
 59-59 تحصيلي سال اول نيمسال پايان در فني دانشکده درخشان استعداد داراي دانشجويان ليست

 رديف شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته تحصيلي ورودي دوره مقطع معدل 
79/79 عوراى هٌْدسی 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   7 7722211719 رضا عمل هٌد ًیارق 

19/77 عوراى هٌْدسی 711 شباًِ کارشٌاسی   1 7122211199 علی طرالًی بریس 

39/71 عوراى هٌْدسی 717 رٍزاًِ کارشٌاسی   9 7122211712 هحسي زارع گلوغاًی 

99/77 عوراى هٌْدسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   2   7922211719 ّاًیِ عسیسی 

92/71 هکاًیک هٌْدسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   9 7922229729 ّادی ًعوتی همدم 

99/71 هکاًیک هٌْدسی 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   3 7722221711 ًیوا عظیوی اٍلیایی 

12/79 هکاًیک هٌْدسی 711 شباًِ کارشٌاسی   9 7122221179 رضا پیرخَش لیافِ 

59/79 هکاًیک هٌْدسی 717 رٍزاًِ کارشٌاسی   1 7122221729 علی ًظری 

31/71 شیوی هٌْدسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   7 7922299723 ًَید ٍصلی 

91/79 شیوی هٌْدسی 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   75 7722291717 هْدی هحودی 

97/73 شیوی هٌْدسی 711 شباًِ کارشٌاسی   77 7122291129 سیدُ فاطوِ هَسَی 

11/71 شیوی هٌْدسی 717 رٍزاًِ کارشٌاسی   71 7122291799 الِْ عبداللْی 

19/79 افسارًرم  -هٌْدسی کاهپیَتر 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   79 7922999797 هْدی هَالئی 

92/73 ًرم افسار -هٌْدسی کاهپیَتر 717 رٍزاًِ کارشٌاسی   72 7122991751 ّادی خالاًی اصل 

99/79 ًرم افسار -هٌْدسی کاهپیَتر 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   79 7722991715 هرین عالی زادُ ارٍاًك 

99/79 غفاری ّشجیيًعین  هٌْدسی هعواری  777 رٍزاًِ کارشٌاسی    7799291772 73 

39/71  79 7799291799 هرجاى صادلی هٌْدسی هعواری  771 رٍزاًِ کارشٌاسی  

12/71  71 7199291757 هْرداد ابراّیویاى بلمیس آباد هٌْدسی هعواری  717 رٍزاًِ کارشٌاسی  

77/77  77 7999299757 فائسُ جعفر پیشِ هٌْدسی هعواری  797 رٍزاًِ کارشٌاسی  

79/79 الکترًٍیک-برق هٌْدسی 771 رٍزاًِ کارشٌاسی   15 7722971752 فاطوِ اصغریِ لَ 

93/79 الکترًٍیک-برق هٌْدسی 711 رٍزاًِ کارشٌاسی   17 7122971711 غسل عبدی 

77/71 الکترًٍیک-برق هٌْدسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   11 7922979751 فاطوِ آلایی داهي جاًی 

19/71 لدرت -برق هٌْدسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   19 7922919759 هعیي پَر رضائی ًاٍ 

59/71 لدرت -برق هٌْدسی 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   24 7722911719 یاشار فتحی خاًماُ 

35/79 لدرت -برق  هٌْدسی 717 رٍزاًِ کارشٌاسی   19 7122911773 هجتبی رٍشٌی دیس 

75/79 شئَتکٌیک– عوراى هٌْدسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد   13 7917972759 ًازًیي عستی بَرستاى 

59/79 سازُ- عوراى هٌْدسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد   19 7922252779 هرین زارع آلبالغ 

99/71 تبدیل اًرشی-هکاًیک 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد   11 7922292779 الْام شاکر 

57/77 طراحی کاربردی-هکاًیک 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد   17 7922272757 سیدفیصل اسبمیاى ًویي 

12/79 پیشرفتِ-هٌْدسی شیوی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد   95 7922392771 هرضیِ کاظوی 

79/71 الکترًٍیک - برق هٌْدسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد   97 7922932757 فرزیي فتاحی 

97/79 لدرت- برق هٌْدسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد   91 7922992759 سْیال عبدالْی 

21/77  99 7922992771 هحسي هحودی آچاچلَیی هعواری کاهپیَتر 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد 

72/79  92 7999292751 سعید عبدالْی هٌْدسی هعواری 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشد 

  دانشگاه درخشان استعدادهاي دفتر                                  

                                                                                                           


