
انرژی تبديلارشد کارشناسیبهرامپور عراض پژمان1394 شهريور 10 شنبه سه

پی و خاک-عمرانارشد کارشناسیمحمودمحمودی اصغر1394 شهريور 10 شنبه سه

الکترونيکارشد کارشناسیصفرعلیرفيعی علی1394 شهريور 10 شنبه سه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیيدالهشراهی جيريايي زهرا1394 شهريور 10 شنبه سه

قدرت برقارشد کارشناسیمرتضیحسنی مهدی1394 شهريور 10 شنبه سه

پی و خاکارشد کارشناسیمحمودآيت هومن1394 شهريور 10 شنبه سه

GIS_ عمران مهندسیارشد کارشناسیمصطفیابراهيمی افسانه1394 شهريور 10 شنبه سه

ژئودزی-برداری نقشهارشد کارشناسیتقی محمدمهر عسگری ميالد1394 شهريور 10 شنبه سه

ارشد کارشناسیاحمدمعمارطلوعی داود1394 شهريور 10 شنبه سه

 سيستم مديريت-صنايع مهندسی

وری بهره و

عمران-عمرانارشد کارشناسیغالمعباسمحمودی نسيم1394 شهريور 10 شنبه سه

سازه عمرانارشد کارشناسیغالمرضاشريفی حسين1394 شهريور 10 شنبه سه

ارشد کارشناسیارشد کارشناسیمحمودگردی شاه سعيد1394 شهريور 10 شنبه سه

ای هسته فيزيکارشد کارشناسیمرتضیکامياب راحله1394 شهريور 10 شنبه سه

قدرت برق مهندسیارشد کارشناسیمهدیبادی آ حسين مريم1394 شهريور 10 شنبه سه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیهللا شمساسدی ماندانا1394 شهريور 10 شنبه سه

