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 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 مهىدسی برقپیًستٍ  کارشىاسی

 

 

 

  

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  11 17.91 70164005449 سپیذُ هْزابی یگاًِ ٍلا مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 1

  11 17.19 70164005411 هصطفی ضْسَاری دٍم مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 1

  14 19.43 70164005446 فاطوِ کبیزی لزیك سَم مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 3

  14 19.73 76164005446 اعظن رستن خاى اٍل مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 0

 -- - - - - دٍم مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 6

 -- - - - - سَم مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 5



 

9 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون 
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 کىترل-مهىدسی برقپیًستٍ  کارشىاسی

 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ رایشگ -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 19 17.97 71160344415 سحز ضیزاسی اٍل کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 1

 × 19 15.17 7116034415 ضایاى لاسوی دٍم کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 1

 -- - - - - سَم کىترل-مهىدسی برق ی پیًستهکارشىاس 49 3

  17 17.91 7116034419 سواًِ ابزاّین خلیلی تبزیشی اٍل کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 0

  16 17.64 7116034446 ضیذا باباًژاد رضائی دٍم کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 6

  16 17.49 7116034411 هلیحِ ًظاهیًَذ چگیٌی سَم کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 5

  14 17.34 7316034446 هزتضی ٍافی اٍل کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 9

  19 15.70 7316034413 هْذی کزیوی دٍم کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 7

  19 15.11 7316034416 راراللَسپْز حٌیفِ پَ سَم کىترل-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 7



 

3 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 قدرت-مهىدسی برقپیًستٍ  کارشىاسی

 

 

 ایسمشمًل جً 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 15 19.09 7116015447 ابَالفضل لزباًی اٍل قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 1

 × 14 15451 7116015410 علی الابابائی دٍم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 1

 × 19 15.09 7116015417 سعیذ ضجاع هجٌذُ سَم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 3

  15 17.64 7116015443 سواًِ اسذی اٍل قدرت-مهىدسی برق پیًسته کارشىاسی 49 0

  17 19.70 7116015417 حسیي علی راد دٍم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 6

  16 19.37 7116015449 حسیي جْذی کٌشق سَم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 5

  17 19.59 7316015419 اهیز رٍضٌائی ٍلا قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 9

  15 19.31 7316015417 رٍیا فخزیگاًِ دٍم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 7

  16 15.74 7316015411 ٍحیذ الِ بخطی غیاثًَذ سَم قدرت-مهىدسی برق کارشىاسی پیًسته 49 7



 

4 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 

 مهىدسی مکاویکپیًستٍ کارشىاسی 

 

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  17 19.67 76167009443 هصطفی علی آلائی اٍل مهىدسی مکاویک کارشىاسی  پیًسته 49 1

 -- - - - - دٍم مهىدسی مکاویک کارشىاسی پیًسته 49 1

 -- - - - - سَم مهىدسی مکاویک کارشىاسی پیًسته 49 3



 

5 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 مهىدسی صىایعپیًستٍ کارشىاسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
سال 

 يريد
 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی م ي وام خاوًادگیوا رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع

  11 17.35 76164000449 احساى خوجاًی اٍل مهىدسی صىایع کارشىاسی پیًسته 49 1

 -- - - - - دٍم مهىدسی صىایع کارشىاسی پیًسته 49 1

 -- - - - - سَم مهىدسی صىایع پیًسته  کارشىاسی 49 3



 

6 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 مهىدسی معماریپیًستٍ  کارشىاسی

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 19 15.36 7116004446 هٌْاس پیاهی فزد اٍل سی معماریمهىد کارشىاسی پیًسته 49 1

 -- - - - - دٍم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 1

 -- - - - - سَم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 3

  17 17.46 7116004447 ریحاًِ خسزٍی گَرًذاًی اٍل مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 0

  17 17.06 7116004449 فاطوِ ابزاّین ًژاد حویذی دٍم مهىدسی معماری ستهکارشىاسی پیً 49 6

  13 17.49 7116004417 حسي ًزیواى سَم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 5

  13 17.17 7316004440 هیتزا رضًَذ اٍل مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 9

  10 17.77 7316004443 خذیجِ ًجفی دٍم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 7

  14 19.03 7316004447 رضا ضیزی سَم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 7

  17 17.11 70164004414 ابزاّین لطفی لطاللی اٍل مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 14

  15 17.47 70164004441 بیتا طالتی اردّائی دٍم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 11

  15 17.94 70164004411 دًیش جْاًخَاُ سَم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 11

  15 19.53 76164004440 کبزی ضَرگطتی اٍل مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 13

 -- - - - - دٍم مهىدسی معماری کارشىاسی پیًسته 49 10

 -- - - - - سَم ریمهىدسی معما کارشىاسی پیًسته 49 16



 

7 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 کارشىاسی پیًستٍ مهىدسی عمران

 

 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  17 17.35 7111031416 سعیذ صفائی اٍل مهىدسی عمران ی پیًستهکارشىاس 49 1

  17 19.19 7111031446 رضا جعفزی دٍم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 49 1

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 49 3

  17 19.35 7311031419 علیزضا خذابٌذُ لَ اٍل مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 49 0

  14 19.17 7311031440 ابَالفضل هذیزی عیي آباد دٍم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 49 6

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 49 5

  10 15.36 7011031441 هصطفی بابائی اٍل مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 49 9

  14 15.17 7016031445 آیذیي فزٍرد ٍمد مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 49 7

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی عمران کارشىاسی پیًسته 49 7



 

8 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 وقشٍ برداریکارشىاسی پیًستٍ مهىدسی 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی خاوًادگیوام ي وام  رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 14 19.16 7116033445 سیاٍش بْشادًیزی اٍل وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 1

 × 15 15.45 7116033411 علی خذادٍست گلی دٍم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 1

 -- -- -- -- -- سَم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 3

  19 17.65 7111033445 حاًیِ گزضاسبی اٍل وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 0

  14 17.63 7111033417 فاطوِ َّضیار آتطگاُ دٍم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 6

  14 19.76 7111033447 ُ رضًَذطاّز سَم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 5

  17 19.97 70164033446 ًاسًیي بْزاهی ضاُ بکٌذی اٍل وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 9

  19 19.40 70164033447 ضفیك تاجیک دٍم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 7

 -- -- -- -- -- سَم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 7

  17 15.73 76164006441 هیتزا جعفزی اٍل وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 14

 -- -- -- -- -- دٍم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 11

 -- -- -- -- -- سَم وقشه برداریمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 11



 

9 

 

 ناسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنو
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 کامپیًترکارشىاسی پیًستٍ مهىدسی 

 
 
 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  15 17.00 7116036447 فزضتِ رضائی الکسار اٍل کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 1

  15 19.77 7116036410 هحسي هحوذخاًی غیاثًَذ دٍم کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 1

  11 19.99 7116036415 لعیا کزدبچِ سَم کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 3

  14 15.47 76164011441 سیذُ سحز بَدًِ اٍل کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 0

 -- -- -- -- -- دٍم کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 6

 -- -- -- -- -- سَم کامپیًترمهىدسی  کارشىاسی پیًسته 49 5



 

11 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 فىايری اطالعات کارشىاسی پیًستٍ مهىدسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  19 17.37 7116030440 پزٍاًِ هًَسی سیسی اٍل مهىدسی فىايری اطالعات کارشىاسی پیًسته 49 1

  16 17.77 7116030411 الٌاس عبادی ایزدهَسی دٍم مهىدسی فىايری اطالعات کارشىاسی پیًسته 49 1

  17 17.55 7116030410 فاطوِ پَرسعادتی سَم مهىدسی فىايری اطالعات کارشىاسی پیًسته 49 3



 

11 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 قدرت  -تکىًلًشی برقپیًستٍ مهىدسی واکارشىاسی 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 17 15.01 73191147431 هصطفی درگاّی اٍل قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  49 1

 دٍم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  49 1
هْذی رجبی 

 ضْزستاًکی
73191147400 15.43 15 × 

 -- -- -- -- -- سَم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  49 3

  17 17.10 70191147414 ضْزام لطکزی اٍل قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  49 0

  14 17.63 70191147437 حسیي ضیزعلی سّزایی دٍم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  49 6

  14 17.13 70191147434 هْذی لَُْ چی سَم قدرت -مهىدسی تکىًلًشی برق پیًستهواکارشىاسی  49 5



 

19 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 تکىًلًشی وقشٍ برداری پیًستٍ مهىدسی واکارشىاسی 

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع دسال يري ردیف

  15 15.96 70197375441 سیذحسام الذیي عزفاًی اٍل مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  49 1

 -- -- -- -- -- ٍمد مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  49 1

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  49 3

  10 19.47 76197375443 هیالد ًجاری الوَتی اٍل مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  49 0

  15 15.96 76197375440 ٍیٌیاهیي طاّزی لش دٍم مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  49 6

 -- -- -- -- -- سَم مهىدسی تکىًلًشی وقشه برداری پیًستهواکارشىاسی  49 5



 

13 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 

 معماری علمی کاربردی پیًستٍ کارشىاسی وا

 
 
 
 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  17 17.09 70194001441 ساًاس هعزٍفی اٍل علمی کاربردی معماری پیًستهکارشىاسی وا 49 1

  17 19.47 70194001415 فزساد خسزٍی دٍم علمی کاربردی معماری پیًستهکارشىاسی وا 49 1

  17 19 70194001441 ًاّیذ عبذی سَم علمی کاربردی معماری پیًستهکارشىاسی وا 49 3



 

14 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 ماشیه ابسار-مهىدسی تکىًلًشی ساخت ي تًلیدپیًستٍ  کارشىاسی وا

 
 
 

 ردیف
سال 

 يريد
 959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع

تعداد ياحد مًثر 

959 
 مشمًل جًایس

 کارشىاسی وا پیًسته 49 1
مهىدسی تکىًلًشی ساخت ي 

 ماشیه ابسار-تًلید
 اٍل

هزتضی اطویٌاى 

 حسٌلَئی
70191441441 19.67 19  

 کارشىاسی وا پیًسته 49 1
مهىدسی تکىًلًشی ساخت ي 

 سارماشیه اب-تًلید
 -- - - - - دٍم

 کارشىاسی وا پیًسته 49 3
مهىدسی تکىًلًشی ساخت ي 

 ماشیه ابسار-تًلید
 -- - - - - سَم



 

15 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 علمی کاربردی حسابداریپیًستٍ کارشىاسی وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
سال 

 يريد
 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع

  17 19.97 76197665445 جالل ساکاًلَ اٍل علمی کاربردی حسابداری کارشىاسی وا پیًسته 49 1

  17 19.96 76197665443 پزیسا کطاٍرس سیاّپَش دٍم علمی کاربردی حسابداری پیًستهوا کارشىاسی  49 1

  17 19.13 76197665440 پَیا فضلعلی سَم علمی کاربردی حسابداری پیًسته وا کارشىاسی 49 3



 

16 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 حسابداری-حسابداری بازرگاویپیًستٍ  کارداوی

 

 
 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ شگرای -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  15 17.71 70113345449 سْیال خسزٍی اٍل حسابداری-حسابداری بازرگاوی کارداوی پیًسته 49 1

  15 17.99 70113345411 هزین یَسفیاى دٍم حسابداری-حسابداری بازرگاوی کارداوی پیًسته 49 1

  19 17.10 70113345415 فاطوِ ًجفی ضْزابادی سَم حسابداری-حسابداری بازرگاوی کارداوی پیًسته 49 3

