
1396اسامی منتخبین پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا در سال 
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رضا کرد نژادبهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی1

حانیه صفاریانآلیشیمی2

مریم سلیمانیآلیشیمی3

مریم مهردادیانتجزیهشیمی4

سپیده اسدیتجزیهشیمی5

امین فروزندهکاربردیشیمی6

راضیه صبحی امجدفیزیکشیمی7

زهرا توکلیفیزیکشیمی8

مهدی سهرابی راداستراتژیمدیریت کسب و کار9

آرش زواریحسابداری10

مجتبی هوازاده جوآبادیحسابداری11

فرشته الهیبانکداری اسالمیعلوم اقتصادی12

زهرا صادقی معتمداقتصاد انرژِیعلوم اقتصادی13

عباس جان گیریتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی14

مونا حیدری پیرایشتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی15

زهرا بیاتتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی16

کیانا هادیان همدانیروانشناسی عمومی17

آیدا میرزا محمدیروانشناسی تربیتی18

صغری زارع پورجامعه شناسی19

هدیه مرادی مهدپژوهش علوم اجتماعی20

رضا تیموری ارشدجمعیت شناسی21

مهدی صفائی منشفقه و مبانی حقوق اسالمی22

بیتا عبدیآموزش زبان انگلیسی23

زیبا خوش رفتار سلیمان داراییآموزش زبان انگلیسی24

علی پاک بین جوآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان25

مینازبان و ادبیات فارسی26

لیالورمزیارزبان و ادبیات فارسی27

آتوسا کرمیزبان و ادبیات عربی28

زهرا اسماعیلیمترجمی زبان عربی29

فاطمه مهدیان خومترجمی زبان فرانسه30

سیدمحمد امین قشمیمدیریت آموزشی31

میترا صفابرنامه ریزی درسی32

معصومه عظیمیتکنولوژی آموزشی33

فاطمه همتی هزاوهحقوق جزا و جرم شناسی34

لیال سعیدی مهرحقوق خصوصی35

فاطمه زینبیانحقوق عمومی36

الهام امینیفیزیولوژیزیست شناسی جانوری37

فاطمه شیخلرهسته ایفیزیک38

نجمه طریقی تابشحالت جامدفیزیک39

1 .اسامی اعالم شده، پذیرش اولیه می باشد و صرفا پس از تایید سازمان سنجش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست
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فریبامحبی حسن آبادیحالت جامدفیزیک40

یاسر نجفی ودوداتمی و مولکولیفیزیک41

راحله روشن ضمیرفیزیک نجومیفیزیک42

حانیه غروی همدانی(توپولوژی)هندسه ریاضی محض43

حمید سراجیآنالیزریاضی محض44

شقایق ابراهیم زادهجبرریاضی محض45

مصطفی صفایی دینیجبرریاضی محض46

اکرم نقویریاضی کاربردی47

نرگس اعالیی مقتدرزمین شناسی اقتصادیعلوم زمین48

شراره حشمت نیا(تکتونیک)زمین ساخت علوم زمین49

نذیر اخگرزمین شناسی مهندسیعلوم زمین50

زینب همتیفیزیولوژی فعالیت ورزشی محضفیزیولوژی ورزشی51

شیما بختیاری خوبیومکانیک ورزشی52

عارفه مختارییادگیری و کنترل حرکتیرفتار حرکتی53

افسانه زارعیحرکات اصالحیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی54

الناز غالمیسیستم های اقتصادی اجتماعیمهندسی صنایع55

زهره صحرائیبهینه سازی سیستم هامهندسی صنایع56

آروین قهرمانیکنترلمهندسی برق57

هژیر سیدیسیستم های قدرتمهندسی برق58

مجتبی تویسرکانی نژادسیستم های قدرتمهندسی برق59

محمد مهدی نظریژئوتکنیکمهندسی عمران60

حسام سلمانی تهرانیژئوتکنیکمهندسی عمران61

فرشید آرزومندمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیمهندسی عمران62

ابوالفضل فتح الهی فرسازهمهندسی عمران63

مهدی فرضیمدیریت ساختمهندسی عمران64

پریسا امیدوارطراحی کاربردیمهندسی مکانیک65

مینا مسعودی طراحی کاربردیمهندسی مکانیک66

سعید بهرامی بنانطراحی کاربردیمهندسی مکانیک67

امیر عباس یعقوبیتبدیل انرژیمهندسی مکانیک68

زهرا عمیقینرم افزارمهندسی کامپیوتر69

مینا یعقوبی کیاشبکه های کامپیوتریمهندسی فناوری اطالعات70

محمدجمالی دوگاهههوش مصنوعی و رباتیکزمهندسی کامپیوتر71

الهه سادات صالحی قهفرخیهوش مصنوعی و رباتیکزمهندسی کامپیوتر72

یاسمن قیاسیشناسایی و انتخاب مواد مهندسیمهندسی مواد73

رضا حسینیشناسایی و انتخاب مواد مهندسیمهندسی مواد74

زهرا کریمیگیاهان دارویی علوم و مهندسی باغبانی75

مهسا دبیریتولید محصوالت گلخانه ای علوم و مهندسی باغبانی76

محمد صانعیدرختان میوه علوم و مهندسی باغبانی77

غزال احمدیسبزی ها علوم و مهندسی باغبانی78
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سمیه مددیتوسعه روستایی79

زهرا آصفینوآوری و کارآفرینی کشاورزیترویج و آموزش کشاورزی پایدار80

فانوس یوزیترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیترویج و آموزش کشاورزی پایدار81

زهرا صید محمدیاقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستمهندسی اقتصاد کشاورزی82

آرزو مختاری بهرازژنتیک و به نژادی گیاهی83

سیده فاطمه حسینیمهندسی زراعت84

سمانه زیبازادهطراحی و ساختمهندسی مکانیک بیو سیستم85

اشکان قربانیمدیریت و تحلیل سامانه هامهندسی مکانیزاسیون کشاورزی86

شمسی سودمند مقدمانرژیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی87

ابراهیم زینتی ممتازفناوری پس از برداشتمهندسی مکانیک بیو سیستم88

امین پویاتغذیه نشخوارکنندگانمهندسی علوم دامی89

محمدقاسمیاصالح نژاد داممهندسی علوم دامی90

جواد کوثری مقامیپرورش و مدیریت تولید طیور91

سیده صدیقه حسنی رادحشره شناسی کشاورزی92

فرزانه بنی بیاتبیماری شناسی گیاهی93

چیمن مهدی زادهفیزیک و حفاظت خاکمدیریت منابع خاک94

فرشاد رحمتیآبیاری و  زهکشیعلوم و مهندسی آب95

پویا برندهمهندسی سازه های آبیعلوم و مهندسی آب96

علیرضا مهربانی بشارمنابع آبعلوم و مهندسی آب97

مبینا مظفریتمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین های دیگرباستان شناسی98

محمد معتقدطراحی شهری99

دانیال نوابیمهندسی معماری100
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