
     97-98 تحصيلي سال براي انـدرخش استعدادهاي سهميه طريق از دكتري مقطع در پذيرفته شدگان اسامي

 سازمان توسط اسامي تاييد پس ازو سنجش سازمان پرتال در اسامي ورود از پس نمايد مي يادآوري شدگان پذيرفته به تبريك عرض ضمن

 است خواهشمند بنابراين .گرفت خواهد انجام ها دانشكده و تكميلي تحصيالت واحد توسط نام ثبت مراحل ساير كشور، آموزش سنجش

 "كليه پذيرفته شدگان بدون آزمون..."اطالعيه مربوط به و پذيرد انجام ها پيگيري ساير دانشكده و دانشگاه سايت به مراجعه طريق از
 "جدا و ساير واحدها درخشان استعدادهاي دفتر با تماس از ومطالعه نموده  "تيرماه در سايت استعدادهاي درخشان را حتما 31مربوط به 

  .گردد خودداري

  گاهدانش درخشان استعدادهاي دفتر ‐تشكر با

  استاد  رشته پذيرفته شده   نام و نام خانوادگي   رديف  دانشكده  رديف

  عماد روغنيان آقاي دكتر   مهندسي صنايع   فاطمه نيكخو  1  مهندسي صنايع  1

  ياسر صميميآقاي دكتر   مهندسي صنايع   نامدارمحمدرضا   2 "  2

  عماد روغنيانآقاي دكتر   رزرو - مهندسي صنايع  يحيي در فشان    3	"  3

  ياسر صميميآقاي دكتر   رزرو - مهندسي صنايع  مرتضي غريب شاهي   4	"  4

  عماد روغنيانآقاي دكتر   رزرو - مهندسي صنايع  امير عرب شيباني   5	"  5

  ولدان زوج آقاي دكتر   فتوگرامتري  سيده شهرزاد آهويي  1  برداريمهندسي نقشه   6

   علي محمدزاده آقاي دكتر  سنجش از دور   ارسالن قربانيان   2	"  7

  رضا اسالمي فارساني آقاي دكتر   مواد و متالوژي  حامد آقا محمدي   1  موادعلم مهندسي و  8

  آقاي دكتر مجيد سيد صالحي   مواد و متالوژي  پرستو فالح   2    9

      پذيرفته ندارد    مهندسي هوافضا  

  آقاي دكتر فاتحي   كنترل -مهندسي برق  مهسا كريمي  1  مهندسي برق  10

  آقاي دكتر اردبيلي   قدرت -مهندسي برق  محمد مهدي درخشاني   2 "  11

  آقاي دكتر امرايي   قدرت -مهندسي برق  مجتبي مرادي سپه وند   3	"  12

آقاي دكتر احمديان/ دكتر   مخابرات سيستم -مهندسي برق  زهرا عزتي خطب  4 "  13

  بسطامي 

  آقاي دكترآرش احمدي   مخابرات ميدان و موج -مهندسي برق  توحيد نعيمي   5 "  14

  آقاي دكتر صالحي   الكترونيك -مهندسي برق  شايان والي جم   6	"  15

  آقاي دكتر رئيسي   رزرو - الكترونيك -مهندسي برق  زينب پور محمدي   7	"  16

	مهندسي عمران  17 	 خاك و پي -مهندسي عمران  مهدي صفدري سه گنبد   1	   آقاي دكتر عبدي 	

  آقاي دكتر فخري  راه و ترابري -مهندسي عمران  مرتضي قنبري   2	"  18

  آقاي دكتر كياني   سازه -مهندسي عمران  مرضيه محمدي نيكو  3	"  19

  آقاي دكتر موسوي   مديريت منابع آب -عمرانمهندسي   مهديه كالنتري   4	"  20



  ناصر شريفآقاي دكتر   هوش مصنوعي و رباتيكز   نويد نادري   1  مهندسي كامپيوتر  21

  قريشي آقاي دكتر   ساخت و توليد  پژمان كياني   1  مهندسي مكانيك  22

  آقاي دكتر قاجار  طراحي كاربردي -مكانيك جامدات  سيد محمد اخوان علوي   2	"  23

   نجفي اردكاني آقاي دكتر   ديناميك كنترل و ارتعاشات  ميترا تقي زاده   3	"  24

  همايي نژادآقاي دكتر  "  محمد عباسي گواري   4	"  25

  مجيد سلطاني آقاي دكتر   تبديل انرژي  هديه صفري   5	"  26

  خانم دكتر مجري  "  زينب حيدري   6	"  27

  عميد پورآقاي دكتر   سيستم هاي انرژي  زهرا غفارپور  7	"  28

  عبدالرضا سياره آقاي دكتر   تحقيق در عمليات -رياضي كاربردي  سارا طاهري فرد  1  رياضي  29

  آقاي دكتر ابراهيم قرباني   ر جب -رياضي محض  مهسا مظفري نيا   2 "  30

  آقاي دكتر ابراهيم قرباني  رزرو -جبر  -رياضي محض  آرزو مجيدي   3 "  31

  رادين آقاي دكتر   هسته اي  فرزانه نظري   1  فيزيك  32

  آقاي دكتر شهرام صيدي  تجزيه   مينا فتوحي نانسا   1  شيمي  33

  

 


