
بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

نوع افتخاررتبهنام و نام خانوادگیشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

 المپیاد کشوریمقام سوم المپیاد کشورینوید تورانی91481104عمران- مهندسی عمران کارشناسیمهندسی عمران1

 المپیاد کشوریمقام سوم المپیاد کشوریمحمد بکاءی91411194مخابرات- مهندسی برق کارشناسیمهندسی برق2

 المپیاد کشوریمقام سوم المپیاد کشورییوسف حاجی محمدزاده90555072طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری3

افتخار آفرین کشورینمونه کشوریعلیرضا اکبرزاده91972003شیمی معدنی- شیمی  دکتریشیمی1

افتخار آفرین کشورینمونه کشوریمرتضی اخوت91923008نرم افزار- مهندسی کامپیوتر دکتریکامپیوتر2

افتخار آفرین دانشگاهنمونه دانشگاهسمانه جلیلی صدرآباد91951005شهرسازیدکتریشهرسازی3

نوع افتخاررتبهنام و نام خانوادگیشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

ممتاز پژوهشی1احسان تارقلی93971036فیزیک- شیمی دکتریشیمی1

ممتاز پژوهشی1محمدرضا ایلخانی90941502دینامیک ارتعاشات و کنترل- طراحی کاربردی-مهندسی مکانیکدکتریمکانیک2

ممتاز پژوهشی1مشترکعلیرضا حبیب نژاد کورایم92941089دینامیک ارتعاشات و کنترل- طراحی کاربردی-مهندسی مکانیکدکتریمکانیک3

ممتاز پژوهشی1سید علی مسیبی90832002خط و سازه های ریلی- مهندسی راه آهن دکتریمهندسی راه آهن4

ممتاز پژوهشی1وحیدرضا مهدوی داهوئی92887035مهندسی زلزله- مهندسی عمران دکتریمندسی عمران5

ممتاز پژوهشی1مشترکمجید ایلچی قزاان92887062مهندسی زلزله- مهندسی عمران دکتریمندسی عمران6

ممتاز پژوهشی1مهدی میرزاپور92845001آنالیز عددی-ریاضی کاربردی دکتریریاضی7

ممتاز پژوهشی1حسین وفایی نژاد91933012مهندسی مواد ومتالورژیدکتریمهندسی مواد و متالورژی8

ممتاز پژوهشی1عبداله امیرخانی93811072الکترونیک- مهندسی برق دکتریمهندسی برق9

ممتاز پژوهشی1مصطفی اکبری92821027سیستم محرکه خودرو- مهندسی خودرودکتریمهندسی خودرو10

ممتاز پژوهشی1آزاده نوری فرد91851011معماریدکتریمهندسی معماری و شهرسازی11

ممتاز پژوهشی1مصطفی مهین روستا94861003مهندسی شیمیدکتریمهندسی شیمی12

ممتاز پژوهشی1شعله گل محمدی92912062فیزیکدکتریفیزیک13

ممتاز پژوهشی1پریسا رواقی93764072شیمی آلیکارشناسی ارشدشیمی14

ممتاز پژوهشی1امیرمحمد چوداری خامنه93744036سازه های هوایی-مهندسی هوافضاکارشناسی ارشدمکانیک15

ممتاز پژوهشی1اردوان بابائی94673196مدل سازی سیستمهای کالن-مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی صنایع16

ممتاز پژوهشی1آرمان قادری93613116سیستم های قدرت-قدرت - مهندسی  برق کارشناسی ارشدمهندسی برق17

ممتاز پژوهشی1فرزین نجفی93622134سازه و بدنه خودرو- مهندسی خودرو کارشناسی ارشدمهندسی خودرو18

ممتاز پژوهشی1ابراهیم دالیی میالن92753049برنامه ریزی شهری- شهرسازی کارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی19

ممتاز پژوهشی1حمیدرضا مهدوی92662539فرایندهای جدا سازی- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی20

ممتاز پژوهشی1سید مسعود اشرفی زاده90531337متالورژی صنعتی- مهندسی مواد کارشناسیمهندسی مواد و متالورژی21

فهرست ممتازین پژوهشی به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

فهرست افتخار آفرینان



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

ممتاز پژوهشی1مهدی صفری92412127مخابرات-  مهندسی برق کارشناسیمهندسی برق22

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39211صادقی ارجمند سعید92441105ریاضیات و کاربردهاکارشناسیریاضی1

39212حیدری شمیمه92441087ریاضیات و کاربردهاکارشناسیریاضی2

39213میرزاکوچک شیرازی زهرا92441249ریاضیات و کاربردهاکارشناسیریاضی3

39311هوسپیان سنگردی آنگینه93441252ریاضیات و کاربردهاکارشناسیریاضی4

39312علی وسطی نرگس93441162ریاضیات و کاربردهاکارشناسیریاضی5

39313مهری مرضیه93441216ریاضیات و کاربردهاکارشناسیریاضی6

39411نوروزیان  محدثه94441244ریاضیات و کاربردهاکارشناسیریاضی8

39412مزدارانی فاطمه94441208ریاضیات و کاربردهاکارشناسیریاضی7

39413اسالمی هروان شیما94441028ریاضیات و کاربردهاکارشناسیریاضی9

39411کریمی اضماره زهرا94646044آمار ریاضیکارشناسی ارشدریاضی10

39411رازقی بهروز94645061آنالیز عددی- ریاضی کاربردی کارشناسی ارشدریاضی11

39411کیان حدیثه94641559آنالیز-ریاضی محضکارشناسی ارشدریاضی12

39411رحمن ستایش داریوش94643026هندسه-ریاضی محضکارشناسی ارشدریاضی13

39311 ده بزرگی راضیه93845018آنالیز عددی-ریاضی کاربردی دکتریریاضی14

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39411برومند میترا94651009آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدزبان1

