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رتبه  نام و نام خانوادگی ردیف

داوطلب 

 در سهمیه

دوره  نام دانشگاه قبولی رشته قبولی سهمیه

 تحصیلی

 روزانه صنعتی شریف  مهندسی شیمی مناطق 449 ابوالفضل میوه چی 9

 روزانه امیرکبیر تهران برق مهندسی مناطق 484 محمد جواد هروی 2

 روزانه امیر کبیر تهران مهندسی صنایع شاهد 242 محمد نادی  3

 روزانه صنعتی قم مهندسی عمران مناطق 9199 محمد حسین محبی 4

 روزانه کاشان مهندسی مکانیک مناطق  2349 سعید پوراحمدی 2

 هروزان اراک مهندسی مکانیک مناطق 2432 محمد رضا عبدی پور 4

 روزانه اراک مهندسی مکانیک مناطق 2894 محمد امین بابایی 2

 روزانه اراک مهندسی عمران مناطق 3923 محمد حسین رمضانی 8

 روزانه مالک اشتر اصفهان مهندسی دریا مناطق 4492 سید عباس پوریزدانپرست 1

 روزانه گرمسار مهندسی نفت شاهد 222 محمد رضا کریمی 91

 روزانه گرگان مهندسی شیمی مناطق 1111 محسن خالقی 99

 شبانه صنعتی قم مهندسی عمران مناطق 2834 میالد طباطبایی 92

 شبانه صنعتی قم مهندسی برق مناطق 91281 علی رضا ابراهیمی 93

 شبانه صنعتی قم مهندسی مکانیک  مناطق 92214 محمد صادق بیرجندی 94

 روزانه هنگیان قمفر علوم تربیتی مناطق 92342 علی غفاری 92

 روزانه ارومیه مهندسی معدن مناطق 21111 محمد مهدی رکنی 94

 روزانه سمنان مهندسی مواد مناطق 21411 محمد بذرافشان 92

 روزانه اراک علوم کامپیوتر مناطق 32924 محمد رضا صابری 98

 غیر انتفاعی اشرفی اصفهانی  مهندسی عمران شاهد 9321 حسین رحمانی نژاد 91

 غیر انتفاعی پویش قم مهندسی برق شاهد 9221 محمد صادق اسمی خانی 21

 غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران معماری داخلی شاهد 9211 محمد حسین انصاری 29

 غیرانتفاعی شهاب دانش قم مهندسی کامپیوتر خانواده شهدا 48 مصطفی حاجی علیان 22

 پیام نور قم اطالعاتفناوری  مناطق 94428 محمد هاشم سعیدی 23

 غیرانتفاعی شهاب دانش قم فناوری اطالعات مناطق 92428 محمد هادی بیان 24

 پیام نور پیام نور قم مدیریت اجرایی مناطق 44944 محمد علی مظفری 22

  انتخاب رشته نکرده است   محمد صادق شریفی 24

  انتخاب رشته نکرده است   مهدی ایزدی 22

  انتخاب رشته نکرده است   علی رفیعی 28

  انتخاب رشته نکرده است   علی صادق نژاد 21

  

 


