
 1401ارشد بدون آزمون سال شدگان مرحله اول کارشناسیاسامی پذیرفته

 دانشجویان کارشناسی سایر دانشگاهها

 

 :اعالم شده هایرشته*

 و صنایع مفیزیک و م انرژی، ریاضی و علوم کامپیوتر، شیمی، م شیمی، م برق، م عمران و محیط زیست،   

نساجی و علوم الیاف، م هوافضا، م دریا، م نفت، م مواد و م مکانیک، م معدن، م مدیریت،  هایسیستم

 م پلیمر و رنگ، کامپیوتر، م پزشکی م، متالورژی، مدیریت علم و فناوری

 

 نام اينترنتي خود انتخاب كرده است.اي بررسي شده است كه در ثبتصرفاً در دانشكده ،درخواست متقاضي-

نامه پذيرش بودند به واجد شرايط آيين كه متقاضياني درخواست استعدادهاي درخشان و المپيادها،اوليه توسّط اداره  بررسي از پس-

 نياز مورد مدارك ،نمودند كسب را امتياز نصاب حد، از متقاضياني كه رسال شدند و پس از بررسي دانشكدههاي مربوطه ادانشكده

 دريافت شد.

مدارك و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب شرايط پذيرش از طريق اين فراخوان نام، بررسي چنانچه در هر مرحله از ثبت-

 نام ايشان لغو خواهد شد.را ندارد يا مغايرتي بين مدارك و مستندات ارائه شده با اصل مدارك وجود داشته باشد ثبت

 

 يرش نهايي منوط به تأييد سازمان سنجش آموزش بديهي است اعالم نتايج اوّليه هيچگونه حقّي براي داوطلبان ايجاد ننموده و پذ

 باشد و احراز صالحيت عمومي و انضباطي دانشجويان ضروري است.كشور مي

 

 آموخته گردند.نيمسال دانش 8و طي  31/6/1401بايستي حداكثر تا تاريخ  شدگان مرحله اولپذيرفته 

 باشد.نيمسال تحصيلي مي 10براي دانشجويان تحصيل همزمان در دو رشته، مدت مجاز حداكثر -

 شود. اند حداكثر تا يک نيمسال به سنوات مجاز اضافه ميبراي دانشجوياني كه تغيير رشته داده-

 

 الزامي است.در پايان تحصيالت كارشناسي  16نامه داخلي داشتن معّدل كلّ باالي طبق آيين 

گردد( به اداره )در تاريخي كه متعاقبًا اعالم مي 1401در تابستان  مرحله اول شدگانجهت كنترل اين شرط، مراجعه پذيرفته-

استعدادهاي درخشان و المپيادها دانشگاه الزامي است. عدم مراجعه حضوري يا عدم كسب شرط فوق موجب لغو پذيرش بدون آزمون 

 شود.مي

 

( و در صورت خالي شدن 1401ظرفيت )تابستان توانند در تكميل مي ،اندمتقاضیانی که در این مرحله پذیرش نشدهو  رزروها-

 ظرفيت، مجددا در فراخوان شركت نمايند و درخواست خود را جهت بررسي مجدد بدهند.

 

 در همین لینک اعالم خواهد گردید. بندرعباس اعالم نتایج دانشکده-

                  

 



 نام نام خانوادگی
رشته/گرایش پذیرش شده در مرحله اول کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 

1401 

 فيزيک/اپتيک وليزر فهيمه حديدي

 فيزيک/اپتيک وليزر مهدي رحيمي مقدم

 فيزيک/ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها سيد معين دوستاني نژاد

 فيزيک/فيزيک ماده چگال سارا خيامي

 فيزيک/فيزيک ماده چگال محمد مهدي شكري

 مهندسي هسته اي/كاربرد پرتوها امير جواد پربار جكتاج الديناني

 مهندسي هسته اي/گداخت هسته اي عليرضا مازندراني

 اي/گداخت هسته ايمهندسي هسته  زهره رمضاني

 مهندس هسته اي/مهندسي راكتور متين كاظمي نمين

 مهندس هسته اي/مهندسي راكتور مهديه علي آبادي

 مهندسي فتونيک آروين نظري

 مهندسي فتونيک فاطمه اميدجيوان

      

