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1864.2958.3361.993.3343.3382.2266.67روزانهطراحی فرآیندهادانشگاه صنعتی شریف-تهران
2661.963.3373.336551.1166.67روزانهپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی شریف-تهران

2815.5657.7871.6731.1113.3366.6777.7860.78روزانهطراحی فرآیندهادانشگاه تهران
3860854053.3371.1160.78روزانهمدل سازي وشبیه سازي وکنترلدانشگاه صنعتی شریف-تهران
7071.1161.6754.7651.114064.4451.85نوبت دومپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی شریف-تهران
7113.3342.8671.6740.48408070.37روزانهجداسازي وطراحی فراینددانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
761066.6763.3337.786038.3366.6766.67نوبت دومترموسینتیک وکاتالیستدانشگاه صنعتی شریف-تهران
8238.8924.4478.3364.4417.785057.7859.26نوبت دوممدل سازي وشبیه سازي وکنترلدانشگاه صنعتی شریف-تهران
8378.576042.864553.3357.41روزانهترموسینتیک وکاتالیستدانشگاه صنعتی شریف-تهران
8862.2273.3321.434041.676060.78روزانهانرژي ومحیط زیستدانشگاه صنعتی شریف-تهران
9411.115061.6752.3853.3377.7842.59روزانهپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
10048.8957.1456.6735.7131.114575.5648.15روزانهزمینه مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی شریف-تهران

11346.6768.3369.054051.1164.81روزانهانرژي ومحیط زیستدانشگاه تهران
12255.5666.6714.2956.6757.7862.75نوبت دومطراحی فرآیندهادانشگاه تهران

12352.3853.33604046.6762.2257.41روزانهسیستم هاي انرژيدانشگاه صنعتی شریف-تهران
12751.115542.864038.3371.1157.41روزانهمهندسی فرآینددانشگاه تربیت مدرس

1326056.6740.4811.1151.6762.2251.85روزانهمهندسی پلیمردانشگاه صنعتی شریف-تهران
1375.5659.526547.6253.3357.7847.06نوبت دوممهندسی پلیمردانشگاه صنعتی شریف-تهران

1432.2255.567535.7124.443555.5655.56روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه تربیت مدرس
14837.785066.6738.13062.2281.48نوبت دومانرژي ومحیط زیستدانشگاه صنعتی شریف-تهران
15752.3868.3331.1146.676062.75روزانهترموسینتیک وکاتالیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

16145.245538.1608037.04نوبت دومکاتالیستدانشگاه تهران
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17618.8957.7861.6730.952.2246.6753.3351.85روزانهانرژي ومحیط زیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
1805.5645.2473.3340.4833.3348.8970.59روزانهفناوریهاي انرژيدانشگاه صنعتی شریف-تهران
18512.2240.484540.4851.6777.7859.26روزانهشبیه سازي وطراحی فرآینددانشگاه فردوسی مشهد

18664.4453.3342.864551.1149.02روزانهمهندسی راکتور دانشگاه صنعتی شریف-تهران
18746.6745.2438.3344.4468.8946.6753.3350روزانهترمودینامیک و سینتیکدانشگاه تربیت مدرس

19123.815559.525077.7857.41روزانهنانودانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
19511.1159.525052.3828.8923.3355.5672.22نوبت دومانرژي ومحیط زیستدانشگاه تهران

1992061.956.67502548.8957.41نوبت دومانرژي ومحیط زیستدانشگاه صنعتی شریف-تهران
20242.2251.6722.2291.114548.8962.96نوبت دومجداسازي وطراحی فراینددانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
20211.1126.1963.3353.3343.3337.7868.52روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
20635.7153.3342.8617.784584.4458.82نوبت دومترموسینتیک وکاتالیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
22753.33602033.3341.6766.6744.44نوبت دومانرژي ومحیط زیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

23536.6766.675542.8623.3353.3355.56روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه شیراز
2543.3350609.5211.1141.6757.7853.7روزانهترمودینامیک و سینتیکدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران

2601047.6233.3337.7861.6744.4449.02روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی اصفهان
26240.4848.3333.336.6751.6777.7848.15نوبت دوممهندسی فراینددانشگاه تربیت مدرس

27147.6248.3340.4826.6738.3346.6762.75روزانهصنایع غذاییدانشگاه صنعتی شریف-تهران
28257.1463.3344.44016.676057.41روزانهطراحی،شبیه سازي وکنترل فرآیندهادانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
28921.434551.115055.5662.96روزانهانرژي ومحیط زیستدانشگاه صنعتی شریف-تهران

2984.4459.5251.6726.195537.7837.04روزانهسیستم هاي انرژيدانشگاه تهران
30761.951.6723.814048.8946.3نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه تربیت مدرس

31835.7168.3314.2921.6768.8972.22نوبت دومپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
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32938.158.3351.1117.78306050روزانهپلیمردانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
3334036.6748.892031.6755.5664.81نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
3394053.3337.7833.3343.3357.7844.44روزانهصنایع غذاییدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

34557.146028.5733.336041.18روزانهمهندسی گازدانشگاه شیراز
3617.7842.8646.6735.5638.3348.8957.41روزانهتکنولوژي انرژيدانشگاه تهران

36383.333538.116.6733.3370.59نوبت دومطراحی،شبیه سازي وکنترل فرآیندهادانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
36545.245528.572021.6757.7870.37روزانهمهندسی شیمی پیشرفتهدانشگاه صنعتی اصفهان
37554.7646.6711.911.1143.3362.2251.85نوبت دومترمودینامیک و سینتیکدانشگاه تربیت مدرس

38415.5647.6253.3335.712577.7839.22نوبت دومنانودانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
38457.7863.3330.95352061.11نوبت دومترمودینامیک و سینتیکدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران

38840.4853.3351.1115.564033.3350.98روزانهشبیه سازي وکنترل فرآینددانشگاه شیراز
39146.675545.2431.1126.6737.7850روزانهطراحی فرآیندهادانشگاه رازي-کرمانشاه
4.4359.5248.3314.2941.6733.3372.22-391روزانهپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی اصفهان

39733.3356.6742.224036.6764.4441.18نوبت دومپلیمردانشگاه علم وصنعت ایران-تهران
39835.7146.6733.3368.8933.3355.5644.44روزانهانرژي ومحیط زیستدانشگاه تهران
3997.7842.8631.6757.1441.6737.7849.02روزانهطراحی فرآیندهادانشگاه اصفهان

40147.6253.3328.5726.6753.3362.96روزانهطراحی فرآیندهادانشگاه صنعتی مالک اشتر
41552.3853.3314.2956.6744.4431.37روزانهصنایع شیمیایی معدنیدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران

41914.4455.5646.6719.0537.784042.2229.41روزانهمحیط زیستدانشگاه شیراز
43547.626019.0528.3328.8961.11روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه اصفهان
45145.244016.6741.6768.8950روزانهمهندسی شیمی -مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیردانشگاه تهران
45847.6248.3330.9528.3342.2248.15روزانهمهندسی پلیمردانشگاه اصفهان
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4616.6742.8653.3323.813051.1156.86روزانهصنایع پتروشیمیدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
462604521.4343.3353.3333.33روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمی -زیست پزشکیدانشگاه تربیت مدرس

47146.6753.339.522041.6746.6748.15نوبت دومصنایع غذاییدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
48240.4843.3330.9526.6773.3345.1روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه رازي-کرمانشاه
48440.4861.6728.5721.6771.1154.9روزانهپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه فردوسی مشهد
48737.7851.6731.115026.6745.1روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی بابل

49364.2948.3328.5726.6753.3335.29روزانهچرخه سوختدانشگاه صنعتی شریف-تهران
50133.3347.624542.8644.4433.3326.6735.19روزانهمهندسی فرآینددانشگاه تبریز

50545.2446.6747.623057.7848.15روزانهفرآوري وانتقال گازدانشگاه فردوسی مشهد
51125.5635.716016.6731.1121.6764.4447.06روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمی -زیست پزشکیدانشگاه تهران

51345.245035.712564.4453.7روزانهترمودینامیک و سینتیکدانشگاه رازي-کرمانشاه
52252.3826.6716.6744.442566.6761.11روزانهپلیمردانشگاه شیراز
52935.7123.3316.6757.7848.3331.1166.67روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه کاشان
53133.333535.7148.3337.7850نوبت دومطراحی فرآیندهادانشگاه اصفهان
57264.294514.292031.1153.7روزانهنانودانشگاه شیراز
58318.8952.384016.6733.3343.3324.4444.44نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیردانشگاه تهران

58750406.673035.5672.22روزانهصنایع غذاییدانشگاه فردوسی مشهد
59454.7621.6721.4333.3357.7858.82نوبت دومتکنولوژي انرژيدانشگاه تهران

61535.7146.6724.4433.3357.7843.14روزانهپلیمردانشگاه فردوسی مشهد
61931.1141.6730.9561.6731.1133.33روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی شیراز

63252.383516.676028.8947.06روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیپژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
63724.4441.6723.8117.783526.6768.52روزانهچرخه سوخت هسته ايدانشگاه شهیدبهشتی-تهران



ترمودینامیکانتقال حرارتزبانرتبهنوع قبولیگرایشدانشگاه قبولی
مکانیک 
سیاالت

ریاضیاتطراحی راکتورانتقال جرمکنترل فرآیند

رتبه و درصدهاي برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد کنکور 93

63768.8958.3345.242048.893.92روزانهمهندسی گازدانشگاه صنعتی شیراز
65133.335040.4821.6746.6747.06روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه تهران

65330.9546.6726.1931.6744.4464.71روزانهراکتوردانشگاه شهیدبهشتی-تهران
65647.6253.3328.5764.446.6726.6758.82روزانهمهندسی شیمی پیشرفتهدانشگاه تبریز

6632.2240.4861.6719.0521.674057.41نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی اصفهان
68621.4338.3323.816.675542.2238.89نوبت دومانرژي ومحیط زیستدانشگاه تهران

68918.8940.4841.6719.0543.3348.8940.74روزانهزمینه بیوشیمیاییدانشگاه فردوسی مشهد
69438.136.6728.5741.6742.2237.25روزانهمهندسی شیمی پیشرفتهدانشگاه رازي-کرمانشاه

69728.8944.444521.4315.562537.7842.59نوبت دوممهندسی فراینددانشگاه صنعتی سهند-تبریز
70147.6258.3319.0526.6751.1125.49نوبت دومشبیه سازي وطراحی فرآینددانشگاه فردوسی مشهد

70845.243531.1113.3321.6753.3352.94نوبت دومسیستم هاي انرژيدانشگاه تهران
72254.7636.673557.7837.04روزانهمحیط زیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

72442.863552.3831.1126.6762.2221.57روزانهمهندسی پلیمردانشگاه تبریز
72540.4856.6742.2228.3355.5624.07نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه اصفهان
7293.3364.2938.3323.8117.78306011.76نوبت دوممهندسی پلیمردانشگاه اصفهان

74445.2441.6736.6737.7856.86روزانهترموسینتیک وکاتالیستدانشگاه صنعتی بابل
75038.141.6721.4338.334033.33روزانهچرخه سوخت هسته ايدانشگاه صنعتی اصفهان
76054.7651.6721.4316.6751.1141.18روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه خلیج فارس-بوشهر
76033.3343.3333.3313.333046.6742.59روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی سهند-تبریز

76330.9531.6719.0524.4431.6766.6748.15روزانهمهندسی شیمی -مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرپژوهشگاه موادوانرژي-مشکین دشت کرج
77347.6248.3326.1921.6737.7847.06نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیردانشگاه اصفهان
78038.136.674.763562.2246.3روزانهراکتوردانشگاه شیراز
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78033.3341.6711.92553.3345.1نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی بابل
79059.524026.1943.3351.119.8روزانهترمودینامیک و سینتیکدانشگاه خلیج فارس-بوشهر

6.6668.3357.7822.22-79214.4416.6728.3326.19نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی شیمی -زیست پزشکیدانشگاه تهران
7934038.3326.1937.7831.6748.8931.37نوبت دومصنایع پتروشیمیدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

8157.7835.71409.526.672555.5653.7نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیردانشگاه تهران
82842.8643.33406035.19روزانهطراحی فرآیندهادانشگاه سمنان

83352.3838.3323.8111.1133.3353.3321.57نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیرپژوهشگاه موادوانرژي-مشکین دشت کرج
8356038.3311.92026.6753.7روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه گیالن-رشت
83845.243535.5631.674033.33روزانهکاتالیستدانشگاه کاشان

84326.1928.3311.913.3346.6768.8931.37روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی سهند-تبریز
84619.0543.3335.7131.6755.5638.89روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه اراك

85233.3336.6714.2913.3355.5664.81نوبت دومطراحی فرآیندهادانشگاه صنعتی مالک اشتر
86830.953528.5738.3342.2233.33روزانهپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی سهند-تبریز
88057.143516.6728.3351.1123.53روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی همدان
89146.673028.5764.4433.3342.229.26نوبت دوممهندسی شیمی پیشرفتهدانشگاه صنعتی اصفهان
8966.6766.674014.296.6744.4438.89نوبت دومپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی اصفهان

89738.148.3326.1936.6733.3323.53روزانهمهندسی شیمی پیشرفتهدانشگاه یاسوج
91247.6243.3326.1923.3324.4449.02روزانهمهماتدانشگاه صنعتی مالک اشتر

9143055.5621.6746.672017.7837.25روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه یاسوج
9341023.8121.6714.2943.3371.1137.04روزانهپلیمردانشگاه کاشان

95142.8631.67354029.41روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه کردستان-سنندج
95745.242519.052542.2248.15روزانهترموسینتیکدانشگاه کاشان
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9582.2230.9511.6711.913.3341.6728.8950.98روزانهنانودانشگاه کاشان
9686.6728.8948.3333.3335.5616.6715.5642.59نوبت دوممحیط زیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
97312.2233.3346.6735.566.671057.7825.93روزانهانرژي ومحیط زیستدانشگاه صنعتی سهند-تبریز
98021.1135.7146.6728.891533.3329.41نوبت دومپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه فردوسی مشهد
99135.7153.3319.0516.6753.3335.29روزانهمهندسی شیمی پیشرفتهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان
2.2143.3328.8948.15-99311.1122.2228.3323.81روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی کرمانشاه
99430.9531.6755.5618.3346.6744.44روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه گیالن-رشت
100552.3831.6738.3313.3350نوبت دومصنایع غذاییدانشگاه فردوسی مشهد

101457.7836.679.5231.6728.8927.45روزانهترمودینامیک و سینتیکدانشگاه صنعتی سهند-تبریز
2.2133.336.6735.19-4.75-102357.1436.67نوبت دومفرآوري وانتقال گازدانشگاه فردوسی مشهد

10268.8921.4341.6730.9526.6726.6743.14نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه تهران
102921.434037.782.2226.6722.2250روزانهمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه مازندران-بابلسر
103045.2448.3321.6757.7827.45روزانهمحیط زیستدانشگاه شهیدباهنر-کرمان

103233.3321.6735.7136.6731.1139.22روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه سمنان
103519.0538.3311.94551.1137.25نوبت دومپلیمردانشگاه فردوسی مشهد
104840.484535.5638.3333.33نوبت دومزمینه بیوشیمیاییدانشگاه فردوسی مشهد

104842.864033.332057.7819.61نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه یاسوج
105133.3341.672028.8959.26روزانهپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه گیالن-رشت
105223.8138.3319.0533.332028.8945.1نوبت دومکاتالیستدانشگاه کاشان

105847.7826.1913.3330.952.222055.5649.02روزانهپلیمردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
2.2146.67458.3364.4425.93-1067روزانهنانودانشگاه سمنان

107323.8141.6742.224.4411.672053.7روزانهمخازن هیدروکربنیدانشگاه شهیدباهنر-کرمان
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108415.5619.0543.3330.951555.5635.19نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه اراك
108952.3826.6742.866.6762.2217.65روزانهپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی ارومیه
110533.3348.3313.3313.3328.8951.85روزانهترموسینتیک وکاتالیستدانشگاه سمنان

111433.3336.674.7623.3342.2250.98روزانهپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر
4.752551.1141.18-113346.6733.33نوبت دوممهندسی فرآینددانشگاه تبریز

2.2143.14-113431.1154.763019.0525نوبت دومترموسینتیک وکاتالیستدانشگاه صنعتی بابل
11392.2247.6236.6721.43356.6727.78روزانهپلیمردانشگاه شهیدباهنر-کرمان

114323.81309.523551.1137.04نوبت دومطراحی فرآیندهادانشگاه سمنان
114637.7833.3333.3317.781531.1131.48نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی سهند-تبریز

11512.3848.3326.1928.334035.19نوبت دوممهندسی شیمی پیشرفتهدانشگاه تبریز
115345.2456.6728.3333.33نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه کاشان
116533.3321.6742.86302038.89نوبت دوممهندسی پلیمردانشگاه تبریز
118623.8116.6721.4331.6746.6733.33نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه سمنان

119411.1111.938.3319.052553.3335.19نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه گیالن-رشت
2.2135.7138.3314.2941.6746.671.96-1205نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی سهند-تبریز
12109.5236.6721.432.221553.3348.15نوبت دوممهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی همدان

2.3818.3353.3329.41-121545.2438.33نوبت دومنانودانشگاه کاشان
122528.8941.6711.926.6755.5618.52نوبت دومترموسینتیکدانشگاه کاشان

123342.8621.6721.431051.1133.33روزانهطراحی فرآیندهادانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
2.213.3351.1152.94-124021.4338.339.52نوبت دومترموسینتیک وکاتالیستدانشگاه سمنان

12572.2235.711526.1928.3337.7841.18روزانهطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
128730.9516.6735.713044.4420.37نوبت دومانرژي ومحیط زیستدانشگاه صنعتی سهند-تبریز
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129911.938.339.526.6741.6717.7833.33نوبت دومصنایع غذاییدانشگاه صنعتی سهند-تبریز
130430.9536.6733.3316.6728.8937.04روزانهفراینددانشگاه مهندسی فناوري هاي نوین-قوچان

130747.6248.334.761037.7837.25نوبت دومپلیمردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
132530.952542.8613.3328.8933.33نوبت دوممحیط زیستدانشگاه شهیدباهنر-کرمان
133523.8136.677.1423.336012.96روزانهمهندسی شیمی پیشرفتهدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

134242.862519.058.3342.2233.33روزانهپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
13699.524014.2923.3333.3344.44نوبت دومبیوتکنولوژيدانشگاه شهیدباهنر-کرمان

137230.952051.112522.2237.04روزانهترمودینامیک و سینتیکدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
3.3211.928.3344.4455.56-140233.339.52نوبت دوممهندسی شیمی پیشرفتهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان

142611.1135.7131.6723.81106.6747.06نوبت دومطراحی فرآیندهادانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
142723.812015.563024.4437.04نوبت دومپلیمردانشگاه شهیدباهنر-کرمان

143221.4326.679.5228.3315.5658.82نوبت دومطراحی فرآیندهاي جداسازيدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
143411.933.3319.0515.562546.6733.33نوبت دوممخازن هیدروکربنیدانشگاه شهیدباهنر-کرمان