39412خلیلی مهسا94651036آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدزبان2

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39411شهبازی ندا94761541شیمی تجزیه- شیمیکارشناسی ارشدشیمی1

39412میرمجیدی سیدعلی94761087شیمی تجزیه- شیمیکارشناسی ارشدشیمی2

39411قالوند رضا94764136شیمی آلی- شیمی کارشناسی ارشدشیمی3

39412رحیمی جمال94764064شیمی آلی- شیمی کارشناسی ارشدشیمی4

39411آریازاده مریم94762015شیمی معدنی- شیمی کارشناسی ارشدشیمی5

39412سلطانی عاطفه94762069شیمی معدنی- شیمی کارشناسی ارشدشیمی6

39412اردانی مینا94762006شیمی معدنی- شیمی کارشناسی ارشدشیمی7

39411شریفی سیدمحمدحسن94765087نانو شیمی- علوم و فناوری نانو کارشناسی ارشدشیمی8

39412عزیزی محمدامین94765114نانو شیمی- علوم و فناوری نانو کارشناسی ارشدشیمی9

39311 صالح اندیش راضیه93973036شیمی تجزیه- شیمیدکتریشیمی10

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده ریاضی به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده زبان

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده شیمی به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39411انتظاری اشکان94791018انرژی و محیط زیست-مهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشدفناوری های نوین1

39412فراهانی محمد94791045انرژی و محیط زیست-مهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشدفناوری های نوین2

39411خلیلی شاهین94792043مهندسی فناوری ماهوارهکارشناسی ارشدفناوری های نوین3

39411رحیمی ممقانی کاوه94794044نانو مواد- مهندسی نانو فناوری کارشناسی ارشدفناوری های نوین4

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39211سعادت الهه92511133فیزیککارشناسیفیزیک1

39212ربیعی امیرحسین92511124فیزیککارشناسیفیزیک2

39213سلیمانی اردوان92511142فیزیککارشناسیفیزیک3

39312فتح ابادی برجالئی میالد93511198فیزیککارشناسیفیزیک4

39313حاجی باقری مجید93511261فیزیککارشناسیفیزیک5

39321آرمند صفت زهرا93511288فیزیککارشناسیفیزیک6

39411میرافشار سیدحسین94511216فیزیککارشناسیفیزیک7

39412فالح محمد94511171فیزیککارشناسیفیزیک

39413محمدنژاد فرد قره لر  فاطمه94511198فیزیککارشناسیفیزیک

39411فروغی فرنگیس94713051فوتونیککارشناسی ارشدفیزیک10

39411وصال میترا94712114اتمی مولکولی-فیزیککارشناسی ارشدفیزیک11

39412سهرابی سحر94712042اتمی مولکولی-فیزیککارشناسی ارشدفیزیک12

39411اسفندیار رضا94711023حالت جامد-فیزیککارشناسی ارشدفیزیک13

39412کریمی زاده نرگس94711544حالت جامد-فیزیککارشناسی ارشدفیزیک14

39311 افهامی سعیده93912018اتمی مولکولی-فیزیک دکتریفیزیک15

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39411مرزبند امیررضا94412355مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق1

39412چائچی ملت شاهی ارش94411261مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق2

39413عامریان پوریا94412067مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق3

39211بزرگ مهدی92411195الکترونیک- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق4

39212حقی پویا92411411الکترونیک- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق5

39212حسنی کیوان92411384الکترونیک- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق6

39213چاپاری نیا معصومه92411312الکترونیک- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق7

39311توانا فاطمه93411225الکترونیک- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق8

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده فناوری های نوین به تفکیک مقطع تحصیلی

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده فیزیک به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی برق به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39312احمدیه سبحان93411054الکترونیک- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق9

39313اعتمادی نیا مصطفی93411081الکترونیک- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق10

39211امیریان ندا92411123کنترل- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق11

39211چهرازی عبداهلل92411339کنترل- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق12

39212گلیمی کاشی محمدجواد92412334کنترل- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق13

39213قاسم زاده طالرمی محمدرضا92412262کنترل- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق14

39311حیدریان شاهین93411306کنترل- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق15

39312محمدی ساسان93412337کنترل- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق16

39313دانائی زاده رضا93411369کنترل- مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق17

39211السجردی حامد92412343قدرت-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق18

39212تقوی ناصر92411231قدرت-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق19

39213ابراهیمی بهزاد92411006قدرت-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق20

39311معصومی مجره سیداسماعیل93412409قدرت-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق21

39312عطار ابوالفضل93412175قدرت-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق22

39313صدق سیدامین93412103قدرت-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق23

39211مهوری حبیب ابادی محمدمهدی92412496مخابرات-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق24

39212رجایی ریزی محمدمهدی92411447مخابرات-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق25

39213موالبیگی مهدیه92412487مخابرات-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق26

39311صفوی نژاد رامین93412121مخابرات-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق27

39312سلمانی ارانی مسعود93412031مخابرات-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق28