 علوم كامپيوتر/الگوريتم و نظريه محاسبه سيده نسيم فريدنيا

 (1كامپيوتر/الگوريتم و نظريه محاسبه)رزروعلوم  سينا حسن جعفري

 بيوانفورماتيک پرديس رهبر سوره

 (1بيوانفورماتيک)رزرو زهرا ذكايي

 (2بيوانفورماتيک)رزرو سميه عباسي

 علوم كامپيوتر/محاسبات نرم و هوش مصنوعي سيد امير محمد كاظمي

 (1كامپيوتر/محاسبات نرم و هوش مصنوعي)رزروعلوم  كورش اسماعيلي

 علوم كامپيوتر/داده كاوي نشاط شربت دار

 علوم كامپيوتر/داده كاوي مهديه سادات رحمتي

 (2علوم كامپيوتر/داده كاوي)رزرو عسل السادات اديب حاجي باقري

 آمار رياضي مائده عبادزاده

 آمار رياضي زهرا صفايي عارف

 (1ر رياضي)رزروآما فاطمه سعيدراد

 (2آمار رياضي)رزرو مبينا نوروزي نيكو

 (3آمار رياضي)رزرو مهديه شيخ رضايي

 (4آمار رياضي)رزرو مبينا مرشدي

 (5آمار رياضي)رزرو كوثر عبدالهي

 (6آمار رياضي)رزرو محراب عتيقي

 (7آمار رياضي)رزرو مهسا حافظي

 (8آمار رياضي)رزرو كيميا بدوره

 (9آمار رياضي)رزرو سوگند محمودزاده احمدي نژاد

 رياضي كاربردي/بهينه سازي ماهان كرامتي

 رياضي كاربردي/بهينه سازي الهه پورمحمد



 (1رياضي كاربردي/بهينه سازي)رزرو كيانا خيري

 (2رياضي كاربردي/بهينه سازي)رزرو مهسا حيدري

 و كدرياضي كاربردي/رمز  اميررضا غني زاده زرندي

 رياضي كاربردي/رمز و كد نرگس هوازاده

 (1رياضي كاربردي/رمز و كد)رزرو فاطمه شاكري

 (2رياضي كاربردي/رمز و كد)رزرو فاطمه جعفري

 رياضي كاربردي/آناليزعددي نگين شريعت بهادري

 رياضي كاربردي/آناليزعددي سيدمحمدامين قريشي

 (1كاربردي/آناليزعددي)رزرورياضي  رضوان كريم زاده

 رياضي كاربردي/رياضي مالي راضيه رفيع بخش

 رياضي كاربردي/رياضي مالي نگين صادقي

 (1رياضي كاربردي/رياضي مالي)رزرو هستي زنگنه

 (2رياضي كاربردي/رياضي مالي)رزرو زينب محمودي نيا

 رياضي كاربردي/هندسه)توپولوژي( محمد حسين زارع ده آبادي

 (1رياضي كاربردي/آناليز)رزرو احسان يانهاد

 رياضي كاربردي/جبر حامد حاجي صادقيان نجف آبادي

 رياضي كاربردي/جبر محبوبه احمدي

      

 شيمي/شيمي آلي فرشاد فهامي

 شيمي/شيمي آلي الميرا جمشيدي

 (1شيمي/شيمي آلي)رزرو محمدحسين زرينكاله

 (2آلي)رزروشيمي/شيمي  حسام الدين حجت شمامي

 شيمي/شيمي تجزيه محدثه ميرزائي

 شيمي/شيمي تجزيه آنيتا سادات هاشمي استادي

 (1شيمي/شيمي تجزيه)رزرو كوثرالسادات هاشمي

 (2شيمي/شيمي تجزيه)رزرو صهبا ميرزانژاد

      

 مهندسي شيمي/فرايندهاي جداسازي محسن ابن علي حيدري

 شيمي/فرايندهاي جداسازيمهندسي  عليرضا علي پور

 مهندسي شيمي/بيوتكنولوژي فرزانه غالميان پور

 مهندسي شيمي /محيط زيست جعفر منصوري

 مهندسي شيمي /محيط زيست پوريا محمدنژاد باغان

 مهندسي شيمي/پديده هاي انتقال صبا فهمي اسفهالن

 مهندسي شيمي/پديده هاي انتقال سيدرضا حسيني

 مهندسي شيمي/ترموسينتيک و كاتاليست سعيد نجفيان

 مهندسي شيمي/ترموسينتيک و كاتاليست نفيسه خوش نويسان

 مهندسي شيمي/ترموسينتيک و كاتاليست سامان رصاف

 مهندسي شيمي/ترموسينتيک و كاتاليست محمدرضا شقاقي



      

