
 

 

 بامسه تعایل
 دانشگاه غیردولتی دارالفنوى 69-2با توجه به اعالم نهائی نورات نیوسال 

 هماطع تحصیلی دانشگاه -به پیوست، لیست اساهی دانشجویاى برتر کلیه رشته

 گردد.جهت اطالع عووهی و استفاده از تسهیالت و جوایس دانشجویاى برتر، اعالم هی

 

 باشد:م اساهی دانشجویاى برتر به لرار زیر هیاعالجهت اطالع و یادآوری، شرایط 

 (واحد 6 داشته باشد؛ )دانشجویاى ارشد واحد هؤثر 11حدالل  69-2دانشجو باید در نیوسال  -1

 (به باال 11باشد؛ )دانشجویاى ارشد  19بیشتر از دانشجو باید  69-2هعدل ترم  -2

 باشد.دوراى تحصیل خود  در سنوات هجاز آهوزشیدانشجو باید  -3

 

 گیرد.شوند( تعلك نویالتحصیل هیجوایس دانشجویاى برتر، به دانشجویاى ترم آخر )که فارغ تبصره:



 

 

 

 دانشجویاى برتر

 تههای همطع کاردانی پیوسرشته
 
 
 



 

 

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

 

 نرم افسار -انی پیوسته کاهپیوتردکار

 

 
 
 
 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  06 11.91 19110161669 میالد تاريردی اول نرم افسار -وترکاهپی ردانی پیوستهکا 69 1

 -- -- -- -- -- دوم نرم افسار -کاهپیوتر ردانی پیوستهکا 69 0

 -- -- -- -- -- سوم نرم افسار -کاهپیوتر ردانی پیوستهکا 69 0



 

 

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

 

 حسابداری-حسابداری بازرگانیپیوسته  کاردانی

 

 

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

 کاردانی پیوسته 69 1
حسابداری 

 حسابداری-بازرگانی
  00 11.00 10110069661 فرزاوٍ عباسی اول

 کاردانی پیوسته 69 0
حسابداری 

 حسابداری-بازرگانی
  06 13.01 10110069660 لیال بیاتی قیذاری دوم

 کاردانی پیوسته 69 0
حسابداری 

 حسابداری-بازرگانی
   06 19.61 10110069660 اسماعل شیری سوم

 کاردانی پیوسته 69 4
حسابداری 

 حسابداری-بازرگانی
  11 13.01 191100696616 مصطفی حاجی زادٌ اول

 کاردانی پیوسته 69 0
حسابداری 

 حسابداری-بازرگانی
  11 19.19 19110069661 محذثٍ دايدی پًر دوم

 کاردانی پیوسته 69 9
حسابداری 

 حسابداری-بازرگانی
  11 19.04 191100696661 زَرا حسىی مسو



 

 

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

 

 

 اهور اداریپیوسته  کاردانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوایس هشوول 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  11 11.00 1011069669 معصًمٍ مختاری لیايلی اول اهور اداری کاردانی پیوسته 69 1

  01 19.13 10116069661 فاطمٍ افالک قسيیىی دوم اهور اداری کاردانی پیوسته 69 0

  04 19.60 10116069660 فاطمٍ باجالن سوم اهور اداری کاردانی پیوسته 69 0



 

 

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

 

 گرافیک-گرافیکپیوسته  کاردانی

 

 

 

 

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  11 13.10 10111961669 غسالٍ صحتی اول گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 69 1

  11 13.43 10111961664 معصًمٍ محمًدی دوم گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 69 0

  11 19.31 10111961661 اوسیٍ سادات مًسًی سوم گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 69 0

  11 13 19111961614 مژگان محمذی اول گرافیک-گرافیک تهکاردانی پیوس 69 4

 -- - - - - دوم گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 69 0

 -- - - - - سوم گرافیک-گرافیک کاردانی پیوسته 69 9



 

 

 

 دانشجویاى برتر

 تهی پیوسشناسهای همطع کاررشته
 



 

 

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

 

 ههندسی هعواریپیوسته  کارشناسی

 
 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  00 11.04 1010446610 مریم میرزائی اول واریههندسی هع کارشناسی پیوسته 69 1

  01 13.01 1010446661 رضا شیری دوم ههندسی هعواری کارشناسی پیوسته 69 0

  10 13.13 100344611 وفیسٍ طلیعی سوم ههندسی هعواری کارشناسی پیوسته 69 0

  11 11.00 14106446610 اوخًاٌدویس جُ اول ههندسی هعواری کارشناسی پیوسته 69 4

  11 11.00 14106446660 بیتا طاقتی اردَائی دوم ههندسی هعواری کارشناسی پیوسته 69 0

  06 11.01 14106446616 ابراَیم لطفی قشالقی سوم ههندسی هعواری کارشناسی پیوسته 69 9

  06 13.10 19106446661 محمذ سلطاوی اول ههندسی هعواری کارشناسی پیوسته 69 16

 -- - - - - دوم ههندسی هعواری کارشناسی پیوسته 69 11

 -- - - - - سوم ههندسی هعواری کارشناسی پیوسته 69 10



 

 

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

 

 کارشناسی پیوسته ههندسی عوراى

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

 × 06 13.10 1011400601 محمذ سیىا معماریان اول اىههندسی عور کارشناسی پیوسته 69 1

 × 06 13.01 1011400661 سیذ امیه حسیىی دوم ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 0

 × 06 13.61 1001400660 فرشتٍ زاجکار سوم ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 0

  19 13.00 1011400660 سیىا جسائری اول ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 4

  00 19.06 1001400661 زَرا دیه محمذ دوم ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 0

 -- -- -- -- -- سوم ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 9

  04 19.11 1401400661 مصطفی بابائی اول ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 3

  11 19.91 14106400669 آیذیه فريرد دوم ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 1

 -- -- -- -- -- سوم ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 1

  13 11.10 191104006661 کبری دايدی راد اول ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 16

  06 19.11 19106400660 طٍ خسريی دوم ههندسی عوراى کارشناسی پیوسته 69 11

  11 19.43 19106400669 زیىب قبادی دايد سوم ههندسی عوراى پیوسته کارشناسی 69 10



 

 

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

 

 نمشه برداریکارشناسی پیوسته ههندسی 

 
 
 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692ترم هعدل  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

 × 13 11.10 1001400661 طاَرٌ رشًوذ اول نقشه برداریههندسی  کارشناسی پیوسته 69 1

 -- -- -- -- -- دوم نقشه برداریههندسی  کارشناسی پیوسته 69 0

 -- -- -- -- -- سوم نقشه برداریههندسی  کارشناسی پیوسته 69 0

  01 19.09 14106400661 شفیق تاجیک اول نقشه برداریههندسی  وستهکارشناسی پی 69 4

 -- -- -- -- -- دوم نقشه برداریههندسی  کارشناسی پیوسته 69 0

 -- -- -- -- -- سوم نقشه برداریههندسی  کارشناسی پیوسته 69 9



 

 

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

 

 کاهپیوترکارشناسی پیوسته ههندسی 

 
 
 
 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  01 13.01 10106411661 محمذپًرحسه ريدپشتی اول کاهپیوترههندسی  کارشناسی پیوسته 69 1

 -- -- -- -- -- دوم کاهپیوترههندسی  پیوستهکارشناسی  69 0

 -- -- -- -- -- سوم کاهپیوترههندسی  کارشناسی پیوسته 69 0



 

 

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

 

 سی برقههندپیوسته  کارشناسی

 

 

 

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  00 11.93 14106449663 سپیذٌ مُرابی یگاوٍ اول ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 1

  04 11.19 14106449611 مصطفی شُسًاری دوم ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 0

 -- - - - - سوم ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 0

  11 19.19 10106449664 يحیذ مفاخری اول ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 4

  06 19.1 10106449660 اعظم رستم خان دوم ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 0

 -- - - - - سوم ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 9

  11 13.31 19106449660 فاطمٍ حکمان اول ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 3

  13 19.00 19106449661 علیرضا َمذاوی دوم ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 1

 -- - - - - سوم ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 1



 

 

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

 

 لدرت-دسی برقههنپیوسته  کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  11 11.91 1010409660 علیرضا باباخاوی گاوگشی اول قدرت-ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 1