39313فخرزاده دیزجی الهام93412238مخابرات-مهندسی برقکارشناسیمهندسی برق29

39412تجلی محمدباقر94611543افزاره های میکرو و نانو الکترونیک-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق30

39411عبدی حسین94611178افزاره های میکرو و نانو الکترونیک-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق31

39411اروجی نیلوفر94611507سیستم های الکترونیک دیجیتال-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق32

39412محمدی مریم94611286سیستم های الکترونیک دیجیتال-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق33

39411توحیدی گل احمد94611061سیستم های الکترونیک دیجیتال-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق34

39412رحیم نژادگل افشانی امین94612015الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی-قدرت-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق35

39411تقی زاده انصاری حسین94612503الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی-قدرت-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق36

39411زندی سرابسوره امید94616232کنترل-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق37

39412غالمی نژاد ازاده94616106کنترل-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق38

39411افقهی سیدرضا94616016کنترل-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق39

39411ولی الهی ایمان94615195سیستم-مخابرات-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق40

39411رحمان زاده مهدی94614563مخابرات میدان و موج-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق41



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39412پورجعفری مجتبی94614023مخابرات میدان و موج-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق42

39411روحانی سیده مرضیه94611313مدارهای مجتمع الکترونیک-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق43

39412حبیب زاده تنکابنی اروین94611552مدارهای مجتمع الکترونیک-مهندسی برقکارشناسی ارشدمهندسی برق44

39412کریمی حمید94613151سیستم های قدرت- مهندسی برق کارشناسی ارشدمهندسی برق45

39411زمانی احمد94613097سیستم های قدرت- مهندسی برق کارشناسی ارشدمهندسی برق46

39411انارفرهاد میالد94618009مخابرات امن و رمز نگاری- مهندسی برق کارشناسی ارشدمهندسی برق47

39411چگینی محدثه94617068بیوالکتریک- مهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمهندسی برق48

39412یوسفی بهنام94617194بیوالکتریک- مهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمهندسی برق49

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39411مراقب محمدرضا94783087توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت1

39412اکرامی حسنلو ناصر94783024توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت2

39411ناصری عطاالهMBA94786079- کارآفرینی کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت3

39412جعفری مصطفیMBA94786025- کارآفرینی کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت4

39411چیذری عماد94784027مدیریت اجرائیکارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت5

39412مرتضوی سیدعلی94784117مدیریت اجرائیکارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت6

39411محمدخانی غیاثوند حسین94782053انتقال تکنولوژی- مدیریت تکنولوژی کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت7

39412مصحف پناه مصطفی94782071انتقال تکنولوژی- مدیریت تکنولوژی کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت8

39411احمدی بنکدار صابر94789006نوآوری تکنولوژی- مدیریت تکنولوژی کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت9

39412واله شیوا مهیار94789078نوآوری تکنولوژی- مدیریت تکنولوژی کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت10

39411رهبر پرویز94787041کسب و کار الکترونیک- مدیریت فناوری اطالعات کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت11

39412مختاری محمدجواد94787077کسب و کار الکترونیک- مدیریت فناوری اطالعات کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت12

39411اصغرزاده کرمشاهلو ایرج94785007مدلسازی سیستمهای کالن- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت13

39412جالیر مسعود94785516مدلسازی سیستمهای کالن- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی پیشرفت14

39311باباخان علیرضا93983036سیاست گذاری علم و فناوریدکتریمهندسی پیشرفت15

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39411زائری احمدرضا94622078سازه و بدنه خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمهندسی خودرو1

39412طبایی امین94622087سازه و بدنه خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمهندسی خودرو2

39411یونسی مصطفی94621124سیستم محرکه خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمهندسی خودرو3

39412صفایی عرشی عطیه94621545سیستم محرکه خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمهندسی خودرو4

39411شیبانیان محسن94623072سیستم های دینامیکی خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمهندسی خودرو5

39412رحمانی فرزاد94623054سیستم های دینامیکی خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمهندسی خودرو6

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی پیشرفت به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی خودرو به تفکیک رشته تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39211فرازمند مینو92433195مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن1

39212حاجی زمانی زینب92433087مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن2

39213کاشی منصوری محمدرضا92433213مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن3

39311فرهنگی مهماندوست علیا محمدرضا93433225مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن4

39312مهدویان نعیمه93433216مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن5

39313آشور علی93433009مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن6

3 مشترک3931صادقی اگات93433126مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن7

39411اسدی خمامی مهدی94433001مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن8

39412طالئی همراه حسین94433127مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن9

39413ثنائی ایلخچی علی94433046مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن10

39211ارباب علی92431034مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن11

39212آنسته سینا92431007مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن12

39311کاهه شادناز93431153مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن13

39312پیرزاده سیدپرهام93431045مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن14

39411معینی اسطرخ مهدی94431225مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن15

39412نصرابادی پوریا94431234مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن16

39413صفری فاطمه94431153مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن17

39413باقری راینی ارشیا94431045مهندسی خط و سازه های ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن18

39211نجفی میالد92432213مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن19

39212جهانی میالد92432051مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن20

39213اقبال سعدابادی حمیدرضا92432015مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن21

39311حیدری محمدرضا93432072مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن22

39312درویشوند امیرحسین93432117مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن23

39411علیاری شوره دلی یگانه94432136مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن24

39412عسگری سپهر94432127مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن25

39413زارع بیدکی فائزه94432091مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسیمهندسی راه آهن26

39321هاشمی راد امیر93636199کنترل و عالئمکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن27

39322شیخی منصوره93636145کنترل و عالئمکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن28

39322معصومی زهرا93636181کنترل و عالئمکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن29

39412میرقوامی مهساسادات94633135مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن30

39411فکور ارغوان94633099مهندسی حمل و نقل ریلیکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن31

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی راه آهن به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39322سالجقه محمد93632242مهندسی خطوط راه آهنکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن32

39411سیدسجادی پانته ا94632149مهندسی خطوط راه آهنکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن33

39411مومنی غالمرضا94631098مهندسی راه آهن برقیکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن34

39412نجفی الریجانی سپهر94631107مهندسی راه آهن برقیکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن35

39411باب نادی رضا94635016مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن36

39412رضاصفت بلسبنه ئ محمد94635124مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن37

39412مرتاضیان مهرداد94635187مهندسی ماشینهای ریلیکارشناسی ارشدمهندسی راه آهن38

39221 فرستاده صنوبری ایمان92831053ماشینهای ریلی- مهندسی راه آهن دکتریمهندسی راه آهن39

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39211علیزاده آیدا92462065مهندسی شیمیکارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز1

39212توکل ایمان92461096مهندسی شیمیکارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز2

39213ایال میترا92461051مهندسی شیمیکارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز3

39311بهزادی علی93461045مهندسی شیمیکارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز4

39312نظری خوراسگانی علی93461396مهندسی شیمیکارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز5

39313محمدی هارونی فهیمه93461297مهندسی شیمیکارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز6

39411فریس ابادی علی94461315مهندسی شیمیکارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز7

39412درویشی نوش ابادی محمدامین94461126مهندسی شیمیکارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز8

39413یعسوبی نازنین94461405مهندسی شیمیکارشناسیمهندسی شیمی، نفت و گاز9

39411قهارزاده الهام94663037ترموسینتیک و کاتالیست-مهندسی شیمیکارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز10

39412رحیمی علی94663001ترموسینتیک و کاتالیست-مهندسی شیمیکارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز11

39411رنجبر یاسمن94664114مدلسازی، شبیه سازی و کنترل-مهندسی شیمیکارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز12

39412تقی زاده افشین94664069مدلسازی، شبیه سازی و کنترل-مهندسی شیمیکارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز13

39411ریحانی عاطفه94665018بیوتکنولوژی- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز14

39411بیرقی فاطمه94662127فرایندهای جدا سازی- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز15

39412میرفارسی سیدحسام94662542فرایندهای جدا سازی- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز16

39412فتحی نیازی فاطمه94662073فرایندهای جدا سازی- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز17

39411رسولی سجاد94666032مهندسی پلیمر- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز18

39412آجورلو مجتبی94666005مهندسی پلیمر- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز19

39411زین العابدینی محمدسجاد94667036مهندسی مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشدمهندسی شیمی، نفت و گاز20

39311 ضرغامی سهیل93861063مهندسی شیمیدکتریمهندسی شیمی، نفت و گاز21

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی صنایع به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39211قلی پور فایزه92471411مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع1

39212شاهمیرزایی فاطمه92471231مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع2

39213عمادی پارمیس92471366مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع3

39311مردی ممقانی حمیدرضا93471405مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع4

39312ذکائی مهسا93471198مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع5

39313چگینی علی93471108مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع6

39313قلعه امام قیسی زهرا93471342مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع7

39411علی نظری پیله رود محدثه94471324مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع8

39412مطیع سرور94471414مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع9

39413فالح محمد94511171مهندسی صنایعکارشناسیمهندسی صنایع10

39411شهراشوب ظریفه94672079مدیریت سیستم و بهره وری-مهندسی صنایعکارشناسی ارشدمهندسی صنایع11

39411مظفری شمسی حمیدرضا94672133مدیریت سیستم و بهره وری-مهندسی صنایعکارشناسی ارشدمهندسی صنایع12

39412ادمی عاطفه94672506مدیریت سیستم و بهره وری-مهندسی صنایعکارشناسی ارشدمهندسی صنایع13

39411اسدی احسان94671007بهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی صنایع14

39411ملکی رستاقی مهسا94671232بهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی صنایع15

39412حبیبی فرهاد94671061بهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی صنایع16

39411بابائی اردوان94673196مدلسازی سیستمهای کالن- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی صنایع17

39412چراغی سارا94673043مدلسازی سیستمهای کالن- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی صنایع18

39411عباسی مهران94676059مهندسی لجستیک و زنجیره تامین- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی صنایع19

39412ناطقی معصومه94676077مهندسی لجستیک و زنجیره تامین- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدمهندسی صنایع20

39411علوی اذر فرزانه94675052تجارت الکترونیک- مهندسی فناوری اطالعات کارشناسی ارشدمهندسی صنایع21

39412ناظریه مهسا94675097تجارت الکترونیک- مهندسی فناوری اطالعات کارشناسی ارشدمهندسی صنایع22

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39211ابراهیمی خشایار92551006عمران-مهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمران1

39212ابراهیمی میمند مصطفی92481006عمران-مهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمران2

39213بیات افشاری نوشدخت92481096عمران-مهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمران3

39311دائی زاده محمدجواد93481198عمران-مهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمران4

39312میرقادری سیدحسام93481477عمران-مهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمران5

