
 دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم1395فهرست قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اختصاصی طالب سال 

جهت شرکت در مصاحبه علمی

نوع سهمیهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره داوطلبیردیف

آزادسید محمدابراهیم زاده19550394989842707

آزادمجتبی ارشدی بهادر29551290076143155

آزادعلیاسگندرپور39551531600568270

آزادرضااسماعیلی وردنجانی49551544610102961

آزادسید احمداشرفی59550402269929314

آزادعلیرضااشقری69550880015042634

آزادفردیناعظمی79550413359561112

آزادمحمدجواداکبری پلکی89552030386126089

آزادمحمدجوادالهی اصل99550890014956659

آزادعلیالهی منش109550421490198970

آزادصادقامامی119552170944712258

ایثارگریعلیامامی فر129550904133172795

آزادامیدامیدی می آبادی139550913920245687

آزادقادرامیری149550923060054444

آزادحسینعلیایپکچی159550930043859501

آزادطیبهایزدپناه169550200385248911

آزادمحمدایزدی179551863149926920

آزادمهدیآزادی189551830383753813

آزاداحسانباقری199550431757488596

آزادسکینهبراتی سده209550291971355291

ایثارگریلیالبرومندنیا219550014218427674

آزادمسلمبشاورد229551563020225213

آزادسید حمیدرضابطحایی239551570386369801

آزادسید عباسبهادر249551872298301816

ایثارگریمحمد علیبهلول زاده259551581450183891

دانشجویی امور مدیریت

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم1395فهرست قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اختصاصی طالب سال 

جهت شرکت در مصاحبه علمی

نوع سهمیهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره داوطلبیردیف

آزادعلیرضابهمانی269551300941700801

آزاداکبربیات279550974285583879

آزادزهرهبیکی289550304592091965

آزادمیثمبیگدلی299551594270154845

ایثارگریرضاپوراسمعیل309550981361171138

آزادمرادپیروتی319550462899062913

آزادمجیدتندر329551601841641596

آزادمحمدتوکلی339552281110904819

آزادصمدتیزجنگ امند349550471361107537

آزادزهراجانقربان الریچه359550080371359481

آزادیحییجعفری369550480370789695

آزادفریدونجعفری379551460610101226

آزادرضاجعفری فخیم389551310385226888

آزادعلیرضاجمالی399551510016066189

آزادحمیدچشم براه409551622480300129

آزادسعیدحاجیان419552293240751704

آزادعلیرضاحاجیانی429552323520156725

آزادمرتضیحدادی439551630480009651

آزادوحیدحسن زاده449550991361223588

آزادحسنحسن زاده459551001583106766

آزادسیدعلیرضاحسینی469552330051515679

آزادسیدمحمدعلیحسینیان479550502062970031

آزادمحمدامیرحق شناسی489550514420316853

ایثارگریحسینحکیم499550534231529876

ایثارگریعذراخدابنده لو509550024360252455

دانشجویی امور مدیریت

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم1395فهرست قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اختصاصی طالب سال 

جهت شرکت در مصاحبه علمی

نوع سهمیهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره داوطلبیردیف

آزادمحمدخدادادی519550525089132291

آزادمحسنخسروی کارشک529551470941679608

آزادمحمدخیاطی539552193580205188

آزادعباسدرویشی549551644120391396

آزادحمیددستجردی559552344051971570

ایثارگریسیدنبی الهدولتخواه569552204250308502

آزادرضادهقانی579551663392503452

آزادایماندیندار اصفهانی589551021293104061

آزادفاطمهدیهول599550030063927004

آزادحسینذاکری609551034699933866

آزادسید باقرراستگویان619550564240254809

آزادابوالفضلرباطی629551676440015680

آزادفاطمهرجالی639550121270200437

آزادمحمد جوادرحیم زادگان649552352572612755

آزادزهرا رستمی659550220492683141

آزاداسماعیلرضایی669551050077701429

آزادداودرضایی آدریانی679551061130240134

آزادعلیرضائی استخروئیه689550592980481491

آزادمحمدامینرضائی شیرخند699551040880132426

آزادسید محمدرضوی709551074980157335

آزادسهیالرمضانی719550132297698593

آزادرضارئیس آبادی729550583111126536

آزادایوبزارع خفری739550602392129657

آزادمحمد مهدیزارع نیستانک749551690385152795

آزادطاهرهزاهدی759550140370064119

دانشجویی امور مدیریت

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم1395فهرست قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اختصاصی طالب سال 

جهت شرکت در مصاحبه علمی

نوع سهمیهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره داوطلبیردیف

آزادجاللزحمتکشان769552362572593009

آزادحسنزرین779552374819880012

آزادعلی رضازیدآبادی نژاد789552383071280920

آزادعلیزینال زاده799550802751874452

آزادسید مبین ساجد809552390078317207

آزادمصطفیساجدی پور819551083060078610

آزادهادیساالری مردهک829550613392690775

آزادمحمدسلسله وزیری839552044433417343

آزادمحمد هادیسمتی849550812298367310

آزادمحمد وحیدسهیلی859551520078484774

آزادسیدمهذیسیدابراهیمی869552050385178204

آزادسیدعباسسیدنژادبیجارپسی879551922709789426

آزادوحیدشخصی هشجین889550821639916830

آزادمحسنشهسوارپور899551102150225727

آزادفرشتهشیخی909550050370668162

آزادلیالشیخی919550060493556435

آزاداحمدصادق نژاد929551930492884821

آزادحسینصالحی قلندر939552061490284346

آزادسید حسینصفوی949552215899943564

آزادمجتبیصمدی959551710370466969

آزادسجاد صمیمی969551723549962959

آزادمحمد علیطحان979551121911871234

آزادمهدیطزری989550650795239777

آزادحامدعباسزاده999551955040077939

آزادولیعباسی1009551341601463219

دانشجویی امور مدیریت

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم1395فهرست قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اختصاصی طالب سال 

جهت شرکت در مصاحبه علمی

نوع سهمیهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره داوطلبیردیف

آزادمحمدعباسی1019551132560184141

آزادفریده عبدالهی1029550253520923378

آزادنرگسعبدسرمدی1039550260386422028

آزادمرتضیعرفانی1049550660652513166

آزادسید محسنعصمتی سرند1059551140941424669

آزادسید حسینعیسی پور1069550672250060258

آزادمحمدحسنغضنفری1079550680370152719

آزادسیدمحمدحسینغضنفری1089552080385995008

آزادعلیفتحی1099551161050102282

آزادمنصورفرامرزی1109550695899659971

ایثارگریمحمد هادیفضل اله نژاد1119551362063300119

آزادحسنفقیه1129550704990054202

آزاداکبرفکور1139550711583421092

آزادفاروق اکبرفیروزیزدی1149551730794953263

آزادوجیههقاآنی اکبرنژاد1159550370941343278

آزادسیداسحاققاسمی1169550724269601108

آزادحسینقاسمی فرد1179552415080061065

آزادسیدمحمدقاضوی1189551371240011679

آزادسجادقدک1199552420077707087

آزادسرمدقدیمی1209551381275640834

آزادمحمدرضاقیدرلو1219550844910688684

آزادحسینکاظمی1229551172420361822

آزادعباسکاکاوند قلعه نوئی1239552233932058224

آزادعلی اکبرکامرانی صالح1249550733875552441

آزادعلیکمال آبادی1259550850011497459

دانشجویی امور مدیریت

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم1395فهرست قبول شدگان آزمون کارشناسی ارشد اختصاصی طالب سال 

جهت شرکت در مصاحبه علمی

نوع سهمیهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره داوطلبیردیف

آزادامیر محمدلبافان1269552110370786807

آزادکماللطفی1279550865879985814

آزاد حجتلطفی قراملکی1289551391376821621

آزادمهدیلطفی مهروئیه1299552433150210771

آزادمحمدرضامالکی بروجنی1309551744650715725

آزادنرجسمجتبی زاده1319550330383911370

ایثارگریمهدیمحسنی1329551402080218018

آزادمرتضیمحقق ورسی1339552130373032455

آزادمرتضیمحمدپورطبسی1349551980703763822

آزادرضامحمدحسنی1359551182162526220

آزادسجادمختاری گلین قیه1369551762803426722

آزادسیدعلیمستجاب الدعواتی1379551991270082116

آزادروح اهللمطهری زاده1389550754609926121

آزادمهرانمظفری نیا1399551490074922939

آزادمصطفیمالرحیمی1409551224433514160

آزادمحمدمالئی1419551412700002199

آزاداحمدملکی1429551233934434551

ایثارگریمصطفیمنتظرزاده1439551420370147367

آزادسید قاسممولوی لشکاجانی1449551242691580946

آزادمصطفیمهدوی روش 1459552004322922181

آزادمجتبیمیرزاجان زاده1469551252050043767

آزادسیدمحمدعلیمیرزاده گودرزی1479552252063120617

آزادمحسننجاتی1489551275419809982

آزادمهراننخست1499551770081182864

آزادمرتضینصیری نیا1509552264172910084

دانشجویی امور مدیریت

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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جهت شرکت در مصاحبه علمی

نوع سهمیهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره داوطلبیردیف

آزادمجیدنظامی بخشایش1519551280037432796

آزادحسیننظری1529551780880161957

ایثارگریسید محمدامیننورانی1539551794980146503

آزادآرزو نیای عباسی 1549550070850101484

آزادابوالفضلنیک خصال1559552271689862701

آزادحجت الهنیک خلق1569551801850014531

آزادامینهنیکزاد1579550280370722620

آزادمحمدهاشم خانی1589550790310328152

آزادسمیههاشمی فاخر1599550343980092021

آزادهادیهمتی1609551814411263531

آزادیوسفیعقوبی1619551820370458109

آزادوفایوسفی1629550180370761782

دانشجویی امور مدیریت
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