
 

 

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

 

 

 

 نرم افسار  -کامپیوترپیوسته  کاردانی

 

 

 

 

 

 

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

 × 16 17.78 93113199949 فاطوِ ًَرٍزی هحوَدآباد اٍل نرم افسار -مپیوترکا پیوستهکاردانی  39 1

 × 16 16.84 93113199929 آزادُ هیراشِ دٍم نرم افسار -کامپیوتر پیوستهکاردانی  39 2

 × 18 16.78 93113199929 پریسا ساالری پَر سَم نرم افسار -کامپیوتر پیوستهکاردانی  39 3

 .رضائیسرکار خاًن  کارشناس رشته:



 

 

 ن برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنوناسایم دانشجویا
 5961-69 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 

 

 برق صنعتی-الکتروتکنیکپیوسته  دانیکار

 

 

 

 

 

 

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

 × 18 16.67 93113958911 علی قاسوی اٍل صنعتی برق-الکتروتکنیک کاردانی پیوسته 39 1

 -- -- -- -- -- دٍم برق صنعتی-الکتروتکنیک کاردانی پیوسته 39 2

 -- -- -- -- -- سَم برق صنعتی-الکتروتکنیک کاردانی پیوسته 39 3

 .عسیسیاىسرکار خاًن  رشناس رشته:کا



 

 

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

 

 

 اموراداریپیوسته  کاردانی

 

 

 

 

 

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

  17 18.26 94119296996 هرضیِ دست افکي اٍل اموراداری کاردانی پیوسته 39 1

  19 18 94119296991 ضایی ًیارکیراضیِ ر دٍم اموراداری کاردانی پیوسته 39 2

  18 16.28 94119296916 شبٌن شْراسبی سَم اموراداری کاردانی پیوسته 39 3

  19 18.58 95119296995 فایسُ قٌبری اٍل اموراداری کاردانی پیوسته 39 4

  19 17.74 95119296993 حویرا برقی رشتِ رٍدی دٍم اموراداری کاردانی پیوسته 39 5

  19 17.53 95119296996 هعصَهِ هختاری لیاٍلی سَم اموراداری کاردانی پیوسته 39 6

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشناس رشته:



 

 

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

 

 

 حسابداری-حسابداری و بازرگانی پیوسته  کاردانی

 

 

 

 

 

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

  21 19.57 94113396997 سْیال خسرٍی اٍل حسابداری-حسابداری و بازرگانی کاردانی پیوسته 39 1

  21 18.96 94113396921 هرین یَسفیاى دٍم حسابداری-حسابداری و بازرگانی کاردانی پیوسته 39 2

  19 17.64 94113396994 فائسُ فطری سَم حسابداری-حسابداری و بازرگانی انی پیوستهکارد 39 3

  19 18.28 95113396999 فرزاًِ عباسی اٍل حسابداری-حسابداری و بازرگانی کاردانی پیوسته 39 4

  19 18.17 95113396992 لیال بیاتی قیذاری دٍم حسابداری-حسابداری و بازرگانی کاردانی پیوسته 39 5

  19 18.16 95113396995 اسواعیل شیری سَم حسابداری-حسابداری و بازرگانی کاردانی پیوسته 39 6

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشناس رشته:



 

 

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

 

 

 گرافیک-گرافیکپیوسته  کاردانی

 

 

 

 

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

  15 19.13 93211691919 فاطوِ پَرشعباى لیاٍلی اٍل گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 39 1

  15 16.83 93211691912 هْری اٍالدی سلخَری دٍم گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 39 2

  22 16.8 93211691995 سیذ علیرضا سکاکی سَم گرافیک-گرافیک تهکاردانی پیوس 39 3

  19 18.21 94211691921 آیسَدا هحوَدی اٍل گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 39 4

  19 17.24 94111691911 ًگارکریوی دٍم گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 39 5

  19 17.16 94111691912 اًیحاًیِ ایو سَم گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 39 6

  16 17.38 95111691996 غسالِ صحتی اٍل گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 39 7

  16 16.69 95111691994 هعصَهِ هحوَدی دٍم گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 39 8

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشناس رشته:



 

 

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

 

 

 نقشه کشی معماریپیوسته  کاردانی

 

 

 

 

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

 × 18 17.97 93117454921 ًرجس سَّیل اٍل نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته 39 1

 × 17 17.62 93117454915 فاطوِ عباسی دٍم ی معمارینقشه کش کاردانی پیوسته 39 2

 × 15 16.6 93117454915 عاطفِ رحواًی سَم نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته 39 3

  15 18.33 94117454919 هتیي اسذی قرباًی اٍل نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته 39 4

  17 17.94 94117454998 هی ٍیذافاطوِ بْرا دٍم نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته 39 5

  19 16.72 94117454922 هرین ازاد سَم نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته 39 6

  16 17.31 95117454994 فاطوِ عیذی قسلقیِ اٍل نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته 39 7

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشناس رشته:


