
 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 5961-69 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 

 کنترل  -مهندسی برقپیوسته نا کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 

 مشمول جوایس 159تعداد واحد موثر  159معدل ترم  شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته مقطع سال ورود ردیف

  3 94 31139919119 ناصر رجب پور نصیرهحله اول کنترل -مهندسی برق د ناپیوستهکارشناسی ارش 49 1

 -- -- -- -- -- دوم کنترل -مهندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 9

 -- -- -- -- -- سوم کنترل -مهندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 9

  3 96.81 30139919119 هحودههدی رضائی اول کنترل -مهندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 1

  3 91 30139919119 یارعلیرضا رم دوم کنترل -مهندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 0

 -- -- -- -- -- سوم کنترل -مهندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 6

 .رضائیسرکار خانن  کارشناس رشته:



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 5961-69 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 

 سیستم های قدرت  -مهندسی برقپیوسته نا کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 

 

 

 مشمول جوایس 159تعداد واحد موثر  159معدل ترم  شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته مقطع سال ورود ردیف

  3 94.81 30139919119 جالل عباسعلی اول سیستم های قدرت -مهندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 1

  3 96.61 30139919119 علیرضا زیارانی دوم سیستم های قدرت -مهندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 9

  3 96.61 30139919119 اهیر فالح دهیرچی درسی دوم سیستم های قدرت -مهندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 9

 .رضائیسرکار خانن  کارشناس رشته:



 

 

 ویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنوناسایم دانشج 
 5961-69 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 

 سازه  -مهندسی عمرانپیوسته نا کارشناسی ارشد 

 

 مشمول جوایس 159تعداد واحد موثر  159معدل ترم  شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته مقطع سال ورود ردیف

  19 94 30131111119 بهساد پسشکی اول سازه -مهندسی عمران هکارشناسی ارشد ناپیوست 49 1

  3 91.19 30131111113 هصطفی الیق دوم سازه -مهندسی عمران کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 9

  3 91.9 30131111111 سحر حیدریاى سوم سازه -مهندسی عمران کارشناسی ارشد ناپیوسته 49 9

 .رضائیسرکار خانن  کارشناس رشته:


