
سالمعدلنمره کلمحل قبویلگرایشرشتهنوبت قبویلرتبه بدون سهمیهرتبه با سهمیه

ونیکروزانه درصد5سهمیه 1 1400تهرانمدارهای مجتمع الکتر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه1 99شر

یفنانو-افزاره های میکروروزانه1 95شر

یف-قدرتروزانه-1 987218.7292شر

لروزانه-1 794117.0392تهران-کنتر

ونیکروزانه-1 یف-الکتر 987092شر

یفمدار و سیستمروزانه1 92شر

لروزانه1 92تهرانکنتر

یفمخابراتروزانه1 91شر

یفمخابراتروزانه1 91شر

90تهران-مکاترونیکروزانه-1

یف-مخابراتروزانه-1 90شر

ونیکروزانه-1 یف-الکتر 90شر

یف-قدرتروزانه-1 90شر

یف-قدرتروزانه-1 90شر

یف-قدرتروزانه-1 90شر

ونیکروزانه11 یف-الکتر 990688شر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1 85شر

یفمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-2 97شر

یف-قدرتروزانه-2 952018.9292شر

یف-مخابراتروزانه-2 916119.9892شر

ونیکروزانه-2 یف-الکتر 915292شر

یف-مخابراتروزانه-2 90شر

یف-قدرتروزانه-2 90شر

یف-مخابراتروزانه-2 90شر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-2

لروزانه-2 یف-کنتر 90شر

کبتر-قدرتروزانه-2 90امتر

یف-مخابراتروزانه-2 90شر

یف-قدرتروزانه-2 90شر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-2 90شر

یفمخابرات سیستمروزانه3 98شر
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97تهرانمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-3

ونیکروزانه-3 یفدیجیتالالکتر 97شر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3 96شر

یفسیستمهای قدرتروزانه3 96شر

یف-قدرتروزانه-3 921118.0492شر

یفمخابراتروزانه3 91شر

ونیکروزانه-3 90فردویس-الکتر

یف-قدرتروزانه-3 90شر

لروزانه-3 90تهران-کنتر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3 90شر

ونیکروزانه-3 یفدیجیتالالکتر 90شر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-3 90شر

یفمخابرات سیستمروزانه4 1400شر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-4 96شر

یفنانو-افزاره های میکروروزانه4 96شر

یف-قدرتروزانه-4 886115.8892شر

یف-مخابراتروزانه-4 896618.9692شر

یفقدرتروزانه4 92شر

یفمخابراتروزانه4 91شر

یف-قدرتروزانه-4 90شر

90تهران-قدرتشبانه-4

یف-مخابراتروزانه-4 90شر

یف-قدرتروزانه4251 606688شر

یفسیستمهای قدرتقدرت--4 85شر

یف-مخابراتروزانه-5 886218.7492شر

ونیکروزانه-5 یف-الکتر 866092شر

یف-مخابراتروزانه-5 90شر

یف-قدرتروزانه-5 90شر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-5

لروزانه-5 90تهران-کنتر

لروزانه6 لکنتر 99تهرانکنتر

لروزانه6 98تهرانکنتر
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یف-قدرتروزانه-6 879117.7592شر

ونیکروزانه-6 یف-الکتر 90شر

یف-مخابراتروزانه-6 90شر

یف-مخابراتروزانه-6 90شر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-6 90شر

لروزانه-6 90تهران-کنتر

یفسیستمهای قدرتقدرت--6 85شر

یف-قدرتروزانه-7 877817.1592شر

ونیکروزانه-7 یف-الکتر 852892شر

یفمخابراتروزانه7 91شر

یف-قدرتروزانه-7 90شر

لروزانه درصد5سهمیه 8 1400تهرانکنتر

لروزانه825% لکنتر کبترکنتر 99امتر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-8 96شر

یفسیستمهای قدرتروزانه8 96شر

یف-قدرتروزانه-8 868816.4792شر

یف-مخابراتروزانه-8 586319.4392شر

یف-مخابراتروزانه-8 90شر

یف-قدرتروزانه-8 90شر

ونیکروزانه89 از-الکتر 835088صنعتر شتر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-8 85شر

یف-قدرتروزانه-9 859317.4992شر

لروزانه-9 یف-کنتر 825315.4692شر

ونیکروزانه-9 یف-الکتر 840192شر

یفمخابراتروزانه9 91شر

یفمخابراتروزانه9 91شر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-9

90تهران-قدرتروزانه-9

ونیکروزانه-9 90تهران-الکتر

لشبانه-9 90تهران-کنتر

لروزانه درصد5سهمیه 10 1400تهرانکنتر

یف-قدرتروزانه-10 848517.8992شر
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یف-قدرتروزانه-10 90شر

یکز.پ.مشبانه-10 یفبیوالکتر 90شر

ونیکروزانه-10 90بهشتر-الکتر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-10 85شر

ییکقدرت--10 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر یفالکتر 85شر

85خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرت--10

لروزانه11 98تهرانکنتر

ونیکروزانه11 یفالکتر 93شر

یف-قدرتروزانه-11 830918.292شر

لروزانه11 یفکنتر 92شر

لروزانه-11 90تهران-کنتر

یف-قدرتروزانه-11 90شر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-11 90شر

لروزانه125% لکنتر 99تهرانکنتر

یکز.پ.مروزانه12 یفبیوالکتر 99شر

830317.7292تهران-قدرتروزانه-12

یف-مخابراتروزانه-12 831018.6892شر

ونیکروزانه-12 یف-الکتر 814992شر

یکروزانه12 91تهرانبیوالکتر

یفمخابراتروزانه12 91شر

لروزانه-12 یف-کنتر 90شر

یکز.پ.مروزانه-12 یفبیوالکتر 90شر

90تهران-قدرتروزانه-12

90تهران-قدرتروزانه-12

یکز.پ.مروزانه-12 یفبیوالکتر 90شر

ونیکروزانه-13 ونیکالکتر یفمدارهای مجتمع الکتر 97شر

یف-قدرتروزانه-13 822114.4892شر

یف-مخابراتروزانه-13 814917.592شر

ونیکروزانه-13 یف-الکتر 90شر

یف-قدرتروزانه-14 817815.4592شر

یف-مخابراتروزانه-14 807119.992شر

90تهران-قدرتروزانه-14
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یف-مخابراتروزانه-14 90شر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-14 90شر

لروزانه15 لکنتر یفکنتر 99شر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-15

ونیکروزانه15 96مدارهای مجتمع الکتر

لروزانه15 96تهرانکنتر

ونیکروزانه-15 یفدیجیتالالکتر 94شر

یف-قدرتروزانه-15 804318.2892شر

یف-مخابراتروزانه-15 806719.4792شر

یف-قدرتروزانه-15 90شر

یف-مخابراتروزانه-15 90شر

90چمران-قدرتروزانه-15

ییکقدرتروزانه-15 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر یفالکتر 90شر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-15 90شر

یکروزانه16 یفبیوالکتر 1400شر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه16 99شر

یفقدرتروزانه16 93شر

یف-قدرتروزانه-16 801918.1592شر

یف-مخابراتروزانه-16 797218.4392شر

لروزانه-16 791315.692تهران-کنتر

90تهران-قدرتروزانه-16

یف-قدرتروزانه-17 801417.4892شر

91تهرانمخابراتروزانه17

یف-قدرتروزانه-17 90شر

ونیکروزانه-17 ونیکالکتر یفمدارهای مجتمع الکتر 90شر

لروزانه18 یفکنتر 98شر

793816.4392تهران-مخابراتروزانه-18

یفمخابراتروزانه18 91شر

یفمخابراتشبانه18 91شر

یف-مخابراتروزانه-18 90شر

یکز.پ.مروزانه-18 90علم و صنعتبیوالکتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-18
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یف-مخابراتروزانه-18 90شر

99تهرانمکاترونیکروزانه19

یفمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه19 99شر

یفمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه19 99شر

یفمخابرات سیستمروزانه19 98شر

یف-مخابراتروزانه-19 788418.6692شر

یف-مخابراتروزانه-19 90شر

یف-قدرتروزانه-19 90شر

یف-مخابراتروزانه-19 90شر

ونیکروزانه-20 ونیکالکتر یفمدارهای مجتمع الکتر 97شر

ییکقدرتروزانه205% ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97تهرانالکتر

لروزانه-20 لکنتر 94تهرانکنتر

یفمخابراتروزانه20 93شر

یف-مخابراتروزانه-20 787419.5392شر

یفمخابراتروزانه20 91شر

90تهران-قدرتروزانه-20

لروزانه-20 90تهران-کنتر

ونیکروزانه-20 یف-الکتر 90شر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-21 94شر

یف-قدرتروزانه-21 778419.192شر

90تهران-قدرتروزانه-21

90تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-21

یف-مخابراتروزانه-22 781416.3392شر

یفمخابراتروزانه22 91شر

یف-مخابراتروزانه-22 90شر

یکز.پ.مشبانه-22 90تهرانبیوالکتر

90تهران-قدرتروزانه-22

لروزانه235% لکنتر 99تهرانکنتر

یف-قدرتروزانه-23 775217.9992شر

یف-مخابراتروزانه-23 778618.5792شر

یفمخابراتروزانه23 91شر

لروزانه-23 90تهران-کنتر
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کبتر-قدرتروزانه-23 90امتر

کبتر-قدرتروزانه-23 90امتر

یکز.پ.مشبانه232840 یفبیوالکتر 361188شر

92تهرانقدرتروزانه24

ونیکروزانه-24 90تهران-الکتر

یف-مخابراتروزانه-24 90شر

یز-مخابراتروزانه-24 90تتر

یف-قدرتروزانه-24 90شر

ییکقدرتروزانه-24 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر یفالکتر 90شر

یف-مخابراتشبانه-25 772915.5792شر

92تهرانمدار و سیستمروزانه25

یفمخابراتروزانه25 91شر

90تهران-قدرتروزانه-25

لشبانه-25 90خواجه نصتر-کنتر

لروزانه26 1400تهرانکنتر

ونیکروزانه26 یفدیجیتالالکتر 99شر

لشبانه26 کبترکنتر 98امتر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-26 96شر

یفمخابرات سیستمروزانه26 96شر

91تهرانمخابراتروزانه26

90تهران-قدرتروزانه-26

لروزانه2627 741288تهران-کنتر

لروزانه27 98تهرانکنتر

760617.9392تهران-قدرتروزانه-27

یف-مخابراتروزانه-27 758016.1492شر

یکروزانه27 یفبیوالکتر 91شر

لروزانه-27 90تهران-کنتر

ونیکروزانه28 92تهراننانوالکتر

یف-مخابراتروزانه-28 90شر

یف-قدرتروزانه-28 90شر

یف-مخابراتروزانه-28 90شر

لروزانه-28 یف-کنتر 90شر
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ییکقدرتروزانه-28 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر یفالکتر 90شر

کبتر-قدرتروزانه2828 789788امتر

ونیکروزانه-29 یف-الکتر 742292شر

یکز.پ.مروزانه-29 90فردویسبیوالکتر

90تهران-قدرتروزانه-29

90تهران-مخابراتروزانه-29

یفسیستمهای قدرتقدرت--29 85شر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-30 96شر

ییکروزانه30 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر یفالکتر 96شر

یف-قدرتروزانه-30 757017.3992شر

لروزانه-30 90تهران-کنتر

یف-مخابراتشبانه-31 753618.1792شر

90تهران-قدرتروزانه-31

یف-مخابراتروزانه-32 751417.4892شر

لشبانه32 یفکنتر 92شر

لشبانه-32 90خواجه نصتر-کنتر

ونیکروزانه-32 یف-الکتر 90شر

یف-مخابراتروزانه-32 90شر

لروزانه-32 90تهران-کنتر

90تهران-قدرتروزانه-32

یفسیستمهای قدرتقدرت--32 85شر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-33

96تهرانسیستمهای قدرتروزانه33

91تهرانمخابراتروزانه33

90تهران-قدرتروزانه-33

ونیکروزانه-33 یف-الکتر 90شر

کبتر-مخابراتشبانه-33 90امتر

90تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-33

99تهرانمخابرات سیستممخابراتروزانه34

لشبانه34 98تهرانکنتر

یف-مخابراتروزانه-34 746915.1592شر

یفمخابراتروزانه34 91شر
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یکز.پ.مشبانه-34 کبتربیوالکتر 90امتر

لروزانه-34 90تهران-کنتر

یف-قدرتروزانه-34 90شر

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-34 90شر

یف-مخابراتروزانه-35 745816.0692شر

ونیکروزانه-35 یف-الکتر 723892شر

یف-مخابراتروزانه-35 90شر

یف-مخابراتروزانه-35 90شر

90تهران-قدرتروزانه-35

91تهرانمخابراتروزانه36

لشبانه-36 90فردویس-کنتر

90تهران-قدرتروزانه-36

90تهران-قدرتروزانه-36

ییکقدرتروزانه-36 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 90تهرانالکتر

یف-قدرتشبانه-37 742215.6892شر

یف-مخابراتشبانه-37 739818.6692شر

لروزانه-37 723516.4692تهران-کنتر

ونیکروزانه-37 یف-الکتر 718792شر

لروزانه-37 90تهران-کنتر

لروزانه-37 90تهران-کنتر

یف-مخابراتروزانه-38 90شر

ونیکروزانه-38 یف-الکتر 90شر

یف-قدرتروزانه-38 90شر

یف-قدرتروزانه-38 90شر

یف-قدرتشبانه-38 90شر

85تهرانمخابرات سیستمقدرت--38

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه39 97شر

ونیکروزانه-39 یف-الکتر 90شر

90تهران-مخابراتروزانه-39

ونیکروزانه-40 یف-الکتر 713192شر

ونیکروزانه4042 686088تهران-الکتر

یکروزانه41 91تهرانبیوالکتر
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91تهرانمخابراتروزانه41

یف-قدرتروزانه-41 90شر

90تهران-مخابراتروزانه-41

یف-قدرتروزانه-41 784615.3890شر

90تهرانمخابرات سیستممخابراتروزانه-41

ونیکروزانه-42 یف-الکتر 712392شر

یف-مخابراتشبانه-42 90شر

کبتر-قدرتروزانه-42 90امتر

لروزانه-42 یف-کنتر 90شر

ونیکروزانه43 1400تهرانمدارهای مجتمع الکتر

یفمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه43 99شر

ونیکروزانه-43 یف-الکتر 708392شر

یفمخابراتروزانه43 91شر

90تهران-مخابراتروزانه-43

90تهران-قدرتروزانه-43

یف-مخابراتروزانه-43 90شر

ییکقدرتروزانه-44 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97تهرانالکتر

لروزانه44 یفکنتر 93شر

90تهران-قدرتروزانه-44

یف-مخابراتروزانه-45 722119.3892شر

90یزد-مخابراتروزانه-45

کبتر-قدرتروزانه-45 90امتر

لروزانه-45 یف-کنتر 90شر

لروزانه-45 90تهران-کنتر

کبتر-قدرتروزانه4545 746388امتر

یفمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتروزانه-46 94شر

یف-مخابراتروزانه-46 719417.0392شر

ونیکروزانه-46 یف-الکتر 706492شر

یفمخابراتشبانه46 91شر

90تهران-مخابراتروزانه-46

90تهران-قدرتروزانه-46

لروزانه-46 یف-کنتر 90شر
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یکز.پ.مروزانه-46 یفبیوالکتر 90شر

ونیکشبانه-46 90خواجه نصتر-الکتر

90تهرانمخابرات سیستممخابراتروزانه-46

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-46 90شر

683588تهران-مخابراتروزانه4648

98تهرانمخابرات سیستمروزانه47

یف-قدرتشبانه-47 732616.7392شر

ونیکروزانه-47 یف-الکتر 706192شر

یکروزانه47 یفبیوالکتر 91شر

90تهران-قدرتروزانه-47

ونیکروزانه-47 یف-الکتر 90شر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-48

96تهرانسیستمهای قدرتروزانه48

91تهرانمخابراتروزانه48

یفمهندیس سیستم های انرژیقدرتروزانه-48 90شر

90تهران-مخابراتروزانه-48

لروزانه-48 90تهران-کنتر

ونیکروزانه-49 یف-الکتر 705292شر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-50

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-50

96تهرانسیستمهای قدرتروزانه50

لروزانه50 96تهرانکنتر

یف-مخابراتروزانه-50 712517.6192شر

لشبانه-50 90فردویس-کنتر

کبتر-قدرتروزانه-50 90امتر

لروزانه51 کبترکنتر 98امتر

ونیکروزانه51 97تهراندیجیتالالکتر

یفمخابراتنوبت دوم51 93شر

کبتر-قدرتروزانه-51 726718.0192امتر

یف-مخابراتروزانه-51 712317.9692شر

یفمخابراتشبانه51 91شر

90تهران-مخابراتروزانه-51
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90تهران-قدرتروزانه-51

یف-مخابراتروزانه-52 710817.7892شر

ونیکروزانه-52 یف-الکتر 701992شر

710317.8492تهران-مخابراتروزانه-53

91تهرانمخابراتروزانه53

90تهران-قدرتروزانه-53

ونیکشبانه-53 90فردویس-الکتر

لروزانه-55 لکنتر 97تهرانکنتر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-55 96شر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-55 96شر

یفمخابرات سیستمروزانه55 96شر

یفمخابرات سیستمروزانه55 96شر

یکز.پ.مشبانه-55 کبتربیوالکتر 90امتر

90تهران-قدرتروزانه-55

یف-مخابراتروزانه-56 703615.1992شر

لروزانه-56 یف-کنتر 700715.2892شر

ونیکروزانه-56 یف-الکتر 698092شر

ونیکروزانه-56 90تهران-الکتر

90تهران-مخابراتروزانه-56

کبتر-قدرتروزانه-56 90امتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-56 90امتر

یفمخابراتروزانه57 91شر

یفمخابراتروزانه57 91شر

ونیکروزانه-57 90رجایی-الکتر

کبتر-قدرتروزانه-57 90امتر

90تهرانمخابرات سیستممخابراتروزانه-57

ونیکروزانه-58 90تهران-الکتر

لروزانه-58 90تهران-کنتر

لروزانه59 کبترکنتر 98امتر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-59

ییکروزانه59 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96تهرانالکتر

یف-مخابراتروزانه-59 699617.4492شر
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لروزانه-59 یف-کنتر 694015.9992شر

کبتردیجیتالروزانه60 1400امتر

لروزانه60 کبترکنتر 98امتر

91تهرانمخابراتروزانه60

90کاشان-قدرتشبانه-60

ونیکروزانه-60 ونیکالکتر 90تهرانمدارهای مجتمع الکتر

94تهرانمخابرات سیستممخابراتروزانه-61

کبترقدرتروزانه61 93امتر

90تهران-مخابراتروزانه-61

90علم و صنعت-قدرتروزانه-61

لروزانه62 1400تهرانکنتر

90تهران-قدرتروزانه-62

کبتر-قدرتروزانه-63 90امتر

ونیکروزانه6365 یف-الکتر 653588شر

95تهرانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-64

95تهرانسیستمهای قدرتشبانه64

90تهران-مخابراتروزانه-64

یف-مخابراتشبانه-64 90شر

یف-قدرتشبانه-65 699416.3692شر

کبترمدیریت-مهندیس قدرت روزانه65 91امتر

90تهران-مخابراتروزانه-65

90گیالن-قدرتشبانه-65

یکز.پ.مروزانه-65 یفبیوالکتر 90شر

کبتر-قدرتروزانه-65 90امتر

یکز.پ.مروزانه-66 95تهرانبیوالکتر

یکروزانه66 95تهرانبیوالکتر

91رشت- گیالن مخابراتشبانه66

90تهران-مخابراتروزانه-66

کبتر-قدرتروزانه6667 719888امتر

695017.2192تهران-قدرتروزانه-67

ونیکروزانه-67 یف-الکتر 683492شر

یکز.پ.مروزانه-67 یفبیوالکتر 90شر
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90تهران-قدرتروزانه-67

لروزانه-67 90تهران-کنتر

85علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرت--67

99تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه68

91 علم وصنعت ایرانمهندیس فناوری اطالعشبانه68

از-مخابراتروزانه-68 90شتر

90تهران-مخابراتروزانه-68

90علم و صنعت-قدرتروزانه-68

90تهران-مخابراتروزانه-68

یفمخابرات سیستممخابراتروزانه-68 90شر

لروزانه69 کبترکنتر 1400امتر

690615.2492تهران-قدرتشبانه-69

یکروزانه69 یفبیوالکتر 91شر

کبتر-قدرتروزانه-69 90امتر

یف-مخابراتشبانه-69 90شر

انتفایع-69 ونیکغتر 90سجاد-الکتر

ییکقدرتشبانه-70 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر کبترالکتر 97امتر

ونیکشبانه-70 یف-الکتر 679592شر

یف-مخابراتشبانه-70 90شر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-71

کبتر-قدرتروزانه-71 90امتر

ونیکروزانه-71 یف-الکتر 90شر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-71

کبتر-قدرتروزانه-71 738916.6790امتر

14.790علم و صنعت-قدرتروزانه-71

یفمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتروزانه-71 90شر

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-72

لروزانه-73 یف-کنتر 685217.2792شر

ونیکروزانه-73 یف-الکتر 90شر

لروزانه-73 یف-کنتر 90شر

یف-مخابراتروزانه-74 683918.9492شر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-74
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91تهرانمخابراتروزانه75

لروزانه-75 یف-کنتر 90شر

یف-قدرتروزانه-76 682316.9692شر

یفمخابراتروزانه76 91شر

90تربیت مدرس-قدرتروزانه-76

85علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرت--76

کبترمخابرات سیستمروزانه77 1400امتر

92تهرانمدار و سیستمروزانه77

یفمخابراتروزانه77 91شر

ونیکروزانه-77 یف-الکتر 90شر

90تهران-مخابراتروزانه-77

لروزانه-77 90تهران-کنتر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-77

یفمخابراتروزانه78 91شر

کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه79 99امتر

ییکقدرتروزانه-79 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر کبترالکتر 95امتر

ییکروزانه79 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر کبترالکتر 95امتر

لروزانه-79 90تربیت مدرس-کنتر

لروزانه-79 یف-کنتر 90شر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-79

705588علم و صنعت-قدرتروزانه7980

کبترمخابرات سیستمروزانه80 98امتر

یف-مخابراتشبانه-80 675617.1992شر

91تهرانمخابراتروزانه80

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-80

90تهران-قدرتشبانه-80

91تهرانمخابراتروزانه81

لروزانه-81 90تهران-کنتر

یف-قدرتشبانه-81 90شر

یف-قدرتشبانه-81 732815.1390شر

ییکقدرتروزانه82 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97تهرانالکتر

90تربیت مدرس-قدرتروزانه-82
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90تهران-مخابراتروزانه-82

701088تربیت مدرس-قدرتروزانه8283

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-83

ونیکروزانه83 96تهرانمدارهای مجتمع الکتر

لروزانه-83 از-کنتر 680915.6392شتر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-83

یف-مخابراتروزانه8385 646988شر

672518.5292تهران-مخابراتروزانه-84

یف-مخابراتروزانه-84 90شر

یکروزانه85 یفبیوالکتر 93شر

لروزانه-85 678816.1792تهران-کنتر

90تهران-قدرتشبانه-85

کبتر-قدرتروزانه-86 671415.2492امتر

کبتر-قدرتروزانه-86 90امتر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-87

ونیکروزانه-87 یف-الکتر 90شر

85خواجه نصترمخابرات سیستممخابرات--87

ونیکروزانه-88 660692تهران-الکتر

ونیکشبانه-88 یف-الکتر 90شر

90تهران-مکاترونیکروزانه-88

ل--88 لکنتر یفکنتر 85شر

98تهرانشبکه های مخابرایرروزانه89

95تهرانمخابرات سیستممخابراتروزانهشاگرد اویل89

95تهرانمخابرات سیستمروزانهشاگرد اویل89

90تهران-قدرتشبانه-89

لروزانه90 کبترکنتر 1400امتر

یف-مخابراتروزانه-90 666816.3692شر

ونیکروزانه-90 یف-الکتر 90شر

90تهران-قدرتشبانه-90

ونیکروزانه-90 90تهران-الکتر

691688تهران-قدرتشبانه9091

97تهرانمخابرات سیستممخابراتروزانه-91

ww
w.mta

gha
vi.ir 

 حرفه اى ترین آموزشهاى ویدیویى ویژه

کنکورهاى ارشد و دکترا و المپیادهاى برق

@mtaghavi_ir ا  کنکور ارشد و دک��
�

�ن مرکز برگزاری �السهای مالت�مد�ای آماد� تخصصی�� خانه برق

www.mtaghavi.ir و�سا�ت رس� استاد تقوی ک��



سالمعدلنمره کلمحل قبویلگرایشرشتهنوبت قبویلرتبه بدون سهمیهرتبه با سهمیه

95تهرانمخابرات میدان و موجمخابراتروزانهشاگرد اویل91

95تهرانمخابرات میدان و موجروزانه91

یفمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتروزانه-91 94شر

لروزانه-91 یف-کنتر 673017.0592شر

91 فردویسمخابراتروزانه91

ونیکروزانه-91 90تهران-الکتر

لروزانه-91 کبتر-کنتر 90امتر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-92

ونیک دیجیتالروزانه92 96تهرانسیستم های الکتر

یفمخابراتروزانه92 91شر

1400تهراننانو-افزاره های میکروروزانه93

یکز.پ.مروزانه-93 90تهرانبیوالکتر

ونیکروزانه-93 یف-الکتر 90شر

کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-94 96امتر

ییکروزانه94 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر کبترالکتر 96امتر

کبترمخابرات سیستممخابراتروزانه-95 94امتر

یکز.پ.مروزانه-95 کبتربیوالکتر 94امتر

90تهران-مخابراتروزانه-95

97تهرانمخابرات سیستممخابراتروزانه96

لشبانه96 92تهرانکنتر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-96

90تهران-قدرتشبانه-96

90تهران-مخابراتروزانه-96

یف-مخابراتروزانه-97 66091892شر

یکروزانه97 91تهرانبیوالکتر

ونیکروزانه-97 یف-الکتر 90شر

لروزانه-98 یف-کنتر 663917.4392شر

کبتر-قدرتروزانه-98 90امتر

یکز.پ.مروزانه-98 یفبیوالکتر 90شر

687388تهران-قدرتشبانه9899

کبترمخابراتروزانه99 91امتر

ونیکروزانه-99 90تهران-الکتر
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90تربیت مدرس-قدرتروزانه-99

ونیکروزانه-99 یف-الکتر 90شر

یفمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتروزانه-99 90شر

98علم و صنعتمخابرات سیستمروزانه100

لروزانه-100 لکنتر 97-کنتر

ییکقدرتشبانه-100 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95تهرانالکتر

95شبکه های مخابرایرمخابراتروزانه-100

95شبکه های مخابرایرروزانه100

ییکشبانه100 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95تهرانالکتر

94علم و صنعتمخابرات سیستمقدرتروزانه-100

660218.5892تهران-قدرتروزانه-100

90تهران-مخابراتروزانه-100

90تهرانمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-100

686088تهران-قدرتشبانه100101

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-101

96علم و صنعتسیستمهای قدرتروزانه101

ونیکروزانه-101 ونیک)هسته ای الکتر یف(الکتر 90شر

90تهران-مخابراتشبانه-101

ونیکروزانه-101 یف-الکتر 90شر

ونیکروزانه103 98تهرانمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه103 یفنانوالکتر 92شر

90تهران-قدرتشبانه-103

لروزانه-103 کبتر-کنتر 90امتر

ونیکروزانه103106 یف-الکتر 622788شر

کبتر-مکاترونیکروزانه-104 94امتر

یکنوبت دوم104 یفبیوالکتر 93شر

ونیکروزانه-104 یفدیجیتالالکتر 90شر

لروزانه-105 یف-کنتر 657615.5192شر

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-105

ونیکروزانه105108 621288تهران-الکتر

کبترمخابرات سیستممخابراتروزانه-106 94امتر

کبترمخابراتروزانه106 91امتر
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90تربیت مدرس-قدرتروزانه-106

679288تربیت مدرس-قدرتروزانه106107

90تربیت مدرس-قدرتروزانه-107

یف-مخابراتروزانه-107 90شر

90تربیت مدرسمخابرات سیستممخابراتروزانه-107

لروزانه108 کبترکنتر 1400امتر

لروزانه108 کبترکنتر 1400امتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-108 97امتر

لشبانه-108 یف-کنتر 656917.5792شر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-108

90علم و صنعت-قدرتروزانه-108

لروزانه-109 یف-کنتر 656514.5292شر

یفمخابراتروزانه109 91شر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-110

لروزانه110 96تهرانکنتر

655114.9992تهران-قدرتشبانه-110

ونیکروزانه-110 90تهران-الکتر

90تهران-قدرتشبانه-110

ونیکروزانه-110 90تهران-الکتر

ونیکشبانه-110 90سمنان-الکتر

90تهرانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-110

91تهرانمخابراتشبانه111

90تربیت مدرس-قدرتروزانه-111

یف-مخابراتروزانه-112 647317.6792شر

یف-قدرتروزانه112114 674288شر

لروزانه-113 یف-کنتر 655016.2592شر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه113

کبتر-قدرتروزانه-113 90امتر

ونیکشبانه-113 90چمران-الکتر

لروزانه-115 یف-کنتر 652015.4692شر

یفمخابراتشبانه115 91شر

ونیکروزانه-115 کبتر-الکتر 90امتر
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90تهران-قدرتشبانه-115

یف-مخابراتشبانه115118 616288شر

یفمخابراتروزانه116 91شر

کبتر-مخابراتروزانه-116 90امتر

ل--116 لکنتر کبترکنتر 85امتر

85فردویسسیستمهای قدرتقدرت--116

یف-مخابراتروزانه-118 643716.7192شر

لروزانه-118 کبتر-کنتر 650016.3792امتر

ازمخابراتروزانه118 91 شتر

لروزانه-118 90خواجه نصتر-کنتر

669188علم و صنعت-قدرتروزانه118120

یفمهندیس سیستم های انرژیقدرتروزانه-119 90شر

ونیکروزانه-119 کبتر-الکتر 90امتر

یفمخابرات سیستممخابرات--119 85شر

85خواجه نصترمخابرات سیستممخابرات--119

ییکقدرتشبانه-120 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر کبترالکتر 95امتر

ییکشبانه120 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر کبترالکتر 95امتر

