
  98-99پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 
  هظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگا  دانشکده مهندسی برق

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
  مخابرات سیستم/مهندسی برق  علی شیرالی  1
 سیستممخابرات /مهندسی برق  پانته آ کریمی بابااحمدي  2

 مخابرات سیستم/مهندسی برق  محمدرضا رحمانی  3

 مخابرات سیستم/ مهندسی برق   مهدي لطافتی  4

  مخابرات سیستم/مهندسی برق  سپهر اسودي 5
   مخابرات سیستم/مهندسی برق  سامان فردي پاکدهی 6
  مخابرات سیستم/مهندسی برق  سینا رنج کش زاده  7
  الکترونیک دیجیتال سیستم هاي/مهندسی برق  علی مصطفی 8
  سیستم هاي الکترونیک دیجیتال/مهندسی برق  امیر حسینی 9

  سیستم هاي الکترونیک دیجیتال/مهندسی برق  سیدمحمدصالح میرشرقی  10
  سیستم هاي الکترونیک دیجیتال/مهندسی برق  علی رحیمی  11
  مخابرات امن و رمزنگاري/مهندسی برق  محمدحسین آشوري 12
  مخابرات امن و رمزنگاري/مهندسی برق  آرش قربانی  13
  مخابرات میدان و موج/مهندسی برق  سجاد جلیلی  14
  هاي قدرتسیستم/مهندسی برق  کامیار عظیمی حسینی   15
  هاي قدرتسیستم/مهندسی برق  آرمان وثیق زاده انصاري  16
  مدارهاي مجتمع الکترونیک/مهندسی برق  محسن قربانپور  17
  مدارهاي مجتمع الکترونیک /مهندسی برق  فاطمه اسماعیلی  18
  بیوالکتریک/مهندسی برق  نونا رجبی  19
  هاي میکرونانو الکترونیکافزاره/مهندسی برق  رضا احسانی آالشتی  20
  هاي میکرونانو الکترونیکافزاره/ مهندسی برق  محمدجواد کریمی  21

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  مخابرات سیستم/مهندسی برق  )تهران(امیرحسین سلیمان زاده  22
 مخابرات سیستم/مهندسی برق  )بیرجند(الهه کریمپور فرد  23

  هاي الکترونیک دیجیتالسیستم/مهندسی برق  )الزهرا(فاطمه کشوري  24
  مخابرات میدان و موج/ مهندسی برق  )تهران(علی آقائی صائم  25
  مخابرات میدان و موج/ مهندسی برق  )اصفهانصنعتی (مهدي کلوشانی  26
  مخابرات میدان و موج/مهندسی برق  )صنعتی اصفهان(احسان حافظی اصل  27
  مخابرات میدان و موج/مهندسی برق  )خواجه نصیر(محمدحسین صادقی  28
  مخابرات میدان و موج/مهندسی برق  )الزهرا(طاهره ضیاء توحیدي   29
  مخابرات امن و رمزنگاري/ مهندسی برق  )صنعتی اصفهان(جعفرپیشهامیرمسعود   30
  الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکی/مهندسی برق  )تهران(امیرحسین علمی  31
  الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکی/مهندسی برق  )علم و صنعت(علی کیوان نیا  32
  قدرت و ماشینهاي الکتریکیالکترونیک /مهندسی برق  )علم و صنعت(پوریا عامریان  33



  هاي قدرتسیستم/مهندسی برق  )شیراز(سجاد مرادي سروستانی  34
  هاي قدرتسیستم/مهندسی برق  )اصفهان(مهران بهمنی  35
  مدارهاي مجتمع الکترونیک/مهندسی برق  )امیرکبیر(سیدمحمد مظفري  36
  الکترونیکمدارهاي مجتمع /مهندسی برق  )زنجان(علی قاسمی بوسجین  37
  بیوالکتریک/ مهندسی برق  )امیرکبیر(کیمیا هادیان حقیقی  38
  بیوالکتریک/ مهندسی برق  )خواجه نصیر(نوشین اروجی  39
  کنترل/مهندسی برق  )صنعتی اصفهان(رضا رحیمی باغبادرانی  40
  کنترل/مهندسی برق  )صنعتی اصفهان(بهاره سادات مرتضوي نائینی  41
  کنترل/مهندسی برق  )تبریز(چهراقیسیدشهاب   42
 