 مهندسي برق/مخابرات سيستم نويد فرمهيني فراهاني

 مهندسي برق/مخابرات سيستم مريم استادشريف معمار

 (1مهندسي برق/مخابرات سيستم)رزرو حسين سالمي

 (2مهندسي برق/مخابرات سيستم)رزرو اميرحسين پورداود

 مهندسي برق/مخابرات ميدان و موج محمد مهدي دهقاني

 مهندسي برق/مخابرات ميدان و موج محمد خوشحال

 مهندسي برق/مخابرات ميدان و موج ثمين صمدي

 مهندسي برق/مخابرات ميدان و موج مرتضي خوشحال

 مهندسي برق/مخابرات نوري مينا طاهري

 مهندسي برق/مخابرات نوري ابوالفضل علي نژادداويدي

 مهندسي برق/برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الكتريكي عارف مواليي

 مهندسي برق/سيستم هاي قدرت كسري جم

 مهندسي برق/سيستم هاي قدرت علي حضرتي هزه جان

 مهندسي برق/سيستم هاي قدرت مصطفي ميرجليلي

 (1مهندسي برق/گروه قدرت)رزرو محمدرضا زارعي جلياني

 (2مهندسي برق/گروه قدرت)رزرو عليرضا كريمي

 (3مهندسي برق/گروه قدرت)رزرو محمد حسين شعباني لوشاني

 (4مهندسي برق/گروه قدرت)رزرو آرمين شعباني

 (5مهندسي برق/گروه قدرت)رزرو عليرضا مختاري

 (6مهندسي برق/گروه قدرت)رزرو علي نصيريان

 (7مهندسي برق/گروه قدرت)رزرو علي تيزبخش

 (8مهندسي برق/گروه قدرت)رزرو محمد بابايي زرين كاليي

 مهندسي برق/كنترل شهريار محمدي

 مهندسي برق/كنترل اميرحسين ايرانمنش

 مهندسي برق/كنترل كيانا هوشانفر

 (1مهندسي برق/كنترل)رزرو اميرحسين مشقدوست

 (2مهندسي برق/كنترل)رزرو مهدي يونسي

 (3مهندسي برق/كنترل)رزرو سيدحميد عبداللهي

 مهندسي برق/مدارهاي مجتمع الكترونيک مژده پوري شبان نجف آبادي

 (1مهندسي برق/مدارهاي مجتمع الكترونيک)رزرو محمد اعتمادي

 (2مهندسي برق/مدارهاي مجتمع الكترونيک)رزرو محمدعادل بهرامي

 (3مهندسي برق/مدارهاي مجتمع الكترونيک)رزرو سيد امير حسين حسيني وركي

 مهندسي برق/سيستم هاي الكترونيک ديجيتال محمد جواد محمدي

 مهندسي برق/سيستم هاي الكترونيک ديجيتال محمد مهدي نجفي زاده

 مهندسي برق/سيستم هاي الكترونيک ديجيتال محمد علي كشاورز

 (1مهندسي برق/سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)رزرو عليرضا محسني

 (2مهندسي برق/سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)رزرو محمد براتي دهقي

 (3مهندسي برق/سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)رزرو محمد ميثم الهام بخش



 (4مهندسي برق/سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)رزرو زينب توشه

 مهندسي برق/افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيک هادي قاسمي

 (1مهندسي برق/افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيک)رزرو سيدعلي عقيلي

 (2مهندسي برق/افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيک)رزرو مهرشاد شاهواري

 (3ندسي برق/افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيک)رزرومه محمد احمدي خصال

 مهندسي برق/مكاترونيک محمدرضا شيخ عظيمي پور سردرود

 مهندسي برق/مكاترونيک فاطمه ملک

 مهندسي برق/مكاترونيک علي شريفي

 (1مهندسي برق/مكاترونيک)رزرو اردالن قديمي چكوسري

 (2برق/مكاترونيک)رزرومهندسي  سيدمحمدمتين ساعديبني

      