خاک مکانيک عمرانارشد کارشناسیخيرالهزاده طالب رضا1394 شهريور 10 شنبه سه

سازه-عمران مهندسیارشد کارشناسیمحمدغفارزادگان مجتبی1394 شهريور 10 شنبه سه

برقارشد کارشناسیعلیآسترکی ايمان1394 شهريور 10 شنبه سه

الکترونيک برقارشد کارشناسیمحمدرضاجمشيدلو سعيد1394 شهريور 10 شنبه سه

فيزيکارشد کارشناسیاله قدرتفراهانی مزيدآبادی احمد1394 شهريور 10 شنبه سه

کنترل_برقارشد کارشناسیرضا علیمحمودی افشين1394 شهريور 10 شنبه سه

ارشد کارشناسیارشد کارشناسیحسينعلیشريفی فاطمه1394 شهريور 10 شنبه سه

محمد1394 شهريور 10 شنبه سه

 ميرزاعلی

برداری نقشه عمرانارشد کارشناسیمازندرانی

کاربردی رياضیارشد کارشناسیزادآرباطان حسيننادره1394 شهريور 10 شنبه سه

محض رياضیارشد کارشناسیمحمدپرشکوه شعبانی محجوبه1394 شهريور 10 شنبه سه

هيدروگرافیارشد کارشناسیحسين محمدجعفری امين سعيد1394 شهريور 10 شنبه سه

کاربردی رياضیارشد کارشناسیمهرنوشعبدوس1394 شهريور 10 شنبه سه

صنايع-  صنايع مهندسیارشد کارشناسیعباسموکدی حميد1394 شهريور 10 شنبه سه

سازه-  عمرانارشد کارشناسیاحمدعموزضايی مهدی1394 شهريور 10 شنبه سه

ای هسته فيزيکارشد کارشناسیمحمدتقیعسکری مرجان1394 شهريور 10 شنبه سه

سازه-عمرانارشد کارشناسیعلیالميرا1394 شهريور 10 شنبه سه

فتوگرامتریارشد کارشناسیعبدالرضااميرکالئی امينی حامد1394 شهريور 10 شنبه سه

الکترونيکارشد کارشناسیاسماعيلزاده طاهرحبيب1394 شهريور 10 شنبه سه

الکترونيکارشد کارشناسیاسماعيلزاده طاهرحبيب1394 شهريور 10 شنبه سه

پی و خاکارشد کارشناسیشادمانمقامع علی1394 شهريور 10 شنبه سه

سازه عمران مهندسیارشد کارشناسیمحمودکاشانی روغنی جواد1394 شهريور 10 شنبه سه

قدرت-برق مهندسیارشد کارشناسیعليرضاطباطبايی نوشين1394 شهريور 10 شنبه سه

الکترونيک-برق مهندسیارشد کارشناسیمحسنزاده مومنی ايمان1394 شهريور 10 شنبه سه

فيزيکارشد کارشناسیغالمرضادرخشانيان نسيم1394 شهريور 10 شنبه سه

ارشد کارشناسیحسينبرادری محسن1394 شهريور 10 شنبه سه

 مديريت- صنايع مهندسی

وری وبهره سيستم

محض رياضیارشد کارشناسیعزيزالهزمانی1394 شهريور 10 شنبه سه

عمران مهندسیارشد کارشناسیيدالهواعظی سارا1394 شهريور 11 چهارشنبه

برقارشد کارشناسیيوسفيانالدين حسام1394 شهريور 11 چهارشنبه

قدرت- برقارشد کارشناسیاله سيفيوسفيان الدين حسام1394 شهريور 11 چهارشنبه



محض رياضیارشد کارشناسیمحمدحسينخديور مريم1394 شهريور 11 چهارشنبه

محض رياضیارشد کارشناسیمحمدحسينخديور مريم1394 شهريور 11 چهارشنبه

کاربردی رياضیارشد کارشناسیمنصورپور جعفری1394 شهريور 11 چهارشنبه

کاربردی رياضیارشد کارشناسیتقی محمدمحسنی مريم1394 شهريور 11 چهارشنبه

برداری نقشهارشد کارشناسیمحمدعلیصبا فاطمه1394 شهريور 11 چهارشنبه

برداری نقشهارشد کارشناسیمحمدعلیصبا فاطمه1394 شهريور 11 چهارشنبه

پرتوپزشکی-ای هسته مهندسیارشد کارشناسیشعبانعلیمحسنی سمانه1394 شهريور 11 چهارشنبه

کاربردی رياضیارشد کارشناسیعلیسراجی رحيمی مهدی1394 شهريور 11 چهارشنبه

سازهارشد کارشناسیرمضانعلیخدادادی ابراهيم1394 شهريور 11 چهارشنبه

عمران. سازهارشد کارشناسیپرويزمورويی جباری افشين1394 شهريور 11 چهارشنبه

برق مهندسیارشد کارشناسیمحمدهاشمی ابوالقاسم1394 شهريور 11 چهارشنبه

سازه-عمرانارشد کارشناسیاله رحمتحيدرزاده فاطمه1394 شهريور 12 پنجشنبه

صنايعارشد کارشناسیهللا آيتشکری حميدرضا1394 شهريور 12 پنجشنبه

ای هسته فيزيکارشد کارشناسیاله ولیشمسی ليال1394 شهريور 12 پنجشنبه

برق مهندسیارشد کارشناسیحسينامينی حسن1394 شهريور 12 پنجشنبه

رياضیارشد کارشناسیاباذرعسکری حميد1394 شهريور 13 جمعه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیحميدرضاتوحيدی زينب1394 شهريور 13 جمعه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیعبدالستارافتخاری زينب1394 شهريور 13 جمعه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیعبدالستارافتخاری زينب1394 شهريور 13 جمعه

برداری نقشه-  عمران مهندسیارشد کارشناسیحسنعبدالمحمدی محمدرضا1394 شهريور 14 شنبه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیغالمرضاالماسی زهرا1394 شهريور 14 شنبه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیتقیفدايی1394 شهريور 17 شنبه سه

