
:خانم ها  -( 10کد  )گروه انرژی  

– انـایون ستاریـــکت –دوری ـــزهرا مق –کیمیا مرادی  –سپیده عارفی کیا  –زهرا لواسانی  –معصومه غمگین  -فاطمه اصغری -زینب کبریایی -نغمه اقتصادی  

  پریسا صراطی  –مهسا روستا  –مبینا اسالمی  -راحیل ابراهیم پور–سارا تمجید  –ریحانه رشیدی  

:آقایان  -( 10کد ) گروه انرژی  

 -یــمحمدمحسن -مهدی ابراهیمی -ول منصوریــرس –سهیل هاشمی زنوزی  –محمدصادق اسماعیلی  –سجاد ترک زبان  –مهدی شیروانی  -امیررضا چراغچی

  -ریــــــمجتبی اکب -امین میرجلیلیدــسیدمحم -فرزاد روستا -محمدرسول تاینبدی –افشین بدرلو  -کامیار فخفور -میثم اکبری -سیدامیرسامان دریاباری

 –مهدی وفایی  –دحسین فروغی کیا ــمحم -سیدآرمین محسنی –علی حقیقت  –مهدی روشنی  –امیراسماعیل زاده  -پدرام اسکندری -آریا کیا -پویان عطایی

  -ریـــــحمید طاه -دیـــسیدعلی محم –محمدرضا خلیلی  –امیررضا فرجی  –سینا مداح علی  –سیروس کریمی  -رضا علی محمدی –سیدعلیرضا منتظری 

مجتبی غالمان -امیرحسین ذاکری –صاحب قنبری  -سینا لشگری –محمدنوذری  –محمدصالحی  -پارسا شیرزاد -محمدسلیمانی –مسعود ایازی   

************************** 

:خانم ها  -( 10کد ) علوم زیستیگروه   

 -دنیا حریرفروش–زینب حاجی فتحعلی -نسیم چراغی -زینب جواهر -رکسانا پتفت -نگار بنه گزی -سمیرا اندام -عاطفه امیراحمدی-فاطمه اصغری-ندا اسداللهی

–لو ــــفاطمه عباس -جید پگاه طالعی -اییــــفائزه رض -شکوفه رستم پور –ده رجعتی ـــسپی -نیوشا داوری –سعیده سادات خورسند  -الهه حنطوش زاده  

 –ه نوروزی ــــمرضی -عاطفه السادات محسن زاد –ولی ـــــزهرا کط -روژان فیروزنیا –زهرا فروتن  –لیال فتح اله زاده  –کیمیا علیزاده  -فاطمه زهراعسکریه 

شاریتسیلدا م -فاطمه عسکری –نرگس اکبری  -سارا وظیفه شناس -نرگس ورمزیار  

:آقایان  –(  10کد) گروه علوم زیستی   

 -سجاد سیفی -رسول ستارئی –صادق زرگان  –امید زارعی  –محمدرضا ربیعی  -علی دولتی -مهدی خدارحمی -عیسی حسینی -علی پیغمبری -مهرداد امیدی

آرمین بنکدار –امیررضا یوسفی  -علی هدایت نیا -احمد میرعباسی –محمدحسین محمودی  –سعید محمودی  -امیر کشاورز –سینا سیفی   

************************** 

:خانم ها  –(  10کد ) گروه هوافضا   

 –زهرا اقبال زاده  –نسیم رسولی  –زهرا شیرزاده  –شیوا رضائی  –جمیله حمزه ای  -نادیا دهرویه –مائده حبیب وند  -مستوره حیدری -خدیجه وکیلی -رویا ثنایی

مرجان ولی پور  -مینا قیصری -مریم والدت -منیره الریجانی -مهسا محمدی –یلدا ذاکری  –فیروزه خوشنود   

