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 عمزان
 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  طتَتکٌیک ّاجش ؿشع اصفْاًی 1

 قطعی  ػاصُ ًیلَفش هـیشی 2

 قطعی  ػاصُ هٌصَس اثٌی عـشی اصفْاًی 3

 قطعی  ػاصُ آالء تشابیاى 4

 قطعی  طتَتکٌیک الِْ ایلیا 5

 

 

 وضعیت  گزایش پذیزفته شده  نام ونام خانوادگی  ردیف

  ؿیوی تجضیِ پشیؼا ًصش اصفْاًی 1

  ؿیوی تجضیِ ًذا ایشاى ًظاد ًجف آبادی 2

  ؿیوی آلی ٍجیِْ بْشاى ًٍذجضی 3

  ؿیوی آلی هشضیِ ػلطاًی 4

  ؿیوی آلی الْام خادم ٍسًاهخَاػتی 5

 وضعیت  گزایش پذیزفته شده  نام ونام خانوادگی  ردیف

 طعی ق ؿیوی تجضیِ پشیؼا ًصش اصفْاًی 

 قطعی  ؿیوی تجضیِ ًذا ایشاى ًظاد ًجف آبادی 

 قطعی  ؿیوی آلی ٍجیِْ بْشاى ًٍذجضی 

 قطعی  ؿیوی آلی هشضیِ ػلطاًی 

 قطعی  ؿیوی آلی الْام خادم ٍسًاهخَاػتی 



 منابع طبیعی

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  هشتع هشجاى ػاکی 1

 قطعی  آلَدگی –هحیط صیؼت  صّشاالؼادات سضَی دیٌاًی 2

 

 صنایع

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  صٌایع هصطفی پاسػا 2

 

 

 مهندسی شیمی

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  هٌْذػی ؿیوی هشین هالٍسدی 1

 قطعی  هٌْذػی ؿیوی سفیعیساضیِ  2

 

 

 

 



 مهندسی مواد

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  هٌْذػی هَاد فاطوِ ػادات ػیذاى 1

 قطعی  هٌْذػی هَاد هؼعَد علیضادُ ؿوغ آبادی 2

 قطعی  ًاًَهَاد ًذا بْشُ هٌذی طلَع 3

 قطعی  ًاًَهَاد ؿَکت صّشی 4

 

 

 مهندسی نساجی

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  تکٌَلَطی ًؼاجی فاطوِ سئیؼی فیل آبادی 1

 قطعی  ؿیوی ًؼاجی ٍ علَم الیاف ػاًاص خادم القشآى 2

 

 

 

 

 

 

 



 مهندسی معدن

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  اکتـاف ػاسا ؿیخ فخشالذیٌی 1

 قطعی  هکاًیک ػٌگ دّقاًی بیظى 2

 

 

 فیشیک

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  گشاًؾ ٍ هیذاى ّا –رسات بٌیادی  صّشا هیشصائیاى 1

 قطعی  پذیذُ ؿٌاػی –رسات بٌیادی  ػویشا هَهٌی حؼي آبادی 2

 قطعی  پذیذُ ؿٌاػی –رسات بٌیادی  آسؿیي خَاجِ بشج ػفیذی 3

 قطعی  چگال هحاػباتی -فیضیک  فشصاد غفاسی جًَقاًی 4

 قطعی  چگال هحاػباتی –فیضیک  صّشا اصالًی 5

 قطعی  چگال تجشبی –فیضیک  ػعیذُ هختاسی  6

 قطعی  چگال تجشبی –فیضیک  علی قطبی ٍسصًِ 7

 



 کشاورسی

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  آبیاسی صّکـی دٍسّاًیهلیحِ فَالدی  1

 قطعی  پیذایؾ ٍ سدُ بٌذی خاک فشیبا جعفشی 2

 قطعی  فیضیک خاک ًشگغ صهاًی علی آبادی 3

 قطعی  فیضیک خاک ًذا صفاسی اًاسکی 4

 قطعی  صساعت هیٌا تیوَسی جشٍکاًی 5

 قطعی  اصالح ًباتات  فاطوِ پیشًجن الذیي 6

 قطعی  اصالح ًباتات سٍیا حقیقی 7

 قطعی  تکٌَلَطی –صٌایع غزایی  ػواًِ حؼیٌی 8

 قطعی  تکٌَلَطی –صٌایع غزایی  صیٌب ایضدی 9

 قطعی  علَم داهی علی کْیاًی 11

 

 

 

 

 



 ریاضی

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  آهاس آسصٍ هجیشی 1

 قطعی  آًالیض عذدی سػَل حؼیٌی هلک آبادی 2

 قطعی  دػتگاُ ّای دیٌاهیکی کیچی ییَػفصّشا  3

 قطعی  سهض ًگاسی فْیوِ سحیوی 4

 قطعی  سهضًگاسی ی خَاَُتهؼعَد هلک 5

 قطعی  آًالیض ّاسهًَیک –هحض  ؿیشیي هعیي 6

 قطعی  هٌطق حوضُ هحوذی 7

 قطعی  ٌّذػِ  حؼیي عابذی کشیوی  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مکانیک

 

 وضعیت پذیزفته شدهگزایش  نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  تبذیل اًشطی داٍد ػعیذی 1

 قطعی  تبذیل اًشطی ثٌا حؼیٌی 2

 قطعی  ػاخت ٍ تَلیذ علیشضا باساًی ًجف آبادی 3

 قطعی  ػاخت ٍ تَلیذ ػیذًادس عاهلی کلخَساى 4

 قطعی  طشاحی جاهذات اهیي علی پَس 5

 قطعی  دیٌاهیک ٍ کٌتشل استعاؿات هشضیِ هجذس اصیل 6

 قطعی  دیٌاهیک ٍ کٌتشل استعاؿات ًٍَع پؼٌذی 7

 قطعی  طشاحی جاهذات ػیذ علی الْی 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بزق و کامپیوتز

 

 وضعیت گزایش پذیزفته شده نام و نام خانوادگی ردیف

 قطعی  هعواسی کاهپیَتش هائذُ جوالی 1

 قطعی  ًشم افضاس هَلَد آل ابشاّین 2

 قطعی  َّؽ ػاسا سًجبشاى 3

 قطعی  َّؽ هْذی سٍؿي ضویش 4

 قطعی  کٌتشل پشیؼا ًیکذل اهٌذ 5

 قطعی  الکتشًٍیک هْذی هحوذی 6

 قطعی  الکتشًٍیک هظگاى اهیشی 7

 قطعی  هخابشات ػیؼتن یلذا عویذی 8

 قطعی  قذست پذسام ؿْشیاسی ًؼب 9

 