  
  

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده فیزیک
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  فیزیک  امید توکل  1
 فیزیک  ایمان احمد آبادي  2

  فیزیک  فاطمه مرادي کالرده  3
  از سایر دانشگاههاپذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 

 فیزیک  )تهران(مهران جاللی  4

 فیزیک  )صنعتی اصفهان(نگین سادات رضیان   5

  فیزیک  )بهشتی(هدي طائب   6
  فیزیک  )تهران(امیرحسین ساعد پناه  7
  فیزیک  )صنعتی اصفهان(مریم مالکی  8
  فیزیک  )بهشتی(مهکامه سلیمی مقدم  9
  
  

  اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاهظرفیت تصحیح شده کل بر   دانشکده ریاضی
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  ریاضی محض  مجتبی زارع بیدکی 1
  ریاضی محض  زهرا نقدآبادي 2
  علوم کامپیوتر  محمدجواد اسالمی بیدگلی  3
  علوم کامپیوتر  یاشار طالبی راد  4

  دانشگاههاپذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر 
 ریاضی محض )تهران(فرزاد بازیان   5
  ریاضی محض  )خواجه نصیر(هانیه قربانی   6
  ریاضی کاربردي )تهران(مهدیه دادگر فرد   7
  ریاضی کاربردي )خواجه نصیر(حتی شاه نشین الابوالفضل ف  8
  علوم کامپیوتر  )خواجه نصیر(سعید اودك  9

  کامپیوتر علوم  )بهشتی(امیرحسین هادیان رستان   10



  
  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده مهندسی و علم مواد

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  فاطمه خسرونژاد  1
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  ريضمروارید کوه خ  2
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  رضائی معین آباديمحمدجواد حاجی  3
  استخراج فلزات  بردیا علی محمدي 4
  استخراج فلزات  محمدعرفان فرزند ایرانی اصل  5

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  )صنعتی اصفهان(فائزه شاهسوندي  6
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  )کرمانباهنر (محمدرضا شجاعی   7
  جوشکاري  )فردوسی مشهد(سیدعزت اهللا موسوي  8
  خوردگی و حفاظت مواد  )صنعتی اصفهان(فائزه نصیري  9

  شکل دادن فلزات  )علم و صنعت(محمد بندپی 10
  سرامیک  )تبریز( محمد آبادي مسعود دهقانی 11
  فلزاتشکل دادن   )علم و صنعت(حدیثه محبوبی  12

  
  

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده مهندسی هوافضا
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  هاي هواییسازه/مهندسی هوافضا  محمدحسین سیروسی شیرگ  1
 هاي هواییسازه/مهندسی هوافضا  سیده فاطمه موسوي  2
 هاي هواییسازه/مهندسی هوافضا  سعیده کاظم بیگی  3
  سازه هاي هوایی/مهندسی هوافضا  سیدمسعود فائزي 4
 جلوبرندگی/مهندسی هوافضا  علیرضا ابراهیمی  5
 جلوبرندگی/مهندسی هوافضا  ابوالفضل ذوالفقاري نسب حاجی زاده  6
 جلوبرندگی/مهندسی هوافضا  آناهیتا ریحانی  7
 جلوبرندگی/هوافضامهندسی   مهدي جمشیدیها 8
 جلوبرندگی/مهندسی هوافضا  محمدحسین ریانی 9

  دینامیک پرواز و کنترل/مهندسی هوافضا  فرید رسولی  10
  دینامیک پرواز و کنترل/مهندسی هوافضا  مهدي فروزان نژاد 11
  آیرودینامیک/مهندسی هوافضا  امیررضا صافی زاده  12
  فضاییمهندسی /مهندسی هوافضا  نیوشا اهوازي  13
  مهندسی فضایی/مهندسی هوافضا  سیدمحمدحسن علوي ارجاس  14

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  آیرودینامیک/مهندسی هوافضا  )امیرکبیر(شایان حیدري  15
  آیرودینامیک/مهندسی هوافضا  )امیرکبیر(میررضا نگهبان الوار  16
  آیرودینامیک/هوافضامهندسی   )خواجه نصیر(حسین میرزاخانی  17



 دینامیک پرواز و کنترل/مهندسی هوافضا  )خواجه نصیر(آرین کالنتري بنگر  18

  هاي هواییسازه/مهندسی هوافضا  )امیرکبیر(عبدالرحیم صالح نیا   19
  
  

