
پس از اعمال انصراف هاي  97-98 تحصيلي سال براي انـدرخش استعدادهاي سهميه طريق از ارشد كارشناسي مقطع در پذيرش نتايج
  )دانشگاه ي آموخته دانش متقاضيان(    رسيده

شرايطي به دليل تكميل ظرفيت  متقاضي واجد چنانچه 29/5/97در صورت انصراف ساير متقاضيان تا تاريخ : رساند مي شدگان پذيرفته كليه اطالع به

خواهد ن يرفته نشده باشد، پذيرش در آن مجموعه رشته انجام خواهد شد ولي جابجايي در ساير رشته ها كه كليه متقاضيان پذيرفته شده باشند، انجامپذ

تاريخ اگرچه امكان انصراف وجود دارد ولي  وجود خواهد داشت. پس از اين 29/5/97همچنين امكان انصراف و حذف نام از پرتال سازمان سنجش تا  شد. 

پذير مي متقاضي، امكان  شخص توسط و كتبي صورت به تنها انصراف تقاضاي ارائه ضمنا. به دليل بسته شدن پرتال امكان حذف وجود نخواهد داشت

  .باشد

  توضيحات  رشته پذيرفته شده   نام و نام خانوادگي   رديف  دانشكده  رديف

  انصراف  مدارهاي مجتمع الكترونيك -مهندسي برق  ضا زينعليمحمدر    مهندسي برق  

    مدارهاي مجتمع الكترونيك -مهندسي برق  زهرا غالمرضا  1    1

    افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك -مهندسي برق  مهسا صفايي  2    2

    افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك -مهندسي برق  نسرين ايرانپور  3    3

    افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك -مهندسي برق  ميرصادقيسيد محمد   4    4

    مهندسي پزشكي  محمد صادق بنازاده  5    5

  انصراف  سيستم -مخابرات -مهدسي برق  علي خالصي      

    سيستم -مخابرات -مهدسي برق  ياسمن خرسند منش  6    6

    سيستم -مخابرات -مهدسي برق  آناهيتا اكبري   7    7

    سيستم -مخابرات -مهندسي برق  يزهرا معروف  8    8

    سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  محمدرضا جهاني دولت آباد  9    9

  انصراف  سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  زهرا سيفي      

    سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  علي فهيمي خليل آباد  10    10

    سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  مرضيه خالصي  11    11

    الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي -مهندسي برق  ي حاجي حسينيعل  12    12

    كنترل -مهندسي برق  مريم آهنگ  13    13

  انصراف  كنترل -مهندسي برق  رضا كرباسي      

    رشته هاي مورد تقاضا، ظرفيت تكميل   فاطمه سليماني نسب  14    14

    كنترل -مهندسي برق  فاطمه هاشم نيا  15    15

    كنترل -مهندسي برق  ادقيحامد ص  16    16

    كنترل -مهندسي برق  مريم كاظمي اسكري  17    17



     كنترل -مهندسي برق  سيد امير رضا علوي   18    18

            

    سازه -مهندسي عمران  اميرحسين عسجدي  1  مهندسي عمران  19

    مديريت ساخت -مهندسي عمران  محمد امين جعفري  2    20

    آب و سازه هاي هيدروليكي -مهندسي عمران  فريد يوسفي  3    21

    سازه  -مهندسي عمران  مهدي بيدكي  4    22

    ساختمديريت  -مهندسي عمران  سياوش ابراهيم زاده   5    23

    حمل و نقل -مهندسي عمران  علي قدس  6    24

    ژئوتكنيك -مهندسي عمران  محمد عسگري   7    25

    سازه -مهندسي عمران  محمدرضا بابايي   8    26

    مديريت منابع آب  -مهندسي عمران  ا مقدسي پوي  9    27

    محيط زيست -مهندسي عمران  اميد پور عسگري دهنوي   10    28

            

    هوش مصنوعي و رباتيكز -مهندسي كامپيوتر  سيد فريد الدين كيائي   1  مهندسي كامپيوتر  29

    هوش مصنوعي و رباتيكز -مهندسي كامپيوتر  حامد خشه چي   2    30

    هوش مصنوعي و رباتيكز -مهندسي كامپيوتر  قمري  نويد  3    31

    نرم افزار -مهندسي كامپيوتر  مريم طائي   4    32

    معماري سيستم هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر  مائده زمزمه   5    33

    كامپيوتريارتباطي و شبكه هاي  -مهندسي فناوري اطالعات  زهرا نكودري  6    34

    ي مورد تقاضا، ظرفيت تكميلرشته ها  امير كيميايي  7    35

    رشته هاي مورد تقاضا، ظرفيت تكميل  فاطمه السادات طباطبايي فر  8    36

    رشته هاي مورد تقاضا، ظرفيت تكميل  شيدا معجوني   9    37

    رشته هاي مورد تقاضا، ظرفيت تكميل  رضا شكوري روشت  10    38

            

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  پرهام رضايي  1  مهندسي مكانيك  39

    ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  نويد رضا پهلواني   2    40

    طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  سهند فرقداني   3    41

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  احسان ساعد پناه   4    42

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  محمد طايفه   5    43

    تبديل انرژي -هندسي مكانيكم  عاطفه بوجاري  6    44



    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  محمد عماد جمالي   7    45

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  حامد حبيبي دارياني   8    46

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  سيد مجتبي حسني گنگرج  9    47

  انصراف  مهندسي سيستم هاي انرژي  بهزاد زماني پور قهرود      

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  حسين محنت كش  10    48

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  مصطفي خسروي  11    49

    مهندسي سيستم هاي انرژي  پويا نمك شناس   12    50

    مهندسي سيستم هاي انرژي  ابراهيم صديقي   13    51

    مهندسي سيستم هاي انرژي  محمد حسن شاهورديان   14    52

    سازه بدنه خودرو -مهندسي مكانيك  حسين توكلي سيد محمد   15    53

    مهندسي مكاترونيك  امين رستمي   16    54

            

  انصراف  بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  نيما كريمي     مهندسي صنايع  

  انصراف  سيستم هاي مالي -مهندسي صنايع  سامان تيموريان مطلق      

    ماليسيستم هاي  -يعمهندسي صنا  امير حسين پورصالح   1    55

    بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  مهسا خواجوي مطلق  2    56

    بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  پيام محمودي   3    57

  انصراف  بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  مجيد حيدري       

  صرافان  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع  مرتضي ناصري گنج       

    بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  علي مالكي حقيقي   4    58

    بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  شبنم صمديان   5    59

    لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع  محمد رحماني نسب  6    60

    تجارت الكترونيكي -مهندسي فناوري اطالعات  فاطمه قدياني   7    61

    لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع  ري پاريزيمحمد سنج  8    62

            

    سنجش از دور -مهندسي نقشه برداري  سيد احمد علي زاده مقدم  1  مهندسي نقشه برداري  63

    سيستم اطالعات جغرافيايي -مهندسي نقشه برداري  انسيه جواهريان پور  2    64

    عات جغرافياييسيستم اطال -مهندسي نقشه برداري  معصومه محبوبي  3    65

    فتوگرامتري -مهندسي نقشه برداري  عليرضا طاهري دهكردي  4    66

    سيستم اطالعات جغرافيايي -مهندسي نقشه برداري  آرش فتحي  5    67



    سنجش از دور -مهندسي نقشه برداري  زرين وكيلي ورجوي  6    68

    فتوگرامتري -مهندسي نقشه برداري  محمد حسين معززيان  7    69

    سنجش از دور -مهندسي نقشه برداري  شايان سودبر  8    70

            

    جلوبرندگي  -مهندسي هوافضا  علي حامدي اسطخرسر  1  مهندسي هوافضا  71

    ديناميك پرواز و كنترل -مهندسي هوافضا  حسين ابراهيمي   2    72

            

    دسيشناسايي و انتخاب مواد مهن -مهندسي مواد  فاطمه جعفري   1  مهندسي و مواد  73

    شناسايي و انتخاب مواد مهندسي  -مهندسي مواد  فرزاد منتظري   2    74

    شكل دادن فلزات -مهندسي مواد  برنا رفيعي   3    75

            

    آمار رياضي   زهره انوشيرواني   1  رياضي  76

    جبر -رياضي محض  پگاه شريفي   2    77

    آناليز عددي -رياضي كاربردي  مهسا جماليان   3    78

    آناليز عددي -رياضي كاربردي  ياسمن خوشدل توري   4    79

            

    ماده چگال   -فيزيك  علي سلبعليان پور  1  فيزيك  80

    اپتيك و ليزر -فيزيك  اميرحسين براتي سده   2    81

    هسته اي  -فيزيك  محدثه كفالتي   3    82

    هسته اي -فيزيك  حسنا سادات ميرهادي   4    83

            

    آلي -شيمي  ه حيات غيبي سپيد  1  شيمي   84

    تجزيه -شيمي  زينب فيض اللهي   2    85

    دارويي  -شيمي  محدثه ناصر خاكي   3    86

    تجزيه -شيمي  فاطمه خيرخواه زاده   4    87

  

 دفتر استعدادهاي درخشان –با آرزوي موفقيت 










