
نمره کلپروانهکد ملینام و نام خانوادگیردیف

1750703629163000373090.40محمد مهدی ارفعی1

186130466816300291289.20حسین دعاوی2

1911824211163000134762.80علی حاتمی3

325524771316030082188.40احمدرضا میراب زاده4

1829864483164100038477.60عبدالباری بچاری5

175707629816300387180.80ابراهیم احسان دوست5

5279652636163000383688.40محمدرضا گوهری بهبهانی6

18616180011630073285.60سعید حسینی عچرش7

1911421239163000086385.60امین مرادیان8

5279960357163000449487.20راضیه آغاجریان9

1754597246164100045777.20میثم آذرسا10

1751295680163000114380.80محمدعلی جامعی نژاد11

2001918526161100009278.40عنایت اهلل کالنترزاده12

1989497055163000191293.60مهدی سلیمانی عبیات13

2001990081163000181380.00محمدعلی حسینی نژاد14

174085889192.80محمود شیرنژاد15

7531493291.20حجت رضا نژاد16

136089018188.40جعفر جنگ آرا17

428053769078.80مهدی سلیمانی 18

197023971976.00کریم زایر سلیمانی19

1861030223166000002478.40مسعود خاکی20

19707540011630137153.60شاپور شجاعی برجویی21

1971369969163100035677.60غالمحسین گرجیان22

943238218101001256788.00شهرام قدکساز زاده23

4.2198Eمحمد ساداتی24 +1016300114192.80
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1755865708163000379491.20مهرنوش روشن قیاس25

1754266835163000413883.20مهدی هادی زاده26

186106081577.60عبدالحمید حق بین27

175600675180.80مهدی خوانساری28

175210131687.20حسین جابری29

175527717290.40مهدی مندی پور30

7178993680.40فرید قلمبر دزفولی31

181682609191.20مهدی آذرسا32

186131642980.80سید محمد مرتضوی33

526939740480.80حبیب اله سهرابی34

1911292538165000043374.80اسفندیار ایگدر35

191112467616300031164.00مهدی زرگریان36

1757023089165000057288.00امیرحسین طالبی شوشتریان37

4723424245163000437287.60بهرام عالی38

1754172067185775.20محمد حسین طالب زاده39

1170550193163000093187.20مهران مرادی40

1970432047163100036788.80فرشاد ارزانی بیرگانی41

4549528036163000268390.00حسن دوستعلی وند نژاد42

1750646765163000097293.20علی نیاکان43

3873885212163000156290.80مرتضی کاویانی44

2002277907161100224486.00مجتبی اسمعیلی دزفولی45

1970305371163000267890.40محسن عیدی شیخ رباط46

1757110879163000225286.40کیان شجاعی برجویی47

5859890281165000053691.60علیرضا نصاری زاده48

2002666903163000226791.20احسان نگارش49
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4819060457163000330189.20پیمان هارونی50

1756864454163000391191.20محمدعلی دهدشت51

1751225232161000032389.20بینا فیروزی نژاد52

200252254592.00وحید بزاززاده53

175496802392.80هادی جادری54

20026347344.00احسان آذرنوش55

188147128488.00محمدحسن ابریشم باف56

2002462046163000532387.20غالمرضا عیدیان57

1860720285161100027090.40محمد خادمیان58

1840318082163000318595.20محمدباقر دیناشی نیا59

1754547168164100055488.80عادل شیشه گر60

184133882616300141491.20فرشاد کیخایی61

548194741630027374.00رضا مطوری62

1815341599165100005096.80حسین کربالیی محمد63

54859743165000051990.80پویان کریمی بیرگانی64

200274610916410005674.00پویان خوشکام65

1757452664163000391096.00میالد همتیان لرکی66

52694380701640000464.00غالمرضا افراسی آب67

188158615490.40منصور درویش زاده68

200301668616300024264.00مالک نجفی69

175357419616300015014.00محمود آرمان فرد70

7117940216300009634.00منصور اسداله پور71

2002820139161000044392.80شهریار مخدوم72

175287030116300373186.00اسماعیل عطانژاد73

1882196147164100032196.80سیامک محمدیان74
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175755782216300034594.00علی احمدی پارسا75

175574575316300028689.60محمد صادق فروتن76

175349956916300610884.40مهدی گلی77

175544267116300010434.00امیر نوری مکرم78

4622655251163000099090.40صادق آقایی قهفرخی79

1971500852163000021384.00فرشاد موالیی80

193080914116300031744.00سید حسین بهاری زاده81

175145103316300014974.00فرشید جهان فرد82

19718383738.00بهمن صالحی83

1970427620163000388587.60مهرداد نیک پی84

175588984165000074091.60محمد مقامیان زاده85

4.00محمد درخشان86

196018116594.40محمد مهرامیری87

8.00غزاله عطایی کچویی88

4.00محسن برزگر89

17504402458.00محمد طاهر سوارنژاد90

193012749995.20عباس لک91

197150085284.40فرشاد موالیی بیرگانی92

175450405189.60علی فتاحی دولت آبادی93

175702053589.60پریسا عباسی94

175483522889.60رضا کالهی95

175518063286.80سید شنان موسوی 96

175131566586.80کیوان رجبی نژاد97

186125340087.20سعید اکبری فضلی 98

175354935388.80حسین هفتنانی99



نمره کلپروانهکد ملینام و نام خانوادگیردیف

98فهرست نمرات دوره پنجم پیشخوان مهندسین خوزستان خرداد ماه 

کسب حد نساب نمره حداقل با رنگ سبز مشخص شده اند

عدم کسب نمره حداقل با رنگ قرمز مشخص شده است

175589695686.00رشید رجب پور 100

181586647084.80سید سعید حسینی معین 101

175511328591.20محسن رشنو102


