
  92-93 تحصيلي سال دوم نيمسال پايان در فني دانشكده درخشان استعداد داراي دانشجويان ليست

 رديف شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته تحصيلي ورودي دوره مقطع معدل 

15/18 عمران مهندسي 892 شبانه كارشناسي   1 8944422216 زهرا رزاق زاده 

02/18 عمران مهندسي 902 شبانه كارشناسي   2 9044422106 معصومه صداقت ننه كران 

95/17 عمران مهندسي 901 روزانه كارشناسي   3 9044422131 علي قاسمي خادمي 

23/18 عمران مهندسي 911 روزانه كارشناسي   4 9144422134 افشار يوسفي عباس عليلو 

1/17 نرم افزار -مهندسي كامپيوتر 901 روزانه كارشناسي  كرد كنديمحسن نظري    8944332132 5 

86/16 مكانيك مهندسي 892 شبانه كارشناسي   6 8944442229 رضا محمدي 

26/17 مكانيك مهندسي 902 شبانه كارشناسي   7 9044442225 اسماعيل رحماني پيرالقر 

74/17 مكانيك مهندسي 911 روزانه كارشناسي   8 9144442122 نيما عظيمي اوليايي 

66/18 مكانيك مهندسي 901 روزانه كارشناسي   9 9044442142 پويا نجفي نژاد 

30/17 شيمي مهندسي 911 روزانه كارشناسي   10 9144432129 مهدي محمدي 

50/16 شيمي مهندسي 901 روزانه كارشناسي   11 9044432218 ناديا ماهي كار 

03/19 الكترونيك-برق مهندسي 901 روزانه كارشناسي   12 9044322129 محمد لطفي مرادلو 

67 /17 قدرت - برق مهندسي 901 روزانه كارشناسي   13 9044322119 سيما سعادت محمودآباد 

98/17 الكترونيك-برق مهندسي 912 روزانه كارشناسي   14 9144322105 مائده آقاجاني 

53/18 قدرت -برق مهندسي 911 روزانه كارشناسي   15 9144322106 ابراهيم آخربين مغانلو 

61/17 معماريمهندسي  901 روزانه كارشناسي   16 90554552133 نازنين نيازي مطلق جونقاني 

79/18 معماريمهندسي  911 روزانه كارشناسي   17 91554552153 مرجان صادقي 

معماريمهندسي  912 روزانه كارشناسي 19  18 91554552146 معصومه رنجبر تكليمي 

5/18  19 9155473109 نوشين پيش كار مهندسي معماري  911 روزانه كارشناسي ارشد 0

03/17 سازه- عمران مهندسي 911 روزانه كارشناسي ارشد   20 9144403104 اميد جم 

28/17 خاك و پي– عمران مهندسي 911 روزانه كارشناسي ارشد   21 9144473108 شيما يادگاري 

45/18 پيشرفته-مهندسي شيمي 911 روزانه كارشناسي ارشد   22 9144633102 محمدتقي رستمي 

07/18 تبديل انرژي-مكانيك 911 روزانه كارشناسي ارشد   23 9144453115 سعيد قوامي گرگري 

05/18 طراحي كاربردي-مكانيك 911 روزانه كارشناسي ارشد   24 9144493101 سوده بخشي 

94/17 قدرت-برقمهندسي  911 روزانه كارشناسي ارشد   25 9144353107 الناز شهرياري قلعه لر 

06/18  26 9144373102 احمد آبستان معماري كامپيوتر 911 روزانه كارشناسي ارشد 

3/19 براساس ارائه مقاله- قدرت-برق 911 روزانه دكتري   41 9144674104 علي قاسمي مرزبالي 

3/19 براساس ارائه مقاله- قدرت-برق 911 روزانه دكتري   42 9144674101 بهروز صبحاني گندشمين 

35/19 براساس ارائه مقاله- قدرت-برق 911 روزانه دكتري   43 9144674103 ياشار هاشمي 

    دانشگاه درخشان استعدادهاي دفتر                                  

                                                                                                          

  


