
   98-99 تحصيلي سال براي انـدرخش استعدادهاي سهميه طريق از ارشد كارشناسي مقطع در پذيرش براي شورا به شده ارجاع اسامي

  )دانشگاه آموخته دانش متقاضيان( 

ارائه  درخشان استعدادهاي دفتر به كتبي انصراف 13/60/8139مورخ  12ساعت  تا چنانچه رساند مي شدگان پذيرفته كليه اطالع به ،ضمن عرض تبريك

 انصراف امكان اگرچه دانشگاه، آموزشي شوراي در اسامي نهايي شدن و تاريخ اين از پس ماا .باشد مي مقدور سايرين هاي درخواست جابجايي امكان ،شود

 "اـمتعاقب سيستمي انصراف ايـتقاض ارائهنحوه  ضمنا داشت. دـنخواه وجود ردانشجويانـراي سايـب شده، ايجاد هاي ظرفيت جابجايي امكان ولي دارد وجود

  پس از اطالع رساني اقدام فرماييد. اني خواهد شد. بنابراين خواهشمند است در صورت تمايل به انصراف با مراجعه به سايت و اطالع رسق ـاز همين طري

  

  توضيحات  رشته پذيرفته شده   نام و نام خانوادگي   رديف  دانشكده  رديف

    افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك -مهندسي برق  نوشين اروجي  1  مهندسي برق  1

    مدارهاي مجتمع الكترونيك -ندسي برقمه  پارسا طاهباز عالي  2    2

    سيستم هاي الكترونيك ديجيتال -مهندسي برق  آزاده سادات موسوي   3    3

    افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك -مهندسي برق  علي نظري  4    4

    سيستم هاي الكترونيك ديجيتال -مهندسي برق  هدي ابراهيمي  5    5

    هاي ميكرو و نانو الكترونيك افزاره -مهندسي برق  سارا قادر احمدي   6    6

    تكميل ظرفيت رشته هاي درخواست شده   متينه سادات حسيني قيداري  7    7

    تكميل ظرفيت رشته هاي درخواست شده  محمد شهابي   8    8

    تكميل ظرفيت رشته هاي درخواست شده  سامان غضنفري  9    9

    تكميل ظرفيت رشته هاي درخواست شده  تنديس بهرام راد   10    10

    تكميل ظرفيت رشته هاي درخواست شده  د قاضل وفادارمحم  11    11

    تكميل ظرفيت رشته هاي درخواست شده  محمد امين حسن پور  12    12

    تكميل ظرفيت رشته هاي درخواست شده  فاطمه آبدوني  13    13

    تكميل ظرفيت رشته هاي درخواست شده  مهرداد رحيميان عقدا  14    14

    سيستم -مخابرات -مهدسي برق  محمد علي رحمت دباغي  15    15

    سيستم -مخابرات -مهدسي برق  زهرا زاهدي  16    16

    سيستم -مخابرات -مهندسي برق  احمد مسيحي   17    17

    مخابرات ميدان و موج  -مهندسي برق  فاطمه دهرويه   18    18

    مخابرات ميدان و موج -مهندسي برق  نيكا حسيني   19    19

    مخابرات ميدان و موج -مهندسي برق  علي رضواني   20    20

    الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي -مهندسي برق  عي آران شعا  21    21



    سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  اميرحسين اكبري  22    22

    الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي -مهندسي برق  امير محمد شجاعي   23    23

    سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  سجاد خورشيدي پاچي   24    24

    الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي -قمهندسي بر  محمد فاضلي حسن آبادي   25    25

    سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  احمدرضا علوي كوشا   26    26

    تكميل ظرفيت رشته هاي درخواست شده  محمدرضا سليماني   27    27

    كنترل -مهندسي برق  رضا صفري   28    28

    كنترل -مهندسي برق  الهه رادمنش   29    29

    كنترل -مهندسي برق  عباس مصطفي نسب   30    30

    كنترل -مهندسي برق  حامد شادكام  31    31

    كنترل -مهندسي برق  ارشيا عبدي  32   32

            

    ژئوتكنيك -مهندسي عمران  كسري شمسائي   1  مهندسي عمران  33

    مديريت ساخت -مهندسي عمران  مهران روغني   2    34

    مديريت ساخت -مهندسي عمران  زهرا تاج آبادي   3    35

    زلزله  -مهندسي عمران  محمد امين درگي   4    36

    سازه  -مهندسي عمران  عليرضا مهري   5    37

    ژئوتكنيك -مهندسي عمران  دالرام محتشم اميري   6    38

    زلزله -مهندسي عمران  محسن كالنتري دوالب  7    39

    ژئوتكنيك -مهندسي عمران  محمدرضا شكوه فر  8    40

    سازه -مهندسي عمران  نيما مجللي   9    41

    آب و سازه هاي هيدروليكي -عمرانمهندسي   حميدرضا رضايي نژاد  10    42

    سازه -مهندسي عمران  مهتاب سادات رضوي   11    43

    سازه -مهندسي عمران  محمدرضا مقدس   12    44

    زلزله -مهندسي عمران  امين كميلي   13    45

    آب و سازه هاي هيدروليكي -مهندسي عمران  حسين عليزاده بالف  14    46

    ژئو مكانيك نفت -مهندسي معدن  علي مرادي نظر آبادي   15    47

            

    نرم افزار -مهندسي كامپيوتر  امير نيك پور  1  مهندسي كامپيوتر  48

    هوش مصنوعي و رباتيكز -مهندسي كامپيوتر  اميرحسين باقي نژاد قزويني   2    49



    هوش مصنوعي و رباتيكز -مهندسي كامپيوتر  پويا رستمي مزرعه   3    50

    هوش مصنوعي و رباتيكز -وترمهندسي كامپي  زهرا سادات الجوردي   4    51

    شبكه هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر  محمد مرادي   5    52

    كامپيوتري معماري سيستم هاي -مهندسي كامپيوتر  نرگس ياراحمدي قرائي  6    53

            

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  امير شاه حسيني   1  مهندسي مكانيك  54

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  سيده شادي بشيري موسوي   2    55

     تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  محمد هاتفي   3    56

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  مهدي عليان فيني   4    57

    طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  محدثه عسگري   5    58

    سيستم هاي انرژي –مهندسي سيستم هاي انرژي   محمد مهدي دشتي   6    59

    تبديل انرژي -ندسي مكانيكمه  عليرضا فشمي   7    60

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  هادي فكري   8    61

    تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  محسن باالوند   9    62

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  مهدي احديان   10    63

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  علي نجفي   11    64

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  حميدرضا صفوي   12    65

    سيستم هاي انرژي – مهندسي سيستم هاي انرژي  حسين هوشدار رستمي   13    66

    سيستم هاي انرژي – مهندسي سيستم هاي انرژي  اميررضا عبدي قاسم خيلي  14    67

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  محمدرضا اسكندري  15    68

    طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  محمد علي فتح زاده ..  16    69

    طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو -خودرومهندسي   ورشريشاهين نعيمي ج  17    70

    ساخت و توليد –مهندسي مكانيك   محمد آبادي   18    71

    طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو -مهندسي خودرو  محمد علي پور   19    72

    سيستم هاي محركه خودرو -مهندسي خودرو  دريك قاراپطيان   20    73

    خت و توليدسا –مهندسي مكانيك   عليرضا دلجومنش  21    74

    ساخت و توليد –مهندسي مكانيك   علي هدايتي راد  22    75

            

    بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  نيلوفر حاجي پور ماچياني  1  مهندسي صنايع  76

    بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  زهرا خطي   2    77

    مهندسي مالي -مهندسي صنايع  سمانه صمدي ورنكشي  3    78



    ها بهينه سازي سيستم -مهندسي صنايع   شيرين قاسمي  4    79

    سيستم هاي كالن -مهندسي صنايع  فاطمه تقي پور  5    80

    لجستيك و زنجيره تامين -مهندسي صنايع  اميرحسين شعباني   6    81

            

    سنجش از دور -مهندسي نقشه برداري  آرش عظيمي فرد  1  مهندسي نقشه برداري  82

     سنجش از دور -مهندسي نقشه برداري  فائزه سادات هاشمي  2    83

    مكاني سيستم اطالعات  -مهندسي نقشه برداري  ترك تتاريسارا   3    84

    مكاني سيستم اطالعات  -مهندسي نقشه برداري  زهرا مرادي   4    85

    مكاني سيستم اطالعات  -مهندسي نقشه برداري  عليرضا ژاله دوست   5    86

    فتوگرامتري -مهندسي نقشه برداري  پريسا دودانگه   6    87

    درخواست شدهتكميل ظرفيت رشته   محمد سعيد اردالن   7    88

            

    آئروديناميك -مهندسي هوافضا  حسين ميرزاخاني   1  مهندسي هوافضا  89

            

    شناسايي و انتخاب مواد مهندسي -ي موادمهندس  سيد عليرضا موسوي   1  مهندسي و مواد  90

    شناسايي و انتخاب مواد مهندسي  -مهندسي مواد  حميدرضا قدمي كاردر  2    91

    شناسايي و انتخاب مواد مهندسي -مهندسي مواد  عماد عابد  3    92

    نانو مواد  -نانو فناوري  محمد حسين ستاريان   4    93

    نانو مواد -نانو فناوري  راحله صباغياني   5    94

    شكل دادن فلزات -مهندسي مواد  سيد امير محمد مجاب   6    95

    شكل دادن فلزات -مهندسي مواد  ابوالفضل مالتي   7    96

            

     داده علوم  –رياضي كاربردي   ابوالفضل فالحتي شاه نشين   1  رياضي  97

    بهينه سازي  –رياضي كاربردي    مجرد ظميزهرا كا  2    98

    آناليز عددي -رديرياضي كارب  سميرا قاسمي   3    99

    آمار رياضي   ( مشروط به ..فاطمه صديق راد   4    100

            

    اپتيك و ليزر -فيزيك  الهام عين آبادي   1  فيزيك  101

    و كيهان شناسي گرانش  –فيزيك   ان وحيد اسرافيلي  2    102

    هسته اي  -فيزيك  فاطمه اسدي   3    103



    ماده چگال   -فيزيك  سارا سادات تقوي   4    104

            

    آلي -شيمي  آيدا عبدي  1  يمي ش  105

    تجزيه -يميش  انجسپيده مقدسيان شيخ   2    106

    دارويي  -شيمي  عطيه حسينخاني   3    107

    شيمي معدني  -شيمي  فائزه مسلمي   4    108

    شيمي معدني -شيمي  سناء باقري   5    109

  

 دفتر استعدادهاي درخشان –با آرزوي موفقيت 