:آقایان  –( 10کد )گروه هوافضا  

  -سیدحسام الدین قشمی -سبحان محمدی -علیرضا عزیزی -حمیدرضا مرادی –دانیال شیخ  -سیدمحمدجواد طباطبایی -امیرمحمد رجبی -ردـــــامین جوانم

 –مهدی فرجی  -ینمسعود تد –آرمان حجازی  –رحسین رحیمی ــامی –سیداحسان مدنی  -سیدتقی عطائی -امیرمحمد محمدی-میالد میرزائی –ایمان حاجیان 

 -پوریا مظهری –مجتبی مرادلی  –اصالن ریحانی  –ی عبداللهی ـعل –سیدرسول میرطاهری  –امیرضا شایسته  -غالمرضا شربتی -مهدی صادقی  -هومان محمدی

  –میالد معظمی  –نوید خلیلی  -مهدی اکبری -دی فرـــشهروز سی -سیدرضا موسوی –ار کنعانی ـــایـــخش -ر قنبریـــاکب -علی رفیقی –امی سیدمحمدن

میالد رحیمی –علی شریفی  -سیدحجت میرتاج الدینی  

 



  

:خانم ها  –(  10کد ) گروه فناوری بین رشته ای   

-الهه حسنی خنار -ثالثیآتنا  –لی ـــدرسا توک -زهرا پرویزیان -زهراسادات بنی هاشم -مرجان آقاداداشی -مائده اسماعیلی -سمانه اردونی -تهمینه ئیل خانی  

 –زندیه  دینا -زرین پاشنهمهتاب  –زرقانی ت ـعف –ی ـــرحیمسپیده  – اسالمی یـــــمهناز رجب -مریم دوخایی -خواجه نامقیمهسا  –سیده نسترن حسینی 

 -ه غیورـــفاطم -ا عرب احمدیـــآتن -ه عبدی امیریــــفاطم -طالش خانعطیه  –ارا صادقی ـــــس -سهراب نویحوریه  –سراجیان مینا  –سپهری غزاله 

 –ری ناز نوروزی پ –نگهبان ساجده  –نقدی نیوشا  –سارا محمدیان  -فاطمه منوری -زهرا کرامتی راد -دیورـــــمریم ک -مریم فرج پوری -نرگس سادات فاضلی

مرتضی زاده صبا  –هویدا مهنا   

:آقایان  –(  10کد ) گروه فناوری بین رشته ای    

 -میالد براتی -کوروش موتمن -مرتضی امیدی -امیدرضا بهرامیان -ابوالفتحیهومن  –مهدی بایرامی  -ولید خلفی -امین رستمی –حسین شچاعی فر  -رامین پیری

 –محمدبهلولی  –آرمان بختیاری  -حسن امیرمقدمی -امان اله زادهاحسان  –رفی حمیدرضا اش -محمدمهدی اسماعیلی -رضا احمدی -علی صفرزاده -آرش رشنو

رشیدیان سجاد  –توحید رشگی  -رحمت پورحسین  –ربیعی امین  –داوردوست هادی  –خیراندیش محمدجواد  –یاسین حسن پور  -جمشیدیحامد  –توسلی نیما 

 –صمدی دامین ـــــمحم –مصطفی صحرائی  -محمد شیری -شریعت باقریوه ـــــمشک –شرافتیان محمد  –شاعفی مجتی  –امیر سلیمی  -سجادیسیدپویا  –

 -مهدی مرادی -محمدپورامیرحسین  –احد ماهان فر  -حسین کریم آبادی -علی اصغرقربانی -فیروزییزدان  –روزبخت ـــفیسینا  –فانی بهنام  –عبدزاده پدرام 

 -آریا نراقی -علیرضا نجفی -محمدامین نجف قلیان -امیرحسین نبی -ادقیــــسیدامیرعباس میرمحمدص -شیخیاجر ـــمهحسین  –محمدمهدی منوچهریان 

   سرهنگ زادهآرمین  –سروش توتونچیان  -امیرحسین واحدی -محمد نیک بخت -مهدی نظرخانلو


