
 لذرت و انرشی لذرت سیستم متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی برق گرایشلیست   

  

 

 الىترونیه لذرت و ماشینهای الىتریىیلیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی برق گرایش لذرت 

ًٍام خاًَادگیًام   ًَاقص پرًٍذُ هحل هصاحثِ ظاعت هصاحثِ تاریخ هصاحثِ 
06/02/1395 عذًاى رجائیاى   داًشکذُ هٌْذظی ترق 13:30 

06/02/1395 هحوذ کاظن خعرٍاًی   داًشکذُ هٌْذظی ترق 13:30 

06/02/1395 پَرظجاد حعیي   داًشکذُ هٌْذظی ترق 13:30 

06/02/1395 ظیذ زّراُ تجلی   داًشکذُ هٌْذظی ترق 13:30 

 - -. - پَریاظوي ظلواى

 فیش واریسی 6گرایش هی تایعت   6تِ ثثت ًام در تا تَجِ 

تا تاریخ  گواهی رتبههختلف تِ داًشگاُ ارظال گردد ّوراُ تا 

 هصاحثِ شوا هشخص گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی تاریخ هصاحثِ ظاعت هصاحثِ هحل هصاحثِ ًَاقص پرًٍذُ

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   عذًاى رجائیاى 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   هحوذ کاظن خعرٍاًی 

 فیش واریسی 6گرایش هی تایعت  6تا تَجِ تِ ثثت ًام در 

تا تاریخ  گواهی رتبههختلف تِ داًشگاُ ارظال گردد ّوراُ تا 

 شوا هشخص گردد.هصاحثِ 

 یاظوي ظلواًپَر - - -

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی برق گرایش الىترونیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه مىان مصاحبه پرونذهنوالص 

 عثاض رضایی 13/02/1395 8:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق 

 علیرضا قادری اردکاًی    گَاّی رتثِ

13/02/1395 8:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   حعیي حاج هحوذی 

13/02/1395 8:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   هصطفی شریف پَر 

13/02/1395 8:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   رضا تَاى 

13/02/1395 8:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   الْام ظٌائی 

13/02/1395 8:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   عاطفِ شادهاًی 

13/02/1395 8:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   فاطوِ شفیعی تازار ًَی 

فیش  6گرایش هی تایعت  6تا تَجِ تِ ثثت ًام در 

هختلف تِ داًشگاُ ارظال گردد ّوراُ تا  واریسی

 تا تاریخ هصاحثِ شوا هشخص گردد گواهی رتبه

 پَریاظوي ظلواى - - -

13/02/1395 8:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   زّرا فرٍغی ًعة 

13/02/1395 8:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   ظیذُ زّرا تجلی 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 

 مهنذسی برق گرایش ونترللیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

 هعیي افرٍشِ 06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   علی کرهی قٌَاتی 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   هحعي اهیي ًصاد 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   حعي راظتگَ 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   عثاض حاتوی 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   هیٌا رضایی 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   صادق ظَچی 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   علی رضایی 

هٌْذظی ترقداًشکذُ    13:30 06/02/1395  رٍح اهلل خرم تخت 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   ظیذ زّرا تجلی 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   ظیذُ ًرگط هْذیاى زادُ 

فیش  6گرایش هی تایعت  6تا تَجِ تِ ثثت ًام در 

گواهی هختلف تِ داًشگاُ ارظال گردد ّوراُ تا  واریسی

 .تا تاریخ هصاحثِ شوا هشخص گردد رتبه

 پَریاظوي ظلواى - - -

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی برق گرایش مخابرات سیستم

 

 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی برق گرایش مخابرات میذان

 نوالص پرونذه محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

06/02/1395 ظیذ زّراُ تجلی   داًشکذُ هٌْذظی ترق 13:30 

 - - - پَریاظوي ظلواى

 6گرایش هی تایعت  6تا تَجِ تِ ثثت ًام در 

هختلف تِ داًشگاُ ارظال گردد  فیش واریسی

تا تاریخ هصاحثِ شوا  گواهی رتبهّوراُ تا 

 هشخص گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

 علیرضا حقیقی 06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   فاطوِ ًوازی 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   هععَد رضایی 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   اهیر هیرکی 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   هحوذ حقاًی 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   پَرظجاد حعیي 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   ظیذ زّرا تجلی 

 6هی تایعت  گرایش 6تا تَجِ تِ ثثت ًام در 

هختلف تِ داًشگاُ ارظال گردد  فیش واریسی

تا تاریخ هصاحثِ شوا  گواهی رتبهّوراُ تا 

 هشخص گردد.