لشبانه-120 90تهران-کنتر

90تهران-قدرتشبانه-120

ییکقدرتشبانه-120 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 17.3990تهرانالکتر

ازسیستمهای قدرتقدرتروزانه-120 90شتر

98علم و صنعتمخابرات سیستمروزانه121

648317.9692تربیت مدرس-قدرتروزانه-121

لروزانه122 کبترکنتر 93امتر

91تهرانمخابراتشبانه122

یفمخابراتشبانه122 91شر

یف-مخابراتروزانه-122 90شر

کبتر-قدرتشبانه-122 90امتر

یف-مخابراتروزانه-122 90شر

یف-مخابراتروزانه-123 639817.7192شر

90تهران-قدرتروزانه-123

کبتر-مخابراتروزانه-123 90امتر
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کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-124 96امتر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-124

ییکشبانه124 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96تهرانالکتر

لروزانه124 کبترکنتر 96امتر

ونیکروزانه-124 یف-الکتر 632492شر

یکروزانه124 یفبیوالکتر 91شر

یف-مخابراتروزانه-124 90شر

یف-مخابراتروزانه-124 90شر

لروزانه125 لکنتر یفکنتر 97شر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-125

ییکشبانه125 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96تهرانالکتر

یفمخابراتروزانه125 91شر

لروزانه-125 کبتر-کنتر 90امتر

کبتر-قدرتشبانه-125 90امتر

کبترقدرتنوبت دوم126 93امتر

644016.3392فردویس-قدرتروزانه-126

90تهران-مخابراتشبانه-126

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-126

یف-مخابراتروزانه-127 90شر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-127

یف-مخابراتروزانه-127 90شر

کبتر-مخابراتروزانه-128 636618.1292امتر

90تهران-مخابراتشبانه-128

90تهران-قدرتشبانه-128

90صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-129

90تهرانمخابرات سیستممخابرات--129

606588تهران-مخابراتشبانه129132

92علم و صنعتسیستمروزانه130

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-130

ونیک قدرت و ماشینهاقدرتروزانه131 99علم و صنعتالکتر

ونیک قدرت و ماشینهاقدرتروزانه131 99علم و صنعتالکتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-131 97امتر
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لشبانه-131 یف-کنتر 641217.5292شر

کبترقدرتشبانه131 92امتر

یفمهندیس سیستم های انرژیروزانه131 91شر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-131

90تهران-مخابراتشبانه-131

90علم و صنعت-قدرتروزانه-131

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-132

96علم و صنعتسیستمهای قدرتروزانه132

کبترسیستمهای قدرتشبانه133 98امتر

کبترمخابراتروزانه133 91امتر

از-قدرتروزانه-133 90صنعتر شتر

ونیکشبانه-133 یف-الکتر 90شر

85خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرت--133

ونیکشبانه-134 یف-الکتر 625492شر

ونیکشبانه134 یفمیکروالکتر 92شر

یکز.پ.مروزانه-134 90تهرانبیوالکتر

یفمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتشبانه-135 94شر

94علم و صنعتمخابرات سیستمقدرتشبانه-135

93تهران- علم وصنعت ایرانقدرتروزانه135

کبترمدیریت-مهندیس قدرت روزانه135 91امتر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-136

ونیکروزانه-136 90تهران-الکتر

لشبانه-137 637716.692تهران-کنتر

کبتر-قدرتشبانه-137 90امتر

ل--137 لکنتر 85خواجه نصترکنتر

لروزانه138 لکنتر 99علم و صنعتکنتر

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-139

96علم و صنعتسیستمهای قدرتروزانه139

لروزانه-139 90خواجه نصتر-کنتر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-139

یکز.پ.مروزانه-139 یفبیوالکتر 90شر

کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه140 97امتر
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کبترمخابراتروزانه140 93امتر

ونیکروزانه140 کبترمیکروالکتر 92امتر

کبتر-مخابراتروزانه-140 90امتر

ل--140 لکنتر 85تهرانکنتر

ونیکروزانه-141 90تهران-الکتر

یکز.پ.مروزانه-142 90تهرانبیوالکتر

کبتر-قدرتشبانه-142 90امتر

لروزانه142145 کبتر-کنتر 638888امتر

618417.6892تهران-مخابراتروزانه-143

کبترمخابراتروزانه143 91امتر

لروزانه-143 کبتر-کنتر 90امتر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-143

لروزانه144 1400خواجه نصترکنتر

لروزانه144 1400خواجه نصترکنتر

1400تربیت مدرسمخابرات سیستمروزانه144

یف-مخابراتشبانه-144 618116.2192شر

یفمهندیس سیستم های انرژیروزانه144 91شر

90تهران-مخابراتشبانه-144

85علم و صنعتمخابرات سیستممخابرات--144

لشبانه-145 یف-کنتر 635114.1192شر

یکروزانه145 91تهرانبیوالکتر

ونیکروزانه-145 یفنانو-افزاره های میکروالکتر 90شر

ونیکروزانه-145 یفنانو-افزاره های میکروالکتر 90شر

یفمهندیس سیستم های انرژیشبانه146 91شر

91خواجه نصترمخابراتروزانه146

کبتر-مخابراتروزانه-146 90امتر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-146

یفمهندیس سیستم های انرژیقدرتروزانه-147 90شر

90تهران-مخابراتشبانه-147

کبتر-قدرتروزانه147150 650388امتر

کبترمدیریت-مهندیس قدرت روزانه148 91امتر

لروزانه-149 لکنتر 94خواجه نصترکنتر
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ونیکروزانه-149 کبتر-الکتر 90امتر

لروزانه-149 کبتر-کنتر 90امتر

ونیکروزانه150 یفنانو-افزاره های میکروالکتر 97شر

کبتر-مخابراتروزانه-150 90امتر

ل--150 لکنتر 85خواجه نصترکنتر

615018.0392تهران-مخابراتشبانه-151

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-151

ونیکشبانه-151 یف-الکتر 90شر

ونیکروزانه151154 کبتر-الکتر 588588امتر

90تربیت مدرس-قدرتروزانه-152

یکز.پ.مروزانه-152 90تهرانبیوالکتر

یکز.پ.مروزانه152104 یفبیوالکتر 608988شر

96تربیت مدرسسیستمهای قدرتقدرتروزانه-153

96تربیت مدرسسیستمهای قدرتروزانه153

کبترمدیریت-مهندیس قدرت روزانه153 91امتر

کبترمخابراتروزانه153 91امتر

کبتر-مخابراتروزانه153156 590988امتر

ییکقدرتروزانه-154 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 94خواجه نصترالکتر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-154

ونیکروزانه-154 یفنانو-افزاره های میکروالکتر 90شر

کبتر-قدرتشبانه-155 90امتر

ونیکروزانه-155 90تهران-الکتر

کبتر-قدرتشبانه-155 90امتر

ونیکروزانه-156 کبتر-الکتر 90امتر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-156

ونیکروزانه157 کبترالکتر 93امتر

90تربیت مدرس-قدرتروزانه-157

لروزانه-158 کبتر-کنتر 627816.2292امتر

ونیکروزانه-158 یف-الکتر 608692شر

لروزانه-158 کبتر-کنتر 90امتر

کبتر-مخابراتروزانه-158 90امتر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-158
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کبتر-قدرت--158 90امتر

ونیکشبانه158161 585688تهران-الکتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه159

ونیکروزانه159162 کبتر-الکتر 585388امتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-160 97امتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-160

85فردویسسیستمهای قدرتقدرت--160

90علم و صنعت-قدرتروزانه-161

یکروزانه162 کبتربیوالکتر 91امتر

کبتر-مخابراتروزانه-162 90امتر

یف-مخابراتروزانه-162 90شر

ونیکروزانه-163 کبتر-الکتر 605292امتر

ونیکروزانه-163 90تهران-الکتر

ونیکروزانه-163 90تهران-الکتر

85مالک اشترمخابرات سیستممخابرات--163

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-164

از-مخابراتروزانه-164 90شتر

یف-مخابراتروزانه-164 90شر

یف-مخابراتروزانه-164 90شر

ییکقدرتروزانه-165 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 94خواجه نصترالکتر

ونیکروزانه-165 605092تهران-الکتر

ونیکروزانه-165 کبتر-الکتر 90امتر

98خواجه نصترسیستمهای قدرتروزانه166

98خواجه نصترسیستمهای قدرتروزانه166

98خواجه نصترسیستمهای قدرتروزانه166

نروزانه166 92علم و صنعتماشیر

یکروزانه166 91تهرانبیوالکتر

90تهران-مکاترونیکروزانه-166

کبترمخابراتروزانه167 91امتر

یف-مخابراتروزانه-167 90شر

لروزانه-167 90خواجه نصتر-کنتر

یف-مخابراتروزانه-167 90شر
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ونیکروزانه167170 از-الکتر 582888شتر

621317.392علم و صنعت-قدرتروزانه-168

ونیکروزانه-168 یف-الکتر 90شر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-168

ونیکشبانه-170 602692تهران-الکتر

کبترمخابراتروزانه170 91امتر

ونیکروزانه-170 کبتر-الکتر 90امتر

لروزانه-170 کبتر-کنتر 90امتر

ونیکروزانه-171 ونیکالکتر کبترمدارهای مجتمع الکتر 94امتر

یف-مخابراتشبانه-171 605315.1592شر

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه171

کبتر-مخابراتروزانه-172 90امتر

ونیکروزانه-173 ونیکالکتر کبترمدارهای مجتمع الکتر 94امتر

کبتر-قدرتشبانه-173 617514.5492امتر

یکز.پ.مروزانه-173 90تهرانبیوالکتر

کبتر-مخابراتروزانه-173 90امتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه174

ونیکشبانه-174 90تهران-الکتر

از-قدرتروزانه-174 90شتر

لشبانه-174 یف-کنتر 90شر

کبترمخابرات سیستممخابراتروزانه-174 90امتر

90تربیت مدرس-قدرتروزانه-175

ونیکشبانه176 1400تهرانمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه176 99بهشتردیجیتالالکتر

90علم و صنعت-قدرتروزانه-176

90تهران-مکاترونیکروزانه-176

لشبانه-176 90تهران-کنتر

لروزانه176179 یف-کنتر 626688شر

634288خواجه نصتر-قدرتروزانه176179

ونیکروزانه-177 یفنانو-افزاره های میکروالکتر 90شر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-178

ونیکروزانه178 96تهرانمدارهای مجتمع الکتر
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85علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرت--178

لروزانه-179 کبتر-کنتر 90امتر

ونیکروزانه-180 یف-الکتر 599092شر

یفمهندیس هسته ایروزانه180 91شر

ونیکروزانه-180 کبتر-الکتر 90امتر

611716.4492بهشتر-قدرتروزانه-181

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه181

لشبانه-181 90تهران-کنتر

93تهران- علم وصنعت ایرانقدرتنوبت دوم182

کبتر-قدرتشبانه-182 90امتر

ونیکروزانه-182 یف-الکتر 90شر

کبتر-قدرتشبانه-182 669616.7390امتر

لروزانه-182 90خواجه نصتر-کنتر

کبتر-مخابراتروزانه-183 599517.5292امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-183

لروزانه-183 90خواجه نصتر-کنتر

91خواجه نصترمخابراتروزانه184

یفمخابراتروزانه184 91شر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-184

لروزانه-184 90خواجه نصتر-کنتر

لروزانه-184 90خواجه نصتر-کنتر

ن مخابرات سیستممخابراتروزانه185 99(ع)امام حسیر

کبترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-185 97امتر

یز-قدرتروزانه-185 90تتر

کبتر-مکاترونیکروزانه-185 90امتر

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-186

96خواجه نصترسیستمهای قدرتروزانه186

ونیکروزانه-186 یف-الکتر 595692شر

91تهرانمکاترونیکروزانه186

یکشبانه186 91تهرانبیوالکتر

کبترمکاترونیکروزانه187 91امتر

کبتر-مخابراتشبانه-187 90امتر
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یز-مخابراتروزانه-187 90تتر

ونیکروزانه-187 یف-الکتر 90شر

کبترمخابرات سیستممخابراتشبانه188 97امتر

یکز.پ.مروزانه-188 90تهرانبیوالکتر

لروزانه-189 90علم و صنعت-کنتر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-189

90فردویس-مخابراتروزانه-190

یف-مخابراتشبانه190193 570188شر

کبترمخابرات میدان و موجمخابرات--190 85امتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-191 96امتر

ونیک دیجیتالروزانه191 کبترسیستم های الکتر 96امتر

کبتر-قدرتشبانه-192 90امتر

90تهرانمخابرات سیستممخابراتشبانه-192

لروزانه-193 یف-کنتر 613017.6692شر

ونیکروزانه-193 یف-الکتر 590392شر

91تهرانمخابراتشبانه193

90علم و صنعت-قدرتروزانه-193

98تربیت مدرسمکاترونیکروزانه194

97-مکاترونیکمکاترونیکروزانه-194

ونیکشبانه-194 یف-الکتر 589792شر

کبتر-قدرتشبانه-194 90امتر

یزسیستمهای قدرتقدرت--194 85تتر

لروزانه-195 یف-کنتر 611915.0292شر

یکروزانه195 یفبیوالکتر 92شر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-195

627088فردویس-قدرتروزانه195198

کبتردیجیتالروزانه196 92امتر

لروزانه-196 90خواجه نصتر-کنتر

کبتر-قدرتشبانه-197 601514.2692امتر

ونیک--197 85علم و صنعت-الکتر

یفمهندیس سیستم های انرژیروزانه198 91شر

90بهشتر-قدرتروزانه-199
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ونیکروزانه-199 90تهران-الکتر

624588بهشتر-قدرتروزانه199202

90بهشتر-قدرتروزانه-200

یکز.پ.مروزانه-200 یفبیوالکتر 90شر

یز-قدرتروزانه-201 90تتر

یکز.پ.مروزانه-201 90تهرانبیوالکتر

85علم و صنعتمخابرات میدان و موجمخابرات--201

لروزانه-202 یف-کنتر 607814.3292شر

کبترقدرتشبانه202 92امتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه202

ونیکروزانه-202 کبتر-الکتر 90امتر

یفمخابرات میدان و موجروزانه203 98شر

کبترمخابراتروزانه203 91امتر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-204

85خواجه نصترمخابرات سیستممخابرات--204

ونیکروزانهشاگرد اویل205 کبتردیجیتالالکتر 94امتر

93خواجه نصترقدرتروزانه205

کبترمدیریت-مهندیس قدرت شبانه205 91امتر

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-206

لروزانه206 96صنعتر اصفهانکنتر

95بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-206

95بهشترسیستمهای قدرتروزانه206

ییکقدرتشبانه-206 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر کبترالکتر 90امتر

لروزانه208 98خواجه نصترکنتر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-208

کبترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-209 96امتر

کبترسیستمهای قدرتشبانه209 96امتر

کبتر-مخابراتروزانه-210 90امتر

1400علم و صنعتمخابرات سیستمروزانه211

95خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-212

95خواجه نصترسیستمهای قدرتروزانه212

یف-مخابراتشبانه-212 18.2990شر
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617088صنعتر اصفهان-قدرتروزانه212215

616088فردویس-قدرتروزانه213216

92خواجه نصترسیستمروزانه215

یکروزانه215 یفبیوالکتر 91شر

کبترمخابراتروزانه216 91امتر

ونیکروزانه-216 کبتردیجیتالالکتر 90امتر

یزمخابرات سیستممخابراتروزانه-218 90تتر

ونیکروزانه218221 559388علم و صنعت-الکتر

یکروزانه219 کبتربیوالکتر 1400امتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-219 96امتر

لروزانه219 کبترکنتر 96امتر

593016.9992صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-219

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه219

یکز.پ.مشبانه220 97تهرانبیوالکتر

558988تهران-مخابراتشبانه221224

558188تربیت مدرس-مخابراتروزانه222225

یکروزانه223 91تهرانبیوالکتر

کبترمخابراتروزانه226 91امتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-226 90امتر

586917.8592علم و صنعت-قدرتشبانه-227

کرمانمخابراتروزانه227 91 شهیدباهتن

ییکقدرتروزانه-228 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 90علم و صنعتالکتر

91تهرانمخابراتشبانه229

ییکقدرتروزانه-230 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 90علم و صنعتالکتر

لروزانه230233 602888علم و صنعت-کنتر

85تربیت مدرسمخابرات سیستممخابرات--230

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-231

96بهشترسیستمهای قدرتروزانه231

کبتربرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیروزانه231 93امتر

90فردویس-قدرتروزانه-231

577316.1792تهران-مخابراتشبانه-232

90بهشتر-قدرتروزانه-232
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کبتر-مخابراتشبانه-232 90امتر

لروزانه233 93خواجه نصترکنتر

91تهرانمخابراتشبانه233

90بهشتر-قدرتروزانه-233

یکز.پ.مروزانه233240 571588تهرانبیوالکتر

93 صنعتر اصفهانقدرتروزانه234

90بهشتر-قدرتروزانه-234

یفمهندیس هسته ایروزانه235 91شر

90فردویس-مخابراتروزانه-235

90بهشتر-قدرتروزانه-235

90فردویسمخابرات سیستممخابراتروزانه-235

یف-قدرتشبانه235238 609588شر

یکز.پ.مشبانه235275 570988تهرانبیوالکتر

کبترمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه236 99امتر

لروزانه-236 یف-کنتر 599816.6492شر

ونیکشبانه-236 یف-الکتر 574792شر

90عباسپور-قدرتروزانه-236

یکروزانه237 کبتربیوالکتر 98امتر

97تربیت مدرسمخابرات سیستممخابراتروزانه-237

97تربیت مدرسمخابرات سیستممخابراتروزانه-237

582916.692خواجه نصتر-قدرتروزانه-237

لشبانه-237 90تهران-کنتر

90علم و صنعت-قدرتشبانه-237

90بهشتر-قدرتروزانه-237

کبتر-قدرتشبانه-237 90امتر

یکروزانه239 کبتربیوالکتر 91امتر

90بهشتر-قدرتروزانه-239

یز-مخابراتروزانه-239 90تتر

کبتر-مخابراتروزانه-239 90امتر

کبترمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-239 90امتر

یکز.پ.مروزانه240 کبتربیوالکتر 99امتر

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-240
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96خواجه نصترسیستم های قدرتروزانه240

95علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتشبانه-240

95سیستم علم و صنعتسیستمهای قدرتشبانه240

92تربیت مدرسسیستمروزانه240

لروزانه240243 یف-کنتر 599988شر

از-قدرتروزانه240243 607588شتر

ل--240 لکنتر 85خواجه نصترکنتر

کبتر-مخابراتشبانه-241 90امتر

کبترمخابراتشبانه242 91امتر

لروزانه-242 90خواجه نصتر-کنتر

90بهشتر-قدرتروزانه-243

90بهشتر-قدرتروزانه-243

لروزانه-243 90خواجه نصتر-کنتر

90بهشتر-قدرتروزانه-243

ونیکروزانه-245 یف-الکتر 570492شر

ونیکروزانه-245 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 90امتر

ونیکروزانه245248 551388تربیت مدرس-الکتر

99خواجه نصترمخابرات سیستممخابراتروزانه246

ونیکشبانه246 99تهراننانو-افزاره های میکروالکتر

93بهشترقدرتروزانه246

از-قدرتروزانه-246 90شتر

کبترمکاترونیکروزانه247 93امتر

ونیکروزانه-247 90تهران-الکتر

کبترمخابراتشبانه248 91امتر

90اصفهان-قدرتروزانه-248

99سمنانسیستمهای قدرتقدرتروزانه2495%

یکروزانه249 کبتربیوالکتر 91امتر

90علم و صنعت-قدرتشبانه-249

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-250

لشبانه250 96تهرانکنتر

یکز.پ.مشبانه-250 95تهرانبیوالکتر

یزمخابرات میدان و موجروزانه250 95تتر
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یکشبانه250 95تهرانبیوالکتر

یف-قدرتشبانه-250 577918.992شر

92تهراننیمه هادیروزانه250

92صنعتر اصفهانقدرتروزانه250

از-قدرتروزانه-250 90شتر

ونیکروزانه-250 90تهران-الکتر

90بهشتر-قدرتروزانه-250

ونیکروزانه-250 ونیکالکتر 90علم و صنعتمدارهای مجتمع الکتر

یکز.پ.مروزانه-250 90تهرانبیوالکتر

ل--250 لکنتر یفکنتر 85شر

ییکقدرت--250 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 85علم و صنعتالکتر

یکروزانه252 کبتربیوالکتر 91امتر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-252

605788بهشتر-قدرتروزانه252256

551088علم و صنعت-مخابراتشبانه252256

ونیکروزانه-253 کبتر-الکتر 568392امتر

کبترمکاترونیکروزانه253 91امتر

90بهشتر-قدرتروزانه-254

90علم و صنعت-قدرتشبانه-254

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-254

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه255

ونیکشبانه-255 90تهران-الکتر

ونیکنوبت دوم256 کبترالکتر 93امتر

کبتر-مخابراتشبانه-256 567414.4492امتر

یف-مخابراتشبانه-256 90شر

90علم و صنعت-قدرتشبانه-256

567318.4192خواجه نصتر-مخابراتروزانه-257

از-مخابراتروزانه-257 90شتر

90بهشتر-قدرتروزانه-257

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-257

90بهشتر-قدرتروزانه-258

ل--258 لکنتر 85تربیت مدرسکنتر
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نروزانه259 92خواجه نصترماشیر

ونیکشبانه-259 90تهران-الکتر

ونیکروزانه-260 ونیکالکتر 94تربیت مدرسمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه-260 90خواجه نصتر-الکتر

ییکقدرتشبانه-260 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 90علم و صنعتالکتر

ونیکروزانه-260 ونیکالکتر 90خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-260

ونیکشبانه261264 یف-الکتر 548088شر

ن صنعترروزانه262 92صنعتر اصفهانماشیر

90صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-262

90بهشتر-قدرتروزانه-262

کبتر-مخابراتروزانه262266 547488امتر

ل--262 لکنتر 85علم و صنعتکنتر

لروزانه263 1400فردویسکنتر

ونیکروزانه-263 کبتر-الکتر 90امتر

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه264

90بهشتر-قدرتروزانه-264

ونیکروزانه-264 کبتر-الکتر 90امتر

یکز.پ.مروزانه-264 90تهرانبیوالکتر

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-265

96خواجه نصترسیستمهای قدرتشبانه265

کبترمخابراتشبانه266 91امتر

90علم و صنعت-قدرتشبانه-266

کبترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-267 96امتر

ونیکشبانه267 کبترمدارهای مجتمع الکتر 96امتر

کبترمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-267 94امتر

90فردویس-قدرتروزانه-267

یکز.پ.مروزانه-268 یفبیوالکتر 90شر

90عباسپور-قدرتروزانه-268

ونیکشبانه-268 90تهران-الکتر

95تهرانمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتروزانه-270

95تهرانمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه-270
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95تهرانمخابرات میدان و موجشبانه270

95تهرانمخابرات امن و رمزنگاریروزانه270

92عباسپورحفاطتروزانه270

یفمهندیس هسته ایروزانه270 91شر

90بهشتر-قدرتروزانه-270

ییکقدرتروزانه-270 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 90خواجه نصترالکتر

لروزانه-270 90خواجه نصتر-کنتر

97تربیت مدرسسیستمهای قدرتقدرتروزانه271

90فردویس-قدرتروزانه-271

کبتر-مخابراتروزانه-271 90امتر

91خواجه نصترمخابراتروزانه272

ونیکشبانه-272 90تهران-الکتر

لروزانه-272 90خواجه نصتر-کنتر

ونیکروزانه-272 90علم و صنعت-الکتر

واین بابل-قدرتروزانه-272 90نوشتر

یکز.پ.مروزانه-273 کبتربیوالکتر 94امتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه273

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-273

90صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-273

کبترمدیریت-مهندیس قدرت شبانه274 91امتر

قدرتروزانه-274
ر

کبترراه آهن برق 90امتر

90صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-274

601088علم و صنعت-قدرتشبانه274278

ونیکروزانه-275 97علم و صنعتدیجیتالالکتر

90عباسپور-قدرتروزانه-275

90تهران-مخابراتشبانه-275

لروزانه-275 90خواجه نصتر-کنتر

90تهران-مخابراتشبانه-275

کبترمخابراتنوبت دوم276 93امتر

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه276

لروزانه-277 از-کنتر 90شتر

90عباسپور-قدرتروزانه-277
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لروزانه278 لکنتر 99خواجه نصترکنتر

لشبانه-278 584515.0992خواجه نصتر-کنتر

90صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-278

630514.990صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-278

ونیکروزانه-278 ونیکالکتر 90علم و صنعتمدارهای مجتمع الکتر

90عباسپور-قدرتروزانه-279

95خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-280

95خواجه نصترسیستمهای قدرتشبانه280

نروزانه280 92خواجه نصترماشیر

90عباسپور-قدرتروزانه-280

کبتر-مخابراتروزانه-280 90امتر

90علم و صنعتمخابرات سیستممخابراتروزانه-280

کبترمخابرات سیستممخابرات--280 85امتر

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه281

91خواجه نصترمخابراتروزانه281

انتفایع281 انتفایع خاوران مخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

کبتر-مخابراتروزانه-281 90امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-281

یکز.پ.مروزانه-282 یفبیوالکتر 90شر

90فردویس-قدرتروزانه-282

ونیکروزانه-282 90تهران-الکتر

یکز.پ.مروزانه282287 599288علم و صنعتبیوالکتر

لروزانه283 98چمرانکنتر

97بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-283

کبترمهندیس هسته ایروزانه283 91امتر

کبتر-مکاترونیکروزانه-283 90امتر

کبتر-قدرتشبانه283330 557788امتر

92علم و صنعتسیستمروزانه284

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه284

90علم و صنعت-قدرتشبانه-284

از-مخابراتروزانه-284 90صنعتر شتر

کبترسیستمهای قدرتقدرت--284 85امتر
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91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه285

90عباسپور-قدرتروزانه-285

یکز.پ.مروزانه-285 یفبیوالکتر 90شر

ونیکشبانه-286 90تهران-الکتر

یز-مخابراتروزانه-286 90تتر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-286

کبتر-مخابراتروزانه-288 90امتر

یکز.پ.مروزانه-288 90تهرانبیوالکتر

لروزانه-289 90صنعتر اصفهان-کنتر

یکز.پ.مروزانه-290 90تهرانبیوالکتر

90عباسپور-قدرتروزانه-290

لروزانه291 لکنتر ازکنتر 99شتر

538888علم و صنعت-قدرتروزانه291295

یز-قدرتروزانه-292 563615.1292تتر

لروزانه-293 90خواجه نصتر-کنتر

90پژوهشگاه مواد و انرژیمهندیس سیستم های انرژیقدرتروزانه-293

ونیکروزانه-294 555092علم و صنعت-الکتر

کبترمدیریت سیستمهای انرژیشبانه295 98امتر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-295

ونیکروزانه-295 90علم و صنعت-الکتر

لشبانه-295 90تهران-کنتر

595288اصفهان-قدرتشبانه295300

ل--295 85شاهدسیستمهای قدرتکنتر

کبتربرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژینوبت دوم296 93امتر

ونیکروزانه-296 90علم و صنعت-الکتر

90فردویس-قدرتروزانه-296

ونیکشبانه-296 کبتر-الکتر 90امتر

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-297

ییکروزانه297 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96خواجه نصترالکتر

یفمهندیس سیستم های انرژینوبت دوم297 93شر

ازمخابراتروزانه297 91 شتر

90تهران-مخابراتشبانه-297
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ونیکشبانه298 کبترمدارهای مجتمع الکتر 98امتر

ونیکشبانه298 کبترمدارهای مجتمع الکتر 98امتر

یفسیستمهای قدرتقدرتروزانه-298 96شر

یفمهندیس پرتوپزشیکروزانه298 96شر

91تهرانمکاترونیکروزانه298

90صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-298

1390صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-298

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-299

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-299

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-300

ونیک دیجیتالروزانه300 96علم و صنعتسیستمهای الکتر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-300

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه301

یکز.پ.مروزانه302 کبتربیوالکتر 99امتر

لروزانه-302 90تربیت مدرس-کنتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه303

90فردویس-قدرتروزانه-303

کبتر-مکاترونیکروزانه-303 90امتر

593288تربیت مدرس-مخابراتروزانه303309

یف-مخابراتشبانه-304 90شر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-304

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-305

90عباسپور-قدرتروزانه-305

90عباسپور-قدرتروزانه-305

کبترمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-305 90امتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه306

کبترمخابراتشبانه306 91امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-306

لروزانه-307 90علم و صنعت-کنتر

91خواجه نصترمخابراتروزانه308

یز-قدرتروزانه-308 90تتر

90عباسپور-قدرتروزانه-309
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لشبانه-309 یف-کنتر 90شر

ل--309 لکنتر 85تهرانکنتر

یکروزانه310 98تربیت مدرسبیوالکتر

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-310

ونیکروزانه310 96صنعتر اصفهانمدارهای مجتمع الکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه310

یکز.پ.مروزانه-310 یفبیوالکتر 90شر

کبترمکاترونیکروزانه311 91امتر

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه311

از-قدرتروزانه-311 90شتر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-311

یکز.پ.مروزانه-311 90تهرانبیوالکتر

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-313

ونیکروزانه313 96علم و صنعتمدارهای مجتمع الکتر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-313

90علم و صنعتمخابرات سیستممخابراتروزانه-313

ونیکشبانه-314 کبتردیجیتالالکتر 90امتر

99خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه315

کبترمکاترونیکروزانه316 91امتر

ییکقدرتشبانه-316 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 90علم و صنعتالکتر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-317

لروزانه318 1400علم و صنعتکنتر

90فردویس-مخابراتروزانه-318

90صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-318

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه319

90صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-319

98بهشترسیستمهای قدرتروزانه320

ازمخابراتروزانه320 91 شتر

یکز.پ.مروزانه-320 کبتربیوالکتر 90امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-321

ونیکروزانه-321 90خواجه نصتر-الکتر

لنوبت دوم322 93خواجه نصترکنتر
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90فردویس-قدرتروزانه-322

92علم و صنعتسیستمروزانه324

ونیکروزانه-324 90تربیت مدرس-الکتر

ازمخابرات سیستممخابرات--324 85شتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه325

90صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-325

ییکقدرتروزانه-325 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 90صنعتر اصفهانالکتر

90عباسپور-قدرتروزانه-325

528088علم و صنعت-قدرتروزانه325329

لشبانه-326 کبتر-کنتر 569515.4692امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-326

یکز.پ.مشبانه326405 548288تهرانبیوالکتر

یزمخابرات سیستمقدرتروزانه-327 94تتر

90عباسپور-قدرتروزانه-327

85تهرانمخابرات سیستممخابرات--327

کبترمکاترونیکشبانه328 91امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-328

ونیکروزانه-328 90علم و صنعت-الکتر

یکز.پ.مروزانه-329 کبتربیوالکتر 90امتر

لروزانه-330 90خواجه نصتر-کنتر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-330

ونیکروزانه-330 90خواجه نصتر-الکتر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-331

ونیکروزانه-332 90عباسپور-الکتر

ونیکشبانه-333 90تهران-الکتر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-333

ونیکروزانه-333 90خواجه نصتر-الکتر

ونیکروزانه-334 90تربیت مدرس-الکتر

لشبانه-334 کبتر-کنتر 90امتر

لشبانه-334 یف-کنتر 90شر

ونیکشبانه-337 یف-الکتر 90شر

90کاشان-قدرتروزانه-338
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ونیکروزانه338342 525688تهران-الکتر

یکز.پ.مشبانه338345 یزبیوالکتر 584588تتر

ازمخابراتروزانه339 91 شتر

ونیکروزانه-339 90خواجه نصتر-الکتر

ازسیستمهای قدرتقدرتروزانه-340 96شتر

ازمخابرات سیستمروزانه340 96شتر

کبتر-مکاترونیکروزانه-340 90امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-340

کبتر-مکاترونیکروزانه-340 90امتر

لروزانه-340 90علم و صنعت-کنتر

کبترمکاترونیکروزانه341 92امتر

یزمخابراتروزانه341 91 تتر

لروزانه-341 90علم و صنعت-کنتر

یزمخابراتروزانه342 91 تتر

لروزانه-342 90تربیت مدرس-کنتر

91 علم وصنعت ایرانمهندیس فناوری ماهوارهروزانه343

526088خواجه نصتر-مخابراتروزانه343348

582488صنعت آب و برق-قدرتشبانه343350

ونیکروزانه-344 540492علم و صنعت-الکتر

کبترمخابراتشبانه344 91امتر

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه344

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-344

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-345

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-345

لروزانه345 96خواجه نصترکنتر

لروزانه345 96خواجه نصترکنتر

کبتر-مخابراتشبانه-345 538716.8792امتر

نروزانه345 92صنعتر بابلماشیر

واین بابل-قدرتروزانه-345 90نوشتر

90فردویس-قدرتروزانه-346

ونیکروزانه-346 90علم و صنعت-الکتر

ونیکروزانه-346 90تربیت مدرس-الکتر
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ونیکروزانه-348 90علم و صنعت-الکتر

ونیکروزانه-348 ونیکالکتر 90علم و صنعتمدارهای مجتمع الکتر

لروزانه-349 90فردویس-کنتر

کبتر-قدرتشبانه350357 581388امتر

لروزانه-351 90علم و صنعت-کنتر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-351

لروزانه-351 90علم و صنعت-کنتر

لشبانه-352 لکنتر کبترکنتر 97امتر

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-352

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتروزانه352

90گیالن-قدرتروزانه-352

581088تربیت مدرس-قدرتشبانه352359

لروزانه-353 561016.0992صنعتر اصفهان-کنتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه353

90عباسپور-قدرتروزانه-353

یز-قدرتروزانه-353 90تتر

ونیکروزانه-353 ونیکالکتر 90علم و صنعتمدارهای مجتمع الکتر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-354

یکز.پ.مشبانه-355 کبتربیوالکتر 95امتر

یکشبانه355 کبتربیوالکتر 95امتر

یف-قدرتشبانه-355 546417.2192شر

91خواجه نصترمخابراتروزانه355

یکز.پ.مروزانه-355 کبتربیوالکتر 90امتر

90اصفهان-قدرتروزانه-355

92تربیت مدرسسیستمروزانه356

579388خواجه نصتر-قدرتشبانه356363

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-357

ونیکروزانه-357 90صنعتر اصفهان-الکتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-357

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-360

96تهراننانو-افزاره های میکروروزانه360

از-قدرتروزانه-360 90شتر
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کبترسیستمهای قدرتقدرت--360 85امتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-361

ونیکروزانه-361 90علم و صنعت-الکتر

لروزانه363 92علم و صنعتکنتر

ونیکروزانه-363 واین بابل-الکتر 90نوشتر

ییکقدرتشبانه-364 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95خواجه نصترالکتر

ییکشبانه364 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95خواجه نصترالکتر

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-365

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-365

96خواجه نصترمخابرات سیستمشبانه365

96خواجه نصترسیستمهای قدرتشبانه365

94فردویسمخابرات سیستمقدرتشبانه-365

ونیک نوریروزانه365 92علم و صنعتالکتر

ونیکروزانه-365 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 90امتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-365

90عباسپور-قدرتروزانه-366

94تهرانمهندیس سیستم های انرژیقدرتشبانه-367

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-368

ونیکروزانه-368 90فردویس-الکتر

90عباسپور-قدرتروزانه-369

ونیکروزانه-369 از-الکتر 90شتر

ییکقدرتروزانه-370 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95فردویسالکتر

ییکروزانه370 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95فردویسالکتر

91تهرانمکاترونیکشبانه370

ونیکروزانه-370 90خواجه نصتر-الکتر

90عباسپور-قدرتروزانه-370

575488خواجه نصتر-قدرتروزانه370377

از-قدرتروزانه-372 543118.5892شتر

90عباسپور-قدرتروزانه-373

از-مخابراتروزانه-373 90شتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-373

93خواجه نصترقدرتنوبت دوم374
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از-قدرتروزانه-374 90شتر

90اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-375

90شاهد-قدرتشبانه-376

کبتر-مخابراتشبانه-376 90امتر

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-377

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-377

519488خواجه نصتر-مخابراتشبانه377382

98یزدمخابرات سیستمروزانه378

98علم و صنعتمخابرات میدان و موجروزانه378

90خواجه نصتر-قدرتروزانه-378

ونیکروزانه-378 90علم و صنعت-الکتر

90اصفهان-قدرتروزانه-379

لروزانه-379 90علم و صنعت-کنتر

98بهشترمخابرات سیستمروزانه380

یکز.پ.مروزانه38025% یفبیوالکتر 97شر

یکروزانه380 کبتربیوالکتر 93امتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه380

90چمران-قدرتروزانه-380

90زنجان-قدرتروزانه-380

90عباسپورسیستمهای قدرتقدرتروزانه-380

ونیکشبانه380385 کبتر-الکتر 516288امتر

572488تربیت مدرس-قدرتشبانه380387

ونیکروزانه-381 یف-الکتر 533292شر

قدرتروزانه-382
ر

کبترراه آهن برق 90امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-382

یکز.پ.مروزانه383529 کبتربیوالکتر 534288امتر

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-385

لروزانه385 96خواجه نصترکنتر

لشبانه-385 90خواجه نصتر-کنتر

لروزانه-386 یف-کنتر 554016.9592شر

ونیکشبانه-386 کبتر-الکتر 531792امتر

ونیکروزانه-386 90علم و صنعت-الکتر
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ونیکروزانه-386 90بهشتر-الکتر

90اصفهان-قدرتروزانه-386

ونیکروزانه-387 90علم و صنعت-الکتر

لشبانه388393 561288خواجه نصتر-کنتر

کبتر-مخابراتشبانه-389 90امتر

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه390

واین بابل-قدرتروزانه-390 90نوشتر

ونیکروزانه391 97بهشتردیجیتالالکتر

کبتر-قدرتروزانه391398 570788امتر

ونیکروزانه-392 90علم و صنعت-الکتر

لشبانه392397 560388خواجه نصتر-کنتر

ونیکروزانه-393 90علم و صنعت-الکتر

یکشبانه394 یفبیوالکتر 91شر

85شاهدمخابرات سیستممخابرات--394

92عباسپورسیستمشبانه395

ازسیستمهای قدرتقدرتروزانه-396 96شتر

ازسیستمهای قدرتروزانه396 96 شتر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-396

لروزانه396402 559488تربیت مدرس-کنتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه397

91خواجه نصترمخابراتروزانه397

ونیکروزانه-397 90علم و صنعت-الکتر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-398

ییکقدرتشبانه-398 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 90خواجه نصترالکتر

واین بابل-قدرتروزانه398405 567788نوشتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-399

92صنعتر اصفهانصنعترروزانه400

کبتر-مخابراتشبانه-400 90امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-400

ونیکروزانه-400 ونیکالکتر 90ارومیهمدارهای مجتمع الکتر

یکز.پ.مروزانه-400 کبتربیوالکتر 90امتر

کبتربرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیقدرتروزانه-401 90امتر

ww
w.mta

gha
vi.ir 

 حرفه اى ترین آموزشهاى ویدیویى ویژه

کنکورهاى ارشد و دکترا و المپیادهاى برق

@mtaghavi_ir ا  کنکور ارشد و دک��
�

�ن مرکز برگزاری �السهای مالت�مد�ای آماد� تخصصی�� خانه برق

www.mtaghavi.ir و�سا�ت رس� استاد تقوی ک��



سالمعدلنمره کلمحل قبویلگرایشرشتهنوبت قبویلرتبه بدون سهمیهرتبه با سهمیه

91خواجه نصترمکاترونیکروزانه402

یکز.پ.مروزانه-402 کبتربیوالکتر 90امتر

1400خواجه نصترمخابرات سیستمروزانه403

کبترمکاترونیکروزانه403 91امتر

90فردویس-قدرتشبانه-404

525216.3192صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-405

لروزانه-405 550017.4692علم و صنعت-کنتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-405

ونیک--405 85تربیت مدرس-الکتر

یکز.پ.مروزانه406501 528588تربیت مدرسبیوالکتر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-407

ونیک--407 85شاهد-الکتر

لنوبت دوم408 کبترکنتر 93امتر

90صنعتر اصفهان-قدرتروزانه-408

از-قدرتشبانه408415 565388شتر

ییکقدرت--408 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 85تهرانالکتر

یکروزانه409 ازبیوالکتر 91 شتر

یکشبانه409 یفبیوالکتر 91شر

کبترسیستمهای قدرتقدرتشبانه410 99امتر

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-410

ونیکشبانه-410 کبتر-الکتر 90امتر

90عباسپورسیستمهای قدرتقدرتروزانه-410

90تربیت مدرسمخابرات سیستممخابراتروزانه-410

لروزانه-410 یز-کنتر 90تتر

ونیکروزانه411 92علم و صنعتالکتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-411

لروزانه-411 90تربیت مدرس-کنتر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-411

ییکروزانه412 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر یزالکتر 92تتر

90خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه-412

90عباسپور-قدرتروزانه-413

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-414
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93 صنعتر اصفهانقدرتنوبت دوم415

91خواجه نصترمخابراتروزانه415

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه415

واین بابل-قدرتروزانه-415 90نوشتر

یفمخابرات امن و رمزنگاریمخابرات--415 85شر

533115.9292اصفهان-قدرتروزانه-416

562988فردویس-قدرتشبانه416424

90عباسپور-قدرتروزانه-418

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-418

یکز.پ.مروزانه-419 کبتربیوالکتر 90امتر

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-420

ونیک دیجیتالروزانه420 96بهشترسیستمهای الکتر

ییکروزانه420 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 92عباسپورالکتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-420

لشبانه-420 کبتر-کنتر 90امتر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-420

90عباسپور-قدرتروزانه-420

90عباسپور-قدرتروزانه-420

ونیک--420 85بهشتر-الکتر

98خواجه نصترمخابرات سیستمروزانه421

از-مخابراتروزانه-421 90شتر

509188خواجه نصتر-مخابراتروزانه421426

روزانه422
ر

کبترراه آهن برق 91امتر

لروزانه422428 554088اصفهان-کنتر

97علم و صنعتمخابرات سیستممخابراتروزانه423

91خواجه نصترمخابراتروزانه423

ل--423 لکنتر کبترکنتر 85امتر

لشبانه424 92تربیت مدرسکنتر

561088زنجان-قدرتروزانه424432

یزسیستمهای قدرتقدرتروزانه-425 96تتر

ییکروزانه425 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر یزالکتر 96 تتر

کبترمخابراتشبانه425 91امتر
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91بهشترمهندیس هسته ایروزانه426

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه426

93خواجه نصترمخابراتروزانه427

98باهتن کرمانسیستمهای قدرتروزانه428

90عباسپور-قدرتروزانه-428

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-428

ونیکروزانه-428 90باهتن کرمان-الکتر

97بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-430

ازسیستمهای قدرتقدرتروزانه-430 96شتر

ازسیستمهای قدرتروزانه430 96شتر

ونیکروزانه-431 ونیکالکتر 94خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر

یکز.پ.مشبانه-431 یفبیوالکتر 90شر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-431

لروزانه-431 90علم و صنعت-کنتر

ونیکروزانه431436 508388خواجه نصتر-الکتر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-432

90عباسپور-قدرتروزانه-432

ونیکشبانه-432 14.1990تهراننانو-افزاره های میکروالکتر

کبتر-مکاترونیکروزانه-433 90امتر

لروزانه-433 90تربیت مدرس-کنتر

90اصفهان-قدرتروزانه-434

ونیکروزانه-435 90خواجه نصتر-الکتر

لروزانه435441 از-کنتر 551288شتر

یکروزانه436 91 اصفهانبیوالکتر

لروزانه-437 90عباسپور-کنتر

90عباسپور-قدرتروزانه-438

لروزانه438444 از-کنتر 550688شتر

کبترسیستمهای قدرتقدرت--438 85امتر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-439

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-439

ونیک دیجیتالشبانه440 95 علم و صنعتسیستمهای الکتر

یکروزانه440 91 علم وصنعت ایرانبیوالکتر
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قدرتروزانه-440
ر

کبترراه آهن برق 15.6490امتر

90تربیت مدرسمخابرات سیستممخابراتروزانه-440

لروزانه-440 90علم و صنعت-کنتر

لروزانه-441 90علم و صنعت-کنتر

ل--441 لکنتر 85عباسپورکنتر

93 صنعتر بابلقدرتروزانه442

91خواجه نصترمخابراتروزانه442

ونیکروزانه-442 90علم و صنعت-الکتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-442

لروزانه-443 90علم و صنعت-کنتر

لروزانه-444 90فردویس-کنتر

لروزانه-444 90علم و صنعت-کنتر

92خواجه نصترسیستمروزانه445

90اصفهان-قدرتروزانه-445

یز-قدرتروزانه-445 90تتر

ونیکشبانه446 ونیکالکتر کبترمدارهای مجتمع الکتر 97امتر

92خواجه نصترسیستمروزانه447

ونیکروزانه-447 90علم و صنعت-الکتر

ونیکروزانه-448 90صنعتر اصفهان-الکتر

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-449

ییکروزانه449 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96بهشترالکتر

ونیکشبانه-449 کبتر-الکتر 90امتر

90تهران-قدرتروزانه-449

از-قدرتروزانه449457 556288صنعتر شتر

ازمخابرات سیستمروزانه450 98شتر

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-450

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتروزانه450

517614.692خواجه نصتر-مخابراتروزانه-450

92تربیت مدرسمدار و سیستمشبانه450

یکروزانه450 92تربیت مدرسبیوالکتر

یز-قدرتروزانه-450 90تتر

ونیکشبانه-451 کبتر-الکتر 90امتر
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96تربیت مدرسسیستمهای قدرتقدرتشبانه-452

96سیستمهای قدرتروزانه452

یکشبانه452 96تربیت مدرسبیوالکتر

90عباسپور-قدرتروزانه-452

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-452

ونیکشبانه-453 95تهراننانو-افزاره های میکروالکتر

95تهراننانو-افزاره های میکروشبانه453

لروزانه-454 90فردویس-کنتر

لروزانه-454 90علم و صنعت-کنتر

ونیکروزانه-454 ونیکالکتر 15.4690علم و صنعتمدارهای مجتمع الکتر

واین بابل-قدرتروزانه-456 90نوشتر

93 صنعتر قمقدرتنوبت دوم457

یکشبانه457 91تهرانبیوالکتر

یکز.پ.مشبانه-457 90تهرانبیوالکتر

لروزانه-457 90فردویس-کنتر

555388گیالن-قدرتروزانه457465

90اصفهان-قدرتروزانه-459

ونیکروزانه-459 ونیک)هسته ای الکتر یف(الکتر 90شر

یزسیستمهای قدرتقدرتروزانه-460 96تتر

یزمخابرات سیستمروزانه460 96تتر

نروزانه460 یزماشیر 92تتر

لروزانه-460 90تربیت مدرس-کنتر

90عباسپور-قدرتروزانه-460

واین بابل-قدرتروزانه-460 90نوشتر

ونیک--460 85خواجه نصتر-الکتر

یکشبانه461 91تهرانبیوالکتر

91خواجه نصترمخابراتروزانه461

90عباسپور-قدرتروزانه-461

یکز.پ.مروزانه-461 کبتربیوالکتر 90امتر

ونیکروزانه461466 503088بهشتر-الکتر

501088بهشتر-مخابراتروزانه461466

90عباسپور-قدرتروزانه-462
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ونیکروزانه-462 90علم و صنعت-الکتر

یکروزانه463 91 علم وصنعت ایرانبیوالکتر

یز-قدرتروزانه-463 90تتر

90عباسپور-قدرتروزانه-464

554288صنعتر شاهرود-قدرتروزانه464472

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه465

ونیکشبانه-465 کبتر-الکتر 90امتر

500388علم و صنعت-مخابراتشبانه465470

ازسیستمهای قدرتروزانه466 98شتر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-466

ونیکروزانه-466 ونیک)هسته ای الکتر یف(الکتر 90شر

90عباسپور-قدرتروزانه-466

91 علم وصنعت ایرانمهندیس فناوری اطالعروزانه467

ن مخابراتروزانه467 91(ع)امام حسیر

ونیکروزانه468 93تهران- علم وصنعت ایرانالکتر

لروزانه-468 538016.3192تربیت مدرس-کنتر

90خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه-468

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه468476 553088بیر

ونیکروزانه-469 90صنعتر اصفهان-الکتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-469

552888صنعتر سهند-قدرتروزانه469477

92خواجه نصترمدار و سیستمشبانه470

499788علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتروزانه470475

91 فردویسمخابراتروزانه471

ونیکروزانه-471 90صنعتر اصفهان-الکتر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-472

90اصفهان-قدرتروزانه-473

از-مخابراتروزانه-473 90شتر

از-مخابراتروزانه-473 14.7190شتر

499588فردویس-مخابراتروزانه473478

499388فردویس-مخابراتروزانه474479

ییکقدرتروزانه475 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97تربیت مدرسالکتر
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91خواجه نصترمکاترونیکشبانه475

91خواجه نصترمخابراتشبانه475

یکز.پ.مشبانه-475 یفبیوالکتر 90شر

ونیکشبانه-475 ونیک)هسته ای الکتر یف(الکتر 90شر

551188تربیت مدرس-قدرتروزانه475483

90چمران-قدرتروزانه-476

کبتر-مخابراتشبانه-476 90امتر

ونیکروزانه-477 90صنعتر اصفهان-الکتر

ونیکروزانه477482 500388تربیت مدرس-الکتر

90اصفهان-قدرتروزانه-478

لروزانه479 لکنتر 99فردویسکنتر

لشبانه480 لکنتر 99خواجه نصترکنتر

لشبانه480 لکنتر 99خواجه نصترکنتر

کبترمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه480 97امتر

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-480

96خواجه نصترمخابرات سیستمروزانه480

ونیکروزانه-480 512192تربیت مدرس-الکتر

ازقدرتروزانه481 93 شتر

یف-مخابراتروزانه-481 90شر

ونیکشبانه-483 کبتر-الکتر 90امتر

90عباسپور-قدرتروزانه-483

ونیکروزانه-483 90خواجه نصتر-الکتر

یف-مخابراتروزانه484489 497388شر

یفمهندیس هسته ایروزانه485 91شر

ونیکروزانه-485 ونیکالکتر 90علم و صنعتمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه-486 90صنعتر اصفهان-الکتر

90زنجان-قدرتروزانه-486

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-486

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-486

ونیکشبانه-487 ونیکالکتر کبترمدارهای مجتمع الکتر 90امتر

یف-مخابراتروزانه-488 90شر

کبتر-قدرتروزانه-488 90امتر
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ونیکشبانه488493 498288تربیت مدرس-الکتر

ونیکروزانه-489 90تربیت مدرس-الکتر

ونیکروزانه490 ونیک قدرت و ماشینهاالکتر 99فردویسالکتر

90چمران-قدرتروزانه-490

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-492

ونیک دیجیتالروزانه492 96بهشترسیستم های الکتر

یکز.پ.مروزانه-493 کبتربیوالکتر 90امتر

90چمران-قدرتروزانه-493

یکز.پ.مشبانه493577 512988تهرانبیوالکتر

لشبانه495 92تربیت مدرسکنتر

91خواجه نصترمخابراتروزانه495

لروزانه-495 از-کنتر 90شتر

90ارومیه-قدرتروزانه-495

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-496

لروزانه496 96علم و صنعتکنتر

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه-496 90بیر

یز-قدرتروزانه-496 90تتر

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه-496 90بیر

ونیکروزانه-497 90خواجه نصتر-الکتر

لشبانه-498 90خواجه نصتر-کنتر

لروزانه-498 90علم و صنعت-کنتر

90فردویس-مخابراتروزانه-499

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه-499 90بیر

یزنانو-افزاره های میکروروزانه500 98تتر

ونیکروزانه-500 ونیکالکتر 97-مدارهای مجتمع الکتر

لروزانه-500 لکنتر 97خواجه نصترکنتر

یف(قدرت)هسته ای روزانه500 93شر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-500

قدرتروزانه-500
ر

90علم و صنعتراه آهن برق

90فردویس-قدرتشبانه-500

از-قدرتروزانه-500 90صنعتر شتر

ونیکروزانه-500 ونیکالکتر 90خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر
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سالمعدلنمره کلمحل قبویلگرایشرشتهنوبت قبویلرتبه بدون سهمیهرتبه با سهمیه

کبترمخابرات سیستممخابرات--500 85امتر

ل--500 لکنتر 85تربیت مدرسکنتر

قدرتروزانه501
ر

99علم و صنعتراه آهن برق

99بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه501

واین بابلمخابرات سیستمقدرتروزانه-501 94نوشتر

91 علم وصنعت ایرانمهندیس فناوری ماهوارهروزانه501

لروزانه501507 540388علم و صنعت-کنتر

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-502

یکروزانه502 96علم و صنعتبیوالکتر

90صنعتر اصفهان-قدرتشبانه-502

کبتر-مکاترونیکروزانه-502 90امتر

90خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه-502

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه-502 90بیر

90صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-502

لروزانه-503 90تربیت مدرس-کنتر

از-قدرتروزانه503512 546088شتر

یکز.پ.مروزانه-504 کبتربیوالکتر 90امتر

لشبانه-504 کبتر-کنتر 90امتر

ونیکروزانه504509 یز-الکتر 496388تتر

545888سمنان-قدرتروزانه504513

494488بهشتر-مخابراتروزانه505510

لروزانه-507 لکنتر 95علم و صنعتکنتر

لروزانه507 95علم وصنعتکنتر

ونیکروزانه-507 90خواجه نصتر-الکتر

90فردویس-قدرتروزانه-507

یز-قدرتروزانه-508 90تتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-508

ونیکروزانه-508 ونیکالکتر 90خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر

لشبانه-509 لکنتر 94تربیت مدرسکنتر

90چمران-قدرتروزانه-509

یکز.پ.مروزانه-509 کبتربیوالکتر 90امتر

ونیکروزانهشاگرد اویل510 94علم و صنعتدیجیتالالکتر
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90رجایی-قدرتروزانه-510

ونیکروزانه-510 90خواجه نصتر-الکتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-510

92صنعتر بابلسیستمروزانه511

از-مخابراتروزانه-511 90شتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-511

90بهشتر-مخابراتروزانه-511

90گیالن-قدرتروزانه-512

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه-512 90بیر

یکز.پ.مروزانه512603 509888خواجه نصتربیوالکتر

ازمخابراتروزانه513 91 شتر

ونیکروزانه-513 90تربیت مدرس-الکتر

90صنعتر اصفهان-قدرتشبانه-514

واین بابل-قدرتروزانه-514 90نوشتر

578315.7390صنعتر اصفهان-قدرتشبانه-514

492788صنعتر سهند-مخابراتشبانه514519

ییکقدرتروزانه-515 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95رجاییالکتر

ییکروزانه515 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95شهید رجایی تهرانالکتر

یکز.پ.مروزانه-515 کبتربیوالکتر 90امتر

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه-515 90بیر

کبتر-مخابراتشبانه-516 90امتر

لروزانه-516 90تربیت مدرس-کنتر

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-516

لروزانه-518 یف-کنتر 529818.2492شر

90چمران-قدرتروزانه-518

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه519

یکز.پ.مشبانه-519 کبتربیوالکتر 90امتر

از-مخابراتروزانه-520 90شتر

90اراک-قدرتروزانه-520

یز-قدرتروزانه-521 90تتر

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه523

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه523
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یکروزانه524 91خواجه نصتربیوالکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه524

کبتر-قدرتشبانه524533 542488امتر

ونیکشبانه-525 کبتر-الکتر 90امتر

یکروزانه526 98 تربیت مدرسبیوالکتر

ونیکروزانه-526 90خواجه نصتر-الکتر

واین بابل-قدرتروزانه526535 541988نوشتر

لشبانه-528 528316.6892علم و صنعت-کنتر

90علم و صنعت-مخابراتروزانه-528

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-529

یکز.پ.مروزانه-529 کبتربیوالکتر 90امتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-529

96نانو-افزاره های میکروروزانه530

ونیکروزانه531 93خواجه نصترالکتر

ونیکروزانه-531 500892خواجه نصتر-الکتر

لروزانه-531 90صنعتر اصفهان-کنتر

90صنعتر سهند-قدرتروزانه-532

از-قدرتشبانه-533 90شتر

لشبانه-533 کبتر-کنتر 90امتر

ونیکشبانه533538 492988بوعیل همدان-الکتر

واین بابل-قدرتروزانه-534 90نوشتر

کبترمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه-535 95امتر

کبترمخابرات میدان و موجشبانه535 95امتر

91بهشترمخابراتروزانه535

90فردویس-قدرتشبانه-535

96-سیستمهای قدرتقدرتروزانه-536

96پردیسسیستمهای قدرتروزانه536

لروزانه537 92فردویسکنتر

لشبانه-537 90خواجه نصتر-کنتر

یکز.پ.مشبانه-537 90تهرانبیوالکتر

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه-537 90بیر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-538
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واین بابل-قدرتشبانه-538 90نوشتر

یکز.پ.مروزانه538639 505688خواجه نصتربیوالکتر

92بهشتردیجیتالروزانه539

کبترمکاترونیکشبانه539 91امتر

95علم و صنعتمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتروزانه-540

95علم و صنعتمخابرات امن و رمزنگاریروزانه540

کبتر-مخابراتشبانه-540 90امتر

ونیکروزانه-540 ونیکالکتر 90خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه540550 538888بیر

93خواجه نصترمکاترونیکروزانه541

90فردویس-قدرتشبانه-542

لروزانه-542 90صنعتر اصفهان-کنتر

95علم و صنعت-مخابراتشبانه-543

95علم و صنعت ایرانمخابراتشبانه543

لروزانه543 92صنعتر اصفهانکنتر

90زنجان-قدرتروزانه-544

ونیکروزانه-544 90خواجه نصتر-الکتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-544

لشبانهشاگرد اویل545 92تهرانکنتر

90تهران-قدرتروزانه-545

قدرتروزانه-546
ر

90علم و صنعتراه آهن برق

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-548

لروزانه548554 532588صنعت آب و برق-کنتر

لروزانه549 93تهران- علم وصنعت ایرانکنتر

لروزانه-549 90تربیت مدرس-کنتر

488788بهشتر-مخابراتروزانه549555

488788صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه549555

99بهشترمخابرات سیستممخابراتشبانه550

98فردویسمخابرات سیستمروزانه550

یکز.پ.مروزانه-550 90فردویسبیوالکتر

از-قدرتشبانه-550 90شتر

یکز.پ.مروزانه-550 90علم و صنعتبیوالکتر
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ونیکروزانه-552 90خواجه نصتر-الکتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-554

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتروزانه-554

90گیالن-قدرتروزانه-554

90بوعیل همدان-قدرتروزانه-555

1590بوعیل همدان-قدرتروزانه-555

90شاهد-مخابراتروزانه-558

90بهشتر-مخابراتروزانه-558

یکروزانه559 92علم و صنعتبیوالکتر

یز-قدرتشبانه559569 535388تتر

91بهشترمخابراتروزانه560

واین بابل-قدرتشبانه-560 90نوشتر

85علم و صنعتمخابرات سیستممخابرات--560

90بهشتر-مخابراتروزانه-562

90بهشتر-مخابراتروزانه-562

90فردویس-قدرتشبانه-562

ونیکروزانه-563 496292تربیت مدرس-الکتر

یکروزانه564 91 تربیت مدرسبیوالکتر

ونیکروزانه-564 یز-الکتر 90تتر

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-565

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-565

روزانه566
ر

92علم و صنعتراه آهن برق

90بهشتر-مخابراتروزانه-568

یکز.پ.مشبانه-568 90تهرانبیوالکتر

91خواجه نصترمکاترونیکروزانه569

90بهشترمخابرات سیستممخابراتروزانه-569

97علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتشبانه570

96سیستمهای قدرتروزانه570

ونیکشبانه-570 495392علم و صنعت-الکتر

لشبانه572579 کبتر-کنتر 528588امتر

ونیکروزانه-573 97تهراننانو-افزاره های میکروالکتر

90ارومیه-قدرتروزانه-573
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90خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه-573

واین بابل-قدرتشبانه-576 90نوشتر

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-577

96علم وصنعت ایرانمهندیس سیستم های انرژیروزانه577

از-قدرتروزانه-578 90صنعتر شتر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-579

96تهراننانو-افزاره های میکروروزانه579

91 علم وصنعت ایرانمخابراتروزانه579

97دانشکده علوم و فنون نوین-مکاترونیکروزانه580

کبتر-مخابراتشبانه-580 90امتر

90کاشان-قدرتروزانه-580

یکز.پ.مروزانه-580 90علم و صنعتبیوالکتر

90فردویسمخابرات سیستممخابراتروزانه-580

531988شاهد-قدرتروزانه580590

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه580590 531988بیر

کبترمخابرات میدان و موجمخابرات--580 85امتر

95تربیت مدرسمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-581

95 تربیت مدرسمخابرات میدان و موجروزانه581

494616.192بهشتر-مخابراتروزانه-581

ازمخابراتروزانه581 91 شتر

از-مخابراتروزانه-581 90شتر

یکروزانه582 91 تربیت مدرسبیوالکتر

ونیکروزانه-582 90صنعتر اصفهان-الکتر

لشبانه-582 90خواجه نصتر-کنتر

90رجایی-قدرتشبانه-583

90گیالن-قدرتروزانه-583

لشبانه-583 90خواجه نصتر-کنتر

ونیکروزانه-583 90خواجه نصتر-الکتر

90صنعتر سهند-قدرتروزانه-585

ونیکروزانه-585 90خواجه نصتر-الکتر

482288علم و صنعت-مخابراتشبانه585591

یکز.پ.مروزانه-587 90تربیت مدرسبیوالکتر
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ونیکروزانه588 93 صنعتر اصفهانالکتر

یکروزانه588 91 تربیت مدرسبیوالکتر

از-قدرتروزانه-588 90صنعتر شتر

95فردویسسیستمهای قدرتقدرتشبانه-589

95فردویسسیستمهای قدرتشبانه589

14.7890فردویسمخابرات سیستممخابراتروزانه-589

92فردویسقدرتشبانه590

ونیکروزانه-590 ونیکالکتر 90خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر

از-قدرتروزانه-591 90صنعتر شتر

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-591

ونیک نوریروزانه592 92تربیت مدرسالکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه592

ونیکروزانه-592 90خواجه نصتر-الکتر

90گیالن-قدرتروزانه-592

لشبانه592599 525388علم و صنعت-کنتر

کبترمهندیس هسته ایروزانه593 91امتر

ونیکروزانه-593 90خواجه نصتر-الکتر

ونیکروزانه-593 90خواجه نصتر-الکتر

روزانه594
ر

کبترراه آهن برق 91امتر

لروزانه-594 واین بابل-کنتر 90نوشتر

از-قدرتروزانه-594 90صنعتر شتر

90خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه-595

ونیکروزانه596606 529588بهشتر-الکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه597

کبترمکاترونیکشبانه598 92امتر

91خواجه نصترمکاترونیکروزانه598

از-مخابراتروزانه598604 479988شتر

ونیکشبانه-599 94دانشکده علوم و فنون نویننانو-افزاره های میکروالکتر

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-599

لروزانه-600 لکنتر 95بهشترکنتر

لروزانه600 95بهشترکنتر

ازمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-600 94شتر
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ونیکنوبت دوم600 93تهران- علم وصنعت ایرانالکتر

ونیکشبانه-600 489892تهران-الکتر

نروزانه600 92زنجانماشیر

91تهرانمکاترونیکشبانه600

90علم و صنعتمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتروزانه-600

یف-قدرتشبانه600611 528888شر

91خواجه نصترمخابراتروزانه601

از-مخابراتروزانه-601 90شتر

ل--602 لکنتر 85خواجه نصترکنتر

لروزانه-603 90صنعتر اصفهان-کنتر

92گیالنسیستمروزانه605

یکشبانه605 کبتربیوالکتر 91امتر

یکز.پ.مروزانه605706 497588تربیت مدرسبیوالکتر

قدرتروزانه-606
ر

کبترراه آهن برق 90امتر

ونیکشبانه606612 480488علم و صنعت-الکتر

ونیکروزانه-607 از-الکتر 90شتر

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-608

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-608

یز-قدرتشبانه-608 90تتر

90خواجه نصترمخابرات سیستممخابراتشبانه-608

527888صنعتر اصفهان-قدرتشبانه608619

یکشبانه609 کبتربیوالکتر 91امتر

لروزانه-609 90تربیت مدرس-کنتر

90خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه-609

90تربیت مدرس-مخابراتروزانه-610

91خواجه نصترمکاترونیکروزانه611

ونیکروزانه-611 90بهشتر-الکتر

ونیکروزانه-611 90خواجه نصتر-الکتر

کبترمکاترونیکنوبت دوم613 93امتر

92خواجه نصترمخابرات میدان و موجشبانه613

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتشبانه-614

ونیکشبانه614 96علم و صنعتمدارهای مجتمع الکتر
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90چمران-قدرتروزانه-614

یز-قدرتشبانه614625 527188تتر

96فردویسسیستمهای قدرتقدرتشبانه-615

96فردویسسیستمهای قدرتشبانه615

ونیکروزانه-615 کبترفتونیکالکتر 90امتر

لشبانه-616 کبتر-کنتر 90امتر

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-617

96بهشترسیستم های قدرتشبانه617

از-قدرتروزانه-617 90صنعتر شتر

90فردویس-قدرتشبانه-620

90زنجان-قدرتروزانه-620

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-620

90خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه-621

یکشبانه622 98 علم و صنعتبیوالکتر

یکروزانه622 98تربیت مدرسبیوالکتر

یکشبانه622 98علم و صنعتبیوالکتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتشبانه622

90سمنان-قدرتروزانه-622

شبانه623
ر

کبترراه آهن برق 91امتر

ونیکشبانه-623 90خواجه نصتر-الکتر

90بوعیل همدان-قدرتروزانه-624

یکز.پ.مروزانه-624 90خواجه نصتربیوالکتر

99تربیت مدرسمکاترونیکمکاترونیکروزانه625

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-625

90بوعیل همدان-قدرتروزانه-625

90چمران-قدرتروزانه-625

یکز.پ.مشبانه-625 کبتربیوالکتر 90امتر

لروزانه626 لکنتر 99خوارزیمکنتر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-626

90صنعتر سهند-قدرتروزانه-627

ونیکروزانه-628 90خواجه نصتر-الکتر

لشبانه629636 کبتر-کنتر 520188امتر
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96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-630

یکروزانه630 96علم وصنعت ایرانبیوالکتر

لروزانه-630 90فردویس-کنتر

لروزانه-631 90اصفهان-کنتر

ونیکروزانه-631 90تربیت مدرس-الکتر

90چمران-قدرتروزانه-632

ونیکروزانه632638 476088فردویس-الکتر

ونیکشبانه-633 90خواجه نصتر-الکتر

لروزانه-634 لکنتر 97-کنتر

یف(قدرت)هسته ای نوبت دوم634 93شر

لشبانه634641 519888علم و صنعت-کنتر

یکز.پ.مشبانه-636 کبتربیوالکتر 90امتر

91خواجه نصترمخابراتروزانه637

ازمخابراتروزانه639 91 شتر

90چمران-قدرتروزانه-639

90گیالن-قدرتروزانه-639

ونیکروزانه641 93بهشترالکتر

لروزانه-642 90صنعتر اصفهان-کنتر

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-642

90سمنان-قدرتروزانه-643

کبتر-مکاترونیکشبانه-644 90امتر

472088علم و صنعت-مخابراتشبانه644651

ازمخابرات سیستممخابراتروزانه-645 94شتر

90صنعتر سهند-قدرتروزانه-645

یکروزانه648 91 تربیت مدرسبیوالکتر

91خواجه نصترمخابراتشبانه648

520688سمنان-قدرتروزانه648660

ونیکروزانه-649 از-الکتر 90شتر

520588ارومیه-قدرتروزانه649661

ونیک قدرت و ماشینهاروزانه650 98صنعتر شاهرودالکتر

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-650

96بهشتربرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیشبانه650
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ازمخابراتروزانه650 91 شتر

ونیکروزانه-650 ونیکالکتر 90خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر

یکز.پ.مروزانه-650 90تربیت مدرسبیوالکتر

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-651

یکروزانه651 96علم و صنعتبیوالکتر

90ارومیه-قدرتروزانه-651

یکروزانه652 98علم و صنعتبیوالکتر

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-652

ییکشبانه652 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96خواجه نصترالکتر

ازمخابراتروزانه652 91 شتر

90گیالن-قدرتروزانه-652

91خواجه نصترمخابراتروزانه653

90اصفهان-قدرتروزانه-653

ونیکروزانه-653 90خواجه نصتر-الکتر

ونیکروزانه-653 ونیک)هسته ای الکتر یف(الکتر 90شر

90تهران-مکاترونیکشبانه-653

90صنعتر سهند-قدرتروزانه-654

یکز.پ.مروزانه-655 94علم و صنعتبیوالکتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-655

یکز.پ.مروزانه-657 90تربیت مدرسبیوالکتر

ونیکروزانه-657 90خواجه نصتر-الکتر

لروزانه-658 90علم و صنعت-کنتر

ونیکشبانه659 ونیکالکتر 97علم و صنعتمدارهای مجتمع الکتر

یکروزانه659 91 تربیت مدرسبیوالکتر

90شاهد-قدرتروزانه-659

یکز.پ.مشبانه-659 کبتربیوالکتر 90امتر

ونیکروزانه-660 90تربیت مدرس-الکتر

کبترمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه-660 90امتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-660

518688زنجان-قدرتروزانه660672

ونیکروزانه-661 483192بهشتر-الکتر

92بهشترآنالوگروزانه661
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ونیکروزانه661668 از-الکتر 472288صنعتر شتر

یکز.پ.مروزانه-663 94خواجه نصتربیوالکتر

لشبانه-663 90خواجه نصتر-کنتر

لروزانه663670 516488--کنتر

لروزانه664 1400باهتن کرمانکنتر

ونیکشبانه-664 یف-الکتر 482692شر

لروزانه-665 یز-کنتر 506717.7892تتر

90سمنان-قدرتروزانه-666

ونیکروزانه-666 90تهران-الکتر

کبترمهندیس هسته ایشبانه667 91امتر

90زنجان-قدرتروزانه-669

ونیکروزانه-669 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 90امتر

90صنعتر سهند-قدرتروزانه-670

90صنعتر سهند-قدرتروزانه-670

ازمخابراتروزانه671 91 شتر

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتشبانه-672

96علم وصنعت ایران- نوبت دوممخابرات سیستمشبانه672

90کاشان-قدرتروزانه-672

90بهشتر-مخابراتروزانه-672

ونیکشبانه672679 470988خواجه نصتر-الکتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-673

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-673

ونیکروزانه673680 470888تفرش-الکتر

یکشبانه675 1400علم و صنعتبیوالکتر

یکروزانه675 واین بابلبیوالکتر 1400نوشتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه675

85خواجه نصترمخابرات سیستممخابرات--678

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-679

لروزانه-679 90تربیت مدرس-کنتر

ونیکروزانه-679 90بهشتر-الکتر

ونیکروزانه-679 یز-الکتر 90تتر

ونیکروزانه-680 ونیکالکتر 90خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر
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یکنوبت دوم681 کبتربیوالکتر 93امتر

91خواجه نصترمخابراتروزانه681

90سمنان-قدرتروزانه-681

واین بابل-قدرتشبانه681693 515888نوشتر

90یزد-قدرتروزانه-682

91بهشترمهندیس هسته ایروزانه683

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-683

90گیالن-قدرتروزانه-683

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-683

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-683

لروزانه683690 513488فردویس-کنتر

467088علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتروزانه683692

ونیکروزانه683695 515488بهشتر-الکتر

کبترمدیریت-مهندیس قدرت شبانه686 91امتر

لروزانه686693 513188فردویس-کنتر

یز-مکاترونیکروزانه-688 90تتر

ونیکروزانه689 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 99امتر

90مالک اشتر-قدرتروزانه-689

ونیکشبانه690 92علم و صنعتالکتر

ونیکروزانه-690 90بهشتر-الکتر

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-690

90بوعیل همدان-قدرتروزانه-690

90بهشتر-مخابراتروزانه-691

ونیکروزانه-692 ونیکالکتر 90خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر

466288صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه693702

قدرتروزانه-694
ر

90علم و صنعتراه آهن برق

91خواجه نصترمخابراتروزانه695

13.6490تفرش-قدرتروزانه-695

ونیکروزانه-695 90بهشتردیجیتالالکتر

443988--مخابراتشبانه695908

ونیکشبانه-696 90خواجه نصتر-الکتر

ونیکروزانه696705 واین بابل-الکتر 466888نوشتر
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یکز.پ.مروزانه697 97علم و صنعتبیوالکتر

ونیکروزانه-697 90بهشتر-الکتر

یکز.پ.مشبانه-698 کبتربیوالکتر 90امتر

90رجایی-قدرتشبانه-699

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-699

ونیکروزانه-700 ونیکالکتر 97-مدارهای مجتمع الکتر

روزانه700
ر

93تهران- علم وصنعت ایرانراه آهن برق

478015.2492صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-700

یکروزانه700 92خواجه نصتربیوالکتر

90یزد-قدرتروزانه-700

93خواجه نصترمخابراتنوبت دوم702

91خواجه نصترمکاترونیکروزانه702

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-702

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتشبانه-703

96علم و صنعتمخابرات سیستمشبانه703

ازقدرتروزانه703 93 صنعتر شتر

یکروزانه704 92علم و صنعتبیوالکتر

ازمخابراتروزانه704 91 شتر

قدرتشبانه-704
ر

کبترراه آهن برق 90امتر

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه704940 484188بیر

90چمران-قدرتروزانه-706

ونیکروزانه-706 90فردویس-الکتر

یکز.پ.مروزانه-706 90تربیت مدرسبیوالکتر

لشبانه708 لکنتر 99علم و صنعتکنتر

511488کاشان-قدرتروزانه708721

ازمخابراتروزانه709 91 شتر

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-709

511388یزد-قدرتروزانه709722

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-710

511288باهتن کرمان-قدرتروزانه710723

90یزد-قدرتروزانه-711

کبتر-مخابراتشبانه-711 90امتر
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ازمخابرات سیستممخابراتروزانه-712 94شتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه712

90گیالن-قدرتروزانه-712

90شاهد-قدرتروزانه-713

90خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه-713

ونیکشبانه713722 465588خواجه نصتر-الکتر

ونیکشبانه715724 465388تربیت مدرس-الکتر

ونیکروزانه716725 465288فردویس-الکتر

90بوعیل همدان-قدرتروزانه-717

ونیکشبانه717726 یف-الکتر 465188شر

509988چمران-قدرتروزانه717730

91بهشترمهندیس هسته ایروزانه718

کبتر-مخابراتشبانه-718 90امتر

464188خواجه نصتر-مخابراتشبانه718727

قدرت--718
ر

85علم و صنعتراه آهن برق

91بهشترمخابراتروزانه719

لشبانه-720 کبتر-کنتر 90امتر

90فردویسمخابرات سیستممخابراتروزانه-720

90گیالن-قدرتروزانه-721

90بهشتر-مخابراتروزانه-721

لروزانه-721 90فردویس-کنتر

ونیکروزانه-722 ونیکالکتر 90لرستانمدارهای مجتمع الکتر

91پردییس قزوینمخابراتروزانه723

90خواجه نصتر-مکاترونیکشبانه-723

از-مخابراتروزانه-723 90شتر

ونیکروزانه723732 464888گیالن-الکتر

ونیکشبانه723737 یف-الکتر 509088شر

90گیالن-قدرتروزانه-724

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-724

ونیکروزانه-725 یز-الکتر 90تتر

واین بابل-قدرتشبانه-725 90نوشتر

508588شاهد-قدرتشبانه726740
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ونیکروزانه7261983 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 464688امتر

یز-مخابراتروزانه727736 463388تتر

508288رجایی-قدرتشبانه728742

یکز.پ.مروزانه728833 481088تربیت مدرسبیوالکتر

ونیکروزانه-729 90بهشتر-الکتر

یز-قدرتشبانه-729 90تتر

ونیکنوبت دوم730 93 صنعتر اصفهانالکتر

ازمخابراتروزانه730 91 شتر

90کاشان-قدرتروزانه-730

90چمران-قدرتروزانه-730

ونیکروزانه-731 90بهشتر-الکتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-731

90اصفهانمخابرات سیستممخابراتروزانه-731

کبترفتونیکنوبت دوم732 93امتر

ازمخابراتروزانه732 91 شتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتروزانه-732

کبترمکاترونیکشبانه733 91امتر

90چمران-قدرتشبانه-733

لروزانه-733 90عباسپور-کنتر

90فردویسمخابرات سیستممخابراتروزانه-733

92شاهرودقدرتروزانه734

90صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-734

ونیکروزانه734743 463988فردویس-الکتر

کبترمخابرات میدان و موجمخابرات--734 85امتر

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-735

یکز.پ.مشبانه735847 480288علم و صنعتبیوالکتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-736

ونیکروزانه-737 90بهشتر-الکتر

90یزد-قدرتروزانه-737

92بهشترآنالوگروزانه739

90فردویس-مخابراتروزانه-739

یکروزانه740 98صنعتر اصفهانبیوالکتر
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ونیکروزانه-740 کبترفتونیکالکتر 90امتر

90کاشان-قدرتروزانه-740

ونیکروزانه-740 کبترفتونیکالکتر 90امتر

ونیکروزانه-741 90فردویس-الکتر

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-743

96علم و صنعتنانو-افزاره های میکروروزانه743

91 علم وصنعت ایرانمخابراتشبانه743

ونیکشبانه-743 90علم و صنعت-الکتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-744

90خواجه نصتر-مخابراتروزانه-744

ونیکروزانه-744 90بهشتر-الکتر

505188مدین آذربایجان-قدرتروزانه745759

90سمنان-قدرتروزانه-746

یکروزانه747 93خواجه نصتربیوالکتر

91 علم وصنعت ایرانمخابراتشبانه747

504488سمنان-قدرتشبانه748762

90فردویسمخابرات سیستممخابراتروزانه-749

504188ارومیه-قدرتروزانه749763

98علم و صنعتمخابرات سیستمروزانه75087

93خواجه نصترمکاترونیکنوبت دوم750

یکروزانه750 91خواجه نصتربیوالکتر

از-مخابراتروزانه-750 90شتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-750

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-750

90بوعیل همدان-قدرتروزانه-750

یکز.پ.مشبانه-750 کبتربیوالکتر 90امتر

یز-قدرتشبانه-751 90تتر

ونیکروزانه-751 کبترفتونیکالکتر 90امتر

ونیک--752 85تهران-الکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه753

یکشبانه754 91 فردویسبیوالکتر

92بهشترمخابرات میدان و موجشبانه755
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90بهشتر-مخابراتروزانه-755

لروزانه-756 یف-کنتر 497816.5592شر

90صنعتر اصفهان-قدرتشبانه-757

90کاشان-قدرتروزانه-758

90بهشتر-مخابراتروزانه-759

ونیکروزانه-760 90بهشتر-الکتر

یکروزانه761 91خواجه نصتربیوالکتر

ونیکروزانه-761 از-الکتر 90شتر

لروزانه-762 یز-کنتر 90تتر

ونیکروزانه-762 90بهشتر-الکتر

ونیکروزانه-762 ونیکالکتر 14.4990بهشترمدارهای مجتمع الکتر

کبتر-مخابراتشبانه-763 90امتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه764

ازمخابراتروزانه764 91 شتر

ونیکشبانه-764 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 90امتر

لروزانه-765 یف-کنتر 90شر

90یزد-قدرتروزانه-765

ونیکروزانه-766 کبتر-الکتر 90امتر

91تهرانمخابراتروزانه767

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-767

90سمنان-قدرتروزانه-768

لروزانه-768 90فردویس-کنتر

یکروزانه769 91 فردویسبیوالکتر

ازمخابراتروزانه769 91 شتر

ونیکروزانه-770 90خواجه نصتر-الکتر

ونیکروزانه-771 90فردویس-الکتر

ونیکشبانه-771 ونیکالکتر 16.0390خواجه نصترمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه771780 459488تربیت مدرس-الکتر

لروزانه772 92عباسپورکنتر

ونیکروزانه-772 ونیکالکتر 15.6890لرستانمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه772781 یز-الکتر 459388تتر

واین بابل-مخابراتروزانه-773 90نوشتر
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لروزانه773782 واین بابل-کنتر 501388نوشتر

93بهشترمخابراتروزانه775

ونیکروزانه-775 ونیک)هسته ای الکتر 90اصفهان(الکتر

500388رجایی-قدرتشبانه775789

لروزانه775789 500588صنعت آب و برق-کنتر

90ارومیه-قدرتروزانه-777

ونیکشبانه-778 90بهشتر-الکتر

ونیکروزانه-779 یز-الکتر 90تتر

لروزانه-779 90صنعتر اصفهان-کنتر

لروزانه780 لکنتر 99صنعتر اصفهانکنتر

499288بوعیل همدان-قدرتروزانه780794

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه781

یکروزانه782 91 علم وصنعت ایرانبیوالکتر

498888چمران-قدرتشبانه784798

468016.0492علم و صنعت-مخابراتشبانه-785

واین بابل-مخابراتروزانه-786 90نوشتر

90زنجان-قدرتروزانه-786

یکروزانه788 91 علم وصنعت ایرانبیوالکتر

یکز.پ.مروزانه-788 90اصفهانبیوالکتر

جند-قدرتروزانه-788 90بتر

92علم و صنعتفناوری ماهوارهروزانه790

92علم و صنعتماهوارهروزانه790

ونیکشبانه-790 90خواجه نصتر-الکتر

90خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه-790

91خواجه نصترمخابراتروزانه791

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-791

90بهشتر-مخابراتروزانه-792

90تهران-مکاترونیکشبانه-792

90تهران-مکاترونیکشبانه-793

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-793

ونیکروزانه-794 ونیک)هسته ای الکتر 90بهشتر(الکتر

لروزانه-795 90صنعتر اصفهان-کنتر
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ونیکروزانه-796 کبترفتونیکالکتر 90امتر

لروزانه-796 90علم و صنعت-کنتر

90زنجان-قدرتشبانه-796

لروزانه-796 واین بابل-کنتر 90نوشتر

ونیکروزانه-797 ونیک)هسته ای الکتر 90بهشتر(الکتر

ونیکروزانه-797 کبترفتونیکالکتر 90امتر

ن الملیل قزوین-قدرتروزانه-797 90بیر

ن الملیل قزوین-مخابراتروزانه797806 454388بیر

از-مخابراتشبانه798807 454188شتر

کبترمکاترونیکمکاترونیکشبانه799 99امتر

کبترمکاترونیکمکاترونیکشبانه799 99امتر

ونیکروزانه-799 90بهشتر-الکتر

ونیکشبانه-800 یفدیجیتالالکتر 97شر

96کاشانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-800

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-800

96کاشانسیستمهای قدرتروزانه800

یکروزانه800 96بهشتربیوالکتر

90سمنان-قدرتروزانه-800

90بهشتر-مخابراتروزانه-800

96خواجه نصترمخابرات سیستمروزانه803

کبترمکاترونیکشبانه803 91امتر

یزمخابراتروزانه803 91 تتر

90علم و صنعت-مخابراتشبانه-803

90یزد-قدرتروزانه-803

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-803

ونیکروزانه-804 464692صنعتر اصفهان-الکتر

ونیکشبانه804818 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 496788امتر

لشبانه805814 ن الملیل قزوین-کنتر 498088بیر

90بهشتر-مخابراتروزانه-806

ونیکشبانه806815 کبتر-الکتر 455788امتر

ونیکشبانه806815 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 497988امتر

92شهید مدین آذربایجانقدرتروزانه808
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90شاهد-قدرتروزانه-808

ونیکروزانه-810 از-الکتر 90شتر

قدرتشبانه-811
ر

کبترراه آهن برق 90امتر

90اراک-قدرتروزانه-811

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-812

96بهشتربرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیروزانه812

از-مخابراتروزانه-812 90شتر

لنوبت دوم814 93تهران- علم وصنعت ایرانکنتر

464717.4992خواجه نصتر-مخابراتشبانه-814

شبانه814
ر

کبترراه آهن برق 91امتر

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-815 90بیر

ونیکروزانه-815 یز-الکتر 90تتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-817 96امتر

کبترسیستمهای قدرتشبانه817 96امتر

452788--مخابراتروزانه817826

91بهشترمخابراتروزانه818

90چمران-قدرتشبانه-818

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتروزانه-818

ونیک--818 85علم و صنعت-الکتر

یزمخابرات سیستممخابراتروزانه-819 94تتر

90اصفهان-قدرتروزانه-819

91 علم وصنعت ایرانمهندیس فناوری اطالعروزانه820

لروزانه-820 90عباسپور-کنتر

لروزانه-820 90صنعتر اصفهان-کنتر

ونیکروزانه-821 90فردویس-الکتر

یکشبانه822 91خواجه نصتربیوالکتر

90مدین آذربایجان-قدرتروزانه-822

90کاشان-قدرتروزانه-822

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-823

ونیکروزانه-823 90رازی کرمانشاه-الکتر

ونیکروزانه-824 ونیک)هسته ای الکتر 90بهشتر(الکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه825
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90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-825

واین بابل-قدرتشبانه-828 90نوشتر

ونیکروزانه-829 90بهشتر-الکتر

لروزانه-829 90عباسپور-کنتر

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-831

ونیکروزانه-833 90بهشتر-الکتر

90صنعتر شاهرود-قدرتروزانه-834

ازمخابراتروزانه835 91 شتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-835

90مالک اشتر-مخابراتروزانه-835

یکز.پ.مشبانه835977 یفبیوالکتر 469288شر

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-836

کبتر-مکاترونیکشبانه-836 90امتر

واین بابل-قدرتروزانه-836 90نوشتر

لروزانه-837 90علم و صنعت-کنتر

493288شهرکرد-قدرتروزانه839853

99خواجه نصتر الدین ظویسمکاترونیکمکاترونیکشبانه840

95شاهدسیستمهای قدرتقدرتشبانه-840

95شاهدسیستمهای قدرتشبانه840

ازسیستمروزانه840 92شتر

ونیکروزانه-840 ونیک)هسته ای الکتر 90بهشتر(الکتر

493188کردستان-قدرتروزانه840854

93 شاهرودقدرتروزانه842

96مدین آذربایجانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-843

96مدین آذربایجانمخابرات میدان و موجروزانه843

ازمخابراتروزانه843 91 شتر

کبتر-مکاترونیکشبانه-844 90امتر

ونیکروزانه-846 90گیالن-الکتر

90شهرکرد-قدرتروزانه-846

لروزانه846857 یز-کنتر 492888تتر

ونیکروزانه-847 90فردویس-الکتر

ونیکروزانه-847 ونیکالکتر 90فردویسمدارهای مجتمع الکتر
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ونیکروزانه-848 90تهران-الکتر

یکز.پ.مروزانه-848 90خواجه نصتربیوالکتر

91بهشترمخابراتروزانه849

492188محقق اردبییل-قدرتروزانه849863

لروزانه850 92فردویسکنتر

لروزانه-850 از-کنتر 90شتر

90فردویس-مخابراتروزانه-850

ازمخابراتروزانه851 91 صنعتر شتر

90سمنانبرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیقدرتروزانه-851

ونیک--852 85بهشتر-الکتر

92مالک اشترسیستمروزانه854

از-مخابراتروزانه-854 90شتر

ونیکروزانه-857 از-الکتر 90صنعتر شتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه859

94علم و صنعتمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه-860

لروزانه-860 90اصفهان-کنتر

90تحصیالت تکمییل کرمان-قدرتروزانه-861

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-862

ونیکروزانه-863 90گیالن-الکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه864

قدرتشبانه-864
ر

کبترراه آهن برق 90امتر

ونیکروزانه-864 90باهتن کرمان-الکتر

ونیکروزانه864873 واین بابل-الکتر 448288نوشتر

90لرستان-قدرتروزانه-865

90سمنان-قدرتروزانه-865

کبتر-مکاترونیکشبانه-866 90امتر

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-868

ونیکروزانه868877 یز-الکتر 447588تتر

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-869

96خواجه نصترنانو-افزاره های میکروروزانه869

91خواجه نصترمکاترونیکشبانه869

90لرستان-قدرتروزانه-869
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یز-مکاترونیکروزانه-869 90تتر

یکز.پ.مروزانه-869 90علم و صنعتبیوالکتر

جند-قدرتروزانه869884 489888بتر

85شاهدسیستمهای قدرتقدرت--870

90رجایی-قدرتروزانه-871

ونیکروزانه-872 از-الکتر 90صنعتر شتر

446688یزد-مخابراتروزانه872881

ازصنعترروزانه873 92شتر

489488کاشان-قدرتشبانه873888

488788یزد-قدرتشبانه873895

لروزانه-874 90مالک اشتر-کنتر

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-874

90تحصیالت تکمییل کرمان-قدرتروزانه-875

ونیکشبانه-875 90علم و صنعت-الکتر

یکروزانه876 91 اصفهانبیوالکتر

یکز.پ.مروزانه-877 90اصفهانبیوالکتر

لروزانه-877 90عباسپور-کنتر

ونیکروزانه880899 445788--الکتر

لروزانه-881 90مالک اشتر-کنتر

90اصفهان-مخابراتروزانه-881

لروزانه-881 یز-کنتر 90تتر

90شهرکرد-قدرتروزانه-884

90شاهد-قدرتشبانه-885

ونیکروزانه-885 90ارومیه-الکتر

ونیکنوبت دوم886 93خواجه نصترالکتر

ونیکروزانه-886 کبتر-الکتر 90امتر

یز-قدرتشبانه-887 90تتر

ونیکشبانه-887 کبترفتونیکالکتر 90امتر

ونیکشبانه-887 90تهران-الکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه888

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه888

90سمنان-قدرتروزانه-888
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96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-889

96کاشانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-889

ونیکروزانه889 96صنعتر اصفهانمدارهای مجتمع الکتر

96کاشانسیستم های قدرتروزانه889

لروزانه-889 یز-کنتر 90تتر

یکز.پ.مروزانه889899 485388علم و صنعتبیوالکتر

یکروزانه890 92فردویسبیوالکتر

یز-مخابراتروزانه-890 90تتر

90سمنان-قدرتروزانه-890

90شهرکرد-قدرتروزانه-890

ونیکروزانه-891 90رازی کرمانشاه-الکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه893

