
نوع قبولیقبولیگرایش قبولیرتبهنمره کلدرصد8درصد7درصد6درصد5درصد3درصد4درصد2درصد1سهمیه اصلی
روزانهصنعتی شریفمدل سازي و شبیه سازي و کنترل1222666788336905777873689111736898371آزاد
روزانهصنعتی شریفپدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي777883335476666778957778789597692سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفطراحی فرآیندها1222733393335714733378959111596596513آزاد

شبانهتهرانانرژي محیط زیست1754688987737124سفید31112000476سفیدسهمیه دار
روزانهکردستانمهندسی شیمی10534889210535905سفید238-31113000سفیدسهمیه دار
شبانهصنعتی امیرکبیرترموسینتیک و کاتالیست35666سفید31582667سفید355611671190سفیدسهمیه دار
شبانهعلم وصنعت ایرانطراحی ، شبیه سازي و کنترل فرآیندها88938332143667877288917530519سفیدسهمیه دار

روزانهصنعتی شریفطراحی فرآیندها777875004286333380707556754492639سفیدآزاد
شبانهسمنانجداسازي2105667351288611سفید35562000476سفیدسهمیه دار

روزانهتهرانطراحی فرآیندها6222833366677778561484448596911315سفیدآزاد
شبانهسمنانترموسینتیک و کاتالیست21056671579256616سفیدسفید2000سفید333سهمیه دار

روزانهصنعتی شریفپدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي10000750040481556666782226316888223سفیدآزاد
روزانهتهرانطراحی فرآیندها5333783347627333824680005965884626سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفمهندسی محیط زیست578975568246882429سفید4333800078335952آزاد
روزانهصنعتی شریفترموسینتیک و کاتالیست666773337193879431سفید1667844468336667آزاد
روزانهتهرانطراحی فرآیندهاي جداسازي20007778866750002889578971116842873336آزاد
روزانهصنعتی شریفمدل سازي و شبیه سازي و کنترل666775566491868938سفید800081674524سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفمهندسی شیمی807053339474864239سفید755670003810سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفمهندسی پلیمر221701875567895854048-733373335238سفیدآزاد
روزانهتهرانطراحی فرآیندهاي جداسازي6889833352381556666771117368852949سفیدآزاد
روزانهتهرانکاتالیست666783335952667596582226140848753سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفترموسینتیک و کاتالیست12226667683361907111561473336140846956آزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرجداسازي و طراحی فرایند1106000783352383333666751117018838262-آزاد
روزانهصنعتی شریفمهندسی محیط زیست31116889566764294444508864447368832768آزاد
شبانهصنعتی شریفپدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي631668898421832170سفید688975004286سفیدآزاد
روزانهتربیت مدرسفرآیندها5333616769052889719368896667830071سفیدآزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرپدیده هاي انتقال7778600052385778561466677193829672سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریففناوري هاي انرژي10006889433361906222701864446667822479آزاد
روزانهتربیت مدرسفرآیندهاي جداسازي6222750050003333807055565614820882سفیدآزاد
روزانهتهرانکاتالیست649186676140814286سفید622276674524سفیدآزاد
روزانهتهرانانرژي محیط زیست666786676667807195سفید488961675238سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفمهندسی پلیمر133342227833619040005965844459658054100آزاد
روزانهصنعتی شریفسیستم هاي انرژي5965688964918046101سفید622288334762سفیدآزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرپدیده هاي انتقال6842577875448044104سفید666780003810سفیدآزاد
