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 درصد رشته

 %55 نظارت -عمران 

 %98 مکانیک

 %55 معماری

 %58 برق

 %08 محاسبات -عمران 

98خرداد اسامی قبول شدگان آزمون 

 مهدی محمدی پور فاطمه صابر سعید فیض خانی کامران خاکپور

 نسرین فطرت یمجید حسن محمد طلوع اصل جواد هوشمند

 حرمت خلیلی مهدی کاشانی راهله عاشری فریدون زارعی

 پیمان سقایی فردین اشجعی سمیه اسدی جوزانی کاظم خلیلی

 مازیار نیشابوری فرهاد احمدی فرزانه شاهجویی علی توالیی

 احمد سلیمی فر اسفندیار سلیمانی امیررضا هاشمی پور ضیایی شهرام

 عباس کرمی رامین جواهری ی زادهرسول مهراب احمد غفارپور

 بردیا میرزاطاولی برنا بنی آدم ابوالفضل ایزدیار یاسمن حسینی

 خسرو قربانی رضا سید صدر وحید عبادی نیا محمد کاویان

 آریاسب غفاری میثم عارف نسب کریم ملکوتی طبری تقی ساران

 یبهرام محمدرضای مهیار عباسی وحید آفریده امینیان صابر قربانی

 علیرضا نجاریان شهرام ابراهیمی علی توکلی علی مسلمان

 سید محمدعلی طباطبایی محمد مالزم رضا ظریفی معصومه توخته هما میر فضلی

 پویا صالحی داوود اویسی معصومه منصوری علیرضا کاظم زاده

 سید مصطفی سید موسوی طه پارساییان امیرحسین سلیمیان 

 امیری نیگجهنادر  مهین اسدی کاظم فخی 

 پیمان متقی عفت خذرخانی شهریار خدایی 

 علی کریمیان رضا تقوی هاشم روان خواه 

 مهدی حیدری محمدرضا تاجیک نیما محمدی 

 عبدالحمید رازی سید حمیدرضا صفای تولمی عزیز کبیری 

 حبیب صحراپور مهدی اهری شاهرخ فیاض 

 حسین زارعدار جواد حیدری هنگامه عالمی 

 محمد کامجو محمد هادی رجبلو ید صادقیسع 

 فرشید شیدفر مازیار رضایی راد حسین محمدی 

 سیامک وتن شایانی رعنا باقری جابر فیروزی 

 سید علی سید شیرازی محمود نظری بهزاد یعقوبی 



 98آمار قبول شدگان در آزمون نظام مهندسی اسفند 

 

 

 

 

 

 درصد رشته

 %55 نظارت -عمران 

 %90 مکانیک

 %55 عماریم

 %55 برق

 %03 محاسبات

98اسفند اسامی قبول شدگان آزمون 

 حمیدرضا صفری یعقوب قره لو

 محمد زنگویی رضا طاهری

 علیرضا سوری مینا قدیمی

 فاطمه مقصودلونژاد بنت الهدی حق پرست

 زهرا سبحانی منا بقائی

 سید حسن بزازیان الهام سعادتی

 فاتحیشیما  روژین شاهین طبع

 محمد حسین زاده سیده زهرا حایریان

 سید امیر جدی محمد حامد منتظریان

 جالل محبی جوکالی مریم ایروانیان

 صادق علی اکبرلو یوسف سلیمانی تاش

 محمد حسین پناهی حامد گروسی

 عبداهلل سلیمی سیمین قالیچی

 پیمان مهدیان مهسا دری گیو

 اظمینیمحمد جواد ک مانی شریف آبادی مقدم

 بهروز چمنی پدرام حمید خانی

 علیرضا وقردوست مریم انصاری

 فرزان صفری مهدیه محمدی

 حسین بهارلو فرهاد بابالو کلهری

 رضا بهادر حسین کارخانه

 محمد صالح لقمانیان مهدی جعفرپور

 مهدی نصیری میر حامد میر مظلومی

 حامد افتخار جمشید گرسابی

 افغان نژادمحمد  هادی کافی آبادی

 وحید بیگدلی راد ناصر حسن خانی

 ایمان چتریان محمدرضا نامجویان



 88آذرماه  آزمون نظام مهندسیآمار قبول شدگان 

 

 

 

 

