
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      اسامی پذیرفته شدگان

90-91  سال تحصیلی  

ف نام نام خانوادگی رشته مقطع دانشگاه
دی

 ر

نفتمهنذسی  کارشناسی شریف  1 سعیذ شریفی 

هنذسی برقم کارشناسی علن ٍ صٌعت تْراى اصریً   2 جوشیذ 

 3 هْرشاد قاسن ًصاد مهنذسی برق کارشناسی تْراى

شناسیکار عباسپَر هنذسی برقم   4 سْیل فعال زادُ 

 5 سْیل احوذ زادُ مهنذسی برق کارشناسی عباسپَر

 6 اهیر حیذر پَر مهنذسی برق  کارشناسی شاّد

 7 اکثر لطیفی مهنذسی برق کارشناسی سوٌاى

برق هنذسیم کارشناسی کاشاى  8 هحوذ حسیي قٌثری 

 9 شْاب جعفری مهنذسی برق کارشناسی زًجاى

شناسیکار زًجاى هنذسی برقم   10 حویذرضا غویلَیی 

 11 هْراى ًجفی مهنذسی برق کارشناسی تفرش

 12 هرتضی داٍد ًٍذی مهنذسی برق  کارشناسی تفرش

 13 سعیذ اتَفاضلی مهنذسی برق کارشناسی تفرش

مکانیکمهنذسی  کارشناسی عباسپَر  14 حویذرضا ًَریاى 

مکانیکمهنذسی  کارشناسی بَعلی ّوداى  15 هحسي تْار 

شناسیکار سوٌاى مکانیکمهنذسی    16 حویذ هختاری 

مکانیکمهنذسی  کارشناسی سوٌاى  17 اهیر حسیي صذیقی 

مکانیکمهنذسی  کارشناسی سوٌاى  18 اهیر شْوراد 

مکانیکمهنذسی  کارشناسی شاّرٍد  19 احوذ صثَری 

مکانیکمهنذسی  کارشناسی قن  20 هحوذرضا حسیٌی 

مکانیکمهنذسی  کارشناسی قن  21 حاهذ چراغ 

شناسیکار تربت حیدریِ مکانیکمهنذسی    22 هجیذ هحوَدی 

شیمیمهنذسی  کارشناسی علن ٍ صٌعت  23 شاّیي هاشکَ 

شیمیمهنذسی  کارشناسی صٌعتی اصفْاى  24 هسعَد تذیٌی 

شیمیمهنذسی  کارشناسی صٌعتی اصفْاى  25 علی صادقی 

شیمیمهنذسی  کارشناسی صٌعتی اصفْاى  26 فرشیذ جعفری 

شیمیمهنذسی  کارشناسی سوٌاى  27 هحسي طایفِ راد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ف نام نام خانوادگی رشته مقطع دانشگاه
دی

 ر

 28 ًاصر ٍاعظی شیمی کاربردی کارشناسی تْراى

حوذیا مهنذسی کامپیوتر کارشناسی شاّد  29 هرتضی 

 30 شایاى هْراًپَر مهنذسی کامپیوتر کارشناسی شاّد

 31 اهیي گَدرزی مهنذسی کامپیوتر )نرم افسار( کارشناسی برٍجرد

 32 علی تردتار داًشوٌذ مهنذسی کامپیوتر )سخت افسار( کارشناسی رشت

 33 هْراى حذادی مهنذسی کامپیوتر کارشناسی گلستاى

کامپیوتر مهنذسی کارشناسی اراک  34 هیثن فراّاًی 

 35 هصطفی عٌثرهَ مهنذسی کامپیوتر کارشناسی بٌاب

 36 هحوذ قرغشِ علوم کامپیوتر کارشناسی شْید بْشتی

 37 رضا دّقاى مهنذسی صنایع کارشناسی قن

 38 هحوذ اتراّیوی مهنذسی صنایع کارشناسی تبریس

 39 عرفاى ٍلی پَر مهنذسی صنایع کارشناسی ّوداى

(شباًِ)ٍیي قس  40 اهیر سعیذ قائوی مهنذسی صنایع کارشناسی 

معذنمهنذسی  کارشناسی بیرجٌد  41 هیالد هرآتی 

عمرانمهنذسی  کارشناسی برٍجرد )شباًِ(  42 حسیي هَسَی 

عمرانمهنذسی  کارشناسی شاّرٍد  43 اهیر اصالًی 

دانیکار تْراى عمرانمهنذسی    44 علی قذرتی 

عمرانمهنذسی  کارشناسی ارٍهیِ  45 احوذ حقگَ 

 46 هْراى ًَرٍزی ًصاد مهنذسی مواد کارشناسی فردٍسی هشْد

 47 ًیوا جعفر پٌاُ مهنذسی مواد کارشناسی اراک

 48 تْادر خوی آمار و کاربردها کارشناسی گرگاى

 اهام صادق )ع(
 کارشناسی

 ارشذ
 49 رضا زهردی فرهنگ و ارتباطات

دانیکار تْراى ذاری هواپیماتعمیر و نگه   50 هْذی شجاعی 

دانیکار تْراى  51 ٍحیذ ثقفی تعمیر و نگهذاری هواپیما 

دانیکار تْراى  52 هعیثي شیرازی تعمیر و نگهذاری هواپیما 

دانیکار تْراى  53 سعیذ اسواعیل زادُ مراقبت پرواز 

دانیکار تْراى  54 رسَل پَر تیوَر مخابرات هواپیما 

دانیکار تْراى هواپیما الکترونیک   55 فرشاد حسٌی 

 56 هحوذ جلیٌی ریاضی کاربردی کارشناسی تربیت دبیر تْراى

 57 تاتک خذاجَ فیسیک کارشناسی شاّد

 



 

     اسامی پذیرفته شدگان   

90-91  سال تحصیلی  

ف نام نام خانوادگی رشته مقطع دانشگاه
دی

 ر

برقمهنذسی  کارشناسی گرهسار یاجَادی پَ   1 تْساد 

هنذسی برقم کارشناسی چالَس  2 علی  قٌثری 

قذرت هنذسی برقم کارشناسی آهل  3 هْذی سلیواًی زادُ 

هنذسی برقم کارشناسی گرهسار  4 تٌْام تْراهی 

 5 هیالد قلی زادُ مهنذسی کامپیوتر کارشناسی ایَاًکی

 6 هحوذرضا حسیٌی مهنذسی کامپیوتر کارشناسی قن

هنذسی صنایعم کارشناسی ساٍُ  7 هحوذ هحوَدی 

 8 هْذی فالح مهنذسی عمران کارشناسی علن ٍ فرٌّگ

 9 علیرضا استیری مهنذسی معماری کارشناسی ایَاًکی

 10 علی عرب خَاُ مهنذسی معماری کارشناسی بابل

 11 هحوذ اهیي ًفری یسدی مهنذسی عمران کارشناسی گرهسار

لیرضاع رضایی مذیریت صنعتی کارشناسی دهاًٍد  12 

 13 هیالد تیذی مذیریت صنعتی کارشناسی دهاًٍد

 14 هحوذ حسیي سلین حسابذاری کارشناسی دهاًٍد

 15 هحوذ حیذر قلی زادُ حسابذاری کارشناسی ایَاًکی

 16 هیالد فاخری مذیریت بازرگانی کارشناسی صدرالوتألْیي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     اسامی پذیرفته شدگان 

90-91  سال تحصیلی  

ف نام نام خانوادگی رشته مقطع دانشگاه
دی

 ر

برقمهنذسی  کارشناسی تْراى جٌَب  1 هحوذرضا اختر 

 2 علی اصغر خسرٍی مهنذسی شیمی کارشناسی تْراى جٌَب

 3 هیالد فاخری مهنذسی مکانیک کارشناسی پرًد

 4 رضا  دّقاى مهنذسی شیمی کارشناسی تْراى جٌَب

ذسی موادمهن کارشناسی علَم تحقیقات  5 هحوذ صادق زجاجی 

 6 علی فرجی مهنذسی پسشکی کارشناسی تْراى شوال

 

     اسامی پذیرفته شدگان 

90-91  سال تحصیلی  

ف نام نام خانوادگی رشته مقطع دانشگاه
دی

 ر

 1 هحوذ پَر رجة مهنذسی نفت کارشناسی تْراى شوال

 2 اهیر ّادیاى مهنذسی عمران کارشناسی تْراى شوال

 3 ًاصر رحواًی مهنذسی پسشکی کارشناسی تْراى شوال

 4 رضا اکثر زادُ مذیریت بازرگانی کارشناسی فیرٍزکَُ

 


