
دانشگاه آزاداسالمي واحد

بسمه تعالي

آموزشكده فني حرفه اي سما-  مشھد 

 لیست دانشجويان ممتاز  نیمسال   دوم  سال تحصیلي  ٩۵-١٣٩۴   مرتب شده  بر اساس معدل

1395/07/10 :تاريخ صدور 

٠۴/٠٧/١٣٩۴ مورخ ۴۵۶٠۴/١٠با  تاثیر ترمھاي يك سال بر يكديگرطبق بخشنامه شماره _جديد

1394 تا سال ورود 1387از سال ورود 

شماره 
نـام خـانوادگي ونـامشناسائي

:مقطـع   

:گرايش - رشته 

:سال ورود :نظـام آموزشي  

وضعیت تحصیلي

1393
" - -برق صنعتي " الكتروتكنیك 

دوره ايكارداني پیوسته

معدل وضعیت نیمسال دارنده شرايط بخشنامه
سال 

ترم امتیازسال 
ورود 

حسین- جھاني  فارغ التحصیل39300024      امتیاز  ٢٠    گذرانده شده ٢٠   واحد اخذ شده ١٨٫۵٢۵ نیمسال اول   معدل ١٣٩۴سال    
٣٧٠٫۵  

     امتیاز  ١٨    گذرانده شده ٢٠   واحد اخذ شده ١٨٫٧١٩ نیمسال دوم   معدل ١٣٩۴سال    
٢٩٩٫۵

18/61 اول670/00

1



دانشگاه آزاداسالمي واحد

بسمه تعالي

آموزشكده فني حرفه اي سما-  مشھد 

 لیست دانشجويان ممتاز  نیمسال   دوم  سال تحصیلي  ٩۵-١٣٩۴   مرتب شده  بر اساس معدل

1395/07/11 :تاريخ صدور 

٠۴/٠٧/١٣٩۴ مورخ ۴۵۶٠۴/١٠با  تاثیر ترمھاي يك سال بر يكديگرطبق بخشنامه شماره _جديد

1394 تا سال ورود 1387از سال ورود 

شماره 
نـام خـانوادگي ونـامشناسائي

:مقطـع   

:گرايش - رشته 

:سال ورود :نظـام آموزشي  

وضعیت تحصیلي

1393
- -معماري 

دوره ايكارداني پیوسته

معدل وضعیت نیمسال دارنده شرايط بخشنامه
سال 

ترم امتیازسال 
ورود 

مھناز- رضازاده  عادي39301410      امتیاز  ١۶    گذرانده شده ١٨   واحد اخذ شده ١٩٫٠١۶ نیمسال اول   معدل ١٣٩۴سال    
٣٠۴٫٢۵ 
٣۴۴     امتیاز  ١٨    گذرانده شده ١٨   واحد اخذ شده ١٩٫١١١ نیمسال دوم   معدل ١٣٩۴سال    

19/07 دوم648/25

مھسا- فیاض  فارغ التحصیل39300500      امتیاز  ٢١    گذرانده شده ٢١   واحد اخذ شده ١٩٫٢٢۶ نیمسال اول   معدل ١٣٩۴سال    
۴٠٣٫٧۵ 
     امتیاز  ٢٣    گذرانده شده ٢٣   واحد اخذ شده ١٨٫۵٨۶ نیمسال دوم   معدل ١٣٩۴سال    
٣٩٠٫٣

18/91 اول794/05

فرزانه- كوكبي  فارغ التحصیل39300305     ٣٢٨     امتیاز  ١٨    گذرانده شده ١٨   واحد اخذ شده ١٨٫٢٢٢ نیمسال اول   معدل ١٣٩۴سال    
     امتیاز  ٢١    گذرانده شده ٢١   واحد اخذ شده ١٧٫٩٠٨ نیمسال دوم   معدل ١٣٩۴سال    
٣۴٠٫٢۵

18/06 اول668/25

1



دانشگاه آزاداسالمي واحد

بسمه تعالي

آموزشكده فني حرفه اي سما-  مشھد 

 لیست دانشجويان ممتاز  نیمسال   دوم  سال تحصیلي  ٩۵-١٣٩۴   مرتب شده  بر اساس معدل

1395/07/10 :تاريخ صدور 

٠۴/٠٧/١٣٩۴ مورخ ۴۵۶٠۴/١٠با  تاثیر ترمھاي يك سال بر يكديگرطبق بخشنامه شماره _جديد

1394 تا سال ورود 1387از سال ورود 

شماره 
نـام خـانوادگي ونـامشناسائي

:مقطـع   

:گرايش - رشته 

:سال ورود :نظـام آموزشي  

وضعیت تحصیلي

1393
- -مكانیك خودرو 

دوره ايكارداني پیوسته

معدل وضعیت نیمسال دارنده شرايط بخشنامه
سال 

ترم امتیازسال 
ورود 

سیدجالل- اکبرزاده میري  عادي39300591     ٣۴٧     امتیاز  ١٨    گذرانده شده ١٨   واحد اخذ شده ١٩٫٢٧٨ نیمسال اول   معدل ١٣٩۴سال    
     امتیاز  ٢١    گذرانده شده ٢١   واحد اخذ شده ١٨٫٩۶۴ نیمسال دوم   معدل ١٣٩۴سال    
٣٩٨٫٢۵

19/11 اول745/25

حسن- ابراھیمي ثاني  فارغ التحصیل39300944      امتیاز  ٢٢    گذرانده شده ٢٢   واحد اخذ شده ١٨٫٣٧۵ نیمسال اول   معدل ١٣٩۴سال    
۴٠۴٫٢۵ 
     امتیاز  ١٩    گذرانده شده ١٩   واحد اخذ شده ١٩٫٠١۵ نیمسال دوم   معدل ١٣٩۴سال    
٣٢٣٫٢۵

18/65 اول727/50

حمید رضا- طلعتي  فارغ التحصیل39300235      امتیاز  ١٨    گذرانده شده ٢۶   واحد اخذ شده ١٨٫٣١٩ نیمسال اول   معدل ١٣٩۴سال    
٣٢٩٫٧۵ 
٣۶٨     امتیاز  ٢٠    گذرانده شده ٢١     واحد اخذ شده ١٨٫۴ نیمسال دوم   معدل ١٣٩۴سال    

18/36 اول697/75

بھادر- غالمي مقدم  عادي39301066     ٣۶٨     امتیاز  ٢١    گذرانده شده ٢١   واحد اخذ شده ١٧٫۵٢۴ نیمسال اول   معدل ١٣٩۴سال    
٣٧۶     امتیاز  ٢١    گذرانده شده ٢١   واحد اخذ شده ١٧٫٩٠۵ نیمسال دوم   معدل ١٣٩۴سال    

17/71 دوم744/00

1



دانشگاه آزاداسالمي واحد

بسمه تعالي

آموزشكده فني حرفه اي سما-  مشھد 

 لیست دانشجويان ممتاز  نیمسال   دوم  سال تحصیلي  ٩۵-١٣٩۴   مرتب شده  بر اساس معدل

1395/07/10 :تاريخ صدور 

٠۴/٠٧/١٣٩۴ مورخ ۴۵۶٠۴/١٠با  تاثیر ترمھاي يك سال بر يكديگرطبق بخشنامه شماره _جديد

1394 تا سال ورود 1387از سال ورود 

شماره 
نـام خـانوادگي ونـامشناسائي

:مقطـع   

:گرايش - رشته 

:سال ورود :نظـام آموزشي  

وضعیت تحصیلي

1393
الكترونیك عمومي- الكترونیك 

دوره ايكارداني پیوسته

معدل وضعیت نیمسال دارنده شرايط بخشنامه
سال 

ترم امتیازسال 
ورود 

سعید- دلیري  فارغ التحصیل39300955      امتیاز  ٢٠    گذرانده شده ٢٠   واحد اخذ شده ١٨٫٩٢۵ نیمسال اول   معدل ١٣٩۴سال    
٣٧٨٫۵  

     امتیاز  ٢۴    گذرانده شده ٢۴   واحد اخذ شده ١٨٫٨٩٨ نیمسال دوم   معدل ١٣٩۴سال    
۴١۵٫٧۵

18/91 اول794/25

1
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