 درصد رشته

 %56 نظارت –عمران 

 %30 محاسبات –عمران 

 %53 مکانیک

 %59 برق

 %59 معماری

 %58 برداری نقشه

88آذر اسامی قبول شدگان آزمون 

 سعید شفیعی سهیل سیف پور بر فیروزیجا

 سهیل رجبی پیام ایزدیار بهرام محمدرضایی

 پیام خدادادی علی بابازاده سید حسن بزازیان

 نسیبه قمری نیلوفر سعیدی علی کریمیان

 محمد صالحی رامین شیدایی هادی کافی آبادی

 اکبر زینالی مهرنوش لطیف منش مهدی حیدری

 هانیه بافته چی دی فرعلیرضا راش حسین موسی

 مهدی ابوالنصری امیر حسنی رامین جواهری

 امیر حسین صدیقی سهیال عباسی آیدین صدرزاده

 پگاه جعفری پریناز جوادی محمدرضا تاجیک

 زهرا ابراهیمی مینو لفافچی احد رشید نژاد

 عباس ادیبی حسین چوبداری فرزانه شاهجویی

 ل زالیمظفر اسماعی یونس عظیمی مزدک گرجی

 مریم فرزانه فر حیدر نوربخش آرش نویدان

 احسان اسالمی علیرضا بختیاری بهرام انتظاری

 شهرام اسدی آنیتا معمارپور الهام یاوری

 علی اکبر کریم زاده نگار متقیان امید نوروزی پناه

 رضا ساکانلو احسان اصالنی سید پیام واال نژاد

 مجید خلیلی کمال حیدری مینا قدیمی

 علی اکبر اردالن احسان شایسته نیا جمشید گرسابی

 محمد رجبی فاطمه تقی زاده حامد افتخار

 بابک افشاری نژاد لقمان ادیب محمد افغان نژاد

 ماهره مکاری شبنم شریفی فر پیمان مهدیان

 مجید نیری صالح الدین مفاخری فرزان صفری

 فاطمه سپهریان فاطمه احمدی سید امیر جدی

 احسان پیله فروشها داوود احمدی فائدمهدی 



 

 

 

 

88آذر اسامی قبول شدگان آزمون 

 علیرضا قربانی هدی اهریم محمد رجبیون

 بهرنگ قانع رضا تقوی هوشنگ مهدویان

 آرش حسنی وحید عبادی نیا مهدی سرخو

 سعید دیانت دوست محمد هادی رجبلو علیرضا میر غفاری

 نیآرش رمضا هنگامه عالمی نیما سراج

 علی حیدری عزیز کبیری محمد اسفندیار

 سعید نصیری جابر فیروزی مهدی جمشیدی

 کاوه کوچک مشکی حسین محمدی 

 مهدی اسدی شهرام ضیایی

 احسان وثوقی فریدون زارعی

 شیرین مهرعلی زهرا سبحانی

 شهید ظریف پور هما میر فضلی

 امیر معین امینی ایمان چتریان

 یر محرابیام بهروز چمنی

 امیر سعید بردبار مهسا دری گیو

 علی فروزش منا بقائی

 افسانه محمدی نیما محبوبی فر

 نادیا منصفی سیامک رحیمی

 عسل جعفری محسن کمالی راد

 سپیده خسروی جاوید اسدی

 الهام سلطانی کرباسچی عبداالحد یشمی

 فاطمه دانشوند علیرضا افشانی

  کوشکیلیال فرهنگ فرشچی

 احسان اصالنی احسن انوار

 روناک فروز منش سید عماد الدین قاضوی

 فائزه برزگری سید مهدی متولیان



 86شهریور ماه  آزمون نظام مهندسیآمار قبول شدگان 

 

 

 درصد رشته

 %58 نظارت -عمران 

 %23 محاسبات -عمران 

 %89 مکانیک

 %58 برق

 %55 برداری نقشه

 %55 معماری

 86شهریور اسامی قبول شدگان آزمون 

 سید حسین میر طالبی پور اکبر رضایی امین نامدار بهزاد محتاطی

 فرید جوانمردی ثریا لطفی مهدی قاجاری بابک قلی زاده

 محمد شعیب سیاهوئی ندا نیکدل ایمان کاظمی محمد توکلی

 مسعود دشتی محمدرضا مفیدی روچی عادل فرض اللهی فرناز فرجی

 حامد قربانی نذرآبادی توحید رحمانی فریبرز سلطانی مهرداد جعفرزاده

 فرهاد جابری زند صابر داوود بختیاری سحر حسینی

 فاطمه ایزدی مهری مؤذن محسن صمیمی علی خوش حرف

 داوود همایون فر امین صانعی خوانساری حمید حیدری رامتین رضوانی

 اسماعیل دهقان نیانفرزاد کرما وحید ذوالقدریها آرش دیوانی

 میالد کیهانی علی محمدی مهدی عزیزی بهروز نیک جو

 محمدرضا اثباتی مریم شکوری نظامعلی فراهانی سمیه فتحی

 کیوان شریفی مصطفی جعفری مهرداد پیروی علیرضا اوجاق فقیهی

 علی هادیانی محمود اکبری سلمان بنادکوکی مهسا مظلومی

 لیال عبدلی ان علیدوستاشک بهناز برجیان سعید مقدم

 فهیمه عنایتی مهدی درودگر امیر فرنگ نسیم مقدم

 محسن خاکزادی همایون جوادی الهام سلطانی کرباسچی دیبا دبیری

 محمد مهدی زندی فاطمه توکلی مجید ظریف منصور آتیه اسماعیلی

 حسام الدین خسروی مهرناز شانیار فرشید اسفندیاری محمدرضا منتصری

 علیرضا مومن رکن آبادی محمد حسین مهدی نژاد علیرضا علیزاده هین روستاشراره م

 یاسر میثاقی رضا بهروز نسیم معظمی محمد دهباشی شریف

 امید اسدی رضا ضیابخش احمدرضا مهدی پور سمیرا ابراهیم زاده

 پرویز فالحت دوست حسین مهدی پور مهشید زرگری اکبر قاسمی فرد

 معصومه مرادی کمیل تک دهقان کشاورزیانمحمدباقر  سارا شهرکی



 

 

 

 

 86شهریور اسامی قبول شدگان آزمون 

 مریم محمدی علیرضا جهانگیری ساسان محبی زرگمهر صانعی

 نرگس خسروی علیرضا بهلولی زنجانی اعظم پارچی میثم بادپا

 مریم السادات عابدین خواه اصغر زمانی فرید فتحی فاطمه ایزدی

 حامد نجف پور رضا پایزدان مهدی عرب زاده محمد درویشیان نیک

 سارا جاریانی امیر هوشنگ عسگری جلیل سیه بازی سید علیرضا الهی

 مهدیس بصیری محمد حسین عالقبند علیرضا مرادی ملیکا سادات فرد کریمی

 مزدک صادقی حبیب عوض نژاد ناصر محبی سمیه امدادی

 عباس مشایخی ریحانه شادپوریان ایمان حسینی سید محمدرضا ناظمی 

 محسن خمسه سعید کلهر شهرام خانی علیرضا امینی

 مهرزاد لشکری مهدی محرمک محمد قادر پناه محمد قربانی

 ساناز موفق مریم برومند مجید طوریان مهدی اسدالهی

 آزاد حق نژاد شهربانو بهرامی آیالر یوسفی زاده ویرا شیخ محمدی

 مهدی زرینه حمیدرضا صدری کرمی طمه زارعی نژادفا مسعود اصالن زاده

 علی جمال زاده مهدی بابالو میثم محمدی حسین امیر سرداری

 علیرضا جهانگیری محمدحسن رضازاده نیگجه آشوری محسن سید عالی صافی

 علیرضا بهلولی زنجانی عبداهلل پرنلو مهدی فراهانی محمدرضا منتصری

 اصغر زمانی بهنام عرب امین سرتیپی مهران حاجی محمدی

 رضا پایزدان داوود خدایاری رضا غیاثوند ریحانه سعیدی

 امیر هوشنگ عسگری سید هاشم خردمند مرتضی آهنگری الهام جهانی

 محمد حسین عالقبند حسن آشیانی محمد جواد اوالدیان ابراهیم عارف نیا

 حبیب عوض نژاد عباس محبوبی فر مهدی ملکی احمد شریف

 ریحانه شادپوریان فرشید داوودی ملیحه حمیدی حراییمریم ص

 سعید کلهر محمد ابراهیمی فر حمیدرضا حاجی پور یاسر قندهاری

 مهدی محرمک سمیه معطری منیژه قیصری منا میری

 مریم برومند هادی منتظری امیر بهرنگ خطیبی محمد مهدی ایزدی

 شهربانو بهرامی پرستو منزه مرتضی صدرا وحید بدری



 86اسفند  آزمون نظام مهندسیآمار قبول شدگان 

 

 