  01 13.19 1010409619 ویلًفر افشار محمًدی دوم قدرت-رقههندسی ب کارشناسی پیوسته 69 0

  19 13.10 1010409611 ريیا فخریگاوٍ سوم قدرت-ههندسی برق کارشناسی پیوسته 69 0



 

 

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

 

 صنایعههندسی پیوسته کارشناسی 

 

 

 

 

 

 ردیف
سال 

 ورود
 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع

 هشوول جوایس

  06 13.00 10106444664 زَرا عطایی کًرعباسلً اول صنایعههندسی  کارشناسی پیوسته 69 1

  06 19.11 10106444663 احسان خمجاوی دوم ههندسی صنایع کارشناسی پیوسته 69 0

  06 19.60 10106444660 فتًحی امیر محمذ سوم ههندسی صنایع پیوسته  کارشناسی 69 0

  06 11.01 19106444661 محمذرضا محمذ علی بیگی اول ههندسی صنایع کارشناسی پیوسته 69 4

  11 11.01 19106444660 ٍ صاحىظر عیسی لًفاطم دوم ههندسی صنایع کارشناسی پیوسته 69 0

  19 13.00 19106444660 وسا  علیجاوی سوم ههندسی صنایع پیوسته  کارشناسی 69 9



 

 

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

 

 هکانیکههندسی پیوسته کارشناسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
سال 

 ورود
 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع

  13 19 10101443660 مصطفی علی آقائی اول ههندسی هکانیک کارشناسی  پیوسته 69 1

 -- - - - - دوم ههندسی هکانیک کارشناسی پیوسته 69 0

 -- - - - - سوم ههندسی هکانیک کارشناسی پیوسته 69 0



 

 

 

 دانشجویاى برتر

 تهپیوسنای شناسهای همطع کاررشته
 
 
 
 



 

 

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

 

 ارتباط تصویری ی کاربردیعلو پیوسته کارشناسی نا

 

 

 

 

 

 

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

 کارشناسی ناپیوسته 69 1
علوی کاربردی 

 ارتباط تصویری
  01 11.01 191306646611 فرشتٍ جمشیذی يفق اول

 هکارشناسی ناپیوست 69 0
علوی کاربردی 

 ارتباط تصویری
  11 11.61 19130664660 فاطمٍ پًرشعبان لیايلی دوم

 کارشناسی ناپیوسته 69 0
علوی کاربردی 

 ارتباط تصویری
  01 11.0 191306646610 فاطمٍ السادات حسیىی سوم



 

 

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

 

 علوی کاربردی حسابداریپیوسته کارشناسی نا 

 

 

 

 

 

 

 ردیف
سال 

 ورود
 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع

 هشوول جوایس

  11 11.04 10131009661 شیما احذی اول علوی کاربردی حسابداری کارشناسی نا پیوسته 69 1

  11 19.90 10131009611 غسالٍ دامغاویان دوم علوی کاربردی حسابداری پیوستهنا کارشناسی  69 0

 -- - - - - سوم علوی کاربردی حسابداری پیوسته نا کارشناسی 69 0

  11 11.91 191310096669 رجبی وازویه اول علوی کاربردی حسابداری هکارشناسی نا پیوست 69 4

  06 11.00 19131009660 سُیال خسريی دوم علوی کاربردی حسابداری پیوستهنا کارشناسی  69 0

  06 11.01 19131009661 زَرا طاَری حسیه ابادی سوم علوی کاربردی حسابداری پیوسته نا کارشناسی 69 9



 

 

 اسایم دانشجویان برتر مؤسسه آموزش عایل دارالفنون
 6971-79 ال تحصیلیس دومسال نمی

 

 ابسار دلیك-کنترلههندسی تکنولوشی پیوسته نا کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

 پیوستهناکارشناسی  69 1
تکنولوشی ههندسی 

 ابسار دقیق-کنترل
  01 19.11 19036403660 برزادٌ سگس ابادیابًالفضل قى اول

 پیوستهناکارشناسی  69 0
تکنولوشی ههندسی 

 ابسار دقیق-کنترل
  01 19.40 1903403661 سعیذ وصیروژاد دوم



 

 

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

 

 لدرت  -تکنولوشی برقپیوسته ههندسی ناکارشناسی 

 

