
  دانشکده فنی و مهندسی

به
رت

  
تعداد 

واحد 

  گذرانده

  معدل

ي
ود

ور
  

 نام و نام خانوادگی برگزیده       

ه
می

سه
 

کد 

 گرایش
 رشته  گرایش

وید نظام آبادي فراهانی      911  47/18  125  1  ن
2 20908 

شناسایی و 

 انتخاب مواد

مهندسی 

  %)20امیرمحمد وحیدزاده      911 6/15 123 5 مواد

 ساخت و تولید 22186 1 سید ایمان موالئی نسب      912  63/16  113  4
مهندسی 

 مکانیک
 طراحی کاربردي 22270 1 محمد مینائی      911  67/18  123.5  2

 مکاترونیک 22656 1 علیرضا ملوزه      911  4/18  129.5  3

 19879 1 سعید کاوه ئی      911  18/19  128  1
سیستم هاي 

 قدرت
مهندسی 

 19935 1 سعید باقري      911  45/17  130  3 برق
الکترونیک 

 قدرت

 مکاترونیک 20573 1 علی امجدیان      911  76/17  128  2

ر 23373 1 محدثه کریمی     902 99/18 129 1  نرم افزا
مهندسی 

 کامپیوتر

 پلیمر 20671 1  زهره اسدي     902 31/17 127 3

مهندسی 

 شیمی

 20740 1  %)20(بهنام بیرامی      911 8/16 127 5
ترموسینتیک و 

 کاتالیست

 مهدي عسگري     911 84/18 132 1
2 20760 

فرآیندهاي 

 نیلوفر گواري     912 33/17 120 5 جداسازي

 سازه  21398 1 آتري لوري زاده     912 16/18 118 1
مهندسی 

 عمران
 زلزله 21455 1 مهدي ربیعی     911 12/18 133 2 

 ژئوتکتیک 21482 1 عباسی مهناز     912 66/17 123 2 

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



  علوم پایهدانشکده 

به
رت

  
تعداد 

واحد 

  گذرانده

  معدل

ي
ود

ور
  

ه  شناسه  رگزیده نام پدر  کد ملی  شماره شناسنام نام خانوادگی ب  نام و 

یه
هم

س
 

کد 

 گرایش
 رشته  گرایش

  مینا قاسمی      902  36/16  120  1
 محض 18530 2

 حدیث ربیعی       902  98/15  129  2 ریاضی

 کاربردي 18701 1 سمیه میرزاخانی      912 20/16 123 1

 ژئوفیزیک 16917 1 حسین شهبازي      902  41/16  128  1

 فیزیک

 حالت جامد 17670 1 پوریا نوروزي      902  84/15  119  3

 اتمی مولکولی 17721 1 اعظم اسکندري      911  2/15  119  1

 هسته اي 17765 1 شهاب الدین غالمی      902  27/16  120  2

 نانو 17855 1  %)20( سپیده شریفی      902  79/15  120  4

 بنیادي 17842 1             

 شیمی فیزیک 16949 1             

 شیمی

 شیمی آلی 17084 1 احسان خوانساري      911  71/15  116  1

 شیمی معدنی 17294 1             

 شیمی تجزیه 17408 1 زهرا ایزدي      912  38/17  116  2

 کاربردي 17567 1 مهدي رجبی      911  32/15  121  2

  نانو 17615 1 %) 20(پریسا رضائی       912  62/15  115  6

 ژنتیک 18232 1 نگار حبیبی     911 03/18 133 1

زیست 

 شناسی

 بیوشیمی 18296 1 مریم قربانخانی درمنی     911 8/15 121 4

8 125 50/15 911     
رخساره وروانی 

 19323 2  %)20(فراهانی
-علوم گیاهی

 فیزیولوژي
         

- علوم گیاهی 19391 1 فاطمه نجاریان     911 68/15 133 5

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستماتیک

 19450 1 )%20( حسین تلخاب     912 47/15 113 4
- علوم جانوري

 فیزیولوژي

 19487 1 %)20(زهرا بیات      911 54/15 118 7
- علو جانوري

 بیوسیستماتیک

  19510  1 ساجده خان محمدي هزاوه     911 95/16 122 2
- علوم جانوري

  تکوینی

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

 

 

  دانشکده کشاورزي

به
رت

  

تعداد 

واحد 

  گذرانده

  معدل

ي
ود

ور
  

ه  شناسه   نام پدر  کد ملی  شماره شناسنام
نام و نام خانوادگی 

ه برگزیده
می

سه
 

کد 

 گرایش
 رشته  گرایش

وروزي      911  18/17  127  2  23842 1 گل نوش ن
مهندسی آبیازي 

 و زهکشی
 آب

4  127  9/16  گیاهان زینتی 24231 1 الهام عسگري      911 

علوم 

 باغبانی

              1 24252 

فیزیولوژي و 

اصالح درختان 

 میوه

              1 24279 

فیزیولوژي و 

اصالح گیاهان 

 دارویی

 اصالح نژاد دام 24645 1 فائزه دریا بیگی      911  19/18  133  1

علوم 

 دامی

 فیزیولوژي دام 24694 1             

 24711 1 میالد محمدزاده قمی      911  85/17  121  2
تغذیه نشخوار 

 کنندگان

 تغذیه طیور 24722 1 معصومه امیري     911 33/17 126 3

 منابغ طبیعی 25119 1 شیما فضلی     911 77/17 137 2
محیط 

 زیست

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

ی   دانشکده علوم انسان

به
رت

  

تعداد 

واحد 

  گذرانده

  معدل

ي
ود

ور
  

ه  شناسه   نام پدر  کد ملی  شماره شناسنام
نام و نام خانوادگی 

ه برگزیده
می

سه
 

کد 

 گرایش
 رشته  گرایش

 12396 1 زهرا مسعودي      902  19  120  1
علوم قرآن و 

 حدیث
 الهیات

1  119  23/19  912      
طاهره خان آبادي 

زچلوئی  11206 2 ب
زبان و ادبیات 

 عربی

زبان و 

ادبیات 

م شریفی      912  96/17  118  2 عربی   مری

والفضل احمدي      912  59/16  114  5  اب
2 13175 

برنامه ریزي 

 درسی

علوم 

 تربیتی

 رضا خندابی      912  03/18  118  4

1 133 59/18 912     
علی شاهسون مارکده 

 )ترمه اتمام کرده 6(

3 13421 
تکنولوژي 

 علی تلخابی     912 37/16 115 8 آموزشی

 رسول عباسی گواري     912 57/16 124  6

 11547 1  مجتبی ایرجی          912  93/16  113  3
روانشناسی 

 ورزشی

تربیت 

 بدنی

                  1 11550 
ی -رفتار حرکت

 رشد حرکتی

والفضل شهرجردي          912  07/17  114  2  11560 1  اب

ی -رفتار حرکت

یادگیري و 

 کنترل حرکتی

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

                  1 11621 
فیزیولوژي 

 ورزشی

 11766 1  اشکان عزیزي  حمید  0520722213  0520722213  847809-76/الف  912  47/17  116  1

آسیب شناسی 

ورزشی و 

حرکات اصالحی 

 گرایش حرکات

                  1 11825 

مدیریت ورزشی 

گرایش مدیریت 

راهبردي در 

 سازمان ها

  ناهید سوسنی          912  96/18  118  2
2  10001  

زبان و ادبیات 

  فارسی

زبان و 

ادبیات 

  اکرم خودستان          912  49/18  121  3 فارسی

  13572  1  فاطمه خانکشلو          902  42/18  121  2
آموزش زبان  

  انگلیسی

زبان 

 انگلیسی

  اقبال مرادي          911  62/17  136  1
 تاریخ  تاریخ  11953  2

د اژ          911  44/17  134  2   سجا

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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


