
 

 

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

 کارشىاسی پیًستٍ مُىدسی عمران

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 13 13.41 5119341119 شایاى ًعوتی اٍل نمهىدسی عمرا کارشىاسی پیًسته 19 1

 × 11 1..1 5119341149 ًرگس دّقاى خبری دٍم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 1

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 4

  11 11.91 5111341119 سعیذ صفائی اٍل مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 3

  11 4..13 5111341111 هیالد ساساًی ًژاد دٍم مهىدسی عمران پیًسته کارشىاسی 19 9

  15 13.35 5111341111 سیذُ زّرا حسیٌی سَم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 .

  .1 91..1 5411341113 ابَالفضل هذیری عیي آباد اٍل مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 3

  15 15..1 5411341113 علیرضا خذابٌذُ لَ دٍم عمرانمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 5

  13 11.11 5311341111 هصطفی بابائی اٍل مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 11

  14 13.19 .531934111 آیذیي فرٍرد دٍم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 11

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 11

  11 11.91 .5919134111 آی الر حسیٌی کرهی اٍل مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 14

 -- -- -- -- -- دٍم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 13

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 19 19

 .رضائیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

 جویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنوناسایم دانش 
 5961-69 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 

 وقشٍ برداریکارشىاسی پیًستٍ مُىدسی 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × .1 13.13 5119344144 هصطفی ابَترابی اٍل رداریوقشه بمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 -- -- -- -- -- دٍم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 -- -- -- -- -- سَم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 4

  13 9..15 .511134411 حاًیِ گرشاسبی اٍل وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 3

  13 15.49 5111344111 تاًیا هٌصَرفالح دٍم وقشه برداریمهىدسی  رشىاسی پیًستهکا 19 9

  15 11.13 5111344113 هرجاى هکارم سَم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 .

  15 15.14 53191344111 شفیق تاجیک اٍل وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 3

  13 13.94 53191344111 ّادی ًصیری دٍم وقشه برداریهىدسی م کارشىاسی پیًسته 19 1

  11 19..1 53191344113 اشکاى صفَیِ سَم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 5

 .رضائیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 کامپیًترکارشىاسی پیًستٍ مُىدسی 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد یفرد

 × 14 11.13 5119349111 رضا زایردارابی اٍل کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 × .1 13.15 5119349111 هرین اصغری دٍم کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 × .1 13 5119349119 سَدابِ جلیلی سَم کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 4

  11 ..11 5119349115 فرشتِ رضائی الکسار اٍل کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 3

  11 11.14 5119349111 سعیذ زارعی دٍم کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 9

  11 .13.3 .511934911 لعیا کردبچِ سَم کامپیًترمهىدسی  پیًسته کارشىاسی 19 .

  11 11..1 59191311111 سیذُ سحر بَدًِ اٍل کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 3

 -- -- -- -- -- دٍم کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 -- -- -- -- -- سَم کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 5

 .رضائیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 فىايری اطالعات کارشىاسی پیًستٍ مُىدسی 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 11 13.11 5119343119 هحوذجَاد فرخ پَر اٍل فىايری اطالعاتمهىدسی  یًستهکارشىاسی پ 19 1

 -- -- -- -- -- دٍم مهىدسی فىايری اطالعات کارشىاسی پیًسته 19 1

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی فىايری اطالعات کارشىاسی پیًسته 19 4

  14 15.15 5119343113 ادتیفاطوِ پَرسع اٍل مهىدسی فىايری اطالعات کارشىاسی پیًسته 19 3

  11 11.31 5119343111 الٌاز عبادی ایردهَسی دٍم مهىدسی فىايری اطالعات کارشىاسی پیًسته 19 9

  13 11.39 5119343113 پرٍاًِ هًَسی سیسی سَم مهىدسی فىايری اطالعات کارشىاسی پیًسته 19 .

 .رضائیًن سرکار خا کارشىاس رشتٍ:



 

 

 فنوناسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارال
 5961-69 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 

 قدرت  -تکىًلًشی برقپیًستٍ مُىدسی واکارشىاسی 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  13 5..15 54131115113 تابٌاکآرش  اٍل قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  19 1

  13 15.41 .5413111513 اهیذ بصیری زادُ دٍم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  19 1

  19 15.13 54131115111 اعظن هیری سَم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  19 4

  11 11.11 53131115145 حسیي شیرعلی زّرایی اٍل درتق -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  19 3

  13 11.11 53131115111 شْرام لشکری دٍم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  19 9

  11 13.31 53131115119 هحسي اهیریاى هجذ سَم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  19 .