 پَریاظوي ظلواى - - -

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   گٌذهاًیزّرا کشاٍرز  

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   زّرا ًطاق 

06/02/1395 13:30 داًشکذُ هٌْذظی ترق   زّرا شیعِ 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 نرم افسار -لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی وامپیوتر  

  

 معماری وامپیوتر -وامپیوتر  لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

11/02/1395 12:20 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    فاطوِ احوذی 

 ظیذ یلذا اکثرزادُ    فیش

11/02/1395 13 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    هرین تحریٌی زاد 

11/02/1395 13:20 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    فاطوِ ًیک هْر 

13/02/1395 12:20 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    ظجاد غالهپَر 

13/02/1395 12:40 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    هحثَتِ کاٍیاًی 

13/02/1395 13:00 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    ظیذُ هرین رضایی 

13/02/1395 13:20 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    هرین یسداًی 

13/02/1395 13:40 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    هٌْاز هَظی خاًی 

13/02/1395 14:00 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    ظویرا ًجف زادُ کشتلی 

13/02/1395 14:20 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    حثیثیاى دّکردیپریعا  

13/02/1395 14:40 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    هحوذرضا پیرایش 

13/02/1395 15:00 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات    ظارا کٌِْ شْری 

 هْری ظتَدُ ظاراًی    فیش

 احوذ زًذُ تَدی    فیش  -گَاّی رتثِ 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

 
13/02/1395 10:00 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات  هرین تحریٌی زاد 

 
13/02/1395 10:20 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات  هْذیِ اظالهی هقذم 

 
اطالعاتداًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری   10:40 13/02/1395  هحعي فقْی 

 اهیر هحوذ حاجی صادقی    فیش 

 
13/02/1395 11:20 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات  هرین یسداًی 

 
13/02/1395 11:40 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات  ظَلواز گلعتاًی 

 
13/02/1395 10:00 داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات  هْری ظتَدُ ظاراًی 

 ظیذ یلذا اکثرزادُ    فیش

 هْری ظتَدُ ظاراًی    فیش

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 شبىه های وامپیوتری –لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی فناوری اطالعات 

 

 نوالص پرونذه محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

 فیش    ظیذ یلذا اکثرزادُ

11/02/1395 تْارُ تازیار   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 8:20 

11/02/1395 هرین تحریٌی زادُ   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 8:40 

11/02/1395 حویذ تاشعَرظفیذُ خَاى   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 9:00 

11/02/1395 ظیذُ الِْ کیاًی ّرچگاًی    داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 9:20 

11/02/1395 هقذمهْذیِ اظالهی    داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 9:40 

11/02/1395 فاطوِ ًیک هْر   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 10:00 

11/02/1395 ظجاد غالهی پَر   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 10:20 

 گَاّی رتثِ    هحثَتِ کاٍیاًی

11/02/1395 ظویِ کیاًیاى تیگذلی هٌْذظی فٌاٍری اطالعاتداًشکذُ  11:00    

11/02/1395 شیذا اتراّیوی   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 11:20 

11/02/1395 هرین یسداًی   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 11:40 

11/02/1395 هیالد غالهی   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 12:00 

 فیش    هْری ظتَدُ ظاراًی

11/02/1395 اًتصار طرفی زادگاى   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 12:40 

11/02/1395 رٍیا شالِ عثذالْی   داًشکذُ هٌْذظی فٌاٍری اطالعات 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 خوردگی و حفاظت از مواد -لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی مواد 

 

 شناسایی انتخاب مواد مهنذسی –لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی مواد 

 پرونذه نوالص محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

  داًشکذُ هٌْذظی هَاد 14 13/02/1395 ظویرا قذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

 ظویرا قذر 13/02/95 14 داًشکذُ هٌْذظی هَاد 

 یاظوي شیرازی هقذم 13/02/95 14:30 داًشکذُ هٌْذظی هَاد 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 تبذیل انرشی –لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی مىانیه 

 

 

 طراحی واربردی –لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی مىانیه

 نوالص پرونذه محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

13/12/95 هیالد آقائی عطار   هٌْذظی هکاًیک 13:30 

هرًذیفرشیذ ًعیوی   13/12/95   هٌْذظی هکاًیک 13:45 

13/12/95 قاظن صادقی   هٌْذظی هکاًیک 14:00 

13/12/95 یلذا رجثی   هٌْذظی هکاًیک 14:15 

13/12/95 داٍد رٍشٌذل   هٌْذظی هکاًیک 14:30 

هْذی هحوذ یاری 

 خرهِ
13/12/95  14:45 

 هٌْذظی هکاًیک
 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

 صٌیع جْرهیعلی  15/02/1395 9 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک 

15/02/1395 9:15 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   علیرضا هلَزُ 

15/02/1395 9:30 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   ظثا الپلَ 

15/02/1395 9:45 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   آرهیي آزاد 

15/02/1395 10 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   حعیي تراتیاى 

15/02/1395 10:15 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   رضا تحجت ًیا 

15/02/1395 10:30 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   الویرا فالحی 

15/02/1395 10:45 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   هْذی پاک داهي 

15/02/1395 11 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   هحوذرضا ّاشوی 

15/02/1395 11:15 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   هصطفی ظرٍر 