39313رضائی سبزوار ارزو93481252عمران-مهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمران6

39411مختاری دیزجی فرداد94481423عمران-مهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمران7

39412محسنی پور شایان94481387عمران-مهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمران8

39413وظیفه قاسم سلطانلو ارین94481495عمران-مهندسی عمرانکارشناسیمهندسی عمران9

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی عمران به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39411خلیلی علیرضا94686518راه و ترابری-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران10

39412چاوشیان نایینی سیدفرهاد94686034راه و ترابری-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران11

39412سامریی سیدعلیرضا94686061راه و ترابری-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران12

39411علیخانی فرد محمدامین94683149سازه-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران13

39412رزاقیان قادیکالیی مهرداد94683059سازه-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران14

39411گل بیدی میالد94687133مهندسی زلزله-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران15

39412مصطفوی دلیجانی یاسر94687151مهندسی زلزله-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران16

39411یوسفی پور پریسا94681053مهندسی محیط زیست-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران17

39411هالل بیرجندی اویس94688096مهندسی و مدیریت ساخت-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران18

39412کرمعلی افشین94688033مهندسی و مدیریت ساخت-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران19

39411شریفی فاطمه94682099حمل و نقل- مهندسی عمران کارشناسی ارشدمهندسی عمران20

39412توفیقی کاسب فروغ الزمان94682045حمل و نقل- مهندسی عمران کارشناسی ارشدمهندسی عمران21

39412احمدی نژاد امیرحسین94682506حمل و نقل- مهندسی عمران کارشناسی ارشدمهندسی عمران22

39411رزمی بشری94685186ژئو تکنیک- مهندسی عمران کارشناسی ارشدمهندسی عمران23

39412سورانی سیدرسول94685069ژئو تکنیک- مهندسی عمران کارشناسی ارشدمهندسی عمران24

39411اعالیی بازکیایی صالح94684017مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی- مهندسی عمران کارشناسی ارشدمهندسی عمران25

39411غرقی مهیار94690503مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی- مهندسی عمران کارشناسی ارشدمهندسی عمران26

39411کمالی فردین94689067مهندسی و مدیریت منابع آب- مهندسی عمران کارشناسی ارشدمهندسی عمران27

39412مصطفی زاده مصطفی94689076مهندسی و مدیریت منابع آب- مهندسی عمران کارشناسی ارشدمهندسی عمران28

39311 زنگانه روح اله93889045مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی-مهندسی عمران دکتریمهندسی عمران29

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39211حسینی سیدآرین92521105نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر1

39212پیمانی کیان92521042نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر2

39213خدایاری سهیل92522069نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر3

39311اسمان منظر محمدمحسن93521018نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر4

39312سعیدی زاده احسان93521117نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر5

39313صاحب نسق رعنا93521135نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر6

39313هاونگی امیر93521252نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر7

39411کریمیان بنفشه94521189نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر8

39412غالمی زوج سروش94521117نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر9

39413ائین سارا94521009نرم افزار- مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر10

39211صالح اوف امیرمحمد92522132سخت افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر11

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39212فخریان فرزانه92522159سخت افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر12

39213مجاهد محمدمهدی92522231سخت افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر13

39213شکرگزار مهدی92522123سخت افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر14

39311رضائی کیامهر93522072سخت افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر15

39312طبسی سیدمحسن93522126سخت افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر16

39313محمدرضائی میالد93522207سخت افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر17

39411کاظم نژاد امیرحسین94523216معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر18

39411مساحتی محمدنوید94523243معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر19

39413رضوی مهساسادات94523144معماری سیستمهای کامپیوتری کارشناسی-مهندسی کامپیوترکارشناسیمهندسی کامپیوتر20

39411حسینی بیدی سیدارشیا94725027شبکه های کامپیوتری-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر21

39412رییس زاده محمدحسین94725054شبکه های کامپیوتری-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر22

39412بندی ناهید94725018شبکه های کامپیوتری-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر23

39411کاظمی زهرا94721069معماری سیستمهای کامپیوتری-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر24

39412یونسی خانقاهی رقیه94721096معماری سیستمهای کامپیوتری-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر25

39411ورسه مهدی94723169نرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر26

39412پورعلی حمید94723025نرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر27

39412دمیرچی نسیم94723061نرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر28

39411پیمان فرد جواد94722518هوش مصنوعی و رباتیکز- مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر29

39412سعادتی یاسمن94722054هوش مصنوعی و رباتیکز- مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر30

39412فیاض حامد94722554هوش مصنوعی و رباتیکز- مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر31

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39221الماسی فایزه92555027طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی1

39222محمدی مهران92555189طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی2

39223باغبان مشیری حمیرا92555036طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی3

39223شکوهی شمیم92555117طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی4

39321اخونداقلی امیر93555009طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی5

39322شاهدوست مریم93555099طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی6

39323محمودی بختیاری بهناز93555162طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی7

39411خواره مهتاب94555091طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی8

39412صادقی ماندانا94555127طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی9

39413امامی سیدمحمدامین94555235طراحی صنعتیکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی10

39211عطایی شرفه زهرا92551177مهندسی معماریکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی11

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی معماری به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39212مرادی نیلوفر92511232مهندسی معماریکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی12

