
نمره حضور مستمر و فعاليت كالسي درس الكترونيك صنعتي از 2 نمره  رشته هاي مهندسي برق - مهندسي برق 
قدرت - مهندسي تكنولوژي الكترونيك

Totalنام خانوادگي و نامشمارهرديف

1.60ابروشن ارش11
1.60حسن زاده مرضيه22

1.40احمدي داوود31
0.20اسالمي محمدرضا42
1.00اصالني محمد53
1.80اميرپورامرايي اميرحسين64
1.80باقرزاده كمال اباد بهزاد75
0.60بشيري عليرضا86
1.40بيك زاد مهرباني علي97
2.00بيگي ميالد108
0.00تاجيك جنگلي مجتبي119
1.60تيموري رعنا1210
1.60جعفري مهدي1311
1.80حاجي اقايي محمد مهدي1412
0.00حياتي مهسا1513
0.20خانه زر محسن1614
1.60خنجري هندچوب مهدي1715
0.80خورشيدي جواد1816
0.00دياري محمدصادق1917
1.80راستگوي كواكي ميالد2018
2.00رضايي محمدرضا2119
2.00رضايي اصل مهدي2220
0.60روستايي فرهاد2321
0.00رييسي علي رضا2422
1.00زردپور حسام2523
0.40سادات شريف سحر2624
0.80سايه وند امير2725
0.80سبزقبايي مجيد2826
2.00سبزواري محمد2927
0.00سليماني زهرا3028



نمره حضور مستمر و فعاليت كالسي درس الكترونيك صنعتي از 2 نمره  رشته هاي مهندسي برق - مهندسي برق 
قدرت - مهندسي تكنولوژي الكترونيك

Totalنام خانوادگي و نامشمارهرديف

2.20سماواتي همداني مرتضي3129
0.20شاهدوست حسن3230
1.60شاهسون علي3331
0.00شهبازي مجيد3432
1.60صابري جواد3533
2.00صالحي مرضيه3634
1.80صديقيان مريم3735
0.60صفايي مهرناز3836
2.00صفاييان پور ابوالفضل3937
0.20عباسي عليرضا4038
1.60غفاري محالتي محمدعلي4139
1.80غنيمي محمد رضا4240
1.40فرجي مصطفي4341
1.40قاسمي اهللا ابادي عباس4442
2.00قايم پناه مهدي4543
1.80قراگزلوفر رضا4644
0.20قرباني سپيده4745
0.80قويدل حميدرضا4846
0.40كراماتيان محمد حسين4947
1.80محمدي محمدامين5048
2.00مددي يله قارشو مهدي5149
1.80معظمي اشتياني علي رضا5250
1.40مورخي تهراني مهدي5351
2.00موسوي فر سيد علي5452
1.60مونسيان محسن5553
0.40نوري نازنين سادات5654
0.00وكيلي پور محمدامين5755

1.60جعفرپورباركوسرايي سيدهادي581

2.00حدادي زهرا592
2.00وطني پويا603
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1.60اقايي محمدحسن611
1.00ايوبي الهام622
2.00پارسي حمزه633
2.00پورحسين پوريا644
2.00جباري كردكندي يعقوب655
2.00حسن زاده اميرحسين666
2.00زارع خاري عباس677

2.00زهرايي تشريق مهدي688

1.80صالحي پريسا699
1.20صالحي شهرابي محمدرضا7010
0.20صبورباقرزاده اميدرضا7111
1.40صفايي حسين7212
2.00عبداللهي محمدحسين7313
0.20عظيمي سن سني حسن7414
2.00علي احمدي ميثم7515
1.00عليرضانژاد عرفان7616
2.00عنابستاني مصطفي7717
2.00غفاري كيافر7818
1.20فالح حسين7919
1.60فيض ابادي افسانه8020
0.40معيني محمدرضا8121
2.00ميداني پور علي8222
0.20نراقي پور كامران8323
1.00همتي بيدسرخي بهنام8424
2.00وثوقي سياوش8525

0.00شوكتي نيكو امير861


