
 72کارًاهِ ًْایی کٌکَر سزاسزی سال 

 ضزح رتبِ ّای قبَلی داًطگاُ ّای سزاسزی ایزاى در رضتِ طزاحی صٌعتی

تزتيب   کذرضتِ اًتخابی ًام داًطگاُ  رتبِ داٍطلب  آخزیي رتبِ قبَلی ظزفيت پذیزش ًتيجِ

  عالقِ

 8  80226  داًطگاُ تْزاى 0 0   02 *  

 0  80882  داًطگاُ علن ٍ صٌعت 80   05   00   

 1 80851  ٌّز تْزاى 82   5   7   

 2  80822  ٌّز اصفْاى 0   80   12   

 3  80247  داًطگاُ سوٌاى 1   13   83   

 4  80208  بَعلی سيٌا ّوذاى 0   07   02   

 5 80021 ٌّز اسالهی تبزیش 8 02 03 

ٌّز تْزاى ضباًِ 81 84 4   80864 6 

ٌّز اصفْاىضباًِ  0 86 0   80833 7 

داًطگاُ سوٌاىضباًِ  0 65 82   80255 82 

سيٌا  بَعلیضباًِ  8 51 3 

 ّوذاى

80203 88 

کيص داًطگاُ  پزدیس 8 5 12 

 تْزاى

03251 80 

 

 تذکرات:

ٍ آخزیي رتبِ ًْایی پذیزفتِ ضذُ در  جٌسيت صَرت گزفتِ ،رتبِ ًْایی پذیزش داًطجَ بزاساس درصذ ظزفيت پذیزش اس ًظز ّایی کِ در کذ رضتِ

 .با تَجِ بِ جٌسيت درج ضذُ است سْويِ

باضذ )با تَجِ  ای، قطبی ٍ یا کطَری هی ًاحيِ کذ رضتِ هزبَط استاًی، ّا بزحسب ایي کِ رتبِ قبَلی در ّز یك اس کذ رضتِ رتبِ ّز داٍطلب ٍ آخزیي

 .ضذُ است(، تعييي  0راٌّوای ضوارُ  ضَابط هٌذرج در دفتزچِ بِ

يِ تَجِ داضتِ باضيذ کِ رضتِ طزاحی صٌعتی رضتِ ای کطَری هی باضذ. در ًتيجِ داًطگاُ ّای سزاسز کطَر عالٍُ بز سْويِ بَهی خَد، بایذ سْو

 5یا پزدیس کيص تٌْا  ًفز پسز اس سْويِ هٌطقِ یك قبَل هی کٌذ. 0غيز بَهی ًيش داضتِ باضٌذ. بِ عٌَاى هثال داًطگاُ تْزاى فقط اد ای بزای افز

 قبَل هی کٌذ. 8پسز اس سْويِ هٌطقِ 

سْويِ  ٍادر ضذُ ضذُ اس طزف سٌجص هختص ٍیژگی ّای بٌذُ ّست. ایي ٍیژگی ّای ضاهل جٌسيت هي کِ هزد ص ًکتِ هْن8 ایي اطالعات کارًاهِ

 است، هی باضذ.هٌطقِ ای هي کِ هٌطقِ یك 

 اهيذٍارم تَاًستِ باضن کوکتاى کٌن.

 

 پیروز باشید.