39213خوشنویس زهرا92551114مهندسی معماریکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی13

39311عزتی شادی93551144مهندسی معماریکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی14

39312عالقه بند فاطمه93551153مهندسی معماریکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی15

39313زیرراهی راضیه93551081مهندسی معماریکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی16

39411فریدنی فریما94551172مهندسی معماریکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی17

39412حسینیان مهسا94551082مهندسی معماریکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی18

39413بروشکی بهار94551037مهندسی معماریکارشناسیمهندسی معماری و شهرسازی19

39411عزتی مهران94753024برنامه ریزی شهری-شهرسازیکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی20

39412هخامنشیان مسعود94753051برنامه ریزی شهری-شهرسازیکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی21

39411ایزدی بروجنی بهار94751015برنامه ریزی منطقه ای-شهرسازیکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی22

39412رنگرز شیدا94751042برنامه ریزی منطقه ای-شهرسازیکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی23

39411حسینی سیده مریم94752518طراحی شهری-شهرسازیکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی24

39412خانزاده پاکدهی صدیقه94752026طراحی شهری-شهرسازیکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی25

39411سیفی زاده ساالر94755042طراحی صنعتیکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی26

39412منفرد مهنام94755087طراحی صنعتیکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی27

39412غالمی کوسجی مینا94755123طراحی صنعتیکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی28

کارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی29
حفاظت و مرمت میراث -مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی

شهری
39411طهماسبی بلداجی ناهید94750039

کارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی30
حفاظت و مرمت میراث -مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی

معماری
39411گلدانساز سیدکیوان94754519

39411عربشاهی مریم94779058مهندسی بیمارستانکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی31

39412خلیلی پرستو94779085مهندسی بیمارستانکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی32

39411قلیچ خانی نسیم94760517معماری مسکن- مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی33

39412میرحسنی سمیرا94760107معماری مسکن- مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی34

39411پژمان فرد ساناز94758015فضاهای بهداشتی درمانی-مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی35

39412نوذری هیکویی مقداد94758051فضاهای بهداشتی درمانی-مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی36

39411رحمانی الهه94756086معماری پایدار-مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی37

39412کالنتری فرد امیر94756522معماری پایدار-مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی38

39411مرادی کالرده مرجان94757035معماری فضاهای آموزشی و فرهنگی-مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی39

39412اکبری لر مریم94757008معماری فضاهای آموزشی و فرهنگی-مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی40

39411خیامی صبا94759033معماری فناوری-مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی41

39412مجیدی موحد محمدحسین94759051معماری فناوری-مهندسی معماریکارشناسی ارشدمهندسی معماری و شهرسازی42

نوع افتخاررتبهنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39211رستمی ارتور92541348مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک1

39212هاشمی ارش92542343مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک2

39213حاجی احمدی اریا92541231مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک3

39311فقیری شاهین93542166مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک4

39312نصیری محسن93542364مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک5

39313صفررضوی زاده طاها93542067مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک6

39313حسینی نوه اکبرابادی حسین93541252مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک7

39411مهربان کوپائی محمدرضا94542283مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک8

39412خالقی جوینان سعید94541207مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک9

39413مهیاری ده سرخی سینا94542292مهندسی مکانیککارشناسیمهندسی مکانیک10

39411شاه علی سحر94745056بیومکانیک-مهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک11

39412مالیی برنتی الهام94745083بیومکانیک-مهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک12

39411نوری محمدرضا94742072دینامیک سیاالت-تبدیل انرژی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک13

39412یوسفوند رضا94742108دینامیک سیاالت-تبدیل انرژی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک14

39411مدنی سیدامیرحسین94770033سیستمهای انرژی-تبدیل انرژی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک15

39412مقدسی حسام94774551علوم حرارتی-تبدیل انرژی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک16

39411غالمعلی پور پیام94774031علوم حرارتی-تبدیل انرژی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک17

39411سلطان طرزه محمدرضا94749518شکل دهی-ساخت و تولید-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک18

39412سیدجعفری سیدپوریا94749527شکل دهی-ساخت و تولید-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک19

39411جعفری علی94741025دینامیک ارتعاشات و کنترل- طراحی کاربردی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک20

39412سالکی فرد علی94741115دینامیک ارتعاشات و کنترل- طراحی کاربردی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک21

39321نانکلی محمد93772525شکل دهی-طراحی کاربردی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک22

39412عرفانیان مژده94772027شکل دهی-طراحی کاربردی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک23

39411نوری سیدمحمد94771569مکاترونیک-طراحی کاربردی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک24

39412مجردی مرتضی94771051مکاترونیک-طراحی کاربردی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک25

39411عموزادی عاطفه94746078مکانیک جامدات-طراحی کاربردی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک26

39412حسینی محمدرضا94746024مکانیک جامدات-طراحی کاربردی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمهندسی مکانیک27

کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک28
مکانیک مواد و سازه های -طراحی کاربردی-مهندسی مکانیک

کامپوزیت
39411حیدری سورشجانی مهسا94773507

39411عبداللهی گل محمد94775036نفت و گاز- تبدیل انرژی - مهندسی مکانیک کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک29

39412غضنفری هلق شهریار94775518نفت و گاز- تبدیل انرژی - مهندسی مکانیک کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک30

39411شنائی انباردان وحید94744061سازه های هوایی-مهندسی هوافضاکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک31

