
 رشته قبولی
سهمیه 

 )داخل/خارج(
 ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی

 1362616982 داخل مدار مجتمع -مهندسی برق
سعید غفاري گل 

 ثپه
1 

 2 مهران تبرزین 1362333549 داخل مدار مجتمع -مهندسی برق

 1700164686 خارج سیستم -مخابرات -مهندسی برق
علی محمدزاده 

 باویلی
3 

 4 احسان نیاکار 1362429570 داخل سیستم -مخابرات -مهندسی برق

 1362577431 داخل سیستم -مخابرات -مهندسی برق
محمد رهبري 

 دوست
5 

 6 سینا میرستاریان 1362543861 داخل سیستم -مخابرات -مهندسی برق

 7 روشنک یزدانی 5050088852 داخل کنترل -مهندسی برق

 8 سید علی حسینی 4900728616 داخل الکترونیک قدرت و ماشین -مهندسی برق

 9 مهدي اخگري 2820270271 داخل الکترونیک قدرت و ماشین -مهندسی برق

 10 عطا صفاپور 1362444901 خارج الکترونیک قدرت و ماشین -مهندسی برق

 11 فاطمه آسیابی 1362630225 خارج کامپیوتر و فناوري اطالعات -مهندسی برق

 12 نیلوفر فتحعلی زاده 0021665117 داخل بیوالکتریک -مهندسی پزشکی

 13 آزمین قصیمی 2741552835 داخل بیوالکتریک -مهندسی پزشکی

 14 محیا بناپور 1362537888 داخل بیومکانیک -مهندسی پزشکی

 15 رایکا زرگري زاده 0440814278 داخل بیومکانیک -مهندسی پزشکی

 16 سعیده احسانی 1570518947 داخل بیومکانیک -مهندسی پزشکی

 17 امیرحسین نوري 2282822961 داخل بیومکانیک -مهندسی پزشکی

 1700170783 داخل فرآورش -مهندسی پلیمر
مریم خبازي 

 اسکویی
18 

 19 علی ابراهیمی اصل 1362394394 داخل فرآورش -مهندسی پلیمر

 20 علی زردهی تبریز 4900777609 داخل فرآورش -مهندسی پلیمر

 21 حدیثه اناوي 5210116700 داخل فرآورش-مهندسی پلیمر

 22 آیسان ازدست 1362402052 داخل فرآورش-مهندسی پلیمر

 23 حسین علیزاده 1362622400 خارج فرآورش-مهندسی پلیمر

 24 آذر صبري 1362475300 خارج فرآورش-مهندسی پلیمر

 25 آدي بگزهرا  1362630251 داخل پلیمر-شیمی-مهندسی پلیمر

 26 علیرضا اسرافیلی 4271241962 خارج پلیمر-شیمی-مهندسی پلیمر

 27 سعیده سعیدي 1362192449 خارج پلیمر-شیمی-مهندسی پلیمر

 1700157264 داخل مواد معدنی استخراج-مهندسی معدن 
انیسه میرزایی 

 اسفنجانی
28 



 29 سجاد طاحونی 1362605727 داخل فرآوري معدنی-مهندسی معدن 

 30 مرتضی صفرزاده 5670074580 داخل فرآوري معدنی-مهندسی معدن 

 31 هادي میرلو 4271333492 خارج فرآوري معدنی-مهندسی معدن 

 32 حانیه کوهی 1362441430 داخل مکانیک سنگ-مهندسی معدن 

 33 نیاریحانه مقدم 1362520756 داخل اکتشاف مواد معدنی-مهندسی معدن 

 34 رعنا مصحفی 1540495469 داخل اکتشاف مواد معدنی-مهندسی معدن 

 35 فائزه راعی 1362451991 خارج بیوتکنولوژي -مهندسی شیمی

 36 سهند شافعی 27415075032 داخل بیوتکنولوژي -مهندسی شیمی

 37 فاطمه میانجیان 1362580015 داخل بیوتکنولوژي -مهندسی شیمی

 38 تورج حضرتی 5070193236 داخل جداسازي -مهندسی شیمی

 39 محمدعلی مشتاقی 1362618004 داخل جداسازي -مهندسی شیمی

 1362494429 داخل جداسازي -مهندسی شیمی
امید محمدي معین 

 الضعفا
40 

 1362542581 خارج جداسازي -مهندسی شیمی
معصومه آسیابی 

 جمشید آبادي
41 

 42 قاصديساالر  2741555524 خارج جداسازي -مهندسی شیمی

 43 وحید صداقتی زنگی 1362484024 خارج جداسازي -مهندسی شیمی

 44 حسین کاظمی 2620428912 خارج جداسازي -مهندسی شیمی

 45 علی محمدي 2741549680 داخل محیط زیست -مهندسی شیمی

 46 کوثر نصیبی ایلخچی 1700175394 خارج محیط زیست -مهندسی شیمی

 1690186623 داخل فرآیندطراحی  -مهندسی شیمی
حسین داداشی 

 سیالب
47 

 48 سامان زینالی 2741451737 خارج طراحی فرآیند -مهندسی شیمی

 49 امین امام دوست 5070196030 خارج طراحی فرآیند -مهندسی شیمی

 50 پوریا یاوري 4120692248 خارج طراحی فرآیند -مهندسی شیمی

 51 فرشید حسن زاده 1362548537 خارج طراحی فرآیند -مهندسی شیمی

 1690160942 خارج هاي انتقالپدیده -مهندسی شیمی
علی فرامرزي 

 جلفائی
52 

 53 مهدي عباسی 1362585793 داخل سازه -مهندسی عمران

 1720179700 داخل سازه -مهندسی عمران
محمدحسین 

 احمدیان خامنه
54 

 55 زهرا امینی 1640315780 خارج مواد شناسایی -مهندسی مواد

 56 مهدي ایمانی 1730206621 داخل مواد شناسایی -مهندسی مواد

 57 سیده الهه فاطمی 1362541494 داخل مواد شناسایی -مهندسی مواد



 1362556351 داخل يجوشکار -مهندسی مواد
محمد طریحی 

 سرخابی
58 

 59 بهارک نشانی فام 1540500251 خارج استخراج -مهندسی مواد

 60 میالد یاد حق 1362525065 داخل مواد شناسایی -مهندسی مواد

 0311882145 خارج بهره برداري -مهندسی نفت
سینا عباسی 

 سپستانکی
61 

 62 حسین احمدي 4960195843 داخل مخازن -مهندسی نفت

 63 صبا شاکر 1362575755 داخل اکتشاف -مهندسی نفت

 64 محمد رئیسیان 4560222509 داخل حفاري -مهندسی نفت

 5280046027 خارج تبدیل انرژي -مهندسی مکانیک
احمدرضا ویس 

 کرمی
65 

 1700170740 داخل طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک
اکبر قلی زاده 

 ایلخچی
66 

 1700171321 خارج طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک
محسن محمدي 

 بیرامی
67 

 68 فرهاد ملکی 2650214651 خارج سیستم انرژي -مهندسی مکانیک

 


