
طراحی و ...سیاالتخاك و پیجامداتریاضیاتزباننوع قبولیگرایش قبولیدانشگاه قبولیرتبه

12.2262.227566.6763.3348.28روزانهمهندسی ومدیریت ساختدانشگاه صنعتی شریف-تهران3
55.5624.446058.333028.74روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه صنعتی شریف-تهران32
45.5653.335548.3338.3325.29روزانهمهندسی ومدیریت ساختدانشگاه تهران37
38.89205058.335025.29روزانهمهندسی ومدیریت ساختدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران65
18.8913.3358.3373.3331.6729.89روزانهژئوتکنیکدانشگاه تهران75
31.11402551.6743.3333.33روزانهسازهدانشگاه تهران86
32.2237.7831.6763.3336.6718.39روزانهراه وترابريدانشگاه صنعتی شریف-تهران105
13.336.6743.3371.6773.3316.09روزانهژئوتکنیکدانشگاه صنعتی شریف-تهران123
12.2258.3366.6753.3326.44نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه تهران124
26.6748.3361.675041.11نوبت دومراه وترابريدانشگاه صنعتی شریف-تهران129
38.8944.444041.6736.6716.09روزانهسازهدانشگاه صنعتی شریف-تهران144

رتبه و درصدهاي برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد کنکور 93

38.8944.444041.6736.6716.09روزانهسازهدانشگاه صنعتی شریف-تهران144
25.5617.7853.3358.3323.3329.89روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه تهران148
6.6746.6755602520.69روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی شریف-تهران177
608.3381.673518.39روزانهحمل ونقلدانشگاه صنعتی شریف-تهران179
34.4433.33454043.339.2نوبت دومسازهدانشگاه تهران183
45.566.6746.6748.3333.3314.94نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه صنعتی شریف-تهران190
206546.673043.68روزانهمهندسی ومدیریت ساختدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران208
32.2224.4423.336046.6717.24نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه تهران210
2046.6723.3351.6748.3316.09روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی شریف-تهران218
16.6724.4448.3336.6761.6721.84روزانهراه وترابريدانشگاه تهران223
22.2226.6768.3351.6722.99روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه تهران242
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1013.3356.676041.6717.24نوبت دوممهندسی ومدیریت ساختدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران247
3046.6761.674020.69نوبت دومحمل ونقلدانشگاه صنعتی شریف-تهران253
17.7811.1141.6753.3336.6726.44نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران265
28.8913.3328.33504032.18نوبت دومراه وترابريدانشگاه تهران288
2033.3336.6746.672528.74نوبت دومسازهدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران312
305551.673024.14روزانهحمل ونقلدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران319
27.7846.674028.3318.3333.33نوبت دوممهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه تهران324
4021.676521.6737.93روزانهسازهدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران330
23.336.6741.6773.33356.9روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی شریف-تهران335
27.7817.78405526.6714.94نوبت دومراه وترابريدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران352
35.5653.3358.3323.3310.34روزانهژئوتکنیکدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران355 35.5653.3358.3323.3310.34روزانهژئوتکنیکدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران355
5013.33533.3338.3333.33نوبت دوممهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه تهران375
65455020.69روزانهسازهدانشگاه تربیت مدرس381
25.563558.3348.3317.24نوبت دوممهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی شریف-تهران386
33.336.676538.331024.14روزانهسازهدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران395
24.4446.6766.671520.69روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران401
7.785568.3338.3311.49نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران405
13.3320454031.6733.33روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران413
22.2233.3336.674026.6718.89روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه تربیت مدرس423
2066.6748.3328.74نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران429
27.7837.7836.6736.672018.39روزانهژئوتکنیکدانشگاه تربیت مدرس432
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42.2243.3346.6726.6711.49روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه تهران434
43.3336.674031.6718.39روزانهسازهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران469
3.3338.3363.3326.6733.33روزانهراه وترابريدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران475
13.336.67404536.6720.69روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران484
4.4435.5633.3356.67306.9نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه تهران489
23.3325703513.79نوبت دوممهندسی ومدیریت ساختدانشگاه فردوسی مشهد508
2015.565063.333.336.9روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران512
35.5671.11103511.6712.64روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران514
23.3326.6721.674516.6725.29نوبت دومسازهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران519
4011.1126.6748.332026.44نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران527