4.7533.3311.1117.7846.6711.1145.1-1480نوبت دومپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
7.1342.2221.6766.6721.57-150545.245نوبت دومترمودینامیک و سینتیکدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان

150738.13516.67526.6742.59نوبت دومفرآینددانشگاه مهندسی فناوري هاي نوین-قوچان
7.777.1431.6737.7828.3317.7833.33-1599نوبت دوممهماتدانشگاه صنعتی مالک اشتر

162823.8133.339.5223.3337.25پیام نوربیوتکنولوژيدانشگاه پیام نوراستان تهران-تهران شمال
175413.332.3818.3324.4445017.65مجازيمهندسی فرآینددانشگاه تربیت مدرس
185218.892.3821.6711.94.4433.3322.2223.53پردیس خودگردانمهندسی فرآینددانشگاه تربیت مدرس

19382.3828.337.142022.2229.41غیرانتفاعیمهندسی شیمی -مهندسی شیمیموسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-اصفهان
207745.24357.14109.8غیرانتفاعیمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه علوم وفنون مازندران-بابل /غیرانتفاعی /
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207928.5711.6719.051513.3329.41پردیس خودگردانمهندسی گازدانشگاه صنعتی شیراز
1.96-21103.334.768.3321.4346.6713.33پردیس خودگردانانرژي ومحیط زیستدانشگاه تهران

21483.3319.0513.3314.292011.1133.33پردیس خودگردانشبیه سازي وطراحی فرآینددانشگاه فردوسی مشهد
1.12.3823.3326.196.6735.5627.78-2205غیرانتفاعیترمودینامیک و سینتیکدانشگاه شمال امل /غیرانتفاعی /
8.8841.18-224819.051526.196.67غیرانتفاعیمهندسی پلیمردانشگاه شمال امل /غیرانتفاعی /
240614.4419.0513.337.1413.338.3337.7811.76غیرانتفاعیتکنولوژي انرژيموسسه غیرانتفاعی انرژي-ساوه
24929.5233.3321.4318.3322.22غیرانتفاعیمهندسی شیمی -مهندسی شیمیموسسه غیرانتفاعی خرد-بوشهر

11.8923.332015.69-255614.2910غیرانتفاعیطراحی فرآیندهاي جداسازيموسسه غیرانتفاعی جامی-نجف اباد
258255.569.5218.334.7613.339.8غیرانتفاعیطراحی فرآیندهاي جداسازيموسسه غیرانتفاعی کاوش-محموداباد

9.51038.12.221517.789.8-282315.56مجازيطراحی فرآیندهادانشگاه صنعتی سهند-تبریز
295715.5618.3321.431.6717.65پردیس خودگردانمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه سمنان

6.6613.73-6.66-302226.679.5223.3316.676.67پردیس خودگردانپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی شریف-تهران
1.96-1511.11-305716.6738.3313.33پردیس خودگردانطراحی فرآیندهادانشگاه تهران

3.3227.45-307114.29107.14غیرانتفاعیمهندسی شیمی -مهندسی شیمیموسسه غیرانتفاعی جامی-نجف اباد
2.2111.67-3.32028.3319.05-3164پردیس خودگردانمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه کاشان

319225.562.3813.332.382.22533.339.8پردیس خودگردانمهندسی شیمی -مهندسی شیمیدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
323613.3314.298.3314.291013.33پردیس خودگردانپدیده هاي انتقال وفرآیندهاي جداسازيدانشگاه صنعتی ارومیه

2.381528.89-347214.444.765پردیس خودگردانمهندسی پلیمردانشگاه صنعتی شریف-تهران
6.6611.1122.22011.115.88-36358.8916.67پردیس خودگردانصنایع غذاییدانشگاه صنعتی شریف-تهران

7.83-373701019.052.2213.3311.11پردیس خودگردانطراحی فرآیندهادانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان


