
 
 5تا رتبه  نفرات برتر ،ضمن تبریک به تالشگران راه کسب علم و دانش

 به تفکیک ورودي 99-00اول  نیمسالدر  دانشجویان مهندسی و علم مواد
 :گرددبه شرح زیر اعالم می 

 
 
 

                                   
 

        
 با آرزوي موفقیت ھر چھ بیشتر

 و علم مواد آموزش دانشكده مھندسي  

 رشتھ مھندسی و علم مواد  ۹۶ورودی 
 09/18 رضا سلطانی 4 62/18 فاطمه اخالقی  1
 88/17 یگانه سعید قانعی  5 46/18 عرفان بهرامی  2
    34/18  فاطمه عشق آبادي 3

 و علم مواد رشتھ مھندسی  ۹۷ورودی 
 31/18 غزل جامی راد  4 88/18 کوروش کوه کن علی آبادي 1
 91/17  کیانا حاجی خانی 5 85/18 پارسا رشیدفر  2
    43/18 اشکان نامدار 3

 رشتھ مھندسی و علم مواد ۹۸ورودی 
 46/18  شراره شاهرودي  4 33/19 یلدا پیرهادي تواندشتی  1
 16/17 مهدیه حسن  5 81/18 امیرحسین محسنی  2
  77/18 خدیجه احمدي زمانی  3

 رشتھ مھندسی و علم مواد  99ورودی 
 86/16 پاتریشیا باقري  4 70/17  مسیح مقاره عابد  1
 84/16 فاطمه سادات علوي 5 43/17  سینا طالب پور  2
  95/16  شیدا سیف اله زادگان  3
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