 درصد رشته

 %58 نظارت -عمران 

 %30 محاسبات -عمران 

 %55 مکانیک

 %59 برق

 %56 برداری نقشه

 %55 معماری

86اسفند اسامی قبول شدگان آزمون 

 مرتضی مونسی مرتضی گودرزی امید خشا

 هما قصری علی شعبان خالدی رسول زینلی هدش

 محمدرضا نوریانی دایتی زادهمنصور ه علی اصغرنظام

 مینو معتمد فرشاد سلطانی سارا شهیدی

 مهدی خلجی قیداری افشین دائی نبی رامین بختیاری

 امیر رضا افتخاری محمد مهدی عرفانیان وند امین بهزاد

 یلدا یوسف نژاد غالمحسن ساالری انوشه افتخاری

 بهروز هاشمی فاطمه اسکندر زاده عادل نوروزی اصل

 حامد زارعی فرنوش مرادی اسم ابروشق

 هومن همتیان حسن ولیپور اکبر باقریان

 الهام عسگری رویا رحمتی مهدی رضایی

 علیرضا کارگر موقر فرناز فرزانه ابراهیم آدینه لو

 علی اکبر شمسایی آتنا مقدسی سجاد جاهدی

 سعید بکائیان مرتضی ابراهیم نظری مهدی دهقانی

 مترجمی  فرهاد کوریمصطفی ش حسن باقری

 امید محمودی زهره گودرزی کمال یوسفی

 مهرداد کافی مژده انوری 

 نرجس اصفهانی زاده امیر زرگنده 

 اکرم حسنی سید نیما موسوی 

 مسعود شاه بیگ مهدی سیه بازی 

 علیرضا لنگری پژمان انگشت بافت 

 محبوبه دمساز احسان نادری 



 83آذر م مهندسی آزمون نظا  آمار قبول شدگان

 

 درصد رشته

 %58 نظارت -عمران 

 %30 محاسبات -عمران 

 %89 مکانیک

 %88 برق

 %88 نقشه برداری

 %58 نظارت –معماری 

 %58 طراحی -معماری 

 

83آذراسامی قبول شدگان آزمون 

لقازین شهرام زاده کاظم بهشته یعبد مانیا

یساعد عادل ینیحس محمد دیسع یاکبر حامد

فر یدهقان یعل آگل داوود دیس پاسالر حسن

یخیالمشا خیش یعل یصالح لیکم دیس فهیوظ جهیخد

یمصطف رجیا موقر صالح ریام یصدر محمد دیس

فالح منصور الدیم یعیشف مسعود ریام یمهرجرد یتوکل یعباسعل

یعباس یهاد پور نهیزر نیدیآ این یعلو یعل

یفرغان بهاره ینوراله پژمان یخان یمصطف

یریبش ایپو  پور ریپ یهاد

این یکرم انیپو  یارجمند الهه

یشاکر جمال  ینور جعفر

یاوالد حسن  یقوام شهرزاد

نینم یقنبر میمر  یصالح سایپر

یسراب پور نیحس  منش یسهراب رضایعل

یاریس نیحس  ییرزایم فاطمه

انیمحمد نیحس  منش یافتخار فرهاد

هزاد رضا  یاوری محمد

یاتیح سجاد  یلیفام رضایعل

گفتار خوش سحر  ییبابا یمشهد دیناه

یگیب دیسع  یهارطون یآرب

گانهی یمرتض  یروح آرمان



 

 

 