  15 15.71 76113345447 فزساًِ عباسی اٍل حسابداری-حسابداری بازرگاوی کارداوی پیًسته 49 0

 -- - - - - دٍم حسابداری-حسابداری بازرگاوی کارداوی پیًسته 49 6

 -- - - - - سَم حسابداری-حسابداری بازرگاوی کارداوی پیًسته 49 5
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 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون

 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی
 

 امًر اداریپیًستٍ  کارداوی

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 959د ياحد مًثر تعدا 959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  13 17.60 70114145441 ستایص رضائی ًیارکی اٍل امًر اداری کارداوی پیًسته 49 1

  15 19.79 7011145415 ضبٌن ضْزاسبی دٍم امًر اداری کارداوی پیًسته 49 1

  13 19.53 7011145445 هزضیِ دست افکي سَم امًر اداری کارداوی پیًسته 49 3

  14 15.37 7611145445 هعصَهِ هختاری لیاٍلی اٍل امًر اداری کارداوی پیًسته 49 0

  14 15.17 7611145440 لیال فتحی دٍم امًر اداری کارداوی پیًسته 49 6

 -- - - - - سَم امًر اداری کارداوی پیًسته 49 5
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 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 تحصیلی دوم سالسال نمی

 

 برق صىعتی-الکتريتکىیکپیًستٍ  کارداوی

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 11 15.64 73113467411 علی قاسمی ايل برق صىعتی کارداوی پیًسته 73 1

 -- - - - - ديم برق صىعتی هکارداوی پیًست 73 1

 -- - - - - سًم برق صىعتی کارداوی پیًسته 73 3

  19 15.45 70113467440 علیرضا جباری فرد ايل برق صىعتی کارداوی پیًسته 70 0

 -- - - - - ديم برق صىعتی کارداوی پیًسته 70 6

 -- - - - - سًم برق صىعتی کارداوی پیًسته 70 5
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 شجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنوناسایم دان 
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 گرافیک-گرافیکپیًستٍ  کارداوی

 

 

 

 

 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

 × 15 19.13 73111541411 زی اٍالدی سلخَریهْ اٍل گرافیک-گرافیک کارداوی پیًسته 49 1

 × 17 15.63 73111541443 پاًیذ دائی دائی دٍم گرافیک-گرافیک کارداوی پیًسته 49 1

 -- - - - - سَم گرافیک-گرافیک کارداوی پیًسته 49 3

  14 19.33 70111541413 سّزا بَکائیاى اٍل گرافیک-گرافیک کارداوی پیًسته 49 0

  14 15.63 70111541445 هیٌا حاجی آلائی دٍم گرافیک-گرافیک ی پیًستهکارداو 49 6

 -- 17 15.31 70111541411 حاًیِ ایواًی سَم گرافیک-گرافیک کارداوی پیًسته 49 5



 

91 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 9395-96 دوم سال تحصیلیسال نمی

 

 معماری-اریوقشٍ کشی معمپیًستٍ  کارداوی

 
 

 

 مشمًل جًایس 959تعداد ياحد مًثر  959معدل ترم  شمارٌ داوشجًیی وام ي وام خاوًادگی رتبٍ گرایش -رشتٍ مقطع سال يريد ردیف

  17 15.97 70119060417 ًذا ضوسیٌی غیاثًَذ اٍل معماری-وقشه کشی معماری کارداوی پیًسته 49 1

  16 15.13 70119060417 هتیي اسذی لزباًی دٍم اریمعم-وقشه کشی معماری کارداوی پیًسته 49 1

 -- - - - - سَم معماری-وقشه کشی معماری کارداوی پیًسته 49 3

  15 19.47 76119060449 سیذ علی هَسَی هٌص اٍل معماری-وقشه کشی معماری کارداوی پیًسته 49 0

 -- - - - - دٍم معماری-وقشه کشی معماری کارداوی پیًسته 49 6

 -- - - - - سَم معماری-وقشه کشی معماری کارداوی پیًسته 49 5


