
   97-98 تحصيلي سال براي انـدرخش استعدادهاي سهميه طريق از ارشد كارشناسي مقطع در پذيرش نتايج

  ( متقاضيان از دانشگاه هاي ديگر)

ضمن عرض تبريك به پذيرفته شدگان، خواهشمند است چنانچه متقاضيان پذيرفته شده از درخواست خود منصرف شده اند هرچه سريعتر 
راي ارائه انصراف كتبي الزم است به ساختمان ب آنها شوند.جايگزين  ،رزروبه صورت خود را اعالم نمايند تا نفرات اعالم شده  انصراف كتبي

مركزي دانشگاه مراجعه گردد. متقاضيان شهرستاني نيز براي انصراف مي توانند ضمن اعالم كليه مشخصات شناسنامه اي، انصراف خود را 
كليه درخواست هاي انصراف مي بايست توسط فرد متقاضي  ارسال نمايند. 21-88881065 فاكس با ذكر تاريخ و دليل انصراف به شماره

  امضا شده باشند.

  توضيحات  رشته پذيرفته شده   نام و نام خانوادگي   دانشكده  رديف

  پذيرفته  مدارهاي مجتمع الكترونيك  عطااهللا مهسافر  مهندسي برق  

 ٨رزرو  منيژه رضاپور سرمستاني   1رزرو  بوس مهرباني آي سان قا    

 ٩رزرو  عليرضا صفرپور٢رزرو  نيوشا غياثي    

 ١٠رزرو  حشمت اله اصغريان ٣رزرو  اردا افضلي    

 ١١رزرو  مهدي محمدي پرستو٤رزرو  وحيد وكيلي فر    

 ١٢رزرو  سورنا ساويز ٥رزرو  الهه دالوري     

 ١٣رزرو  محدثه كوچكي٦رزرو  عليرضا فتح اله زاده     

 ١٤رزرو  سيد حسين حقيرالسادات٧رزرو  فاطمه برومند    

  پذيرفته  افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك   زهرا آقا پور گنگل آبادي     

 پذيرفته  افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك  شيما مشهدي     

 پذيرفته  ونيكافزاره هاي ميكرو و نانو الكتر  عليرضا فتح اله زاده     

 ١١رزرو  مالك ميرالهي ١رزرو  عليرضا كالمي يزدي     

 ١٢رزرو  محسن فرهمند ٢رزرو  عليرضا صفرپور    

 ١٣رزرو  عليرضا آقا باقرلو ٣رزرو  وحيد وكيلي فر    

 ١٤رزرو  پريسا برجي خاني ٤رزرو  الهه دالوري     

 ١٥رزرو  حشمت اله اصغريان ٥رزرو  مهدي محمدي پرستو     

 ١٦رزرو  آرمينه دستگيري ٦رزرو  فاطمه برومند     

 ١٧رزرو  فائزه دهقاني محمد آبادي ٧رزرو  مير مهدي صادق زاده     

 ١٨رزرو  حديث طاهري ٨رزرو  محمد مهدي كرامتي     

 ١٩رزرو  سحر سخايي ٩رزرو  مليكا پاشاپور يگانه     

    ١٠رزرو  سيد حسين حقيرالسادات     

  پذيرفته  سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  گوهري  زهره مهرابي    



 ٣رزرو  فضلي اآراد ١رزرو  محدثه كوچكي     

 ٤رزرو  عليرضا فغفوري ٢رزرو  محمد رسول روشن پناه     

 پذيرفته  الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي  -مهندسي برق  حسن مجيدي فرناز    

 پذيرفته  قدرت و ماشين هاي الكتريكي الكترونيك -مهندسي برق  عليرضا اميري خورهه    

 پذيرفته  الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي -مهندسي برق  وحيد وكيلي فر    

