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 93  کٌکَر ارضذ کارضٌاسی داًطجَیاى از برخی درصذّای ٍ رتبِ

 بسن اهلل الرحوي الرحین
رٍس د ریاضیات زباى رتبِ

 هطترک

درٍس 

 ًرم افسار

درٍس 

 َّش

درٍس 

 هعواری

 ًَع قبَلی گرایص قبَلی داًطگاُ قبَلی

 رٍزاًِ ًرم افسار شریفداًشگاُ صٌعتی -تْراى   15.55 24.83 53.1 23.33 03

 رٍزاًِ َّش هصٌَعی داًشگاُ صٌعتی شریف-تْراى  32.74  11.52 31.52 53.33 03

 ًَبت دٍم ًرم افسار داًشگاُ صٌعتی شریف-تْراى   03 82.88 3.72- 4.41 03

 رٍزاًِ َّش هصٌَعی داًشگاُ تْراى-تْراى  81.42  28.33 32.74 51.13 03

 رٍزاًِ ًرم افسار داًشگاُ تْراى-تْراى   21.14 88.42 85.32  33

 رٍزاًِ هعواری کاهپیَتر داًشگاُ صٌعتی شریف-تْراى 22.1   22.54 33.13  33

 رٍزاًِ ًرم افسار داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر-تْراى   88.88 22.22 22.1 52.24 00

 رٍزاًِ هعواری کاهپیَتر داًشگاُ تْراى-تْراى 85.32   23.71 22.1 2.22 05

 ًَبت دٍم کاهپیَترهعواری  داًشگاُ صٌعتی شریف-تْراى 22.22   24.83 3.72- 82.22 33

 رٍزاًِ َّش هصٌَعی داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر-تْراى  25.31  23.71 22.1 88.88 36

 ًَبت دٍم َّش هصٌَعی داًشگاُ تْراى-تْراى  37.42 8.82- 82.11 53.32 22.22 33

 ًَبت دٍم ًرم افسار داًشگاُ تْراى-تْراى   21.14 22.22 81.42 8.88 55

 رٍزاًِ هعواری کاهپیَتر صٌعتی اهیرکبیرداًشگاُ -تْراى 85.32 53.33- 3.33 22.22 7 51.13 55

 ًَبت دٍم ًرم افسار داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر-تْراى  31 82.21 21.1 57.83 52.22 33

 ًَبت دٍم َّش هصٌَعی داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر-تْراى  22.22  85.72 57.83 3.32 30

 رٍزاًِ ًرم افسار داًشگاُ تربیت هدرس-تْراى   18.52 37.15 37.42 52.22 38

 رٍزاًِ هعواری کاهپیَتر داًشگاُ علن ٍ  صٌعت-تْراى 22.1   27.22 3.74 53.33 83

 رٍزاًِ ًرم افسار داًشگاُ شْید بْشتی-تْراى   17 21.1 3.72- 57 85

 رٍزاًِ ًرم افسار داًشگاُ علن ٍ  صٌعت-تْراى  3.31 22.22 13.13 3.74 55.55 633

 ًَبت دٍم هعواری کاهپیَتر داًشگاُ تْراى-تْراى 82.21   3.85 21.83 4.41 611

 رٍزاًِ َّش هصٌَعی داًشگاُ علن ٍ  صٌعت-تْراى  85.32  31.81 7 32.24 610

 رٍزاًِ َّش هصٌَعی داًشگاُ شْید بْشتی-تْراى  25.31  24.83  33.32 606

 رٍزاًِ ٍ هحاسباتالگَریتن  داًشگاُ تْراى-تْراى   25.31 21.28 32.74 3.33 600

 رٍزاًِ ًرم افسار داًشگاُ صٌعتی اصفْاى-اصفْاى   82.13 34.35 3.31 53.33 630

 ًَبت دٍم هعواری کاهپیَتر داًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر-تْراى 22.22   31.81 4.22 1.13 601

 رٍزاًِ هعواری کاهپیَتر داًشگاُ شْید بْشتی-تْراى 32.74   31.81 54.21  608

 رٍزاًِ َّش هصٌَعی طَسی ًصیرالدیي خَاجِ صٌعتی داًشگاُ-تْراى  31.52  31.38 53.32 88.88 630

 رٍزاًِ ًرم افسار داًشگاُ شیراز-شیراز   33.32 21.1 53.32 23.32 638

 رٍزاًِ هعواری کاهپیَتر طَسی ًصیرالدیي خَاجِ صٌعتی داًشگاُ-تْراى 22.22   38.23 3.31 32.22 650

 رٍزاًِ ًرم افسار داًشگاُ اصفْاى-اصفْاى   33.33 28.33 21.83  653

 رٍزاًِ ًرم افسار داشگاُ فردٍسی هشْد-خراساى رضَی   11.13 35.21 3.31 3.32 680

 دٍمًَبت  هصٌَعیَّش  طَسی ًصیرالدیي خَاجِ صٌعتی داًشگاُ-تْراى  37.42 3.32 22.22 32.74 32.22 683

 دٍمًَبت  هصٌَعیَّش  داًشگاُ صٌعتی اصفْاى-اصفْاى  37.42  31.81 32.74 52.22 166

 رٍزاًِ افسارًرم  داًشگاُ زًجاى-زًجاى 57.83 58.14 87 38.23 8.52 34.41 163

 رٍزاًِ هصٌَعیَّش  داًشگاُ خَارزهی-تْراى  37.42 8.88 21.1 8.52 33.32 111

 دٍمًَبت  ٍ هحاسباتالگَریتن  داًشگاُ تْراى-تْراى   21.13 31.38 25.31  115

 رٍزاًِ هصٌَعیَّش  داًشگاُ اصفْاى-اصفْاى  3.31 51.13 28.33 22.1 55.55 131

 رٍزاًِ افسارًرم  )س( داًشگاُ السّرا-تْراى  54.21 82.13 35.21 57.83  133

 رٍزاًِ افسارًرم  داًشگاُ بیي الوللی اهام خویٌی )رُ(-قسٍیي   33.33 21.28 53.32  000

 