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده مهندسی صنایع
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  حمیدرضا خواجه ارزانی  1
 هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  بهروز بهره بردار  2
  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  محمدمهدي نقیایی 3
  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  نادیا صدر ممتاز  4
  مدیریت مهندسی/مهندسی صنایع  شجاعی سیده پرشین  5
  مدیریت مهندسی/مهندسی صنایع  گوهر پربار  6
  مدیریت مهندسی/مهندسی صنایع  فاطمه اخوان  7

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  هاي اقتصادي اجتماعیسیستم/مهندس صنایع   )تهران(ریحانه ظفرنژاد   8
  هاي اقتصادي اجتماعی سیستم/مهندس صنایع   )امیرکبیر(کامیار آذر   9

  هاي اقتصادي اجتماعیسیستم/مهندسی صنایع  )علم و صنعت(سرور مطیع   10
  
  
 

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده  شیمی
  شیمی تجزیه  مریم حسن نیا  1
  شیمی معدنی  مریم محمودي مقدم  2

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  شیمی فیزیک  )صنعتی اصفهان(پریسا صالحان   3
  شیمی فیزیک  )ارومیه(آیلین رفیعی اسکویی   4
  شیمی آلی  )صنعتی اصفهان(زهرا نوري حسین آبادي   5
 
 

  از دانشگاهظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان خارج   مهندسی انرژيدانشکده 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  مهندسی سیستمهاي انرژي )امیرکبیر(محمدجواد فالح پور   1
  مهندسی سیستمهاي انرژي )امیرکبیر(پریسا سادات زارع اشکذري   2
  تکنولوژي انرژي )امیرکبیر(پیمان براتی   3
  

  : ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  مهندسی عمراندانشکده 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  سازه/مهندسی عمران  محمد طبیعی  1
 سازه/مهندسی عمران  علی غفوري پور کرمانی  2
 سازه/مهندسی عمران  سینا ابراري واجاري  3



 سازه/مهندسی عمران  سینا کاوئی  4
 سازه/مهندسی عمران  پارسا تقوائی  5
  ژئوتکنیک/مهندسی عمران  محمدمهدي دشتی  6
  ژئوتکنیک/مهندسی عمران  آیسا هدایتی آذر  7
  زلزله/مهندسی عمران  میرمحمد شمس زاده  8
 زلزله/مهندسی عمران  محمد خانی  9

  مدیریت منابع آب/مهندسی عمران  هسیدمرتضی مالئک  10
 مدیریت منابع آب/مهندسی عمران  زینب کاظم نسب حاجی  11
 محیط زیست/مهندسی عمران  رضا جمشیدي  12
  محیط زیست/مهندسی عمران  برنا عرب خدري  13
  حمل و نقل/مهندسی عمران  پویا آدمی  14
  حمل و نقل/مهندسی عمران  ایمان طاهري  15
  حمل و نقل/مهندسی عمران  علی اکبر کبیري  16

  از سایر دانشگاههاپذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 
 سازه/مهندسی عمران  )بوعلی(علی یونسیان  17
  زلزله/مهندسی  )علم و صنعت(فرهاد مختاري دیزجی   18
  مهندسی و مدیریت ساخت/مهندسی عمران  )تهران(حامد خرازي  19
 ژئوتکنیک/مهندسی عمران  )اصفهان(محمدمهدي مرادمند  20

 سازه هاي هیدرولیکی/مهندسی عمران  )بهشتیشهید(سیده زهرا سیدشریفی 21

  محیط زیست/مهندسی عمران  )بهشتیشهید( فرشید رشیدیان 22
  راه و ترابري/مهندسی عمران  )اصفهان(مجتبی حسین زاده 23
  

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  مدیریت و اقتصاددانشکده 
  گرایش  خانوادگینام و نام   ردیف

  مالی (MBA)مدیریت کسب و کار   عاطفه بنایی بروجنی  1
 مالی (MBA)مدیریت کسب و کار   احمد صالحی  2
 استراتژي (MBA)مدیریت کسب و کار   علی لطفی  3
 استراتژي (MBA)مدیریت کسب و کار   کیارش درویش  4
  بازاریابی (MBA)مدیریت کسب و کار   هلیا مهران نژاد  5
 بازاریابی (MBA)مدیریت کسب و کار   علیرضا پورقادري  6
 رفتار سازمانی و منابع انسانی (MBA)مدیریت کسب و کار   محدثه قاسمی گوگی  7
  اقتصاد نظري/علوم اقتصادي  سیدمحسن روحانی  8
 اقتصاد نظري/علوم اقتصادي  محمدعلی خادم سهی  9

