
 دانشگاه صنعتی سهند 1400-1399لیست دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون 

 ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی رشته قبولی گرایش قبولی سهمیه قبولی

 1 مریم فضلی 1590307488 مهندسی برق -کارشناسی ارشد سیستم های قدرت داخل

 2 فاطمه اسماعیلی 6150104001 مهندسی برق -کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی  داخل

 3 حامد رویین 1520419112 مهندسی برق -کارشناسی ارشد های الکتریکی الکترونیک قدرت و ماشین داخل  

 4 نایبیمحمد حسین  1362263427 مهندسی برق -کارشناسی ارشد سیستم های قدرت  داخل

 5 حسین رحیمی 1700155237 مهندسی برق -کارشناسی ارشد سیستم های قدرت  داخل

 6 ابوالفضل محسن پور 5190198987 مهندسی برق -کارشناسی ارشد سیستم های قدرت  داخل

 7 پویا سید قاسمی 2920403036 مهندسی برق -کارشناسی ارشد مخابرات  داخل

 8 ساجد درخشانی پور 1362323756 مهندسی برق -کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی  خارج

 9 حسین غفوری عدل 1362330108 مهندسی برق -کارشناسی ارشد کنترل  خارج

 10 مقدم عبداهلل ابراهیمی 3750510423 مهندسی برق -کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی  خارج

 11 سید محمد علی ابوالمعالی 3241753123 مهندسی فناوری اطالعات -کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری  خارج

 12 سینا سبز نوروزی 1362231061 مهندسی برق -کارشناسی ارشد کنترل خارج

 13 خانگاهساالر زارع اصل  1362232841 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد طراحی کاربردی  خارج

 14 رضا ایمانی خیرآباد 1710251689 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد تبدیل انرژی  خارج

 15 هیمن اسماعیل پور 2880294411 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد تبدیل انرژی  داخل

 16 رضا محمود پور 1700158023 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد سیستم های انرژی  داخل

 17 یبهزاد لطف 0021322643 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد طراحی کاربردی  داخل

 18 رضا عابدینی 4400252221 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد تبدیل انرزی  داخل

 19 زهرا  طالبی 1362194964 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد طراحی کاربردی  داخل

 20 برهان نظامی 1540473015 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد طراحی کاربردی  خارج

 21 محمد امین صفری 1080457331 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد تبدیل انرژی  خارج

 22 پور محمد ملک 2790720215 مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد تبدیل انرژی داخل



 23 احمدیمحمد  4271226130 مهندسی پزشکی -کارشناسی ارشد بیوالکتریک داخل

 24 علی عاشوری 2250104948 مهندسی پلیمر -کارشناسی ارشد فراورش  خارج

 25 محمد امین هوشمند 1272619311 مهندسی پلیمر -کارشناسی ارشد فراورش خارج

 26 فاطمه حیدری 3860865536 مهندسی پلیمر -کارشناسی ارشد فراورش خارج

 27 داوود روستا نادی 2620415624 پلیمرمهندسی  -کارشناسی ارشد پلیمریزاسیون داخل

 28 حمید رضا جمشیدی 0521051967 مهندسی پلیمر -کارشناسی ارشد فراورش داخل

 29 امیرحسین عنایتی 2050839065 مهندسی پلیمر -کارشناسی ارشد فراورش داخل

 30 کاوه شریفیان 3040499297 مهندسی پلیمر -کارشناسی ارشد فراورش داخل

 31 علی کاظم زاده شهانقی 2790739242 مهندسی پلیمر -کارشناسی ارشد فراورش داخل

 32 محسن ترابی 0610268376 مهندسی پلیمر -کارشناسی ارشد فراورش داخل

 33 عطا هریزچی قدیم 1362382752 پلیمر-مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد پلیمر-شیمی داخل

 34 فاطمه خجسته راد 1362238252 شیمیمهندسی  -کارشناسی ارشد جداسازی  خارج

 35 سید احمد موسوی 4271042821 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد طراحی فرایند  داخل

 36 فاطمه مرندی 2790732353 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد جداسازی  داخل

 37 پریسا عیدی 1451184271 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد محیط زیست  داخل

 38 محمد حسین رحمانی 3241943844 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد ترموسینتیک  داخل

 39 الهه فرجی 1700147994 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی داخل

 40 مهدی اسمعیل زاده 1362389536 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد جداسازی  داخل

 41 حانیه قلی زاده 1700157981 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد جداسازی  داخل

 42 امیر عرفان کریم زاده 2840425130 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد ترموسینتیک  داخل

 43 اشکان بیگی 1272156411 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد ترموسینتیک  داخل

 44 محمد حسین جباری 1640300139 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد جداسازی  داخل

 45 جواد احمدی اقدم 1490431241 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد محیط زیست  داخل

 46 آیلین والدی 1362180637 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی  خارج

 47 علی حاجی گورچین قلعه 6370045497 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد طراحی فرایند  خارج

 48 لیال فرج زاده 1540464318 مهندسی شیمی -ارشدکارشناسی  پدیده های انتقال خارج



 49 محمد رضا نوروزی 4900623377 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد جداسازی  داخل

 50 ریحانه کاظم زاده 2741286396 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد جداسازی  خارج

 51 القلندیسحامد نیلی  1362117331 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد محیط زیست  داخل

 52 یغمی گاوگانیعلی ذ 1690169273 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد طراحی فرایند  خارج

 53 اسماعیل علیزاده 2740966296 مهندسی شیمی -کارشناسی ارشد جداسازی  خارج

 54 رضا حبیبی مقدم 2650216646 مهندسی عمران -کارشناسی ارشد سازه خارج

 55 محمدرضا کارگر 1362396801 مهندسی عمران -کارشناسی ارشد سازه خارج

 56 مینا امیر نوین 1362218200 مهندسی عمران -کارشناسی ارشد سازه داخل

 57 فرشاد نورانی 5190149692 مهندسی معدن -کارشناسی ارشد استخراج مواد معدنی  داخل

 58 سجاد رضایی 5700089874 مهندسی معدن -کارشناسی ارشد استخراج مواد معدنی  خارج

 59 امیر جهانگیر زاده 1362282820 مهندسی معدن -کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی  داخل

 60 نسرین جمالی 1362361151 مهندسی مواد -کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی داخل

 61 رویا پلمه 1362208205 مهندسی مواد -کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  داخل

 62 امید احد زاده 1362268356 مهندسی مواد -کارشناسی ارشد متالوژی و مواد جوشکاری  خارج

 63 علی پناهی 4900655831 مهندسی مواد -کارشناسی ارشد ریخته گری  خارج

 64 اتحاد کهنموییعلی  1700162020 مهندسی مواد -کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی خارج

 65 مهسا احمدیان اصل 1362178179 مهندسی مواد -کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  داخل

 67 صدرالدین سبحانی 2900318866 مهندسی نفت -کارشناسی ارشد مخازن داخل

 



 لیست اسامی دانشجویان پذیرفته شده به عنوان ذخیره

 ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی رشته قبولی ذخیره  گرایش قبولی سهمیه قبولی

 1 علیرضا بیات 4271226531 مهندسی پلیمر -کارشناسی ارشد فراورش خارج

 2 حانیه جوان پور 311746411(0) مهندسی معدن -کارشناسی ارشد  فراوری مواد معدنی داخل

 3 مهدی علیزاده 4920119690 مهندسی معدن -کارشناسی ارشد استخراج مواد معدنی  داخل

 4 احمد نسیمی اصل 1690174145 مهندسی مواد -کارشناسی ارشد  جوشکاری خارج
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