
رتبهدورهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

1روزانه3931اميري مطهره93611043الكترونيك-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

2روزانه3931انصاريپور ايمان93611052الكترونيك-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

1روزانه3931خسروي مهيار93612116الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي-قدرت-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

2روزانه3931حشمتيان سعيد93612107الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي-قدرت-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

2روزانه3931توگلي عباس93613179سيستم هاي قدرت-قدرت-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

1روزانه3931رادمقدم سورنا93616043كنترل-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

1نوبت دوم3931شريف زاده مصطفي93615513سيستم-مخابرات-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

2روزانه3931ابرقوئي حديث93615142سيستم-مخابرات-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

1روزانه3931رجبعلي پناه حميد93614135ميدان-مخابرات-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

2روزانه3931فاخري محمدحسين93614162ميدان-مخابرات-مهندسي برقكارشناسي ارشدمهندسي برق

1روزانه3931اكاتي نيلوفر93618017مخابرات امن-مهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشدمهندسي برق

1روزانه3931دادگستر ياسر93632134مهندسي خطوط راه آهنكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

2روزانه3931سياهكوهي محمد93632152مهندسي خطوط راه آهنكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

1روزانه3931حسينخاني علي93635054مهندسي ماشينهاي ريليكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

2روزانه3931مدانلو احمد93635153مهندسي ماشينهاي ريليكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

1روزانه3931خان فرخاني اميد93636037كنترل و عالئمكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

 مقطع کارشناسي ارشد94-95فهرست دانش آموختگان ممتاز سال تحصیلي
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2روزانه3931خادم حسيني گوهرداني نرگس93636028كنترل و عالئمكارشناسي ارشدمهندسي راه آهن

1روزانه3931عبداله زاده بيدختي سميه93646054آمار رياضيكارشناسي ارشدرياضي

1روزانه3931قانع مهديه93645143آناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدرياضي

2روزانه3931معروفي آذر عبدالقاهر93645098آناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدرياضي

1روزانه3931جمشيدبيگي زينب93641017آناليز-رياضي محضكارشناسي ارشدرياضي

2روزانه3931خالقي علي93641035آناليز-رياضي محضكارشناسي ارشدرياضي

1روزانه3931سياست كمامردخي سجاد93642027جبر-رياضي محضكارشناسي ارشدرياضي

1روزانه3931موسوي نژاد فاطمه سادات93643016هندسه-رياضي محضكارشناسي ارشدرياضي

1روزانه3931موسوي سيدابوالفضل93672107مديريت سيستم و بهره وري-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدمهندسي صنايع

2روزانه3931جعفري مهر مريم93672035مديريت سيستم و بهره وري-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدمهندسي صنايع

1روزانه3931بيرانوند حيدر93673016مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدمهندسي صنايع

2روزانه3931كاظمي صمد93673151مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدمهندسي صنايع

1روزانه3931عقياني مونا93671115مهندسي صنايع-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدمهندسي صنايع

2روزانه3931اعظمي عادل93671034مهندسي صنايع-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدمهندسي صنايع

1روزانه3931بهشتيان اردكاني آرش93675044تجارت الكترونيك- مهندسي فناوري اطالعات كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

2روزانه3931رجب پور صنعتي ستار93675098تجارت الكترونيك- مهندسي فناوري اطالعات كارشناسي ارشدمهندسي صنايع
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1روزانه3931محمديان بهبهاني زهرا93676125مهندسي لجستيك و زنجيره تامين- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

2روزانه3931شمس الدين احمدي يلدا93676062مهندسي لجستيك و زنجيره تامين- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدمهندسي صنايع

1روزانه3931فخرادخاني سعيده93712098اتمي مولكولي-فيزيككارشناسي ارشدفيزيك

2روزانه3931توكلي مرضيه سادات93712026اتمي مولكولي-فيزيككارشناسي ارشدفيزيك

1روزانه3931محامد الميرا93734043بيو مواد-مهندسي پزشكيكارشناسي ارشدمهندسي مواد و متالورژي

