
نمره کلپروانهکد ملینام و نام خانوادگیردیف

1861621167163000387685.00رضا محامد1

1755894351163000451378.50توفیق جیرات2

1755997231163000390916.00محمد رئیسیی3

198961422116300100676.00موید چعبی4

4072641359254100011378.00مهدي زیدي5

1753538912120161778.00عبداالمیر نگراوي5

17540114891630095758.00محمدعلی جامعی6

1861658011164000045987.50حمیدرضا شناسایی7

18187642711600002668.00عبدالحمید چائیده8

1971021393165100008383.50باجولی علی 9

1750649349103001711278.50مهدي اژدري10

1755772351165000031878.50محمد رضا حالج شوشتري11

1753832411163000394883.50مهدي کریمیان12

2000489516163000096557.50غالمحسین چیت سازشوشتري13

92.00-1940070090سید آرش علوي14

84.00-1751521869علی ال پناه15

83.50-1881786234صادق سعدي16

87.50-1140218956بابک خلیلی17

1755068484163000349186.50علی رحمتی18

1754157572160030087279.50جمشید بنی فري19

1960038184163000412988.00مسعود محمد حسینی20

1756821860403000046080.00محمدرضا براجعه21

1750883090163100037880.00علی مدرس22

5279341150163000091684.00مهرداد کیانپور برجویی23

1754923119163000168686.00ایمان آزادگان24

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
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1911751328163000340012.00فرزام بایمانی25

1911185731163100030482.00مهدي ممبینی26

1911193244163000301380.00مجید بایمانی27

1754886515163000100887.50امید آل محمد28

1753811279163000402784.00پیروز رجبی نژاد29

1755778074161000035887.50سپیده تقدس30

1755603657163000306384.00مهرداد کبیري نیا31

16.00-1750487527علی علیپور32

16.00-کاوه محمدیان33

76.00-2003151540فریبا آذرافروز34

1750737371163000415989.00غالمرضا صغیر شمس آبادي35

1753844010161100027088.00علی ریاحی36

1754287549163000318587.50بهرام قنبري مزلقان37

1881096408164100055482.50سعید زلکی بدیل38

1755572506164100009789.00علی ناجی39

5481947416300273783.50گامبیز کاوشیان40

1740069196165100005082.00صادق پیغان41

54859743165000051987.50کامران نیرالدین زاده42

2002746109164100056790.00حجت اله جعفرپور43

1754562183163000239582.50محمدعلی محلوجی44

1861258550163000391091.50فرخ انصاري45

2003016686163000242694.00امید پرنیان46

1753574196163000150194.50بهنام بخیت47

71179402163000096394.50بابک کوچک دزفولی48

197034720116300373191.50مصطفی جلیلی49
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1757557822163000345993.00احسان بهجت50

193085129416300610886.00رضا صیفوري51

1755442671163000104394.50سیمین شکرالهی52

1288880561163000099094.00فرزین شکوري53

20017200171630000213890.50محمدفالحتی54

1930809141163000317481.00وحید بازگیریان55

1751451033163000149785.00ناصر عبدالخانی56

96.00-2002297533هادي شمس زاده57

86.50-1753553903پیمان زاهد نمازي58

94.00-71165533ولی اله پرتوي ضیا59

87.50-1910084948سیامک ساسانی60

96.00-33897026احمد کوچک61

84.00-2002306966محمدمهدي رشید گرمابی62

90.50-1750440245محسن کاشی ساز63

94.00-2411634072میترا توکلی64

89.00-1819619291رضا افشار65

90.00-1755851677امیر روزي66

1817966383163000104775.50فاخر سیاحی67

1881274705163034328.00علی مهدیه68

1757632891161100023382.50مازیار شریف آرا69

200087735416300234383.50مجید فرخی راد70

43398804163000093167.50سید منصور طبیبیان71

1755849001163100012787.00رضا تاج مهر72

1.9111Eسعید درویش زاده73 +10163000260382.00

370142561161100224490.00سعید پیشکاري74
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175589818538833001666.50امیر زارع75

1881649271163000267879.00علی اکبر دانش76

1754431461163000363587.50کاوه محمدیان77

1755991460165000053681.00علی سیاحی78

1285170946165000053486.50کاوه ارحامی راد79

1754975186163000226780.50کاوه شکیبا80

4819060457163000330180.00شعبان نجف پور81

7531493216300388412.00حجت رضانژاد82

2300658313163000391183.00محمد شایگان فر83

1756302987161000032386.00ابراهیم لرکی84

86.50-2000690181مریم نوري زاده85

4.00-علی ناجی86

78.00-1751496864موسی حزباوي87

81.50-5279611549علیرضا کریمی88

87.50-روح اهلل شفیعیان89

86.50-1757417222فربد نظري فروشانی90

8.00-محمد علی محلوجی91

88.00-1740315731محمد صالحی92

94.00-1754280854بابک برومند زاده93

18602409761630137181.00محمد افشون94

1911124676163000311684.00بهمن باغبانباشی95

1757494626164000041092.00مهدي فتح اله پور شوشتري96

2002592640163000379482.00محسن کاید گپ97

1971619922161100010586.50معصومه کاظمی98

1757455302163000414591.00سینا مشکین نژاد99
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1815815868163100010287.50شهاب شعبانی100

1751220605163000091482.00اسماعیل عالیپور101

175517941316300236879.50مجید فدائی102

1971500895165000080772.00تورج محمدي103

1753532736163000256592.00محمد غفوري104

1757484612164100039793.00مهدي شاه محمدي نبی105

80.50-1754984487چنگیز شریف پور106

92.50-490673228سمیه لک107

84.00-1930662981مهراج خاییز108

20008497511630029124.00سیدعلی ضرغامی109

1755527454163000134786.00علی دامچه110

526939790016030082186.00دیانا دهانپور111

1819639533163000150389.00علیرضا قنواتی112

89.00-58743235سهیال راهداري موري113

175698054316310673177.50بهرام یعقوبی114

1753649455164100038484.50امید حداد115

1753733121163000254991.50امیرحسین جعفرزاده افشاري116

1971717983163000391772.50بهنام محمدي نرگسی117

175550810716300215886.00حسین قایدي118

573011231630073289.00فرهاد وزیري زاده119

17541613241630072388.00احمد علیزاده بهبهانی120

4819685023164100045781.00محسن پیروزاده121

1751065588163000114378.50عبدالجلیل خواجه122

1755809808161100009282.50مهزیار بحرینی نژاد123

1971954632163000191274.00رضا احمدي124
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1860327508163000127271.00حمیدوفایی بکیانی125

1751414086163000114890.00علیرضا مرید126

1829461834163000181381.00احمد بناري127

78.00-1817649957غالم رضا قاسمی حاجی آبادي128

76.00-3250743658سید مهدي موسوي129

88.50-1753838241وداد کنانی130

96.00-1911211625سجاد معمار دزفولی131

80.00-1971192309یاسر نیسان پور132

76.00-1817273078مهدي بیداري133

81.00-2003475184مریم نادري 134

83.50-2002725632عادل شیرزاد سلیمانی135

95.50-1757309330زینب اکبرپور136

75.50-4723823905سحر موسوي137

73.00-1757916806سید علی غرابی138

1754280323203000294182.50نوید نیري راد139

2002291391165000071186.00علی صفریان دزفولی نژاد140

1870003152163100002988.00عباس افروزي141

241009416316600000674.00آرش احمدي142

4132590941163000316581.00مهدي یاراحمدي143

175364586716300236991.50حسام جهانی144

17543169482864001690.00بهاره بیگدلی145

1817363174165000041191.00مهدي ساالري فرد146

86.00-1755508107حسین قایدي147

197158600516300538780.00علیرضا راود148

1751205401163100038289.00مسعود رومزي149
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1842026844164100030290.00جعفر خواجه گودري150

1911133659163000417288.50احمدرضا طاهران151

2002191409164100017388.00محمدرضا محسنی فرد152

1950642143164100010094.00مهدي بهزادي پور153

6629981375165000042994.00عادل باوي154

2002521115165000044586.00سعید ارزانی دزفولی155

89.00-1753605253فرزاد کرمی156

90.00-1911072390مهیار شفیعی157

8.00-علی فتاحی دولت آبادي158

8.00-محمدحسین رضا زاده شاهی159

83.50-محمود قایمی160

86.00-1755132018بهنوش رحمانی نیا161

82.00-1930740700محمد امیدیان162

80.00-1754512275محمد جعفر زند زاده163

80.00-1754437095ابراهیم عزیزي ها164

1753571286163000281578.50رعنا فروزان165

5559948012163000420982.40قاسم اسدي حاجیوند166

1819883787163000420086.00صادق بوري167

2298630380161200020982.00فاطمه بلوچ نارویی168

932267540243000096480.00اصغر شیري169

1971572675163000220886.00امید ناصري کریمی170

1754297501163000280490.00رامین حسنوند171

1750475863163000379280.00مسعود باروت کوب172

76.00-1750487527علی علی پور173

86.00-1756829616جواد فتحی مبارکه174
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92.00-4818858609شهرام آذر175


