
روز

آقای فاطیماندیشه اسالیم ۱دکتر اسحاقیفیزیک ۱دکتر عیل نژادریایض عمویم ۱د. موحدی/م. قیایسمباین کامپیوتر و برنامه سازیو ۹۹ الف

دکتر اسحاقیفیزیک ۱آقای فاطیماندیشه اسالیم ۱د. موحدی/م. قیایسمباین کامپیوتر و برنامه سازیدکتر عیل نژادریایض عمویم ۱و ۹۹ ب

مهندس حنطهریاضیات مهندیسدکتر خوشداینآمار و احتمال مهندیسمهندس حنطهریاضیات مهندیسو ۹۸ الف

دکتر خوشداینآمار و احتمال مهندیسدکتر کالمیانمدارهای الکترییکو ۹۸ ب

آقای دادورتاریخ اسالممهندس بناءیزدیاصول طراحی کامپایلرو ۹۷ الف

آقای دادورتاریخ اسالممهندس بناءیزدیاصول طراحی کامپایلرو ۹۷ ب

خانم دیربازنظریه و الگوریتم های گرافخانم دیربازمنطق در علوم و مهندیس کامپیوتر

AI � ۹۹ ارشد
IT � ۹۹ ارشد

آقای فهییمفاریس عمویمآقای فهییمفاریس عمویمدکتر بهشیت پورتفسیر موضوعی قرآنو ۹۹ الف

خانم ارجمندمهارت های زندیگآقای فهییمفاریس عمویمآقای فهییمفاریس عمویمو ۹۹ ب

دکتر موحدیساختمان های دادهمهندس شکوهیاناصول فناوری اطالعاتدکتر آقابابامدارهای منطقیو ۹۸ الف

دکتر موحدیساختمان های دادهو ۹۸ ب

مهندس سیفی پورمعماری کامپیوتردکتر لساینسیستم های عاملمهندس سیفی پورمعماری کامپیوتردکتر فوالدیسیگنال ها و سیستم هاو ۹۷ الف

دکتر کیهاین پورپایگاه داده هامهندس سیفی پورریزپردازنده و زبان اسمبیلدکتر آقاباباروش پژوهش و ارائهمهندس سیفی پورریزپردازنده و زبان اسمبیلو ۹۷ ب

AI � ۹۹ دکتر آقابابامحاسبات کوانتویمدکتر فوالدیشبکه های عصیب مصنوعیدکتر کیهاین پوریادگیری ماشینارشد

IT � ۹۹ ارشد

دکتر میرحسیینآیین زندیگ (پسران)دکتر اسحاقیفیزیک ۱دکتر عیل نژادریایض عمویم ۱د. موحدی/م. قیایسمباین کامپیوتر و برنامه سازیو ۹۹ الف

دکتر اسحاقیفیزیک ۱دکتر کهتریآیین زندیگ (دختران)د. موحدی/م. قیایسمباین کامپیوتر و برنامه سازیدکتر عیل نژادریایض عمویم ۱و ۹۹ ب

دکتر خوشداینآمار و احتمال مهندیسمهندس شکوهیاناصول فناوری اطالعاتو ۹۸ الف

تفسیر موضوعی قرآن / نهج البالغهدکتر خوشداینآمار و احتمال مهندیسدکتر کالمیانمدارهای الکترییکو ۹۸ ب
مهندس بناءیزدیاصول طراحی کامپایلرو ۹۷ الف

مهندس بناءیزدیاصول طراحی کامپایلرو ۹۷ ب

مهندس هوشمندمباین رایانش امنمهندس هوشمندتجارت الکترونییکمهندس هوشمندمباین رایانش امنمهندس هوشمندتجارت الکترونییک

خانم دیربازنظریه و الگوریتم های گرافخانم دیربازمنطق در علوم و مهندیس کامپیوتر

AI � ۹۹ دکتر فوالدیشبکه های عصیب مصنوعیارشد

IT � ۹۹ ارشد

مهندس رضاییکارگاه کامپیوترو ۹۹ الف

مهندس رضاییکارگاه کامپیوتردکتر پوررستیمتفسیر موضوعی نهج البالغهو ۹۹ ب

دکتر موحدیساختمان های دادهدکتر آقابابامدارهای منطقیو ۹۸ الف

دکتر موحدیساختمان های دادهو ۹۸ ب

دکتر لساینسیستم های عاملدکتر فوالدیسیگنال ها و سیستم هاو ۹۷ الف

دکتر کیهاین پورپایگاه داده هاو ۹۷ ب

AI � ۹۹ دکتر فوالدیشبکه های عصیب مصنوعیدکتر آقابابامحاسبات کوانتویمدکتر کیهاین پوریادگیری ماشینارشد

IT � ۹۹ ارشد

؟مهارت های زندیگو ۹۹ الف

و ۹۹ ب
و ۹۸ الف
و ۹۸ ب

و ۹۷ الف
و ۹۷ ب

AI � ۹۹ ارشد
IT � ۹۹ ارشد
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روز

آقای فاطیماندیشه اسالیم ۱دکتر اسحاقیفیزیک ۱دکتر عیل نژادریایض عمویم ۱دکتر عیل نژادریایض عمویم ۱و ۹۹

دکتر اسحاقیفیزیک ۱آقای فاطیماندیشه اسالیم ۱و ۹۹

دکتر عیل نژادمعادالت دیفرانسیلمهندس حنطهاستاتیک و مقاومت مصالحمهندس نظریتئوری احتماالت و کاربرد آنمهندس حنطهاستاتیک و مقاومت مصالحو ۹۸

آقای دادورتاریخ اسالمدکتر کالمیانمباین مهندیس برقو ۹۷

آقای دادورتاریخ اسالمدکتر شیخ رابریکنترل کیفیت آماریدکتر شیخ رابریکنترل کیفیت آماری

لجستیک ۹۹
دکتر شیخ رابریقیمت گذاری و بهینه سازی درآمددکتر شیخ رابریقیمت گذاری و بهینه سازی درآمدبهینه سازی ۹۹

دکتر شیخ رابریقیمت گذاری و بهینه سازی درآمددکتر شیخ رابریقیمت گذاری و بهینه سازی درآمدلجستیک ۹۸

دکتر شیخ رابریقیمت گذاری و بهینه سازی درآمددکتر شیخ رابریقیمت گذاری و بهینه سازی درآمدبهینه سازی ۹۸

آقای فهییمفاریس عمویمآقای فهییمفاریس عمویمدکتر بهشیت پورتفسیر موضوعی قرآنو ۹۹

خانم ارجمندمهارت های زندیگآقای فهییمفاریس عمویمآقای فهییمفاریس عمویمو ۹۹

دکتر نظریاقتصاد عمویم ۱و ۹۸

دکتر اسدیسیستم های اطالعات مدیریتمهندس نظریتحقیق در عملیات ۲دکتر جوادیارزیایب کار و زمانو ۹۷

دکتر جوادیطراحی سیستم های صنعیتدکتر جوادیسمینار و روش تحقیقلجستیک ۹۹

دکتر جوادیطراحی سیستم های صنعیتدکتر اسدیسمینار و روش تحقیقدکتر اسدیاقتصاد مهندیس پیشرفتهبهینه سازی ۹۹

لجستیک ۹۸
دکتر اسدیاقتصاد مهندیس پیشرفتهبهینه سازی ۹۸

دکتر میرحسیینآیین زندیگ (پسران)دکتر اسحاقیفیزیک ۱دکتر عیل نژادریایض عمویم ۱دکتر عیل نژادریایض عمویم ۱و ۹۹

دکتر اسحاقیفیزیک ۱دکتر کهتریآیین زندیگ (دختران)و ۹۹

دکتر عیل نژادمعادالت دیفرانسیلدکتر بهرایممحاسبات عددیمهندس نظریتئوری احتماالت و کاربرد آنو ۹۸

مهندس نظریتحقیق در عملیات ۲دکتر کالمیانمباین مهندیس برقو ۹۷

لجستیک ۹۹
دکتر مویس زادهاصول مهندیس لجستیک و زنجیره تادکتر مویس زادهاصول مهندیس لجستیک و زنجیره تابهینه سازی ۹۹

دکتر مویس زادهسیستم های سفارش دهیدکتر مویس زادهسیستم های سفارش دهیلجستیک ۹۸

بهینه سازی ۹۸

دکتر اخوتنقشه کیش صنعیتو ۹۹

دکتر پوررستیمتفسیر موضوعی نهج البالغهو ۹۹

دکتر بهرایمعلم موادو ۹۸

دکتر اسدیسیستم های اطالعات مدیریتدکتر جوادیارزیایب کار و زمانو ۹۷

دکتر جوادیطراحی سیستم های صنعیتلجستیک ۹۹

دکتر جوادیطراحی سیستم های صنعیتدکتر اسدیاقتصاد مهندیس پیشرفتهبهینه سازی ۹۹

لجستیک ۹۸
دکتر اسدیاقتصاد مهندیس پیشرفتهبهینه سازی ۹۸

و ۹۹
و ۹۹
دکتر بهرایمعلم موادو ۹۸

و ۹۷

لجستیک ۹۹
بهینه سازی ۹۹

لجستیک ۹۸
بهینه سازی ۹۸
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