  11 11.11 59131115114 هحوذرضا ًعوتی اٍل قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  19 3

 -- -- -- -- -- دٍم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  19 1

 -- -- -- -- -- سَم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  19 5

 .رضائیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

 وناسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفن
 5961-69 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 

 تکىًلًشی وقشٍ برداری پیًستٍ مُىدسی واکارشىاسی 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  19 15.33 5413145.114 وذ هیرداٍدیهح اٍل مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  19 1

  19 ..11 5413145.113 هجتبی استاجی دٍم مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  19 1

  19 11.41 5413145.114 فردیي اثٌاعشری سَم مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  19 4

  11 11.51 5313145.115 صابر احوذی ًَرٍزهحلِ اٍل ًشی وقشه برداریمهىدسی تکىًل پیًستهواکارشىاسی  19 3

  13 ...13 5313145.111 سیذحسام الذیي عرفاًی دٍم مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  19 9

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  19 .

  13 13.13 5913145.114 هیالد ًجاری الوَتی اٍل مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری تهپیًسواکارشىاسی  19 3

 -- -- -- -- -- دٍم مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  19 1

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  19 5

 .رضائیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 عمران  -عمرانپیًستٍ مُىدسی  وا کارشىاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 13 19..1 54131149111 علی حریری اٍل عمران -مهىدسی تکىًلًشی عمران پیًستهواکارشىاسی  19 1

 -- -- -- -- -- دٍم عمران -مهىدسی تکىًلًشی عمران پیًستهواکارشىاسی  19 1

 -- -- -- -- -- سَم عمران -مهىدسی تکىًلًشی عمران پیًستهواکارشىاسی  19 4

 .رضائیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 ماشیه ابسار-کارشىاسی وا پیًستٍ مُىدسی تکىًلًشی ساخت ي تًلید

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 پیًستهواکارشىاسی  19 1
مهىدسی تکىًلًشی ساخت 

 ماشیه ابسار-تًلید
  19 34..1 54131111119 هْذی خسرٍی اٍل

 کارشىاسی واپیًسته 19 1
مهىدسی تکىًلًشی ساخت 

 ماشیه ابسار-تًلید
  15 .1..1 53131111111 هرتضی اطویٌاى حسٌلَئی اٍل

 کارشىاسی واپیًسته 19 4
مهىدسی تکىًلًشی ساخت 

 ماشیه ابسار-تًلید
  11 13..1 .5313111111 عباس هقذم زرًذی دٍم

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 

 علمی کاربردی حسابداریپیًستٍ واکارشىاسی 

 

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  .1 51..1 5913199.111 شیوا احوذی اٍل علمی کاربردی حسابداری پیًستهوااسی کارشى 19 1

  .1 11..1 5913199.111 پریسا سلیوی دٍم علمی کاربردی حسابداری پیًستهواکارشىاسی  19 1

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 علمی کاربردی معماریپیًستٍ وا کارشىاسی

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  13 11.95 5413331113 شرارُ سادات سادات پَر گلسفیذی اٍل علمی کاربردی معماری کارشىاسی واپیًسته 19 1

  11 11.49 5413331119 هرین ًصیری دٍم علمی کاربردی معماری اسی واپیًستهکارشى 19 1

  13 11.1 5413331114 سَلواز رهضاًی سَم علمی کاربردی معماری کارشىاسی واپیًسته 19 4

  11 .15.9 5313131111 ساًاز هعرٍفی اٍل علمی کاربردی معماری کارشىاسی واپیًسته 19 3

  11 ...13 53131331111 هحوذهیرزایی ایالًی دٍم علمی کاربردی معماری ستهکارشىاسی واپیً 19 9

  11 13.91 .5313133111 فرزاد خسرٍی سَم علمی کاربردی معماری کارشىاسی واپیًسته 19 .

