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

76/75 الکترًٍیک-برق هٌْذسی 779 رٍزاًِ کارشٌاسی   7 7722179713 هائذُ آلاجاًلَ 

45/75 الکترًٍیک-برق هٌْذسی 799 رٍزاًِ کارشٌاسی   9 7922179714 شبٌن جباری 

73/76 لذرت -برق هٌْذسی 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   1 7722199714 ابراّین آخربیي هغاًلَ 

35/75 لذرت - برق هٌْذسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   2   7922199774 هجتبی رٍشٌی دیس 

12/75  3 7733239772 ًعین غفاری ّشجیي هٌْذسی هعواری  777 رٍزاًِ کارشٌاسی  

51/76  4 7733239731 هرجاى صادلی هٌْذسی هعواری  779 رٍزاًِ کارشٌاسی  

37/76  5 7933259717 هْرداد ابراّیویاى بلمیس آباد هٌْذسی هعواری  797 رٍزاًِ کارشٌاسی  

66/75 عوراى هٌْذسی 719 شباًِ کارشٌاسی   6 7122299714 هعصَهِ صذالت ًٌِ کراى 

75/76 عوراى هٌْذسی 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   7 7722299712 افشار یَسفی عباس علیلَ 

37/76 عوراى هٌْذسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   71 7922299792 هحسي زارع گلوغاًی 

76/77 عوراى هٌْذسی 799 شباًِ کارشٌاسی   77 7922299913 علی طرالًی بریس 

99/76 ًاپیَستِ کارشٌاسی  تکٌَلَشی ساختواى هٌْذسی 799 رٍزاًِ   79 7922293797 حسیي علی ًٍذ 

93/75 هکاًیک هٌْذسی 719 شباًِ کارشٌاسی   71 7122229993 اسواعیل رحواًی پیرالمر 

93/76 هکاًیک هٌْذسی 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   72 7722229799 ًیوا عظیوی اٍلیایی 

72/74 هکاًیک هٌْذسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   73 7922229725 علی ًظری 

77/75 هکاًیک هٌْذسی 799 شباًِ کارشٌاسی   74 7922229975 رضا پیرخَش لیافِ 

29/75 شیوی هٌْذسی 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   75 7722219797 هْذی هحوذی 

63/76 شیوی هٌْذسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   76 7922219711 الِْ عبذاللْی 

79/74 شیوی هٌْذسی 799 شباًِ کارشٌاسی  فاطوِ هَسَی سیذُ   7922219925 77 

17/75 ًرم افسار -هٌْذسی کاهپیَتر 777 رٍزاًِ کارشٌاسی   91 7722119791 هرین عالی زادُ ارٍاًك 

17/74 ًرم افسار -هٌْذسی کاهپیَتر 797 رٍزاًِ کارشٌاسی   97 7922119716 ّادی خالاًی اصل 

45/76 تبذیل اًرشی-هکاًیک 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ  شکرًیا هْذی   7922231714 99 

42/76 طراحی کاربردی-هکاًیک 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ   91 7922271717 عباس بیات 

15/75 لذرت- برق هٌْذسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ   24 7922131715 هسعَد هْذی زادُ تْراًی 

59/75  93 7922151717 رضا پاشا هعواری کاهپیَتر 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ 

49/76 پیشرفتِ-هٌْذسی شیوی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ   94 7922411775 افساًِ ًَری لارًسرائی 

29/75 سازُ- عوراى هٌْذسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ   95 7922241715 هرتضی لْرهاًی کلخَراًی 

16/77 سازُ ّای ّیذرٍلیکی– عوراى هٌْذسی 797 رٍزاًِ کارشٌاسی ارشذ  رستویسیاهک خیاط    7922261719 96 
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