
نام خانوادگینامرشته

کامالن شاگردنرگس

مهر معتمديمهشید

سمیهپکوكاقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي

صمدي ساالرآبادناهید

غالمیهانیه

عاملی بصیريمحدثهالهیات و معارف اسالمی- علوم قرآن وحدیث

پیله وريمنیره

عقبایینرجس

فرید باغشاهیعفت

حسین زادهزهرا

افضلی کالتهطوبی

نمازیانزهرا

طباطباییفاطمه سادات

بوشهريفاطمه سادات

فرجادپزشکفاطمه سادات

کریم پورمجتبی

سادهصدیقه

قدیريبهجت

حسینیسید روح اهللا

رستم پور حصارجاللولی اله

پناهیزهرابهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

طلوعینیلوفربیوشیمی بالینی

حاجی زاده سعدابادشاديتاریخ - تاریخ ایران اسالمی

زوري کالته عبدالباقیآنیتا

کوه برکیمیا

نجاري بیدختیالهامتاریخ - تاریخ تشیع

معین درباريطناز

ابراهیمیزهرا

احمديسودابهجغرافیا و برنامه ریزي روستایی گرایش برنامه ریزي کالبدي

خوبشاديجغرافیا و برنامه ریزي روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

بازرگانمهديجغرافیا و برنامه ریزي شهري (گرایش بهسازي و نوسازي شهري)

صداقتوحید

مجیديسهیال

ساعیمحمد حسین

یعقوبی اول ریابیمجتبی

اکبرزاده میريمریم

درویشیمیالد

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - حرکات اصالحی

تاریخ - تاریخ ایران باستان

توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

جغرافیاي سیاسی

حسابداري

حسابداري- مدیریت

اقتصاد انرژي

الهیات و معارف اسالمی- ادیان وعرفان

الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمی

الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسالمی- فقه و مبانی حقوق اسالمی

الهیات و معارف اسالمی - فلسفه وکالم اسالمی



نام خانوادگینامرشته

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون

گرایلومحمدرضا

معصومیسید احمد

خجسته مقنیمیالدرفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی

خسروي کارشکزهرارفتار حرکتی گرایش یادگیري و کنترل حرکتی

دباغیسجادروابط بین الملل

دريفاطمه

رمضانیزینب

خاکپورفائزهزبان و ادبیات فرانسه

خاکزاد سوچلمائیحدیثهزمین شناسی-  مهندسی

معصومیملیحهزمین شناسی - زیست محیطی

اوزيرویا

کریم زادگانحانیه

ساالرحسینیفاطمه

شاهی مریديرقیه

مهدي زادهمریمشیمی - شیمی تجزیه

میرنژاد عنبرانینگارصنایع کشاورزي - صنایع غذایی

برادران کاشانیزهراعلوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی

عربینسرینعلوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی

حائري اسديفاطمهعلوم اطالعات و دانش شناسی

دلیريهانیه

سیدي خبازشادي

قدیري نوفرستعلی

نگاريمحسن

فیل اللهیغزالهفلسفه

اقتداريمحبوبه

دلکشسهیال

عباديسیدمحمدحسینفلسفه و کالم اسالمی - فلسفه اسالمی

حسن پورمحمد

کدخدامهسا

چرخی سهل آبادانیس

کاظم زادهفاطمه سادات

توکلیعصمت

دلنواز احمديفاطمه

دباغ باویلمحبوبه

طاهريپریسا

دهقانی مقدمسمیه

سروريتهمینه

فلسفه و کالم اسالمی- کالم اسالمی

فیزیولوژي ورزشی- فیزیولوژي ورزشی و تندرستی

فیزیولوژي ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشی کاربردي

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان فرانسه

مدیریت اجرایی

حسابرسی

زبان و ادبیات فارسی

شیمی- شیمی آلی

شیمی - شیمی پلیمر

علوم اقتصادي

علوم سیاسی



نام خانوادگینامرشته

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون

خدیويمحمد

درتومیشهال

تیموريرضا

نعل چینعلی اکبر

بابااحمدي میالنیزهرا

مقدممهدیه

احمديفروغ

اسدي کرمفاطمه

شهابینیلوفر

باحیا پاك سرشت الهیجانیآرش

فسانهفاطمه

محمدبیگیمهنا

مالنژاد خلیل آبادرسولمدیریت ورزشی- مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

حسینیسیده مهشیدمهندسی  منابع طبیعی محیط زیست – زیستگاه ها و تنوع زیستی

شورابیمهدي

ایمانی اقکاریزفاطمه

حسینیسیده فاطمه

رضائیعلیرضا

سمیع زاده مشهديلیال

کاوه ئیسعید

گلیوحید

هدایتیحسین

جاضر سهل آباديمهران

عاطفیحسین

عسکريمرتضی

احمديکیمیا

جلیلی مالكنگار

احمدي رادشیمامهندسی شیمی- پلیمر

ابوذریانسیده محدثهمهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی (بیوتکنولوژي)