35.5661.6738.333.3327.59روزانهسازهدانشگاه فردوسی مشهد529 35.5661.6738.333.3327.59روزانهسازهدانشگاه فردوسی مشهد529
41.115058.33156.9روزانهراه وترابريدانشگاه تربیت مدرس536
3.3344.4428.33354018.39روزانهژئوتکنیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران551
4.4436.67703527.59روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه فردوسی مشهد558
7.7822.224051.6711.6729.89نوبت دوممهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران566
26.6736.67602513.79نوبت دومراه وترابريدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران581
27.7821.674536.6724.14روزانهحمل ونقلدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران585
21.116.675041.672522.99نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران598
13.3331.1123.335521.6712.64روزانهمهندسی زلزلهپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله603
33.33255531.6713.79روزانهژئوتکنیکدانشگاه شیراز610
11.1158.3340408.05روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه تربیت مدرس613
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32.2211.1151.6746.6713.79نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران622
3.332033.3358.3328.3314.94روزانهراه وترابريدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران644
32.2223.3341.6743.3312.64روزانهسازهدانشگاه شیراز669
18.8913.33353528.3320.69نوبت دومراه وترابريدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران682
24.4417.781041.673025.29روزانهسازهدانشگاه صنعتی اصفهان690
3017.78553.3341.678.05روزانهژئوتکنیکدانشگاه صنعتی اصفهان710
73.3358.3316.679.2نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه شیراز713
14.442033.3338.3316.6719.54روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه شهیدبهشتی-تهران726
8.8941.6733.3331.6725.29روزانهسازهدانشگاه قم727
18.896.672548.333514.94روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران767
36.672528.3333.3321.84روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران767 36.672528.3333.3321.84روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران767
2.2244.447028.339.2روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران781
31.1111.113538.3311.6717.24روزانهژئوتکنیکدانشگاه شهیدبهشتی-تهران797
17.7813.3323.335023.3320.69روزانهسازهدانشگاه اصفهان811
25.566.67453526.6710.34نوبت دوممهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران830
33.33304523.3313.79نوبت دومحمل ونقلدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران840
25.5626.6716.6763.33155.75روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران851
36.6741.6743.331014.94نوبت دومسازهدانشگاه اصفهان853
12.226.6748.333538.3312.64نوبت دوممهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران863
3.3241.38-31.1111.1126.6746.67روزانهمهندسی خطوطراه اهندانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران864
11.1113.336013.3333.33روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه تربیت مدرس874
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25.561056.6738.3314.94روزانهسازهدانشگاه اراك882
37.7826.6726.6740019.54روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه تربیت مدرس886
65.5615.5618.3316.6733.332.3نوبت دومراه وترابريدانشگاه فردوسی مشهد900
17.7826.671048.3328.3313.79نوبت دومسازهدانشگاه شیراز913
16.672011.6746.67356.9روزانهژئوتکنیکدانشگاه شهیدباهنر-کرمان930
3040303513.79نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه فردوسی مشهد930
16.672058.3333.3314.94روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه علم وصنعت ایران-تهران955
8.8931.1118.3341.672022.99روزانهسازهدانشگاه خوارزمی-تهران969
33.3326.6743.3331.67روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه تبریز980
14.4417.7831.6748.33518.39روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران984
17.7835.5635456.9نوبت دومسازهدانشگاه صنعتی اصفهان988 17.7835.5635456.9نوبت دومسازهدانشگاه صنعتی اصفهان988
3053.333516.09روزانهسازهدانشگاه تبریز1008
1026.673031.671022.99روزانهژئوتکنیکدانشگاه گیالن-رشت1016
2.216.6718.3356.6728.3331.03-روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران1040
12.224.4416.6746.6738.3311.49روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی شیراز1052
4548.3340نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه صنعتی اصفهان1055
44.4426.673.3333.3338.33روزانهژئوتکنیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران1056
24.4413.3338.3338.338.3311.49روزانهحمل ونقلدانشگاه صنعتی اصفهان1062
531.03-14.4433.332543.33روزانهژئوتکنیکدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین1073
6.674048.3323.3327.59روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه تهران1084
02021.6741.6731.6722.99روزانهژئوتکنیکدانشگاه بوعلی سینا-همدان1085
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23.336023.338.3310.34روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه تربیت مدرس1088
4.4417.7828.3343.332513.79روزانهژئوتکنیکدانشگاه تبریز1118
37.7826.6731.6711.6718.39روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه تبریز1118
24.444.448.336018.3318.39نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران1151
3.333048.3328.3313.79روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه خوارزمی-تهران1166
3.334548.3321.6712.64روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین1184
21.1116.6743.3331.6719.54روزانهژئوتکنیکدانشگاه خوارزمی-تهران1184
53.3335353.339.2روزانهسازهدانشگاه صنعتی سهند-تبریز1199
11.113538.3346.67نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه فردوسی مشهد1199
22.223.3348.333514.94روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شهیدبهشتی-تهران1215
5.566.6726.674526.6722.99روزانهسازهدانشگاه صنعتی بابل1220 5.566.6726.674526.6722.99روزانهسازهدانشگاه صنعتی بابل1220
1024.443.3346.6726.6711.49نوبت دوممهندسی خطوطراه اهندانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران1258
6.6718.3361.6718.3321.84روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه شهیدبهشتی-تهران1279
53.336.67301519.54روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران1285
21.1113.33548.3313.3322.99روزانهحمل ونقلدانشگاه اصفهان1291
21.11558.3318.3322.99روزانهژئوتکنیکدانشگاه صنعتی شیراز1321
23.3353.3323.3318.39روزانهسازهدانشگاه شهیدچمران-اهواز1322
14.4418.3336.6728.3324.14نوبت دوممهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران1322
14.44201526.6721.6716.09نوبت دومسازهدانشگاه اراك1326
15.564028.332518.39روزانهسازهدانشگاه کاشان1326
33.3351.6731.6713.79روزانهسازهدانشگاه گیالن-رشت1335

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


طراحی و ...سیاالتخاك و پیجامداتریاضیاتزباننوع قبولیگرایش قبولیدانشگاه قبولیرتبه

رتبه و درصدهاي برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد کنکور 93

11.11355011.679.2روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی بابل1341
7.7828.3361.6723.336.9نوبت دومحمل ونقلدانشگاه صنعتی اصفهان1348
28.8928.3333.3316.6719.54روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی اصفهان1378
104.4446.6743.3316.6710.34نوبت دومسازهدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین1380
1.1111.112038.333522.99روزانهمهندسی خطوطراه اهندانشگاه علم وصنعت ایران-تهران1380
17.7828.3318.3348.3311.49روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی اصفهان1396
26.671046.6723.3317.24روزانهراه وترابريدانشگاه رازي-کرمانشاه1418
24.44208.3336.6721.675.75نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی-تهران1423
24.444531.671010.34روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه فردوسی مشهد1429
25.566.6743.333017.24روزانهراه وترابريدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین1461
6.6723.3350308.05روزانهژئوتکنیکدانشگاه صنعتی بابل1461 6.6723.3350308.05روزانهژئوتکنیکدانشگاه صنعتی بابل1461
11.116.672550208.05روزانهراه وترابريدانشگاه گیالن-رشت1464
23.3328.893016.6713.33نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی-تهران1473
51.1115403.335.75روزانهژئوتکنیکدانشگاه صنعتی سهند-تبریز1476
11.1131.6733.3321.6730روزانهحمل ونقلدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین1495
3.3326.6713.3356.67104.6نوبت دومسازهدانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی-تهران1513
15.566.6723.3341.671517.24روزانهسازهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان1523
44.446.6713.3313.332517.24نوبت دوممهندسی محیطزیستدانشگاه تهران1566
024.4416.67353012.64روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه صنعتی اصفهان1566
14.445552517.24روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه تبریز1574
3021.675013.338.05نوبت دومراه وترابريدانشگاه گیالن-رشت1587
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8.89201518.3336.6713.79روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه شیراز1608
104.441036.673519.54روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شیراز1635
2.2243.3348.336.6712.64روزانهراه وترابريدانشگاه صنعتی بابل1639
17.782551.6711.6710.34نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه تبریز1644
12.223043.331028.74روزانهسازهدانشگاه شاهرود1652
15.5624.4421.67351.6716.09نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی بابل1658
2013.3353.331513.79نوبت دومسازهدانشگاه گیالن-رشت1666
7.7833.332533.33159.2روزانهسازهدانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان1705
3011.113.3331.6713.3314.44روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی سهند-تبریز1713
37.7813.33528.333.3314.94نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین1716
27.786.6758.3354.6نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین1728 27.786.6758.3354.6نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین1728
4.4413.3328.3348.338.3312.64نوبت دومسازهدانشگاه تبریز1745
14.4415303020نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه شهیدباهنر-کرمان1795
23.336.6716.67351520.69روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه گیالن-رشت1810
2.2116.6743.3311.6727.59-13.33روزانهژئوتکنیکدانشگاه شهیدچمران-اهواز1812
11.6763.3318.3313.79روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه صنعت نفت1831
17.786.6710254513.79نوبت دوممهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی اصفهان1854
