
 59فني مهندسي ورودي دانشكده  كارشناسيدانشجويان رتبه يك مقطع 

 
 ميلاد ناظر

 رشته:مهندسي كامپيوتر

 71.71معدل كل:

 
 نيلوفر نعمتي

 رشته:مهندسي عمران

 77.87معدل كل:

 
 مهديه آقاجاني

 رشته:مهندسي صنايع 

 77.71معدل كل:

 
 محمد ابراهيم عقيلي

 رشته: مهندسي برق

 77.81كل:معدل 

 
 مهدي حميدي

 رشته: مهندسي مكانيك

 77.18معدل كل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مهدي رحيمي

 رشته :مهندسي شيمي

 77.11معدل كل :

 
 مهناز كيماسي

 مهندسي مواد و متالورژيرشته:

 78.78معدل كل:

 59فني مهندسي ورودي دانشكده دانشجويان رتبه يك مقطع كارشناسي 

 
 مهدي گريمي

 مهندسي كامپيوتررشته: 

 71.81معدل كل:

 
 نفيسه شفيعي

 رشته: مهندسي عمران

 78.87معدل:

 
 علي كلاته عربي

 رشته:مهندسي صنايع

 71معدل كل:

 
 عرفان زارعي

 رشته :مهندسي برق 

 77.81معدل كل: 

 
 فاطمه سادات موچاني

 مهندسي ساخت و توليدرشته: 

 71.18معدل كل: 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 جعفري كمشچهعليرضا 

مهندسي مواد و  رشته:

 متالورژي

 71.11معدل كل:

 
 حسين جعفري

 رشته  :  مكانيك

 71.88معدل كل:  

 

 
 مائده كافي 

 رشته: مهندسي شيمي 

 71.11معدل كل: 

 

 59فني مهندسي ورودي دانشكده دانشجويان رتبه يك مقطع كارشناسي 

 
 زهرا حيدري

 مهندسي ساخت و توليدرشته: 

 71.71كل:معدل 

 
 محمد عرفان حسني 

 رشته : مهندسي برق 

 71.11معدل كل :

 
 كيميا خواجه 

 رشته : مهندسي صنايع

 71.77معدل كل: 

 علي گميزي

 رشته: مهندسي عمران

 77.11معدل كل: 

 
 محمد امين اخاني

 رشته: مهندسي كامپيوتر

 77.87معدل كل:

 
 سمانه تكلو

 رشته : مهندسي شيمي

 71.11معدل: 

 
 علي عزيزْآبادي

 رشته :مهندسي  مكانيك

 77.88معدل كل: 

 
 شكوفه لطفي

مهندسي مواد و  رشته:

 متالورژي

 71.11معدل كل:

 

 

 

 

 

 

 

 



 59دانشجويان رتبه يك مقطع كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي ورودي 

 
 علي مشك ريز

 –مهندسي پليمر  رشته:

 فراورش

 77.11معدل كل:

 
 ريحانه احمدي

-مهندسي شيمي  رشته :

 فرايندهاي جداسازي

 71.18معدل كل :

 
 حديث كرماني

مهندسي شيمي  رشته :

ترموسينتيك -

 وكاتاليست

 77.78معدل كل:

 
 ريحانه عزيز محمدي

 –مهندسي عمران  رشته :

 سازه

 77.18معدل كل :

 
 كاوه سليماني روزبهاني 

مهندسي عمران  رشته :

 ژئوتكنيك –

 71.18معدل كل :

 
 مبينا قاسم آبادي

رشته : مهندسي عمران 

 زلزله_

 71.78معدل كل:

 
 راضيه قادري

 مهندسي مكاترونيك رشته:

 71.77معدل كل :

 
 علي بادران

 -مهندسي مكانيك  رشته :

 ساخت و توليد

 77.77معدل كل :

 
 مهدي بهرامي

مهندسي مكانيك  رشته:

 طراحي كاربردي -

 77.71معدل كل:

 
 نژادكاوه قاسمي 

-مهندسي برق  رشته:

 سيستم هاي قدرت

 71.88معدل كل :

 
 سپيده قليچي

-مهندسي برق رشته:

الكترونيك قدرت 

 وماشين هاي الكتريكي

71.81معدل كل :  

 
 مرجان گيتي منش

مهندسي كامپيوتر  رشته :

 نرم افزار -

71.81معدل كل :  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
محمدحسين عليرضائي 

 مجد آباد كهنه 

 -مهندسي مواد  رشته:

 شكل دادن فلزات

 78.11معدل كل :

 
 محمد رضا صمدي

-مهندسي مواد رشته: :

 شناسايي و انتخاب مواد

 77.11معدل كل:

 
 زهرا مهران فر

 -مهندسي مكانيك  رشته :

  تبديل انرژي

 71.11معدل كل:



 59ارشد دانشكده فني مهندسي ورودي دانشجويان رتبه يك مقطع كارشناسي 

 
 علي فراهاني

-مهندسي برق  رشته :

 سيستم هاي قدرت

 71.81 معدل كل :

 
 حسين اسدي 

-مهندسي برق رشته :

الكترونيك قدرت وماشين 

 هاي الكتريكي

 71.18معدل كل :

 
 احسان عباسي 

مهندسي رشته : 

 نرم افزار -كامپيوتر 

 77.78معدل كل :

 
 ايازياروين 

 –مهندسي پليمر  رشته :

 فراورش

 77.11معدل كل :

 
 سحر كرمي

مهندسي شيمي رشته : 

 فرايندهاي جداسازي-

 71.88معدل كل : 

 
 هانيه واقعي

-مهندسي شيمي  رشته :

 ترموسينتيك وكاتاليست

 71.78معدل كل :

 
 مرتضي سياه پوش

 -مهندسي مواد  رشته :

 شكل دادن فلزات

 78معدل كل :

 
 فرزاد بادكوبه هزاوه

-مهندسي مواد رشته :

 شناسايي و انتخاب مواد

 71.88معدل كل : 

 
 عارفه ربيعي كرهرودي 

مهندسي  رشته :

 تبديل انرژي -مكانيك 

 77.17معدل كل :

 
 زهره مرادي

مهندسي رشته : 

 مكاترونيك

 71.71معدل كل :

 

 ملايي وانقي طاهره  

مهندسي مكانيك رشته : 

 توليدساخت و  -

 71.17معدل كل :

 
 محمد مهدي آبايي 

 -مهندسي مكانيك رشته ::

 طراحي كاربردي

 77.18معدل كل :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 علي ياوري

 –مهندسي عمران  رشته :

 سازه

 71.18معدل كل:

 
 پريا سنايي راد

مهندسي عمران  رشته :

 ژئوتكنيك –

 77.17معدل :

 
 مجيد ناجي

 -مهندسي عمران رشته :

 زلزله

 77.11معدل كل :

 

 