سازه-عمرانارشد کارشناسیاصغر علیبختياری محيا1394 شهريور 18 چهارشنبه

الکترونيکارشد کارشناسیناصررضايی علی1394 شهريور 18 چهارشنبه

محض رياضیارشد کارشناسیناصرآذر محيط نجمه1394 شهريور 21 شنبه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیزلفعلیاکبری فرزانه1394 شهريور 22 يکشنبه

کنترل برقارشد کارشناسیمحرمعلیولدی شاه رضا حميد1394 شهريور 22 يکشنبه

عمران-عمران مهندسیارشد کارشناسیعباسطرخورانی شاهوردی ليال1394 شهريور 23 دوشنبه

ای هسته فيزيکارشد کارشناسیمحمدفضلعليزاده مائده1394 شهريور 23 دوشنبه

کاربردی رياضیارشد کارشناسیعباسعلیعبدی مريم1394 شهريور 24 شنبه سه

کاربردی ريلضیارشد کارشناسیشعبانعلیفيروزجاهی معصومه1394 شهريور 29 يکشنبه

يرق مهندسیارشد کارشناسیطاهرخضری حمزه1394 شهريور 31 شنبه سه

ای هسته فيزيکارشد کارشناسیجمالسلطانی1394 مهر 17 جمعه

کاربردی رياضیارشد کارشناسیمحمدبحرينی حسين1394 مهر 22 چهارشنبه

الکترونيک برق مهندسیارشد کارشناسیغالمحسيننصرالهی سمانه1394 مهر 30 پنجشنبه

ارشد کارشناسیعلیتورزنی زاده احمدی ندا1394 شهريور 10 شنبه سه

 سيستم مديريت-صنايع مهندسی

وری بهره و

نيک.الکترارشد کارشناسیمصطفیشجاعی فائقه1394 شهريور 10 شنبه سه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیعباس سيدنطنزی موسوی طاها سيد1394 شهريور 10 شنبه سه

هندسه محض رياضیارشد کارشناسیمحمدتقیکالنتری حسين1394 شهريور 10 شنبه سه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیمحمودنصيرزاده پاکسا1394 شهريور 10 شنبه سه

مالی مهندسی-صنايع مهندسیارشد کارشناسینصرالهکريمی زهرا1394 شهريور 11 چهارشنبه

سازه عمرانارشد کارشناسیحسين محمداديبيان حسن1394 شهريور 12 پنجشنبه

فتوگرامتری-برداری نقشهارشد کارشناسیمحمودصادقی مسعود1394 شهريور 14 شنبه

صنايع مهندسیارشد کارشناسیميرصفیزعفرانی حسينی مصطفی سيد1394 شهريور 15 يکشنبه



سازه- عمرانارشد کارشناسیحسينجورشری رجبی سوزان1394 شهريور 16 دوشنبه

مکانيک مهندسیارشد کارشناسیمرتضیغفاری علی1394 شهريور 10 شنبه سه



30/6/1392

90/06/29

19/3/94

1390-11-30

1391/4/8

1390/6/31

92/6/20

1390

1389/04/14

1390/09/30

1389

93/09/25

89/11/25

9/11/1990

1389

1392/08/13

31/6/93

1391

1392/06/31

91/4/21

92/6/31

1390/6/30

1388/7/1

1389/06/031

90/3/17

1389

۹۲

1390/06/31

92/6/31

1392/11/30

1392/2/16

1393/11/06

93

93

1391

30/06/89

30/11/1390

13/10/90

4/4/1992

89 مرداد

1391/06/31

92/06/31

30/11/89

30/11/89



30/11/90

90/11/30

1390/3/3

90/6/31

1394/2/1

1393/2/1

1391/11/11

1390/10/29

24/6/93

92

91/6

1390

1392/06/31

1391

1390/11/30

28/11/1393

1389

1390

1390

1388

Jul-93

89/03

89

90/11/20

1393/06/30

92/06

۹۳/۱۰/۱۰

1390/05/03

89/11/29

31/6/90

89

1393/11/30

89

90/10/15

۱۳۹۳/۶/۲۵

1390 سال بهمن 11

30/11/92

92 مهر

30/6/91

90

1393

90/6/31

93/06

89



1392/11/28

17/4/1392


