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مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          سيدمرتضي            سيدشايان                      احتشامي                        99132201

اميرمحمد                      ادينه                          مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          مهدي                 99132202

پوريا                         اذري                           مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          محمد                 99132203

مرتضي                         اسديان                         مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          ايرج                 99132204

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          جمشيد               سروش                          اسماعيلي                       99132205

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          سيدعلي              سيدمحمدحسين                   اميري                          99132206

كسري                          باهنر                          مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          اردشير               99132207

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          غالمعلي             عليرضا                        بدري حاجي ور                   99132208

محمدمهدي                      بياباني خامنه                  مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          منصور                99132209

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          مرتضي               حسام الدين                    پوراحسان                       99132210

مرتضي                         تبريزي                         مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          علي                  99132211

علي اكبر                      تقي زاده ماهاني                مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          محمد                 99132212

اميرحسين                      جانقلي                         مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          ابوالقاسم            99132213

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          علي اصغر            علي                           جباري                          99132214

ناصر                          خورج                           مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          مفيد                 99132215

محمدمهدي                      دهقان طزرجاني                  مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          اصغر                 99132216

اميرمهدي                      رحماني                         مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          علي اكبر             99132217

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          مهرعلي              علي                           رسولي                          99132218

اميرحسين                      رشيدي                          مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          اصغر                 99132219

محمدحسين                      رضائي                          مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          اصغر                 99132220

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          شمس الدين           روزبه                         ريگي جنگجو                     99132221

علي                           زارع پورفرد                    مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          رمضان                99132222

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          علي اصغر            محمد                          ساريخاني                       99132223

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          سيدمهدي             سيدمحمدحسين                   سجادي                          99132224

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          سيدمجتبي            سيدمحمدحسين                   سيدي اراني                     99132225

مهدي                          شباني                          مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          ياور                 99132226

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          مسعود               حسين                          عبداللهي كرماني                99132227

شايان                         عظيمي طبس                      مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          احمد                 99132228

مهرداد                        عليزاده                        مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          علي                  99132229

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          محسن                محمدحسين                      عموئي راد                      99132230

مهدي                          غالم كاظمي                     مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          رضا                  99132231

هومن                          فرسادپور                       مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          مجيد                 99132232



نام خانوادگی نام نام پدر شماره دانشجویی رشته قبولی

اميرحسين                      قاضي مرادي                     مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          اكبر                 99132233

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          حسن                 حسين                          قهرماني مطلق                   99132234

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          محمدرضا             علي رضا                       كحالي                          99132235

علي                           كريمي مهتركالته                مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          رمضان                99132236

اميرعباس                      كشيري تيله نوئي                مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          حبيب                 99132237

محمدمصطفي                     كهكي                           مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          غالمرضا              99132238

اميرمحمد                      گودرزي                         مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          ناصر                 99132239

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          محمدرضا             محمدحسن                       گيوه ئي                        99132240

ورزنده                        متين                           مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          اكبر                 99132241

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          حسينعلي             محمدرضا                       محسني يگانه                    99132242

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          علي اصغر            محمد                          ناصري                          99132243

مهيار                         ناظريان                        مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          ابوالفضل             99132244

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          سيدهادي             سيدحامد                       نوري حجازي                     99132245

مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          صيدهادي             اميرمحمد                      هاديان                         99132246

محمد                          ياوري                          مهندسي الكترونيك هواپيمايي                                                                          فرهاد                99132247

مهدي                          احمدي حسينيه                   مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        اصغر                 99121201

عليرضا                        احمديان                        مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        ابراهيم              99121202

محمدمهدي                      اربابي                         مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        علي                  99121203

سينا                          اشرفي                          مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        عليرضا               99121204

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        مصطفي               سپهر                          اميدخواه                       99121205

عليرضا                        اورنگي                         مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        نبي اله              99121206

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        بخشعلي              توحيد                         ايزيدقره باغ                   99121207

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        مصطفي               عليرضا                        ايماني نائيني                  99121208

دانيال                        بيات                           مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        جعفر                 99121209

پوريا                         پرويزي                         مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        يداله                99121210

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        حشمت                عرفان                         حسني                           99121211

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        عباسعلي             محمدمهدي                      حقي عسگرابادي                  99121212

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        عبدالحميد           احسان                         حميدي                          99121213

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        غالمعلي             محمدجواد                      خاكباز                         99121214