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 برقمُىدسی  کارشىاسی پیًستٍ

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  11 .15.3 5319133.113 سپیذُ هْرابی یگاًِ اٍل برقمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

  11 15.93 5319133.111 هصطفی شْسَاری دٍم مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 1

  11 9..13 5319133.111 برزاى جَاّری سَم مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 4

  .1 11..1 5919133.119 اعظن رستن خاى اٍل مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 3

  11 9..1 5919133.111 رضا اًَشِ یی دٍم مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 9

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 قدرت-مُىدسی برقکارشىاسی پیًستٍ 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 11 35..1 511931.141 حسیي هحوذپَر هلکرٍدی اٍل قدرت-برقمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 × 13 3...1 511931.143 هْسا اسذی دٍم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 1

 × 11 91..1 511931.131 سیذ اهیذ پَرهرتضَی سَم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 4

  11 15.19 511931.113 هحوذیهرین  اٍل قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 3

  11 4..15 511931.114 سواًِ اسذی دٍم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 9

  11 3..11 511931.119 زّرا صیادی سَم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 .

  15 13.11 541931.111 رٍیا فخر یگاًِ اٍل قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 3

  15 33..1 .541931.11 ًیلَفر افشار هحوَدی دٍم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 1

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 کىترل-مُىدسی برقکارشىاسی پیًستٍ 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی دگیوام ي وام خاوًا رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 11 .13.5 5119341131 حسیي هحجَب اٍل کىترل-برقمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 × 11 13.15 5119341133 هحوذ اهیي هٌصَری فر دٍم کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 1

 × 15 .13.1 5119341141 سیذُ غسال ّاشوی سَم کىترل-قمهىدسی بر کارشىاسی پیًسته 19 4

  11 15.43 5119341111 هلیحِ ًظاهیًَذ چگیٌی اٍل کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 3

  .1 15.13 5119341119 هعصَهِ هحوذی دٍم کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 9

  11 11.1 5119341111 ساًاز ایراى دٍست سَم کىترل-برقمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 .

  11 3..1 5419341114 هْذی کریوی اٍل کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 19 3

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 

 ي تًزیعشبکٍ َای اوتقال -واپیًستٍ مُىدسی تکىًلًشی برقکارشىاسی 

 

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 پیًستهواکارشىاسی  19 1
شبکه های -مهىدسی تکىًلًشی برق

 اوتقال تًزیع
  11 39..1 53131311113 ابَالفضل خلیل زادُ اٍل

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

 یان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنوناسایم دانشجو
 5961-69 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 

 کارشىاسی مُىدسی صىایع

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  11 15.51 59191333113 یاحساى خوجاً اٍل صىایعمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

  11 11.11 59191333114 هحوذقادر ظْیری دٍم مهىدسی صىایع کارشىاسی پیًسته 19 1

  11 13.11 59191333111 هرتضی حیذری سَم مهىدسی صىایع کارشىاسی پیًسته 19 4

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 معماریکارشىاسی پیًستٍ مُىدسی 

 

 

 مشمًل جًایس 159تعداد ياحد مًثر  159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 15 35..1 5119331119 هٌْاز پیاهی فرد اٍل معماریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 × 13 15..1 .511933111 فاطوِ علیورداًی دٍم هىدسی معماریم کارشىاسی پیًسته 19 1

  11 11.55 5119331113 زّرا یسدی اٍل مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 19 4

  11 11.51 .511933111 فاطوِ السادات فرزیي یار دٍم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 19 3

  11 11.33 5119331111 َش اهیٌیبٌْ سَم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 19 9

  13 15.41 5419331114 خذیجِ ًجفی اٍل مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 19 .

  13 11.34 5419331113 هیترا رشًَذ دٍم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 19 3

 × 11 13.51 5419331111 هرین هیرزائی سَم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 19 1

  11 9..15 53191331111 ابراّین لطفی قشالقی اٍل مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 19 5

  13 .11.9 53191331111 بیتا طاقتی اردّائی دٍم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 19 11

  13 11.13 5319133113 زّرا قرباًی سَم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 19 11

  11 33..1 59191331113 کبری شَرگشتی اٍل مهىدسی معماری ًستهکارشىاسی پی 19 11

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:



 

 

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

 

 

 

 کارشىاسی مُىدسی مکاویک

 

 

 مشمًل جًایس 159ياحد مًثر  تعداد 159معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  11 .1 59191333114 هصطفی علی اقایی اٍل مکاویکمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 19 1

 .دٍاشیسرکار خاًن  کارشىاس رشتٍ:


