
 

 

 بامسه تعایل
 داًشگاُ غیردٍلتی دارالفٌَى 69-1با تَجِ بِ اعالم ًْائی ًورات ًیوسال 

 هماطع تحصیلی داًشگاُ -بِ پیَست، لیست اساهی داًشجَیاى برتر کلیِ رشتِ

 گردد.جْت اطالع عوَهی ٍ استفادُ از تسْیالت ٍ جَایس داًشجَیاى برتر، اعالم هی

 

 باشد:م اساهی داًشجَیاى برتر بِ لرار زیر هیاعالجْت اطالع ٍ یادآٍری، شرایط 

 (ٍاحد 6 داشتِ باشد؛ )داًشجَیاى ارشد ٍاحد هؤثر 11حدالل  69-1داًشجَ باید در ًیوسال  -1

 (بِ باال 11باشد؛ )داًشجَیاى ارشد  19بیشتر از داًشجَ باید  69-1هعدل ترم  -2

 باشد.دٍراى تحصیل خَد  در سٌَات هجاز آهَزشیداًشجَ باید  -3

 

 گیرد.شًَد( تعلك ًویالتحصیل هیجَایس داًشجَیاى برتر، بِ داًشجَیاى ترم آخر )کِ فارغ تبصرُ:



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلیاول سال نمی

 

 سیستن ّای لدرت  -هٌْدسی برقپیَستِ ًا کارشٌاسی ارشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوَل جَایسه 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  9 18.67 96193363665 سپیذُ جیراًی اٍل سیستن ّبی لذرت -هٌْذسی برق کبرشٌبسی ارشذ ًبپیَستِ 96 1

  9 18.58 96193363615 هحوذرضب سلیوی دٍم سیستن ّبی لذرت -هٌْذسی برق کبرشٌبسی ارشذ ًبپیَستِ 96 2

  9 18.33 96193363616 هْذی داى اصفْبًی سَم تسیستن ّبی لذر -هٌْذسی برق کبرشٌبسی ارشذ ًبپیَستِ 96 3



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلیاول سال نمی

 

 کٌترل  -هٌْدسی برقپیَستِ ًا کارشٌاسی ارشد 

 

 

 
 
 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691 هعدل ترم شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  9 19.33 96193263666 هجتبی کبظوی فر اٍل سیستن ّبی لذرت -هٌْذسی برق کبرشٌبسی ارشذ ًبپیَستِ 96 1

  9 18.67 96193263662 سْیل شؼببًی لبضی هحلِ دٍم سیستن ّبی لذرت -هٌْذسی برق کبرشٌبسی ارشذ ًبپیَستِ 96 2

  9 18.33 96193263665 هجیب سبسػلی زادُ کالهرٍدی سَم سیستن ّبی لذرت -هٌْذسی برق ذ ًبپیَستِکبرشٌبسی ارش 96 3



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 سازُ  -هٌْدسی عوراىپیَستِ ًا کارشٌاسی ارشد 

 

 

 

 

 

 

 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  9 19.33 96194664616 حویذ طبّرزادُ اٍل سبزُ -هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی ارشذ ًبپیَستِ 96 1

  9 17.2 96194664615 حویذ رٍستبئی دٍم سبزُ -هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی ارشذ ًبپیَستِ 96 2

 -- -- -- -- -- سَم سبزُ -هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی ارشذ ًبپیَستِ 96 3



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 کارشٌاسی پیَستِ هٌْدسی عوراى

 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691ترم  هعدل شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  17 17.15 9221432616 هحوذ ًَری اٍل هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 92 1

  19 16.45 9221432663 فرشتِ زاجکبر دٍم هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 92 2

 -- -- -- -- -- سَم هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 92 3

  26 17.45 9321432669 زّرا دیي هحوذ اٍل هٌْذسی ػوراى یَستِکبرشٌبسی پ 93 4

  18 16.86 9311432617 ػلیرضب خذابٌذُ لَ دٍم هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 93 5

  17 16.44 9321432662 ایوبى ایوٌی سَم هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 93 6

  19 17.76 9421432661 ببببئیهصطفی  اٍل هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 94 7

 -- -- -- -- -- دٍم هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 94 8

 -- -- -- -- -- سَم هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 94 9

  19 18.29 96156432662 طِ خسرٍی اٍل هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 96 16

  19 16.66 96156432665 بهی کَّسبرُیًَس ًی دٍم هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 96 11

 -- -- -- -- -- سَم هٌْذسی ػوراى کبرشٌبسی پیَستِ 96 12



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 ًمشِ برداریکارشٌاسی پیَستِ هٌْدسی 

 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی َادگیًام ٍ ًام خاً رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  21 17 9221433668 طبّرُ رشًَذ اٍل ًمشِ برداریهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 92 1

 × 24 16.44 9211433615 سحر هرتضئی پَر دٍم ًمشِ برداریهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 92 2

 -- -- -- -- -- سَم ِ برداریًمشهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 92 3

  21 18.14 94156433668 شفیك تبجیک اٍل ًمشِ برداریهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 94 4

  26 16.4 94156433611 ّبدی ًصیری دٍم ًمشِ برداریهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 94 5

  19 16.29 94156433613 هبّبى خذابخشی سَم ًمشِ برداریهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 94 6

  19 16.55 95156445662 پریَش هحوذزادُ اٍل ًمشِ برداریهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 95 7

 -- -- -- -- -- دٍم ًمشِ برداریهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 95 8

 -- -- -- -- -- سَم ًمشِ برداریهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 95 9



 

 

 ارالفنوناسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل د
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 کاهپیَترکارشٌاسی پیَستِ هٌْدسی 

 
 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  19 17.21 9225435661 سؼیذ زارػی اٍل کبهپیَترهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 92 1

 -- -- -- -- -- دٍم کبهپیَترهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 92 2

 -- -- -- -- -- سَم کبهپیَترهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 92 3

  26 19.1 95156411668 هحوذپَرحسي رٍدپشتی اٍل کبهپیَترهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 95 4

  19 16.82 95156411666 رًصاد سیبّکلرٍدیػلیرضب جؼف دٍم کبهپیَترهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 95 5

  18 16.74 95156411664 بٌْبم شریفی هبیستبًی سَم کبهپیَترهٌْذسی  کبرشٌبسی پیَستِ 95 6



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 فٌاٍری اطالعات کارشٌاسی پیَستِ هٌْدسی 

 
 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع ل ٍرٍدسا ردیف

 × 23 16.2 9215434626 سبسبى یویي شجبػی ببغیٌی اٍل هٌْذسی فٌبٍری اطالػبت کبرشٌبسی پیَستِ 92 1

 -- -- -- -- -- دٍم هٌْذسی فٌبٍری اطالػبت کبرشٌبسی پیَستِ 92 2

 -- -- -- -- -- سَم هٌْذسی فٌبٍری اطالػبت کبرشٌبسی پیَستِ 92 3

  19 17.45 942543261666 هحوَد خیرالی اٍل هٌْذسی فٌبٍری اطالػبت کبرشٌبسی پیَستِ 94 4

 -- -- -- -- -- دٍم هٌْذسی فٌبٍری اطالػبت کبرشٌبسی پیَستِ 94 5

 -- -- -- -- -- سَم طالػبتهٌْذسی فٌبٍری ا کبرشٌبسی پیَستِ 94 6



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 هٌْدسی هعواریپیَستِ  کارشٌاسی

 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  19 19.65 9225446667 فبطوِ ابراّین ًصاد حویذی اٍل هٌْذسی هؼوبری کبرشٌبسی پیَستِ 92 1

 × 15 18.62 9215446662 بٌَْش اهیٌی دٍم هٌْذسی هؼوبری کبرشٌبسی پیَستِ 92 2

  15 18.38 9225446663 غسالِ رئیسی گَجبًی سَم هٌْذسی هؼوبری کبرشٌبسی پیَستِ 92 3

  22 19.36 9325446664 هیترا رشًَذ اٍل هٌْذسی هؼوبری یَستِکبرشٌبسی پ 93 4

  23 18.54 9325446663 خذیجِ ًجفی دٍم هٌْذسی هؼوبری کبرشٌبسی پیَستِ 93 5

  21 17.54 9315446669 رضب شیری سَم هٌْذسی هؼوبری کبرشٌبسی پیَستِ 93 6

  26 19.45 94156446662 ّبئیبیتب طبلتی ارد اٍل هٌْذسی هؼوبری کبرشٌبسی پیَستِ 94 7

  24 19.27 94156446616 ابراّین لطفی لشاللی دٍم هٌْذسی هؼوبری کبرشٌبسی پیَستِ 94 8

  18 19.18 94156446612 دًیس جْبًخَاُ سَم هٌْذسی هؼوبری کبرشٌبسی پیَستِ 94 9



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 حصیلیسال ت  اولسال نمی

 

 هٌْدسی صٌایعپیَستِ کارشٌاسی 

 
 
 

 ردیف
سال 

 ٍرٍد
 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع

 هشوَل جَایس

  16 18.84 95156444667 احسبى خوجبًی اٍل هٌْذسی صٌبیغ کبرشٌبسی پیَستِ 95 1

 -- - - - - دٍم هٌْذسی صٌبیغ کبرشٌبسی پیَستِ 95 2

 -- - - - - سَم هٌْذسی صٌبیغ پیَستِ  کبرشٌبسی 95 3

  26 19.1 96156444661 هحوذرضب هحوذ ػلی بیگی اٍل هٌْذسی صٌبیغ کبرشٌبسی پیَستِ 96 4

  26 17.88 96156444665 فبطوِ صبحٌظر ػیسی لَ دٍم هٌْذسی صٌبیغ کبرشٌبسی پیَستِ 96 5

  26 17.75 96156444662 ًسب  ػلیجبًی سَم هٌْذسی صٌبیغ پیَستِ  بسیکبرشٌ 96 6



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 هٌْدسی هکاًیکپیَستِ کارشٌاسی 

 
 
 
 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691م هعدل تر شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  26 17.63 95159447663 هصطفی ػلی آلبئی اٍل هٌْذسی هکبًیک کبرشٌبسی  پیَستِ 95 1

 -- - - - - دٍم هٌْذسی هکبًیک کبرشٌبسی پیَستِ 95 2

 -- - - - - سَم هٌْذسی هکبًیک کبرشٌبسی پیَستِ 95 3



 

 

 زش عایل دارالفنوناسایم دانشجویان برتر مؤسسه آمو
 6971-79 سال تحصیلیاول سال نمی

 

 هٌْدسی برقپیَستِ  کارشٌاسی

 

 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  24 19.46 94156446667 سپیذُ هْرابی یگبًِ اٍل هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 94 1

  22 1977 94156446611 هصطفی شْسَاری دٍم هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 94 2

  21 186 94156446665 فبطوِ کبیری لریك سَم هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 94 3

  22 18.45 95156446665 اػظن رستن خبى اٍل هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 95 4

 -- - - - - دٍم هٌْذسی برق تِکبرشٌبسی پیَس 95 5

 -- - - - - سَم هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 95 6

  15 17.83 96156446662 فبطوِ حکوبى اٍل هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 96 7

  18 17.42 96156446661 ػلیرضب ّوذاًی دٍم هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 96 8

 -- - - - - سَم هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 96 9



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 کٌترل-هٌْدسی برقپیَستِ  کارشٌاسی

 

 
 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

 × 18 17.75 9215436612 حذیث خبکپَر اٍل کٌترل-هٌْذسی برق ٌبسی پیَستِکبرش 92 1

 -- -- -- -- -- دٍم کٌترل-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 92 2

 -- -- -- -- -- سَم کٌترل-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 92 3

  17 17.57 9315436615 سپْر حٌیفِ پَراراللَ اٍل کٌترل-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 93 4

  19 17.68 9315436664 غسل حکین دٍم کٌترل-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 93 5

  26 16.6 9315436665 هرتضی ٍافی سَم کٌترل-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 93 6



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 لدرت-هٌْدسی برقپیَستِ  کارشٌاسی

 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

 × 26 16.28 9115426629 سؼیذ شجبع هجٌذُ اٍل لذرت-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 91 1

 -- -- -- -- -- دٍم لذرت-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 91 2

 -- -- -- -- -- سَم لذرت-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 91 3

 × 18 18.85 9215426662 ػلی ترابی تَراى پشتی اٍل لذرت-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 92 4

 × 19 18.51 9215426626 جَاد حبجی حسیٌلَ دٍم لذرت-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 92 5

  21 17.19 9225426611 حسیي هحوذ خبًی سَم لذرت-هٌْذسی برق ی پیَستِکبرشٌبس 92 6

  26 18.44 9315426616 ًیلَفر افشبر هحوَدی اٍل لذرت-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 93 7

  22 18.43 9315426618 رٍیب فخریگبًِ دٍم لذرت-هٌْذسی برق کبرشٌبسی پیَستِ 93 8

  18 17.53 9315426612 آًبّیتب بْراهی ببیِ سَم لذرت-برق هٌْذسی کبرشٌبسی پیَستِ 93 9



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 هعواری علوی کاربردی پیَستِ کارشٌاسی ًا

 
 
 
 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691 هعدل ترم شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

 × 18 18.47 94176441661 سبًبز هؼرٍفی اٍل ػلوی کبربردی هؼوبری کبرشٌبسی ًب پیَستِ 94 1

 × 19 17.68 94176441616 فرزاد خسرٍی دٍم ػلوی کبربردی هؼوبری کبرشٌبسی ًب پیَستِ 94 2

 × 18 17 94176441662 بّیذ ػبذیً سَم ػلوی کبربردی هؼوبری کبرشٌبسی ًب پیَستِ 94 3



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 هاشیي ابسار-هٌْدسی تکٌَلَشی ساخت ٍ تَلیدپیَستِ  کارشٌاسی ًا

 
 
 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

 کبرشٌبسی ًب پیَستِ 94 1
هٌْذسی تکٌَلَشی سبخت ٍ 

 هبشیي ابسار-تَلیذ
 × 17 17.59 94172661662 هرتضی اطویٌبى حسٌلَئی اٍل

 کبرشٌبسی ًب پیَستِ 94 2
هٌْذسی تکٌَلَشی سبخت ٍ 

 هبشیي ابسار-تَلیذ
 - - - - - دٍم

 کبرشٌبسی ًب پیَستِ 94 3
ٌْذسی تکٌَلَشی سبخت ٍ ه

 هبشیي ابسار-تَلیذ
 - - - - - سَم



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 علوی کاربردی حسابداریپیَستِ کارشٌاسی ًا 

 

 
 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691م هعدل تر شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  17 16.97 95178556663 پریسب کشبٍرز سیبّپَش اٍل ػلوی کبربردی حسببذاری کبرشٌبسی ًب پیَستِ 95 1

  18 16.28 95178556611 غسالِ داهغبًیبى دٍم ػلوی کبربردی حسببذاری پیَستًِب کبرشٌبسی  95 2

  19 16.64 95178556668 شیوب احذی سَم بردی حسببذاریػلوی کبر پیَستِ ًب کبرشٌبسی 95 3

  18 19.49 961785566666 رلیِ رجبی اٍل ػلوی کبربردی حسببذاری کبرشٌبسی ًب پیَستِ 96 4

  18 19.4 96178556662 سْیال خسرٍی دٍم ػلوی کبربردی حسببذاری پیَستًِب کبرشٌبسی  96 5

  18 18.36 96178556661 زّرا طبّری حسیي اببدی سَم دی حسببذاریػلوی کبربر پیَستِ ًب کبرشٌبسی 96 6



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 علوی کاربردی ارتباط تصَیریپیَستِ  کارشٌاسی ًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شجَییشوارُ داً ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  17 18.94 96173664663 فبطوِ پَرشؼببى لیبٍلی اٍل ػلوی کبربردی ارتببط تصَیری کبرشٌبسی ًب پیَستِ 96 1

  17 18.66 961736646611 فرشتِ جوشیذی ٍفك دٍم ػلوی کبربردی ارتببط تصَیری کبرشٌبسی ًب پیَستِ 96 2

  17 18 961736646612 فبطوِ السبدات حسیٌی سَم ػلوی کبربردی ارتببط تصَیری برشٌبسی ًب پیَستِک 96 3



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 شبکِ ّای اًتمال تَزیع-هٌْدسی تکٌَلَشی برقپیَستِ  کارشٌاسی ًا

 

 
 
 
 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ طعهم سال ٍرٍد ردیف

 کبرشٌبسی ًب پیَستِ 94 1
شبکِ ّبی -تکٌَلَشی برق

 اًتمبل تَزیغ
  18 17.89 94276428664 ابَالفضل خلیل زادُ اٍل

 کبرشٌبسی ًب پیَستِ 94 2
شبکِ ّبی -تکٌَلَشی برق

 بل تَزیغاًتم
  26 16.93 94276428665 حویذرضب زهبًی دٍم



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 لدرت  -تکٌَلَشی برقپیَستِ هٌْدسی ًاکارشٌاسی 

 

 

 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691ترم هعدل  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

 × 23 16.15 94172169668 هجیذ کشبٍرز حذاد اٍل لذرت -هٌْذسی تکٌَلَشی برق پیَستًِبکبرشٌبسی  94 1

 × 26 16.15 94172169619 هحوذ حبجی زادُ اٍل لذرت -هٌْذسی تکٌَلَشی برق پیَستًِبکبرشٌبسی  94 2

 × 26 16.69 94172169669 ػلی اهیي دٍست دٍم لذرت -تکٌَلَشی برق هٌْذسی پیَستًِبکبرشٌبسی  94 3

 -- -- -- -- -- سَم لذرت -هٌْذسی تکٌَلَشی برق پیَستًِبکبرشٌبسی  94 4

  22 19.35 95172169663 هحوذرضب ًؼوتی اٍل لذرت -هٌْذسی تکٌَلَشی برق پیَستًِبکبرشٌبسی  95 5

 -- -- -- -- -- دٍم لذرت -لَشی برقهٌْذسی تکٌَ پیَستًِبکبرشٌبسی  95 6

 -- -- -- -- -- سَم لذرت -هٌْذسی تکٌَلَشی برق پیَستًِبکبرشٌبسی  95 7

  26 18.18 96172169663 ابَالفضل درٍدگراى اٍل لذرت -هٌْذسی تکٌَلَشی برق پیَستًِبکبرشٌبسی  96 8

  26 18.1 96172169661 د ًَرٍزیهسؼَ دٍم لذرت -هٌْذسی تکٌَلَشی برق پیَستًِبکبرشٌبسی  96 9

 -- -- -- -- -- سَم لذرت -هٌْذسی تکٌَلَشی برق پیَستًِبکبرشٌبسی  96 16



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 تکٌَلَشی ًمشِ برداری پیَستِ هٌْدسی ًاکارشٌاسی 

 

 

 

 

 

 

 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  16 16.59 95178396663 هیالد ًجبری الوَتی اٍل هٌْذسی تکٌَلَشی ًمشِ برداری پیَستًِبکبرشٌبسی  95 1

 -- -- -- -- -- دٍم هٌْذسی تکٌَلَشی ًمشِ برداری پیَستًِبکبرشٌبسی  95 2

 -- -- -- -- -- سَم هٌْذسی تکٌَلَشی ًمشِ برداری پیَستًِبکبرشٌبسی  95 3

  17 16.62 961783966666 حویذرضب کشبٍرز صبلح اٍل هٌْذسی تکٌَلَشی ًمشِ برداری پیَستًِبکبرشٌبسی  96 4

 -- -- -- -- -- دٍم هٌْذسی تکٌَلَشی ًمشِ برداری پیَستًِبکبرشٌبسی  96 5

 -- -- -- -- -- سَم هٌْذسی تکٌَلَشی ًمشِ برداری پیَستًِبٌبسی کبرش 96 6



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 هعواری-ًمشِ کشی هعواریپیَستِ  کارداًی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

 × 23 18.26 94117454668 فبطوِ بْراهی ٍیذا اٍل هؼوبری-ًمشِ کشی هؼوبری کبرداًی پیَستِ 94 1

 × 23 17.52 94117454661 سویِ برًجی دٍم هؼوبری-ًمشِ کشی هؼوبری کبرداًی پیَستِ 94 2

 × 24 17 94117454624 فبطوِ فراهرزی سَم وبریهؼ-ًمشِ کشی هؼوبری کبرداًی پیَستِ 94 3



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 گرافیک-گرافیکپیَستِ  کارداًی

 

 

 

 

 هشوَل جَایس 691هَثر تعداد ٍاحد  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  19 18.21 94211661623 زّرا بَکبئیبى اٍل گرافیک-گرافیک کبرداًی پیَستِ 94 1

 -- - - - - دٍم گرافیک-گرافیک کبرداًی پیَستِ 94 2

 -- - - - - سَم گرافیک-گرافیک کبرداًی پیَستِ 94 3

  17 18.64 95111661664 هؼصَهِ هحوَدی اٍل گرافیک-گرافیک کبرداًی پیَستِ 95 4

  17 18.46 95111661666 غسالِ صحتی دٍم گرافیک-گرافیک کبرداًی پیَستِ 95 5

  19 17.68 95111661661 اًسیِ سبدات هَسَی سَم گرافیک-گرافیک کبرداًی پیَستِ 95 6

  18 18.5 96111661614 هصگبى هحوذی اٍل گرافیک-گرافیک کبرداًی پیَستِ 96 7

 -- - - - -- دٍم گرافیک-گرافیک پیَستِ کبرداًی 96 8

 -- - - - - سَم گرافیک-گرافیک کبرداًی پیَستِ 96 9



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 حسابداری-حسابداری بازرگاًیپیَستِ  کارداًی

 

 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام خاًَادگی ًام ٍ رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

  17 16 94213366623 سوبًِ هذدی اهبهسادُ اٍل حسببذاری-حسببذاری ببزرگبًی کبرداًی پیَستِ 94 1

 -- - - - - دٍم حسببذاری-حسببذاری ببزرگبًی کبرداًی پیَستِ 94 2

 -- - - - - سَم حسببذاری-ری ببزرگبًیحسببذا کبرداًی پیَستِ 94 3

  19 16.79 95113366665 اسوبػیل شیری اٍل حسببذاری-حسببذاری ببزرگبًی کبرداًی پیَستِ 95 4

  26 16.25 95113366662 لیال بیبتی لیذاری دٍم حسببذاری-حسببذاری ببزرگبًی کبرداًی پیَستِ 95 5

  26 16.18 95113366669 فرزاًِ ػببسی سَم حسببذاری-حسببذاری ببزرگبًی کبرداًی پیَستِ 95 6

  18 18.64 96113366661 هحذثِ داٍدی پَر اٍل حسببذاری-حسببذاری ببزرگبًی کبرداًی پیَستِ 96 7

  18 17.57 961133666616 هصطفی حبجی زادُ دٍم حسببذاری-حسببذاری ببزرگبًی کبرداًی پیَستِ 96 8

  18 16.39 961133666668 زّرا حسٌی سَم حسببذاری-بذاری ببزرگبًیحسب کبرداًی پیَستِ 96 9



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 اهَر اداریپیَستِ  کارداًی

 

 

 

 

 

 

 

 هشوَل جَایس 691داد ٍاحد هَثر تع 691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -رشتِ همطع سال ٍرٍد ردیف

 × 16 16.81 9411266616 شبٌن شْراسبی اٍل اهَر اداری کبرداًی پیَستِ 94 1

 -- - - - - دٍم اهَر اداری کبرداًی پیَستِ 94 2

 -- - - - - سَم اهَر اداری کبرداًی پیَستِ 94 3

  26 16.6 9511266666 هؼصَهِ هختبری لیبٍلی اٍل اهَر اداری کبرداًی پیَستِ 95 4

 -- - - - - دٍم اهَر اداری کبرداًی پیَستِ 95 5

 -- - - - - سَم اهَر اداری کبرداًی پیَستِ 95 6



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 سال تحصیلی اولسال نمی

 

 برق صٌعتی-الکترٍتکٌیکپیَستِ  کارداًی

 

 

 هشوَل جَایس 691تعداد ٍاحد هَثر  691هعدل ترم  شوارُ داًشجَیی ًام ٍ ًام خاًَادگی رتبِ گرایش -شتِر همطع سال ٍرٍد ردیف

 × 16 17.38 94113658615 حویذرضب ابراّیوی اٍل برق صٌؼتی کبرداًی پیَستِ 94 1

 × 16 16.86 94113658626 هحوذ ایوبى حلیوی دٍم برق صٌؼتی کبرداًی پیَستِ 94 2

 -- - - - - سَم برق صٌؼتی ًی پیَستِکبردا 94 3


