
   96-97 تحصيلي سال براي انـدرخش استعدادهاي سهميه طريق از ارشد كارشناسي مقطع در پذيرش براي شورا به شده ارجاع اسامي
  )دانشگاه آموخته دانش متقاضيان( 

 دفتر به كتبي رافانص )هدانشگا آموزشي شوراي تشكيل از قبل( 01/05/1396مورخ  12ساعت  تا چنانچه رساند مي شدگان پذيرفته كليه اطالع به

 آموزشي شوراي در اسامي نهايي شدن و تاريخ اين از پس اما .باشد مي مقدور سايرين هاي درخواست جابجايي امكان ،ارائه شود درخشان استعدادهاي

 تقاضاي ارائه ضمنا داشت. نخواهد وجود براي سايردانشجويان شده، ايجاد هاي ظرفيت جابجايي امكان ولي دارد وجود انصراف امكان اگرچه دانشگاه،

  .پذير مي باشدمتقاضي، امكان  شخص توسط و كتبي صورت به تنها انصراف

  توضيحات  رشته پذيرفته شده   نام و نام خانوادگي   رديف  دانشكده  رديف

    مدارهاي مجتمع الكترونيك -مهندسي برق  ديلميمحمد سعيد   1  مهندسي برق  1

    يك قدرت و ماشين هاي الكتريكيالكترون -مهندسي برق  بابك سعديه   2    2

    افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك -مهندسي برق  سيد حامد علوي  3    3

    ميدان و موج -مخابرات -مهندسي برق  محمد ابراهيم شهبازي  4    4

    افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك -مهندسي برق  ميكائيل بهمني   5    5

  مشروط  رو)مشترك با پژوهشگاه ني(زاره هاي ميكرو و نانو الكترونيكاف -مهدسي برق  فاطمه قوامي  6    6

    سيستم -مخابرات -مهدسي برق  شيما اسالمي   7    7

    سيستم -مخابرات -مهدسي برق  اميرساالر پاشايي داريان  8    8

    سيستم -مخابرات -مهدسي برق  سيد فرهاد ميركريمي  9    9

    ميدان و موج -ابراتمخ -مهندسي برق  مليكا مومن زاده   10    10

    ميدان و موج -مخابرات -مهندسي برق  مهديار مقدم  11    11

    ميدان و موج -مخابرات -مهندسي برق  فرزين رضايي  12    12

    نتيجه رشته مهندسي پزشكي اعالم نشده است.  فاطمه عبادي   13    13

    يكيالكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتر -مهندسي برق  محمدرضا جعفري  14    14

    سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  امير دربندسري  15    15

    الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي -مهندسي برق  محمود ماليوسفي زاده ريزه چي  16    16

  مشروط  سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  رحيم محمد رحيمي   17    17

    كنترل( سيستم هاي كنترل) -مهندسي برق  اميرحسين صفري  18    18

    كنترل( سيستم هاي كنترل) -مهندسي برق  محمد سوادزاده  19    19

    كنترل( سيستم هاي كنترل) -مهندسي برق  سيد اميد محمدي  20    20

    كنترل( مهندسي سيستم) -مهندسي برق  سيده پرستو حسينيان  21    21

            

    سازه -مهندسي عمران  رويا رئيسي  1  مهندسي عمران  22



    سازه -مهندسي عمران  يعليرضا قديم  2    23

    سازه -مهندسي عمران  دانيال پسران بهبهاني  3    24

    ژئوتكنيك -مهندسي عمران  مهشاد شيخي   4    25

    مديريت منابع آب -مهندسي عمران  مريم زمزمي   5    26

    زلزله -مهندسي عمران  عارفه كشاورزي  6    27

    ژئوتكنيك -مهندسي عمران  مريم كاظمي ابيانه  7    28

    ژئوتكنيك -مهندسي عمران  ارسالن رفيع زاده ملكشاه  8    29

    آب و سازه هاي هيدروليكي -مهندسي عمران  ندا خداوردي   9    30

    آب و سازه هاي هيدروليكي -مهندسي عمران  حميدرضا سجادي گوگدره  10    31

    مديريت ساخت -مهندسي عمران  رضا آرون  11    32

    زلزله -ندسي عمرانمه  فاطمه پور يوسفي كودهي  12    33

    حمل و نقل -مهندسي عمران  ندا كشاورز محمديان  13    34

            

    هوش مصنوعي و رباتيكز -مهندسي كامپيوتر  نگار صبور  1  مهندسي كامپيوتر  35

    هوش مصنوعي و رباتيكز -مهندسي كامپيوتر  شراره حاتمي   2    36

    نوعي و رباتيكزهوش مص -مهندسي كامپيوتر  فاطمه حميد اخالقي  3    37

    شبكه هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر  نكيسا شيخ االسالمي   4    38

    هاي كامپيوتريشبكه -مهندسي كامپيوتر-مهندسي فناوري اطالعات  سيد محمود سيادتي  5    39

    معماري سيستم هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر  فاطمه شيراوند  6    40

انتخاب حداكثر يك   * مهندسي مكاترونيكنرم افزار -امپيوترمهندسي ك  فاطمه فاتحي   7    41

  رشته

    نرم افزار -مهندسي كامپيوتر  سيده مومنه رسولي  8    42

            

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  فرهاد غني پور  1  مهندسي مكانيك  43

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  شهره جاللي نسب  2    44

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  سيد عليرضا صدري  3    45

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  محمد حسين ذوالفقار نسب  4    46

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  نيما بردبار گسكره اي  5    47

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  علي داودآبادي فراهاني   6    48

    مهندسي سيستم هاي انرژي  عرفان طاعتي زاده   7    49

    مهندسي سيستم هاي انرژي  علي غروي همداني   8    50

    طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  پرهام بهزادي وصل  9    51



    سيستم هاي انرژي مشترك با پژوهشگاه نيرومهندسي   محمد حسين اميري   10    52

    طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو -مهندسي مكانيك  حسين پناهي   11    53

    طراحي كاربردي -هندسي مكانيكم  محمد علمي   12    54

انتخاب حداكثر يك   *مديريت كسب و كار...سيستم محركه خودرو -مهندسي مكانيك  اميرحسين كاشاني پيروز  13    55

  رشته
    سازه بدنه خودرو -مهندسي مكانيك  ميالد ذاكري  14    56

    طراحي فرايند -مهندسي شيمي  علي رضا كاظمي  15    57

    ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  مجدياسمن فرحناك   16    58

            

    استراتژي -مديريت كسب و كار  سيد محمد امين لطفيان   1  مهندسي صنايع  59

    بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  اميرحسين كاظمي صبور  2    60

    سيستم هاي مالي -مهندسي صنايع  رباب عينلو  3    61

    سازي سيستم هابهينه  -مهندسي صنايع  علي سماعي  4    62

    بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  رضا علي عسگري  5    63

    تجارت الكترونيكي -مهندسي فناوري اطالعات  اميرحسين يافتيان  6    64

    لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع  ثمين محمودي   7    65

    مهندسي فناوري اطالعات  پوريا خدابنده  8    66

    سيستم هاي كالن اقتصادي و اجتماعي  -مهندسي صنايع  واه شيدا محبوب خ  9    67

    بازاريابي -مديريت كسب و كار  محمد مرادلو  10    68

    سيستم هاي كالن اقتصادي و اجتماعي -مهندسي صنايع  پريا محسن زاده   11    69

    لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع  فاطمه كالنتري قوام آباد  12    70

            

    سيستم اطالعات جغرافيايي -مهندسي نقشه برداري  پويا محمدي كرج  1  هندسي نقشه برداريم  71

    سيستم اطالعات جغرافيايي -مهندسي نقشه برداري  وحيد هاشمي  2    72

    سنجش از دور -مهندسي نقشه برداري  زهرا بادامچي شبستري   3    73

    دورسنجش از  -مهندسي نقشه برداري  گلسا شيرازي نژاد  4    74

    سيستم اطالعات جغرافيايي -مهندسي نقشه برداري  مريم جعفري تفضل  5    75

    فتوگرامتري -مهندسي نقشه برداري  صدرالدين تقي زاده   6    76

    فتوگرامتري -مهندسي نقشه برداري  الناز اصل خياباني   7    77

    ژئودزي -مهندسي نقشه برداري  شهريار احمدي   8    78

  مشروط  ژئودزي  -مهندسي نقشه برداري  زاده قدسيه مطلق   9    79

            



    مهندسي مكاترونيك  آروين وزيري  1  مهندسي هوافضا  80

    آيروديناميك -مهندسي هوافضا  سارا پزشكي  1    81

    ديناميك پرواز و كنترل -مهندسي هوافضا  طه ياسيني   2    82

    مهندسي مكاترونيك  زينب صالحي   3    83

    ديناميك پرواز و كنترل -ندسي هوافضامه  رويا سبزي   4    84

    مهندسي مكاترونيك  فاطمه احمدي   5    85

            

    شناسايي و انتخاب مواد -مهندسي مواد  طراوت خدايي   1  مهندسي و مواد  86

    شناسايي و انتخاب مواد -مهندسي مواد  مهسا زماني   2    87

    شكل دادن فلزات -مهندسي مواد  مصطفي جعفري   3    88

    شكل دادن فلزات -مهندسي مواد  آيدا نيكبخت  4    89

    نانو مواد -نانوفناوري  مرواريد محمديان باجگيران  5    90

            

    بهينه سازي -رياضي كاربردي  سبا عسگرزاده  1  رياضي  91

    آناليز عددي -رياضي كاربردي  عليرضا جنگروي  2    92

            

    ه اي هست -فيزيك  راضيه داداشي مطلق  1  فيزيك  93

    هسته اي -فيزيك  محدثه هفتاني   2    94

    اتمي و مولكولي -فيزيك  هانيه نجف زاده اسكويي  3    95

    حالت جامد -فيزيك  آنيتا كرمي  4    96

            

    شيمي تجزيه  نگار صباحي موسوي  1  شيمي   97

    شيمي دارويي  حامد برزين مهر  2    98

    شيمي آلي  كوثر تقوي  3    99

            

 