2نوبت دوم3931هاشم خاني مهشيد93734514بيو مواد-مهندسي پزشكيكارشناسي ارشدمهندسي مواد و متالورژي

1روزانه3931اسدرخت محمد93733081استخراج فلزات-مهندسي موادكارشناسي ارشدمهندسي مواد و متالورژي

1روزانه3931شعباني شقايق93732188سراميك-مهندسي موادكارشناسي ارشدمهندسي مواد و متالورژي

1روزانه3931ال يسين سيده هانيه93753009برنامه ريزي شهري-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

2نوبت دوم3931حاجياني مهسا93753518برنامه ريزي شهري-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

1روزانه3931تجردفريماني امين93751017برنامه ريزي منطقه اي-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

2روزانه3922عشرتي درنا92752139طراحي شهري-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

1روزانه3931چيزفهم دانشمنديان مهسا93752126طراحي شهري-شهرسازيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

1روزانه3931صفايي پور زهرا93755045طراحي صنعتيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

2روزانه3931شيرواني نيلوفر93755036طراحي صنعتيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي
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1نوبت دوم3931خوش فطرت ركسانا93756516معماري پايدار-مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

1روزانه3931شفيعي الهام93757034معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي-مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

2روزانه3931زارعي فريده93757025معماري فضاهاي آموزشي و فرهنگي-مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

1روزانه3922نمازي محمدكاظم92759027معماري فناوري-مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

2نوبت دوم3931ساعي بهروزي نيلوفر93760545معماري مسكن- مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

1روزانه3931اكبري پريا93760009معماري مسكن- مهندسي معماريكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

2روزانه3931كدخدايي گل مكاني محبوبه93750055حفاظت و مرمت ميراث شهري-مرمت و احيا بناها و بافت هاي تاريخيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

1روزانه3931حاجي احمدي الهام93750019حفاظت و مرمت ميراث شهري-مرمت و احيا بناها و بافت هاي تاريخيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

1روزانه3931ارفع فاطمه93754063حفاظت و مرمت ميراث معماري-مرمت و احيا بناها و بافت هاي تاريخيكارشناسي ارشدمهندسي معماري و شهرسازي

1روزانه3931ميرمحمدي سيدعليرضا93745126بيومكانيك-مهندسي پزشكيكارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931رستمي علي93742027ديناميك سياالت-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

2روزانه3931عرب خلج آرش93742108ديناميك سياالت-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1نوبت دوم3931بشيري محمد93770517سيستمهاي انرژي-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

2روزانه3931ابراهيمي هفشجاني فرزانه93770007سيستمهاي انرژي-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931يعقوبي عليرضا93774079علوم حرارتي-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

2روزانه3931عظيمي اصغر93774097علوم حرارتي-تبديل انرژي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك
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1روزانه3931شمسي ميالد93749038شكل دهي-ساخت و توليد-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

2روزانه3931موسوي سيدحسن93749074شكل دهي-ساخت و توليد-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931حبيب نژاد كورايم امين93741134ديناميك ارتعاشات و كنترل- طراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

2نوبت دوم3931رحيمي علي رضا93741552ديناميك ارتعاشات و كنترل- طراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931اصلي سيدعلي93746025مكانيك جامدات-طراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931رحمت آبادي داود93772011شكل دهي-طراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931مقصودي عميد93771072مكاترونيك-طراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

2روزانه3931تقي زاده ميترا93771018مكاترونيك-طراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931شاه حسيني زهرا93740015جلوبرندگي-مهندسي هوافضاكارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931آزاد احسان93773008مكانيك مواد و سازه هاي كامپوزيت-طراحي كاربردي-مهندسي مكانيككارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931دل پيشه مصطفي93775071نفت و گاز- تبديل انرژي - مهندسي مكانيك كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

2نوبت دوم3931طباطبائي سيده شهرزاد93775536نفت و گاز- تبديل انرژي - مهندسي مكانيك كارشناسي ارشدمهندسي مكانيك

1روزانه3931عرشي مريم93665035بيوتكنولوژي- مهندسي شيمي كارشناسي ارشدمهندسي شيمي، نفت و گاز

1روزانه3931احمدي نژاد حسين93663008ترموديناميك وسينتيك- مهندسي شيمي كارشناسي ارشدمهندسي شيمي، نفت و گاز

2روزانه3931اكبري احسان93663017ترموديناميك وسينتيك- مهندسي شيمي كارشناسي ارشدمهندسي شيمي، نفت و گاز
Page 5 of 9



رتبهدورهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

 مقطع کارشناسي ارشد94-95فهرست دانش آموختگان ممتاز سال تحصیلي

1روزانه3931موحدي آخوره تهمينه93661055صنايع شيميايي معدني- مهندسي شيمي كارشناسي ارشدمهندسي شيمي، نفت و گاز

1روزانه3931محمدي سعيد93664179طراحي شبيه سازي و كنترل فرايندها- مهندسي شيمي كارشناسي ارشدمهندسي شيمي، نفت و گاز

2روزانه3931پويان محسن93664251طراحي شبيه سازي و كنترل فرايندها- مهندسي شيمي كارشناسي ارشدمهندسي شيمي، نفت و گاز

1روزانه3931ميثاقيان نيلوفر93667081مهندسي مخازن هيدروكربوريكارشناسي ارشدمهندسي شيمي، نفت و گاز

2روزانه3931حسين زاده دهاقاني ياسمن93667018مهندسي مخازن هيدروكربوريكارشناسي ارشدمهندسي شيمي، نفت و گاز

1روزانه3931حاجيلو مجتبي93686053راه و ترابري-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

2روزانه3931اميري ايمان93686026راه و ترابري-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

1روزانه3931فيروزي مسعود93683126سازه-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

2روزانه3931تيموري دنيز93683207سازه-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

1روزانه3931مهمي مرتضي93687179مهندسي زلزله-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

2روزانه3931فتح ابادي شادي93687125مهندسي زلزله-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

1روزانه3931لساني سروش93684073مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران

1روزانه3931نبي زاده شهربابك محمدرضا93685142ژئو تكنيك- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران

2نوبت دوم3931آني مجتبي93685525ژئو تكنيك- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران

1روزانه3931بيرام زاده مصطفي93690036مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران

2روزانه3931حاجي عرب دركاني مرضيه93690045مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي- مهندسي عمران كارشناسي ارشدمهندسي عمران
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1روزانه3931رستگارمقدم محمد93688079مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

2نوبت دوم3931خداوردي احمد93688518مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدمهندسي عمران

1روزانه3931نوريان محمدامين93721089معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

2روزانه3931صفاي نيكو پونه93721044معماري سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

1روزانه3931سهرابي اميد93723134نرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

2روزانه3931احمدي قاجاري بنت الهدي93723008نرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

93722178هوش مصنوعي و رباتيك-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر
مهدي زاده صوفياني 

سيدابوالفضل
1روزانه3931

2روزانه3931انتظاري رحيم93722025هوش مصنوعي و رباتيك-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

1روزانه3931روستائي راضيه93725048شبكه هاي كامپيوتري- مهندسي فناوري اطالعات كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر

1روزانه3931رواقي پريسا93764072شيمي آلي- شيمي كارشناسي ارشدشيمي

2روزانه3931محسني زهرا93764144شيمي آلي- شيمي كارشناسي ارشدشيمي

1روزانه3931غيابي سزار93761044شيمي تجزيه- شيميكارشناسي ارشدشيمي

2نوبت دوم3931كنه مهسا93761535شيمي تجزيه- شيميكارشناسي ارشدشيمي

1روزانه3931تراكمه ساماني ماندانا93763052شيمي فيزيك- شيميكارشناسي ارشدشيمي

1روزانه3931چمني ساناز93762017شيمي معدني- شيمي كارشناسي ارشدشيمي

2نوبت دوم3931شهراب فاطمه93762522شيمي معدني- شيمي كارشناسي ارشدشيمي
Page 7 of 9



رتبهدورهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

 مقطع کارشناسي ارشد94-95فهرست دانش آموختگان ممتاز سال تحصیلي

1روزانه3931كاري تورج93765081نانو شيمي- علوم و فناوري نانو كارشناسي ارشدشيمي

2روزانه3931رمضانعلي زاده حامد93765045نانو شيمي- علوم و فناوري نانو كارشناسي ارشدشيمي

1روزانه3931اسماعيليون عابد93622017سازه و بدنه خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشدمهندسي خودرو

2روزانه3931نجفي فرزين93622134سازه و بدنه خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشدمهندسي خودرو

1روزانه3931كريميان امير93623107سيستم هاي ديناميكي خودرو-مهندسي خودروكارشناسي ارشدمهندسي خودرو

1روزانه3931خاني خواجه سليمان93783044توسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

2روزانه3931سيدي سيدمهدي93783071توسعه اقتصادي و برنامه ريزيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

1نوبت دوم3931كريمي اميرعلي93782552مديريت تكنولوژيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

2روزانه3931اميني علي93782009مديريت تكنولوژيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

1روزانه3931سركشيكيان سيدعلي93784136مديريت اجرائيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

2روزانه3931حاج سيدجوادي سيدحسن93784019مديريت اجرائيكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

1روزانه3931شاه ابراهيمي سيدشهاب الدين93785117مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

2روزانه3931تل سرخي مجتبي93785018مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدمهندسي پيشرفت

1روزانه3931ترابي گلسفيد اويس93581027مديريت سيستم و بهره وري- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدواحد نور

2روزانه3931قاسمي مفيدآباد حسن93581072مديريت سيستم و بهره وري- مهندسي صنايع كارشناسي ارشدواحد نور

1روزانه3931رجبي مسعود93582027نرم افزار-مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشدواحد نور
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رتبهدورهترم ورودنام خانوادگي و نامشماره دانشجورشتهمقطعدانشكده

 مقطع کارشناسي ارشد94-95فهرست دانش آموختگان ممتاز سال تحصیلي

1روزانه3931ناظمي اشني عليرضا93583187مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي-مهندسي صنايعكارشناسي ارشدواحد نور

1روزانه3931زماني امين93580063مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدواحد نور

2روزانه3931رمضانعلي نژاد محمدحسين93580054مهندسي و مديريت ساخت-مهندسي عمرانكارشناسي ارشدواحد نور

1روزانه3931بزي جوان وحيد93585025جبر-رياضي محضكارشناسي ارشدواحد نور

1روزانه3931محرمي روح اله93586124آناليز-رياضي محضكارشناسي ارشدواحد نور

2روزانه3931فشكي بهمن93586088آناليز-رياضي محضكارشناسي ارشدواحد نور

1روزانه3931غالمي علي93588098آناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور

2روزانه3931پندر عباس93588053آناليز عددي- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور

1روزانه3931فرزام صادق93589108تحقيق در عمليات- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور

2روزانه3931دباغيان اميري مصطفي93589054تحقيق در عمليات- رياضي كاربردي كارشناسي ارشدواحد نور

1روزانه3931حسيني سيدمحمد93791019انرژي و محيط زيست-مهندسي سيستم هاي انرژيكارشناسي ارشدفناوري هاي نوين

1روزانه3931كالنتري عرفان93794073نانو مواد- مهندسي نانو فناوري كارشناسي ارشدفناوري هاي نوين

2روزانه3931نيازي اسفياني اصغر93794091نانو مواد- مهندسي نانو فناوري كارشناسي ارشدفناوري هاي نوين
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