30540520.69روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه اراك1862
17.785035نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی اصفهان1873
10533.3338.3313.79روزانهژئوتکنیکدانشگاه سمنان1883
33.3371.676.9روزانهسازهدانشگاه خلیج فارس-بوشهر1929
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1031.673018.339.2روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی شیراز1937
206.6726.673016.09نوبت دومسازهدانشگاه صنعتی بابل1946
13.3356.6721.6711.49روزانهسازهدانشگاه رازي-کرمانشاه1948
041.6741.6711.6710.34روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه خوارزمی-تهران1954
6.6618.89-13.334535روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه تبریز1963
35.566.673.332518.3314.94روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان1974
8.8913.331526.6718.3324.14روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شهیدچمران-اهواز1974
14.446.6710401020.69روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه سمنان1980
36.6743.3326.673.45روزانهسازهدانشگاه مازندران-بابلسر1983
37.7813.333.334059.2روزانهژئوتکنیکدانشگاه یزد2004
6.676.6720553.331.15نوبت دومسازهدانشگاه صنعتی سهند-تبریز2006 6.676.6720553.331.15نوبت دومسازهدانشگاه صنعتی سهند-تبریز2006
14.448.3331.6747.13روزانهژئوتکنیکدانشگاه شاهرود2013
12.226.6728.33351514.94نوبت دوممهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه گیالن-رشت2013
2.226.675033.3313.79روزانهسازهدانشگاه یزد2023
306.678.3346.678.335.75نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه اصفهان2034
8.89104521.6716.09نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه شهیدچمران-اهواز2042
5.5610253031.03روزانهسازهدانشگاه لرستان-خرم اباد2043
13.33551.6713.3316.09روزانهسازهدانشگاه کردستان-سنندج2058
13.338.3358.3316.678.05روزانهسازهدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان2061
15.566.678.3316.6733.3314.94روزانهحمل ونقلدانشگاه گلستان-گرگان2063
17.7818.3331.672518.39نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه شاهرود2076
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8.8913.3313.3321.6721.6711.49روزانهسازهدانشگاه مالیر2090
5.5642.224011.6712.64روزانهژئوتکنیکدانشگاه زنجان2099
17.783023.3313.3313.79روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه شاهرود2099
1.14-28.3373.33روزانهسازهدانشگاه شهیدمدنی اذربایجان-تبریز2129
4.4416.67353517.24روزانهژئوتکنیکدانشگاه صنعتی قم2140
25.568.33401514.94روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه مازندران-بابلسر2140
13.3333.33406.6710.34نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه صنعتی بابل2156
1.1143.3326.6711.6713.79نوبت دوممهندسی خطوطراه اهندانشگاه اصفهان2159
17.7817.7813.3333.333.3316.09نوبت دومسازهدانشگاه سمنان2162
1028.3338.3313.3312.64روزانهژئوتکنیکدانشگاه خلیج فارس-بوشهر2166
23.3336.67208.3312.64نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه صنعتی سهند-تبریز2187 23.3336.67208.3312.64نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه صنعتی سهند-تبریز2187
2.222045109.2روزانهسازهدانشگاه تفرش2195
46.67251023.33روزانهسازهدانشگاه هرمزگان-بندرعباس2206
1023.333511.6713.79روزانهژئوتکنیکدانشگاه شهیدمدنی اذربایجان-تبریز2233
2.212536.6713.3313.79-11.11روزانهراه وترابريدانشگاه شاهرود2245
26.676.6713.3316.671513.79نوبت دومراه وترابريدانشگاه صنعتی بابل2256
28.8916.6721.6713.3313.79روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران2269
11.112533.33159.2روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه کردستان-سنندج2274
2.2216.6748.3321.6711.49روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی بابل2279
25.5611.6718.3313.3319.54روزانهژئوتکنیکدانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوري پیشرفته کرمان2288
1.114.4423.3350159.2روزانهسازهدانشگاه ارومیه2300
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26.674.442033.336.6710.34روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه سمنان2300
38.3343.3323.33روزانهسازهدانشگاه حکیم سبزواري-سبزوار2302
017.7818.33358.3324.14روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه ارومیه2308
2.226.676.6738.3328.3314.94روزانهسازهدانشگاه بیرجند2326
47.788.3318.336.6713.79روزانهژئوتکنیکدانشگاه قم2335
31.11526.672013.79روزانهسازهدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل2335
18.8926.6733.3323.33روزانهراه وترابريدانشگاه زنجان2341
1.6610.34-12.2233.3346.67نوبت دومراه وترابريدانشگاه سمنان2351
37.7813.3331.673.339.2نوبت دوممهندسی محیطزیستدانشگاه تبریز2367
1.16.6713.332533.3320.69-روزانهژئوتکنیکدانشگاه رازي-کرمانشاه2373
18.896.6718.3316.6718.3316.09نوبت دومسازهدانشگاه زنجان2388 18.896.6718.3316.6718.3316.09نوبت دومسازهدانشگاه زنجان2388
11.111526.672517.24روزانهراه وترابريدانشگاه ارومیه2396
1.14-8.8918.3353.3318.33نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه مازندران-بابلسر2396
2.2123.3348.33158.05-نوبت دوممهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه تبریز2399
30533.3323.33روزانهمهندسی محیطزیستاموزشکده محیطزیست کرج-سازمان حفاظت محیطزیست2423
12.221.6743.3316.6720.69روزانهژئوتکنیکدانشگاه ارومیه2431
