
 

 بسمه تعالي

91-92سالتحصيلي  دومليست دانشجويان حائز پنج درصد رتبه هاي اول دانشكده آموزشهاي الكترونيكي به تفكيك رشته و سال ورود در نيمسال   

 
دل نيمسالمع تعداد واحد  

 گذرانده كل
سال 
 رديف نام و نام خانوادگي رشته تحصيلي ورود

09/17  140  بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 87  1 حميد خالقي
14/16  92 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 87  2 گلنوش آغاز
95/18  142  88  بيوالكتريك-پزشكيمهندسي  3 سيدفخرالدين نبوي
15/18  140 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 88  4 نسيم باقري
83/17  142  بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 88  5 فيروز همتي
78/17  106 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 88  6 محمدجواد كجوري
58/17  110 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 88  7 محمدرضا پورفرشچيان خلجاني
35/17  123 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 88  8 مهدي اسدي
76/18  108 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 89  9 آرين عباس زاده اهرجاني
49/17  103  بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 89  10 شيرين شعبان زرندي
25/17  107 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 89  11 زهرا افشاريان
11/17  107 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 89  12 فاطمه حيدري
58/17  62  بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 90  13 ياشار فرهادي
43/17  42 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 90  14 دالرام زبيري
9/16  59 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 90  15 ايليا عابديني
96/15  52 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 90  16 مژگان كيوان فر
6/15  58 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 90  17 سارا محمدي طاهر

29/15  52 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 90  18 سيده زهرا صفوي
57/19  31 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 91  19 شيوا صدوقي متنق
66/18  62 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 91  20 ايمان اهللا ويسي
27/17  26 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 91  21 مهتاب جاللي فرد
24/16  35 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 91  22 يمين رحيمي
06/18  22 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 91  23 محدثه السادات رحمتي
69/17  17 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 91  24 احمد سيرجاني
69/16  17 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 91  25 علي قادري
44/16  17 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 91  26 مهران شعبانپور
51/17  139 صنايع پتروشيمي–مهندسي شيمي 87  27 مجيد ارحمي خواجه
38/16  130  صنايع پتروشيمي–مهندسي شيمي 87  28 بهروز ابراهيمي
59/17  118 صنايع پتروشيمي–مهندسي شيمي 88  29 محمدرضا كازروني
07/17  114 صنايع پتروشيمي–مهندسي شيمي 88  30 سعيد محمدي نصر
96/16  82 صنايع پتروشيمي–مهندسي شيمي 88  31 مهدي خوش زبان
24/19  98 صنايع پتروشيمي–مهندسي شيمي 89  32 سميه ماهوري
09/17  104 صنايع پتروشيمي–مهندسي شيمي 89  33 برنا فردصادق
57/17  72  مهندسي شيمي 90  34 داود حسيني
6/16  17  مهندسي شيمي 91  35 سميرا رحيمپور
47/14  132 متالورژي صنعتي–مهندسي مواد 87  36 نصرت قليزاده
88/18  137 متالورژي صنعتي–مهندسي مواد 88  37 نوشين باستاني علمداري
14/16  61 متالورژي صنعتي–مهندسي مواد 89 توحيديپريناز محمدصالحي  38 



 

 

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
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