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 دانشکده مهندسی انرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی

ییبابا 6311189 دینو   1 

نایس پاشازاده 6611191  2 

هیفق 6611199 یدمحمدعلیس   8 

یممقان دادور 6611139  9 احسان 

یاسکندر 6611199  9 سجاد 

1119936 انیالقخ  ررضایام   9 

پور ییایض 6611198 نیروژ   9 

یفراز 6911139  3 صدف 

یتوتونچ یقطب 6311193  6 شهراد 

ینعلیز یحاج 6911191 یمحمدمهد   11 

ییرضا 6911198  11 فاطمه 

یدیفره 6911191 انتیسوش   12 



 دانشکده مهندسی برق

 

خانوادگینام  شماره دانشجویی  ردیف نام 

یثمود 6928121 ایمحمدعرش   1 

بند علاقه 6928193  2 ستاره 

یاسلام 6928119 السادات سحر   8 

یدریح 6928129  9 سارا 

میمر برازنده 6928119  9 

زاده عرب 6928199  9 محمد 

 9 مارال مرداد 6928193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشکده ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی

بیگی احمدخان 6618111 نیارم   1 

یرودباران 66112129 نیحس   2 

یباطن 6312119  8 محمدرضا 

یمانیپ 6912112  9 فاطمه 

 9 زهرا کشاورز 6912186

یثاقیم 6318181 یرعلیدامیس   9 

ینجف آباد یقصاد 6918129  9 صبا 

ها یعبداله رزایم 66112198  3 فاطمه 

یغفار 66112199  6 محمدسروش 

ایمح پاشاپور 6312116  11 

 11 فاطمه عبدالحی 6612188



 دانشکده مهندسی شیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی
یوریز 6322121  1 زهرا 

یخوئ 6322199  2 فاطمه 

ها یعیشف 6322122 ررضایام   8 

یکوهنجان یعباس 6622139 یعل   9 

یمهر 6322199  9 عرفان 

نژاد یملک 6622193  9 مائده 

یمیابراه 6322111 نیالد حسام   9 

یوسفی 6322161  3 پدرام 
یازقند 66122181  6 محمداحسان 



 دانشکده مهندسی صنایع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی
ییدانا سییر 6629113  1 مهتاب 

دایش افشارپور 6629198  2 

مهر قیوث 6329198 لیسه   8 

یمیرق یچیچا 6629111 یعل   9 

یقادر 6629189 یعل   9 

ینجف 6629193 انمهریک   9 

ینیام 6629119  9 عماد 

نژاد یشهاب 6629121  3 شهرزاد 



 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

 ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی

یفروغ 6381169  1 احمد 

یگودرز 6381199 نیآرم   2 

 8 سروناز سروقد 6381188

زاده ینجف 6381199 نیرحسیام   9 

نسب ینیام 6381116 نایس   9 

یکیب 6381199 نایم   9 

هیهد پورقاسم 6988119  9 

بایشک 6681181  3 اشکان 

یخوزان یرجب 6381129 جواد محمد   6 

یعباس 6381192 یهاد   11 

خواه سلمان 6381189 رپارسایام   11 

یشاهرخ 6922128 وایش   12 

یفیشر 6381189  18 مهلا 

یانصار 6381189 یعل   19 

 

 

 

 

 

 



 دانشکده مهندسی متالورژی

 

 ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی
رتنهایاردش 6386119 سانیا   1 

زاده حسن 6986121  2 محمدرضا 

یکوهستان 6386188 وایش   8 

نژاد رانیا 6686119  9 عماد 

یمهد ریام غلام 6386123  9 

یعبدالح 6612188  9 فاطمه 

ینیام 6986199  9 مهنا 

یاقیاشت 6986119  3 محمدسپهر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشکده مدیریت

 

 ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی

یریبص 66119119  1 رضا 

مقدم یکیشر 66119181  2 آرزو 

یفضلعل 66119191 دیسع   8 

یسلطان 66119139  9 گلستان 

فر یزمان 66119138 اریمهد   9 

یمرداس یچراغ 66119198 مانیا   9 

یفراهان 66119191  9 اشکان 

بخش جهان 66119192  3 فاخته 

یمقصود 66119123 انیمحمدک   6 

یجودک 66119121  11 فاطمه 

اریکرم 66119119  11 عارفه 

یموسو 66119116 مانیا   12 

آذر یدیوح 63192989  18 واقف 

پوریعل 63119122  19 آرمان 

لو ملک 66119113  19 سراج 

یازین 66119191 درضایحم   19 

ییصفا نیام 66119129 میمر   19 

رشمسیم 66119111 نیماه   13 

 16 حسین  فولادی 66119188

 21 علیرضا  امینی نایینی 66119199

 

 

 



 

 دانشکده مهندسی معدن

 

 ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی
پا یجو 66129119 نیرحسیام   1 

 2 حنانه احمدوند 6329112

یجهان 6329118  8 فرزاد 

 9 ناصر بدخشان 63129619

شه بخش یرادوزه 6329129  9 حسنا 

 9 محمدرضا صدر 6329182

یعل زارع 6629129  9 

یدیجد 6329111  3 محمد 
یابوالفتح 6329111  6 سارا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 

 ردیف نام نام خانوادگی شماره دانشجویی

انیکفاش 6329129 روانیانوش   1 

یاوری 6929139 ایهل   2 

یبهار 6629119  8 آتوسا 

یرکاظمیم 6629129 رضایدعلیس   9 

صالح یتوکل 6629119  9 بهداد 

یقاسم 6929198 ماین   9 

یبیط 6629183  9 درسا 

پور یدریح 6929121  3 سارا 

یآران یمحبت 6929981 یعل   6 

انیفیشر 6929188  11 سجاد 

 

 

 

 


