
 

 ها و مراکز آموزش عالیدانشگاهارشد لیست قبولی دانشجویان در مقطع کارشناسی 

 

 28کنکور 

 نام و  ردیف

 نام خانوادگی

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

 دانشگاه تربيت مدرس تهران  مهندسی عمران روستایی لوزا احمدی 1

 
 دانشگاه بين المللی قزوین  عمران روستاییمهندسی  امير اکبر پورنهانی 2

 
 

 28کنکور 

 نام و  ردیف

 نام خانوادگی

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

 دانشگاه تبریـــز عمران روستاییمهندسی  خسرو نظام خياوی 3
آب(-)مهندسی عمران   

 
زیبا جعفر پور  4

 همایونی 
 دانشگاه تربيت مدرس عمران روستاییمهندسی 

  (ژئوتکنيک -مهندسی عمران) 
 

 



 28کنکور 

 نام و ردیف

 نام خانوادگی 

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

مهشادالسادات  5
 پيمبری

 دانشگاه زنجــــان  آبادانی روستاها
 (ژئوتکنيک -)مهندسی عمران 

 
 مازندران  دانشگاه آبادانی روستاها اشکان اعزازی 6

 سازه(-)مهندسی عمران

 
 دانشگاه تهــــران آبادانی روستاها شبنم سرور امينی 7

 توسعه روستایی()مهندسی  

 
 

 28کنکور 

 نام و ردیف

 نام خانوادگی 

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

حميد مردی پير  8
 سلطان

اروميـــــهدانشگاه  آبادانی روستاها  
سازه( -)مهندسی عمران   

 
 دانشگاه تهران آبادانی روستاها مهتا قهرمانی تبار 9

 (ییتوسعه روستامهندسی )
 



                دانشگاه تربيت معلم تهــــــران آبادانی روستاها احسان آذینـــــی 11
  (ژئوتکنيک -)مهندسی عمران

 
مزدك غالمی  11

 معاف
 دانشگاه علوم و فنون مازندران روستاهاآبادانی 

 (سازه–عمران )مهندسی 

 
  دانشگاه تهران آبادانی روستاها خشایار رهنما اسکی 12

 (ساختمدیریت -)مهندسی عمران
 

 

 

 22کنکور 

 نام و ردیف

 نام خانوادگی 

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

 دانشگاه شهيد بهشتــی معماریمهندسی  سولماز ارژنگی 13
(معماری)مهندسی    

 
 دانشگاه گيالن معماریمهندسی  جميله جهانگيری 14

 (معماری)مهندسی 

 
  برداریمهندسی نقشه جليل جعفــــری 15

 یطوسالدین ه خواجه نصير دانشگا
 (GIS -برداریمهندسی نقشه)

 



 دانشگاه تهران برداریمهندسی نقشه حبيب اهلل مرادی  16
 -)مهندسی نقشه برداری

 (فتوگرامتری

 
امير حسين  17

 قانعـــی
ازی دانشگاه ر آبادانی روستاها  

  (سازه-عمران)مهندسی 

 
  دانشگاه تهران آبادانی روستاها بهروز یاری زاده  18

 (محيط زیست)مهندسی 

 
محمد هادی  19

 رفيعيان 
ی طوسالدین  خواجه نصيردانشگاه  آبادانی روستاها

 (زلزله–عمران )مهندسی 

 

 صنعتی دانشگاه  آبادانی روستاها نغمه پيشگو  21
 (آب-عمران )مهندسی

 
 

 28کنکور 

 نام و ردیف

 نام خانوادگی 

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

 یطوسالدین نصير  دانشگاه خواجه برداریمهندسی نقشه حامد رنجبران  21
 (GIS -برداری)نقشه

 



عليرضا عيدانی  22
 اصل  

 دانشگاه تهران  برداریمهندسی نقشه

 (هيدروگرافی)

 
 دانشگاه زنجان برداریمهندسی نقشه حامد مالمير 23

 (برداریمهندسی نقشه)

 
 دانشگاه زنجان برداریمهندسی نقشه بهنام طالبی 24

 (ژئودزی-بردارینقشهمهندسی ) 

 
 

 89 کنکور

 نام و ردیف

 نام خانوادگی 

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

  مهندسی کامپيوتر علی صالحی 25
 دانشگاه صنعتی شریف

 (نرم افزار-کامپيوترمهندسی ) 

 
 دانشگاه تربيت معلم مهندسی کامپيوتر عصمت عسگری 26

 (نرم افزار -کامپيوتر مهندسی) 

 

 دانشگاه بوعلی سينا مهندسی کامپيوتر فرهادی حجازی 27
(نرم افزار-کامپيوترمهندسی )   

 



 دانشگاه شهيد بهشتی مهندسی معماری حامد افروزی 28
 (معماریمهندسی ) 

 
مرتضی ایزدی  29

 الی بيدی
 دانشگاه امام رضا )ع( مشهد مهندسی معماری

 (معماریمهندسی )
 

 مشهد دانشگاه امام رضا )ع( مهندسی معماری ترکان پاك روح 31
 (معماری مهندسی)

 

 دانشگاه گيالن مهندسی معماری طيبه غفاری 31
 (معماریمهندسی )

 
معصومه داودی  32

 زاده
 دانشگاه صنعتی کرمان برداریمهندسی نقشه

 (ریبردانقشه -مهندسی تکنولوژی)

 
 کرماندانشگاه صنعتی  برداریمهندسی نقشه علی اصغر رفيعی 33

 (یبردارنقشه-مهندسی تکنولوژی)

 
 دانشگاه تهران برداریمهندسی نقشه مریم سجادیان 34

 (بردارینقشهمهندسی ) 

 



 سينادانشگاه بوعلی آبادانی روستاها مهدی زارعی 35
 (ژئوتکنيک -)مهندسی عمران 

 
 

 89کنکور 

 نام و  ردیف

 نام خانوادگی

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

 دانشگاه صنعتی شریف  مهندسی کامپيوتر محمدرضا احمدی 36

 
 دانشگاه صنعتی شریف  مهندسی کامپيوتر مجتبی نصرالهی  37

 
 خرم آباد                   –دانشگاه لرستان  مهندسی کامپيوتر مجتبی ترکاشوند 38

 
 مهندسی عمران حميدرضا قنبری 39

 روستایی

 دانشگاه کردستــــان

 



مهندسی عمران  راضيه متقی شهپر 41
 روستایی

 دانشگاه مالیــــر

 
مهندسی عمران  الهام طوافی 41

 روستایی

 دانشگاه رازی کرمانشاه 

 
 دانشگاه بوعلی سينا مهندسی معماری منا مهاجرانی  42

 
تهراندانشگاه پيام نور  مهندسی معماری مهيار کليائی 43  

 
 دانشگاه پيام نور تهران مهندسی معماری حدیث ميرزائی 44

 
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز مهندسی معماری گلناز اعتصـــام  45

 
  دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسی معماری حميدرضا رعنایی 46

  دانشگاه هنر اسالمی تبریز مهندسی معماری هانيه ریعـــان 47



 دانشگاه تهـــران برداریمهندسی نقشه نرگس فتح الهی  48

 
واجه نصيرالدین طوسیخدانشگاه  برداریمهندسی نقشه طاهره نوروزی  49  

 
  دانشگاه پيام نور مرکز اصفهان  برداریمهندسی نقشه هادی هفته خانک  51

جواد کيهانی  51
 بهــــروز

 دانشگاه ادیان و مذاهب قـــم   آبادانی روستاها

 
  دانشگاه هنر اصفهــــان  آبادانی روستاها فاطمه نجبا  52

  دانشگاه بوعلی سينا  آبادانی روستاها آتنا شيرشکار 53

  دانشگاه بوعلی سينا آب و فاضالب امير حيدری 54

بهنام فریدونی  55
 افتخاری

سينادانشگاه بوعلی مهندسی عمران  

  (سازه –عمران  )مهندسی 

 
 

 

 

 

 

 



 88کنکور 

 نام و  ردیف

 نام خانوادگی

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

 دانشگاه تهـــــران مهندسی معماری شيوا پاك طينت  56
(معماری مهندسی)    

 
سيد ميثم مير  57

 هاشمی
 پردیس بين الملل -دانشگاه گيالن مهندسی معماری

  (مهندسی معماری)

 
 دانشگاه پيام نور کـــرج  مهندسی معماری امير ظهيری  58

(مهندسی عمران)  

 
 دانشگاه سمنـــان مهندسی عمران سيد محمد عطاری 59

سازه( –عمران  )مهندسی   

 
  سينادانشگاه بوعلی مهندسی عمران فرهانيه حجازی 61

(ژئوتکنيک -عمران)مهندسی   

 
 دانشگاه شهيد بهشتی مهندسی عمران پيام یدالهی 61

(عمران)مهندسی    

 



محمدارشاد رحمان  62
 زاده 

 دانشگاه مالیـــــر مهندسی عمران
(عمران)مهندسی    

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان  مهندسی عمران رضا سلطان آبادی 63
(سازه -مهندسی عمران)  

 
 دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی عمران کاویارزهرا حسن  64

(سازه -مهندسی عمران)   

 
مهرشاد عباسی  65

 سرور
 دانشگاه پيام نور شهر ری مهندسی عمران

(ریزی شهریبرنامه -جغرافيا)   

 
 

 89کنکور 

 نام و  ردیف

 نام خانوادگی

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

اميدی احمد  66
 متقاعــــد

 دانشگاه سمنــــان  مهندسی کامپيوتر
(کامپيوتر)مهندسی   

 
 دانشگاه پيام نور مرکز کيش مهندسی معماری امير بختيــــاری 67

(مهندسی معماری)  

 



 دانشگاه پيام نور مرکز کيش مهندسی معماری آرش قزلباش 68
(مهندسی معماری)  

 
 دانشگـــاه کردستان  مهندسی معماری فروزان کریمی  69

(معماریمهندسی )   

 
بهنام منصوری  71

 متهور
 دانشگاه کردستان مهندسی معماری

(معماریمهندسی )   

 
حسين نيک  71

 پــــی
 دانشگاه صنعتی اصفهان  برداریمهندسی نقشه

سنجش از -برداریمهندسی نقشه 
(دور  

 
 -مهندسی منابع طبيعی بهناز حشمت نيا  72

 زیستگرایش محيط
 -منابع طبيعی) دانشگاه مالیر

(ارزیابی و آمایش سرزمين  

 
  دانشگاه تهران مهندسی عمران جالل قزلجه  73

  (ســـــازه -)مهندسی عمران

 



 دانشگاه صنعتی اصفهان  مهندسی عمران مصطفی عندليبی  74
(ســازه -)مهندسی عمران  

 
 دانشگــــاه رازی مهندسی عمران زاده نيااعظم نقی 75

(زلزله -)مهندسی عمران    

 
 دانشگاه رازی مهندسی عمران رقيه علی زمانی  76

(سازه -)مهندسی عمران   

 
 دانشگاه زنجان  مهندسی عمران حميد شيری 77

 
 دانشگاه امير کبير آب و فاضالب حميد گمــــار 78

  (آب و فاضالب -عمران)مهندسی  

 

 دانشگاه پيام نور تهران آب و فاضالب حسن محبی 79
های سازه -عمران)مهندسی  

ی(هيدروليک  

 

 

 

 

 



 89کنکور 

 نام و  ردیف

 نام خانوادگی

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

 دانشگاه اصفهان مهندسی کامپيوتر صالح حاصلی 81
های سيستم -)مهندسی معماری 

 کامپيوتری(

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی کامپيوتر ادیب شهبازی 81
)مهندسی هوش مصنوعی و  

 رباتيک(

 
خليل رشيدی  82

 کامکار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر  مهندسی کامپيوتر

 )مهندسی امنيت اطالعات(

 
 دانشگاه تربيت مدرس مهندسی معماری عليرضا قادری آرام 83

(مهندسی معماری)  
 

 دانشگاه تهران مهندسی معماری جواد عبدالرحمنی 84
 )طراحی صنعتی( 

 
 دانشگاه علم و صنعت مهندسی معماری زهرا حکيميان 85

)طراحی شهری(   

 
86 
 

مرجان جعفری 
 نوذر 

 دانشگاه عالمه طباطبایی مهندسی معماری
 )مهندسی مدیریت امور شهری( 

 



 دانشگاه کردستان مهندسی معماری ساسان امامی  87
 )مهندسی معماری( 

 
 دانشگاه اصفهان برداریمهندسی نقشه سامان صادقی 88

سنجش  -بردارینقشه )مهندسی 
 از دور(

 
 دانشگاه تبریز برداریمهندسی نقشه بهمن مهران 89

سنجش از -بردارینقشه)مهندسی  
 (دور

 
هژار شهابی  91

 صورمان
 دانشگاه تبریز برداریمهندسی نقشه

سنجش  -بردارینقشه )مهندسی 
 (از دور

 
 دانشگاه قرآن و حدیث قم آبادانی روستاها ریحانه رزازیان 91

 البالغه(نهج -)علوم حدیث 

 
 دانشگاه مالیر  زیستمحيط مهسا بيرجندی 92

و  ارزیابی -)مهندسی منابع طبيعی
 آمایش سرزمين(

 



سيده تهمينه  93
 زمانپور

 دانشگاه مالیر زیستمحيط
و  ارزیابی -)مهندسی منابع طبيعی 

 آمایش سرزمين(

 
 دانشگاه اراك  عمرانمهندسی  علی تشتر 94

 زلزله( -)مهندسی عمران 

 
 دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی عمران ميالد سليمی 95

 سازه( -)مهندسی عمران 

 
 دانشگاه علم و صنعت مهندسی عمران روسيد بهنام زمانپ 96

 سازه( -)مهندسی عمران 

 
سيد امير احمد  97

 صمدی
 دانشگاه صنعتی شریف مهندسی عمران

  
 

 دانشگاه صنعتی شریف  مهندسی عمران علی مرادی 98
 ساخت( مدیریت -)مهندسی عمران

 

  دانشگاه علم و صنعت مهندسی عمران مهسا پادیاب 99
 راه و ترابری( -)مهندسی عمران

 
 سينا دانشگاه بوعلی مهندسی عمران سحر انصاری 111

 (آب-عمران)مهندسی 

 



 سينا دانشگاه بوعلی مهندسی عمران مهدی قنبری 111
 (آب-عمران)مهندسی 

 

 سينا دانشگاه بوعلی مهندسی عمران ميثم محمدی 112
 ژئوتکنيک( -)مهندسی عمران

 
رضا یاری قره  113

 باغی
 سينادانشگاه بوعلی مهندسی عمران

 سازه( -)مهندسی عمران 

 
 دانشگاه شيراز مهندسی عمران بهروز عزیزی 114

های سازه -عمران)مهندسی  
 هيدروليکی(

 
 دانشگاه صنعتی شيراز مهندسی عمران مریم جگروند 115

 زلزله( -)مهندسی عمران 

 
 دانشگاه اروميه مهندسی عمران حميد عليزاده 116

 ژئوتکنيک( -)مهندسی عمران 

 
 اروميهدانشگاه صنعتی  مهندسی عمران معصومه مير 117

 سازه( -)مهندسی عمران 

 



امير حسين  118
 شالبافيان

 دانشگاه زنجان مهندسی عمران
 سازه(-)مهندسی عمران 

 
 دانشگاه زنجان مهندسی عمران نسيبه شوندی 119

 سازه(-)مهندسی عمران 

 
 دانشگاه رازی  مهندسی عمران فاطمه چراغعليی 111

 (آب-عمران )مهندسی

 
 دانشگاه مالیر مهندسی عمران الهام طوافی 111

 سازه( -)مهندسی عمران 

 
 دانشگاه قم  مهندسی عمران شيما ظفری 112

 سازه( -)مهندسی عمران

 
 دانشگاه هرمزگان  مهندسی عمران محمد عزیزیان 113

 سازه( -)مهندسی عمران

 
 

 



 88کنکور 

 نام و ردیف

 نام خانوادگی 

دانشگاه پذیرش نام رشته و  رشته تحصیلی

 شده

 

 بوعلی سينادانشگاه  مهندسی کامپيوتر منوچهر برقراری 114
 هوش-کامپيوتر)مهندسی  

 (مصنوعی

 
 پردیس کيش -دانشگاه تهران مهندسی کامپيوتر آرش مرادی مجير 115

 (مهندسی جهانگردی)
 

 دانشگاه رازی مهندسی کامپيوتر نسرین زارعی 116
معماری -)مهندسی کامپيوتر 

 های کامپيوتری(سيستم

 

 دانشگاه پيام نور همدان مهندسی کامپيوتر صادق باپيری 117
 (مدیریت کسب و کار) 

 
 دانشگاه هنر اصفهان مهندسی معماری قاسم گداعلی 118

 مطالعات معماری ایران( -)هنر 

 
دانشگاه صنعتی خواجه نصير  برداریمهندسی نقشه بهاره جوادی نژاد 119

سنجش از -برداری)مهندسی نقشه
 دور(

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصير  برداریمهندسی نقشه فاطمه شهابی 121
سنجش از -برداری)مهندسی نقشه

 دور(

 



 دانشگاه زنجان برداریمهندسی نقشه پيام نيک مهر 121
 ئودزی(ژ -برداری)مهندسی نقشه 

 
دانشگاه صنعتی خواجه نصير  برداریمهندسی نقشه سمانه شورینی 122

 (ژئودزی-برداری)مهندسی نقشه

 
دانشگاه صنعتی خواجه نصير  برداریمهندسی نقشه فاطمه یونسی وقار 123

 (ژئودزی-برداری)مهندسی نقشه
 

 تبریزدانشگاه  برداریمهندسی نقشه ستار صحرایی 124
 (ژئودزی-برداری)مهندسی نقشه 

 
دانشگاه صنعتی خواجه نصير  برداریمهندسی نقشه مسعود فرمانی 125

 (GIS-برداری)مهندسی نقشه

 
 دانشگاه مالیر  آبادانی روستاها علی گداری همت 126

 ژئوتکنيک(-مهندسی عمران)

 
 دانشگاه چابهار  آبادانی روستاها امين شهبازی 127

 سازه(-)مهندسی عمران

 



-مهندسی منابع طبيعی حسين زارعی 128
 زیستمحيط

 دانشگاه زنجان
 زیست()علوم محيط 

 
 بوعلی سينا دانشگاه مهندسی عمران مسعود بابایی 129

 سازه(-)مهندسی عمران 

 
سيد علی اصغر  131

 حسينی اخگر
  مالیر دانشگاه مهندسی عمران

 (ژئوتکنيک-)مهندسی عمران

 
 بوعلی سينا  دانشگاه مهندسی عمران احمد سلمانی 131

 سازه(-)مهندسی عمران

 
حسن گروسی  132

 محب
 زیستمحيطدانشکده  مهندسی عمران

 زیست(محيط-مهندسی عمران) 

 
 خوارزمی دانشگاه مهندسی عمران عرفان القاصی 133

 سازه(-)مهندسی عمران 

 
سيد محمود  134

 االسالمناطق
 رازی دانشگاه مهندسی عمران

 (ژئوتکنيک-)مهندسی عمران 
 



 مالیر دانشگاه مهندسی عمران ردفمهنوش نائينی 135
 (ژئوتکنيک-)مهندسی عمران 

 
 دانشگاه کردستان مهندسی عمران سعيد حيدری 136

 آب( -)مهندسی عمران 
 

 دانشگاه کردستان مهندسی عمران مسعود صيدی 137
 (زلزله -)مهندسی عمران 

 
 بوعلی سينا دانشگاه مهندسی عمران حسن رشيدی 138

 سازه(-)مهندسی عمران 

 
 دانشگاه البرز  مهندسی عمران علی محسنی 139

 مدیریت ساخت( -)مهندسی عمران

 
 دانشگاه خوارزمی  مهندسی عمران ندا آقانوری 141

 زلزله( -)مهندسی عمران

 
 دانشگاه مالیر  مهندسی عمران پورسارا طاهری 141

 سازه(-)مهندسی عمران
 

امين منوچهری  142
 تنها

 دانشگاه مالیر مهندسی عمران
 (ژئوتکنيک-)مهندسی عمران 

 
 


