
 95-96در مقطع كارشناسي ارشد از طريق سهميه استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي  ارجاع شده به شورا براي پذيرشاسامي 
  ( متقاضيان دانش آموخته دانشگاه)

ضاي ) تقا2/5/95مورخ  15به اطالع كليه پذيرفته شدگان مي رساند چنانچه تا قبل از تشكيل شوراي آموزشي دانشگاه(ساعت        
امكان جابجايي درخواست هاي سايرين مقدور مي باشد. اما پس از اين تاريخ و نهايي  ،انصراف به دفتر استعدادهاي درخشان برسد
براي  ،شده ايجادظرفيت هاي ايي اگرچه امكان انصراف وجود دارد ولي امكان جابج ،شدن اسامي در شوراي آموزشي دانشگاه

ذير ان پـامك اضي انصراف،ـشخص متقراف تنها به صورت كتبي و با ارائه ـدانشجويان وجود نخواهد داشت. ضمنا تقاضاي انصرـساي
  مي باشد.

  رشته پذيرفته شده  خانوادگينام و نام  رديف  رتبه  دانشكده
  افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك -مهندسي برق  پانته آ دارا  1  10%  برق

  مدارهاي مجتمع الكترونيك -مهندسي برق  سيد مصطفي آزاد منجيري  2  %10  
  سيستم هاي قدرت -مهندسي برق  احمدرضا زنگي آبادي   3  %10  
  كترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكيال -مهندسي برق   نويد فتح آبادي   4  %10  
  الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي  -مهندسي برق  سيد احمد واعظي پيكاني   5  %10  
  سيستم هاي قدرت -مهندسي برق    فريناز معيدي  6  %20  
  الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي  -مهندسي برق  اكبرمحمدي عجملو  7  %20  
  سيستم  -مخابرات -مهندسي برق  ابندانسري  پيمان رستمي  %10 8  
  ميدان و موج -مخابرات -مهندسي برق  محمدرضا صالحي پوراناري  %10 9  
  سيستم –مخابرات -مهندسي برق  آرمان شادبخش  %10 10  
  سيستم  -مخابرات -مهندسي برق  عليرضا پورافضل  %20 11  
  جميدان و مو -مخابرات -مهندسي برق  محمد قاسمي  %20 12  
  كنترل -مهندسي برق  هستي خوش آمدي  %10 13  
  كنترل -مهندسي برق  فرهاد شعباني   %10 14  
  كنترل -مهندسي برق  مسعود چناري پاريزي  %10 15  
  مدارهاي مجتمع الكترونيك -مهندسي برق  سهند مشرفيان دهكردي  %10 16  
  ميدان و موج -مخابرات -مهندسي برق  مطهره خلفي  %20 17  
  افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك -مهندسي برق  عاطفه خوش خواه طينت  %20 18  
          

  زلزله -مهندسي عمران  علي آگاهي مند  10 1%  عمران
  سازه -مهندسي عمران  سيد مرتضي اسداللهي   %10 2  
  سازه -مهندسي عمران  سروش يعقوبي زاده   %10 3  
  سازه  -مهندسي عمران  رضا فمي تفرشي   %10 4  
  سازه -مهندسي عمران  سيد علي فاطمي  %10 5  
  زلزله -مهندسي عمران  پريسا طوفاني موقر  %20 6  
  حمل و نقل -مهندسي عمران  سيده بيتا ابطحي   %20 7  
  ژئوتكنيك -مهندسي عمران  حسين خياطيان  %20 8  
  ژئوتكنيك -مهندسي عمران  احسان غنچه   %20 9  
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  محيط زيست -مهندسي عمران  جردي نيلوفر قارون دست  %20 10  
  محيط زيست -مهندسي عمران  ميالد ميرطاهري   %20 11  
  سواحل بنادر و سازه هاي دريايي -مهندسي عمران  پوريا مظاهري  %20 12  
  راه و ترابري -مهندسي عمران  مائده متقي  %20 13  
          

  تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  پويا عليزاده   10 1%  مكانيك
  تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  مجتبي شكري گزافرودي   %10 2  
  تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  فرنوش هادي زاده  %10 3  
  تبديل انرژي -مهندسي مكانيك  مريم باقري  %10 4  
  تبديل انرژي  -مهندسي مكانيك  پويا پناهنده  %10 5  
  سيستم هاي انرژي -مهندسي مكانيك  نسترن ربيعي  %10 6  
  سيستم هاي انرژي -مهندسي مكانيك  مهديه مسيبي  %10 7  
  طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  سيدحامد هاني طبائي زواره  %10 8  
  طراحي فرايند -مهندسي شيمي  سيد مهرزاد عليزاده كالگر  %10 9  
  طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  پوريا اعظمي گوگرچين  %10 10  
  طراحي كاربردي  -مكانيك مهندسي  عليرضا عابدين  %20 11  
  طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  محمد حسين خاكي   %20 12  
  سيستم محركه خودرو -مهندسي مكانيك  محسن مصطفي لو  %20 13  
  سازه بدنه خودرو -مهندسي مكانيك  مهشيد مهبد  %20 14  
  خودرو طراحي سيستم هاي ديناميكي -مهندسي مكانيك  هادي محمدي دانيالي  %20 15  
  ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  دانيال بروغني   %20 16  
  ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  محدثه معينيان  %20 17  
  ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  سيد علي قرشي  %20 18  
          