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روزانهصنعتی امیرکبیرترموسینتیک و کاتالیست88964447000738140005789555663168043105آزاد
روزانهتربیت مدرسفرآیندها155653335833547626676667911159658030107آزاد
شبانهتهرانطراحی فرآیندها2218772911157897964111-1778644460002381آزاد
شبانهصنعتی شریفمهندسی محیط زیست5965600050887922116سفید777876675000سفیدآزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانطراحی فرآیندهاي جداسازي6667600066677905119سفید444600078334524آزاد
روزانهتربیت مدرسفرآیندهاي جداسازي5614733368427891121سفید733370005476سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریففناوري هاي انرژي100064446167476244445263644478957861123آزاد
روزانهصنعتی شریفانرژي محیط زیست5614800073687829125سفید466771673571سفیدآزاد
شبانهتهرانطراحی فرآیندها6842711157897826128سفید688956676190سفیدآزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرترموسینتیک و کاتالیست266771115667381017786667466764917808130آزاد
روزانهتربیت مدرسترمودینامیک و سینتیک5614777856147798131سفید688973334286سفیدآزاد
روزانهتربیت مدرسترمودینامیک و سینتیک73335667333346674386911166677786132سفیدآزاد
شبانهتهرانطراحی فرآیندهاي جداسازي55566167333351116491577864917784133سفیدآزاد
شبانهتهرانطراحی فرآیندهاي جداسازي133348896500309533336140533389477779135آزاد
شبانهصنعتی شریفترموسینتیک و کاتالیست42226667333391115088733378957777137سفیدآزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرنانو4912622252637741143سفید711168335714سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفمهندسی شیمی8070666771937719146سفید3000444456672619آزاد
شبانهتهرانطراحی فرآیندهاي جداسازي51116167500044446667666756147711147سفیدآزاد
روزانهصنعتی اصفهانفرآیندهاي جداسازي5789711156147684150سفید666781674524سفیدآزاد
شبانهصنعتی شریفمدل سازي و شبیه سازي و کنترل6842733349127670154سفید3222711161673810آزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانطراحی فرآیندهاي جداسازي277848896333476255566140577852637661155آزاد
شبانهصنعتی امیرکبیرجداسازي و طراحی فرایند6667777857897637161سفید644463332857سفیدآزاد
شبانهصنعتی شریفمهندسی پلیمر5439844459657636162سفید866751674286سفیدآزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرنانو7193733364917629165سفید444465003333سفیدآزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانطراحی فرآیندهاي جداسازي7368666747377622166سفید644463334762سفیدآزاد
شبانهتهرانکاتالیست7018666715797618169سفید733368337619سفیدآزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانطراحی، شبیه سازي و کنترل فرآیندها6316777889477614170سفید555651673571سفیدآزاد
شبانهصنعتی شریفطراحی فرآیندها4386622271937612171سفید777850005476سفیدآزاد
شبانهصنعتی شریفانرژي محیط زیست111162227667404840005789755649127583177آزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانترمودینامیک و سینتیک5789622268427575179سفید488976675238سفیدآزاد
شبانهتهرانانرژي محیط زیست51116833357133335789777854397482193سفیدآزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانطراحی، شبیه سازي و کنترل فرآیندها71116500571440003684577868427475194سفیدآزاد
شبانهصنعتی امیرکبیرپدیده هاي انتقال5789644461407471195سفید488981673810سفیدآزاد
شبانهتهرانکاتالیست48893000500033338772777854397460197سفیدآزاد
