
 درخشـان استعدادهاي سهميه طريق از ارشد كارشناسي مقطع در پذيرش براي، ل انصراف هاپس از اعما شورا به هشد ارجاع اسامي

 (دانشگاه آموخته دانش متقاضيان)    99-1400 تحصيلي سال براي

ضمنا پس از اين اگرچه  خواهد شد.به عنوان پذيرش قطعي محسوب و گزينش نتايج اعالم شده پس از موافقت شورا و سازمان سنجش 

انصراف تا آخر مهرماه امکان پذير است اما تغييري در گرايش هاي پذيرفته شدگان اعمال نخواهد شد. تنها در صورت ايجاد شدن ظرفيت، 

ت تکميلي و افراد پذيرفته نشده مورد بررسي قرار خواهند گرفت. همچنين پيگيري ثبت نام مي بايست از طريق اطالعيه هاي تحصيال

 دانشکده ها انجام پذيرد.

 

 توضيحات رشته پذيرفته شده  نام و نام خانوادگي  رديف دانشکده رديف

  سیستم -مخابرات -مهندسی برق زهرا هدایتی راد  مهندسي برق 1

  سیستم های الکترونیک دیجیتال -مهندسی برق مهزا شهرگان   2

  مجتمع الکترونیکمدارهای  -مهندسی برق نوید نصیری    3

  تکمیل ظرفیت رشته های درخواست شده  زاد مکی زادهبه   4

  کنترل -مهندسی برق علی اصغر صادق دستجردی   5

  کنترل -مهندسی برق مرضیه لفوتی    6

  کنترل -مهندسی برق کوثر جز جهانشاهی   7

  کنترل -مهندسی برق عرفان خلیلی    8

  مکاترونیکمهندسی  یاسمین برهانی   9

  کنترل -مهندسی برق پریسا فرقانی آرانی   10

  کنترل -مهندسی برق رضا کاظمی   11

  تکمیل ظرفیت رشته های درخواست شده محمد حسین مدیر روستا   12

  تکمیل ظرفیت رشته های درخواست شده جواد حسن پور سنگلجی   13

  الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی -مهندسی برق حسین دهقان نیری   14

  تکمیل ظرفیت رشته های درخواست شده محمد مهدی ناظری اردکانی   15

  تکمیل ظرفیت رشته های درخواست شده علیرضا انصاری   16

  تکمیل ظرفیت رشته های درخواست شده محمد مهدی هاشمی   17

  سیستم های قدرت -مهندسی برق رژین تهذیبی   18

  تکمیل ظرفیت رشته های درخواست شده سارا شجاعی   19

  سیستم -مخابرات -مهدسی برق علی کرمی کبوده   20



  *سیستم -مخابرات -مهدسی برق هومن محمدی زاده   21

  سیستم -مخابرات -مهندسی برق سید امیر کیانی مرزدارانی     22

  الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی -مهندسی برق احمدرضا کرمی شهنانی   23

  الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی -مهندسی برق متین حدادی   24

  سیستم های قدرت -مهندسی برق سعید کرمی    25

      

  مدیریت ساختمهندسی و  -مهندسی عمران پیمان باصفا  مهندسي عمران 26

  مهندسی و مدیریت ساخت -مهندسی عمران امیرحسین بیکیان   27

  ژئوتکنیک -مهندسی عمران مجتبی اکبری   28

  محیط زیست -مهندسی عمران روناک صادقیان   29

  سازه -مهندسی عمران امیرمحمد برازنده وخشور   30

  سازه -مهندسی عمران پویا سلطانی   31

  سازه  -مهندسی عمران محمد جواد زلیکانی   32

      

  هوش مصنوعی و رباتیکز -مهندسی کامپیوتر شهرزاد شعشعانی  مهندسي كامپيوتر 33

  نرم افزار -مهندسی کامپیوتر محمد ملکی   34

  هوش مصنوعی و رباتیکز -مهندسی کامپیوتر حسین سراج   35

  نرم افزار -مهندسی کامپیوتر سیده مریم سیدی   36

  نرم افزار -مهندسی کامپیوتر مهدی همتی    37

  هوش مصنوعی و رباتیکز -مهندسی کامپیوتر علی ساالر   38

      

  طراحی کاربردی  -مهندسی مکانیک علیرضا اسد بیگی  مهندسي مکانيک 39

  طراحی کاربردی -مهندسی مکانیک دریا فروغی   40

  مکاترونیک مهندسی یوسف البرزی   41

  طراحی کاربردی -مهندسی مکانیک علی شجاعی زاده    42

  بیومکانیک -پزشکیمهندسی  نسترن شکوری فر   43

  تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک محمد امین اباذری   44

  مکاترونیکمهندسی  عرفان مداح   45

  ساخت و تولید –مهندسی مکانیک  محمد جواد بختیاری دوست   46

  سیستم های انرژی –مهندسی سیستم های انرژی  احسان ابرقوئی   47

  طراحی کاربردی –مهندسی مکانیک  دانیال انصاری   48



  سیستم های انرژی –مهندسی سیستم های انرژی  مژگان جعفری   49

  تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک سید محمد مهدی حسینی   50

  تبدیل انرژی –مهندسی مکانیک  پرستو طالقانی   51

  کاربردیطراحی  –مکانیک  مهندسی پوریا فرج زاده خسروشاهی   52

  ساخت و تولید –مهندسی مکانیک  سید حمید سید صالحی    53

      

  سیستم های کالن -مهندسی صنایع حسین رحیمی   مهندسي صنايع 54

  مهندسی مالی -مهندسی صنایع مینا محمدی    55

  بیبازاریا -مدیریت کسب و کار  امیر محمد حدادی   56

  تجارت الکترونیکی –مهندسی فناوری اطالعات  متین شاملو   57

      

  سنجش از دور -مهندسی نقشه برداری نرگس تخت کشها  مهندسي نقشه برداري 58

   ژئودزی -مهندسی نقشه برداری امیرحسین رستمی   59

  سنجش از دور -برداریمهندسی نقشه  عمادالدین همتی   60

  سیستم اطالعات مکانی  -مهندسی نقشه برداری مهدیس یارمحمدی بیگدلی   61

  سیستم اطالعات مکانی  -مهندسی نقشه برداری محمد مرجانی   62

  سیستم اطالعات مکانی -مهندسی نقشه برداری سارا گیوه کش   63

  فتوگرامتری -مهندسی نقشه برداری حسین قاسمی   64

      

  دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوافضا محمدرضا مالکی فرد  مهندسي هوافضا 65

  سازه های هوایی -مهندسی هوافضا حسین کاوه نیا    66

  بازاریابی -مدیریت کسب و کار رضا بهرامی   67

  دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوافضا امین مظلومی اقچای   68

  مالی -مدیریت کسب و کار سینا اسماعیلی ینگجه   69

      

  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  -مهندسی مواد محمدرضا رحمانی زاده  مهندسي و مواد 70

      

  آنالیز عددی -ریاضی کاربردی محمد عربی  رياضي 71

  علوم داده   –ریاضی کاربردی   حانیه قابلی عال   72

      



  تجزیه -شیمی محدثه قاسمی  شيمي 73

  آلی -شیمی پریسا پاکاری شلمانی   74

  آلی -شیمی کیمیا آقایی   75

 دفتر استعدادهاي درخشان –با آرزوي موفقيت 

  