83آذر اسامی قبول شدگان آزمون 

کوین یشعبان روهان فروزان یمحمد ریام یصفدر شاه یعل لویحاج اقبال

یهاشم یهد دهیس ینابیخ نیام یرین یاحمد رضایعل ییوال نیحس ریام

یفرخ بهیط شناس روان نیام یانیاط رضایعل یسلطان الیسه

یعباس رضایعل زارع ریمد حامد ذاکر کاوه یهمت محسن

توران یاله شکر محمد دوست نیمه نیحس یاحمد محمد پاشا ایک محمد

یطالب هیمرض یبرخوردار رضا دیحم یرب دینو ییرزایم محمد

یسادات مهسا یرحمان داوود یسور ونسی میکر جواد محمد

یمحترم نرگس یخضاب میرح یمست لیاسماع یعباس رضا محمد

یموس ینیحس نینوش یومرثیک یعل یمراد الهام یعباس رضا محمد

فرد حسن نژاد یستار کاظم هیزند نیحس یجعفر یمهد

یمرغار یمختار رضا یاحمد یمجتب یمراد رضا یدباغ وانیک

وند یکل سجاد یخیمشا محسن یفرهومند رعنا یسردار ایمح

زاده ییطباطبا یمهد دیس یقنبر یعل جواد محمد یافتخار زهرا پناه رحمت دیام

عربلو نیالد شهاب یاحمد سلطان محمد یآباد دولت محقق سارا یرانیم بهرام

نژاد ثابت یعبداله نایس یطاهر صادق یعل ینیماه یشترا رایسم زاده قاسم پژمان

یاسد عبداهلل یباقر محسن پسند باقر لیسه یمود حسن

زاده یفتح یعل یقالب نیحس محمد ییرزایم یحاج یعل دیس المهید نیرام

یشاهرخ فرناز یمحمد میمر یشکر نینور دهیس یحصام دیسع

دار زارع محسن یفتوح مسعود انیصفر نایس یداماد ریم محمد دیس

ییاسکو یحشمت رضا محمد یاحمد یمصطف انیعامر یبن فاطمه کاره جد میعبدالرح

انیمقدس محمد وانپاکیا یمهد یاریاسفند رضا محمد نژاد طاهر میکر

یقاسم رضا محمد یفرج مهران یارکین ییرضا یمرتض یباقر محمد

صحت مسعود ینوران دیس السادات مهناز زاده جان آقا میمر یکرمان یبهرام محمد

انیزدی یمهد یهمت ندا دیمف یمهدو مهناز یتیهدا میمر

فر پور لیخل ندا یمخانیکر یهد یانزاب الناز یطرف ییرضا احسان

یمطاع رشیم یینب هومن یمانیسل تایآناه یرحمان احمد
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 آزمون قبولی درصد

 محاسبات –عمران  25%

 نظارت –عمران  55%

 مکانیک 55%

 نقشه برداری 35%

 برق 65%

 نظارت معماری 28%

 اجرا –عمران  58%

80خرداد اسامی قبول شدگان آزمون 

رخشان دیفر یواحد آذرخش

زاده محمد یعل ییاسبو ییدلو شهرام

یموسو جواد دیس یدماوند بیخط یمهد

یتفت یدهقان شهاب یرینص الیه

ینینورالد الدیم محمد ماهر ریام نیرام

یزاهد واال مند بهره داوود

یسرا یراث نیحس یصادق یمرتض

یطلوع سبحان پور یزند یمهد

پور لیخل ندا پور یزند یهاد

یاسد دیمج انیمقدس محمد

یعیشف یحاج دیحم یشاکر جمال

یجوانمرد نیحس انیمسعود اریماز

زاده یمنش شادفر ینوده یعل محمد

یمیکر بهروز یرزمانیم فاطمه

راد یسعادت اکبر ییبفرو ینداف حامد

یصدر محمد دیس لیخ ناصر حامد

یالوک مانیپ یاصالن الدیم

زاده یتیهدا مهرنوش یدشت نیحس محمد

زاده دیس اکبر یعل دیس یرینص ایپو

یمردانیعل نیحس جناب محسن

ساز بلور دیام یبهرام محمد

یرحمان یعل رفامیم حامد دیس



 80آمار قبول شدگان آبان 

 

 درصد رشته

 %09 نظارت -عمران 

 %22 اجرا -عمران 

 %32 برق

 %65 نقشه برداری

 %9 معماری

 

80آبان اسامی قبول شدگان آزمون 

امیر احمدی اسماعیل بنار

مجید مهر افزا الهام سلطانی

حسین اشتری بهزاد لمعانی

حمید احمدی نصب صادق پور محمد آقای

رضا ثقفی پویا عربزاده

سعید رزم آرا پویا نجفی زنجانی

سهراب قنبری حسین شیشه گر

سید حسین نوایی رضا جزی

عطا حجت کاشانی زهره روانپور

علیرضا بحرینی سروش خورشیدی فرد

علیمردان ساالری سعید عباسی

غزاله سقطچی سعید لسانی

د حسین حمزه یی طهرانیمحم سعید معظمی گودرزی

محمد رضا انصاری فر علی اکبر کثیری

محمد رضا نبویان قادر نوری

محمد صادق نیارکی محمد رضا صافی

محمد نعیم آبادی محمد کیانی انبوهی

مرتضی احمدی مختار جوان تکمه دلش

مونا امام حمعه مسعود آلمایی

نصیر حیدری مطهره فلجی

عظم مردانیا مهدی نصیری

اردالن  علی زاده  مونا طارمی

احسان نبی اکرم وحید یاوری



 

 

 دوره های موسسه اندیشه رسای شریف ر برخی از کارنامه های شرکت کنندگانتصوی

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


