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 ی دانشکده رسم تلگرامیسایر اخبار مرتبط با طرح و دانشکده را نیز می توانید در کانال

:به آدرس زیر پیگیري نمایید

@kntu_mse_faculty

راه هاي ارتباطی



نام نام خانوادگی ردیف

فاطمه اکبري 1

حمید الفته 2

سیداروین امیري موسوي 3

پاتریشیا باقري 4

مهراد باقري 5

الهام برخوردار 6

محمدرضا بشیري 7

محمدابراهیم بهرام پورجویباري 8

پیمان حدادي 9

علی حقیقت 10

محمدامین حکمت پناه دهکردي 11

محمدجواد خداشناس 12

سحر رضائی 13

اناهیتا رمضانی کهنه سري 14

محمدمهدي سیادتی مقدم 15

شیدا سیف اله زادگان 16

سینا طالب پور 17

فاطمه عباسی 18

محمدحسین عبدي 19

فاطمه سادات علوي 20

علی غالمی محمودابادي 21

جویان پشتیبان این گروه از دانش
:99ورودي 

ی دانشجوي کارشناس(آقاي اشکان نامدار 
)دانشکده 97ورودي 

Email: 
ashkan.namdar@email.kntu.ac.ir



نام نام خانوادگی ردیف

مهرانه فتوحی 1

رضا فرامرزي 2

امیرعباس فرخنده 3

محدثه فیض ابادي 4

امیرنیکان قربانی 5

پارسا کاظمی 6

محمد کرمی 7

فاطمه کرمی برناجی 8

عرفان محمدي اقبالغ 9

امیررضا محمدي دهکردي 10

غزل مسعودفر 11

مسیح مقاره عابد 12

محمد مومنی 13

محمدصدرا میرزائی 14

اریا نایبی 15

زهرا نصیري 16

امیرحسین نعیمی 17

محمدرضا هادي 18

دیبا یوزباشی 19

امین یوسف ابادي 20

الین باقري نخجوانلو 21

ساراسادات خوش نیت مقدم 22

جویان پشتیبان این گروه از دانش
:99ورودي 

اسی دانشجوي کارشن( رشیدفرآقاي پارسا 
)دانشکده 97ورودي 

Email: 
parsarashidfar79@gmail.com 



نام نام خانوادگی ردیف

خدیجه احمدي زمانی 1

علیرضا احمدي طامه 2

حسین احمدیانی 3

ریحانه اخباري بهار 4

یاسمن اسماعیلی 5

علی اصغري 6

عرفان الفت 7

مازیار امیریوسفی 8

نگین بهروزي فر 9

محمد بهزادي 10

شادان بهنام قادر 11

یلدا پیرهادي تواندشتی 12

امیرحسین جباري قره کلک 13

عرفان جهانی مالل 14

محمدحسام جیریائی شراهی 15

امین حافظی 16

مهدیه حسن 17

سیده سارا حسینی 18

جویان پشتیبان این گروه از دانش
:98ورودي 

دانشجوي (خانم فاطمه عشق آبادي 
)دانشکده 96کارشناسی ورودي 

Email: 
f.eshghabadi1999@gmail.com 



نام نام خانوادگی ردیف

پارسا حسینی لورائی 1

ارش خسروابادي 2

سینا داودي 3

عطرین سادات 4

میرعدنان سادات 5

علی ستوده مهر 6

شراره شاهرودي 7

اتنا عاشوري 8

جواد عظیمی 9

مسیح فخرذاکري 10

سعید گلستانی 11

محدثه گیتی پژوه 12

امیرحسین محسنی 13

مصطفی محمدي فیروز 14

فاطمه مالحسنی مجدابادي 15

علی منوچهري مجد 16

نگین موسائی 17

امیرکیا نورمحمدي 18

جویان پشتیبان این گروه از دانش
:98ورودي 

دانشجوي (آقاي کورش کوه کن 
)دانشکده 97کارشناسی ورودي 

Email: 
kourosh.kouhkan79@gmail.com 



عدانشجویان کارشناسی سایر ورودي ها و سایر مقاط

:رتباط باشندجهت بهره برداري از ظرفیت هاي طرح پشتیبان، می توانند با این دانشجوي پشتیبان در ا

)دانشکده 99دانشجوي دکتري ورودي (آقاي سپهر شادمانی 

Email: 
sepehrshadmani@gmail.com 



دکتر مهدي خدایی

khodaei@kntu.ac.ir

دکتر نفیسه حسن زاده

n.hassanzadeh@kntu.ac.ir

دکتر عرفان صالحی نژاد

salahinejad@kntu.ac.ir

اساتید پشتیبان


