
ا  ي امتحان جامع دكتر 98 خرداد 29 ایل 97126نیمسال تحصییل برنامه نهايي

گلناز السادات افضیلبهاره اما نیشاهپور رحمانیامیر حاجی علی خمسهعبدالرحمن  وکیلی1398/ 03/ 26فناوری اطالعاتمبانی ریاضی1

یف نیایمحمد اسماعیل  اسمعییل////      //     2 رضا شر

زانی//سیستمهای دیجیتال مبانی سیستمهای دیجیتال3 ی نرصنیمهدیه شامیر  نوشیر

ه رمضانیمحمد رضا رسولیان//نانو- الکترونیک   تئوری و تکنو لوژی ساخت قطعات4 حسام توسیلرضا شایان فرزهرا جلیلیانغزال

محمود غفاری////     //5

و مغناطیس6 فی میاب//میدان- مخابرات خوشه الکیی مهسا شر

لنظریه سیستمهای خیط7 ی استادیوحید بهرایم //کنیی عبدالمهدی باقریامیر حسیر

ی 8 فرید پروین //قدرتطرایح ماشیر

ونیک ( MOS)مدار مجتمع خیط 9 مرضیه  چگینی//الکیی

ونیک دیجیتال 10 هدی مهدیانی//معماری کامپیوترالکیی

فته11 ژیال کربالنیمصطفی پناهنده//سیستم - مخابرات مخابرات پیشر

ی 12 محمد بهاریان//میدان- مخابرات خوشه  آنیی

14
ونیک15 ونیکنانو بایو الکیی ه رمضانیمحمود غفایزهرا جلیلیانفاطمه بیگم عسگری1398/03/27نانو الکیی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 غزال

16
رحمن  وکییل1398 /03/ 28فناوری اطالعاتمبانی کامپیوتر17 امیر حایحی عیل خمسهعبدال

  حسنا  سلیمانژادگلناز السادات افضیلمحمد اسماعیل اسمعییل              گلناز    السادات  افضیلشاهپور رحمانی//IT- معماری کامپیوتر - نرم افزار  تحلیل وطرایح الگو ریتم18

زانی//سیستمهای دیجیتال طرایح سیستمهای تحمل پذیری  اشکال19 مهدیه شامیر

فی میاب//میدان- مخابرات خوشه مایکروویو20 محمد بهاریانمهسا شر

ونیک21 ونیک  نانوتکنولوژی و نانو  الکیی ه رمضانی//نانو - الکیی فائقه بور بورمحمود غفاریفاطمه بیگم عسگریزهرا جلیلیانغزال

فته22 ونیکحالت جامد پیشر محمد رضا رسولیان//نانو الکیی

یف نیای//معماری کامپیوترمعماری کامپیوتر 23 بهاره امانیهدی مهدیانیرضا شر

ونیک ادوات نیمه هادی24 حسام توسیلرضا شایان فر//افزاره- الکیی

ی شناسانی سیستم ها25 لتخمیر ی استادیوحید بهرایم //کنیی امیر حسیر

فرید پروین //قدرتمبدلهای توان باال26

ونیکمدار  مجتمع فرکانس باال27 مرضیه  چگینی//الکیی

ندهای تصادفی28 ژیال کربالنیمصطفی پناهنده//سیستم - مخابرات فرای

انی دیجیتال در سطح رجیسیی29 ی نرصنی//سیستمهای دیجیتال ارزی نوشیر

30
رحمن  وکییل1398 /03 /29فناوری اطالعاتمبانی فناوری اطالعات31  گلناز السادات افضیل              حسنا سلیمان نژاد شاهپور  رحمانیامیر حایحی عیل خمسهعبدال

زانی//سیستمهای دیجیتال متدولوژی های طرایح اتو ماتیک32 مهدیه شامیر

یف نیای//معماری کامپیوتر - نرم افزار  شبکه های کامپیوتری33 بهاره امانیمحمد اسماعیل  اسمعییل             رضا شر

فی میاب//میدان- مخابرات خوشه ریاضیات34 محمد بهاریانمهسا شر

توم 35 ونیک مکانیک کوان حسام توسیل    رضا شایان فر     فاطمه بیگم عسگریمحمد رضا رسولیان//الکیی

ل  بهینه 36 لکنیی ی استادیوحید بهرایم //کنیی امیر حسیر

ییک37 ی های الکیی فرید پروین //قدرتتئوری جامع ما شیر

ط های شیال پر شعت 38 ونیکراب مرضیه  چگینی//الکیی

هدی مهدیانی//معماری کامپیوترسیسم عامل 39

ژیال کربالنیمصطفی پناهنده//سیستم - مخابرات شبکه های کامپیوتری40

ه41 وازه //نرم افزاردرس داد عیل شیخیزینب برهانی فرداسمائ ای

ی نرصنی//سیستمهای دیجیتال محاسبات با کار آنی باال42 نوشیر

اسایم داوطلبان