 مهندسي عمران/راه و ترابري فاطمه لبافي

 محمدامين شكوهي كيا
 مهندسي عمران/راه و ترابري

 (1مهندسي عمران/مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي)رزرو

 (1مهندسي عمران/راه و ترابري)رزرو مسعود يكه خاني

 (2ترابري)رزرومهندسي عمران/راه و  سيد رضا فيروزي

 مهندسي عمران/ژئوتكنيک ميالد ضعيفي

 مهندسي عمران/ژئوتكنيک ثنا بزرگي

 مهندسي عمران/ژئوتكنيک پانيذ غفوري

 (1مهندسي عمران/ژئوتكنيک)رزرو ماهک مزيدآبادي

 (2مهندسي عمران/ژئوتكنيک)رزرو يحيي سينائي

 (3مهندسي عمران/ژئوتكنيک)رزرو عرفان عسكري پور

 آيدين پناهي مقدم
 مهندسي عمران/مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

 (1مهندسي عمران/مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي)رزرو

 مهندسي عمران/مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي مهدي شهين فر

 (2زرومهندسي عمران/مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي)ر محمد رضا پرهيزكاري

 مهندسي عمران/مهندسي محيط زيست حجت خالقي نژاد

 مهندسي عمران/مهندسي محيط زيست علي فرهي

 عسل داورجاه
 (1مهندسي عمران/مهندسي محيط زيست)رزرو

 (2مهندسي عمران/سازه)رزرو

 هانيه ارجمند كرماني
 (2مهندسي عمران/مهندسي محيط زيست)رزرو

 مهندسي عمران/زلزله

 (3مهندسي عمران/مهندسي محيط زيست)رزرو ياسمن فرنود

 (2مهندسي عمران/مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي)رزرو محمدامين صادقپور

 پارميدا طاهري
 مهندسي عمران/مهندسي و مديريت منابع آب

 (2مهندسي عمران/حمل و نقل)رزرو

 (1مهندسي عمران/مهندسي و مديريت منابع آب)رزرو مژگان رشيدي پناه

 (2مهندسي عمران/مهندسي و مديريت منابع آب)رزرو مطهره سلطاني



 مبينا تاكي
 مهندسي عمران/سازه

 (1مهندسي عمران/مهندسي و مديريت ساخت)رزرو

 مهندسي عمران/سازه اميد شفيعي

 مهندسي عمران/سازه سميرا برق

 (1مهندسي عمران/سازه)رزرو مهدي ولي پور

 رامينا مهدي پور
 (3مهندسي عمران/سازه)رزرو

 (1مهندسي عمران/زلزله)رزرو

 مهندسي عمران/زلزله سجاد تيموري

 (2مهندسي عمران/زلزله)رزرو ميرشهريار هاشمي زنوزي

 (3مهندسي عمران/زلزله)رزرو مصطفي باغاني

 مهندسي عمران/مهندسي و مديريت ساخت سيد محمدصادق آقاميري

 (2عمران/مهندسي و مديريت ساخت)رزرومهندسي  مرضيه ناصرمقدسي

 HSEمهندسي ايمني ، بهداشت و محيط زيست آرمان كشاورز

 HSEمهندسي ايمني ، بهداشت و محيط زيست مجتبي سعداله

      

 مهندسي صنايع/مهندسي مالي اميررضا صالحي

 مهندسي صنايع/مديريت پروژه شيدا رضازاده مقدم

 مهندسي صنايع/سيستم هاي كالن مريم شيربان ساسي

 مهندسي صنايع/سيستم هاي كالن مريم گليج

 (4مهندسي صنايع)رزرو آيدا كاشانيان

      

 سيدمصطفي بني هاشمي امام قيسي
 مهندسي مكانيک/طراحي كاربردي

 (6مهندسي مكانيک/ساخت و توليد)رزرو

 (1مهندسي مكانيک/طراحي كاربردي)رزرو ابوالفضل محمدي

 (3مهندسي مكانيک/طراحي كاربردي)رزرو مهسا رياصغ

 (4مهندسي مكانيک/طراحي كاربردي)رزرو محمدرضا ترابي مزرعه ملكي

 (5مهندسي مكانيک/طراحي كاربردي)رزرو عليرضا عالئي كيا

 (6مهندسي مكانيک/طراحي كاربردي)رزرو بهنام شعباني نژاد

 (7مكانيک/طراحي كاربردي)رزرومهندسي  محمد رضا ظريفي خامنه

 (8مهندسي مكانيک/طراحي كاربردي)رزرو عرفان ايمان پور جدئي

 مهندسي مكانيک/ساخت و توليد كيوان دادخواه

 مهندسي مكانيک/ساخت و توليد محمد زارع

 پارسيا بوذري
 (1مهندسي مكانيک/ساخت و توليد)رزرو

 مهندسي مكانيک/جوش

 (2مهندسي مكانيک/ساخت و توليد)رزرو سجاد آغباشلو

 (3مهندسي مكانيک/ساخت و توليد)رزرو ريحانه شفاعتي

 (4مهندسي مكانيک/ساخت و توليد)رزرو ريحانه تمبرچي

 (5مهندسي مكانيک/ساخت و توليد)رزرو مهدي باقري نيا چپكي



 (7مهندسي مكانيک/ساخت و توليد)رزرو اميرعلي نخعي

 مهندسي مكانيک/تبديل انرژي محمدرضا اسالم زاده

 مهندسي مكانيک/تبديل انرژي علي باغاني

 (4مهندسي مكانيک/تبديل انرژي)رزرو نگين بصيري جهرمي

 (5مهندسي مكانيک/تبديل انرژي)رزرو مهدي قمري

 (6مهندسي مكانيک/تبديل انرژي)رزرو سجاد فرتاش شترباني

 مهندسي مكانيک/مكاترونيک اميرحسين مظلومي

 مهندسي مكانيک/مكاترونيک علي حق شناس

 (1مهندسي مكانيک/مكاترونيک)رزرو زهرا بنک دار

 (2مهندسي مكانيک/مكاترونيک)رزرو امير احمد شريفيان نژاد

 مهندسي مكانيک/جوش اميدرضا شمسي

 (1مهندسي مكانيک/جوش)رزرو محمد امين باقري

 (2مهندسي مكانيک/جوش)رزرو محمدامين اسمعيلي نيا

      

 مهندسي معدن/تونل و فضاهاي زيرزميني مرتضي جعفري

 (1مهندسي معدن/تونل و فضاهاي زيرزميني)رزرو اميرحسين كلهر

 (1مهندسي معدن/استخراج مواد معدني)رزرو محمد حسين سليمي

 مهندسي معدن/فراوري مواد معدني عليرضا غالمي

 مهندسي معدن/فراوري مواد معدني حامد رمضاني

 (1مهندسي معدن/فراوري مواد معدني)رزرو سارا صحيحي

 (1مهندسي معدن/اكتشاف مواد معدني)رزرو محمدجواد كلهر

      

 (1مهندسي نساجي/الياف)رزرو هستي فيض بشي پور

 مهندسي نساجي/ساختار نانوليفي معصومه غالمي

 (1مهندسي نساجي/ساختار نانوليفي)رزرو هادي احمري مياندوآب

 مهندسي نساجي/فناوري رويا جعفري

      

 مهندسي هوافضا/ائروديناميک مهدي زرنوش

 مهندسي هوافضا/ائروديناميک آيدا اميرمظاهري

 مهندسي هوافضا/جلوبرندگي شهاب الدين گرشاسبي

 مهندسي هوافضا/جلوبرندگي رقيه خالقي

 مهندسي هوافضا/جلوبرندگي مهدي طيبي

 هوافضا/ديناميک پرواز و كنترل مهندسي مهران كاظم دخت

 مهندسي هوافضا/ديناميک پرواز و كنترل محمد مهدي عليزاده ينگه قلعه

 مهندسي هوافضا/سازه هاي هوايي علي زينالي خسروشاهي

 مهندسي هوافضا/مهندسي فضايي مازيار مرادي

 مهندسي هوافضا/مهندسي فضايي علي دالور

      

 كشتي/هيدرومكانيک كشتيمعماري  صادق كوه زادنائي



 معماري كشتي/سازه كشتي عارف جعفري

 معماري كشتي/سازه كشتي رضا شاهي سوندي

 معماري كشتي/سازه كشتي دانيال اسمعيلي روشناوند

      

 مهندسي نفت/اكتشاف مهدي احمدپور

      

 (1مهندسي مواد/استخراج فلزات)رزرو مطهره باقري مقدم

 (2مهندسي مواد/استخراج فلزات)رزرو غزل جامي راد

 مهندسي مواد/جوشكاري ساينا سادات عابدين

 مهندسي مواد/جوشكاري حامد قرباني منصورآباد

 مهندسي مواد/جوشكاري مجيد شيرويه شلگهي

 (1مهندسي مواد/جوشكاري)رزرو ندا هاديان كفاش

 (2مهندسي مواد/جوشكاري)رزرو آنيتا پناهي

 (1مهندسي مواد/خوردگي و حفاظت مواد)رزرو سپهر سليمي پور

 (2مهندسي مواد/خوردگي و حفاظت مواد)رزرو اميررضا حيدري اردكاني

 (3مهندسي مواد/خوردگي و حفاظت مواد)رزرو محيا فريدوني

 مهندسي مواد/شناسايي و انتخاب مواد مهندسي پارسا رشيدفر

 (1مواد/شناسايي و انتخاب مواد مهندسي)رزرومهندسي  زهرا ملكيان

 (2مهندسي مواد/شناسايي و انتخاب مواد مهندسي)رزر اسما لطيفي

      

 مديريت كسب و كار/بازاريابي سارا قدرخواه

 (1مديريت كسب و كار/بازاريابي)رزرو مريم سحرخوان

 مديريت كسب و كار/فناوري علي الفتي

 كار/فناوريمديريت كسب و  ندا حسني

 (1مديريت كسب و كار/فناوري)رزرو حسين حاج علي

 مديريت كسب و كار/مالي سنا املح

 (1مديريت كسب و كار/مالي)رزرو كورش كوهكن علي آبادي

 مهندسي فناوري اطالعات/تجارت الكترونيک محمدرضا ضياءالري

 مهندسي فناوري اطالعات/تجارت الكترونيک اميررضا زارع

      

 مهندسي پزشكي بيومتريال هلياسادات سيدابوالقاسم

 مهندسي پزشكي/بيومكانيک ناعمه كدخدايي اليادراني

 (3مهندسي پزشكي/بيومكانيک)رزرو مريم كجباف

 مهندسي پزشكي/بيوالكتريک مرضيه سادات بركات ديباجي

      

 مهندسي كامپيوتر/معماري سيستم هاي كامپيوتري اميرمحمد توكلي

 مهندسي كامپيوتر/معماري سيستم هاي كامپيوتري مجيد فرهادي

 مهندسي كامپيوتر/معماري سيستم هاي كامپيوتري رضا بديعي

 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار آرين هادي



 

 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار سپهر باباپور

 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار پرهام نوران بخت

 كامپيوتر/نرم افزارمهندسي  سيد شايان دانشور

 مهندسي كامپيوتر/نرم افزار زهرا اخالقي

 مهندسي كامپيوتر/هوش مصنوعي و رباتيكز محمد مصطفي رستم خاني

 مهندسي كامپيوتر/هوش مصنوعي و رباتيكز بهنام ساعدي

 مهندسي كامپيوتر/هوش مصنوعي و رباتيكز علي درخشش

 كامپيوتر/شبكه هاي كامپيوتريمهندسي  فرزانه كوهستاني

 مهندسي كامپيوتر/رايانش امن سيد محمد غضنفري

 مهندسي كامپيوتر/رايانش امن محمد مهدي رحيم نيا

      

 مهندسي پليمر/رنگ برديا ايراجيان

 مهندسي پليمر/رنگ ساجده فيضي شيرين كند

 مهندسي پليمر/رنگ الهه كلهر

 پليمر/فراورشمهندسي  افشين ئيعلي بابا

 مهندسي پليمر/فراورش محمد ميري

 مهندسي پليمر/فراورش زهرا كيانپور

 (1مهندسي پليمر/فراورش)رزرو محمد مهدي اشتري برزكي

 مهندسي پليمر/پليمريزاسيون هاني كشيري

 مهندسي پليمر/پوشش هاي حفاظتي)رزرو( آرمينا نظري

 هاي حفاظتي)رزرو(مهندسي پليمر/پوشش  محمد فرح بخش

 (1مهندسي پليمر/نانوفناوري)رزرو هانيه توكلي