15/02/1395 11:30 داًشکذُ هٌْذظی هکاًیک   احعاى شاّعًَی   

    فیش 
ظیذ علی طاّریاى 

 حقیقی

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 

 مىانیه خان –لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی عمران 

 زلسله -لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی عمران

 پرونذهنوالص  محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

04/02/1395 ًعریي ظعیذی   داًشکذُ هٌْذظی عوراى 13:00 

     رٍزتِ طالة خَاُ

04/02/1395 هحذثِ ظاالری شْرتاتکی   داًشکذُ هٌْذظی عوراى 13:40 

04/02/1395 اهیر ایراى پَر اًارکی   داًشکذُ هٌْذظی عوراى 14:00 

04/02/1395 فرٍغ آظَدُ   داًشکذُ هٌْذظی عوراى 14:20 

04/02/1395 غسال ًکَئی   داًشکذُ هٌْذظی عوراى 14:40 

04/02/1395 رٍزتِ اٍجی   داًشکذُ هٌْذظی عوراى 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

04/02/1395 13:00 داًشکذُ هٌْذظی عوراى   هحوذ حعیي عثاظی 

04/02/1395 13:20 داًشکذُ هٌْذظی عوراى   شثٌن کشَری 

04/02/1395 13:40 داًشکذُ هٌْذظی عوراى   کیویا ًَراًی 

04/02/1395 14:00 داًشکذُ هٌْذظی عوراى   ًعریي ظعیذی 

هٌْذظی عوراىداًشکذُ    14:20 04/02/1395  هحذثِ ظاالری شْرتاتکی 

 رٍزتِ طالة خَاُ    فیش 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته فیسیه اتمی

 

 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته فیسیه فتونیه

 نوالص پرونذه محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

06/02/1395 طیثِ تیذترگ   داًشکذُ علَم پایِ 14:20 

ععکریهحوذ  شَدفایل ارظالی تاز ًوی      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

06/02/1395 13:40 داًشکذُ علَم پایِ   شیوا احوذزادُ ّکاًی 

06/02/1395 14:00 داًشکذُ علَم پایِ   کثری رحواًذٍظت 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته ریاضی آنالیس

 

 آنالیس عذدیلیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته 

 

 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته ریاضی معادالت

 نوالص پرونذه محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

 فیش     دّقاى جیاًیرحین 

 

 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته ریاضی تحمیك

 نوالص پرونذه محل مصاحبه  ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

 فیش     رحین دّقاى جیاًی

14/02/1395 ظجاد خثیری   داًشکذُ علَم پایِ 14 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

13/02/1395 12:00 داًشکذُ علَم پایِ   عثاض اهیذٍاری 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

 عثاض اهیذٍاری 13/02/1395 15:30 داًشکذُ علَم پایِ 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 بهینه سازی سیستم –لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی صنایع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

06/02/1395 12:00 داًشکذُ فٌاٍری اطالعات   اهیذرضاتیگی زادُ 

 فرزاًِ کَّگرد    فیش

06/02/1395 12:40 داًشکذُ فٌاٍری اطالعات   پریعا خرم 

06/02/1395 13:00 داًشکذُ فٌاٍری اطالعات   هصطفی خرم 

07/02/1395 12:00 داًشکذُ فٌاٍری اطالعات   ظاًاز فَیذل الری 

07/02/1395 12:20 داًشکذُ فٌاٍری اطالعات   اظواعیل ظاالری هقذم 

07/02/1395 12:40 داًشکذُ فٌاٍری اطالعات   الِْ ظلیوی 

فٌاٍری اطالعات داًشکذُ   13:00 07/02/1395  ظجاد تازُ 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته شیمی داروی

 

 لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته شیمی فیسیه

 نوالص پرونذه محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

   13:30 13/02/1395 پیواى ًصیری پَر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

 هحوذ هْاجری 13/02/1395 13:30  

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 فرآوری و انتمال گاز –لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی شیمی 

 طراحی فرآینذ –لیست متماضیان وارشناسی ارشذ در رشته مهنذسی شیمی 

 نوالص پرونذه محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه نام ونام خانوادگی

 فیش ًذارد - - - عثاض پَرًعریي 

06/02/1395 هْراب عثذالْی داًشکذُ هٌْذظی  13:30 

 شیوی

 

06/02/1395 هرین حیذرزادُ ظاهاًی داًشکذُ هٌْذظی  13:30 

 شیوی

 

 فیش ًذارد - - - زّرا رجایی

06/02/1395 هحوذ علی ظتَدُ داًشکذُ هٌْذظی  13:30 

 شیوی

 

06/02/1395 علی زارعی جلیاًی داًشکذُ هٌْذظی  13:30 

 شیوی

 

 

 نام و نام خانوادگی تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه محل مصاحبه نوالص پرونذه

 ًعترى عثاض پَر - - - فیش ًذارد

 هرین حیذرزادُ ظاهاًی - - - فیش ًذارد

06/02/1395 13:30 هٌْذظی شیوی   هحوذ علی ظتَدُ 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست


