
  96-97 پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی
  هظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگا  دانشکده مهندسی برق

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
  مخابرات سیستم/مهندسی برق  سجاد خدادادیان  1
 ستممخابرات سی/مهندسی برق  سیدمحمدحسین موسوي  2

 مخابرات سیستم/مهندسی برق  حسین حسنی  3

  هاي الکترونیک دیجیتالسیستم/مهندسی برق  رامین ابراهیم نخلی  4

 هاي قدرتسیستم/ مهندسی برق   علی رجایی  5

  هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین/مهندسی برق  افشین کشت کار طیوال  6
  امن و رمزنگاري مخابرات/مهندسی برق  علی قندي جلوانی  7
  مخابرات امن و رمزنگاري/مهندسی برق  مصطفی چگنی زاده  8

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  مخابرات سیستم/مهندسی برق  )تهران(حمیدرضا شهیدي   9

 مخابرات سیستم/مهندسی برق  )تهران(رعناسادات فهیم هاشمی   10

 هاي الکترونیک دیجیتالسیستم /هندسی برقم  )علم و صنعت(مهدي بزرگ   11

 مخابرات میدان و موج/مهندسی برق  )صنعتی اصفهان(خواه وحید نیک  12

  هاي قدرتسیستم/مهندسی برق  )امیرکبیر(علی جعفرزاده   13
 مدارهاي مجتمع الکترونیک/ مهندسی برق  )علم و صنعت(کیوان حسنی  14

  مخابرات میدان و موج/ندسی برقمه  )صنعتی اصفهان(سمیه بشگزي   15
  هاي میکرونانو الکترونیکافزاره/مهندسی برق  )فردوسی مشهد(میترا میرصالحی   16
  بیوالکتریک/مهندسی برق  )امیرکبیر(بهزاد تقی بیگ لو  17
  بیوالکتریک/مهندسی برق  )امیرکبیر(مجید قاسمی   18
  رتهاي قدسیستم/ مهندسی برق  )تبریز(بابک طاهري   19
  هاي میکرونانو الکترونیکافزاره/مهندسی برق  )خواجه نصیر(محمدرضا جعفري   20
  هاي میکرونانو الکترونیکافزاره/مهندسی برق  )تبریز(محمدناصر صادقی   21
  مدارهاي مجتمع الکترونیک/مهندسی برق  )اصفهان(نمسعود کارگرا  22
  هاي الکتریکیقدرت و ماشینالکترونیک /مهندسی برق  )اصفهان(حسین عبدالهی  23
  کنترل/مهندسی برق  )اصفهان(حسین شفیعی  24
  مدارهاي مجتمع الکترونیک/مهندسی برق  )خواجه نصیر(علی فیضی نژاد   25
 
  
  

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده فیزیک
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  فیزیک  حسین حسین آبادي  1
 فیزیک  محمدجواد شاکر آرانی  2

  فیزیک  حسین طالبی  3
 فیزیک  آرش گل محمدي نقشه  4

  فیزیگ  پویان مینایی  5

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 فیزیک  )تهران(امینه محسنی  6

 فیزیک  )تهران(هومن نشاط  7
  
  

  ه کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاهظرفیت تصحیح شد  دانشکده ریاضی
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  ریاضی محض  تینا ترکمان  1
  ریاضی محض  علیرضا توکلی  2
  ریاضی کاربردي  امیرحسین اخالصی  3
  علوم کامپیوتر  عرفان خانیکی  4
  علوم کامپیوتر  امیرعزیزي جیرآبادي  5
  علوم کامپیوتر  مانیفرزاد جعفر رح  6

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 ریاضی محض )علم و صنعت(سعید صادقی  7
  ریاضی محض )صنعتی اصفهان(فاطمه توانگریان   8
  ریاضی کاربردي )صنعتی اصفهان(سارا شهریاري   9

  ریاضی کاربردي  )شهید بهشتی(مریم دهقان چناري   10
  

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  علم مواد و دانشکده مهندسی
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  سیدمحمدباقر غیاثی افجه  1
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  زهرا سعادت صومعه سفلی  2
  نانو مواد  نگین سادات جلیلی  3

  ذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاههاپ
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  )امیرکبیر(بهروز اسدزاده توتونچی  4
  خوردگی و حفاظت مواد  )امیرکبیر(پور برزینهاکرم حسن  5
  استخراج فلزات  )علم و صنعت(آرمین عاشري  6
  استخراج فلزات  )علم و صنعت(نوید قانع  7
  جوشکاري  )صنعتی اصفهان(روي خوزانیحسینعلی شی 8
  شکل دادن فلزات  )تبریز(احمد سعادتی 9

  شکل دادن فلزات  )خواجه نصیر(طراوت خدایی  10
  

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  هوافضادانشکده مهندسی 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  هاي هواییسازه  جوان محسن وثاقتی  1
 هاي هواییسازه  محمدمسعود زجاجی  2
 هاي هواییسازه  محمدحسین محمدي فرانی  3

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 آیرودینامیک  محسن صالحی  4
  جلوبرندگی  سمیه حسن بیکیان  5
  دینامیک پرواز و کنترل  سمیه مجیدي روچی  6
  دینامیک پرواز و کنترل  زینب السادات ابوالقاسم حسینی  7
  دینامیک پرواز و کنترل  موسیمنا زارع  8

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  آیرودینامیک  )خواجه نصیرالدین طوسی(سارا پزشکی   9

  هاي هواییسازه  )علم و صنعت(آقاي میالد نجفی   10
 جلوبرندگی  )امیرکبیر(علی چایچی زاده   11
  آئرودینامیک  )اصفهان(پدرام اخالقی   12

  
   

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  یعاصنشکده مهندسی دان
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  فرشاد سیفی  1
 هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  نرگس محمدي  2
  هاسیستم بهینه سازي/ مهندسی صنایع  مونا طاهري 3
 مدیریت مهندسی  محمدمهدي مهروان فر  4
  مدیریت مهندسی  محمدجواد عزیزي  5
 مدیریت مهندسی  محمدرضا ماخان  6
  هاي اقتصادي و اجتماعیسیستم  سیدمحمدحسین اشراقی  7

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  هاسازي سیستمبهینه / مهندسی صنایع  )امیرکبیر(رضا انصاري اسفه   8
 هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  )صنعتی اصفهان(فربد نقوي   9

  هاي اقتصادي اجتماعیسیستم/مهندس صنایع   )علم و صنعت(فاطمه شاه میرزایی   10
  هاي اقتصادي اجتماعیسیستم/مهندس صنایع   )علم و صنعت(فائزه قلی گور  11

  
  
  
  
 

  ل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاهظرفیت تصحیح شده ک  دانشکده  شیمی
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  شیمی آلی  مینا باقري فرد شربیانی  1
  شمی معدنی  نیکو گلشاهی  2
  شیمی تجزیه  زهرا طائفی  3

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  شیمی آلی  )تبریز(آیدا متقی زاده   4
  شیمی تجزیه  )صنعتی اصفهان(آرین امیر وراثی   5
  شیمی فیزیک  )صنعتی اصفهان(احمدرضا رجبی   6

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



  
 

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان خارج از دانشگاه  مهندسی انرژيدانشکده 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  ايمهندسی هسته  )صنعتی اصفهان(مریم فاضلی  1
  ايمهندسی هسته  )تبریز(مریم عزیزي   2
  مهندسی سیستمهاي انرژي  )تبریز(مهدي میرزا خانی   3
  مهندسی سیستمهاي انرژي  )خواجه نصیر(راضیه داداشی مطلق  4
  مهندسی سیستمهاي انرژي  )خواجه نصیر(زهرا تاج آبادي   5
  مهندسی سیستمهاي انرژي  )تهران(زهرا ابراهیم نتاج ملکشاه  6
  
  
  

   :ه کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاهظرفیت تصحیح شد  عمران مهندسیدانشکده 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  سازه  سیدحمید معافی مدنی  1
  سازه  احسان سلیمانیان  2
  سازه  بنیامین شهریاري  3
  سازه  حسین مفتح  4
  ژئوتکنیک  محمد مختارزاده خانقاهی  5
  ژئوتکنیک  سیدعادل احمدي حسینی  6
  زلزله  محمد عسگري  7
  زلزله  امیرحسین پاکیزه  8
  زلزله  مهدي تقی زاده  9

  حمل و نقل  مجتبی عبدالملکی  10
  مدیریت ساخت  محمدسعید حیدري  11
  مدیریت ساخت  نگار رضوانی  12

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  سازه  )صنعتی اصفهان(دانیال امینی  13
  سازه  )صنعتی اصفهان(دیاکو عباسی  14
  زلزله  )امیرکبیر(مارال دکتر ارسطو  15
  زلزله  )نعتعلم و ص(سارا علیمیرزائی  16
  راه و ترابري  )صنعتی اصفهان(علیرضا صدیقی 17
  راه و ترابري  )شیراز(حجت برائی 18
  ژئوتکنیک  )علم و صنعت(علی ارباب  19
  مدیریت منابع آب  )علم و صنعت(نوشدخت بیات افشاري  20
  ت منابع آبمدیری  )فردوسی(سامان ربیعی   21
  