90کاشان-قدرتشبانه-893

90فردویس-مخابراتروزانه-894

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتشبانه-896

ونیکشبانه896 96علم وصنعت ایران- نوبت دوممدارهای مجتمع الکتر

یکز.پ.مروزانه-896 16.7990تربیت مدرسبیوالکتر

ونیکروزانه898919 443488چمران-الکتر

واین بابلسیستمهای قدرتقدرتروزانه-900 96نوشتر

واینسیستمهای قدرتروزانه900 96نوشتر

لروزانه900 92فردویسکنتر

91رشت- گیالن مخابراتروزانه900

ونیک--900 85ارومیه-الکتر

91 صنعتر مالک اشترمخابراتروزانه901

ونیکروزانه-901 90رازی کرمانشاه-الکتر

یکروزانه902 92فردویسبیوالکتر

ونیکروزانه-902 90بهشتر-الکتر

یز-مکاترونیکروزانه-903 90تتر

91 فردویسمخابراتشبانه904

97بهشترمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتروزانه-906

کرمانمخابراتروزانه906 91 شهیدباهتن

91خواجه نصترمکاترونیکشبانه907
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ونیکروزانه-908 ونیکالکتر 90بهشترمدارهای مجتمع الکتر

97صنعتر اصفهانمخابرات سیستممخابراتروزانه-909

یکز.پ.مروزانه-909 90خواجه نصتربیوالکتر

لروزانه909921 486688--کنتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-910 96امتر

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-910

کبترمکاترونیکشبانه910 96امتر

 حمل و نقلروزانه910
ر

96بهشترسامانه های برق

ونیکروزانه910923 442788--الکتر

لروزانه910928 ن الملیل قزوین-کنتر 486188بیر

لروزانه-912 90فردویس-کنتر

ونیکشبانه9122249 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 442888امتر

جند-قدرتروزانه913925 485488بتر

90شاهد-قدرتشبانه-916

یکز.پ.مشبانه917934 کبتربیوالکتر 483788امتر

لروزانه918 93 صنعتر اصفهانکنتر

از-مخابراتروزانه-918 454514.7892شتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه918

لشبانه-918 90فردویس-کنتر

ونیکروزانه-918 از-الکتر 90صنعتر شتر

یکروزانه919 91 اصفهانبیوالکتر

85سمنانمخابرات سیستممخابرات--920

90چمران-قدرتشبانه-921

یکز.پ.مروزانه-921 90علم و صنعتبیوالکتر

90سمنان-قدرتروزانه-921

90سمنان-قدرتروزانه-923

90صنعتر اصفهان-قدرتشبانه-924

91 علم وصنعت ایرانمهندیس فناوری اطالعروزانه925

91 فردویسمخابراتروزانه925

واین بابل-مخابراتروزانه925941 441388نوشتر

91خواجه نصترمخابراتشبانه927

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-928
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96خواجه نصترمکاترونیکروزانه928

90شهرکرد-قدرتروزانه-928

91 علم وصنعت ایرانمهندیس فناوری ماهوارهروزانه929

ونیکروزانه-929 90بهشتر-الکتر

ونیکروزانه-929 90بهشترنانو-افزاره های میکروالکتر

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-930

لروزانه930 96بهشترکنتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه930

ونیکشبانه-930 90علم و صنعت-الکتر

483688کاشان-قدرتشبانه930946

482688سمنان-قدرتشبانه931954

90رازی کرمانشاه-قدرتروزانه-932

90شهرکرد-قدرتروزانه-933

ونیکشبانه-934 452292خواجه نصتر-الکتر

90اصفهان-قدرتروزانه-934

ازسیستمهای قدرتروزانه935 1400شتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-935

90بهشتر-مخابراتروزانه-936

90کاشان-قدرتشبانه-936

1400بهشترمدیریت سیستمهای انرژیروزانه938

لروزانه938 93بهشترکنتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه939

از-مخابراتروزانه939964 438488شتر

94صنعتر اصفهانمخابرات سیستممخابراتروزانه-940

90تفرش-قدرتروزانه-940

90صنعتر اصفهان-قدرتشبانه-941

کبترمهندیس هسته ایروزانه942 91امتر

ونیکروزانه-943 90بهشتر-الکتر

90شهرکرد-قدرتروزانه-944

لروزانه-945 از-کنتر 90صنعتر شتر

90فردویس-قدرتشبانه-946

ونیکروزانه947 97دانشکده علوم و فنون نوینفتونیکالکتر
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ونیکروزانه-947 یز-الکتر 90تتر

از-مخابراتروزانه-947 90شتر

90ارومیه-قدرتروزانه-949

95علم و صنعتمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتشبانه-950

95علم و صنعتمخابرات امن و رمزنگاریشبانه950

92فردویسسیستمشبانه950

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه950

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتروزانه-950

یکز.پ.مروزانه-950 90علم و صنعتبیوالکتر

ونیک--950 85گیالن-الکتر

90بوعیل همدان-قدرتشبانه-951

437688اصفهان-مخابراتشبانه951971

ازمخابراتروزانه952 91 صنعتر شتر

481388زنجان-قدرتشبانه953966

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتروزانه-955

روزانه955
ر

96علم وصنعت ایرانراه آهن برق

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-955

ونیکشبانه-955 90صنعتر اصفهان-الکتر

90مدین آذربایجان-قدرتروزانه-956

93بهشتر(قدرت)هسته ای روزانه957

کبتر-مکاترونیکشبانه-957 90امتر

ونیکروزانه-957 90زنجان-الکتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-957

ل--957 لکنتر 85باهتن کرمانکنتر

کبترمهندیس هسته ایروزانه960 92امتر

یکز.پ.مشبانه-960 90علم و صنعتبیوالکتر

480788باهتن کرمان-قدرتشبانه960975

ونیک--960 کبتر-الکتر 85امتر

91خواجه نصترمخابراتشبانه961

90کاشان-قدرتشبانه-961

93 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه962

ونیکروزانه-962 90شاهد-الکتر
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91 علم وصنعت ایرانمهندیس فناوری اطالعشبانه963

90علوم و فنون مازندران-قدرت--963

یکز.پ.مروزانه9631115 454588اصفهانبیوالکتر

یز-مخابراتروزانه964975 437288تتر

یکز.پ.مروزانه9641114 ازبیوالکتر 454488شتر

لروزانه-965 90باهتن کرمان-کنتر

91خواجه نصترمخابراتشبانه966

یز-مخابراتروزانه-966 90تتر

90شاهد-مخابراتروزانه-966

480388گیالن-قدرتشبانه966981

ونیکشبانه967978 437588فردویس-الکتر

91 شاهرودمکاترونیکشبانه968

یز-قدرتشبانه-968 90تتر

لروزانه-968 90صنعتر شاهرود-کنتر

لروزانه-968 90عباسپور-کنتر

ونیکشبانه-969 90خواجه نصتر-الکتر

ازمخابراتروزانه970 93 شتر

لروزانه-970 از-کنتر 90شتر

ونیکروزانه971 یزالکتر 92تتر

یکز.پ.مروزانه-971 90خواجه نصتربیوالکتر

یکز.پ.مروزانه-971 90خواجه نصتربیوالکتر

ونیکروزانه971982 437488زنجان-الکتر

یکروزانه972 91 اصفهانبیوالکتر

94خواجه نصترمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه-973

91 شاهرودمکاترونیکروزانه973

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتروزانه-973

90تحصیالت تکمییل کرمان-قدرتروزانه-973

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتروزانه-973

ازمخابراتروزانه974 91 شتر

90بهشتر-مخابراتروزانه-975

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-975

90فردویس-مخابراتروزانه-975

ww
w.mta

gha
vi.ir 

 حرفه اى ترین آموزشهاى ویدیویى ویژه

کنکورهاى ارشد و دکترا و المپیادهاى برق

@mtaghavi_ir ا  کنکور ارشد و دک��
�

�ن مرکز برگزاری �السهای مالت�مد�ای آماد� تخصصی�� خانه برق

www.mtaghavi.ir و�سا�ت رس� استاد تقوی ک��



سالمعدلنمره کلمحل قبویلگرایشرشتهنوبت قبویلرتبه بدون سهمیهرتبه با سهمیه

90گیالن-قدرتشبانه-976

90تفرش-قدرتروزانه-976

کبترفتونیکروزانه977 91امتر

ونیکروزانه979 ازالکتر 93 شتر

91 اصفهانمخابراتروزانه979

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-979

95تهران- علم و صنعت ایران مخابرات میدان و موجشبانه980

92صنعتر اصفهانقدرتشبانه980

477988شهرکرد-قدرتشبانه982998

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-983

15.790علم و صنعتمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتروزانه-983

یکز.پ.مروزانه-984 90خواجه نصتربیوالکتر

477888ارومیه-قدرتشبانه9841000

یکشبانه985 91 علم وصنعت ایرانبیوالکتر

ونیکروزانه-985 ونیکالکتر 90ارومیهمدارهای مجتمع الکتر

ونیکشبانه985996 436488اصفهان-الکتر

لشبانه985997 از-کنتر 479088شتر

یف-مخابراتروزانه-986 90شر

لنوبت دوم987 93 صنعتر اصفهانکنتر

93 صنعتر همدانبرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیروزانه988

90اصفهان-مخابراتروزانه-988

90ارومیه-قدرتروزانه-988

90مدین آذربایجان-قدرتروزانه-990

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه992

90بوعیل همدان-قدرتشبانه-992

90کردستان-قدرتروزانه-992

کبترفناوری اطالعاتمخابراتروزانه-994 90امتر

ونیکروزانه-996 90چمران-الکتر

یکز.پ.مشبانه-997 90خواجه نصتربیوالکتر

ونیکروزانه9991010 434888چمران-الکتر

97علم و صنعتمخابرات سیستممخابراتروزانه-1000

92یزدقدرتروزانه1000
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90رازی کرمانشاه-قدرتروزانه-1001

ونیکروزانه-1001 یز-الکتر 90تتر

90شاهد-قدرتشبانه-1002

90شاهد-قدرتشبانه-1003

یکشبانه1004 91خواجه نصتربیوالکتر

ازمخابراتروزانه1004 91 صنعتر شتر

90کاشان-قدرتشبانه-1004

یز-مخابراتشبانه-1004 90تتر

85خواجه نصترمخابرات سیستممخابرات--1004

96فردویسسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1005

96فردویسمخابرات سیستمروزانه1005

90مالک اشتر-مخابراتروزانه-1006

90بوعیل همدان-قدرتشبانه-1008

ونیکروزانه-1008 یز-الکتر 90تتر

90خواجه نصتر-قدرتشبانه-1009

433388--مخابراتروزانه10091020

474488صنعتر شاهرود-قدرتشبانه10091025

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه1010

لروزانه-1010 90اصفهان-کنتر

لروزانه1011 92عباسپورکنتر

یز-قدرتروزانه-1011 90تتر

97خواجه نصترمخابرات سیستممخابراتشبانه1012

90مالک اشتر-قدرتروزانه-1012

ونیکشبانه10131024 433588رجایی-الکتر

لشبانه-1014 ن الملیل قزوین-کنتر 90بیر

91 اصفهانمهندیس هسته ایروزانه1015

لروزانه-1016 90بوعیل همدان-کنتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتروزانه-1016

473388تفرش-قدرتشبانه10161032

91خواجه نصترمکاترونیکشبانه1018

ونیکروزانه-1018 از-الکتر 90صنعتر شتر

کبترمهندیس هسته ایشبانه1019 91امتر
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از-مخابراتروزانه-1019 90صنعتر شتر

یکز.پ.مروزانه10191202 488388مدین آذربایجانبیوالکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتروزانه1020

لروزانه10201032 واین بابل-کنتر 476288نوشتر

90مالک اشتر-قدرتروزانه-1021

ونیکروزانه-1023 از-الکتر 444892شتر

ازسیستمروزانه1024 92شتر

ونیکروزانه10241035 432688گیالن-الکتر

472888تفرش-قدرتشبانه10241040

یز- صنعتر سهندقدرتروزانه1026 93تتر

90فردویس-مخابراتروزانه-1026

90گیالن-قدرتشبانه-1026

90شاهد-قدرتشبانه-1026

یکروزانه1027 91 سمنانبیوالکتر

ازسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1028 96شتر

لروزانه1028 ازکنتر 96شتر

لروزانه-1028 90عباسپور-کنتر

یکز.پ.مروزانه-1029 90صنعتر سهندبیوالکتر

ونیکروزانه-1030 از-الکتر 90صنعتر شتر

93 شاهرودمکاترونیکروزانه1031

جند-قدرتروزانه-1033 90بتر

یکز.پ.مروزانه-1033 90اصفهانبیوالکتر

97بهشتربرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیقدرتروزانه1035

430488یزد-مخابراتروزانه10351046

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1036

96بوعیل همدانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1037

96بوعیل همدانسیستمهای قدرتروزانه1037

92بهشترمهندیس هسته ایروزانه1037

471788شاهد-قدرتشبانه10371053

کرمانقدرتروزانه1038 93 شهیدباهتن

90تحصیالت تکمییل کرمان-قدرتشبانه-1038

90فردویس-مخابراتروزانه-1040

ww
w.mta

gha
vi.ir 

 حرفه اى ترین آموزشهاى ویدیویى ویژه

کنکورهاى ارشد و دکترا و المپیادهاى برق

@mtaghavi_ir ا  کنکور ارشد و دک��
�

�ن مرکز برگزاری �السهای مالت�مد�ای آماد� تخصصی�� خانه برق

www.mtaghavi.ir و�سا�ت رس� استاد تقوی ک��
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90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-1040

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-1040

ونیکروزانه10401051 430288رازی کرمانشاه-الکتر

یکروزانه1044 91 فردویسبیوالکتر

ونیکشبانه-1045 90فردویس-الکتر

کبترفتونیکروزانه1046 91امتر

ونیکروزانه10481059 429888--الکتر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانهشاگرد اویل1050

96تهراننانو-افزاره های میکروروزانهشاگرد اویل1050

ونیکروزانه-1050 ونیکالکتر ازمدارهای مجتمع الکتر 90صنعتر شتر

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1052 90بیر

از-مخابراتروزانه-1052 90شتر

90سمنانبرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیقدرتروزانه-1053

یکز.پ.مروزانه10531231 444988اصفهانبیوالکتر

97خواجه نصتر-مکاترونیکروزانه1055

یکروزانه1055 91 اصفهانبیوالکتر

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-1055

یکز.پ.مشبانه-1055 90خواجه نصتربیوالکتر

لروزانه-1057 لکنتر 95صنعتر اصفهانکنتر

لروزانه1057 95صنعتر اصفهانکنتر

91 فردویسمخابراتروزانه1057

ونیکروزانه-1057 90صنعتر شاهرود-الکتر

ونیکروزانه-1057 یز-الکتر 90تتر

ونیک--1057 یز-الکتر 85تتر

ونیکروزانه1058 ونیکالکتر یزمدارهای مجتمع الکتر 99تتر

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-1059

لشبانه1060 92عباسپورکنتر

یزمکاترونیکروزانه1061 91 تتر

لروزانه10621074 472588صنعتر سهند-کنتر

لروزانه-1063 90عباسپور-کنتر

92صنعتر اصفهانمخابرات میدان و موجروزانه1064

90سمنانبرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیقدرتروزانه-1064
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لروزانه-1064 90باهتن کرمان-کنتر

427688فردویس-مخابراتشبانه10641076

ونیکروزانه-1065 90رازی کرمانشاه-الکتر

ونیکروزانه1066 یزالکتر 92تتر

92مالک اشترسیستمروزانه1067

لروزانه-1067 90مالک اشتر-کنتر

جند-قدرتشبانه10681085 468288بتر

ونیکروزانه-1069 90چمران-الکتر

468088خواجه نصتر-قدرت-10701087

یکروزانه1071 91 اصفهانبیوالکتر

ونیکروزانه-1073 واین بابل-الکتر 90نوشتر

92صنعتر اصفهانسیستمروزانه1074

کبترفتونیکروزانه1075 91امتر

یزمخابراتروزانه1076 91 تتر

90علوم و فنون مازندران-قدرت--1076

91 شاهدمخابراتروزانه1077

ونیکروزانه-1078 از-الکتر 90صنعتر شتر

90تفرش-قدرتروزانه-1078

437513.6392اصفهان-مخابراتروزانه-1079

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-1079

لروزانه-1079 یز-کنتر 90تتر

لروزانه-1079 17.4490عباسپور-کنتر

90رازی کرمانشاه-قدرتروزانه-1080

90صنعتر اصفهانشبکه های مخابرایرمخابراتروزانه-1080

لروزانه-1080 90عباسپور-کنتر

91خواجه نصترمخابراتشبانه1081

ونیکروزانه-1081 ونیکالکتر 90چمرانمدارهای مجتمع الکتر

یکروزانه1082 91 فردویسبیوالکتر

ونیکروزانه1083 ازالکتر 93 صنعتر شتر

ونیکروزانه10831094 یزفتونیکالکتر 427188تتر

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-1084

ن الملیل قزوین-مخابراتروزانه-1084 90بیر
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ونیکروزانه-1084 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 90امتر

90فردویس-مخابراتروزانه-1086

90سیستان و بلوچستان-قدرتروزانه-1087

90تفرش-قدرتروزانه-1088

95تهران- علم و صنعت ایران مخابرات میدان و موجشبانه1089

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1089

واین بابل-مخابراتروزانه-1090 90نوشتر

کبترفتونیکمخابراتشبانه-1093 90امتر

ونیکروزانه10941105 426288--الکتر

90رازی کرمانشاه-قدرتروزانه-1095

جند-قدرتروزانه-1095 90بتر

90زنجان-قدرتشبانه-1095

ونیکروزانه-1096 90مالک اشتر-الکتر

واین بابل-مخابراتشبانه-1098 90نوشتر

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1098 90بیر

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1100

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1100

96بهشترنانو-افزاره های میکروروزانه1100

96 صنعتر اصفهانمخابرات سیستمروزانه1100

94مالک اشترمخابرات سیستممخابراتروزانه-1100

ونیکروزانه1100 92شاهرودالکتر

92اراکمکاترونیکروزانه1100

جند-قدرتروزانه-1100 90بتر

ونیکروزانه-1100 ونیکالکتر 90چمرانمدارهای مجتمع الکتر

ونیک--1100 85خواجه نصتر-الکتر

یکز.پ.مشبانه-1101 90خواجه نصتربیوالکتر

جند-قدرتشبانه11011118 465988بتر

ونیکروزانه1102 ونیکالکتر 99فردویسمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه1102 کبترفتونیکالکتر 97امتر

یکز.پ.مروزانه11021294 441588شاهدبیوالکتر

ونیکروزانه-1103 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 90امتر

90رازی کرمانشاه-قدرتروزانه-1104
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یکروزانه1105 91 فردویسبیوالکتر

90یزد-مخابراتروزانه-1105

90تفرش-قدرتروزانه-1106

92صنعتر اراکقدرتروزانه1107

90کردستان-قدرتروزانه-1107

یزمخابراتروزانه1108 91 تتر

ونیکروزانه-1108 90گیالن-الکتر

یز-مکاترونیکشبانه-1108 90تتر

از-مخابراتروزانه-1108 90شتر

لشبانه11081120 واین بابل-کنتر 467688نوشتر

90شهرکرد-قدرتروزانه-1109

ازمخابراتروزانه1112 91 صنعتر شتر

لروزانه-1112 90اصفهان-کنتر

90گیالن-قدرتشبانه-1112

یکز.پ.مشبانه-1115 90علم و صنعتبیوالکتر

ونیکروزانه-1117 90فردویس-الکتر

یزمخابراتروزانه1118 91 تتر

90فردویس-مخابراتشبانه-1118

90کاشان-قدرتشبانه-1118

ونیکروزانه-1119 90چمران-الکتر

ونیکروزانه-1119 از-الکتر 90صنعتر شتر

ییکقدرتروزانه1120 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97مالک اشترالکتر

یز-مخابراتروزانه11201132 421588تتر

90کاشان-قدرتشبانه-1121

یکز.پ.مروزانه-1121 90اصفهانبیوالکتر

ونیکشبانه-1122 90فردویس-الکتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1122

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتشبانه-1123

لروزانه11231135 ن الملیل قزوین-کنتر 466988بیر

لروزانه-1124 واین بابل-کنتر 90نوشتر

421088ارومیه-مخابراتروزانه11241136

91 اصفهانمهندیس هسته ایروزانه1125
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90اصفهان-مخابراتروزانه-1129

90فردویس-مخابراتروزانه-1131

یکز.پ.مشبانه-1131 90خواجه نصتربیوالکتر

91 اصفهانمهندیس هسته ایروزانه1135

کبترفتونیکشبانه1137 91امتر

کبترفتونیکمخابراتشبانه-1137 90امتر

از(قدرت)هسته ای روزانه1138 93 شتر

90خواجه نصتر-مکاترونیکشبانه-1138

90کردستان-قدرتروزانه-1138

ونیکروزانه-1139 یز-الکتر 90تتر

407888شاهد-مخابراتروزانه11391342

لروزانه1140 ازکنتر 93 شتر

یکروزانه1140 یزبیوالکتر 91 صنعتر سهندتتر

ونیکروزانه-1140 واین بابل-الکتر 90نوشتر

ونیکروزانه-1141 یز-الکتر 90تتر

یکشبانه1143 91خواجه نصتربیوالکتر

ونیکروزانه-1144 90مالک اشتر-الکتر

91 یزدمخابراتروزانه1146

95بوعیل همدانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1148

95بوعیل همدانسیستمهای قدرتروزانه1148

لروزانه-1150 90اصفهان-کنتر

419388اصفهان-مخابراتشبانه11501162

ازمخابراتروزانه1151 91 صنعتر شتر

96بوعیل همدانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1152

96بوعیل همدانسیستمهای قدرتروزانه1152

90اراک-قدرتشبانه-1152

90صنعتر سهند-مخابراتروزانه-1152

90اصفهان-مخابراتروزانه-1152

یزمخابراتروزانه1153 91 صنعتر سهندتتر

یزمخابراتروزانه1153 91 تتر

90باهتن کرمان-مخابراتروزانه-1153

90گیالن-مخابراتروزانه-1153
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کبترمهندیس هسته ایروزانه1156 91امتر

90فردویس-قدرتروزانه-1157

یکنوبت دوم1158 93خواجه نصتربیوالکتر

ونیکشبانه11581170 420688رجایی-الکتر

لروزانه-1159 90صنعتر شاهرود-کنتر

90مالک اشتر-قدرتروزانه-1159

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1160

ازمخابراتروزانه1161 91 صنعتر شتر

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1162

96صنعتر اصفهانمخابرات سیستمروزانه1162

91تحصیالت تکمییل کرمانمهندیس هسته ایروزانه1162

90گیالن-قدرتشبانه-1162

ونیکروزانه-1163 90چمران-الکتر

90ارومیه-قدرتروزانه-1163

90اراک-مکاترونیکروزانه-1165

91 اصفهانمهندیس هسته ایروزانه1168

91 یزدمخابراتروزانه1168

از-مخابراتروزانه-1168 90صنعتر شتر

ازمخابراتروزانه1169 91 صنعتر شتر

91 شاهدمخابراتروزانه1169

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-1169

418088شاهد-مخابراتروزانه11691181

ونیکشبانه11691181 420088--الکتر

لروزانه1170 لکنتر 97بهشترکنتر

92فردویسسیستم1170

جند-قدرتروزانه-1170 90بتر

ونیکروزانه-1170 90ارومیه-الکتر

ونیکروزانه-1170 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 17.690امتر

لروزانه-1172 یز-کنتر 90تتر

ازمخابراتروزانه1174 91 صنعتر شتر

جند-قدرتروزانه-1176 90بتر

ونیکروزانه11761188 419588صنعتر شاهرود-الکتر
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90گیالن-مخابراتروزانه-1177

ازمخابرات میدان و موجروزانه1179 98 شتر

ونیکروزانه-1179 90چمران-الکتر

لروزانه-1180 یز-کنتر 90تتر

90سمنان-قدرتشبانه-1180

90زنجان-قدرتشبانه-1180

91 سمنانمدیریت-مهندیس قدرت روزانه1182

ونیکروزانه-1182 90چمران-الکتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1183 96امتر

یک بهداشتروزانه1183 ن کبترمهندیس فتر 96امتر

94فردویسمخابرات سیستممخابراتشبانه-1183

96مالیرسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1184

ییکروزانه1184 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96مالیرالکتر

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-1184

90شاهد-مخابراتروزانه-1184

92چمران اهوازقدرتشبانه1186

یکشبانه1186 91خواجه نصتربیوالکتر

ونیکروزانه-1186 ونیک)هسته ای الکتر 90بهشتر(الکتر

لروزانه-1186 90عباسپور-کنتر

ازسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1189 96صنعتر شتر

ییکروزانه1189 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر ازالکتر 96صنعتر شتر

90لرستان-قدرتروزانه-1189

90خواجه نصتر-مکاترونیکشبانه-1189

یکروزانه1190 92فردویسبیوالکتر

93 صنعتر بابلقدرتنوبت دوم1191

ونیکروزانه-1191 یز-الکتر 90تتر

93 صنعتر اصفهانمخابراتنوبت دوم1192

92بوعیل همدانقدرتشبانه1192

یزمخابراتروزانه1192 91 صنعتر سهندتتر

91 فردویسمخابراتروزانه1192

ونیکروزانه-1192 ونیک)هسته ای الکتر 90اصفهان(الکتر

جند-قدرتروزانه-1192 90بتر
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95ارومیه-قدرتروزانه-1194

95ارومیهقدرتروزانه1194

یز-مخابراتروزانه-1194 90تتر

91 رازی کرمانشاهمخابراتروزانه1195

لروزانه1196 92شاهدکنتر

93اهواز- شهیدچمرانقدرتروزانه1197

93 صنعتر قمقدرتروزانه1197

ونیکروزانه-1197 90چمران-الکتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1197

نروزانه1200 92شاهرودماشیر

90سمنان-قدرتشبانه-1200

ونیکروزانه-1200 ونیکالکتر 90زنجانمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه-1200 ونیک)هسته ای الکتر 90بهشتر(الکتر

ونیکروزانه-1201 90صنعتر شاهرود-الکتر

ونیکروزانه12011214 417488صنعتر سهند-الکتر

415588صنعتر سهند-مخابراتروزانه12021216

ونیکروزانه-1203 یز-الکتر 90تتر

90کردستان-قدرتروزانه-1203

91خواجه نصترمخابراتشبانه1205

90خواجه نصتر-مخابراتشبانه-1205

یکز.پ.مروزانه-1205 90شاهدبیوالکتر

415288صنعتر سهند-مخابراتروزانه12061220

ونیکروزانه-1207 90مالک اشتر-الکتر

ونیکروزانه12071220 417188شاهد-الکتر

ونیکروزانه-1209 90شاهد-الکتر

ونیکروزانه-1211 واین بابل-الکتر 90نوشتر

90ارومیه-مخابراتروزانه-1211

90خلیج فارس بوشهر-مخابراتروزانه-1211

94مالک اشترمخابرات سیستممخابراتروزانه-1212

90زنجان-قدرتشبانه-1212

لشبانه12121225 458988صنعتر اصفهان-کنتر

لروزانه12131226 458688صنعتر شاهرود-کنتر
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96اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1214

96اصفهانکاربردپرتوهاروزانه1214

ونیکشبانه-1214 از-الکتر 90شتر

از-مخابراتروزانه-1215 90صنعتر شتر

لشبانه12161229 واین بابل-کنتر 458488نوشتر

ونیکشبانه-1217 یز-الکتر 90تتر

ونیکروزانه-1217 یز-الکتر 90تتر

جند-قدرتروزانه-1218 90بتر

ونیکشبانه12191232 416188شاهد-الکتر

کبترفتونیکمخابراتشبانه-1220 90امتر

لروزانه-1220 17.2190اصفهان-کنتر

از-مخابراتروزانه-1221 90صنعتر شتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتشبانه-1223

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1223 90بیر

90ارومیه-مخابراتروزانه-1223

91پردییس قزوینمخابراتروزانه1224

ونیکروزانه-1226 ونیک)هسته ای الکتر 90بهشتر(الکتر

یکز.پ.مروزانه1227 ازبیوالکتر 97شتر

لشبانه-1227 یز-کنتر 90تتر

ونیکروزانه-1227 90چمران-الکتر

90تفرش-قدرتشبانه-1227

ونیکشبانه-1229 95خواجه نصترنانو-افزاره های میکروالکتر

95خواجه نصترنانو-افزاره های میکروشبانه1229

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1229

90سیستان و بلوچستان-قدرتروزانه-1230

ونیکروزانه-1233 از-الکتر 426492صنعتر شتر

لروزانه-1233 90اصفهان-کنتر

90ارومیه-مخابراتروزانه-1234

ونیکروزانه-1234 90تفرش-الکتر

90سمنان-قدرتشبانه-1235

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1236

98رجاییسیستمهای قدرتشبانه1238
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یزمخابراتروزانه1238 91 تتر

ونیکروزانه-1238 90گیالن-الکتر

ونیکروزانه-1239 90چمران-الکتر

از-مخابراتروزانه-1240 90صنعتر شتر

90سیستان و بلوچستان-قدرتروزانه-1243

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1244

96بهشترمخابرات سیستمشبانه1244

90صنعتر شاهرود-قدرتشبانه-1245

90فردویس-مخابراتروزانه-1245

90یزد-مخابراتروزانه-1246

یکز.پ.مروزانه-1246 90اصفهانبیوالکتر

90تحصیالت تکمییل کرمان-قدرتشبانه-1247

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1249

ونیکروزانه1251 93اهواز- شهیدچمرانالکتر

90شهرکرد-قدرتشبانه-1252

90کاشان-قدرتشبانه-1255

90--قدرتروزانه-1256

96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1257

96خواجه نصترمکاترونیکشبانه1257

یزمخابرات سیستمروزانه1258 1400تتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1258

ن الملیل قزوین-مخابراتروزانه-1258 90بیر

ونیک)هسته ای روزانه1260 93بهشتر(الکتر

کبترمهندیس هسته ایروزانه1261 91امتر

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-1261

یکز.پ.مروزانه-1262 ازبیوالکتر 90شتر

93اهواز- شهیدچمرانقدرتنوبت دوم1263

90کردستان-قدرتروزانه-1263

ونیکروزانه12631276 یزنانو-افزاره های میکروالکتر 412788تتر

لشبانه-1264 ن الملیل قزوین-کنتر 90بیر

91 اصفهانمخابراتروزانه1265

410288فردویس-مخابراتشبانه12681282
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ونیکروزانه-1269 واین بابل-الکتر 90نوشتر

90شاهد-مخابراتروزانه-1270

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-1270

85شاهدمخابرات سیستممخابرات--1270

ونیکروزانه12711284 412188صنعتر سهند-الکتر

ونیک)هسته ای روزانه1273 کبتر(الکتر 93امتر

91 فردویسمخابراتشبانه1273

90علم و صنعت-مخابراتشبانه-1274

جند-مخابراتروزانه12741288 409488بتر

یکز.پ.مروزانه-1276 90صنعتر سهندبیوالکتر

409188باهتن کرمان-مخابراتشبانه12761290

یکروزانه1277 ازبیوالکتر 93 شتر

90صنعتر شاهرود-قدرتشبانه-1277

جند-قدرتروزانه-1277 90بتر

یکروزانه1279 91 فردویسبیوالکتر

لروزانه-1279 90مالک اشتر-کنتر

یز-مکاترونیکروزانه-1279 90تتر

لروزانه1280 لکنتر ازکنتر 99صنعتر شتر

یکز.پ.مروزانه-1283 90شاهدبیوالکتر

ونیکروزانه-1285 ونیکالکتر 95شاهدمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه1285 95شاهدمدارهای مجتمع الکتر

جند-قدرتروزانه-1285 90بتر

از-مخابراتروزانه-1286 90صنعتر شتر

93بهشترمهندیس سیستم های انرژیروزانه1287

کبترمدیریت-مهندیس قدرت شبانه1287 91امتر

90رجایی-مخابراتشبانه-1288

یکز.پ.مشبانه-1289 90-بیوالکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1290

واین بابل-مخابراتروزانه-1290 90نوشتر

ونیکروزانه-1290 ونیکالکتر 16.8990چمرانمدارهای مجتمع الکتر

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1292 90بیر

90شاهد-مخابراتروزانه-1293
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لشبانه-1294 یز-کنتر 90تتر

90کردستان-قدرتروزانه-1294

91 اصفهانمهندیس هسته ایروزانه1295

کبترفتونیکمخابراتشبانه-1295 90امتر

لشبانه12951308 452688فردویس-کنتر

از-مخابراتروزانه-1296 90صنعتر شتر

ازسیستمروزانه1297 92شتر

90بوعیل همدان-قدرتشبانه-1297

90تحصیالت تکمییل کرمان-قدرتشبانه-1299

92بهشترمهندیس هسته ایروزانه1300

یکز.پ.مشبانه-1300 واین بابلبیوالکتر 90نوشتر

90سمنان-قدرتشبانه-1300

ونیک--1301 85بهشتر-الکتر

ونیکروزانه1302 کرمانالکتر 93 شهیدباهتن

90سمنان-قدرتشبانه-1302

کبترمدیریت-مهندیس قدرت شبانه1303 91امتر

ونیکروزانه-1305 ونیکالکتر 95شاهدمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه1305 95شاهدمدارهای مجتمع الکتر

91 یزدمخابراتروزانه1305

91 فردویسمخابراتشبانه1305

90اراک-قدرتشبانه-1305

90کردستان-قدرتروزانه-1305

91 سمنانمکاترونیکروزانه1307

90کردستان-قدرتروزانه-1307

ونیکروزانه-1307 90شاهد-الکتر

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1308 90بیر

از-مخابراتروزانه-1311 90صنعتر شتر

ازمخابراتروزانه1312 91 صنعتر شتر

90رجایی-قدرتروزانه-1312

91 یزدمخابراتروزانه1314

ونیکشبانه-1314 90رجایی-الکتر

کبتر(قدرت)هسته ای نوبت دوم1315 93امتر

ww
w.mta

gha
vi.ir 

 حرفه اى ترین آموزشهاى ویدیویى ویژه

کنکورهاى ارشد و دکترا و المپیادهاى برق

@mtaghavi_ir ا  کنکور ارشد و دک��
�

�ن مرکز برگزاری �السهای مالت�مد�ای آماد� تخصصی�� خانه برق

www.mtaghavi.ir و�سا�ت رس� استاد تقوی ک��



سالمعدلنمره کلمحل قبویلگرایشرشتهنوبت قبویلرتبه بدون سهمیهرتبه با سهمیه

ونیکروزانه-1315 واین بابل-الکتر 90نوشتر

لروزانه13151329 451588صنعتر شاهرود-کنتر

از-مخابراتروزانه-1317 90صنعتر شتر

ونیکروزانه-1317 ونیک)هسته ای الکتر 90بهشتر(الکتر

ازمخابراتروزانه1319 91 صنعتر شتر

90یزد-قدرتشبانه-1320

405488باهتن کرمان-مخابراتروزانه13201334

90باهتن کرمان-مخابراتروزانه-1321

کبتر-مخابراتروزانه-1321 90امتر

ونیکشبانه-1321 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 90امتر

ازمخابراتروزانه1322 91 صنعتر شتر

از-مخابراتروزانه-1324 90صنعتر شتر

کبترمدیریت-مهندیس قدرت شبانه1325 91امتر

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-1327

ونیکروزانه-1328 ونیکالکتر 90گیالنمدارهای مجتمع الکتر

90کردستان-قدرتروزانه-1332

ونیکروزانه-1335 ونیک)هسته ای الکتر 90بهشتر(الکتر

ونیکروزانه-1335 90مالک اشتر-الکتر

91خواجه نصترمخابراتشبانه1336

90بوعیل همدان-قدرتشبانه-1336

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1336 90بیر

ونیک)هسته ای روزانه1339 کبتر(الکتر 93امتر

ونیکروزانه-1342 90رازی کرمانشاه-الکتر

یز-مکاترونیکروزانه-1342 90تتر

91بهشترمهندیس هسته ایروزانه1343

یکز.پ.مروزانه-1344 90اصفهانبیوالکتر

ونیکروزانه-1344 90رازی کرمانشاه-الکتر

لروزانه-1346 از-کنتر 90صنعتر شتر

96اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1348

یکروزانه1348 96اصفهانبیوالکتر

91پردییس قزوینمخابراتشبانه1348

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-1349
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یکز.پ.مروزانه13491363 403088سمنانبیوالکتر

یکروزانه1350 92شاهدبیوالکتر

91 یزدمخابراتروزانه1350

90کردستان-قدرتروزانه-1353

ییکقدرتشبانه1355 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97خواجه نصترالکتر

لروزانه1356 98مالک اشترکنتر

90مالک اشتر-مخابراتروزانه-1357

91 صنعتر مالک اشترمخابراتروزانه1358

90علوم و تکنولوژی کرمانبرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیقدرتروزانه-1358

90یزد-قدرتشبانه-1359

14.3890یزد-قدرتشبانه-1359

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1362

91 صنعتر بابلمخابراتروزانه1365

90بوعیل همدان-قدرتشبانه-1365

از-مخابراتروزانه-1367 90صنعتر شتر

92زنجانسیستمشبانه1370

91 اصفهانمهندیس هسته ایروزانه1371

401588یزد-مخابراتشبانه13721386

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1373 90بیر

لروزانه-1374 لکنتر 95مالک اشترکنتر

لروزانه1374 95مالک اشترکنتر

یکشبانه1374 91خواجه نصتربیوالکتر

یزمخابراتروزانه1374 91 صنعتر سهندتتر

کبترمدیریت-مهندیس قدرت شبانه1376 91امتر

ونیکشبانه-1376 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 90امتر

96تربیت مدرسسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1377

96تربیت مدرس- نوبت دوممخابرات میدان و موجشبانه1377

ونیکشبانه-1378 یز-الکتر 90تتر

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه13781392 400988بیر

یکز.پ.مروزانه-1379 ازبیوالکتر 90شتر

یکشبانه1380 91خواجه نصتربیوالکتر

لشبانه-1380 90فردویس-کنتر
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ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1382 90بیر

90صنعتر شاهرود-قدرتشبانه-1382

ونیکروزانه-1383 90شاهد-الکتر

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1384 90بیر

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1386

یکروزانه1386 96صنعتر اصفهانبیوالکتر

90صنعتر سهند-مخابراتروزانه-1386

یز-مخابراتشبانه13861400 400588تتر

ونیک--1386 85مالک اشتر-الکتر

ونیکروزانه-1387 90باهتن کرمان-الکتر

لشبانه-1387 90فردویس-کنتر

یکز.پ.مشبانه-1387 90فردویسبیوالکتر

400288ارومیه-مخابراتروزانه13891403

445788--مخابراتشبانه13891404

90محقق اردبییل-قدرتروزانه-1390

ونیکروزانه-1390 90صنعتر شاهرود-الکتر

90شاهد-مخابراتروزانه-1394

90مالک اشتر-مخابراتروزانه-1397

96تربیت مدرسسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1398

لشبانه1398 96تربیت مدرس- نوبت دومکنتر

ونیکروزانه1398 93 صنعتر بابلالکتر

90سمنان-قدرتشبانه-1398

لروزانه13991419 440588رجایی-کنتر

ونیکروزانه1400 1400سمنانمدارهای مجتمع الکتر

یکز.پ.مشبانه-1400 90فردویسبیوالکتر

یکز.پ.مروزانه-1400 90اصفهانبیوالکتر

96اصفهانمخابرات سیستمروزانه1401

90سمنان-قدرتشبانه-1401

90رجایی-مخابراتشبانه-1405

ونیک--1405 85مالک اشترفتونیکالکتر

90سیستان و بلوچستان-قدرتشبانه-1406

لروزانه-1406 90صنعتر سهند-کنتر
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96خواجه نصترسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1407

96خواجه نصترمخابرات میدان و موجروزانه1407

لروزانه-1407 90صنعتر شاهرود-کنتر

یز-مخابراتشبانه-1409 90تتر

401888ارومیه-قدرتروزانه14101425

ونیکشبانه-1411 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 90امتر

لوم محمدیریت-مهندیس قدرت روزانه1412 فته وع 91مرکزپردییس علوم وتکنولوژی پیشر

91 شاهدمخابراتروزانه1412

یکز.پ.مروزانه-1412 واین بابلبیوالکتر 90نوشتر

از-مخابراتروزانه-1418 90صنعتر شتر

یکز.پ.مروزانه-1418 90اصفهانبیوالکتر

یز- شهیدمدین آذربایجانقدرتروزانه1420 93تتر

90مالیر-قدرتروزانه-1420

یز-مکاترونیکروزانه-1424 90تتر

90مالک اشتر-قدرتشبانه-1425

ونیکشبانه14251440 واین بابل-الکتر 400688نوشتر

90تحصیالت تکمییل کرمان-قدرتشبانه-1427

ونیکشبانه-1427 90رجایی-الکتر

90کردستان-قدرتروزانه-1428

ونیکروزانه1429 ونیکالکتر 99مالک اشترمدارهای مجتمع الکتر

لشبانه-1429 90فردویس-کنتر

ن الملیل قزوین-قدرتشبانه-1429 90بیر

92شاهدسیستمروزانه1430

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1430

ونیکروزانه-1430 90گیالن-الکتر

ونیکشبانه-1431 90رجایی-الکتر

91 یزدمخابراتروزانه1432

92بهشرقدرتروزانه1433

90گیالن-مخابراتشبانه-1433

396888سمنان-مخابراتروزانه14331447

ونیکروزانه-1434 90باهتن کرمان-الکتر

90مالک اشتر-قدرتشبانه-1434
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ونیکروزانه-1434 90صنعتر سهند-الکتر

400088--مخابراتروزانه14341449

ونیکشبانه14351446 397088شاهد-الکتر

90مالک اشتر-قدرتشبانه-1436

لروزانه-1436 90صنعتر شاهرود-کنتر

از-مخابراتروزانه-1437 90صنعتر شتر

ونیکروزانه-1439 90زنجان-الکتر

ازمخابرات سیستممخابراتروزانه-1440 90صنعتر شتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1442

ونیکروزانه-1443 90صنعتر سهند-الکتر

یکز.پ.مروزانه-1443 واین بابلبیوالکتر 90نوشتر

92تربیت دبتر شهید رجاییمخابراتشبانه1444

90شهرکرد-قدرتشبانه-1444

ونیکشبانه-1445 ونیکالکتر 90رجاییمدارهای مجتمع الکتر

96صنعتر سهندسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1446

یز-صنعتر سهندسیستم های قدرتروزانه1446 96تتر

کرمانمخابراتروزانه1446 91 شهیدباهتن

ونیکروزانه-1446 90مالک اشتر-الکتر

ونیکشبانه1447 97خواجه نصترنانو-افزاره های میکروالکتر

ونیکروزانه-1447 واین بابل-الکتر 90نوشتر

ونیکروزانه-1447 90سمنان-الکتر

90یزد-مخابراتروزانه-1447

یکز.پ.مروزانه-1447 ازبیوالکتر 90شتر

ونیکشبانه14471469 یز-الکتر 395488تتر

لشبانه-1449 لکنتر 97علم و صنعتکنتر

97تربیت مدرسمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه1454

ونیکروزانه-1454 90تفرش-الکتر

90صنعتر سهند-مخابراتروزانه-1454

ونیکروزانه-1456 90چمران-الکتر

ونیکروزانه-1458 90شاهد-الکتر

90شهرکرد-قدرتشبانه-1458

90سمنانبرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیقدرتشبانه-1458
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91 سمنانمکاترونیکروزانه1459

لشبانه-1460 واین بابل-کنتر 90نوشتر

لروزانه-1461 90باهتن کرمان-کنتر

397988سمنان-مخابراتروزانه14611476

90کردستان-قدرتروزانه-1463

ونیکروزانه14641479 یزنانوفناوریالکتر 397888تتر

ونیکروزانه-1465 90مالک اشتر-الکتر

90کردستان-قدرتروزانه-1466

ونیکروزانه-1466 90صنعتر شاهرود-الکتر

90مالیر-قدرتشبانه-1468

90صنعتر اصفهان-قدرتشبانه-1469

95صنعتر سهندسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1470

95سهندسیستمهای قدرتروزانه1470

لروزانه-1470 لکنتر 94مالک اشترکنتر

یز-مکاترونیکروزانه-1470 90تتر

جند-قدرتشبانه-1470 90بتر

جند-قدرتشبانه-1470 90بتر

لروزانه14701485 480088باهتن کرمان-کنتر

90کردستان-قدرتروزانه-1471

91 صنعتر مالک اشترمخابراتروزانه1473

لروزانه-1475 90صنعتر سهند-کنتر

ونیکروزانه-1476 90شهرکرد-الکتر

90کردستان-قدرتروزانه-1476

ونیکروزانه-1478 واین بابل-الکتر 90نوشتر

لروزانه-1478 90صنعتر سهند-کنتر

ونیکروزانه14781493 396488رازی کرمانشاه-الکتر

ونیکروزانه-1480 90شاهد-الکتر

90صنعتر سهند-مخابراتروزانه-1480

کرمانمخابراتروزانه1481 91 شهیدباهتن

90کردستان-قدرتروزانه-1481

90مالیر-قدرتشبانه-1482

جند-مخابراتروزانه-1482 90بتر
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91 یزدمخابراتروزانه1483

لروزانه1484 ازکنتر 93 صنعتر شتر

90مالک اشتر-مخابراتروزانه-1484

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1485

جند-قدرتشبانه-1485 90بتر

90یزد-مخابراتروزانه-1487

جند-قدرتشبانه-1487 90بتر

90مالیر-قدرتشبانه-1487

90صنعتر شاهرود-مکاترونیکشبانه-1489

ونیکشبانه-1490 ونیکالکتر 90چمرانمدارهای مجتمع الکتر

جند-قدرتشبانه-1491 90بتر

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1494

96صنعتر اصفهانمخابرات سیستمروزانه1494

90یزد-مخابراتروزانه-1495

90سیستان و بلوچستان-قدرتشبانه-1498

ونیکشبانه14981513 394888ارومیه-الکتر

97صنعتر اصفهانشبکه های مخابرایرمخابراتروزانه1500

96-سیستمهای قدرتقدرتشبانه-1500

96رجاییسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1500

لروزانهفرهنگیان1500 96رجاییکنتر

96مخابرات میدان و موجشبانه1500

ونیکروزانه1500 92صنعتر بابلمیکروالکتر

لروزانه1500 یزکنتر 92تتر

جند-قدرتروزانه-1500 90بتر

90مالک اشتر-قدرتشبانه-1500

یکز.پ.مروزانه-1500 واریبیوالکتر ن 90حکیم ستر

جند-مخابراتروزانه15001515 392588بتر

85علم و صنعتمخابرات میدان و موجمخابرات--1500

93 صنعتر بابلمخابراتروزانه1501

90مالیر-قدرتشبانه-1502

یکشبانه1503 91 فردویسبیوالکتر

از-مخابراتشبانه15031518 392388شتر
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92شاهدسیستمروزانه1504

12.4390سمنان-مخابراتروزانه-1504

ونیکروزانه-1505 واین بابل-الکتر 90نوشتر

91 یزدمخابراتروزانه1506

96خوارزیم تهرانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1507

لروزانه1507 96خوارزیمکنتر

یزنانوفناوریروزانه1507 91 تتر

90مالیر-قدرتشبانه-1509

یکز.پ.مروزانه-1509 90اصفهانبیوالکتر

لروزانه1510 لکنتر ازکنتر 97شتر

یزمکاترونیکمکاترونیکشبانه-1510 94تتر

91اراکمکاترونیکشبانه1511

91زاهدان- سیستان وبلوچستان مخابراتشبانه1511

لروزانه-1512 از-کنتر 90صنعتر شتر

لروزانه-1512 90صنعتر سهند-کنتر

90شاهد-مخابراتروزانه-1513

یکروزانه1514 91 شاهدبیوالکتر

یکز.پ.مروزانه-1515 ازبیوالکتر 90شتر

انتفایع-1516 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

90صنعتر شاهرود-مکاترونیکروزانه-1517

90مالیر-قدرتشبانه-1519

ونیکروزانه-1520 90صنعتر سهند-الکتر

ونیکشبانه-1521 یز-الکتر 90تتر

90سیستان و بلوچستان-قدرتشبانه-1522

90یزد-مخابراتروزانه-1523

ازقدرتپردیس خود گردان1524 93 صنعتر شتر

لشبانه-1528 90شاهد-کنتر

یکز.پ.مروزانه-1531 واریبیوالکتر ن 90حکیم ستر

90صنعتر سهند-مخابراتروزانه-1533

لروزانه1534 92شاهرودکنتر

90شاهد-مخابراتروزانه-1534

ونیکروزانه1535 93 صنعتر همدانالکتر
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ونیکروزانه-1535 90صنعتر سهند-الکتر

انتفایع-1535 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

لروزانه-1536 90صنعتر سهند-کنتر

ونیکشبانه-1537 یز-الکتر 90تتر

90یزد-مخابراتروزانه-1537

ونیکشبانه15371552 392788--الکتر

ونیکشبانه15401555 یز-الکتر 392688تتر

واین بابل-مخابراتشبانه-1542 90نوشتر

90سیستان و بلوچستان-قدرتشبانه-1542

یکز.پ.مروزانه-1542 واین بابلبیوالکتر 90نوشتر

91رشت- گیالن مخابراتروزانه1543

90صنعتر شاهرود-مکاترونیکروزانه-1543

ونیکروزانه-1543 90گیالن-الکتر

لروزانه-1543 90تفرش-کنتر

لشبانه15431560 434388صنعتر شاهرود-کنتر

یزفتونیکروزانه1546 91 تتر

90یزد-مخابراتروزانه-1546

ونیکروزانه15461561 392088زنجان-الکتر

389788باهتن کرمان-مخابراتروزانه15461561

ونیکشبانه15471562 391988--الکتر

ونیکشبانه15491564 واین بابل-الکتر 391888نوشتر

ونیکشبانه15491564 یزفتونیکالکتر 391888تتر

ونیکشبانه15511933 ونیک)هسته ای الکتر کبتر(الکتر 391788امتر

لروزانه-1552 90صنعتر شاهرود-کنتر

389288--مخابراتشبانه15531568

ونیکروزانه-1556 یزفتونیکالکتر 90تتر

90سیستان و بلوچستان-قدرتشبانه-1557

ونیکروزانه-1558 یف-الکتر 90شر

یزنانوفناوریروزانه1560 91 تتر

لروزانه-1560 90صنعتر سهند-کنتر

388988سمنان-مخابراتشبانه15601575

یکز.پ.مروزانه-1561 90شاهدبیوالکتر
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سالمعدلنمره کلمحل قبویلگرایشرشتهنوبت قبویلرتبه بدون سهمیهرتبه با سهمیه

91پردییس قزوینمخابراتشبانه1562

90یزد-مخابراتروزانه-1563

1400رازی کرمانشاهنانو-افزاره های میکروروزانه1564

یزمخابراتروزانه1564 91 صنعتر سهندتتر

یزمخابراتشبانه1565 91 تتر

90سمنان-مخابراتروزانه-1569

92قزوینمخابرات میدان و موجشبانه1571

ونیکروزانه-1573 90مالک اشتر-الکتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1573

انتفایع-1575 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

93صنعتر اراکقدرتروزانه1577

ونیکشبانه15781594 389988صنعتر شاهرود-الکتر

لشبانه15781595 یز-کنتر 431888تتر

91 اصفهانمهندیس هسته ایروزانه1581

لروزانه-1581 90مالک اشتر-کنتر

لروزانه-1581 90صنعتر سهند-کنتر

ونیکشبانه15811597 389888شاهد-الکتر

ونیکشبانه-1582 90صنعتر اصفهان-الکتر

از-مخابراتشبانه-1583 90شتر

91 صنعتر مالک اشترمخابراتروزانه1584

انتفایع-1586 90هدف ساری-قدرتغتر

یکز.پ.مروزانه-1587 90اصفهانبیوالکتر

لروزانه-1589 90علم و صنعت-کنتر

387388یزد-مخابراتشبانه15891604

90شاهد-مخابراتروزانه-1590

یکز.پ.مشبانه15901867 ازبیوالکتر 405388شتر

91 فردویسمخابراتشبانه1592

90فردویس-مخابراتشبانه-1594

90باهتن کرمان-مخابراتروزانه-1596

ونیکشبانه15981614 388788گیالن-الکتر

انتفایع-1599 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

ازمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-1600 94شتر
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ونیکروزانه1600 92گیالنمیکروالکتر

ونیکروزانه-1600 90رازی کرمانشاه-الکتر

ونیکروزانه-1600 ونیکالکتر 90صنعتر شاهرودمدارهای مجتمع الکتر

ازمخابرات سیستممخابراتشبانه-1600 90شتر

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه-1600 90بیر

لروزانه-1602 90اصفهان-کنتر

ونیکروزانه-1603 90تفرش-الکتر

انتفایع-1603 13.7190عالمه فیض کاشاین-قدرتغتر

386788شاهد-مخابراتشبانه16031618

386388ارومیه-مخابراتشبانه16071622

یکروزانه1609 91 سمنانبیوالکتر

لروزانه-1612 90باهتن کرمان-کنتر

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه-1612 90بیر

ونیکروزانه-1614 از-الکتر 95صنعتر شتر

ونیکروزانه1614 ازالکتر 95صنعتر شتر

ونیکروزانه-1614 ونیک)هسته ای الکتر از(الکتر 90شتر

از-مخابراتشبانه-1616 90شتر

90اصفهانمهندیس سیستم های انرژیقدرتروزانه-1618

91 شاهدمخابراتروزانه1626

90اصفهان-مخابراتروزانه-1626

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1627

یکز.پ.مروزانه-1627 90صنعتر سهندبیوالکتر

لشبانه-1627 90مالک اشتر-کنتر

90مالک اشتر-مخابراتشبانه-1630

90فردویس-مخابراتشبانه-1630

90مالک اشتر-مخابراتشبانه-1630

یکروزانه1632 91 صنعتر بابلبیوالکتر

انتفایع-1632 90عالمه فیض کاشاین-قدرتغتر

384788باهتن کرمان-مخابراتشبانه16341650

92صنعتر بابلسیستمشبانه1636

کبتر-مخابراتروزانه-1638 90امتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1639
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90سمنان-مکاترونیکروزانه-1639

90یزد-مخابراتروزانه-1640

97صنعتر قمسیستمهای قدرتقدرتروزانه1641

لروزانه-1641 90کردستان-کنتر

93 شهرکردقدرتروزانه1642

93 صنعتر کرمانشاهقدرتروزانه1642

ونیکشبانه-1642 90شاهد-الکتر

واین بابل-مخابراتشبانه-1645 90نوشتر

لوم محمدیریت-مهندیس قدرت روزانه1646 فته وع 91مرکزپردییس علوم وتکنولوژی پیشر

91 یزدمخابراتروزانه1646

لروزانه-1646 90باهتن کرمان-کنتر

ونیکروزانه1650 92چمران اهوازالکتر

کبترمهندیس هسته ایشبانه1650 91امتر

ونیکروزانه-1650 90گیالن-الکتر

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه-1651 90بیر

یز-قدرتپردیس-1653 90تتر

ازمخابراتروزانه1658 93 صنعتر شتر

90مالک اشتر-قدرتشبانه-1658

جند-مخابراتروزانه-1659 90بتر

ونیکروزانه16591675 385188--الکتر

ونیکشبانه16591675 385188صنعتر شاهرود-الکتر

90مالک اشتر-قدرتشبانه-1661

1400صنعتر اصفهانمخابرات سیستمشبانه1662

ونیکروزانه-1663 یز-الکتر 90تتر

90ارومیه-مخابراتروزانه-1664

ونیک-16661682 384888--الکتر

90فردویس-مخابراتشبانه-1668

90شاهد-مخابراتروزانه-1669

انتفایع-1671 90عالمه فیض کاشاین-قدرتغتر

ونیکشبانه1675 کبترفتونیکالکتر 97امتر

97بهشترمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه1675

لروزانه-1675 90صنعتر سهند-کنتر
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ونیکروزانه-1675 90رازی کرمانشاه-الکتر

ونیکروزانه-1676 90صنعتر شاهرود-الکتر

لروزانه-1679 90باهتن کرمان-کنتر

لروزانه-1681 90صنعتر شاهرود-کنتر

96رجاییسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1683

ییکشبانه1683 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر شهیدرجایی- نوبت دومالکتر 96تربیت دبتر

یکز.پ.مروزانه-1683 90شاهدبیوالکتر

یکز.پ.مروزانه-1684 واین بابلبیوالکتر 90نوشتر

انتفایع-1685 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

ونیکروزانه-1693 90ارومیه-الکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1694

90سمنان-مکاترونیکشبانه-1696

90یزدمخابرات سیستممخابراتشبانه-1697

96مالک اشترسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1698

96مالک اشترمخابرات سیستمشبانه1698

92کرمانمکاترونیکروزانه1700

91تهرانمکاترونیکپردیس1700

90باهتن کرمان-قدرتروزانه-1700

90یزدمخابرات سیستممخابراتروزانه-1700

90سمنانمخابرات سیستممخابراتروزانه-1700

ازمخابرات سیستممخابراتروزانه-1700 90صنعتر شتر

لروزانه-1700 90اصفهان-کنتر

96اصفهانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1701

یکشبانه1701 96اصفهان- نوبت دومبیوالکتر

91 صنعتر بابلمخابراتروزانه1702

یزمخابراتروزانه1705 91 صنعتر سهندتتر

ونیکشبانه-1705 90سمنان-الکتر

90شاهد-مخابراتروزانه-1706

یکروزانه1713 91 شاهدبیوالکتر

96گیالنسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1714

ونیک دیجیتالروزانه1714 96رشت-گیالن سیستم های الکتر

یکروزانه1716 91 شاهدبیوالکتر
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لشبانه-1717 از-کنتر 90شتر

ونیکروزانه-1718 90باهتن کرمان-الکتر

انتفایع-1718 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

لوم ممدیریت-مهندیس قدرت روزانه1719 فته وع 91مرکزپردییس علوم وتکنولوژی پیشر

90صنعتر سهند-مخابراتروزانه-1719

90سمنان-مخابراتروزانه-1721

ونیکروزانه-1723 ونیکالکتر 90زنجانمدارهای مجتمع الکتر

91 خلیج فارس بوشهرمخابراتروزانه1724

90ارومیه-مخابراتروزانه-1724

90یزد-مخابراتروزانه-1724

لروزانه-1727 90صنعتر شاهرود-کنتر

98 اراکسیستمهای قدرتروزانه1728

91 صنعتر بابلمخابراتروزانه1728

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه-1732 90بیر

یکز.پ.مشبانه1735 97صنعتر اصفهانبیوالکتر

انتفایع-1735 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

ونیکروزانه-1736 یزفتونیکالکتر 90تتر

یکز.پ.مروزانه-1744 90شاهدبیوالکتر

ونیکشبانه17441760 یزنانوفناوریالکتر 380188تتر

لروزانه-1747 90رجایی-کنتر

1400چمرانسیستمهای قدرتروزانه1748

لروزانه-1748 90شاهد-کنتر

91 شاهدمخابراتروزانه1749

97پژوهشگاه مواد و انرژیمهندیس سیستم های انرژیقدرتروزانه1750

92تربیت دبتر شهید رجاییمخابراتشبانه1750

انتفایع-1751 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1754

یکز.پ.مروزانه-1754 90صنعتر سهندبیوالکتر

90یزد-مخابراتروزانه-1760

جند-مخابراتروزانه-1763 90بتر

لشبانه-1764 90صنعتر اصفهان-کنتر

یزسیستمهای قدرتقدرتروزانه-1765 96تتر
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یزمکاترونیکروزانه1765 96تتر

لروزانه-1765 90صنعتر شاهرود-کنتر

ونیکشبانه-1768 واین بابل-الکتر 90نوشتر

یزمخابراتروزانه1769 91 صنعتر سهندتتر

انتفایع-1770 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

91 یزدمخابراتروزانه1771

ونیکروزانه-1771 90تفرش-الکتر

90شاهد-مخابراتشبانه-1773

لشبانه-1773 ن الملیل قزوین-کنتر 90بیر

ونیکشبانه-1775 90رازی کرمانشاه-الکتر

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه-1776 16.8690بیر

ونیکروزانه-1779 95شهرکرد-الکتر

ونیکروزانه1779 95شهرکردالکتر

90فردویس-مخابراتشبانه-1779

یز-قدرتپردیس-1780 90تتر

ونیکروزانه-1782 90ارومیه-الکتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1785

380188سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه17851804

از-مخابراتشبانه-1786 90شتر

ونیکروزانه-1786 90باهتن کرمان-الکتر

ونیکروزانه-1787 90رازی کرمانشاه-الکتر

انتفایع-1787 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

ونیکروزانه-1789 90گیالن-الکتر

لروزانه-1790 90صنعتر شاهرود-کنتر

ونیکروزانه-1791 90سمنان-الکتر

انتفایع-1792 90عالمه فیض کاشاین-قدرتغتر

ونیکروزانه-1792 90صنعتر شاهرود-الکتر

91 یزدمخابراتروزانه1794

ونیکروزانه-1794 90ارومیه-الکتر

ونیکشبانه-1794 90رازی کرمانشاه-الکتر

ونیکروزانه-1796 90گیالن-الکتر

90شاهدمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-1799
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92چمران اهوازمخابراتروزانه1800

ونیکروزانه-1800 ونیکالکتر 90گیالنمدارهای مجتمع الکتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-1801

91 صنعتر مالک اشترمخابراتروزانه1802

91 صنعتر بابلمخابراتشبانه1805

91 صنعتر مالک اشترمخابراتروزانه1805

یز-قدرتپردیس-1805 90تتر

یز-قدرتپردیس-1806 90تتر

ونیکشبانه-1806 90شاهد-الکتر

لروزانه1808 93اهواز- شهیدچمرانکنتر

انتفایع-1809 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

96علم و صنعتسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1810

96علم وصنعت ایران- نوبت دوممخابرات میدان و موجشبانه1810

قدرتشبانه18101826
ر

391888علم و صنعتراه آهن برق

374788سیستان و بلوچستان-مخابراتروزانه18101829

ونیک-18131830 376288--الکتر

90باهتن کرمان-مخابراتروزانه-1816

ونیکروزانه1818 یزنانو-افزاره های میکروالکتر 97تتر

لروزانه-1819 90تفرش-کنتر

91 صنعتر بابلمخابراتروزانه1821

ونیکروزانه-1821 ونیک)هسته ای الکتر 90تحصیالت تکمییل کرمان(الکتر

96صنعتر اصفهانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1822

لشبانه1822 96صنعتر اصفهان- نوبت دومکنتر

لشبانه-1824 90بوعیل همدان-کنتر

لروزانه1825 لکنتر 97اصفهانکنتر

96اصفهانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-1825

96اصفهان- نوبت دوممهندیس ورزششبانه1825

انتفایع-1825 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

90شاهد-مخابراتشبانه-1826

انتفایع-1828 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

97چمرانمخابرات سیستممخابراتروزانه1830

انتفایع-1831 90هدف ساری-قدرتغتر
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90فردویس-مخابراتشبانه-1834

قدرتروزانه18351851
ر

390888علم و صنعتراه آهن برق

93 صنعتر همدانبرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژینوبت دوم1838

91 سمنانمخابراتروزانه1838

373088--مخابرات-18431862

ونیکشبانه-1846 90چمران-الکتر

ونیک)هسته ای روزانه1854 از(الکتر 93 شتر

انتفایع-1855 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

90یزد-مخابراتروزانه-1856

91 صنعتر مالک اشترمخابراتشبانه1858

لروزانه-1858 لکنتر 90مالک اشترکنتر

یز-قدرتپردیس-1858 90تتر

یز-قدرتپردیس-1862 90تتر

کبتر(قدرت)هسته ای قدرتروزانه1863 97امتر

90صنعتر سهند-مخابراتروزانه-1863

ونیکروزانه1866 یز- صنعتر سهندالکتر 93تتر

ونیکروزانه-1866 ونیک)هسته ای الکتر 90تحصیالت تکمییل کرمان(الکتر

یز-قدرتپردیس-1866 90تتر

یز-قدرتپردیس-1870 90تتر

لشبانه-1870 ن الملیل قزوین-کنتر 90بیر

90ارومیه-مخابراتروزانه-1870

91 ارومیهمخابراتروزانه1872

93 شاهرودمکاترونیکنوبت دوم1873

انتفایع-1875 90علوم و فنون مازندران-قدرتغتر

90گیالن-مخابراتروزانه-1875

90شاهد-مخابراتروزانه-1877

93دزفول- صنعتر جندی شاپورقدرتروزانه1880

یکنوبت دوم1881 یز- صنعتر سهندبیوالکتر 93تتر

یز-قدرتپردیس-1883 90تتر

شهیدرجایی تهرانمخابراتروزانه1884 91 تربیت دبتر

لروزانه-1887 90باهتن کرمان-کنتر

90ارومیه-مخابراتروزانه-1890
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ونیکشبانه-1890 90سمنان-الکتر

ونیکروزانه-1890 90گیالن-الکتر

یزفتونیکروزانه1891 91 تتر

ونیکنوبت دوم1893 93 صنعتر بابلالکتر

یکروزانه1893 91 سمنانبیوالکتر

370088--مخابراتروزانه18971916

91 یزدمخابراتروزانه1898

انتفایع-1899 90هدف ساری-قدرتغتر

ونیکروزانه-1900 385492ارومیه-الکتر

92یزدمخابرات میدان و موجروزانه1900

یکروزانه1900 91 شاهدبیوالکتر

لروزانه-1902 90صنعتر شاهرود-کنتر

99چمرانمخابرات سیستممخابراتروزانه1903

99چمرانمخابرات سیستممخابراتروزانه1903

یز-مخابراتشبانه-1903 90تتر

یکروزانه1907 91 شاهدبیوالکتر

یکز.پ.مروزانه-1907 90صنعتر سهندبیوالکتر

لوم محمدیریت-مهندیس قدرت شبانه1910 فته وع 91مرکزپردییس علوم وتکنولوژی پیشر

91زاهدان- سیستان وبلوچستان مخابراتروزانه1913

ونیکروزانه-1914 97گیالندیجیتالالکتر

یکز.پ.مروزانه-1915 90صنعتر سهندبیوالکتر

ونیکروزانه-1916 90گیالن-الکتر

90یزد-مخابراتروزانه-1918

90صنعتر شاهرود-مکاترونیکشبانه-1919

91 ارومیهمخابراتروزانه1920

90فردویس-مخابراتشبانه-1921

91رشت- گیالن مخابراتشبانه1922

91 یزدمخابراتروزانه1923

91 شاهدمخابراتروزانه1927

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-1928

90یزد-مخابراتروزانه-1928

ونیکروزانه1940 92همدانالکتر
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91 صنعتر مالک اشتمخابراتشبانه1941

91 یزدمخابراتروزانه1941

لشبانه-1942 ن الملیل قزوین-کنتر 90بیر

90یزد-مخابراتروزانه-1944

لروزانه1946 یز- صنعتر سهندکنتر 93تتر

90صنعتر شاهرود-مکاترونیکروزانه-1947

ونیکشبانه-1948 90چمران-الکتر

91تحصیالت تکمییل کرمانمهندیس هسته ایشبانه1949

90گیالن-مخابراتشبانه-1949

94گیالنمخابرات سیستممخابراتروزانه-1950

91 یزدمخابراتروزانه1950

ونیکروزانه-1952 یزفتونیکالکتر 90تتر

91 یزدمخابراتروزانه1953

یکز.پ.مروزانه-1954 90صنعتر سهندبیوالکتر

ونیکروزانه-1955 یزنانوفناوریالکتر 90تتر

یکروزانه1957 یز- صنعتر سهندبیوالکتر 93تتر

90ارومیه-مخابراتشبانه-1957

367288ارومیه-مخابرات-19591978

لروزانه-1961 90صنعتر سهند-کنتر

91 یزدمخابراتروزانه1968

ونیکروزانه-1969 یزنانوفناوریالکتر 90تتر

91 یزدمخابراتروزانه1972

ونیکروزانه-1972 یزنانوفناوریالکتر 90تتر

ونیکشبانه-1975 واین بابل-الکتر 90نوشتر

ونیکروزانه-1975 90تحصیالت تکمییل کرمان-الکتر

لروزانه-1975 90تفرش-کنتر

ونیکشبانه-1975 ونیکالکتر واین بابلمدارهای مجتمع الکتر 15.5890نوشتر

جندمخابراتروزانه1977 91 بتر

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه1980

لروزانه-1982 90صنعتر سهند-کنتر

یز-قدرتپردیس-1982 90تتر

ونیکپردیس-1984 یف-الکتر 90شر
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ونیکروزانه-1986 90لرستان-الکتر

90یزد-مخابراتشبانه-1986

90سمنان-مکاترونیکشبانه-1989

انتفایع-1991 90هدف ساری-قدرتغتر

381915.3492ارومیه-مخابراتروزانه-1992

ونیکروزانه-1995 90تحصیالت تکمییل کرمان-الکتر

ونیکروزانه-1995 یزفتونیکالکتر 90تتر

یکز.پ.مروزانه-1997 90سمنانبیوالکتر

97-مخابرات میدان و موجمخابراتشبانه-2000

ونیکروزانه-2000 ونیکالکتر 97-مدارهای مجتمع الکتر

96کاشانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2000

96صنعتر شاهرودسیستمهای قدرتقدرتروزانهشاگرد اویل2000

ونیکروزانه2000 96کاشانمدارهای مجتمع الکتر

96صنعتر شاهرودمکاترونیکروزانهشاگرد اویل2000

94مالک اشترمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-2000

92زاهدانقدرتشبانه2000

90مالک اشترمخابرات امن و رمزنگاریمخابراتشبانه-2000

لروزانه-2000 90صنعتر شاهرود-کنتر

91 اصفهانمهندیس هسته ایروزانه2002

91 یزدمخابراتشبانه2002

90سمنانمخابرات سیستممخابراتشبانه-2006

95سیستمهای قدرتروزانه2008

90مالک اشتر-مخابراتشبانه-2009

ونیک2010 92تهران شمال-پیام نورالکتر

364588--مخابرات-20102029

ونیکروزانه-2014 یزفتونیکالکتر 90تتر

ونیکروزانه2016 92لرستانالکتر

ونیکروزانه2020 92زنجانالکتر

ونیکروزانه-2023 90گیالن-الکتر

91 یزدمخابراتروزانه2026

92شهرکردقدرتشبانه2028

ونیکشبانه-2028 90زنجان-الکتر
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90یزد-مخابراتروزانه-2028

ونیکشبانه-2029 90مالک اشتر-الکتر

یکز.پ.مشبانه-2030 واین بابلبیوالکتر 90نوشتر

یز-قدرتپردیس-2031 90تتر

92صنعتر کرمانمهندیس هسته ایشبانه2033

90صنعتر شاهرود-مکاترونیکروزانه-2033

ونیکروزانه-2034 90گیالن-الکتر

91 یزدمخابراتشبانه2035

کرمانمخابراتروزانه2036 91 شهیدباهتن

ونیکشبانه-2036 ونیک)هسته ای الکتر 90تحصیالت تکمییل کرمان(الکتر

ونیکروزانه-2036 ونیک)هسته ای الکتر 90اصفهان(الکتر

14.8790مالک اشتر-مخابراتشبانه-2036

92صنعتر کرمانمهندیس هسته ایشبانه2038

انتفایع-2038 90هدف ساری-قدرتغتر

91 سمنانمخابراتروزانه2041

ونیکروزانه-2041 ونیک)هسته ای الکتر 90تحصیالت تکمییل کرمان(الکتر

ونیکروزانه-2043 یزنانوفناوریالکتر 90تتر

90سمنانمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه-2043

ونیکروزانه2044 یزنانوالکتر 92تتر

شهیدرجایی تهرانمخابراتروزانه2046 91 تربیت دبتر

لروزانه-2047 90صنعتر سهند-کنتر

لروزانه2048 92شاهدکنتر

90ارومیه-مخابراتشبانه-2048

انتفایع-2048 90روزب  هان ساری-قدرتغتر

کرمانمخابراتروزانه2050 93 شهیدباهتن

ونیکروزانه-2050 90صنعتر شاهرود-الکتر

لروزانه2051 92باهتن کرمانکنتر

یزنانوفناوریروزانه2052 91 تتر

یکروزانه2052 91 سمنانبیوالکتر

90گیالن-مخابراتروزانه-2053

90خلیج فارس بوشهر-مخابراتروزانه-2056

ونیکشبانه-2056 ونیکالکتر 90سمنانمدارهای مجتمع الکتر
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یکروزانه2059 91 سمنانبیوالکتر

90صنعتر شاهرود-مکاترونیکروزانه-2059

ییکقدرتشبانه2060 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97اصفهانالکتر

93اهواز- شهیدچمرانمخابراتروزانه2062

91 صنعتر اصفهانمخابراتشبانه2064

ونیکپردیس-2064 90سیستان و بلوچستان-الکتر

ونیکشبانه-2065 ونیکالکتر 90چمرانمدارهای مجتمع الکتر

91 صنعتر مالک اشترمکاترونیکروزانه2066

ونیکشبانه-2069 90ارومیه-الکتر

90ارومیه-مخابراتشبانه-2072

ونیکشبانه-2076 90رازی کرمانشاه-الکتر

90مالک اشتر-مخابراتشبانه-2076

ونیکروزانه-2081 90گیالن-الکتر

93 شاهرودقدرتنوبت دوم2082

ن الملیل قزوینسیستمهای قدرتقدرتروزانه2083 97بیر

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-2083

90یزد-مخابراتشبانه-2086

کرمانمخابراتروزانه2091 91 شهیدباهتن

ونیکنوبت دوم2095 93اهواز- شهیدچمرانالکتر

انتفایع-2096 90عالمه فیض کاشاین-قدرتغتر

ونیکروزانه2100 ونیکالکتر 99صنعتر قممدارهای مجتمع الکتر

یزسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2100 96تتر

96شاهدسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2100

یکروزانه2100 96شاهدبیوالکتر

یزمخابرات نوریروزانه2100 96تتر

ونیکروزانه2100 92زنجانالکتر

92صنعتر بابلمخابراتشبانه2102

ونیکروزانه-2103 یزنانوفناوریالکتر 90تتر

ونیکشبانه-2105 90زنجان-الکتر

91 رازی کرمانشاهمخابراتروزانه2109

انتفایع-2110 90عالمه فیض کاشاین-قدرتغتر

ونیکروزانه-2113 90سیستان و بلوچستان-الکتر

ww
w.mta

gha
vi.ir 

 حرفه اى ترین آموزشهاى ویدیویى ویژه

کنکورهاى ارشد و دکترا و المپیادهاى برق

@mtaghavi_ir ا  کنکور ارشد و دک��
�

�ن مرکز برگزاری �السهای مالت�مد�ای آماد� تخصصی�� خانه برق

www.mtaghavi.ir و�سا�ت رس� استاد تقوی ک��



سالمعدلنمره کلمحل قبویلگرایشرشتهنوبت قبویلرتبه بدون سهمیهرتبه با سهمیه

ونیکروزانه-2114 90گیالن-الکتر

90باهتن کرمان-مخابراتروزانه-2116

انتفایع2120 انتفایع غیاث الدین جمشیدکاشاین مخابراتغتر 91ابیک-موسسه غتر

91 یزدمخابراتروزانه2120

1400مالک اشترمکاترونیکروزانه2121

لروزانه-2121 13.9990صنعتر شاهرود-کنتر

لروزانه2123 یز-  صنعتر سهند کنتر 98تتر

یکروزانه2126 واری بیوالکتر ن وار- حکیم ستر ن 91ستر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتروزانه-2126

90باهتن کرمان-مخابراتروزانه-2133

ونیکروزانه-2135 90مالک اشتر-الکتر

کرمانقدرتنوبت دوم2137 93 شهیدباهتن

ونیکروزانه-2138 90صنعتر شاهرود-الکتر

لشبانه-2139 ن الملیل قزوین-کنتر 90بیر

انتفایع-2140 90هدف ساری-قدرتغتر

انتفایع-2140 90روزب  هان ساری-قدرتغتر

لروزانه-2140 90رجایی-کنتر

91پردییس قزوینمخابراتشبانه2141

91 یزدمخابراتروزانه2141

393188خواجه نصتر-قدرت-21422165

یکز.پ.مروزانه-2144 واریبیوالکتر ن 90حکیم ستر

ونیکشبانه-2144 90گیالن-الکتر

یکروزانه2148 93 صنعتر بابلبیوالکتر

انتفایع-2153 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

ونیکروزانه-2159 90سمنان-الکتر

ونیکروزانه-2162 90صنعتر شاهرود-الکتر

یکز.پ.مروزانه-2164 واریبیوالکتر ن 90حکیم ستر

96صنعتر قمسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2169

96صنعتر قمسیستم های قدرتروزانه2169

ونیکشبانه-2170 90رازی کرمانشاه-الکتر

لروزانه-2170 90تفرش-کنتر

یزسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2174 96تتر
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یزمخابرات نوریروزانه2174 96تتر

ونیکشبانه-2174 90صنعتر شاهرود-الکتر

انتفایع-2175 90مازیار مازندران-قدرتغتر

انتفایع-2177 لغتر 90موسسه خراسان-کنتر

لروزانه2178 92زنجانکنتر

ونیکروزانه-2178 90صنعتر شاهرود-الکتر

ونیکروزانه-2180 90علم و صنعت-الکتر

ونیک-21832202 یف-الکتر 359488شر

ونیکروزانه-2185 90سیستان و بلوچستان-الکتر

90مالک اشتر-مخابراتشبانه-2189

91 ارومیهمخابراتشبانه2192

91خواجه نصترمکاترونیکروزانه2196

96صنعتر سهندسیستمهای قدرتقدرتشبانه-2199

یز-صنعتر سهند- نوبت دومسیستم های قدرتشبانه2199 96تتر

لروزانه-2199 لکنتر 90مالک اشترکنتر

95کردستانسیستمهای قدرتروزانه2200

92یزدسیستمروزانه2200

لروزانه2200 92تفرشکنتر

ونیکروزانه-2202 ونیک)هسته ای الکتر 90تحصیالت تکمییل کرمان(الکتر

جند-مخابراتروزانه-2205 90بتر

ونیکروزانه2207 92تفرشالکتر

90اراک-مکاترونیکشبانه-2210

انتفایع-2216 90عالمه فیض کاشاین-قدرتغتر

یکشبانه2218 91 صنعتر بابلبیوالکتر

انتفایع-2219 90عالمه فیض کاشاین-قدرتغتر

ونیکشبانه-2220 90گیالن-الکتر

لروزانه2221 93 صنعتر بابلکنتر

ونیکشبانه2222 ونیکالکتر 97صنعتر اصفهانمدارهای مجتمع الکتر

ونیکشبانه-2227 یزفتونیکالکتر 90تتر

ونیکشبانه-2227 90تحصیالت تکمییل کرمان-الکتر

90فردویس-مخابراتشبانه-2228

90یزد-مخابراتشبانه-2228
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جند-مخابراتروزانه-2229 90بتر

97بهشترمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه2230

انتفایع-2230 90عالمه فیض کاشاین-قدرتغتر

جندمخابراتروزانه2231 91 بتر

90سمنان-مخابراتروزانه-2234

ونیکشبانه-2235 90صنعتر شاهرود-الکتر

91تهرانمکاترونیکپردیس2236

لروزانه-2236 90مالک اشتر-کنتر

ونیکروزانه-2238 90بنابفتونیکالکتر

ونیکپردیس-2238 یف-الکتر 90شر

لروزانه2240 کرمانکنتر 93 شهیدباهتن

انتفایع-2244 لغتر 90شهاب دانش قم-کنتر

انتفایع-2250 90روزب  هان ساری-قدرتغتر

91 سمنانمخابراتروزانه2254

90ارومیه-مخابراتروزانه-2257

91 سمنانمخابراتروزانه2269

انتفایع-2271 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

353188ارومیه-مخابرات-22742293

ونیکشبانه-2275 90گیالن-الکتر

ونیکروزانه-2278 ونیکالکتر 95سمنانمدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه2278 95سمنانمدارهای مجتمع الکتر

91 ارومیهمخابراتروزانه2281

یز-قدرتپردیس-2282 90تتر

انتفایع-2284 90هدف ساری-قدرتغتر

لشبانه-2284 90صنعتر شاهرود-کنتر

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه-2287 90بیر

90مالک اشتر-مخابراتروزانه-2287

91 سمنانمخابراتروزانه2289

انتفایع-2289 90هدف ساری-قدرتغتر

ونیکشبانه-2292 90صنعتر اصفهان-الکتر

90ارومیه-مخابراتشبانه-2293

انتفایع-2295 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر
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یز-قدرتپردیس-2299 90تتر

یزفتونیکروزانه2300 91 تتر

90یزدمخابرات سیستممخابراتشبانه-2300

90یزد-مخابراتشبانه-2301

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه-2305 90بیر

لشبانه-2305 90صنعتر شاهرود-کنتر

انتفایع-2307 90روزب  هان ساری-قدرتغتر

96کاشانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-2310

96کاشان- نوبت دومسیستم های قدرتشبانه2310

91پردییس قزوینمخابراتشبانه2310

91 یزدمخابراتشبانه2312

جند-مخابراتروزانه-2317 90بتر

انتفایع-2319 90روزب  هان ساری-قدرتغتر

انتفایع-2321 ونیکغتر 90سجاد-الکتر

لروزانه-2322 90صنعتر شاهرود-کنتر

لشبانه-2322 ن الملیل قزوین-کنتر 90بیر

انتفایع-2325 لغتر 90شهاب دانش قم-کنتر

383688رجایی-قدرتروزانه23252350

91تهرانمکاترونیکپردیس2326

ونیکروزانه-2329 واری-الکتر ن 90حکیم ستر

ونیکروزانه-2336 جند-الکتر 90بتر

93 صنعتر بابلمخابراتنوبت دوم2342

ونیکشبانه-2344 90رازی کرمانشاه-الکتر

91 تربیت مدرسمخابراتروزانه2348

91 صنعتر بابلمخابراتشبانه2348

ونیکشبانه-2356 90صنعتر شاهرود-الکتر

جند-مخابراتروزانه-2359 90بتر

91 یزدمخابراتروزانه2361

یزسیستمهای قدرتقدرتشبانه-2364 96تتر

لشبانه2364 یز- نوبت دومکنتر 96تتر

ونیکشبانه-2364 90گیالن-الکتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2370
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ونیکشبانه-2371 90رازی کرمانشاه-الکتر

96شاهدسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2374

96شاهدمخابرات سیستمروزانه2374

قدرتشبانه2377
ر

97بهشترراه آهن برق

ونیک-23772397 یف-الکتر 350788شر

لشبانه-2379 ن الملیل قزوین-کنتر 90بیر

یکز.پ.مپردیس-2379 90خواجه نصتربیوالکتر

91 سمنانمخابراتشبانه2382

انتفایع-2382 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

انتفایع-2383 90روزب  هان ساری-قدرتغتر

انتفایع-2385 90هدف ساری-قدرتغتر

91 یزدمخابراتشبانه2386

لشبانه-2386 90صنعتر شاهرود-کنتر

ونیکروزانه2387 93 شهرکردالکتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2390

ونیکشبانه-2390 ونیکالکتر 90صنعتر شاهرودمدارهای مجتمع الکتر

یکنوبت دوم2391 93 صنعتر بابلبیوالکتر

91 یزدمخابراتشبانه2392

لشبانه-2393 90صنعتر شاهرود-کنتر

91 صنعتر مالک اشترمکاترونیکشبانه2395

انتفایع2398 انتفایع سجادمخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

91 یزدمخابراتشبانه2398

ونیکروزانه-2398 90سیستان و بلوچستان-الکتر

ازسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2400 96صنعتر شتر

ازمخابرات میدان و موجروزانه2400 96صنعتر شتر

ییکقدرتشبانه-2400 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95شاهدالکتر

95مقدس اردبییلسیستمهای قدرتقدرتشبانه-2400

95مقدس اردبییلسیستمهای قدرتشبانه2400

ییکشبانه2400 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 95شاهدالکتر

ونیکپردیس-2400 ونیکالکتر 90سیستان و بلوچستانمدارهای مجتمع الکتر

91 یزدمخابراتروزانه2405

لشبانه-2405 ن الملیل قزوین-کنتر 90بیر
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ونیکشبانه-2405 جند-الکتر 90بتر

یزفتونیکروزانه2409 91 تتر

91 صنعتر مالک اشترمخابراتشبانه2410

ونیکشبانه-2413 یزفتونیکالکتر 90تتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتروزانه-2416

یز-قدرتپردیس-2423 90تتر

ونیکشبانه-2425 یزنانوفناوریالکتر 90تتر

91 صنعتر بابلمخابراتشبانه2428

91 علوم وفنون هوایی شهیدستاریمخابراتشبانه2432

ییکقدرتروزانه2435 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97یزدالکتر

لشبانه-2436 90بوعیل همدان-کنتر

انتفایع-2437 90هدف ساری-قدرتغتر

ونیکشبانه-2441 90سمنان-الکتر

ونیکروزانه-2443 90سیستان و بلوچستان-الکتر

جندمخابراتروزانه2449 91 بتر

90سمنان-مخابراتشبانه-2450

ونیکشبانه-2454 یزنانوفناوریالکتر 90تتر

ونیکروزانه-2454 90بنابفتونیکالکتر

ونیکشبانه-2454 90مالک اشتر-الکتر

جند-مخابراتشبانه-2454 90بتر

یز- صنعتر سهندمخابراتروزانه2457 93تتر

ونیکشبانه-2457 90تحصیالت تکمییل کرمان-الکتر

ونیکروزانه2458 93 شاهرودالکتر

انتفایع-2463 لغتر 90عالمه فیض کاشاین-کنتر

92سمنانمخابرات میدان و موجروزانه2464

یز-قدرتپردیس-2467 90تتر

92بابلمخابراتشبانه2469

جند-مخابراتروزانه-2474 90بتر

90یزد-مخابراتشبانه-2474

لشبانه-2476 90صنعتر شاهرود-کنتر

91 صنعتر مالک اشترمخابراتشبانه2484

90سیستان و بلوچستان-مخابراتروزانه-2486
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یکز.پ.مشبانه-2488 واریبیوالکتر ن 90حکیم ستر

90مالک اشتر-مخابراتروزانه-2494

جند-مخابراتروزانه-2497 90بتر

90یزد-مخابراتشبانه-2497

یز-قدرتپردیس-2499 90تتر

یز-قدرتپردیس-2499 90تتر

یزفتونیکروزانه2500 92تتر

92یزدمخابراتشبانه2500

90ستاری-مخابراتروزانه-2500

90اراک-مکاترونیکروزانه-2500

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه-2502 90بیر

انتفایع-2502 90هدف ساری-قدرتغتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2502

انتفایع-2502 90هدف ساری-قدرتغتر

90شاهد-مخابراتشبانه-2503

انتفایع-2504 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

ونیکپردیس-2506 یف-الکتر 90شر

لشبانه-2506 90صنعتر شاهرود-کنتر

96لرستانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2510

ییکروزانه2510 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96خرم اباد-لرستان الکتر

91زاهدان- سیستان وبلوچستان مخابراتروزانه2512

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2513

انتفایع-2515 90هدف ساری-قدرتغتر

ن الملیل قزوین-مخابراتشبانه-2522 90بیر

91رشت- گیالن مخابراتشبانه2526

91 یزدمخابراتروزانه2526

انتفایع-2528 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

انتفایع-2530 90مازیار مازندران-قدرتغتر

96شهرکردسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2533

لروزانه2533 96شهرکردکنتر

ونیکشبانه-2539 یزنانوفناوریالکتر 90تتر

انتفایع-2540 90مازیار مازندران-قدرتغتر
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90یزد-مخابراتشبانه-2542

انتفایع-2542 90مازیار مازندران-قدرتغتر

ونیکشبانه-2546 جند-الکتر 90بتر

ونیکشبانه-2553 90تحصیالت تکمییل کرمان-الکتر

انتفایع-2558 لغتر 90عالمه فیض کاشاین-کنتر

ونیکشبانه-2559 90صنعتر شاهرود-الکتر

ونیک قدرت و ماشینهاقدرتروزانه2563 99شاهدالکتر

ونیکنوبت دوم2564 کرمانالکتر 93 شهیدباهتن

لنوبت دوم2564 93 صنعتر بابلکنتر

یکز.پ.مروزانه2571 97صنعتر سهندبیوالکتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2571

یزسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2574 96تتر

یزمخابرات نوریروزانه2574 96تتر

ونیکشبانه-2575 یزنانوفناوریالکتر 90تتر

جندمخابراتروزانه2579 91 بتر

یزنانوفناوریشبانه2583 91 تتر

کرمانمخابراتشبانه2585 91 شهیدباهتن

91 ارومیهمخابراتشبانه2585

ونیکروزانه2588 یز- شهیدمدین آذربایجانالکتر 93تتر

ونیکشبانه-2589 ونیک)هسته ای الکتر 90تحصیالت تکمییل کرمان(الکتر

انتفایع-2597 90مازیار مازندران-قدرتغتر

لشبانه-2599 90صنعتر اصفهان-کنتر

95مالک اشترمخابرات سیستممخابراتشبانه-2600

95مالک اشترمخابرات سیستمشبانه2600

جند-مخابراتشبانه-2607 90بتر

91 بنابفتونیکروزانه2612

ن الملیل قزوینسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2617 96بیر

96پردییس قزوینمخابرات سیستمروزانه2617

انتفایع-2617 90مازیار مازندران-قدرتغتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتروزانه-2618

لروزانه2630 لکنتر 97کاشانکنتر

جند-مخابراتشبانه-2644 90بتر
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یز-قدرتپردیس-2644 90تتر

لروزانه-2648 90مالک اشتر-کنتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتروزانه-2648

90سیستان و بلوچستان-مخابراتروزانه-2653

91 یزدمخابراتشبانه2655

انتفایع-2655 90غیاث الدین کاشاین-مخابراتغتر

ونیکشبانه-2656 ونیک)هسته ای الکتر 90تحصیالت تکمییل کرمان(الکتر

لشبانه-2659 90مالک اشتر-کنتر

انتفایع2663 91(ع)امام رضا مخابراتغتر

یزفتونیکشبانه2674 91 تتر

لپردیس-2678 90تهران-کنتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-2678

کرمانمخابراتشبانه2686 91 شهیدباهتن

ونیکشبانه-2695 90مالک اشتر-الکتر

90شاهد-مخابراتشبانه-2696

یزسیستمهای قدرتقدرتشبانه-2698 96تتر

یز- نوبت دوممخابرات سیستمشبانه2698 96تتر

ونیکروزانه2700 99یزددیجیتالالکتر

لروزانه2700 95یزدکنتر

انتفایع2700 ونیکغتر 92غتر انتفایع سجاد مشهدالکتر

ونیکروزانه2700 92مالک اشتر تهرانرادیوالکتر

90سیستان و بلوچستانمخابرات سیستممخابراتروزانه-2700

یزفتونیکشبانه2703 91 تتر

لشبانه-2708 90صنعتر شاهرود-کنتر

لنوبت دوم2711 93 صنعتر قمکنتر

جند-مخابراتشبانه-2712 90بتر

جندمخابراتشبانه2714 91 بتر

90صنعتر اصفهان-مخابراتشبانه-2719

انتفایع-2720 ونیکغتر 90سجاد-الکتر

جندمخابراتشبانه2721 91 بتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-2725

لشبانه-2727 90مالک اشتر-کنتر
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ونیکپردیس-2728 یف-الکتر 90شر

93 شاهرودمخابراتروزانه2729

جندمخابراتشبانه2731 91 بتر

انتفایع-2732 90غیاث الدین کاشاین-مخابراتغتر

یکشبانه2735 91 شاهدبیوالکتر

لروزانه2737 93 شاهرودکنتر

ونیکپردیس-2738 90سیستان و بلوچستان-الکتر

انتفایع-2738 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

ونیکشبانه-2739 90سیستان و بلوچستان-الکتر

ونیکشبانه-2741 90سیستان و بلوچستان-الکتر

انتفایع2744 انتفایع ابامخابراتغتر 91ابیک-موسسه غتر

ییکقدرتروزانه-2745 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97زنجانالکتر

90مالک اشتر-مخابراتروزانه-2745

99صنعتر قممخابرات سیستممخابراتشبانه2748

91 علوم وفنون هوایی شهیدستاریمخابراتشبانه2750

ونیکروزانه27512775 335888رجایی-الکتر

91 یزدمخابراتشبانه2768

90سیستان و بلوچستانمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه-2770

انتفایع-2773 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

90مالک اشتر-مخابراتشبانه-2778

لروزانه2780 لکنتر 97هرمزگانکنتر

یکشبانه2785 91 شاهدبیوالکتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2789

ونیکروزانه-2789 90رجایی-الکتر

لروزانه-2795 90رجایی-کنتر

یزسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2796 96تتر

یزمکاترونیکروزانه2796 96تتر

انتفایع2800 ونیکغتر 92غتر انتفایع سجاد مشهدالکتر

92صنعتر اصفهانمعماری اویونیکشبانه2804

93 شاهرودمخابراتنوبت دوم2811

90سیستان و بلوچستان-مخابراتروزانه-2813

واین بابلمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه2817 97نوشتر
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انتفایع-2818 90غیاث الدین کاشاین-مخابراتغتر

لروزانه-2819 90مالک اشتر-کنتر

ونیکپردیس-2821 یف-الکتر 90شر

ونیکروزانه-2827 90مالک اشتر-الکتر

انتفایع-2829 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

جندمخابراتشبانه2839 91 بتر

96رازی کرمانشاهسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2845

96صنعتر کرمانشاهسیستم های قدرتروزانه2845

90شاهد-مخابراتشبانه-2862

انتفایع-2865 ونیکغتر ونیکالکتر 1590موسسه ارویممدارهای مجتمع الکتر

انتفایع-2866 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

ونیکروزانه2871 ونیکالکتر 97کاشانمدارهای مجتمع الکتر

91 یزدمخابراتشبانه2873

97شاهدمخابرات سیستممخابراتروزانه2875

90رجایی-مخابراتروزانه-2879

91زاهدان- سیستان وبلوچستان مخابراتروزانه2881

لشبانه-2886 90مالک اشتر-کنتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2890

یکز.پ.مشبانه-2891 90شاهدبیوالکتر

کبتر(قدرت)هسته ای قدرتشبانه2895 97امتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2900

لنوبت دوم2902 93 صنعتر همدانکنتر

96ارومیهسیستمهای قدرتقدرتروزانه-2904

96ارومیهمخابرات سیستمروزانه2904

لشبانه-2917 لکنتر واین بابلکنتر 95نوشتر

لشبانه2917 95بابلکنتر

ونیکشبانه-2927 90مالک اشتر-الکتر

قدرتروزانه29292955
ر

342788علم و صنعتراه آهن برق

یکشبانه2935 91 شاهدبیوالکتر

90مالک اشتر-مخابراتشبانه-2940

ونیکپردیس-2948 90سیستان و بلوچستان-الکتر

انتفایع-2948 90موسسه خاوران-مخابراتغتر
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90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2963

91زاهدان- سیستان وبلوچستان مخابراتروزانه2967

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2971

انتفایع-2974 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

انتفایع-2976 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

انتفایع-2977 90غیاث الدین کاشاین-مخابراتغتر

91 صنعتر مالک اشترمخابراتشبانه2980

91 یزدمخابراتشبانه2980

ونیکروزانه-2989 90مالک اشتر-الکتر

یکز.پ.مپردیس-2990 90خواجه نصتربیوالکتر

انتفایع-2990 90سجاد-مخابراتغتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-2995

ونیکنوبت دوم3018 93 شاهرودالکتر

91 صنعتر مالک اشترمخابراتشبانه3019

ونیکروزانه-3025 90مالک اشتر-الکتر

انتفایع-3029 لغتر 90شهاب دانش قم-کنتر

انتفایع-3031 لغتر 90عالمه فیض کاشاین-کنتر

لنوبت دوم3050 یز- صنعتر سهندکنتر 93تتر

یکشبانه3059 91 شاهدبیوالکتر

انتفایع-3069 لغتر 90عالمه فیض کاشاین-کنتر

انتفایع-3071 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر

انتفایع-3075 ونیکغتر 90سجاد-الکتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-3082

انتفایع-3082 ونیکغتر 90سجاد-الکتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-3087

96صنعتر سهندسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3088

ییکروزانه3088 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر یز-صنعتر سهندالکتر 96تتر

شهیدرجایی تهرانمخابراتروزانه3096 91 تربیت دبتر

91 صنعتر مالک اشترمخابراتشبانه3097

انتفایع3114 انتفایع پیام گلپایگانقدرتغتر 92غتر

انتفایع-3114 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

لنوبت دوم3115 کرمانکنتر 93 شهیدباهتن
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96صنعتر سهندسیستمهای قدرتقدرتشبانه-3119

یکشبانه3119 یز-صنعتر سهند- نوبت دومبیوالکتر 96تتر

90ستاری-مخابراتروزانه-3121

انتفایع-3121 ونیکغتر 90سجاد-الکتر

انتفایع-3126 لغتر 90موسسه پیام گلپایگان-کنتر

96کاشانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-3130

لشبانه3130 96کاشان- نوبت دومکنتر

90رجایی-مخابراتروزانه-3133

یز- صنعتر سهندمخابراتنوبت دوم3135 93تتر

ییکقدرتروزانه3138 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97مالک اشترالکتر

96باهتن کرمانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3140

ونیکروزانه3140 96کرمان-شهیدباهتنمدارهای مجتمع الکتر

ونیکشبانه-3146 90مالک اشتر-الکتر

لشبانه-3147 90مالک اشتر-کنتر

انتفایع-3147 90غیاث الدین کاشاین-مخابراتغتر

ونیکپردیس-3156 یف-الکتر 90شر

96خلیج فارس بوشهرسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3157

لروزانه3157 96بوشهر-خلیج فارس کنتر

کرمانمخابراتنوبت دوم3158 93 شهیدباهتن

انتفایع-3161 لغتر 90شهاب دانش قم-کنتر

لروزانه-3169 90تربیت مدرس-کنتر

لنوبت دوم3178 93 شاهرودکنتر

انتفایع-3193 لغتر 90موسسه خراسان-کنتر

واین بابلسیستمهای قدرتقدرتشبانه-3195 96نوشتر

یکشبانه3195 واین بابل- نوبت دومبیوالکتر 96صنعتر نوشتر

انتفایع-3196 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

کبترسیستمهای قدرتقدرتپردیس-3200 95امتر

کبترسیستمهای قدرتپردیس3200 95امتر

ازقدرتپردیس3200 92پردیس شتر

92یزدسیستمشبانه3200

انتفایع-3209 لغتر 90عالمه فیض کاشاین-کنتر

96تحصیالت تکمییل کرمانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3211
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96تحصیالت تکمییل کرمانمخابرات میدان و موجروزانه3211

واین بابلسیستمهای قدرتقدرتشبانه3212 97نوشتر

ونیکپردیس-3224 یف-الکتر 90شر

انتفایع-3224 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر

ونیکپردیس-3232 یف-الکتر 90شر

96زنجانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3241

لروزانه3241 96زنجانکنتر

یکز.پ.مپردیس-3247 90خواجه نصتربیوالکتر

انتفایع-3254 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

انتفایع-3263 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر

91 صنعتر مالک اشترمخابراتشبانه3267

انتفایع3272 انتفایع پویش قمقدرتغتر 92غتر

91 صنعتر مالک اشترمکاترونیکشبانه3279

96یزدسیستمهای قدرتقدرتشبانه-3283

ییکشبانه3283 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96یزد- نوبت دومالکتر

انتفایع-3285 ونیکغتر 90سجاد-الکتر

انتفایع3286 ونیکغتر 92غتر انتفایع روزب  هان ساریالکتر

انتفایع-3290 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

انتفایع-3294 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر

ونیکشبانه-3294 90مالک اشتر-الکتر

انتفایع3296 انتفایع ادیبان مخابراتغتر 91گرمسار-موسسه غتر

ونیکپردیس3300 92بهشترالکتر

92علوم و فنون شهید ستاری تهرانمخابراتشبانه3300

90علم و صنعت-مخابراتمجازی-3300

90رجایی-مخابراتروزانه-3308

ونیکشبانه-3314 90مالک اشتر-الکتر

91 صنعتر مالک اشترمکاترونیکشبانه3315

ونیکروزانه3316 ونیکالکتر 97ارومیهمدارهای مجتمع الکتر

انتفایع-3320 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

96صنعتر قمسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3324

96صنعتر قممخابرات سیستمروزانه3324

ونیکشبانه-3328 90مالک اشتر-الکتر
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انتفایع3345 انتفایع پویش مخابراتغتر 91قم-موسسه غتر

انتفایع-3345 لغتر 90شهاب دانش قم-کنتر

انتفایع3354 91(ع)امام رضا مخابراتغتر

انتفایع-3367 ونیکغتر 90موسسه ارویم-الکتر

انتفایع3371 انتفایع سجادمخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

انتفایع3375 انتفایع پویش مخابراتغتر 91قم-موسسه غتر

انتفایع-3377 لغتر 90موسسه خراسان-کنتر

انتفایع-3379 ونیکغتر 90سجاد-الکتر

ونیکروزانه-3392 عاملالکتر 90مالک اشترپدافند غتر

90سیستان و بلوچستان-مخابراتشبانه-3400

ونیکشبانه-3413 عاملالکتر 90مالک اشترپدافند غتر

انتفایع-3419 لغتر 90عالمه فیض کاشاین-کنتر

99صنعتر سهندمخابرات سیستممخابراتروزانه3440

لروزانه-3442 90مالک اشتر-کنتر

یکپردیس3443 91خواجه نصتربیوالکتر

انتفایع3443 انتفایع پویش مخابراتغتر 91قم-موسسه غتر

انتفایع-3449 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

انتفایع3459 انتفایع سجادمخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

ونیکروزانه-3467 عاملالکتر 90مالک اشترپدافند غتر

لروزانه3471 لکنتر 97قمکنتر

انتفایع-3477 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

لشبانه-3488 90مالک اشتر-کنتر

96صنعتر سهندسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3494

ونیکروزانه3494 یز-صنعتر سهندمدارهای مجتمع الکتر 96تتر

ونیکپردیس-3497 یف-الکتر 90شر

انتفایع-3498 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

انتفایع3500 ونیکغتر 92غتر انتفایع هدف ساری و سجاد مشهدالکتر

ونیکشبانه-3519 عاملالکتر 90مالک اشترپدافند غتر

ونیکپردیس-3529 یف-الکتر 90شر

انتفایع3531 91(ع)امام رضا مخابراتغتر

انتفایع3536 انتفایع خاوران مخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

انتفایع-3539 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر
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308088--قدرتروزانه35403574

لشبانه-3547 90مالک اشتر-کنتر

96مالیرسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3552

ییکروزانه3552 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96مالیرالکتر

انتفایع-3552 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر

ونیکپردیس-3555 یف-الکتر 90شر

ونیکروزانه-3558 90مالک اشتر-الکتر

انتفایع-3569 لغتر 90شهاب دانش قم-کنتر

96سمنانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3578

96سمنانمکاترونیکروزانه3578

انتفایع-3578 لغتر 90شهاب دانش قم-کنتر

96تفرشسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3588

لروزانه3588 96تفرشکنتر

انتفایع-3588 ونیکغتر 90شهاب دانش قم-الکتر

97خلیج فارس بوشهرمخابرات سیستممخابراتروزانه3591

ونیکروزانه-3592 عاملالکتر 90مالک اشترپدافند غتر

96صنعتر ارومیهسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3597

96صنعتر ارومیهمخابرات سیستمروزانه3597

انتفایع-3603 لغتر 90عالمه فیض کاشاین-کنتر

لشبانه-3604 90مالک اشتر-کنتر

انتفایع-3605 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر

ونیکروزانه-3608 عاملالکتر 90مالک اشترپدافند غتر

لشبانه-3609 90مالک اشتر-کنتر

انتفایع-3616 90سجاد-مخابراتغتر

انتفایع3621 91(ع)امام رضا مخابراتغتر

انتفایع-3626 لغتر 90موسسه خراسان-کنتر

ونیکپردیس-3647 90سیستان و بلوچستان-الکتر

انتفایع3652 انتفایع غیاث الدین جمشیدکاشاین مخابراتغتر 91اب-موسسه غتر

93زاهدان- سیستان وبلوچستانمخابراتنوبت دوم3660

انتفایع-3672 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر

واری-مکاترونیکروزانه3680 ن 97حکیم ستر

انتفایع3685 انتفایع غیاث الدین جمشیدکاشاین مخابراتغتر 91ایر-موسسه غتر
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96رازی کرمانشاهسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3696

ونیکروزانه3696 96صنعتر کرمانشاهمدارهای مجتمع الکتر

ازقدرتپردیس3700 92پردیس شتر

انتفایع3701 انتفایع سجادمخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

انتفایع-3704 لغتر 90شهاب دانش قم-کنتر

ونیکپردیس-3707 یف-الکتر 90شر

یزنانوفناوریروزانه3712 91 تتر

انتفایع-3744 90غیاث الدین کاشاین-مخابراتغتر

96مدین آذربایجانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3748

یز-شهیدمدین اذربایجان مخابرات میدان و موجروزانه3748 96تتر

انتفایع3749 انتفایع ارویم مخابراتغتر 91ارومیه-موسسه غتر

ونیکشبانه-3752 عاملالکتر 90مالک اشترپدافند غتر

انتفایع3762 انتفایع پویش مخابراتغتر 91قم-موسسه غتر

انتفایع3769 انتفایع ادیبان مخابراتغتر 91گرمسار-موسسه غتر

ونیکپردیس-3771 90سیستان و بلوچستان-الکتر

انتفایع3786 انتفایع ابامخابراتغتر 91ابیک-موسسه غتر

لشبانه-3818 90مالک اشتر-کنتر

انتفایع-3825 90سجاد-مخابراتغتر

انتفایع3828 انتفایع ارویم مخابراتغتر 91ارومیه-موسسه غتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-3839

انتفایع3847 انتفایع ادیبان مخابراتغتر 91گرمسار-موسسه غتر

ونیکروزانه-3848 90مالک اشتر-الکتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-3863

انتفایع3881 انتفایع خاوران مخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

99اراکسیستمهای قدرتقدرتشبانه3882

ونیکپردیس-3883 90سیستان و بلوچستان-الکتر

96صنعتر همدانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-3885

ونیکشبانه3885 96صنعتر همدان- نوبت دوممدارهای مجتمع الکتر

ونیکروزانه3888 97تفرشدیجیتالالکتر

96زنجانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3891

ونیکروزانه3891 96زنجانمدارهای مجتمع الکتر

انتفایع-3913 90سیستان و بلوچستان-مخابراتغتر
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انتفایع-3927 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر

انتفایع-3930 لغتر 90عالمه فیض کاشاین-کنتر

96تفرشسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3947

96تفرشنانو-افزاره های میکروروزانه3947

ونیکپردیس-3949 90سیستان و بلوچستان-الکتر

ونیکپردیس-3954 90سیستان و بلوچستان-الکتر

انتفایع-3957 90(ع)امام رضا -مخابراتغتر

96سمنانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-3959

96سمنان- نوبت دومسیستم های قدرتشبانه3959

96باهتن کرمانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3960

96کرمان-شهیدباهتنمخابرات میدان و موجروزانه3960

واین بابلسیستمهای قدرتقدرتشبانه-3963 96نوشتر

ونیکشبانه3963 واین بابل- نوبت دوممدارهای مجتمع الکتر 96صنعتر نوشتر

ونیکپردیس-3968 90سیستان و بلوچستان-الکتر

انتفایع3974 انتفایع روزب  هان ساریقدرتغتر 92غتر

انتفایع-3977 لغتر 90موسسه پیام گلپایگان-کنتر

انتفایع3985 انتفایع روزب  هان ساریقدرتغتر 92غتر

انتفایع3987 انتفایع سجادمخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

96صنعتر شاهرودسیستمهای قدرتقدرتروزانه-3997

96صنعتر شاهرودمخابرات میدان و موجروزانه3997

92(ع)امام رضا مخابراتشبانه4000

انتفایع-4002 90سجاد-مخابراتغتر

یکز.پ.مپردیس-4006 90خواجه نصتربیوالکتر

97سمنان-مکاترونیکروزانه4009

انتفایع4018 انتفایع پویش مخابراتغتر 91قم-موسسه غتر

یکز.پ.مپردیس-4041 90خواجه نصتربیوالکتر

ییکقدرتروزانه4087 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97صنعتر قمالکتر

96مدین آذربایجانسیستمهای قدرتقدرتروزانه-4088

یز-شهیدمدین اذربایجان مخابرات سیستمروزانه4088 96تتر

ونیکپردیس-4101 90سیستان و بلوچستان-الکتر

انتفایع-4110 90موسسه خاوران-مخابراتغتر

لروزانه-4112 از-کنتر 90شتر
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96صنعتر سهندسیستمهای قدرتقدرتروزانه-4143

یز-صنعتر سهندمخابرات سیستمروزانه4143 96تتر

انتفایع-4149 90موسسه خاوران-مخابراتغتر

انتفایع4164 انتفایع خاوران مخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

ونیکپردیس-4164 90سیستان و بلوچستان-الکتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-4167

لشبانه4170 لکنتر واین بابلکنتر 97نوشتر

ونیکروزانه4182 97صنعتر جندی شاپورنانو-افزاره های میکروالکتر

انتفایع-4187 90موسسه خاوران-مخابراتغتر

97ارومیهمخابرات سیستممخابراتروزانه4190

95سمنانمخابرات سیستممخابراتروزانه-4200

95سمنانمخابرات سیستممخابراتروزانه-4200

95سمنانمخابرات سیستمروزانه4200

95سمنانمخابرات سیستمروزانه4200

انتفایع4212 ونیکغتر 92غتر انتفایع بابلالکتر

96اراکسیستمهای قدرتقدرتشبانه-4215

ییکشبانه4215 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 96اراکالکتر

انتفایع-4217 90موسسه خاوران-مخابراتغتر

انتفایع4230 انتفایع خاوران مخابراتغتر 91مشهد-موسسه غتر

90ستاری-مخابراتروزانه-4243

97تفرشسیستمهای قدرتقدرتروزانه4244

انتفایع4260 انتفایع ارویم مخابراتغتر 91ارومیه-موسسه غتر

واین بابلسیستمهای قدرتقدرتشبانه-4261 96نوشتر

لشبانه4261 واین بابل- نوبت دومکنتر 96صنعتر نوشتر

97ستاریمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه4307

ونیکپردیس-4320 90سیستان و بلوچستان-الکتر

96مدین آذربایجانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-4337

یز-شهیدمدین اذربایجان - نوبت دوممخابرات سیستمشبانه4337 96تتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-4338

ونیکپردیس-4367 90سیستان و بلوچستان-الکتر

یزمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه4386 99تتر

ونیکپردیس-4425 90سیستان و بلوچستان-الکتر
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ونیکروزانه4450 یزفتونیکالکتر 97تتر

99لرستانسیستمهای قدرتقدرتروزانه44995%

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-4504

ونیکپردیس-4528 90سیستان و بلوچستان-الکتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-4553

96سمنانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-4563

96سمنان- نوبت دوممخابرات سیستمشبانه4563

ونیکپردیس-4567 90سیستان و بلوچستان-الکتر

ونیکپردیس-4568 90سیستان و بلوچستان-الکتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-4568

ییکقدرتروزانه4608 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97صنعتر اراکالکتر

یزسیستمهای قدرتقدرتشبانه-4608 96تتر

یز- نوبت دوممخابرات نوریشبانه4608 96تتر

ونیکپردیس خود گردان4678 ازالکتر 93 صنعتر شتر

ونیکپردیس-4715 90سیستان و بلوچستان-الکتر

واریسیستمهای قدرتقدرتروزانه-4728 ن 96حکیم ستر

واری نانو-افزاره های میکروروزانه4728 ن وار-حکیم ستر ن 96ستر

یز- شهیدمدین آذربایجانقدرتپردیس خود گردان4737 93تتر

انتفایع4745 انتفایع ارویم مخابراتغتر 91ارومیه-موسسه غتر

یکز.پ.مپردیس4754 97بهشتربیوالکتر

یزبرنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژیقدرتشبانه4786 97تتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-4793

لروزانه4826 لکنتر 97سمنانکنتر

96صنعتر شاهرودسیستمهای قدرتقدرتشبانه-4830

96صنعتر شاهرود- نوبت دومنانو-افزاره های میکروشبانه4830

انتفایع4860 ونیکغتر انتفایع- شیخ بهایی اصفهانالکتر 93غتر

ونیکشبانه4870 یزنانو-افزاره های میکروالکتر 97تتر

ونیکپردیس-4870 90سیستان و بلوچستان-الکتر

ونیکپردیس خود گردان4916 93 شاهرودالکتر

ییکقدرتروزانه4922 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97رازی کرمانشاهالکتر

ونیکپردیس-4925 90سیستان و بلوچستان-الکتر

97باهتن کرمانمخابرات میدان و موجمخابراتروزانه4980
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97خلیج فارس بوشهرمخابرات سیستممخابراتشبانه4992

انتفایع5000 ونیکغتر ازالکتر 92پردیس شتر

ونیکشبانه5003 وارینانو-افزاره های میکروالکتر ن 97حکیم ستر

91زاهدان- سیستان وبلوچستان مخابراتپردیس5053

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-5082

98 سمنانسیستمهای قدرتشبانه5127

ن مخابراتروزانه5184 91(ع)امام حسیر

92بهشترمخابرات میدان و موجپردیس5200

لمجازی-5254 90تهران-کنتر

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-5279

97تحصیالت تکمییل کرمان(قدرت)هسته ای قدرتروزانه5368

90علم و صنعتفناوری اطالعاتمخابراتمجازی-5377

جندسیستمهای قدرتقدرتشبانه-5387 96بتر

جند- نوبت دوممخابرات سیستمشبانه5387 96بتر

لشبانه5415 لکنتر 97کردستانکنتر

کرمانمخابراتپردیس خود گردان5527 93 شهیدباهتن

کرمانقدرتپردیس خود گردان5553 93 شهیدباهتن

ییکقدرتروزانه5555 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر واریالکتر ن 97حکیم ستر

ونیکروزانه-5568 جند-الکتر 90بتر

97محقق اردبییل-مکاترونیکشبانه5575

96تحصیالت تکمییل کرمانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-5581

96تحصیالت تکمییل کرمانمخابرات سیستمشبانه5581

96فناوری  های نوین قوچانسیستمهای قدرتقدرتشبانه-5701

96فناوری  های نوین قوچانمخابرات سیستمشبانه5701

واین بابلمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه5809 97نوشتر

96پیام نور تهرانسیستمهای قدرتقدرتپیام نور-5878

ونیکپیام نور5878 96تهران شمالمدارهای مجتمع الکتر

یزمدیریت سیستمهای انرژیقدرتشبانه5900 99تتر

انتفایع6000 ونیکغتر 92غتر انتفایع ارومیهالکتر

ونیکشبانه6041 ونیکالکتر 97گلستانمدارهای مجتمع الکتر

91زاهدان- سیستان وبلوچستان مخابراتپردیس6075

ییکقدرتشبانه6080 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر 97کردستانالکتر
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سالمعدلنمره کلمحل قبویلگرایشرشتهنوبت قبویلرتبه بدون سهمیهرتبه با سهمیه

93اهواز- شهیدچمرانقدرتپردیس خود گردان6137

ازمهندیس هسته ایروزانه6361 91 شتر

جندمخابرات سیستممخابراتشبانه6481 97بتر

96تربیت مدرسسیستمهای قدرتقدرتپردیس-6489

یکپردیس6489 96تربیت مدرسبیوالکتر

96تربیت مدرسسیستمهای قدرتقدرتپردیس-6629

یکپردیس6629 96تربیت مدرسبیوالکتر

91زاهدان- سیستان وبلوچستان مخابراتپردیس6640

لپردیس6716 92پردیس خودگردان صنعتر بابلکنتر

96رجاییسیستمهای قدرتقدرتروزانه-6725

لروزانه6725 شهیدرجاییکنتر 96تربیت دبتر

91زاهدان- سیستان وبلوچستان مخابراتپردیس6937

92پردیس صنعتر بابلمخابراتپردیس7100

96محقق اردبییلسیستمهای قدرتقدرتشبانه-7102

96اردبیل-محقق اردبییل - نوبت دوممکاترونیکشبانه7102

97یزدمخابرات میدان و موجمخابراتشبانه7282

ونیکپردیس خود گردان7315 یفالکتر 93شر

93 شهرکردقدرتپردیس خود گردان7411

97باهتن کرمانمخابرات سیستممخابراتشبانه7532

97صنعتر شاهرود-مکاترونیکشبانه7635

انتفایع7700 92غتر انتفایع ارومیهمخابراتغتر

96اصفهانسیستمهای قدرتقدرتپردیس-7911

96اصفهانمخابرات سیستمپردیس7911

یکپردیس خود گردان8125 یفبیوالکتر 93شر

ونیکپردیس خود گردان8273 93 صنعتر بابلالکتر

انتفایع8285 97خاتمسیستمهای قدرتقدرتغتر

96کاشانسیستمهای قدرتقدرتپردیس-8292

96کاشانسیستم های قدرتپردیس8292

ن مخابراتروزانه8502 91(ع)امام حسیر

ازمخابراتپردیس خود گردان8713 93 صنعتر شتر

ونیکپردیس خود گردان9134 93اهواز- شهیدچمرانالکتر

لپردیس خود گردان9715 93 شاهرودکنتر
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96اصفهانسیستمهای قدرتقدرتپردیس-9831

ونیکپردیس9831 96اصفهانمدارهای مجتمع الکتر

لپردیس خود گردان10472 93 صنعتر بابلکنتر

ازسیستمهای قدرتقدرتپردیس-10500 96صنعتر شتر

ییکپردیس10500 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر ازالکتر 96صنعتر شتر

93 صنعتر بابلمخابراتپردیس خود گردان11004

انتفایع11665 ونیکغتر ونیکالکتر 97موسسه مازندرانمدارهای مجتمع الکتر

از(قدرت)هسته ای قدرتپردیس11690 97شتر

ییکقدرتپردیس12974 ن های الکتر ونیک قدرت وماشیر ازالکتر 97صنعتر شتر

97تربیت مدرس-مکاترونیکپردیس13000

لپردیس13375 لکنتر یزکنتر 97تتر

96تربیت مدرسسیستمهای قدرتقدرتپردیس-14135

ونیکپردیس14135 96تربیت مدرسمدارهای مجتمع الکتر

یکز.پ.ممجازی14266 97صنعتر سهندبیوالکتر

ونیکپردیس14814 ونیکالکتر 97بهشترمدارهای مجتمع الکتر

انتفایع15136 انتفایع شمالسیستمهای قدرتغتر 98غتر

از(قدرت)هسته ای قدرتپردیس15884 97شتر

انتفایع16170 97موسسه ادیبانمخابرات میدان و موجمخابراتغتر

96تهرانسیستمهای قدرتقدرتپردیس-16540

96تهرانمکاترونیکپردیس16540

96بهشترسیستمهای قدرتقدرتپردیس-17094

96بهشترمهندیس سیستم های انرژیپردیس17094

واین بابلسیستمهای قدرتقدرتپردیس-17272 96نوشتر

واین بابلسیستم های قدرتپردیس17272 96صنعتر نوشتر

ونیکپردیس17515 97بهشتردیجیتالالکتر

انتفایع18890 ونیکغتر ونیکالکتر 97موسسه سپاهانمدارهای مجتمع الکتر

انتفایع-19863 96موسسه جهاد ی اصفهانسیستمهای قدرتقدرتغتر

انتفایع19863 یکغتر انتفایع جهادی -غتر انتفایعبیوالکتر 96اصفهان-موسسه غتر

97بهشترمهندیس سیستم های انرژیقدرتپردیس19940

انتفایع20207 97سجادمخابرات سیستممخابراتغتر

انتفایع20595 لغتر لکنتر نکنتر 97موسسه صدرالمتألهیر

انتفایع21148 یکز.پ.مغتر 97روزب  هان ساریبیوالکتر
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97بهشتر(قدرت)هسته ای قدرتپردیس21360

انتفایع-23668 96موسسه ادیبانسیستمهای قدرتقدرتغتر

انتفایع23668 انتفایع ادیبان -غتر انتفایعمخابرات میدان و موجمخابراتغتر 96گرمسار-موسسه غتر

انتفایع-26489 96موسسه فخر رازی ساوهسیستمهای قدرتقدرتغتر

انتفایع26489 ونیکغتر ونیکالکتر انتفایع فخررازی -غتر انتفایعمدارهای مجتمع الکتر 96ساوه-موسسه غتر

انتفایع-27999 96موسسه راغب اصفهاینسیستمهای قدرتقدرتغتر

انتفایع27999 ونیکغتر ونیکالکتر انتفایع راغب اصفهاین -غتر انتفایعمدارهای مجتمع الکتر 96اصفهان-موسسه غتر
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