
 نام و نام خانودگی ذخیره  نام و نام خانودگی فرد اصلی گرایش کارشناسی ارشد

 الهام دال دریا درکه                                  ارزیابی -محیط زیست

 فرناز شیخعلی فایزه جعفری                             آلودگی -محیط زیست

 هدیه حسینی                              سحر احمدیان     آبخیزداری

  

 دانشکده کشاورزی

 نام و نام خانودگی ذخیره  نام و نام خانودگی فرد اصلی گرایش کارشناسی ارشد

   فرشاد بهاریان                                                                         علوم دام )تغذیه دام(

           سید محمدرضا خرسندی مقدم     هدی قاسمی چمهٴ                                                          تولید محصوالت گلخانه ای

 حسن ترکاشوند فاطمه واثق                                                                  درختان میوه

 سحر رضائی پریسا دولتی مهر                                                                     بع آبمنا -مهندسی کشاورزی

  

 دانشکده علوم ریاضیات

 نام و نام خانودگی ذخیره  نام و نام خانودگی فرد اصلی گرایش کارشناسی ارشد

 زهرا لرستانی                                                    ایمان مرادپور                آنالیزعددی -ریاضی کاربردی

  

  

 دانشکده علوم پایه

 نام و نام خانودگی ذخیرد نام و نام خانودگی فرد اصلی گرایش کارشناسی ارشد

 هدی خانی حسن منصوری جوزانی                                                    شیمی و فیزیک  –شیمی 

 سیده فاطمه حسینی معصومه قاسمی حاجی آبادی                                                   حالت جامد -فیزیک

 فتونیک -فیزیک

 - فاطمه احمد وند

 - سمیرا غالمی

 دانشکده علوم انسانی

 نام و نام خانودگی ذخیره  نام و نام خانودگی فرد اصلی گرایش کارشناسی ارشد

 تعلیم و تربیت-علوم تربیتی

فرزانه عباسی                                                               

 گلباغ داوودی مهر

( پروین هللا کرمی                                                        1

                                                                   ( رضا زین العابدینی                  2

 آذر مرادی بیغش عمومی -روانشناسی

 (کیمیا بشیری  1

 ( حدیث چهاردولی                   2 

 -               رضوان حسین پور                                                                   زبان و ادبیات انگلیسی

 - مریم باقری حیدری                                                                                         مدیریت بازرگانی

  

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 دانشکده فنی و مهندسی

 نام و نام خانودگی ذخیره نام و نام خانودگی فرد اصلی گرایش کارشناسی ارشد

 پوریا امیری شادی امیدی نژاد                                                                       مخابرات سیستم

الکترونیک قدرت و ماشین 

 های الکتریکی

 آریان صابری 

 مریم قاسمی                                                                     

                                           ( شادی امیدی نژاد       1

 ( پوریا امیری2

 سرامیک -مواد

 رضا حسینی                                                                            

 فاطمه شاهسوند

 مریم احمدی

  

 دانشکده عمران و معماری

 نام و نام خانودگی ذخیرد نام و نام خانودگی فرد اصلی گرایش کارشناسی ارشد

 ساناز یونسی مبین میرزایی                                                         سازه-عمران

 رشته عمران ژئوتکنیک

 فرشید آرزومند                                             

 وحید جعفری متین

                    ( علی مسائلی 1

 ( مهدی یوسفی طالقانی 2

 ( پوریا مهری پور                                 3

 طراحی کاربردی -مکانیک

 مانی روشنی نژاد                                               

 امیر علی خالقی

- 

  

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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