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روزانهصنعتی بابلفرآیندهاي جداسازي6667688956147412205سفید511165004286سفیدآزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزمهندسی شیمی5789688950887393211سفید3222688938336667آزاد
روزانهشیرازمهندسی شیمی62226500357164443860733361407378216سفیدآزاد
روزانهشیرازمهندسی شیمی86675833476246674386844415797343228سفیدآزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانترمودینامیک و سینتیک77785500523811114561533354397328235سفیدآزاد
روزانهشیرازشبیه سازي و کنترل فرآیند6667711156147291241سفید622256674762سفیدآزاد
شبانهعلم وصنعت ایرانطراحی فرآیندهاي جداسازي5614533361407281245سفید711160002857سفیدآزاد
روزانهاراكمهندسی شیمی6667666728077255253سفید444444478334762آزاد
روزانهصنعتی شریفچرخه سوخت 7193622245617243256سفید555658334286سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفصنایع غذایی60006833357135562982644473687238258سفیدآزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانپلیمر5614577857897230260سفید2000800048332857آزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانپلیمر5965644473687197267سفید1000511155001429آزاد
روزانهتربیت مدرسزیست پزشکی4444683347628893860733373687197267سفیدآزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانصنایع شیمیایی معدنی71116500476217784035622254397194270سفیدآزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرمهندسی صنایع غذایی344466676000261948892982600073687193272آزاد
شبانهصنعتی امیرکبیرنانو5263600063167184273سفید644461672857سفیدآزاد
شبانهعلم وصنعت ایرانطراحی فرآیندهاي جداسازي6491755650887171276سفید333644453334524آزاد
روزانهشیرازمهندسی شیمی5439644436847153282سفید777855003571سفیدآزاد
روزانهصنعتی بابلفرآیندهاي جداسازي4667600038104446316511161407115294سفیدآزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزطراحی فرآیندهاي جداسازي7193844424567114296سفید555668334286سفیدآزاد
شبانهعلم وصنعت ایرانطراحی ، شبیه سازي و کنترل فرآیندها2214912711164917106297-600048334762سفیدآزاد
شبانهصنعتی امیرکبیرنانو4737755642117103298سفید466768336190سفیدآزاد
شبانهعلم وصنعت ایرانترمودینامیک و سینتیک64445000333353336667488938607101300سفیدآزاد
شبانهصنعتی امیرکبیرصنایع غذایی60007500523817783509688959657093304سفیدآزاد
روزانهفردوسی مشهدشبیه سازي و طراحی فرآیند5614822257897084308سفیدسفید77784833سفیدآزاد
روزانهتبریزفرایند5965688945617081310سفید1222688966672619آزاد
روزانهگیالن -رشتمهندسی شیمی4386600068427061314سفید711141677143سفیدآزاد
روزانهپژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایرانمهندسی شیمی6842711140357058318سفید555666672857سفیدآزاد
شبانهعلم وصنعت ایرانطراحی ، شبیه سازي و کنترل فرآیندها37787333238151115965688945617049320سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفچرخه سوخت 3333600075447017324سفید511183335714سفیدآزاد
روزانهصنعتی اصفهانمهندسی شیمی پیشرفته6140755656146972338سفید600040003571سفیدآزاد
روزانهاصفهانطراحی فرآیندها33337667214335564912755661406959340سفیدآزاد
روزانهصنعتی اصفهانفرآیندهاي جداسازي5789355647376920352سفید711153334048سفیدآزاد
روزانهتبریزفرایند48896000309526674912622252636919353سفیدآزاد
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روزانهشهیدباهنرکرمانمحیط زیست22161406895361-60006667333346676842سفیدآزاد
روزانهتربیت مدرسزیست پزشکی7018622247376879364سفید555641673095سفیدآزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرصنایع پتروشیمی4912600045616866368سفید600071673810سفیدآزاد
روزانهصنعتی اصفهانمهندسی هسته اي4737644438606862369سفید1778577863334762آزاد
روزانهصنعتی بابلترموسنتیک و کاتالیست48895167500026674737511152636861371سفیدآزاد
شبانهعلم وصنعت ایرانترمودینامیک و سینتیک5263555638606854372سفید3778511173334048آزاد
روزانهشیرازنانو4386600057896852375سفید533368334286سفیدآزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرصنایع پتروشیمی6140622236846846377سفید488965003571سفیدآزاد
شبانهصنعتی شریفمهندسی هسته اي27783556616740488896491444457896842380آزاد
روزانهشیرازمهندسی گاز4737866736846839382سفید333488946676429آزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرراکتور62225667547637784035644442116835383سفیدآزاد
روزانهتبریزمهندسی شیمی4211533357896822388سفید2778555653335476آزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزمهندسی شیمی6222450028574445789666752636822388سفیدآزاد
روزانهشهیدبهشتیچرخه سوخت هسته اي4211733352636795397سفید444533361674286آزاد
روزانهصنعتی اصفهانمهندسی شیمی پیشرفته4561533345616795397سفید688963334048سفیدآزاد
روزانهشیرازمحیط زیست6667622224566791401سفید577848335000سفیدآزاد
روزانهفردوسی مشهدشبیه سازي و طراحی فرآیند4737800045616779404سفید2444377868333571آزاد
روزانهصنعتی اصفهانپدیده هاي انتقال4912933342116763410سفید533356674048سفیدآزاد
روزانهشیرازمحیط زیست2217018755657896760413-889288951673333آزاد
روزانهعلم وصنعت ایرانصنایع شیمیایی معدنی88940005167261933334561666761406694435آزاد
روزانهصنعتی شیرازمهندسی شیمی5439622263166691437سفید466753331667سفیدآزاد
روزانهفردوسی مشهدپدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي5789422252636656450سفید488946675000سفیدآزاد
روزانهشیرازپلیمر5439533343866647456سفید488966675476سفیدآزاد
شبانهصنعتی امیرکبیرصنایع پتروشیمی4211600049126628458سفید511151675000سفیدآزاد
روزانهاصفهانمهندسی شیمی71117333404813333860422240356589471سفیدآزاد
شبانهعلم وصنعت ایرانصنایع شیمیایی معدنی71113500404824444737666750886579477سفیدآزاد
روزانهشیرازنانو6140555647376579477سفید644438333333سفیدآزاد
شبانهعلم وصنعت ایرانصنایع شیمیایی معدنی3860733352636572481سفید577855003810سفیدآزاد
روزانهصنعتی اصفهانپدیده هاي انتقال5439777845616568483سفید711136672619سفیدآزاد
روزانهصنعتی بابلترموسنتیک و کاتالیست37784500476253334737333371936564486سفیدآزاد
روزانهرازي کرمانشاهپیشرفته6140422243866563487سفید488943335714سفیدآزاد
روزانهصنعتی مالک اشترطراحی فرآیندها266713333667571435565263711161406550493آزاد
روزانهکاشانمهندسی شیمی4211644442116537498سفید622250005238سفیدآزاد
روزانهاصفهانمهندسی پلیمر22271114500381040006140311143866532502آزاد
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روزانهفردوسی مشهدپدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي64443500404826674386666752636530504سفیدآزاد
روزانهصنعتی شیرازمهندسی شیمی4737866740356522508سفید244466674762سفیدآزاد
روزانهصنعتی امیرکبیرمهندسی محیط زیست42224500500011113509644468426518512سفیدآزاد
روزانهصنعتی شیرازمهندسی گاز5789622257896500517سفید577835003333سفیدآزاد
شبانهصنعتی بابلفرآیندهاي جداسازي60003333523826675789755614046491519سفیدآزاد
روزانهشیرازپلیمر2982711140356490520سفید555658335000سفیدآزاد
شبانهصنعتی اصفهانمهندسی شیمی پیشرفته33334000476255564737488963166473524سفیدآزاد
شبانهصنعتی بابلفرآیندهاي جداسازي5088555628076459528سفید644453334524سفیدآزاد
روزانهفردوسی مشهدفرآوري و انتقال گاز3860711159656442533سفید511141673571سفیدآزاد
روزانهاصفهانمهندسی شیمی42224833642928895614555633336439534سفیدآزاد
روزانهصنعتی شیرازمهندسی گاز4035688954396431536سفید422253334286سفیدآزاد
روزانهصنعتی شریفترموسینتیک و کاتالیست3860688964916427542سفید466748332857سفیدآزاد
روزانهکاشانمهندسی شیمی55566500261935564386400033336420543سفیدآزاد
شبانهصنعتی امیرکبیرصنایع پتروشیمی46675667404824444561711126326403553سفیدآزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزمهندسی فرآیند4386777842116388561سفید1889466741674762آزاد
روزانهشهیدبهشتیچرخه سوخت هسته اي5439311133336384562سفید844441674048سفیدآزاد
شبانهصنعتی اصفهانفرآیندهاي جداسازي82466382564سفید7368سفید488946671190سفیدآزاد
روزانهخلیج فارس بوشهرمهندسی شیمی5088600021056374568سفید577856675476سفیدآزاد
شبانهصنعتی اصفهانفرآیندهاي جداسازي7018400052636373569سفید533343331429سفیدآزاد
روزانهپژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایرانمهندسی شیمی244464444000428617784035577847376370571آزاد
روزانهشهیدبهشتیراکتور3509733368426367574سفید1333533336674048آزاد
روزانهاصفهانمحیط زیست4211644442116367574سفید1556533351674048آزاد
روزانهفردوسی مشهدفرآوري و انتقال گاز6673111500054764444386711156146349582آزاد
شبانهصنعتی بابلفرآیندهاي جداسازي3860444454396333587سفید400056675714سفیدآزاد
روزانهاصفهانمحیط زیست4436491711131586331588-200061672381سفیدآزاد
روزانهصنعتی اصفهانمهندسی هسته اي2281933363166326589سفید466755002857سفیدآزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزطراحی فرآیندهاي جداسازي44457786000190573332632555649126316597آزاد
شبانهصنعتی اصفهانفرآیندهاي جداسازي4737577838606311603سفید400058335714سفیدآزاد
شبانهصنعتی اصفهانپدیده هاي انتقال66722224500571417783860622259656303608آزاد
شبانهصنعتی بابلفرآیندهاي جداسازي4211600049126294614سفید422261673333سفیدآزاد
روزانهپژوهشگاه موادوانرژيمهندسی انرژي هاي تجدید پذیر4561333340356292616سفید688961672619سفیدآزاد
شبانهصنعتی اصفهانمهندسی شیمی پیشرفته4386666733336279623سفید622268333571سفیدآزاد
روزانهفردوسی مشهدبیوشیمیایی4211733356146275624سفید511138333095سفیدآزاد
روزانهاصفهانمهندسی انرژي هاي تجدید پذیر4737577845616274626سفید377845005000سفیدآزاد
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روزانهشهیدباهنرکرمانمحیط زیست2889666742866673684488959656270630سفیدآزاد
روزانهخلیج فارس بوشهرمهندسی شیمی4737400024566262632سفید1667711155004762آزاد
روزانهشهیدباهنرکرمانمهندسی شیمی پیشرفته4211577831586255637سفید2444511160004048آزاد
روزانهرازي کرمانشاهپیشرفته4561577831586242643سفید556400068333333آزاد
روزانهسیستان وبلوچستان -زاهدانطراحی فرآیندها2214035666726326237645-666751673810سفیدآزاد
شبانهصنعتی اصفهانفرآیندهاي جداسازي5088711140356236646سفید1444244461674048آزاد
روزانهسمنانجداسازي5088844433336211656سفید1000444445002857آزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزمهندسی شیمی6140466731586210658سفید711145002381سفیدآزاد
روزانهپژوهشگاه موادوانرژيمهندسی انرژي هاي تجدید پذیر55563167285715566316311152636190664سفیدآزاد
شبانهصنعتی امیرکبیرمهندسی محیط زیست7778533326196671754577852636184666سفیدآزاد
روزانهتبریزمهندسی شیمی5263644435096173671سفید1333400045003571آزاد
شبانهصنعتی بابلترموسینتیک و کاتالیست44446500381020004912333350886168674سفیدآزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزمهندسی محیط زیست4737688954396161678سفید266753335476سفیدآزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزپدیده هاي انتقال2456688942116151689سفید2889533351673571آزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزترمودینامیک و سینتیک4737355654396144694سفید355656674048سفیدآزاد
روزانهسمنانطراحی فرآیندها561444456146100712سفید622258332381سفیدآزاد
روزانهتبریزپلیمر3684488949126099713سفید556666760001429آزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزپلیمر46675333357124442456600066676089717سفیدآزاد
روزانهاراكمهندسی شیمی4737533335096060729سفید400056674048سفیدآزاد
شبانهفردوسی مشهدشبیه سازي و طراحی فرآیند33336333619024444912377828076053735سفیدآزاد
روزانهتبریزپلیمر3684622259656019754سفید511130004048سفیدآزاد
روزانهیاسوجفرآیندهاي جداسازي166726674833476215564912622226326010759آزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزپدیده هاي انتقال3158800052636004763سفید244455005714سفیدآزاد
روزانهصنعتی مالک اشترطراحی فرآیندها200046674000428635563158533338606003764آزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزپلیمر31115167500013334561644442115997769سفیدآزاد
شبانهصنعتی بابلترموسینتیک و کاتالیست3158444456145973778سفید622261672619سفیدآزاد
روزانهفردوسی مشهدصنایع غذایی2212982688950885969779-433348894667476آزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزترمودینامیک و سینتیک3158444440355953792سفید1222511138335714آزاد
روزانهرازي کرمانشاهپلیمر4386333336845943801سفید644421676905سفیدآزاد
روزانهاصفهانمهندسی پلیمر4561733356145941803سفید511128331667سفیدآزاد
شبانهصنعتی اصفهانفرایندهاي جداسازي62225333476226671579422257895938808سفیدآزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزپلیمر46674833238128893333400056145935810سفیدآزاد
روزانهفردوسی مشهدصنایع غذایی35564167333328894561622249125914817سفیدآزاد
شبانهتبریزفرایند3860644454395910818سفید488931673810سفیدآزاد
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روزانهکاشانمهندسی شیمی4386622235095908820سفید422258331905سفیدآزاد
روزانهگیالن -رشتمهندسی شیمی2807666735095895828سفید222644441673810آزاد
روزانهشهیدباهنرکرمانمهندسی شیمی پیشرفته3778350054764442807911147375892830سفیدآزاد
روزانهسمنانجداسازي5614711142115888831سفید46674500714سفیدآزاد
پیام نورپیام نورمرکزتهرانمهندسی شیمی3509600026325887832سفید622263331905سفیدآزاد
شبانهفردوسی مشهدپدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي5263533336845879834سفید377851673571سفیدآزاد
شبانهصنعتی مالک اشترطراحی فرآیندها4444383311906674561644450885869838سفیدآزاد
روزانهگیالن -رشتمهندسی شیمی20006444466761902221754488942115868839آزاد
شبانهفردوسی مشهدفرآوري و انتقال گاز2632600050885866841سفید555658332381سفیدآزاد
شبانهگیالن -رشتمهندسی شیمی2807666735095857847سفید466760004286سفیدآزاد
شبانهتبریزمهندسی شیمی526366677025856848سفید688950002857سفیدآزاد
شبانهسمنانطراحی فرآیندها4035644433335855851سفید444455001905سفیدآزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزمهندسی محیط زیست2281644450885850855سفید533338334524سفیدآزاد
روزانهکاشانمهندسی شیمی46673833285731115088488928075846856سفیدآزاد
روزانهسمنانترموسینتیک و کاتالیست33333509488957895839859سفید28897000سفیدآزاد
شبانهسمنانطراحی فرآیندها28897000357122222982422242115831864سفیدآزاد
غیرانتفاعیعلوم وفنون مازندران -بابل /غیرانتفاعی مهندسی شیمی3158644443865819870سفید355658332381سفیدآزاد
مجازيتربیت مدرسمهندسی شیمی1579600054395816871سفید5444488941673333آزاد
شبانهصنعتی اصفهانفرایندهاي جداسازي33360005167261913333684288952635813872آزاد
شبانهصنعتی اصفهانمهندسی هسته اي6491577812285793879سفید511151672619سفیدآزاد
شبانهسمنانطراحی فرآیندها26673500357133334912533350885789882سفیدآزاد
شبانهگیالن -رشتمهندسی شیمی5614400054395788883سفید244450002381سفیدآزاد
روزانهصنعتی سهندتبریزپلیمر4035577845615780885سفید51116000952سفیدآزاد
روزانهصنعتی ارومیهپدیده هاي انتقال4444533371420004035644433335771890سفیدآزاد
شبانهفردوسی مشهدفرآوري و انتقال گاز55564333285726674211200061405763893سفیدآزاد
شبانهصنعتی مالک اشترطراحی فرآیندها6140533331585760896سفید6222333323334286آزاد
روزانهشهیدباهنرکرمانمحیط زیست3509688936845758897سفید333346675476سفیدآزاد
شبانهفردوسی مشهدصنایع غذایی2632822257895756900سفید1667266750003095آزاد
روزانهکاشاننانومهندسی شیمی5789377829825753901سفید488938332619سفیدآزاد
شبانهرازي کرمانشاهپیشرفته2456600045615731911سفید488953332857سفیدآزاد
روزانهمرکزاموزش عالی بهشهرپدیده هاي انتقال5263511124565723916سفید355646672857سفیدآزاد
شبانهتبریزفرایند5789622224565717919سفید444436673810سفیدآزاد
شبانهکاشانمهندسی شیمی4035533336845708926سفید311161672619سفیدآزاد
شبانهیاسوجفرآیندهاي جداسازي3684511124565702933سفید2889444450005000آزاد
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شبانهاراكمهندسی شیمی2105555654395671948سفید444456672857سفیدآزاد
شبانهرازي کرمانشاهپیشرفته31113333238126676316444445615669949سفیدآزاد
روزانهسمنانترموسینتیک و کاتالیست4561466736845669949سفید221422240004048-آزاد
شبانهسمنانجداسازي111355635001190667631622261405655958آزاد
شبانهگیالن -رشتمهندسی شیمی4035444450885647961سفید422245001667سفیدآزاد
شبانهشهیدباهنرکرمانمهندسی شیمی پیشرفته51114333261926674211488926325647961سفیدآزاد
روزانهشهیدباهنرکرمانبیوتکنولوژي33335667428613332807533336845641964سفیدآزاد
روزانهکردستانمهندسی شیمی4561466735095630969سفید555638331905سفیدآزاد
شبانهصنعتی مالک اشترطراحی فرآیندها3158688924565629970سفید1778377853333810آزاد
بین المللتهرانطراحی فرآیندها2807555642115618973سفید355650004762سفیدآزاد
روزانهسیستان وبلوچستان -زاهدانفرآیندهاي جداسازي3333755636845612977سفید511121674286سفیدآزاد
شبانهصنعتی اصفهانمهندسی شیمی پیشرفته24445667309511114386511147375601981سفیدآزاد
شبانهیاسوجفرآیندهاي جداسازي2105511147375591986سفید577850001667سفیدآزاد
شبانهکاشانمهندسی شیمی5567111283357146673158333338605587995آزاد
شبانهفردوسی مشهدبیوشیمیایی66742223833357166736845111438655701002آزاد
شبانهصنعتی اصفهانپدیده هاي انتقال31586000543955681003سفیدسفید200040005500آزاد
شبانهصنعتی اصفهانچرخه سوخت47375111350955631007سفید555640001905سفیدآزاد
شبانهسمنانترموسینتیک و کاتالیست24566444333355601008سفید422253333333سفیدآزاد
شبانهفردوسی مشهدصنایع غذایی36846444350955591010سفید333444436674048آزاد
شبانهسمنانجداسازي31584444333355571011سفید3000355650003810آزاد
روزانهمحقق اردبیلی -اردبیلمهندسی شیمی پیشرفته38607778333355541013سفید667355641674048آزاد
شبانهسمنانترموسینتیک و کاتالیست33336000298255371023سفید777845000سفیدآزاد
شبانهسمناننانوشیمی1333488956672143644422813556298255341024آزاد
شبانهسمناننانوشیمی6491889508855271032سفید200046673095سفیدآزاد
روزانهسیستان وبلوچستان -زاهدانسنتیک و ترمودینامیک24566444333355191037سفید577853331190سفیدآزاد
شبانهصنعتی مالک اشترطراحی فرآیندها40356000368455131040سفید1444222253331190آزاد
روزانهمرکزاموزش عالی بهشهرپدیده هاي انتقال29824667508854931056سفید644430001905سفیدآزاد
شبانهصنعتی مالک اشترمهمات38604222526354551077سفید377851672143سفیدآزاد
روزانهسیستان وبلوچستان -زاهدانپدیده هاي انتقال111311145002619266754395111228154541078آزاد
روزانهمرکزاموزش عالی بهشهرپدیده هاي انتقال3684222298254541078سفید122257785667714آزاد
پیام نورپیام نورمرکزتهرانمهندسی شیمی56146222193054491083سفید311150003095سفیدآزاد
روزانهمجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی قوچانفرایند45615778315854321094سفیدسفید377835564167آزاد
روزانهسیستان وبلوچستان -زاهدانسنتیک و ترمودینامیک57893111280754221098سفید28895333714سفیدآزاد
شبانهصنعتی مالک اشترمهمات43864889245654161103سفیدسفید46676167سفیدآزاد
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شبانهمحقق اردبیلی -اردبیلمهندسی شیمی پیشرفته333346671667222243864444298254001111سفیدآزاد
شبانهشهیدباهنرکرمانمهندسی شیمی پیشرفته64913778298253801119سفید333222253332857آزاد
شبانهسیستان وبلوچستان -زاهدانفرآیندهاي جداسازي355623334048333333335778315853711123سفیدآزاد
روزانهمجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی قوچانفرایند59653111263253641125سفید555635003333سفیدآزاد
شبانهسیستان وبلوچستان -زاهدانطراحی فرآیندها2632577852653271148سفید533375003571سفیدآزاد
شبانهسیستان وبلوچستان -زاهدانپدیده هاي انتقال40004667333322224565111386053121162سفیدآزاد
غیرانتفاعیشمال -امل /غیرانتفاعی /مهندسی پلیمر222253334524266731586222333353121162سفیدآزاد
شبانهسیستان وبلوچستان -زاهدانسنتیک و ترمودینامیک400038333571333326325778228152981172سفیدآزاد
غیرانتفاعیعلوم وفنون مازندران -بابل /غیرانتفاعی مهندسی شیمی42114000386049931354سفید155636674048سفیدآزاد
پیام نورپیام نورمرکزتهرانمهندسی شیمی40355778140449701365سفید26675167952سفیدآزاد
غیرانتفاعیشمال -امل /غیرانتفاعی /مهندسی پلیمر2982666735147941467سفید55564833714سفیدآزاد
بین المللسیستان وبلوچستان -زاهدانطراحی فرآیندها44425004048177829826000473747361501سفیدآزاد
مج -پیام نورپیام نورمرکزتهرانمهندسی شیمی52547311504-56142889سفید475-53335167سفیدآزاد
مج -پیام نورپیام نورمرکزتهرانمهندسی شیمی3860377870247101515سفید333345003571سفیدآزاد
بین المللتهرانطراحی فرآیندها14041333280743311752سفید667311155002619آزاد
بین المللتهرانطراحی فرآیندها35093778350943241758سفید266720001190سفیدآزاد
مجازيتربیت مدرسمهندسی شیمی33335778298242921777سفید200028331190سفیدآزاد
مج -پیام نورپیام نورمرکزتهرانمهندسی شیمی31582889210541851847سفید33334000238سفیدآزاد
بین المللسیستان وبلوچستان -زاهدانطراحی فرآیندها88917782500022221228266735131642724آزاد
بین المللسیستان وبلوچستان -زاهدانطراحی فرآیندها19301111280730722838سفید017788331905آزاد