18.894528.333.45نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه زنجان2433
2.214021.6721.679.2-11.11روزانهسازهدانشگاه صنعتی ارومیه2436
13.3313.3341.6713.3313.79نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه سمنان2450
13.333.3366.6713.33روزانهسازهدانشگاه مهندسی فناوري هاي نوین-قوچان2453
3.336.6723.3348.3316.67روزانهسازهدانشگاه یاسوج2474
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12.2218.33356.679.2روزانهژئوتکنیکدانشگاه تفرش2496
30528.3313.3314.94روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه تبریز2500
6.6716.674016.675.75نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه یزد2501
23.333.334518.3313.33نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه اراك2515
4.443031.676.6717.24روزانهسازهدانشگاه بناب2520
11.112.226.67402015.56پیام نورمهندسی ومدیریت ساختدانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج2530
013.33543.3311.6719.54نوبت دومراه وترابريدانشگاه زنجان2533
23.336.6716.6721.67519.54نوبت دومسازهدانشگاه یزد2533
32.2213.3340103.45نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شهیدچمران-اهواز2561
12.224521.6713.79روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه شهیدچمران-اهواز2584
14.4411.1126.67256.676.9روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی قم2605 14.4411.1126.67256.676.9روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی قم2605
1.1113.33254011.672.3روزانهمهندسی زلزلهدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل2611
8.896.673536.671.674.6روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه قم2618
28.89208.3323.33109.2روزانهژئوتکنیکدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل2621
28.892.223.3321.672012.64روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه ارومیه2648
2.2120306.6718.39-14.44روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه صنعتی سهند-تبریز2648
13.3316.6731.671019.54نوبت دومراه وترابريدانشگاه شاهرود2655
13.333035155.75روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه رازي-کرمانشاه2687
13.3313.333.3338.338.3311.49روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شهرکرد2700
2.213.3361.676.6717.24-روزانهسازهدانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوري پیشرفته کرمان2712
8.8913.333518.3321.84نوبت دوممهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران2712
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04.4421.6728.3313.3314.94نوبت دوممهندسی زلزلهدانشگاه سمنان2741
3.3323.333011.6712.64روزانهژئوتکنیکدانشگاه هرمزگان-بندرعباس2759
6.66521.672011.49-46.67روزانهژئوتکنیکدانشگاه مالیر2773
106.6748.333.3312.64غیرانتفاعیسازهدانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /2782
1046.67209.2نوبت دومسازهدانشگاه مالیر2810
3.3313.33036.671513.79روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه زنجان2819
24.44548.3354.6روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه رازي-کرمانشاه2846
16.6728.3335روزانهژئوتکنیکدانشگاه یاسوج2859
16.673526.6714.94روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل2872
23.336.6738.3318.39نوبت دومسازهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان2899
18.8924.4433.3359.2روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شاهرود2914 18.8924.4433.3359.2روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شاهرود2914
24.4413.332013.3311.675.75روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه قم2948
20536.676.6717.24نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه زنجان2987
16.676.672520155.75روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه شهیدچمران-اهواز2997
3.3335359.2روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شهیدباهنر-کرمان3004
12.226.6738.336.6716.09نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه تفرش3016
61.6726.67نوبت دومسازهدانشگاه یاسوج3055
2.2251528.3317.24نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شهرکرد3068
8.8928.333513.333.45روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه کردستان-سنندج3068
17.783.3331.676.6716.09روزانهژئوتکنیکدانشگاه فسا3075
4.4413.332526.67109.2روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه ایت اله بروجردي-بروجرد3092
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1.6651.67526.44-4.44نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه سمنان3120
1.1133.3313.3318.33512.64نوبت دوممهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی قم3130
4.4421.6723.3313.3311.49غیرانتفاعیژئوتکنیکدانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /3149
23.3336.6716.678.05روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوري پیشرفته کرمان3163
201.672026.676.9روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه خلیج فارس-بوشهر3171
15.5641.671511.49روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه شاهرود3191
23.3310201511.49نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه مالیر3196
23.332023.3320نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شهیدباهنر-کرمان3279
3.3213.79-18.3345نوبت دومژئوتکنیکدانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوري پیشرفته کرمان3301