  ٢رزرو  محمد مهدي داوري١رزرو  حسين دوست محمدي     

  پذيرفته  سيستم  -مخابرات -مهندسي برق  يگانه گوگرد چيان     

  پذيرفته  سيستم -تمخابرا -مهندسي برق  عليرضا كالمي يزدي    

 ٣رزرو  سيده فاطمه صالح نژاد امري  1رزرو  نازنين وطنيان     

 ٤رزرو   4فاطمه صباحي بيگدلي  2رزرو  نيوشا غياثي     

 پذيرفته  ميدان و موج  -مخابرات -مهندسي برق  سروش شفيق    

 پذيرفتهميدان و موج  -مخابرات -مهندسي برق  مهدي محمدي پرستو     

 پذيرفتهميدان و موج  -مخابرات -مهندسي برق  جي خاني پريسا بر    

 پذيرفتهميدان و موج  -مخابرات -مهندسي برق  عليرضا آقاباقرلو    

 پذيرفتهميدان و موج  -مخابرات -مهندسي برق  سورنا ساويز    

 پذيرفتهميدان و موج  -مخابرات -مهندسي برق  حشمت اهللا اصغريان     

 پذيرفتهميدان و موج  -مخابرات -مهندسي برق  اده مير مهدي صادق ز    

 پذيرفته  كنترل -مهندسي برق  محمد رسول روشن شاه    

  پذيرفته  كنترل -مهندسي برق  احسان معتمدي     

 ٣رزرو  اميد اسودي كرماني   1رزرو  منيژه رضاپور    

 ٤رزرو  اسما مخدومي   2رزرو  راضيه وحدت بيورزني    

 پذيرفته  مهندسي مكاترونيك   علي ابادياميرحسين زراعتي     

 پذيرفته  مهندسي مكاترونيك   نيوشا غياثي    

 پذيرفته  مهندسي مكاترونيك   رحيم علي خاني     

 پذيرفته  مهندسي مكاترونيك   عليرضا انصاري ميرزا     

 پذيرفته  مهندسي مكاترونيك   مهسا فرشي تقوي     

      1رزرو  الهه دالوري    

 پذيرفته  مهندسي پزشكي   ابوس مهربانيآي سان ق    

 پذيرفتهمهندسي پزشكي   راضيه شيخ علي زاده فربد    



 پذيرفتهمهندسي پزشكي  محمد مهدي كرامتي فيض آبادي    

 ٤رزرو  فائقه بهرام بيگي  1رزرو  مهيار دوست     

 ٥رزرو  علي فروتن نيا٢رزرو  حديث ايماني پور    

    ٣رورز  فاطمه صباحي بيدگلي     

 پذيرفته  تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  بهنام زينلي   مهندسي مكانيك  

 پذيرفته تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  محمد جمشيد مفيد    

 پذيرفته تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  پوريا ابراهيمي     

 ٤رزرو  ميالد فالحي   1رزرو  ساالر زينالي     

 ٥رزرو  شيما حاج علي ٢رزرو  هادي نعمتي مقدم     

  6رزرو  مصطفي محبوبي ٣رزرو  پارسا نظمي     

 پذيرفته  ساخت و توليد –مهندسي مكانيك   فاطمه سمناني بنگر     

 پذيرفته ساخت و توليد –مهندسي مكانيك   مهدي نجات بخشي     

 پذيرفته ساخت و توليد –مهندسي مكانيك   مصطفي محبوبي     

 پذيرفته ساخت و توليد –مهندسي مكانيك   سينا علي محمديان     

 پذيرفته ساخت و توليد –مهندسي مكانيك   محمدرضا بابايي     

 ٤رزرو  شيما حاج علي   1رزرو  مجتبي ابويي مهريزي     

 ٥رزرو  مطهره فقيه زاده ٢رزرو  پارسا نظمي     

  6رزرو  زهرا حميد زاده ٣رزرو  علي نوروزي     

  پذيرفته  سازه بدنه خودرو – مكانيكندسي مه  محمد مهدي رفيعي     

 ٥رزرو  هانيه آرزو١رزرو  زهرا كشتكار يزدي     

 ٦رزرو محمد كاظم طهماسبي سروستاني ٢رزرو  عليرضا سلطاني رناني     

 ٧رزرو  سينا جوانمرد٣رزرو  فاطمه سمناني بنگر    

    ٤رزرو  سينا علي محمديان     

 پذيرفته  سيستم محركه خودرو -مهندسي مكانيك  شيما حاج علي     

 پذيرفته  سيستم محركه خودرو -مهندسي مكانيك  مجتبي ابويي مهريزي    

 ٦رزرو  محمد كاظم طهماسبي سروستاني١رزرو  ساالر زينالي     

 ٧رزرو  محمد مهدي رفيعي٢رزرو  پوريا ابراهيمي     

 ٨رزرو  فاطمه سمناني بنگر٣رزرو  مصطفي محبوبي    

 ٩رزرو  عليرضا سلطاني رناني ٤رزرو  د زاده زهرا حمي    

    ٥رزرو  سينا جوانمرد    



 پذيرفته  طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو -مهندسي مكانيك  مجتبي ابويي مهريزي     

