
 0011اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 

 ردیف نام و نام خانوادگی (خارج/داخل)سهمیه  قبولیرشته 

 1 سعيد غفاري گل ثپه داخل مدار مجتمع -مهندسی برق

 2 مهران تبرزين داخل مدار مجتمع -مهندسی برق

 3 علی محمدزاده باويلی جخار       مدار مجتمع -مهندسی برق

 4 احسان نياکار داخل سيستم -مخابرات -مهندسی برق

 5 محمد رهبري دوست داخل سيستم -مخابرات -مهندسی برق

 6 روشنک يزدانی داخل کنترل -مهندسی برق

 7 سيد علی حسينی داخل الکترونيک قدرت و ماشين -مهندسی برق

 8 مهدي اخگري داخل الکترونيک قدرت و ماشين -مهندسی برق

 9 عطا صفاپور خارج الکترونيک قدرت و ماشين -مهندسی برق

 11 فاطمه آسيابی خارج کامپيوتر و فناوري اطالعات -مهندسی برق

 11 نيلوفر فتحعلی زاده داخل بيوالکتريک -مهندسی پزشکی

 12 آرمين قسيمی داخل بيوالکتريک -مهندسی پزشکی

 13 محيا بناپور داخل بيومکانيک -مهندسی پزشکی           

 14 رايکا زرگري زاده داخل بيومکانيک -مهندسی پزشکی

 15 مريم خبازي اسکويی داخل فرآورش -مهندسی پليمر

 16 علی ابراهيمی اصل داخل فرآورش -مهندسی پليمر

 17 علی زردهی تبريز داخل فرآورش -مهندسی پليمر

 18 حديثه اناوي داخل فرآورش-مهندسی پليمر

 19 آيسان ازدست داخل فرآورش-مهندسی پليمر

 21 حسين عليزاده خارج فرآورش-مهندسی پليمر

 21 آذر صبري خارج فرآورش-مهندسی پليمر

 22 زهرا آدي بگ داخل پليمر-شيمی-مهندسی پليمر

 23 عليرضا اسرافيلی خارج پليمر-شيمی-مهندسی پليمر

 24 سعيده سعيدي خارج پليمر-شيمی-مهندسی پليمر

 25 انيسه ميرزايی اسفنجانی داخل مواد معدنی استخراج-مهندسی معدن 

 26 سجاد طاحونی داخل فرآوري معدنی-مهندسی معدن 

 27 مرتضی صفرزاده داخل فرآوري معدنی-مهندسی معدن 

 28 حانيه کوهی داخل مکانيک سنگ-مهندسی معدن 

 29 نياريحانه مقدم داخل اکتشاف مواد معدنی-مهندسی معدن 

 31 رعنا مصحفی داخل اکتشاف مواد معدنی-مهندسی معدن 

 31 فائزه راعی خارج بيوتکنولوژي -مهندسی شيمی

 32 فاطمه ميانجيان داخل بيوتکنولوژي -مهندسی شيمی           

 33 تورج حضرتی داخل جداسازي -مهندسی شيمی

 34 محمدعلی مشتاقی داخل جداسازي -مهندسی شيمی

 35 اميد محمدي معين الضعفا داخل جداسازي -مهندسی شيمی

 36 آسيابی جمشيد آباديمعصومه  خارج جداسازي -مهندسی شيمی

 37 ساالر قاصدي خارج جداسازي -مهندسی شيمی

 38 علی محمدي داخل ترموسينتيک -مهندسی شيمی

 41 کوثر نجيبی ايلخچی خارج محيط زيست -مهندسی شيمی



 42 حسين داداشی سيالب داخل طراحی فرآيند -مهندسی شيمی

 43 سامان زينالی خارج طراحی فرآيند -مهندسی شيمی

 44 امين امام دوست خارج جداسازي -مهندسی شيمی

 45 علی فرامرزي جلفائی خارج هاي انتقالپديده -مهندسی شيمی

 46 علی جهان محمدي داخل محيط زيست -مهندسی شيمی

 47 محمدحسين احمديان خامنه داخل سازه -مهندسی عمران

 48 سويل ميرزاپور خارج ژئوتکنيک-مهندسی عمران

 49 مهدي ايمانی داخل شناسايی مواد -مواد مهندسی

 51 سيده الهه فاطمی داخل شناسايی مواد -مهندسی مواد            

 51 محمد طريحی سرخابی داخل جوشکاري -مهندسی مواد

 52 بهارک نشانی فام خارج استخراج -مهندسی مواد

 53 ميالد ياد حق داخل شناسايی مواد -مهندسی مواد

 54 اميرحسين ميرزا احمدي داخل موادشناسايی  -مهندسی مواد

 55 الهه رفيعی داخل خوردگی-مهندسی مواد

 56 مريم حسنی داخل خوردگی-مهندسی مواد

 57 حسين احمدي داخل مخازن -مهندسی نفت

 58 صبا شاکر داخل اکتشاف -مهندسی نفت            

 59 محمد رئيسيان داخل حفاري -مهندسی نفت

 61 محمدي عليرضا داخل مخازن -مهندسی نفت

 61 اکبر قلی زاده ايلخچی داخل طراحی کاربردي -مهندسی مکانيک

 62 محسن محمدي بيرامی خارج طراحی کاربردي -مهندسی مکانيک        

 63 فرهاد ملکی خارج سيستم انرژي -مهندسی مکانيک

 

 

 ذخیرهاسامی افراد لیست 

 نظررشته مورد  (داخل و خارج)سهمیه  نام و نام خانوادگی ردیف

 بيو الکتريک-مهندسی پزشکی داخل فرهاد مهدي دوست 1

 بيو الکتريک-مهندسی پزشکی داخل الهام امير محمدي 2

 بيو الکتريک-مهندسی پزشکی داخل رضا عبداله زاده 3

 


