
ترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

3941تقي زاده انصاري حسين94612503الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي-قدرت-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941محبي محمدرضا94612051الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي-قدرت-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941افقهي سيدرضا94616016كنترل-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941اميرآبادي محمدعلي94615015سيستم-مخابرات-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941ولي اللهي ايمان94615195سيستم-مخابرات-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941محمدي سمانه94617131بيوالكتريك- مهندسي پزشكيكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941روحاني سيده مرضيه94611313مدارهاي مجتمع الكترونيك-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941تجلي محمدباقر94611543افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941عبدي حسين94611178افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941توحيدي گل احمد94611061سيستم هاي الكترونيك ديجيتال-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941اروجي نيلوفر94611507سيستم هاي الكترونيك ديجيتال-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

3941انارفرهاد ميالد94618009مخابرات امن و رمز نگاري- مهندسي برق كارشناسي ارشدمهندسي برق

3941كريمي حميد94613151سيستم هاي قدرت- مهندسي برق كارشناسي ارشدمهندسي برق

3941صادقي فخر عليرضا94613124سيستم هاي قدرت- مهندسي برق كارشناسي ارشدمهندسي برق

3932سالجقه محمد93632242مهندسي خطوط راه آهنكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

3941سيدسجادي پانته ا94632149مهندسي خطوط راه آهنكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

3941نجفي الريجاني سپهر94631107مهندسي راه آهن برقيكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

3932معصومي زهرا93636181كنترل و عالئمكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

3941كريمي اضماره زهرا94646044آمار رياضيكارشناسي ارشدرياضي

3941نجف زاده زهرا94645546آناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدرياضي

3941خدامي سعيد94645052آناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدرياضي

3941بنايي مقدم زهرا94641001آناليز-رياضي محضكارشناسي ارشدرياضي

3941كيان حديثه94641559آناليز-رياضي محضكارشناسي ارشدرياضي

3941بني خالد محمود94642001جبر-رياضي محضكارشناسي ارشدرياضي

3941دانش عسگري سميه94672515مديريت سيستم و بهره وري-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدمهندسي صنايع

3941ناظريه مهسا94675097تجارت الكترونيك- مهندسي فناوري اطالعات كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

 مقطع کارشناسي ارشد1395-96فهرست دانش آموختگان برتر سال تحصیلي 



ترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

 مقطع کارشناسي ارشد1395-96فهرست دانش آموختگان برتر سال تحصیلي 

3941مصلحي فاطمه94675088تجارت الكترونيك- مهندسي فناوري اطالعات كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

3941عباسي مهران94676059مهندسي لجستيك و زنجيره تامين- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

3941ناطقي معصومه94676077مهندسي لجستيك و زنجيره تامين- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

3941بابائي اردوان94673196مدلسازي سيستمهاي كالن- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

3941چراغي سارا94673043مدلسازي سيستمهاي كالن- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

3941ملكي رستاقي مهسا94671232بهينه سازي سيستم ها- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

3941اسدي احسان94671007بهينه سازي سيستم ها- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

3941وصال ميترا94712114اتمي مولكولي-فيزيككارشناسي ارشدفيزيك

3941سهرابي سحر94712042اتمي مولكولي-فيزيككارشناسي ارشدفيزيك

3941سليماني فاطمه94711113حالت جامد-فيزيككارشناسي ارشدفيزيك

3941كريمي زاده نرگس94711544حالت جامد-فيزيككارشناسي ارشدفيزيك

مهندسي مواد و 

متالورژي
3941شريفي درآباد هادي94733045استخراج فلزات-مهندسي موادكارشناسي ارشد

مهندسي مواد و 

متالورژي
3941جالليان كارآزموده نازنين94731267شناسايي و انتخاب مواد فلزي-مهندسي موادكارشناسي ارشد

مهندسي مواد و 

متالورژي
3941پورفرخ امين94731051شناسايي و انتخاب مواد فلزي-مهندسي موادكارشناسي ارشد

3941شيخ پورسيگارودي فايزه94751518برنامه ريزي منطقه اي-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري

3941حسيني سيده مريم94752518طراحي شهري-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري

3941منفرد مهنام94755087طراحي صنعتيكارشناسي ارشدمهندسي معماري

3941روستائي صدرآبادي سارا94755502طراحي صنعتيكارشناسي ارشدمهندسي معماري

3932سبزواري شيوا93758073فضاهاي بهداشتي درماني-مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري

3941كالنتري فرد امير94756522معماري پايدار-مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري

3941مرادي كالرده مرجان94757035معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي-مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري

3941اكبري لر مريم94757008معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي-مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري

كارشناسي ارشدمهندسي معماري
حفاظت و مرمت ميراث -مرمت و احيا بناها و بافت هاي تاريخي

شهري
3941طهماسبي بلداجي ناهيد94750039

كارشناسي ارشدمهندسي معماري
حفاظت و مرمت ميراث -مرمت و احيا بناها و بافت هاي تاريخي

شهري
3941جيران پور پريسا94750504

3941مقدسي حسام94774551تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

3941يوسف وند رضا94742108ديناميك سياالت-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

3941خسرويان چترودي محمدرضا94770015سيستمهاي انرژي-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك



ترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

 مقطع کارشناسي ارشد1395-96فهرست دانش آموختگان برتر سال تحصیلي 

3941مدني سيداميرحسين94770033سيستمهاي انرژي-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

3941عالي زاده مريم94774542علوم حرارتي-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

3941غالمعلي پور پيام94774031علوم حرارتي-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

3941عيسي آبادي بزچلوئي جواد94749054شكل دهي-ساخت و توليد-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

3941رضاپورخانقاه سعيد94741106ديناميك ارتعاشات و كنترل- طراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

3932نانكلي محمد93772525شكل دهي-طراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

3941شنائي انباردان وحيد94744061سازه هاي هوايي-مهندسي هوافضاكارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك
مكانيك مواد و سازه هاي -طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك

كامپوزيت
3941حيدري مهسا94773507

3941غضنفري هلق شهريار94775518نفت و گاز- تبديل انرژي - مهندسي مكانيك كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

مهندسي شيمي، نفت 

و گاز
3932توسلي مريم93665071بيوتكنولوژي- مهندسي شيمي كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي، نفت 

و گاز
3941زاهد مرضيه94662046فرايندهاي جدا سازي- مهندسي شيمي كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي، نفت 

و گاز
3941بيرقي فاطمه94662127فرايندهاي جدا سازي- مهندسي شيمي كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي، نفت 

و گاز
3941رسولي سجاد94666032مهندسي پليمر- مهندسي شيمي كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي، نفت 

و گاز
3932حاتمي الهام93666062مهندسي پليمر- مهندسي شيمي كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي، نفت 

و گاز
3941رحيمي علي94663001ترموسينتيك و كاتاليست-مهندسي شيميكارشناسي ارشد

مهندسي شيمي، نفت 

و گاز
3941تقي زاده افشين94664069مدلسازي، شبيه سازي و كنترل-مهندسي شيميكارشناسي ارشد

مهندسي شيمي، نفت 

و گاز
3941كاظمي حسين94664551مدلسازي، شبيه سازي و كنترل-مهندسي شيميكارشناسي ارشد

3941خليلي عليرضا94686518راه و ترابري-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941چاوشيان نائيني سيدفرهاد94686034راه و ترابري-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941علي خاني فرد محمدامين94683149سازه-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941مسكوچي رامين94683194سازه-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941دادرس اسالملو آرمين94687034مهندسي زلزله-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941گل بيدي ميالد94687133مهندسي زلزله-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941تنكابني بتول94682036حمل و نقل- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941رزمي بشري94685186ژئو تكنيك- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941سوراني سيدرسول94685069ژئو تكنيك- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران



ترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

 مقطع کارشناسي ارشد1395-96فهرست دانش آموختگان برتر سال تحصیلي 

3941غرقي مهيار94690503مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941زال نژاد علي94688024مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941مهري رويندزق بهرام94688069مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

3941كاظمي زهرا94721069معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

3941قنادتوكلي عرفان94723196نرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

3941ورسه مهدي94723169نرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

3941پيمان فرد جواد94722518هوش مصنوعي و رباتيكز- مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

3941زارع جهرمي مرتيا94722045هوش مصنوعي و رباتيكز- مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

3941حسيني بيدي سيدارشيا94725027شبكه هاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

3941برومند ميترا94651009آموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدزبان

3941خليلي مهسا94651036آموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشدزبان

3941نوروزي فرشته94764172شيمي آلي- شيمي كارشناسي ارشدشيمي

3941شهبازي ندا94761541شيمي تجزيه- شيميكارشناسي ارشدشيمي

3941حيدري الهام94761096شيمي تجزيه- شيميكارشناسي ارشدشيمي

3941رضاوندي جمالوئي ساناز94763052شيمي فيزيك- شيميكارشناسي ارشدشيمي

3941آريازاده مريم94762015شيمي معدني- شيمي كارشناسي ارشدشيمي

3941آقاخاني نژاد سارا94762024شيمي معدني- شيمي كارشناسي ارشدشيمي

3941شريفي تركسلويه وجيهه94765096نانو شيمي- علوم و فناوري نانو كارشناسي ارشدشيمي

3941مهين زارع محمد94622105سازه و بدنه خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشدمهندسي خودرو

3941مراقب محمدرضا94783087توسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

3941نوري سرتنگي مرتضي94783114توسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

3941چيذري عماد94784027مديريت اجرائيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

3941جالير مسعود94785516مدلسازي سيستمهاي كالن- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

3941اصغرزاده كرم شاهلو ايرج94785007مدلسازي سيستمهاي كالن- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

3941محمدي هومن94787068كسب و كار الكترونيك- مديريت فناوري اطالعات كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

3941افشارنوري محمد94789015نوآوري تكنولوژي- مديريت تكنولوژي كارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت



ترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

 مقطع کارشناسي ارشد1395-96فهرست دانش آموختگان برتر سال تحصیلي 

3941مرادماهيدشتي پريسا94581501مديريت سيستم و بهره وري- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941نوروزي نرگس94582099نرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدواحد نور

3941خدابنده شهركي ارش94582018نرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941كارگر بهاره94583561مدلسازي سيستمهاي كالن- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدواحد نور

3941افشون فاطمه94583014مدلسازي سيستمهاي كالن- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941گلشن علي94580061مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدواحد نور

3941وزيري نيا ياسين94580079مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941بنگر داريوش94585001جبر-رياضي محضكارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941فرج وند راضيه94586035آناليز-رياضي محضكارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941بزرگپور مرجان94587026هندسه-رياضي محضكارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941احمديان مريم94588015آناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941حافظي الوقره اسماعيل94589024تحقيق در عمليات- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941آقاگلي فاطمه94584008آمار رياضيكارشناسي ارشدواحد نور

ز

3941رحيمي ممقاني كاوه94794044نانو مواد- مهندسي نانو فناوري كارشناسي ارشدفناوري هاي نوين



ترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

 مقطع کارشناسي ارشد1395-96فهرست دانش آموختگان برتر سال تحصیلي 

مركز آموزش 

الكترونيكي
3932طياري اشتياني مرجان93222337مديريت اجرائيكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3932حيدري بالي عبدالعلي93222175مديريت اجرائيكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3932لطف نژاد عبدالحسين93241436شبكه هاي كامپيوتري- مهندسي فناوري اطالعات كارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3932چاوشي مهديه93241103شبكه هاي كامپيوتري- مهندسي فناوري اطالعات كارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941جوكار مريم94272158مديريت سيستم و بهره وري-مهندسي صنايعكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941اميري بهروز94233034مهندسي ايمني در راه آهنكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941خالقي زينب94233196مهندسي ايمني در راه آهنكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3932رافتي الهام93221166مديريت تكنولوژيكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3932احمدي فر پرستو93221013مديريت تكنولوژيكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3932ملك محمد ميالد93221382مديريت تكنولوژيكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941علوي عليرضا94242464نرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941حكيمي طيبه94211159آموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941صادقي فر نفيسه94211366آموزش زبان انگليسيكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941اردالني هيدجي مرضيه94264023نانو شيمي- علوم و فناوري نانو كارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941ميرزائي چلبيانلو علي94264626نانو شيمي- علوم و فناوري نانو كارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941جنابي حق پرست سينا94321133سيستم محركه خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941حكمت شهريار94321178سيستم محركه خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941صنايعيان اميرمحمد94255419مخابرات امن و رمز نگاري- مهندسي برق كارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941متين حسام94252159سيستم هاي الكترونيك ديجيتال-مهندسي برقكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941اسعدنيا محمد94254007سيستم-مخابرات-مهندسي برقكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941محسني بهبهاني مهدي94322663سازه و بدنه خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941اميدمهر آرش94331086تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشد

مركز آموزش 

الكترونيكي
3941زمانيان سينا94323384ساخت و توليد-مهندسي مكانيككارشناسي ارشد