علی اباديمرتضی

ابراهیمیانسمیرا

ضیاییسیده فرنوش

آخوندزاده طزرجانیآرزومهندسی شیمی گرایش شبیه سازي و طراحی فرآیند

فرهادي توپکانلوافسانهمهندسی شیمی گرایش فرآوري و انتقال گاز

دشت بزرگامیرحسین

عبداللهی آرپناهیزیبا
مهندسی شیمی گرایش گرایش نانو فناوري

مهندسی برق- الکترونیک

مهندسی برق - کنترل

مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم

مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مهندسی شیمی گرایش پدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي

مدیریت امور شهري

مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین الملل

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی)

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتی - تولید



نام خانوادگینامرشته

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون

برفرازيمصطفیمهندسی شیمی گرایش مدل سازي شبیه سازي و کنترل

پیمانیساري

جعفرزاده اطربیمصطفی

ملونديناهید

حسنیسجاد

جابريعلی

شریفیسهراب

موسی فرخانیمصطفی

آل پیغمبر مقدمعلی

خراشادي زادهعلی

میرجلیلیزهرا

منصورينادیامهندسی عمران - سنجش از دور

عقلمند نیارقرضامهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

فرختارمعصومه

محمدي بیدمحمد

دالوري فروتقهمیالد

غالمیعاطفه

زارعیمحمد

مدیحیمحمد حسین

رضاپورآرشمهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

سعیديمحمدرضامهندسی فناوري اطالعات (IT) - شبکه هاي کامپیوتري

ادبمهدیهمهندسی کامپیوتر- نرم افزار

افشار قوچانیتینامهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیک

خراسانیندا

کالهانآزیتا

عباسیفاطمه

عدلیمیالد

شکريزهرامهندسی کشاورزي- اصالح نباتات

سرومیلیجوادمهندسی کشاورزي- بیوتکنولوژي در کشاورزي

اصغري دشتابیزینبمهندسی کشاورزي- علوم باغبانی- سبزیکاري

اله یارمریممهندسی کشاورزي- علوم باغبانی- گیاهان زینتی

الهیمحمدمهندسی کشاورزي- علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

قلیزادگان احسان آبادعاطفهمهندسی کشاورزي- کشاورزي اکولوژیک(اگرواکولوژي)

قنبريسعیدهمهندسی کشاورزي - اصالح نباتات

مهندسی کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي گرایش 

مدیریت و تولید کشاورزي
داوري ترشیزيمحدثه

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک

مهندسی صنایع - صنایع

مهندسی عمران- راه  و ترابري

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

مهندسی عمران- سازه

مهندسی عمران - مهندسی زلزله



نام خانوادگینامرشته

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون

رمضانیمحمدرضامهندسی کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

قلیزادگان احسان آبادعاطفهمهندسی کشاورزي - بیوتکنولوژي در کشاورزي

افضلیسیده مهسا مهندسی کشاورزي - زیست فناوري مواد غذایی

شهیدربابمهندسی کشاورزي - شناسائی و مبارزه با علفهاي هرز

نظرپور چهارتکابیآزادهمهندسی کشاورزي - علوم باغبانی- گیاهان دارویی

حسین پور شرف شادهنازنینمهندسی کشاورزي - علوم باغبانی- گیاهان زینتی

قاضی مقدممنامهندسی کشاورزي - علوم باغبانی- میوه کاري

مرشديزهرامهندسی کشاورزي - علوم خاك - شیمی

پایندههنگامهمهندسی کشاورزي - علوم دامی - اصالح نژاد دام

میرزاییفرشیدمهندسی کشاورزي - علوم طیور - تغذیه طیور

برادراننفیسهمهندسی کشاورزي - فناوري مواد غذایی

شاهینیوحیده

صفریانمهسا

علويالهه سادات

علی محمديمهدیه

گرمهسعید

لطیفیان اصفهانیدانیال

سعادتی نسباحمد

مویدیانمحمد حسین

افشاریانرضا

طالبیمحسنمهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

مفیديسیدمحمدرضامهندسی مکانیک - ساخت و تولید

ایزديرضامهندسی مکانیک - طراحی  کاربردي

انصاري فرداحمد

میجانینیلوفر

بابامحمدزادهمحبوبهمهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان

جعفريزهرا

محمدآباديفاطمه

ساریانحانیه

قزوینیبهمن

عاشوريکمالمهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد

پرالکنجمه

درویشیان حقیقیفائزه

بهنام تقدسیمحمدرضامهندسی هوا- فضا- سازه هاي هوایی

قراگزلوعلی

کاظمیبهاره

حسینیسید علی

کیانی مقدمسینا
مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی

مهندسی مکانیک -  طراحی  کاربردي

مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداري

مهندسی منابع طبیعی - مرتعداري

مهندسی مواد- استخراج فلزات

مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مهندسی هوا - فضا - آئرو دینامیک

مهندسی معماري

مهندسی مکانیک -  تبدیل انرژي


