیرحسین

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی123
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

سرامیک-مواد
3951قاسمی عباس

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی124
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

متالورژی صنعتی-متالورژی
3951عبادی فرد محمدرضا



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی125
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

متالورژی صنعتی-متالورژی
3951ابراهیم پورقندی بیتا

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی126
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

طراحی مواد مهندسی-مواد
3961محسنی اهنگر علی

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی127
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

طراحی مواد مهندسی-مواد
3961شریفی نگین

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی128
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

سرامیک-مواد
3961امینی ستایش

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی129
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

سرامیک-مواد
3961رحمانی اریا

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی130
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

متالورژی صنعتی-متالورژی
3961وفایی ممقانی پریا

كارشناسیمهندسی مواد و متالورژی131
مهندسی -مهندسی مواد و متالورژی

متالورژی صنعتی-متالورژی
3961محمودی ماكان

3971مدنی شمامی یاسمینمهندسی مواد و متالورژیكارشناسیمهندسی مواد و متالورژی132

3971سیدابوالقاسم هلیاساداتمهندسی مواد و متالورژیكارشناسیمهندسی مواد و متالورژی133

3971رجبی قوزلو محمدحسینمهندسی مواد و متالورژیكارشناسیمهندسی مواد و متالورژی134

3971فرومدی بهمنبیو مواد-مهندسی پزشکیكارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی135

3971فراهانی حمیدریخته گری-مهندسی موادكارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی136

3971زمانیان ایری علیا مهساسرامیک-مهندسی موادكارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی137

3971گودرزی ریحانهسرامیک-مهندسی موادكارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی138

3971شفیعی مرضیهشکل دادن فلزات-مهندسی موادكارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی139

كارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی140
شناسایی و انتخاب - مهندسی مواد 

مواد مهندسی
3971حاتمیان احمد

كارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی141
شناسایی و انتخاب - مهندسی مواد 

مواد مهندسی
3971افکاری مریم

كارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی142
شناسایی و انتخاب - مهندسی مواد 

مواد مهندسی
3971عباسی گلوگاهی سعیده

3961حسین صراف شایانمهندسی مواد و متالورژیدكتریمهندسی مواد و متالورژی143

3961مالیی نفیسهمهندسی مواد و متالورژیدكتریمهندسی مواد و متالورژی144



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3951شهریاری شمیمطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری145

3951شاهین پور یاسمنطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری146

3951حبیب الهی علیطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری147

3951كاله دوز فاطمهمهندسی معماریكارشناسیمهندسی معماری148

3951امین زاده روشنکمهندسی معماریكارشناسیمهندسی معماری149

3951بیاتی مهشادمهندسی معماریكارشناسیمهندسی معماری150

3961نقشی روانسری مژدهطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری151

3961شهریاری علیطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری152

3961ملکی اصل بهزادطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری153

3961باقرزاده همائی كیمیامهندسی معماریكارشناسیمهندسی معماری154

3961بهزادی بهارهمهندسی معماریكارشناسیمهندسی معماری155

3961یاری راد ایدامهندسی معماریكارشناسیمهندسی معماری156

3971ستایش اسماطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری157

3971دژاگه سیناطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری158

3971خبازیان اصفهانی محمدرضاطراحی صنعتیكارشناسیمهندسی معماری159

3971مسعود شادانمهندسی معماریكارشناسیمهندسی معماری160

3971سلیمانشاهی یزد سارامهندسی معماریكارشناسیمهندسی معماری161

3971میرعارفین نوشین ساداتمهندسی معماریكارشناسیمهندسی معماری162

كارشناسی ارشدمهندسی معماری163

مرمت و احیا بناها و بافت های 

حفاظت و مرمت میراث -تاریخی

شهری

3971شیرین پور امیرمحمد

كارشناسی ارشدمهندسی معماری164

مرمت و احیا بناها و بافت های 

حفاظت و مرمت میراث -تاریخی

معماری

3971خسروی راد امید

3971كریمی فاطمهبرنامه ریزی شهریكارشناسی ارشدمهندسی معماری165

3971عباسی سعیدبرنامه ریزی شهریكارشناسی ارشدمهندسی معماری166

3971اجورلو محدثهبرنامه ریزی منطقه ایكارشناسی ارشدمهندسی معماری167

3971نیک پور زینببرنامه ریزی منطقه ایكارشناسی ارشدمهندسی معماری168



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971جعفری مریمطراحی شهریكارشناسی ارشدمهندسی معماری169