 انرژياقتصاد /علوم اقتصادي  آرین موالنایی  10
 انرژياقتصاد /علوم اقتصادي  علیرضا قادري  11

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 مالی (MBA)مدیریت کسب و کار   )تهران(عسل نکوفر  12



 استراتژي (MBA)مدیریت کسب و کار   )عالمه طباطبایی(ملینا مهرمام   13
 بازاریابی (MBA)مدیریت کسب و کار   )امیرکبیر(دانیال حیاتی  14
 زنجیره تامین (MBA)مدیریت کسب و کار   )علم و صنعت(آراس حسینی  15
 زنجیره تامین (MBA)مدیریت کسب و کار   )امیرکبیر(حسین محصل ارجمندي  16
 زنجیره تامین (MBA)مدیریت کسب و کار   )صنعتی اصفهان(علی خالق پسند  17
  رفتار سازمانی و منابع انسانی (MBA)مدیریت کسب و کار   )اصفهان(سیدامیر حسین روضائی  18
  اقتصاد نظري/علوم اقتصادي  )شهید بهشتی(کیان فرح زا 19
  اقتصاد نظري/علوم اقتصادي  )شهید بهشتی(روژین عمو زاده  20
  نظرياقتصاد /علوم اقتصادي   )شهید بهشتی(محمدحسین فرشچی  21

  
 

  تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاهظرفیت   دانشکده مهندسی شیمی و نفت 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  مدل سازي شبیه سازي و کنترل  شایسته دولت آبادي  1
  پلیمر  محمدرضا کریمی دستنائی  2
  محیط زیست  پارسا امینی علویجه  3
  طراحی فرایند  حامد شیروانی  4
  پزشکیزیست   گلی قجر  5
  بیوتکنولوژي  فاطمه عرب یار محمدي   6
 بیوتکنولوژي  بهار غالمی  7

  پلیمر  محمد قادري  8
  مهندسی حفاري  آرمان پور زین العابدین  9

  برداريمهندسی بهره  محمدعلی نقدي نسب  10
  مهندسی بهره برداري  مهدي محمدعلی پور  11
  مخازن هیدروکربوري  محمد خجسته مهر  12
  هیدروکربوري مخازن  مهدي حیدري  13
  مخازن هیدروکربوري  سینا جمال زادگان  14

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  فرایندهاي جداسازي  )صنعتی اصفهان(علی قادري زفره  15
  فرایندهاي جداسازي  )شیراز(یاسر حمیدي راوري  16
 فرایندهاي جداسازي  )شیراز(علی هاشم پور نصرت آبادي   17
سازي شبیه سازي و کنترلمدل )تهران(غزاله مظفري  18  

  ترموسینتیک و کاتالیست  )امیرکبیر(ملیکا تاري وردي زاده زنجانی   19
  ترموسینتیک و کاتالیست  )علم و صنعت(محمد امین درویشی نوش آبادي   20
  ترموسینتیک و کاتالیست  )علم و صنعت(علی فریس آبادي  21
  پلیمر  )اصفهان(پیام هاشم زاده   22
  مدل سازي شبیه سازي و کنترل  )تهران(سیدجلیل منتظري   23
  مهندسی حفاري  )صنعتی سهند تبریز(امیر احمدي   24



                                                                                                                             
                                                                                                          

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  کامپیوتردانشکده مهندسی 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر  شهریار جاویدي  1
  هاي کامپیوترسیستممعماري /مهندسی کامپیوتر  محمد نیکان قربانی  2
  الگوریتم ها و محاسبات/ مهندسی کامپیوتر  پیمان جبارزاده  3
  هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر   میالد آقاجوهري  4
  هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر   آرمین بهنام نیا  5
  هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر   سیدخشایار گتمیري  6
  هوش مصنوعی/کامپیوتر مهندسی   سیدمحمدجواد فیض آبادي  7
  هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر  امیر رضا مزینی  8
  نرم افزار/مهندسی کامپیوتر  آریا کوثري  9