 پذيرفته  طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو -مهندسي مكانيك  مهدي نجات بخشي     

 ٣رزرو ديانسينا علي محم١رزرو  پوريا ابراهيمي     

 ٤رزرو محمدرضا بابايي خرزوقي٢رزرو  عليرضا سلطاني رناني     

  پذيرفته  مهندسي سيستم هاي انرژي  سحر نظيري     

 ٤رزرو  پارسا نظمي ١رزرو  سيد محمد حسين ستارزاده هاشمي     

 ٥رزرو  شيما حاج علي ٢رزرو  ساالر زينالي     

  ٦رزرو  فقيه زاده  مطهره٣رزرو  محمدرضا بابايي خرزوقي     

 پذيرفته  طراحي فرايند -مهندسي شيمي  سحر نظيري     

 پذيرفته  طراحي فرايند -مهندسي شيمي  ساالر زينالي     

  ٣رزرو  مطهره فقيه زاده١رزرو  پارسا نظمي     

    ٢رزرو  شيما حاج علي     

 يرفتهپذ  طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  سيد محمد حسين ستار زاده هاشمي     

 پذيرفته  طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  امير حسين درويشوند     

 پذيرفته  طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  پوريا ابراهيمي     

    ١رزرو  پويا شهرياري     

    ٢رزرو  مجتبي ابويي مهريزي     

 پذيرفته  سيستم اطالعات جغرافيايي  مسعود كمالي   مهندسي نقشه برداري  

 پذيرفته  سيستم اطالعات جغرافيايي  رحسين ابراهيمي امي    

 ٢رزرو  رضا بابايي ١رزرو  زهره سهرابي     

  پذيرفته  سنجش از دور  معصومه فري دوني     

  ٢رزرو  مهدي رخ افروز  ١رزرو  رضا بابايي    

  پذيرفته  فتوگرامتري   مصطفي كرمي زرندي    

      رزرو  زهره سهرابي     

 پذيرفته  دزي ژئو  ستاره نساجي     

 پذيرفتهژئودزي   محمد حسين هاشملو     

 پذيرفتهژئودزي   كتايون فرجي آستانه     

 پذيرفتهژئودزي   الناز بابايي     

 پذيرفته  بهينه سازي سيستم ها  -مهندسي صنايع  فاطمه رحمتي گورايي   مهندسي صنايع  



 پذيرفته  تم هابهينه سازي سيس -مهندسي صنايع  زهرا سادات ميرجمالي خزاقي     

  ٢رزرو  ميالد زماني   ١رزرو  معصومه خدادادي    

 پذيرفته  سيستم هاي كالن -مهندسي صنايع  نسترن جواني     

 پذيرفته  سيستم هاي كالن -مهندسي صنايع  طوبي اصغري    

 پذيرفته  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع  سينا خدائي     

 پذيرفته  لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع  مريم رحيمي     

 پذيرفته  تجارت الكترونيكي  –مهندسي فناوري اطالعات   ان صابريان احس    

    رزرو  شيوا ترابي     

 پذيرفته  مديريت سيستم هاي اطالعاتي –مهندسي فناوري اطالعات   نازنين اسمعيلي     

 پذيرفته  مديريت سيستم هاي اطالعاتي –مهندسي فناوري اطالعات   سميه خليلي يزدي    

 پذيرفته  مالي  -مديريت كسب و كار  الفخر نازنين طالب    

 پذيرفته  مالي -مديريت كسب و كار  مونا گودرزي    

 پذيرفته  بازاريابي  -مديريت كسب و كار  محمد كيان كاوسي     

 پذيرفته  بازاريابي -مديريت كسب و كار  شيوا صفايي     

 پذيرفته  سيستم هاي مالي  -مهندسي صنايع  سمانه رضا نژاد اصل     

    رزرو  مريم ميرزاپور سنگرودي     

   

  اعالم خواهد شد. لطفا از تماس با دفتر استعدادهاي درخشان خودداري گردد. "ساير رشته ها متعاقبا

 دفتر استعدادهاي درخشان –با آرزوي موفقيت 