8.891536.6713.336.9نوبت دومسازهدانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوري پیشرفته کرمان3311
10102513.3324.14روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه صنعتی جندي شاپور-دزفول3328 10102513.3324.14روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه صنعتی جندي شاپور-دزفول3328
54.6-17.7813.3313.3333.33پیام نورسازهدانشگاه پیام نوراستان تهران-تهران شمال3367
5.562533.33014.94نوبت دوممهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه شاهرود3401
3.336.678.3326.6716.6716.09نوبت دومسازهدانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان3433
11.114.4426.67206.6712.64غیرانتفاعیمهندسی زلزلهدانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /3480
5.562028.33514.94روزانهمهندسی سواحلدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران3518
11.113.33406.6722.99نوبت دوممهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه شاهرود3521
520.69-6.6718.3323.33نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه ایت اله بروجردي-بروجرد3538
16.67521.6718.3311.49روزانهمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان3556
28.33406.678.05غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی سراج-تبریز3599
6.6716.6741.676.6710غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی شهاب دانش-قم3610
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1.66-48.89520روزانهمهندسی محیطزیستدانشگاه فسا3678
6.662.2233.336.676.6733.33-غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختموسسه غیرانتفاعی خاوران-مشهد3705
5.568.898.3323.33527.59روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی جندي شاپور-دزفول3711
1041.67514.94نوبت دوممهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوري پیشرفته کرمان3723
6.671028.338.3320.69غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد3749
6.67528.33516.09روزانهمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی سیرجان3760
12.223.33252010.34پردیس خودگردانسازهدانشگاه تربیت مدرس3779
12.2226.678.333.3312.64غیرانتفاعیسازهدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد3779
54.44-1013.3313.3338.33نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان3827
26.676.6728.336.674.6نوبت دوممهندسی سواحلدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران3903
7.7810253.3325.29نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی خاتم االنبیا/ص /-بهبهان3908 7.7810253.3325.29نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی خاتم االنبیا/ص /-بهبهان3908
2.2111.111018.331018.39-پردیس خودگردانمهندسی زلزلهدانشگاه تربیت مدرس3987
3.3218.3316.6726.6715.56-روزانهمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر3997
1.661.15-4.4424.4413.3333.33غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی دیلمان-الهیجان4039
5.562521.67013.79پیام نورمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه پیام نوراستان تهران-تهران شمال4149
21.111520105.75نوبت دوممهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی سیرجان4198
36.678.3321.6710.34غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-خوزستان4213
06.6718.331013.3317.24غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی اپادانا-شیراز4365
31.1113.33519.54پردیس خودگردانراه وترابريدانشگاه تربیت مدرس4375
2.2223.332021.84پیام نورژئوتکنیکدانشگاه پیام نوراستان فارس-مرکزشیراز4390
35510.34غیرانتفاعیمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /4460

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


طراحی و ...سیاالتخاك و پیجامداتریاضیاتزباننوع قبولیگرایش قبولیدانشگاه قبولیرتبه

رتبه و درصدهاي برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد کنکور 93

1.111026.676.6721.84غیرانتفاعیمهندسی زلزلهموسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین-تهران4525
8.8913.3310258.33غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی پویش-قم4650
3.32-11.111543.33غیرانتفاعیسازهدانشگاه علم وهنر/غیرانتفاعی /4688
38.8913.336.67غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختموسسه غیرانتفاعی طبري-بابل4831
8.333017.24غیرانتفاعیسازهدانشگاه شمال امل /غیرانتفاعی /4837
1.14-3.324510-12.22غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان-اصفهان4875
13.3213.3326.6721.84-2.2111.11-غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی سراج-تبریز4914
17.783.3323.333.3310.34غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی اقبال الهوري-مشهد4946
528.33156.9-13.33پردیس خودگردانمهندسی ومدیریت ساختدانشگاه صنعتی شریف-تهران5001
106.672511.675.75غیرانتفاعیسازهدانشگاه علوم وفنون مازندران-بابل /غیرانتفاعی /5099
4.4423.331519.54پردیس خودگردانراه وترابريدانشگاه سمنان5161 4.4423.331519.54پردیس خودگردانراه وترابريدانشگاه سمنان5161
528.336.6717.24پردیس خودگردانمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی شیراز5171
6.675501.674.6پردیس خودگردانحمل ونقلدانشگاه تربیت مدرس5234
13.331023.3303.45غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی-ابیک5311
108.8910108.3312.64غیرانتفاعیسازهدانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی-اصفهان5336
108.3311.678.3318.39غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختموسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین5397
15.5613.33201.674.6غیرانتفاعیراه وترابريموسسه غیرانتفاعی عمران وتوسعه-همدان5404
51.15-24.4416.6721.67غیرانتفاعیراه وترابريدانشگاه شمال امل /غیرانتفاعی /5422
12.22013.332016.09پردیس خودگردانمهندسی ومدیریت منابع ابدانشگاه رازي-کرمانشاه5444
1.14-3.3323.33300غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین5505
23.3311.671.6721.84غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختموسسه غیرانتفاعی ایوانکی5594
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6.6611.6740015.56-3.32-غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی اسرار-مشهد5599
51528.74-3.32-4.4420غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی ایوانکی5680
6.6616.67-3.3215-16.6717.78پردیس خودگردانسازهدانشگاه خوارزمی-تهران5805
6.6616.67520.69-7.78پردیس خودگردانسازهدانشگاه ارومیه5818
516.09-3.334.448.3323.33غیرانتفاعیمهندسی زلزلهدانشگاه شمال امل /غیرانتفاعی /5823
8.89513.3316.6716.67پردیس خودگردانسازهدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان5919
5.74-6.6711.1120206.67غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی روزبهان-ساري5965
34.44101.15پردیس خودگردانسازهدانشگاه قم6046
28.89511.6712.64پردیس خودگردانژئوتکنیکدانشگاه گیالن-رشت6046
15.5513.3313.336.6712.64-20پردیس خودگردانسازهدانشگاه لرستان-خرم اباد6046
10208.3314.94غیرانتفاعیمهندسی اب وفاضالبموسسه غیرانتفاعی خاوران-مشهد6122 10208.3314.94غیرانتفاعیمهندسی اب وفاضالبموسسه غیرانتفاعی خاوران-مشهد6122
11.115203.3310.34غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی ایندگان-تنکابن6167
6.6723.333.3312.64غیرانتفاعیمهندسی زلزلهموسسه غیرانتفاعی ال طه-تهران6190
1.6623.3313.3314.94-5.556.67-غیرانتفاعیراه وترابريموسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان-اصفهان6190
14.44521.678.339.2غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی کرمان6362
17.781.671016.678.05غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی عقیق-شاهین شهراصفهان6422
5.5611.111058.339.2پردیس خودگردانمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان6431
13.334.4411.6711.678.336.9پردیس خودگردانسازهدانشگاه گیالن-رشت6468
7.7813.3310203.333.45غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی کوثر-قزوین6468
2.2115106.9-22.22غیرانتفاعیحمل ونقلدانشگاه شمال امل /غیرانتفاعی /6487
3.3217.24-11.1125غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی سبحان-نیشابور6534
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13.332.22521.67011.49غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش-چالوس6649
13.3216.67520.69-15.566.67غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت منابع ابموسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی-ابیک6722
2.29-8.893016.673.33غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی روزبهان-ساري6759
3.3313.331516.09غیرانتفاعیمهندسی زلزلهدانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی-اصفهان6775
2014.94-23.338.8911.6718.33پردیس خودگردانمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه تربیت مدرس6811
13.33518.331.6712.64پردیس خودگردانمهندسی زلزلهدانشگاه خوارزمی-تهران6857
13.3226.6713.3312.64-15.56غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی پارسیان-بیدستان قزوین6926
1.665.75-3.3345غیرانتفاعیمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیموسسه غیرانتفاعی ال طه-تهران7053
11.12013.3306.6717.24-غیرانتفاعیمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیموسسه غیرانتفاعی خاوران-مشهد7124
22.223.33558.05غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی بعثت-کرمان7145
22.2253.331.675.75غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختموسسه غیرانتفاعی علوم وفناوري اریان-امیرکالبابل7197 22.2253.331.675.75غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختموسسه غیرانتفاعی علوم وفناوري اریان-امیرکالبابل7197
5.74-38.892.228.335پردیس خودگردانسازهدانشگاه حکیم سبزواري-سبزوار7217
13.336.6758.333.339.2پردیس خودگردانمهندسی سواحل /بنادروسازه هاي دريدانشگاه تهران7225
8.3216.67-8.32-15.5624.4410غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی بعثت-کرمان7406
6.6617.24-6.6626.6713.33-6.67غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی طبري-بابل7446
108.3318.334.6غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی سینا-کاشان7549
3.3323.3313.338.05غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختموسسه غیرانتفاعی عالالدوله سمنانی-گرمسار7610
9.19-011.1120013.33غیرانتفاعیسازهدانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی عالمه محدث نوري-نور7618
511.11-11.118.3320غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی پارس رضوي-گناباد7966
1.16.6751.676.6713.79-غیرانتفاعیمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی-اصفهان8098
14.4411.671011.67پردیس خودگردانسازهدانشگاه تهران8111
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1.668.3315.56-17.78غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی عالالدوله سمنانی-گرمسار8299
1.6612.64-13.338.33پردیس خودگردانمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی شریف-تهران8569
1.14-12.223.3326.671.67غیرانتفاعیمهندسی محیطزیستموسسه غیرانتفاعی عقیق-شاهین شهراصفهان8613
4.434.4411.673.33156.9-پردیس خودگردانسازهدانشگاه کاشان8699
511.11-203.3310غیرانتفاعیمهندسی زلزلهموسسه غیرانتفاعی طبري-بابل8699
2.2153.338.05-10غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش-چالوس8784
21.113.336.673.339.2غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران-بابل8846
16.676.67011.6756.9غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت منابع ابموسسه غیرانتفاعی ال طه-تهران8872
1.14-3.3311.1116.671.676.67غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایداراریا-گرمسار9027
1.662.3-7.782.2226.67غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی علوم وفناوري اریان-امیرکالبابل9101
512.64-6.66-7.78028.33پردیس خودگردانمهندسی محیطزیستدانشگاه خوارزمی-تهران9134 512.64-6.66-7.78028.33پردیس خودگردانمهندسی محیطزیستدانشگاه خوارزمی-تهران9134
15.566.67109.2غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختموسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایداراریا-گرمسار9257
103.333.333.45غیرانتفاعیمهندسی زلزلهموسسه غیرانتفاعی پردیسان-فریدونکنار9333
11.114.4410013.79غیرانتفاعیمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیموسسه غیرانتفاعی اشراق-بجنورد9401
15.5611.116.676.670غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی جاوید-جیرفت9401
16.6618.39-6.6613.3313.33-2.22غیرانتفاعیمهندسی محیطزیستموسسه غیرانتفاعی عمران وتوسعه-همدان9456
1.665.75-2013.333.336.67غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت منابع ابموسسه غیرانتفاعی صائب-ابهر9532
13.326.6726.44-2.2111.1113.33-غیرانتفاعیراه وترابريموسسه غیرانتفاعی عالالدوله سمنانی-گرمسار9565
16.6710153.45غیرانتفاعیمهندسی زلزلهموسسه غیرانتفاعی علوم وفناوري اریان-امیرکالبابل9654
28.89پردیس خودگردانسازهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان9718
13.335103.3312.64غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی پردیسان-فریدونکنار9743
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1.668.05-6.6718.33غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی طبري-بابل9918
12.226.67200پردیس خودگردانسازهدانشگاه صنعتی بابل10007
1.14-4.446.67513.3310غیرانتفاعیمهندسی زلزلهموسسه غیرانتفاعی شمس-گنبدکاووس10007
6.6713.336.6712.64غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت ساختموسسه غیرانتفاعی جاوید-جیرفت10035
5.561511.49غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی هاتف-زاهدان10080
4.443.331512.64پردیس خودگردانژئوتکنیکدانشگاه شهیدباهنر-کرمان10095
14.44103.331.15غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی علوم وفناوري اریان-امیرکالبابل10320
1.6621.67013.79-غیرانتفاعیمهندسی محیطزیستموسسه غیرانتفاعی صائب-ابهر10375
203.333.338.05غیرانتفاعیمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیموسسه غیرانتفاعی عالالدوله سمنانی-گرمسار10454
5.5510206.6711.49-غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی عالمه جعفري-رفسنجان10471
4.59-13.3215-6.67203.33غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم-اق قالگلستان10590 4.59-13.3215-6.67203.33غیرانتفاعیسازهموسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم-اق قالگلستان10590
2.211011.671.6712.64-غیرانتفاعیمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیموسسه غیرانتفاعی صالحان-قائمشهر10748
1.6614.94-6.678.3311.67غیرانتفاعیمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیموسسه غیرانتفاعی علوم وفناوري اریان-امیرکالبابل10775
4.4411.1101.678.338.05پردیس خودگردانسازهدانشگاه صنعتی شریف-تهران10899
6.673.33106.9غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت منابع ابموسسه غیرانتفاعی المعی گرگانی-گرگان10992
3.33523.331.15غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی شمس-گنبدکاووس11004
1.6611.49-8.896.671.6710پردیس خودگردانمهندسی زلزلهدانشگاه سمنان11493
3.3221.67016.09-غیرانتفاعیژئوتکنیکموسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم-اق قالگلستان11509
1.111011.6714.94پردیس خودگردانسازهدانشگاه سمنان11760
3.321012.64-2.215-5.56پردیس خودگردانمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه صنعتی سیرجان11908
011.6718.334.6غیرانتفاعیمهندسی محیطزیستموسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم-اق قالگلستان12105
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3.3214.94-14.44پردیس خودگردانژئوتکنیکدانشگاه سمنان12214
10.33-6.66400-6.66-11.11پردیس خودگردانژئوتکنیکدانشگاه شاهرود12214
3.3217.24-8.8811.675-3.33پردیس خودگردانمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شهیدباهنر-کرمان12243
1.115159.2پردیس خودگردانمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه شاهرود13502
1.111015پردیس خودگردانمهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیدانشگاه سمنان13517
10.33-15.5513.3313.3313.33-11.11غیرانتفاعیمهندسی ومدیریت منابع ابموسسه غیرانتفاعی کرمان14537
1.661.676.9-20پردیس خودگردانمهندسی محیطزیستدانشگاه صنعتی شریف-تهران14859
3.326.9-4.4413.33پردیس خودگردانمهندسی محیطزیستدانشگاه تهران15151
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