  نرم افزار/مهندسی کامپیوتر  سیدایمان حسینی  10
  بیوانفورماتیک/مهندسی کامپیوتر  فاطمه زردبانی  11

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 هاي کامپیوترشبکه/(IT)مهندسی فناوري اطالعات   )امیرکبیر(ابراهیم زاده مریم   12

 هاي کامپیوترشبکه/(IT)مهندسی فناوري اطالعات  )تهران(روزبه بستاندوست   13

 هاي کامپیوترشبکه/(IT)مهندسی فناوري اطالعات  )علم و صنعت(کیارش آقاکثیري   14

  رایانش امن/(IT)مهندسی فناوري اطالعات  )شیراز(محمدرضا زیرکی  15
 رایانش امن/(IT)مهندسی فناوري اطالعات  )خواجه نصیر(امیر نیک پور  16

  رایانش امن/(IT)مهندسی فناوري اطالعات   )امیرکبیر(منیره صفري  17
  ها و محاسباتالگوریتم/مهندسی کامپیوتر  )تهران(مرضیه رضایی  18
  ها و محاسباتالگوریتم/مهندسی کامپیوتر  )تهران(مهسا قزوینی نژاد   19
  بیوانفورماتیک/مهندسی کامپیوتر  )علم و صنعت(سروش غالمی  20
  بیوانفورماتیک/مهندسی کامپیوتر  )صنعتی اصفهان(مهران آقابزرگی  21
  بیوانفورماتیک/ مهندسی کامپیوتر   )امیرکبیر(فاطمه سادات هاشمی  22
  هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر  )فردوسی مشهد(ابراهیمیامیرعلی   23
  هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر )صنعتی اصفهان(علیرضا ملت  24
  هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر )امیرکبیر(محمدمهدي ناصري 25
  هاي کامپیوترمعماري سیستم/کامپیوترمهندسی  )بهشتی(محمدمهدي مزرعه لی 26
  هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر )بهشتی(سوگل علی پور  27
 نرم افزار/مهندسی کامپیوتر )بهشتی(ساجده محمدي  28

  نرم افزار/مهندسی کامپیوتر  )تهران(نازنین صبري   29
  نرم افزار/مهندسی کامپیوتر  )خواجه نصیر(پویا رستمی  30
 هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر  )صنعتی اصفهان(رضا اسفندیارپور   31

 هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر  )شیراز(رسول میرزایی  32

  



  
 

  دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي   مکانیک دانشکده مهندسی
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  قنبريسبحان   1
 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  سبحان رحمانی  2

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  امیررضا کوشکی  3

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  فاطمه زرگرباشی  4

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  حمید حیدري مقدم آرانی  5

 طراحی کاربردي/مکانیکمهندسی   یاسمین فروتنی 6

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  بهاران مقدادي 7

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  علیرضا درزي  8

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  آرش موسمی 9

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  محمدکاظم میدانی 10

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  حسین مقیمیان اول 11

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  علی تقی بخشی 12

  مکاترونیک/مهندسی مکانیک  محمدامین سلیمان زاده 13
  ساخت و تولید/مهندسی مکانیک  سیدمحمدعلی سلیمان پور 14
  مهندسی دریا  سیدمهدي مروج 15
  مهندسی دریا  سپیده ملکی 16
  مهندسی دریا  نادر رنجبر 17
  سیستم محرکه خودرو  متین محب الحجه  18

  شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها پذیرفته
  طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  )صنعتی اصفهان(محمد ضرغامی   19
 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  )خواجه نصیر(امیر شاه حسینی   20

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  )امیرکبیر(امیرحسین نوحیان   21

 طراحی کاربردي/مکانیکمهندسی   )امیرکبیر(سهیل نوع پرست   22

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  )امیرکبیر(نیرومند جسیمی زیندشتی  23

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  )بهشتی(پارسا بهارستان   24

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  )صنعتی اصفهان(علی نادري بنی   25

 تبدیل انرژي/مکانیکمهندسی   )صنعتی اصفهان(مصطفی جمشیدیان قلعه سفیدي  26

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  )امیرکبیر(علیرضا مشایخی   27

  
  

  دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي   فلسفه علم
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

 علم فلسفه  )اصفهان(سیما قاسمی   1

  
 