3971محبی زانیانی زهرا3مهندسی معماری كارشناسی ارشدمهندسی معماری170

3971عدالتخواه محمدجواد3مهندسی معماری كارشناسی ارشدمهندسی معماری171

3971نظریان سروش4مهندسی معماری كارشناسی ارشدمهندسی معماری172

3971پنج تن امیری داریوش4مهندسی معماری كارشناسی ارشدمهندسی معماری173

3971سعادتمند مینا5مهندسی معماری كارشناسی ارشدمهندسی معماری174

3971قوامیان ریحانه6مهندسی معماری كارشناسی ارشدمهندسی معماری175

3971خصالی امیر6مهندسی معماری كارشناسی ارشدمهندسی معماری176

3971نیکزاد محمدحسن6مهندسی معماری كارشناسی ارشدمهندسی معماری177

3971یزدانیان اردستانی فاطمهطراحی صنعتیكارشناسی ارشدمهندسی معماری178

3951دیلفانیان عرفانمهندسی مکانیکكارشناسیمهندسی مکانیک179

3951پاك نهاد رضامهندسی مکانیکكارشناسیمهندسی مکانیک180

3951پوراسالمی پرهاممهندسی مکانیکكارشناسیمهندسی مکانیک181

3961ناظمی ازاد سیدفربدمهندسی مکانیکكارشناسیمهندسی مکانیک182

3961پرواستان انسیهمهندسی مکانیکكارشناسیمهندسی مکانیک183

3961صادقی نائینی محمدرضامهندسی مکانیکكارشناسیمهندسی مکانیک184

3971مظلومی امیرحسینمهندسی مکانیکكارشناسیمهندسی مکانیک185

3971باقری علیمهندسی مکانیکكارشناسیمهندسی مکانیک186

3971محمدی ابوالفضلمهندسی مکانیکكارشناسیمهندسی مکانیک187

3971شیخ زین العابدینی مازیاربیومکانیک-مهندسی پزشکیكارشناسی ارشدمهندسی مکانیک188

3971ماهوری روح اهللآئرودینامیک-مهندسی هوافضاكارشناسی ارشدمهندسی مکانیک189

3971لکزایی حسنجلوبرندگی-مهندسی هوافضاكارشناسی ارشدمهندسی مکانیک190

3971لزریوسفی علیرضاسازه های هوایی-مهندسی هوافضاكارشناسی ارشدمهندسی مکانیک191

3971جعفری جبلی هستی1تبدیل انرژی -مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدمهندسی مکانیک192

3971خالقی سینا1تبدیل انرژی -مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدمهندسی مکانیک193

3971مقیمی حمید1تبدیل انرژی -مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدمهندسی مکانیک194

3971ایمنی كوهی محبوبه2تبدیل انرژی - مهندسی مکانیک كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک195



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971حسین خانی ابوالفضل2تبدیل انرژی - مهندسی مکانیک كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک196

3971كعبی نژادیان امیررضا3مهندسی مکانیک تبدیل انرژی كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک197

3971میر حامد4مهندسی مکانیک تبدیل انرژی كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک198

كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک199
طراحی كاربردی - مهندسی مکانیک 

1
3971ناصری فاطمه

كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک200
طراحی كاربردی - مهندسی مکانیک 

1
3971رمضانی حسن

كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک201
طراحی كاربردی - مهندسی مکانیک 

2
3971صافی علی

كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک202
طراحی كاربردی - مهندسی مکانیک 

3
3971اژدری سروش

كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک203
طراحی كاربردی - مهندسی مکانیک 

4
3971ملکی نجف ابادی علیرضا

كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک204
طراحی كاربردی - مهندسی مکانیک 

5
3971ابادیان محمد

3971محمدی كامیار1ساخت و تولید - مهندسی مکانیک كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک205

3971ابراهیمی مصطفی3ساخت و تولید - مهندسی مکانیک كارشناسی ارشدمهندسی مکانیک206

3961مقدسی حسامتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکدكتریمهندسی مکانیک207

دكتریمهندسی مکانیک208
-طراحی كاربردی-مهندسی مکانیک

مکانیک جامدات
3961برزگرمحمدی سجاد

3961كسائیان نایینی مهدیساخت و تولید-مهندسی مکانیکدكتریمهندسی مکانیک209

3951اعرابی دهج سپهرمهندسی شیمیكارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز210

3951دیر سارامهندسی شیمیكارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز211

3951دهقانی محمدابادی ابوالفضلمهندسی شیمیكارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز212

3961ترابی محمدجوادمهندسی شیمیكارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز213

3961نظری سجادمهندسی شیمیكارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز214

3961میرزائی سیروئی مهدیمهندسی شیمیكارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز215



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971معیل امیرحسینمهندسی شیمیكارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز216

3971بهرامسری محمدبرنامهندسی شیمیكارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز217

3971علی پور علیرضامهندسی شیمیكارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز218

3971طاهری جبلی زهرابیوتکنولوژی- مهندسی شیمی كارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز219

3971حسنی مریمطراحی فرآیندها- مهندسی شیمی كارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز220

3971باللی محسنطراحی فرآیندها- مهندسی شیمی كارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز221

كارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز222
فرایندهای جدا - مهندسی شیمی 

سازی
3971حاج محمدتقی شیرازی رومینا

3971شعبانی مرضیهمهندسی پلیمر- مهندسی شیمی كارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز223

كارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز224
ترموسینتیک و -مهندسی شیمی

كاتالیست
3971پوردالن حمید

كارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز225
مدلسازی، شبیه -مهندسی شیمی

سازی و كنترل
3971حق پناه طاهره

كارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز226
مدلسازی، شبیه -مهندسی شیمی

سازی و كنترل
3971سخاوتی جواد

3961رسولی سجادمهندسی شیمیدكتریمهندسی شیمی، نفت و گاز227

3951جوزی سیددانیالعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران228

3951درگاهیان محمدحسینعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران229

3951پاك طینت محدثهعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران230

3961علوی مهر محمدعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران231

3961ابرام محسنعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران232

3961تجددی نودهی مارالعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران233

3971تیموری سجادعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران234

3971اقامیری سیدمحمدصادقعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران235

3971عالی نژاد علیرضاعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران236

3971ضعیفی میالدعمران-مهندسی عمرانكارشناسیمهندسی عمران237

3971ساعد سیدعطااهللراه و ترابری-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدمهندسی عمران238

3971بنانژاد صادقراه و ترابری-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدمهندسی عمران239

3971زایررضا عطاالهسازه-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدمهندسی عمران240



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971رحمانی پارمیداسازه-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدمهندسی عمران241

3971غالم زاده عسکری مهدیحمل و نقل- مهندسی عمران كارشناسی ارشدمهندسی عمران242

3971رحیمی مهدیحمل و نقل- مهندسی عمران كارشناسی ارشدمهندسی عمران243

3971دالور مهدیژئو تکنیک- مهندسی عمران كارشناسی ارشدمهندسی عمران244

3971زراعتی شمس ابادی محمدژئو تکنیک- مهندسی عمران كارشناسی ارشدمهندسی عمران245

3971سروعظیمی شهابمدیریت ساخت- مهندسی عمران كارشناسی ارشدمهندسی عمران246

3971لطفی كركان نسرینمدیریت ساخت- مهندسی عمران كارشناسی ارشدمهندسی عمران247

3971مقدسی محسنمدیریت ساخت- مهندسی عمران كارشناسی ارشدمهندسی عمران248

3971یوسفی انارك كیمیازلزله-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدمهندسی عمران249

3971مرتضائیان علیرضازلزله-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدمهندسی عمران250

3971شاهوران علی رضامحیط زیست-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدمهندسی عمران251

كارشناسی ارشدمهندسی عمران252
آب و سازه های - مهندسی عمران 

هیدرولیکی
3971حسن ابادی امیرحسین

3971خداقلی علیمدیریت منابع آب- مهندسی عمران كارشناسی ارشدمهندسی عمران253

دكتریمهندسی عمران254
مهندسی و مدیریت -مهندسی عمران

ساخت
3961غرقی مهیار

3961جوادی سیدمحمدمهندسی زلزله-مهندسی عمراندكتریمهندسی عمران255

3951شاهین فر فربدمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر256

3951امینی مهر امیرحسینمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر257

3951توكلی فاطمهمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر258

3961باباپور سپهرمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر259

3961یادگار محمدمهدیمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر260

3961پیرهادی محمدجوادمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر261

3971نمازی نیا سهرابمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر262

3971احسانی رامتینمهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر263

3971احمدی رنجبر ملیکامهندسی كامپیوتركارشناسیمهندسی كامپیوتر264

3971عاشورنیا اناهیتانرم افزار-مهندسی كامپیوتركارشناسی ارشدمهندسی كامپیوتر265

3971صابری زهرانرم افزار-مهندسی كامپیوتركارشناسی ارشدمهندسی كامپیوتر266



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971گل محمدی وردین روشننرم افزار-مهندسی كامپیوتركارشناسی ارشدمهندسی كامپیوتر267

كارشناسی ارشدمهندسی كامپیوتر268
هوش مصنوعی - مهندسی كامپیوتر 

و رباتیکز
3971شهرابادی فاطمه سادات

كارشناسی ارشدمهندسی كامپیوتر269
هوش مصنوعی - مهندسی كامپیوتر 

و رباتیکز
3971اهنگر سمانه

3971خدابندلو ارزوآموزش زبان انگلیسیكارشناسی ارشدزبان270

3971نصرتی رعناآموزش زبان انگلیسیكارشناسی ارشدزبان271

3971رستمی نگینشیمی آلی- شیمی كارشناسی ارشدشیمی272

3971شهید نهاشیمی آلی- شیمی كارشناسی ارشدشیمی273

3971ناصری شکوهشیمی تجزیه- شیمیكارشناسی ارشدشیمی274

3971ورمزیار فاطمهشیمی معدنی- شیمی كارشناسی ارشدشیمی275

3971ال داود سیده پگاهشیمی معدنی- شیمی كارشناسی ارشدشیمی276

3971گنجعلی فاطمهنانو شیمیكارشناسی ارشدشیمی277

3971دوگری هانیهنانو شیمیكارشناسی ارشدشیمی278

3971قاسمی پورماسوله سیدهومنسازه و بدنه خودرو-مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدمهندسی خودرو279

3971محجوب سهیلسازه و بدنه خودرو-مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدمهندسی خودرو280

كارشناسی ارشدمهندسی خودرو281
طراحی سیستم های - مهندسی مکانیک 

دینامیکی خودرو
3971خسرویان امیر

3971گنج خانی میالدبرنامه ریزی سیستمهای اقتصادیكارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت282

كارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت283
كسب و - مدیریت فناوری اطالعات 

كار الکترونیک
3971رازقی بیرامی رضا

كارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت284
نوآوری - مدیریت تکنولوژی 

تکنولوژی
3971سلیمانی علیرضا

3971مهاجری حسینكسب و كار جدید- كارآفرینیكارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت285

3971سلیمانی روح الهاستراتژی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت286

3971كاوسی محمدكیانبازاریابی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت287

كارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت288
توسعه اقتصادی و - علوم اقتصادی 

برنامه ریزی
3971امیری محمد

كارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت289
سیاست های -مدیریت تکنولوژی

تحقیق و توسعه
3971موسوی مهنازسادات



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971ریشه چی فیاض محمدسیستمهای كالن- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت290

دكتریمهندسی پیشرفت291
انتقال - مدیریت تکنولوژی 

تکنولوژی
3961چیذری عماد

كارشناسی ارشدفناوری های نوین292
انرژی -مهندسی سیستم های انرژی

و محیط زیست
3971برزوئی داریوش

كارشناسی ارشدفناوری های نوین293
انرژی -مهندسی سیستم های انرژی

و محیط زیست
3971موسویان سیدفرحان

3971افضلی اردامهندسی فناوری ماهوارهكارشناسی ارشدفناوری های نوین294

3971ضیامحمدابراهیم پور مریمنانو مواد- نانو فناوری كارشناسی ارشدفناوری های نوین295

3971بخشی گوندوغدوئی علینانو مواد- نانو فناوری كارشناسی ارشدفناوری های نوین296

نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود
3971اجتهادی اتناآموزش زبان انگلیسیكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی1

3962رحمتی بارانطراحی شهری-شهرسازیكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی2

3971صبوری زاده بهارشیمی تجزیه- شیمیكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی3

3971ذوالفقاری محمدطراحی صنعتیكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی4

كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی5
سیاست های -مدیریت تکنولوژی

تحقیق و توسعه
3971صالحی محمدفراز

كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی6
نوآوری - مدیریت تکنولوژی 

تکنولوژی
3971مرادی قهدریجانی حسین

كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی7
كسب و - مدیریت فناوری اطالعات 

كار الکترونیک
3971قنبری حسین

3971شهبازی فشتالی سانازاستراتژی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی8

بازاریابی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی9
هاشمی جویباری 

سیدمحمدرضا
3962

كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی10
مرمت و احیا بناها و بافت های 

حفاظت و مرمت میراث -تاریخی
3971وكیلی پریسا

3971رحیمی داریان نادیابیوالکتریک- مهندسی پزشکیكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی11

 پردیس دانشگاهي



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971یاسری فاطمهبیومکانیک-مهندسی پزشکیكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی12

3971نادی زهراطراحی فرآیندها- مهندسی شیمی كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی13

كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی14
بهینه سازی - مهندسی صنایع 

سیستم ها
3971سیدی علی

3971حیدریان امیرسیستمهای كالن- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی15

3962ابن الرسول محدثه ساداتمدیریت مهندسی- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی16

3962شاه رستم بیک ستایشمدیریت مهندسی- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی17

3971رحمانی محمدراه و ترابری-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی18

3971اسالمی رضازلزله-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی19

3971اسکندری امیرسازه-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی20

3971سعیدی فر محمدسازه-مهندسی عمرانكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی21

3971فتحی سهندمدیریت ساخت- مهندسی عمران كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی22

3971فیروزمنش نگینمدیریت ساخت- مهندسی عمران كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی23

كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی24
مهندسی سواحل، - مهندسی عمران 

بنادر و سازه های دریایی
3971موفق شهاب

3971هادیان حمیدنرم افزار-مهندسی كامپیوتركارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی25

3971بارسم ممقانی حیتانرم افزار-مهندسی كامپیوتركارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی26

3962بیطرفان علیمعماری مسکن- مهندسی معماریكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی27

3962اردالن نرگسمعماری مسکن- مهندسی معماریكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی28

كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی29
فضاهای بهداشتی -مهندسی معماری

درمانی
3962محسنی مهدی

3962حسن پوریساقی فاطمهمعماری پایدار-مهندسی معماریكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی30

3962اوالدی مریممعماری پایدار-مهندسی معماریكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی31

كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی32
معماری فضاهای -مهندسی معماری

آموزشی و فرهنگی
3962عرب مهسا

3962مختاری موسوی سیده ای سنمعماری فناوری-مهندسی معماریكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی33

3962سیوانی اصل پریسامعماری فناوری-مهندسی معماریكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی34



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3962پارسی محمدباقرتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی35

3971تولیت مهساتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی36

3971حسنی فرد محمدساخت و تولید-مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی37

كارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی38
سازه و بدنه -مهندسی مکانیک

خودرو
3971خزائلی پویا

نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدورهردیف
ترم 

ورود
3962شیخ اسدی نرجسآموزش زبان انگلیسیكارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی1

3971اقامحمدی ناهیدآموزش زبان انگلیسیكارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی2

3962كاوسی محمدرضاآموزش زبان انگلیسیكارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی3

3962ابدال زاده فندخت محمدشیمی آلی- شیمی كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی4

3971قهرمانی محسنكسب و كار جدید- كارآفرینیكارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی5

3962طایفی اقدم امنهكسب و كار جدید- كارآفرینیكارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی6

3971جودكی محمدكسب و كار جدید- كارآفرینیكارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی7

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی8
انتقال - مدیریت تکنولوژی

تکنولوژی
3962پوستین دوز الناز

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی9
انتقال - مدیریت تکنولوژی

تکنولوژی
3962سنائی امین

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی10
انتقال - مدیریت تکنولوژی

تکنولوژی
3962كریمی لیال

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی11
سیاست های -مدیریت تکنولوژی

تحقیق و توسعه
3971صمدی نیا یگانه

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی12
سیاست های -مدیریت تکنولوژی

تحقیق و توسعه
3971امانی جونقانی بهادر

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی13
نوآوری - مدیریت تکنولوژی 

تکنولوژی
3962فیروزی اوجاق افشین

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی14
نوآوری - مدیریت تکنولوژی 

تکنولوژی
3971زنگوئی نیکو

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی15
نوآوری - مدیریت تکنولوژی 

تکنولوژی
3971باقری محمدرضا

مرکز آموزش الکترونيکي



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی16
نوآوری - مدیریت تکنولوژی 

تکنولوژی
3971هوسپیان سینگردی ارتور

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی17
كسب و - مدیریت فناوری اطالعات 

كار الکترونیک
3971برقی كار مهسا

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی18
كسب و - مدیریت فناوری اطالعات 

كار الکترونیک
3962میرمقتدایی مهدی

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی19
كسب و - مدیریت فناوری اطالعات 

كار الکترونیک
3962وقفی محمدرضا

3962امینی سعیدهاستراتژی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی20

3971حیدری رعنااستراتژی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی21

3962ذوكایی نعمتی سیمااستراتژی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی22

3962نصیری فر ریحانهبازاریابی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی23

3962وحید حمیدبازاریابی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی24

3962مجیدزاده پریسابازاریابی- مدیریت كسب و كار كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی25

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی26
سیستم های -مهندسی برق

الکترونیک دیجیتال
3971زائری امیرانی مهدی

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی27
سیستم های -مهندسی برق

الکترونیک دیجیتال
3971رشیدیان دزفولی بهنام

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی28
سیستم های -مهندسی برق

الکترونیک دیجیتال
3971بیربیک درویشوند جواد

3971بهرامی حسنسیستم های قدرت- مهندسی برق كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی29

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی30
انرژی -مهندسی سیستم های انرژی

و محیط زیست
3971بهرام پور افشین

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی31
انرژی -مهندسی سیستم های انرژی

و محیط زیست
3971لک حسین

3971باقری حمیدرضاطراحی فرآیندها- مهندسی شیمی كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی32

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی33
فرایندهای جدا - مهندسی شیمی 

سازی
3971ملکی سوده

3971مطلب پورعلیشاهی فاطمهمدیریت مهندسی- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی34

3971صادقی محمدحسینمدیریت مهندسی- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی35

3962نکومنش فرد مریممدیریت مهندسی- مهندسی صنایع كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی36



نام خانوادگي و نامرشتهمقطعدانشکدهردیف
ترم 

ورود

3971علیزاده علیسرایی محمدجعفرمدیریت ساخت- مهندسی عمران كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی37

3971سیاحیان دهکردی علیمدیریت ساخت- مهندسی عمران كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی38

3971شرفی فرهادمدیریت ساخت- مهندسی عمران كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی39

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی40
شبکه های -مهندسی كامپیوتر

كامپیوتری
3962شیخی غیور ارسالن

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی41
شبکه های -مهندسی كامپیوتر

كامپیوتری
3962انگار محمدجواد

كارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی42
شبکه های -مهندسی كامپیوتر

كامپیوتری
3962چاغروند حدیث

3962واشقانی فراهانی یاسمیننرم افزار-مهندسی كامپیوتركارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی43

3971قاسمیان دیزج مهر سمانهنرم افزار-مهندسی كامپیوتركارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی44

3971شریف پور مهدیساخت و تولید-مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی45

3971زندوكیلی مهردادساخت و تولید-مهندسی مکانیکكارشناسی ارشدآموزش الکترونیکی46


