
  94-95 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 

67/18 عمران مهندسي 921 روزانه كارشناسي   1 9244422124 محسن زارع گلمغاني 

01/17 عمران مهندسي 922 شبانه كارشناسي   2 9244422245 ميالد كيانفر 

99/18 عمران مهندسي 931 روزانه كارشناسي   3 9344422123 هانيه عزيزي 

13/18 عمران مهندسي 932 شبانه كارشناسي   4   9344423240 حسام نور آبادي 

30/17 مكانيك مهندسي 921 روزانه كارشناسي   5 9244442147 علي نظري 

50/17 مكانيك مهندسي 922 شبانه كارشناسي   6 9244442217 رضا پيرخوش قيافه 

69/18 مكانيك مهندسي 931 روزانه كارشناسي   7 9344443145 هادي نعمتي مقدم 

92/18 مكانيك مهندسي 932 شبانه كارشناسي   8 9344443202 محمد احدي آبي بيگلو 

96/18 شيمي مهندسي 921 روزانه كارشناسي   9 9244432133 الهه عبداللهي 

28/16 شيمي مهندسي 922 شبانه كارشناسي   10 9244432220 مهرناز روح نواز 

10/18 شيمي مهندسي 931 روزانه كارشناسي   11 9344433146 نويد وصلي 

76/17 شيمي مهندسي 932 شبانه كارشناسي   12 9344433218 امين دباله 

61/18 صادقيمرجان  مهندسي معماري  912 روزانه كارشناسي    9155452153 13 

15/18  14 9255472101 مهرداد ابراهيميان بلقيس آباد مهندسي معماري  921 روزانه كارشناسي  

02/19  15 9355473109 فائزه جعفر پيشه مهندسي معماري  931 روزانه كارشناسي  

53/17 الكترونيك- برق مهندسي 912 روزانه كارشناسي   16 9144312103 سولماز اسماعيلي 

59/17 الكترونيك- برق مهندسي 922 روزانه كارشناسي   17 9244312122 غزل عبدي 

91/18 الكترونيك- برق مهندسي 931 روزانه كارشناسي   18 9344313102 فاطمه آقايي دامن جاني 

71/17 قدرت - برق  مهندسي 921 روزانه كارشناسي   19 9244322116 مجتبي روشني ديز 

10/18 قدرت - برق مهندسي 931 روزانه كارشناسي   20 9344323107 معين پور رضائي ناو 

01/17 نرم افزار - مهندسي كامپيوتر 921 روزانه كارشناسي   21 9244332108 هادي خاقاني اصل 

63/16 نرم افزار - مهندسي كامپيوتر 931 روزانه كارشناسي   22 9344333131 مهدي موالئي 

17/17 سازه- عمران مهندسي 931 روزانه كارشناسي ارشد   23 9344404117 مريم زارع آقبالغ 

37/18 سازه هاي هيدروليكي– عمران مهندسي 931 شبانه كارشناسي ارشد   24 9344484202 وحيد حاتمي 

74/17 ژئوتكنيك– عمران مهندسي 931 روزانه كارشناسي ارشد   25 9321314101 صباح امامي 

55/18 تبديل انرژي- مكانيك 931 روزانه كارشناسي ارشد   26 9344454118 رضا محمدي 

32/19 طراحي كاربردي- مكانيك 931 روزانه كارشناسي ارشد   27 9344494101 سيدفيصل اسبقيان نمين 

48/19  28 9344374112 محسن محمدي آچاچلويي معماري كامپيوتر 931 روزانه كارشناسي ارشد 

94/17 معماريمهندسي  931 روزانه كارشناسي ارشد   29 9355474117 مهسا قديري مقدم 

90/17 پيشرفته- مهندسي شيمي 931 روزانه كارشناسي ارشد   30 9344634112 مرضيه كاظمي 

13/18 الكترونيك -  برق مهندسي 931 روزانه كارشناسي ارشد   31 9344364109 فرزين فتاحي 

86/17 قدرت-  برق مهندسي 931 روزانه كارشناسي ارشد  عبدالهيسهيال    9344354107 32 

    دانشگاه درخشان استعدادهاي دفتر                                  

                                                                                                          