39412قاسم زاده مریم94744079سازه های هوایی-مهندسی هوافضاکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک32

39311 خدادادی محسن93941018دینامیک ارتعاشات و کنترل-طراحی کاربردی - مهندسی مکانیک دکتریمهندسی مکانیک33



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

نوع افتخاررتبهنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39211رفیع پوراسکتانی حمیده92532123سرامیک- مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی1

39212بشیری ورنامخواستی عطیه92532051سرامیک- مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی2

39213دوستی ازاده92532096سرامیک- مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی3

39311گودرزی ریحانه93532171سرامیک- مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی4

39312مصور رحمانی پارمیدا93532189سرامیک- مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی5

39313شعبانی مقدم فراز93532099سرامیک- مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی6

39411ملک زاده حسین94532216سرامیک- مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی7

39412جباری امیررضا94532063سرامیک- مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی8

39413محبوبی حدیثه94532198سرامیک- مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی9

39211عاشری ارمین92533222متالورژی استخراجی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی10

39212پورشاه ابادی حامد92533069متالورژی استخراجی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی11

39213خبزی ارمان92533114متالورژی استخراجی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی12

39311معروفخانی صابر93533216متالورژی استخراجی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی13

39312محمدی امیرحسین93533207متالورژی استخراجی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی14

39311حسین زاده زهرا94533073متالورژی استخراجی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی15

39412حسینی محمدابادی فائزه94533082متالورژی استخراجی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی16

39413ایزدپناه سیده مطهره94533028متالورژی استخراجی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی17

39211قانع نوید92531231متالورژی صنعتی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی18

39212ناطقی حمیدرضا92531285متالورژی صنعتی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی19

39213صدیقی امید92531168متالورژی صنعتی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی20

39311طباطبائی رضائی نیما93531162متالورژی صنعتی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی21

39312مهتاب پور حسین93531234متالورژی صنعتی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی22

39313علی ابادی محسن93531189متالورژی صنعتی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی23

39411بندپی محمد94531037متالورژی صنعتی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی24

39412نصیبی سیسی نگار94531226متالورژی صنعتی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی25

39413رضائی فخر94531118متالورژی صنعتی-مهندسی موادکارشناسیمهندسی مواد و متالورژی26

39411نیک بخت علیرضا94734069بیو مواد-مهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی27

39412اذری رضوان94734006بیو مواد-مهندسی پزشکیکارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی28

39411شریفی دراباد هادی94733045استخراج فلزات-مهندسی موادکارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی29

39411جهانی حسام94732186سرامیک-مهندسی موادکارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی30

39411حاجی میرقاسمی سیدمحمدمهدی94736024شکل دادن فلزات-مهندسی موادکارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی31

فهرست ممتازین آموزشی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی به تفکیک مقطع تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39411غنی ابادی احسان94731177شناسایی و انتخاب مواد فلزی-مهندسی موادکارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی32

39412جاللیان کارازموده نازنین94731267شناسایی و انتخاب مواد فلزی-مهندسی موادکارشناسی ارشدمهندسی مواد و متالورژی33

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39411عبدالحسین زاده پریا94752934طراحی شهری-شهرسازیکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت1

39412انصاری مژگان94752826طراحی شهری-شهرسازیکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت2

39411گرامی شعار پانته ا94784977مدیریت اجرائیکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت3

39412یعقوبی مجید94785142مدیریت اجرائیکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت4

39411جعفری فاطمه94664887مدلسازی، شبیه سازی و کنترل-مهندسی شیمیکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت5

39411حیدری مطهره94662841فرایندهای جدا سازی- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت6

39412جاللی سپهر مهرداد94672829مدیریت سیستم و بهره وری-مهندسی صنایعکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت7

39411میرزایی فرزاد94672964مدیریت سیستم و بهره وری-مهندسی صنایعکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت8

39411نظری امنه94674023مدلسازی سیستمهای کالن- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت9

39412کاویانی الهه94674032مدلسازی سیستمهای کالن- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت10

39411مهرابی حامد94676923مهندسی لجستیک و زنجیره تامین- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت11

39412حسنا امیر94676878مهندسی لجستیک و زنجیره تامین- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت12

39411نجیمی الهام94684071سازه-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت13

39412هاشمی سیده یکتا94684089سازه-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت14

39411اقدسی محمدحسین94687808مهندسی زلزله-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت15

39411بزرگمهر بهنام94688825مهندسی و مدیریت ساخت-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت16

39412اقاجانی صدف94688816مهندسی و مدیریت ساخت-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت17

39311مرجانمهر سیدعلیرضا93725919شبکه های کامپیوتری-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت18

39412خورشا فیروزه94725851شبکه های کامپیوتری-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت19

39411جعفری محمدرضا94723832نرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت20

39412پوریایی پویا94723823نرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت21

39411عالیی امیرعلی94760881معماری مسکن- مهندسی معماریکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت22

39412مصطفی حاتمی عطیه94760917معماری مسکن- مهندسی معماریکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت23

39411نورایی اشتیانی سمانه94759895معماری فناوری-مهندسی معماریکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت24

39411کاظم پور محمدعلی94756888معماری پایدار-مهندسی معماریکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت25

39412ذاکری سها94756861معماری پایدار-مهندسی معماریکارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت26

39411حیدری امیرعلی94742922تبدیل انرژی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی علم و صنعت27