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



  
  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  مدیریت و اقتصاددانشکده 

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
 هاي اطالعاتی مدیریتسیستم   شیما صاحب  1
 انسانیرفتار سازمانی و منابع   ماهان فتحی  2
 فناوري  متین طاهري روح  3
 استراتژي  سیدمرتضی حسنی  4
 رفتار سازمانی و منابع انسانی  حامد حافظی  5
 مالی  محمدرضا احمدنژاد  6
 اقتصاد علوم  مهیار حبیبی  7
  اقتصادعلوم   امیر توحیدي کلورزي  8

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 بازاریابی  )تهران(االله رضوانی بروجنی   9

 زنجیره تامین  )تهران(محسن هنرور   10
 اقتصاد  )فردوسی مشهد(مرجان صبوري   11
 اقتصاد  )شهید بهشتی(میالد اورعی   12

   
 
 

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  می و نفت یشدانشکده مهندسی 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  طراحی فرآیند  شهریار شادمان  1
  طراحی فرآیند  علی عیدي نجف آبادي  2
  ازي و کنترلسسازي شبیهمدل  امین سلیمی  3
 مهندسی پزشکی  کوثر رحیمی نصرآبادي  4

  مهندسی پزشکی  صدف خلیقی  5
  مهندسی پزشکی  مریم اسدي کورایم  6
  بیوتکنولوژي  هانیه محمد هاشمی  7
  پلیمر  نسترن هنرمندیان  8
 لیمرپ  محمد کاظم وکیل زاده ابراهیمی  9

  محیط زیست  علیرضا لطف اله زاده مقدم  10
  فرایندهاي جداسازي  پور کلخورانمهرناز رحیم  11
  حفاري  کاوه شایگان  12
  حفاري  علیرضا الهی خالدي  13
  بهره برداري  فرهاد ایرجی  14
  برداريبهره  محسن بختیاري  15

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  بیوتکنولوژي  )تبریز(پرستو بادامچی زاده  16

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



  فرایندهاي جداسازي  )صنعتی اصفهان(ریحانه یوسفی  17
 ترموسینتیک )امیرکبیر(پویا جالل سهندي  18
  آیندهاي جداسازيفر  )شیراز(محمدجواد روستایی جلیانی  19
  مخازن هیدروکربوري  )تهران(حامد موسوي نژاد  20
  مخازن هیدروکربوري  )شیراز(میالد نوبخت جویباري  21
  سازي و کنترلسازي شبیهمدل  )شیراز(محمد آقایی فروشانی   22
  
 

  ر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاهظرفیت تصحیح شده کل ب  کامپیوتردانشکده مهندسی 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  رایانش امن/(IT)مهندسی فناوري اطالعات   راضیه توالیی  1
  هاي کامپیوترشبکه/(IT)مهندسی فناوري اطالعات   ملیکا بهجتی  2
  هاي کامپیوترشبکه/(IT)مهندسی فناوري اطالعات   عیمینا رفی  3
 هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر  محمد فیروزي  4

  هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر  سیده شراره میرزرگر  5
  هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر  صدرا بریري  6
  هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر  علی انصاري  7
  نرم افزار/مهندسی کامپیوتر  سیدسبحان میریوسفی  8
  الگوریتم -  نرم افزار/مهندسی کامپیوتر  فرزام ابراهیم نژاد  9

  الگوریتم - نرم افزار/مهندسی کامپیوتر  مهدي رمضانی  10
  هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر   امیرعلی معین فر  11
  هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر   محمد استادمحمدي  12
  هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر   سینا جندقی سمنانی  13

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  رایانش امن/(IT)دسی فناوري اطالعاتمهن )امیرکبیر(دانیال علی حسینی  14
 هاي کامپیوترشبکه/(IT)مهندسی فناوري اطالعات   )امیرکبیر(سیدپرهام الوانی  15

 هاي کامپیوترمعماري سیستم/مهندسی کامپیوتر )تهران(امیرمسعود زارع بیدکی  16

 نرم افزار/وترمهندسی کامپی )علم و صنعت(سیدآرین حسینی   17

 نرم افزار/مهندسی کامپیوتر )تهران(رضا کرامتی نیا  18

 هوش مصنوعی/مهندسی کامپیوتر )تهران(فراز یزدانی  19

  
  
 

  دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي   مکانیک دانشکده مهندسی
  گرایش  و نام خانوادگینام   ردیف

  تبدیل انرژي  آرمیتا نجمی  1
  تبدیل انرژي  محسن مندگاري  2
  تبدیل انرژي  سیدامیرحسین عبدالرحیم زاده  3
  تبدیل انرژي  علی اصغر ابوالحسن خونساري  4

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



  طراحی کاربردي  علی گریوانی  5
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