 

 

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

 × 13 19.61 14030161609 علی اصغر اسذی اول قدرت -ههندسی تکنولوشی برق پیوستهناکارشناسی  69 1

 -- -- -- -- -- دوم قدرت -ههندسی تکنولوشی برق پیوستهناکارشناسی  69 0

 -- -- -- -- -- سوم قدرت -ههندسی تکنولوشی برق پیوستهناکارشناسی  69 0

  04 11.10 10130161660 محمذرضا وعمتی اول قدرت -ههندسی تکنولوشی برق پیوستهناکارشناسی  69 4

 -- -- -- -- -- دوم قدرت -ههندسی تکنولوشی برق پیوستهناکارشناسی  69 0

 -- -- -- -- -- سوم قدرت -دسی تکنولوشی برقههن پیوستهناکارشناسی  69 9

  06 19.09 19130161660 ابًالفضل دريدگران اول قدرت -ههندسی تکنولوشی برق پیوستهناکارشناسی  69 3

  01 19.41 19130161661 مسعًد وًريزی دوم قدرت -ههندسی تکنولوشی برق پیوستهناکارشناسی  69 1

 -- -- -- -- -- سوم قدرت -ی تکنولوشی برقههندس پیوستهناکارشناسی  69 1



 

 

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

 

 تکنولوشی نمشه برداری پیوسته ههندسی ناکارشناسی 

 

 
 
 

 هشوول جوایس 692عداد واحد هوثر ت 692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  06 19.46 10131019660 ابراَیم مراقی اول ههندسی تکنولوشی نقشه برداری پیوستهناکارشناسی  69 1

 -- -- -- -- -- دوم ههندسی تکنولوشی نقشه برداری پیوستهناکارشناسی  69 0

 -- -- -- -- -- سوم ههندسی تکنولوشی نقشه برداری پیوستهناکارشناسی  69 0

  06 19.01 191310196669 حمیذرضا کشايرز صالح اول ههندسی تکنولوشی نقشه برداری پیوستهناکارشناسی  69 4

 -- -- -- -- -- دوم ههندسی تکنولوشی نقشه برداری پیوستهناکارشناسی  69 0

 -- -- -- -- -- سوم ههندسی تکنولوشی نقشه برداری پیوستهناکارشناسی  69 9



 

 

 

 دانشجویاى برتر

 تهپیوسارشد نایشناسهای همطع کاررشته
 
 



 

 

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

 

 سیستن های لدرت  -ههندسی برقپیوسته نا کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  11 11.00 19110060663 زَرا پیرحیاتی اول سیستن های قدرت -ههندسی برق شناسی ارشد ناپیوستهکار 69 1

  11 11.14 19110060610 محمذرضا سلیمی دوم سیستن های قدرت -ههندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 69 0

  11 13.36 19110060660 يرکی مجیذ معصًمی سوم سیستن های قدرت -ههندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 69 0



 

 

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

 

 کنترل  -ههندسی برقپیوسته نا کارشناسی ارشد 

 

 

 
 
 
 

 هشوول جوایس 692هوثر تعداد واحد  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  1 11.93 19110060669 مجتبی کاظمی فر اول سیستن های قدرت -ههندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 69 1

  1 13.13 19110060660 سُیل شعباوی قاضی محلٍ دوم سیستن های قدرت -ههندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 69 0

 -- -- -- -- -- سوم سیستن های قدرت -ههندسی برق کارشناسی ارشد ناپیوسته 69 0



 

 

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

 

 سازه  -ههندسی عوراىپیوسته نا کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 

 هشوول جوایس 692تعداد واحد هوثر  692هعدل ترم  شواره دانشجویی نام و نام خانوادگی رتبه گرایش -رشته همطع سال ورود ردیف

  11 11.33 19114664619 حمیذ طاَرزادٌ اول سازه -ههندسی عوراى کارشناسی ارشد ناپیوسته 69 1

  11 11.10 19114664610 حمیذ ريستائی دوم سازه -ههندسی عوراى کارشناسی ارشد ناپیوسته 69 0

 -- -- -- -- -- سوم سازه -ههندسی عوراى کارشناسی ارشد ناپیوسته 69 0


