آمار قبول شدگان در آزمون نظام مهندسی خرداد 98
رشته

درصد

عمران  -نظارت

%55

مکانیک

%98

معماری

%55

برق

%58

عمران  -محاسبات

%08

اسامی قبول شدگان آزمون خرداد 98
مهدی محمدی پور

فاطمه صابر

سعید فیض خانی

کامران خاکپور

نسرین فطرت

مجید حسنی

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

شهرام ضیایی

عباس کرمی

رامین جواهری

رسول مهرابی زاده

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

بهرام محمدرضایی

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

نادر امیری نیگجه

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

سعید صادقی

فرشید شیدفر

مازیار رضایی راد

حسین محمدی

سیامک وتن شایانی

رعنا باقری

جابر فیروزی

سید علی سید شیرازی

محمود نظری

بهزاد یعقوبی

آمار قبول شدگان در آزمون نظام مهندسی اسفند 98
رشته

درصد

عمران  -نظارت

%55

مکانیک

%90

معماری

%55

برق

%55

محاسبات

%03

اسامی قبول شدگان آزمون اسفند 98
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

شیما فاتحی

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

محمد جواد کاظمینی

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

محمد افغان نژاد

هادی کافی آبادی

وحید بیگدلی راد

ناصر حسن خانی

ایمان چتریان

محمدرضا نامجویان

آمار قبول شدگان آزمون نظام مهندسی آذرماه 88
رشته

درصد

عمران – نظارت

%56

عمران – محاسبات

%30

مکانیک

%53

برق

%59

معماری

%59

نقشه برداری

%58

اسامی قبول شدگان آزمون آذر 88
سعید شفیعی

سهیل سیف پور

جابر فیروزی

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

علیرضا راشدی فر

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

مظفر اسماعیل زالی

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

مهدی فائد

اسامی قبول شدگان آزمون آذر 88
علیرضا قربانی

مهدی اهری

محمد رجبیون

بهرنگ قانع

رضا تقوی

هوشنگ مهدویان

آرش حسنی

وحید عبادی نیا

مهدی سرخو

سعید دیانت دوست

محمد هادی رجبلو

علیرضا میر غفاری

آرش رمضانی

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

امیر محرابی

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

لیال کوشکی

فرهنگ فرشچی

احسان اصالنی

احسن انوار

روناک فروز منش

سید عماد الدین قاضوی

فائزه برزگری

سید مهدی متولیان

آمار قبول شدگان آزمون نظام مهندسی شهریور ماه 86
رشته

درصد

عمران  -نظارت

%58

عمران  -محاسبات

%23

مکانیک

%89

برق

%58

نقشه برداری

%55

معماری

%55

اسامی قبول شدگان آزمون شهریور 86
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

صابر زند

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

فرزاد کرمانیان

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

اشکان علیدوست

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

شراره مهین روستا

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

محمدباقر کشاورزیان

سارا شهرکی

اسامی قبول شدگان آزمون شهریور 86
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

