
"قابل توجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری("  

 

ی که تاکنون مدرک تحصیل 1401-1400نیم سال اول سال تحصیلیدانشجویان ورودی 

فرصت دارند نسبت به  05/12/1400اند، حداکثر تا مورخ مقطع پایین خود را تحویل نداده

تحویل آن به اداره تحصیالت تکمیلی اقدام نمایند، در غیر اینصورت طبق مفاد 

تلقی  "کان لم یکن"دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور، قبولی آنان 

آنان به سازمان سنجش جهت لغو قبولی، سیستم سما برای  اسامیشده و لذا ضمن ارسال 

، کلیه 002انتخاب واحد نیم سال ه و ضمن محرومیت از غیرفعال شداین دانشجویان 

 خدمات دانشجویی و رفاهی برای آنان قطع خواهد شد.

 مدیریت تحصیالت تکمیلی     



 رشته تحصیلی اسامی  ردیف رشته تحصیلی اسامی ردیف

 سازه-مهندسی عمران سیاوش-حاجی زاده 25 بهینه سازي سیستم ها-مهندسی صنایع الهام-درویش 1

 سازه-مهندسی عمران شاهین-خلفیان 26 بهینه سازي سیستم ها-مهندسی صنایع هدي-دوستخواه احمدي 2

 زلزله -مهندسی عمران مهدي-عابدینی یزدلی 27 سازي سیستم هابهینه -مهندسی صنایع امیرحسین-صالحی 3

 زلزله -مهندسی عمران مهسا-میرعزیزي 28 بهینه سازي سیستم ها-مهندسی صنایع سینا-مجیبی پور 4

 سیستم هاي كالن-مهندسی صنایع صنم-جنگی 29 بهینه سازي سیستم ها-مهندسی صنایع كیانا-نایب پاشایی 5

 سیستم هاي كالن-مهندسی صنایع محمدرضا-عبداللهی 30 فرایندهاي جداسازي-مهندسی شیمی امیر-بایرامی 6

 كنترل-برق مهدي -ترقی خواه  31 فرایندهاي جداسازي-مهندسی شیمی مریم-برمكی 7

 كنترل-برق امین -شاهپوري 32 فرایندهاي جداسازي-شیمیمهندسی  محمدرسول-شیخ 8

 كنترل-برق سیاوش -شیرعلی 33 فرایندهاي جداسازي-مهندسی شیمی عرفان-صفرزاده 9

 كنترل-برق سودا -عبدالعلی زاده 34 فرایندهاي جداسازي-مهندسی شیمی علیرضا-موحدي قدیم 10

 كنترل-برق ابراهیم -نامداري 35 طراحی فرایند-مهندسی شیمی پگاه-حبی 11

 كنترل-برق شایان -یگانه قوشچی 36 طراحی فرایند-مهندسی شیمی ساناز-خاتونی 12

 كنترل-برق صبا -یوسفی كردلر 37 فرایندطراحی -مهندسی شیمی مهدي-شیخ عظیمی نسب سردرود 13

 مكاترونیک اكبر -آذر قره باغ 38 طراحی فرایند-مهندسی شیمی محمد-عطاپور 14

 مكاترونیک رضا -رمضانی بدلبو 39 طراحی فرایند-مهندسی شیمی ابوالفضل-نوین زرنق 15

 مكاترونیک محمدرضا -فعالجو 40 طراحی فرایند-مهندسی شیمی سحر-ورمقانی 16

 مكاترونیک حمیدرضا -نبی الهی 41 پلیمر -مهندسی شیمی  سمیه-احمدي 17

 مخابرات -برق امیررضا -حسن پور 42 پلیمر -مهندسی شیمی  محمد-اقاباباپوردهكردي 18

 مخابرات -برق علی -شیخ یان 43 پلیمر -مهندسی شیمی  صادق-خلیلی اوزنقشالق 19

 مخابرات -برق امیر -عاشوري 44 پلیمر -مهندسی شیمی  سهیل-یزدان بخش 20

 مخابرات -برق احمد -عمري 45 سازه-مهندسی عمران مهران-اكبري حاجی عطالو 21

 مخابرات -برق افشین -كلیجی 46 سازه-مهندسی عمران حسین-اهلل مرادي 22

 مهندسی مكاترونیک مهدي اصغرزاده 47 سازه-مهندسی عمران سیده پرستو-حسن پور 23

 مهندسی مكاترونیک نیما بیتار 48 سازه-مهندسی عمران كوروش-شریف وند 24



 رشته تحصیلی اسامی  ردیف رشته تحصیلی اسامی ردیف

 پردیس -عمران نیما -فریور 73 مهندسی مكاترونیک علی سلیمی بابوكانی 49

 )دكتري( تبدیل انرژي-مهندسی مكانیک امیرحسین حاتمی 74 ریاضی كاربردي شرافت الدین حاتمی 50

 ) دكتري( ذرات بنیادي و نظریه میدان ها-فیزیک الهه جوان شور 75 طراحی كاربردي-مهندسی مكانیک مهدي فرخی 51

 )دكتري( و نظریه میدان هاذرات بنیادي -فیزیک بنت الهدي جمالی 76 تبدیل انرژي-مهندسی مكانیک سیدعلی ابراهیم پورمیري 52

 تبدیل انرژي-مهندسی مكانیک علی بیرامی زاده 53

 

 تبدیل انرژي-مهندسی مكانیک سیدرضا كوه كمري 54

 تبدیل انرژي-مهندسی مكانیک جواد حسین زاده 55

 تبدیل انرژي-مهندسی مكانیک علی قادري 56

 تبدیل انرژي-مهندسی مكانیک صابر نقی زاده 57

 ساخت و تولید-مهندسی مكانیک هومن محمدیان 58

 ساخت و تولید-مهندسی مكانیک ساالر كیسویی 59

 مهندسی فناوري اطالعات مهتاب جاللی فرد 60

 اطالعاتمهندسی فناوري  نازیال ولیزاده 61

 پردیس -عمران سید عباس -میرابراهیمی 62

 پردیس -صنایع رقیه -حبیبی 63

 پردیس -شیمی امیر -صمیمی 64

 پردیس -فناوري اطالعات سینا -آذربار 65

 پردیس -فناوري اطالعات اسگندري مهسا 66

 پردیس -فناوري اطالعات علی اصغر -حجت پناه 67

 پردیس -فناوري اطالعات محمد -فرهودي كیا 68

 پردیس -فناوري اطالعات علیرضا -قبادي 69

 پردیس -فناوري اطالعات رضا -قربانی 70

 پردیس -عمران امیررضا -اسرافیلی 71

 پردیس -عمران سید عطا -صفوي 72