  بهينه سازي سيستم ها  -مهندسي صنايع  مژگان وظيفه دوست ايراني   10 1%  صنايع
	بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  يسجاد خالص  %10 2   	

	بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  مرتضي لطفي  %10 3   	

	بهينه سازي سيستم ها -مهندسي صنايع  محمد مهدي احمدي   %10 4   	

  مديريت كسب و كار  حسين خادمي   %10 5  
  سيستم هاي اقتصادي اجتماعي -مهندسي صنايع  صبا باالئي  %10 6  
  سيستم هاي مالي -مهندسي صنايع  خيرخواه بيتا  %10 7  
  تجارت الكترونيكي -مهندسي فناوري اطالعات  سعيد مهري قاراب عليا  %20 8  
	تجارت الكترونيكي -مهندسي فناوري اطالعات  پوريا رضايي   %20 9   	

  ظرفيت تكميل  آرزو حاجي آخوندزاده   %20 10  
  ظرفيت تكميل  سيد احسان هاشمي پطرودي  %20 11  
  ظرفيت تكميل  سميرا نظري نيا  %20 12  
          

M
as

ter
Te

st.
ir



  سيستم اطالعات جغرافيايي -مهندسي نقشه برداري  ناديا سيد علي زاده گنجي  10 1%  نقشه برداري
  سيستم اطالعات جغرافيايي -مهندسي نقشه برداري  حامد حبيبي  %10 2  
  ژئودزي -مهندسي نقشه برداري  حميد حبيبي مجنده  %10 3  
  سيستم اطالعات جغرافيايي -مهندسي نقشه برداري  ولوي گنابادي معين م  %10 4  
  سنجش از دور -مهندسي نقشه برداري  ارسالن قربانيان   %20 5  
  سنجش از دور -مهندسي نقشه برداري  زهرا گنجي دستجرده  %20 6  
          

  جلوبرندگي  -مهندسي هوافضا  حسن عطايي زاده   1  10%  هوافضا
  سازه هاي هوايي -ندسي هوافضامه  سارا سرباز  %20 2  
  ديناميك پرواز و كنترل -مهندسي هوافضا  فرنوش فرجي  %20 3  
  جلوبرندگي -مهندسي هوافضا  حسينعلي قدرتي  %20 4  
  مكاترونيك  وحيد اكبري  5   10%  
  مكاترونيك  آيدا مرادي  6   10%  
          

  ب مواد مهندسيشناسايي و انتخا -مهندسي مواد  نيما نامور   10 1% مهندسي مواد
  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي -مهندسي مواد  سبا فياض زاده   %10 2  
  شناسايي و انتخاب مواد مهندسي -مهندسي مواد  نويد بني عامريان  %10 3  
  شكل دادن فلزات -مهندسي مواد  سعيد امارلوئي  %20 4  
  ظرفيت تكميل  سيد محمد مهدي هاشمي  %20 5  
  ظرفيت تكميل  يحسين نيك كام  %20 6  
          

  شبكه هاي كامپيوتري  -مهندسي فناوري اطالعات  محمود اقوامي پناه   10 1%  كامپيوتر
  هوش مصنوعي و رباتيكز -مهندسي كامپيوتر  مهسا فزوني شيرجيني   %10 2  
  هوش مصنوعي و رباتيكز -مهندسي كامپيوتر  رضوان جوشقاني   %10 3  
معماري سيستم هاي  -فناوري اطالعاتمهندسي   فاطمه يعقوب پور  %10 4  

  كامپيوتري
  بيو الكتريك -مهندسي پزشكي  نسرين اكبري   %10 5  
  بيو الكتريك -مهندسي پزشكي  مهديس حجتي   6  %20  
  ظرفيت تكميل  عليرضا بيطرفان  7  %10  
  ظرفيت تكميل  فهيمه اسعدي  %20 8  
  ظرفيت تكميل  رضا سنگينيان  %20 9  
  ظرفيت تكميل  عفري سيابانحميد محمد ج  10  %10  
  ظرفيت تكميل  مهسا صيفيكار  11  %10  
  ظرفيت تكميل  محمدرضا ابوالقاسمي  %20 12  
  ظرفيت تكميل  عباس نجاتي فر  %20 13  
          

  بهينه سازي( تحقيق در عمليات) -رياضي كاربردي  پوريا زند اكبري  10 1%  رياضي
  آمار رياضي  رعنا شهابي  %10 2  
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  آناليز عددي -رياضي كاربردي  اوسيمهسا ك  %10 3  
  آناليز عددي -رياضي كاربردي  سميرا جغتايي  %20 4  
  آمار رياضي  سحر قرباني   %20 5  
  جبر -رياضي محض  طناز جمالي كله سر  %20 6  
          

  شيمي دارويي -شيمي  ندا اكبري كالئي  10 1%  شيمي 
  شيمي آلي -شيمي  حسين زاهديان تجنكي  %10 2  
  شيمي تجزيه -شيمي  تنا نشتا رحيميآ  %10 3  
  شيمي معدني  -شيمي  نيلوفر پور ناصر  %10 4  
  ظرفيت تكميل  رضا رضايي  5  %20  
 

M
as

ter
Te

st.
ir