فاطمه زارعی نژاد

مسعود اصالن زاده

علی جمال زاده

مهدی بابالو

میثم محمدی

حسین امیر سرداری

علیرضا جهانگیری

محمدحسن رضازاده نیگجه

محسن آشوری

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

مریم صحرایی

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

آمار قبول شدگان آزمون نظام مهندسی اسفند 86
رشته

درصد

عمران  -نظارت

%58

عمران  -محاسبات

%30

مکانیک

%55

برق

%59

نقشه برداری

%56

معماری

%55

اسامی قبول شدگان آزمون اسفند 86
مرتضی مونسی

مرتضی گودرزی

امید خشا

هما قصری

علی شعبان خالدی

رسول زینلی هدش

محمدرضا نوریانی

منصور هدایتی زاده

علی اصغرنظام

مینو معتمد

فرشاد سلطانی

سارا شهیدی

مهدی خلجی قیداری

افشین دائی نبی

رامین بختیاری

امیر رضا افتخاری

محمد مهدی عرفانیان

بهزاد امین وند

یلدا یوسف نژاد

غالمحسن ساالری

انوشه افتخاری

بهروز هاشمی

فاطمه اسکندر زاده

عادل نوروزی اصل

حامد زارعی

فرنوش مرادی

قاسم ابروش

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

فرهاد مترجمی

مصطفی شکوری

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

آمار قبول شدگان آزمون نظام مهندسی آذر 83
رشته

درصد

عمران  -نظارت

%58

عمران  -محاسبات

%30

مکانیک

%89

برق

%88

نقشه برداری

%88

معماری – نظارت

%58

معماری  -طراحی

%58

اسامی قبول شدگان آزمون آذر83
ایمان عبدی

بهشته کاظم زاده

شهرام نیلقاز

حامد اکبری

سعید محمد حسینی

عادل ساعدی

حسن پاسالر

سید داوود آگل

علی دهقانی فر

خدیجه وظیفه

سید کمیل صالحی

علی شیخ المشایخی

سید محمد صدری

امیر صالح موقر

ایرج مصطفی

عباسعلی توکلی مهرجردی

امیر مسعود شفیعی

میالد منصور فالح

علی علوی نیا

آیدین زرینه پور

هادی عباسی

مصطفی خانی

پژمان نورالهی

بهاره فرغانی

هادی پیر پور

پویا بشیری

الهه ارجمندی

پویان کرمی نیا

جعفر نوری

جمال شاکری

شهرزاد قوامی

حسن اوالدی

پریسا صالحی

مریم قنبری نمین

علیرضا سهرابی منش

حسین پور سرابی

فاطمه میرزایی

حسین سیاری

فرهاد افتخاری منش

حسین محمدیان

محمد یاوری

رضا زاده

علیرضا فامیلی

سجاد حیاتی

ناهید مشهدی بابایی

سحر خوش گفتار

آربی هارطونی

سعید بیگی

آرمان روحی

مرتضی یگانه
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اقبال حاجیلو

علی شاه صفدری

امیر محمدی فروزان

روهان شعبانی نیکو

امیر حسین والیی

علیرضا احمدی نیری

امین خینابی

سیده هدی هاشمی

سهیال سلطانی

علیرضا اطیانی

امین روان شناس

طیبه فرخی

محسن همتی

کاوه ذاکر

حامد مدیر زارع

علیرضا عباسی

محمد کیا پاشا

محمد احمدی

حسین مهین دوست

محمد شکر الهی توران

محمد میرزایی

نوید ربی

حمید رضا برخورداری

مرضیه طالبی

محمد جواد کریم

یونس سوری

داوود رحمانی

مهسا ساداتی

محمد رضا عباسی

اسماعیل مستی

رحیم خضابی

نرگس محترمی

محمد رضا عباسی

الهام مرادی

علی کیومرثی

نوشین حسینی موسی

مهدی جعفری

حسین زندیه

کاظم ستاری نژاد

حسن فرد

کیوان دباغی

رضا مرادی

مجتبی احمدی

رضا مختاری مرغاری

محیا سرداری

رعنا فرهومندی

محسن مشایخی

سجاد کلی وند

امید رحمت پناه

زهرا افتخاری

محمد جواد علی قنبری

سید مهدی طباطبایی زاده

بهرام میرانی

سارا محقق دولت آبادی

محمد سلطان احمدی

شهاب الدین عربلو

پژمان قاسم زاده

سمیرا اشتری ماهینی

علی صادق طاهری

سینا عبدالهی ثابت نژاد

حسن مودی

سهیل باقر پسند

محسن باقری

عبداهلل اسدی

رامین دیالمه

سید علی حاجی میرزایی

محمد حسین قالبی

علی فتحی زاده

سعید حصامی

سیده نورین شکری

مریم محمدی

فرناز شاهرخی

سید محمد میر دامادی

سینا صفریان

مسعود فتوحی

محسن زارع دار

عبدالرحیم جد کاره

فاطمه بنی عامریان

مصطفی احمدی

محمد رضا حشمتی اسکویی

کریم طاهر نژاد

محمد رضا اسفندیاری

مهدی ایوانپاک

محمد مقدسیان

محمد باقری

مرتضی رضایی نیارکی

مهران فرجی

محمد رضا قاسمی

محمد بهرامی کرمانی

مریم آقا جان زاده

مهناز السادات سید نورانی

مسعود صحت

مریم هدایتی

مهناز مهدوی مفید

ندا همتی

مهدی یزدیان

احسان رضایی طرفی

الناز انزابی

هدی کریمخانی

ندا خلیل پور فر

احمد رحمانی

آناهیتا سلیمانی

هومن نبیی

میرش مطاعی
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آزمون

درصد قبولی

عمران – محاسبات

%25

عمران – نظارت

%55

مکانیک

%55

نقشه برداری

%35

برق

%65

نظارت معماری

%28

عمران – اجرا

%58
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آذرخش واحدی

فرید رخشان

شهرام دلویی اسبویی

علی محمد زاده

مهدی خطیب دماوندی

سید جواد موسوی

هیال نصیری

شهاب دهقانی تفتی

رامین امیر ماهر

محمد میالد نورالدینی

داوود بهره مند

واال زاهدی

مرتضی صادقی

حسین راثی سرای

مهدی زندی پور

سبحان طلوعی

هادی زندی پور

ندا خلیل پور

محمد مقدسیان

مجید اسدی

جمال شاکری

حمید حاجی شفیعی

مازیار مسعودیان

حسین جوانمردی

محمد علی نودهی

فرشاد منشی زاده

فاطمه میرزمانی

بهروز کریمی

حامد ندافی بفرویی

اکبر سعادتی راد

حامد ناصر خیل

سید محمد صدری

میالد اصالنی

پیمان الوکی

محمد حسین دشتی

مهرنوش هدایتی زاده

پویا نصیری

سید علی اکبر سید زاده

محسن جناب

حسین علیمردانی

محمد بهرامی

امید بلور ساز

سید حامد میرفام

علی رحمانی
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رشته

درصد

عمران  -نظارت

%09

عمران  -اجرا

%22

برق

%32

نقشه برداری

%65

معماری

%9
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اسماعیل بنار

امیر احمدی

الهام سلطانی

مجید مهر افزا

بهزاد لمعانی

حسین اشتری

صادق پور محمد آقای

حمید احمدی نصب

پویا عربزاده

رضا ثقفی

پویا نجفی زنجانی

سعید رزم آرا

حسین شیشه گر

سهراب قنبری

رضا جزی

سید حسین نوایی

زهره روانپور

عطا حجت کاشانی

سروش خورشیدی فرد

علیرضا بحرینی

سعید عباسی

علیمردان ساالری

سعید لسانی

غزاله سقطچی

سعید معظمی گودرزی

محمد حسین حمزه یی طهرانی

علی اکبر کثیری

محمد رضا انصاری فر

قادر نوری

محمد رضا نبویان

محمد رضا صافی

محمد صادق نیارکی

محمد کیانی انبوهی

محمد نعیم آبادی

مختار جوان تکمه دلش

مرتضی احمدی

مسعود آلمایی

مونا امام حمعه

مطهره فلجی

نصیر حیدری

مهدی نصیری

اعظم مردانی

مونا طارمی

اردالن علی زاده 

وحید یاوری

احسان نبی اکرم

تصویر برخی از کارنامه های شرکت کنندگان دوره های موسسه اندیشه رسای شریف