نوع افتخاررتبهنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

فهرست ممتازین آموزشی مرکز آموزش الکترونیکی به تفکیک رشته تحصیلی

فهرست ممتازین آموزشی پردیس دانشگاهی به تفکیک رشته تحصیلی



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

39411سعادت جو صبا94211267آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی1

39412حکیمی طیبه94211159آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی2

39411مقصودیان فرهاد94263662نانو شیمی- علوم و فناوری نانو کارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی3

39412میرزایی چلبیانلو علی94264626نانو شیمی- علوم و فناوری نانو کارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی4

39321طیاری اشتیانی مرجان93222337مدیریت اجرائیکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی5

39322حیدری بالی عبدالعلی93222175مدیریت اجرائیکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی6

39321احمدی فر پرستو93221013مدیریت تکنولوژیکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی7

39322رافتی الهام93221166مدیریت تکنولوژیکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی8

39411امیری بهروز94233034مهندسی ایمنی در راه آهنکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی9

39412خالقی زینب94233196مهندسی ایمنی در راه آهنکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی10

39411متین حسام94252159سیستم های الکترونیک دیجیتال-مهندسی برقکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی11

39411حسینی کاکلکی سیدابراهیم94253158سیستم های قدرت-قدرت-مهندسی برقکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی12

39412حدایق پرست شهرزاد94253131سیستم های قدرت-قدرت-مهندسی برقکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی13

39411اسعدنیا محمد94254007سیستم-مخابرات-مهندسی برقکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی14

39412محمدزاده زاویه علیرضا94254421سیستم-مخابرات-مهندسی برقکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی15

39411صنایعیان امیرمحمد94255419مخابرات امن و رمز نگاری- مهندسی برق کارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی16

39411حق نجات محمدعلی94323267سازه و بدنه خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی17

39412محسنی بهبهانی مهدی94322663سازه و بدنه خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی18

39411جنابی حق پرست سینا94321133سیستم محرکه خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی19

39412ایرانمنش هومن94321061سیستم محرکه خودرو-مهندسی خودروکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی20

39411وامنانی فرزانه94291662مدلسازی، شبیه سازی و کنترل-مهندسی شیمیکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی21

39411عباسی حامد94292482فرایندهای جدا سازی- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی22

39412کاظمی اکرم94292563فرایندهای جدا سازی- مهندسی شیمی کارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی23

39411چنگیزی حسین94272167مدیریت سیستم و بهره وری-مهندسی صنایعکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی24

39412کریمی زهرا94272491مدیریت سیستم و بهره وری-مهندسی صنایعکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی25

39322چاوشی مهدیه93241103شبکه های کامپیوتری- مهندسی فناوری اطالعات کارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی26

39322نیک اختر ندا93241535شبکه های کامپیوتری- مهندسی فناوری اطالعات کارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی27

39321لشگری مرتضی93241427شبکه های کامپیوتری- مهندسی فناوری اطالعات کارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی28

39411فراهانی امیررضا94242509نرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی29

39412محمدخانی علیرضا94242572نرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی30

39411امیدمهر ارش94331086تبدیل انرژی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی31

39412رضوانی داود94331338تبدیل انرژی-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی32

39411زمانیان سینا94323384ساخت و تولید-مهندسی مکانیککارشناسی ارشدمرکز آموزش الکترونیکی33



بسمه تعالی

94-95اسامی ممتازین آموزشی و پژوهشی سال 

دانشگاه علم و صنعت ایران

رتبهترم ورودنام خانوادگی و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشکدهردیف دانشکده

39411اقاگلی فاطمه94584008آمار ریاضیکارشناسی ارشدواحد نور1

39411میرعبدالهی حسناتی سیده معصومه94588078آنالیز عددی- ریاضی کاربردی کارشناسی ارشدواحد نور2

39412احمدیان مریم94588015آنالیز عددی- ریاضی کاربردی کارشناسی ارشدواحد نور3

39411دستاران زهره94589042تحقیق در عملیات- ریاضی کاربردی کارشناسی ارشدواحد نور4

39411فرج وند راضیه94586035آنالیز-ریاضی محضکارشناسی ارشدواحد نور5

39412کرد مژگان94586044آنالیز-ریاضی محضکارشناسی ارشدواحد نور6

39411بنگر داریوش94585001جبر-ریاضی محضکارشناسی ارشدواحد نور7

39411بزرگپور مرجان94587026هندسه-ریاضی محضکارشناسی ارشدواحد نور8

39411کارگر بهاره94583561مدلسازی سیستمهای کالن- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدواحد نور9

39412افشون فاطمه94583014مدلسازی سیستمهای کالن- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدواحد نور10

39411مرادماهیدشتی پریسا94581501مدیریت سیستم و بهره وری- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدواحد نور11

39412چناقچی مژگان94581564مدیریت سیستم و بهره وری- مهندسی صنایع کارشناسی ارشدواحد نور12

39411گلشن علی94580061مهندسی و مدیریت ساخت-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدواحد نور13

39412وزیری نیا یاسین94580079مهندسی و مدیریت ساخت-مهندسی عمرانکارشناسی ارشدواحد نور14

39411محمدی حسن کیاده علی94582063نرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدواحد نور15

39412نوروزی نرگس94582099نرم افزار-مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشدواحد نور16

فهرست ممتازین آموزشی واحد نور به تفکیک رشته تحصیلی