صدرا                          خاني                           مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محمد                 99121215

اميرحسين                      خدائي                          مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        امين اله             99121216

عليرضا                        خونساري                        مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        غالم رضا             99121217
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محمدامين                      درامامي                        مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        ابوالقاسم            99121218

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        حسين                علي                           زارعي حاجي ابادي               99121219

پيام                          سالم                           مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        اصغر                 99121220

مهدي                          سعيدي                          مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محمد                 99121221

دانيال                        سلطان نيا                      مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        داود                 99121222

متين                          صادقي راد                      مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        حميد                 99121223

فرشيد                         صديقي                          مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محمد                 99121224

سينا                          صفربيرانوند                    مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        سام                  99121225

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        حسن                 رضا                           صمديان                         99121226

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        علي محمد            رستم                          طاهري نسب                      99121227

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        مصطفي               محمدمهدي                      عامري                          99121228

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محسن                اميرحسن                       عسگري هنوجي اردستاني           99121229

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        حسين                اميررضا                       عيدي                           99121230

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محي الدين           محمدرضا                       فصيحي هرندي                    99121231

عرفان                         قاسمي چرمهيني                  مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        البرز                99121232

مهدي                          كاشي                           مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محمد                 99121233

علي                           كرائي                          مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        خسرو                 99121234

محمد                          كريمي                          مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        عبدالرضا             99121235

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محمدعلي             محمد                          گلستاني                        99121236

عرفان                         لطيفي                          مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        علي                  99121237

فريدحسين                      محمدزاده                       مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محمد                 99121238

اميرصالح                      مددي ماهاني                    مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        ناصر                 99121239

مهدي                          موذن                           مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        احمد                 99121240

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محسن                شهراد                         موسي وندوركانه                 99121241

مجتبي                         نراقي پوراراني                 مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        محمد                 99121242

كيانوش                        نظري                           مهندسي تعميرونگهداري هواپيما                                                                        حافظ                 99121243

عليرضا                        اثني عشري اژيه                 مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       ابوالفضل             99111201

مهدي                          استادي                         مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       علي                  99111202

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       مسعود               سهيل                          ايزدپناه                       99111203

ميالد                         پورزكريا                       مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       محمود                99111204

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       محمدكريم            محمدحسين                      پيروي                          99111205

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       موسي                حسين                          پيشكي                          99111206
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مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       رجبعلي              محمد                          جمعه زاده                      99111207

سپهر                          حسينخان                        مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       ابوالقاسم            99111208

علي اكبر                      رستمي فرادنبه                  مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       يدهللا               99111209

محمدمبين                      رشنواديان                      مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       شكراله               99111210

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       سيدبهادر            سيدمحمدحسين                   صولت                           99111211

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       حسن                 احمدرضا                       طبيعت شناس                     99111212

اميررضا                       عزيزي                          مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       عظيم                 99111213

اميرعباس                      فاطمي                          مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       فرهاد                99111214

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       محمدحسين            عارف                          قاسمي                          99111215

محمدنويد                      كريم مجني                      مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       نعمت                 99111216

اميرحسين                      كريمي                          مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       مهدي                 99111217

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       سيدمحسن             سيدمحمدمهدي                   محسني الحسيني                  99111218

عليرضا                        محمدي                          مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       عباس                 99111219

مهيار                         ميرزايي                        مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       سعيد                 99111220

شهروز                         نادرمحمد                       مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز                                                                       سعيد                 99111221

مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              حسين                امين                          اصالني                         99131201

مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              محمدرضا             مجتبي                         انتظاري                        99131202

ميثم                          حيدري                          مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              علي                  99131203

مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              حسينعلي             علي                           دشتي                           99131204

مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              مسعود               پرهام                         روشن جوي                       99131205

مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              عبدالرسول           اميرحسين                      سليمان پورنجف ابادي            99131206

مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              محسن                پوريا                         طلوعي نژاد                     99131207

مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              سيدمحمد             سيدامين                       عزيزالهي                       99131208

پويا                          لطيفيان                        مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              علي                  99131209

اميرمهدي                      مجيديان                        مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              رامين                99131210

ياشار                         محمدي                          مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              علي                  99131211

عليرضا                        مختاري حاجي كندي               مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              اصغر                 99131212

مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              عباسعلي             معين                          ميرزائي                        99131213

حسين                          وفانيا                         مهندسي مخابرات هواپيما                                                                              محمود                99131214


