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دل نيمسالمع تعداد واحد  
 گذرانده كل

سال 
 رديف نام و نام خانوادگي رشته تحصيلي ورود

16/69 130  بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 87 1 مهين محمودپور
16/48 122 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 87 2 مهسا همتي زاده
19/07 125  88  بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 3 نسيم باقري
18/96 97 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 88 4 محمدرضا پورفرشچيان خلجاني
18/6 127  بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 88 5 سيدفخرالدين نبوي

18/31 125 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 88 6 فيروز همتي
17/67 77 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 88 7 ابراهيم فروغي
17/5 82 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 88 8 ميثم كرمي جوزمي
18/25 90 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 89 9 آرين عباس زاده اهرجاني
16/32 86  بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 89 10 شيرين شعبان زرندي
15/71 94 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 89 11 الهام وكالتي ليقوان
15/36 77 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 89 12 پگاه نهل
16/44 41  بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 90 13 ايليا عابديني
16/35 30 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 90 14 سپيده صباغ نو
15/32 43 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 90 15 ياشار فرهادي
15/27 43 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 90 16 سارا محمدي طاهر
15/09 36 بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 90 17 الهه علي آبادي
18/21 141 صنايع پتروشيمي-مهندسي شيمي 87 18 هادي فرهادي
17/37 141 پتروشيميصنايع-مهندسي شيمي 87 19 آرمين جعفري دوست
16/46 61  صنايع پتروشيمي-مهندسي شيمي 88 20 حامد باهوش
16/24 94 صنايع پتروشيمي-مهندسي شيمي 88 21 سعيد محمدي نصر
16/21 97 صنايع پتروشيمي-مهندسي شيمي 88 22 محمدرضا كازروني
18/84 81 صنايع پتروشيمي-مهندسي شيمي 89 ماهوريسميه  23
17/14 85 صنايع پتروشيمي-مهندسي شيمي 89 24 برنا فردصادق
15/98 71 صنايع پتروشيمي-مهندسي شيمي 89 25 آنوش روشني
16/6 52  مهندسي شيمي 90 26 داود حسيني

15/88 136 متالورژي صنعتي-مهندسي مواد 87 27 محسن درويشي
18/06 123 صنعتيمتالورژي-مهندسي مواد 88 28 نوشين باستاني علمداري
14/73 63 متالورژي صنعتي-مهندسي مواد 89 29 سجاد راستين
14/61 71 متالورژي صنعتي-مهندسي مواد 89 30 سميرا دل آرام



 

 

درصدي در شهريه ثابت و متغير 25درصد رتبه هاي اول هر ورودي و هر رشته جهت اعمال تخفيف  5نحوه محاسبه   

    

درصد  25همانگونه كه مطلعيد هيأت امناي دانشگاه صنعتي سهند در راستاي كمك و تشويق به دانشجويان دانشكده آموزشهاي الكترونيكي  با 
درصد رتبه هاي اول هم ورودي خود هستند موافقت نموده  5متغير دانشجويان مقطع كارشناسي كه از لحاظ معدل جزو تخفيف شهريه ثابت و 

.است  

:درصدي در شهريه ثابت و متغير بصورت زير مي باشد 25درصد رتبه هاي اول هر ورودي و هر رشته جهت اعمال تخفيف  5نحوه محاسبه   

هر رشته و هر ورودي در ترم مورد نظر  ) ل به تحصيلشاغ(گزارش آمار دانشجويان فعال  - 1  

و در نظر گرفتن تقريب باال 1درصد تعداد دانشجويان گزارش شده مرحله  5محاسبه  - 2  

2گزارش نفرات برتر هر رشته و هر ورودي با توجه به نتيجه مرحله  - 3  

 

نفر برتر رشته  4در نتيجه گزارش  35/3مساوي است با  67ر باشد پنج درصد عدد نف 67 ;87بعنوان مثال اگر تعداد دانشجويان رشته مهندسي پزشكي ورودي 
درصد تخفيف شهريه ثابت و متغير مي شوند و به همين ترتيب براي ساير رشته ها و ورودي ها  25دانشجوياني هستند كه شامل  87مهندسي پزشكي ورودي 

                                                                                                                                                                       .گزارش تهيه مي گردد


