
97-96 تحصیلی سال ارشد کارشناسی شدگان انتخاب اولیه لیست

رشته نام خانوادگی نام ردیف

سنجش از دور- نقشه برداری  جراحی زاده سینا 1

ژئودزی- نقشه برداری  زینال خیری هانیه 2

سازه- مهندسی عمران  صمدی نژاد فاطمه 3

سازه- مهندسی عمران  صومی سهند 4

سازه- مهندسی عمران  ستاری رئوف میالد   5

زلزله- مهندسی عمران  جامعی اسکوئی محمدامین 6

ژئوتکنیک- مهندسی عمران  زارع رضا 7

ژئوتکنیک- مهندسی عمران  پیرغازانی سیدامیر رضا 8

مدیریت منابع آب- مهندسی عمران شعاری نژاد فرید 9

آب و سازه های هیدرولیکی-  مهندسی عمران  صفی زاده امیر 10

سواحل ، بنادر و سازه های دریایی-  مهندسی عمران  یعقوب زاده علی اکبر 11

محیط زیست- مهندسی عمران  همتی کیوان 12

خلیلی خسروشاهی طراحی شهری المیرا 13

بردبار طراحی شهری حدیث 14

سازه- مهندسی عمران  زارع گلمقانی محسن 15

سازه- مهندسی عمران  حسینی سیدمیالد 16

زلزله- مهندسی عمران  حمیدی محمد 17

ژئوتکنیک- مهندسی عمران  رزازپور مجید 18

مدیریت منابع آب- مهندسی عمران  گنجی علیرضا 19

آب و سازه های هیدرولیکی-  مهندسی عمران  قاسم زادگان عذرا 20

شیمی تجزیه- شیمی  پژها نفر سخا 21

شیمی تجزیه- شیمی  قنبری میثم 22

شیمی معدنی- شیمی  مطلق کیان 23

شیمی معدنی- شیمی  نوین ترکه داری امیر 24

نانو شیمی- شیمی  معرفت ایزدی شهرزاد 25

نانو شیمی- شیمی  عبدالهی محمدرضا 26

شیمی آلی- شیمی  واحدی فروغ 27

شیمی آلی- شیمی  پوررستم پریا 28

شیمی کاربردی- شیمی  انصاری زهرا  29

شیمی کاربردی- شیمی  شهبازی پویا 30

پلیمر- مهندسی شیمی  برزگرزاده مهدی 31

شیمی فیزیک-  شیمی  نجاری رضا 32

تجارت الکترونیکی- مدیریت بازرگانی نوین پریزاد بهاره 33

کار آفرینی- مدیریت بازرگانی  کرمی زهرا  34

مدیریت استراتژیک- مدیریت بازرگانی  مهدوی مهری 35

بازاریابی- مدیریت بازرگانی  علیلو هادی 36

بین المللی- مدیریت بازرگانی  خسروی معصومه 37

...سیستمهای اطالعاتی و-MIS-  مدیریت کسب و کار  ملکی پریسا 38

مستر تست؛  وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



استراتژیک- مدیریت کسب و کار  بخشعلی پور آیناز 39

عملیات و زنجیره تامین- مدیریت کسب و کار  دولتی رضا 40

مالی- مدیریت کسب و کار  مصطفایی فاطمه  41

اقتصاد اسالمی- علوم اقتصادی  موسوی سیده شکوفه 42

بانکداری اسالمی- علوم اقتصادی  مهدی پور حسین 43

اقتصاد و تجارت الکترونیک- علوم اقتصادی  محمدی راد میالد   44

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی- علوم اقتصادی  اسحاقی زهرا  45

فیزیک بنیادی- فیزیک عبداللهی مسعود 46

فیزیک پالسما- فیزیک  گواهی آرزو 47

فیزیک پالسما-  فیزیک  نعمت اللهی فائزه 48

فیزیک پالسما- فیزیک  پورتارویردی مهسا 49

فیزیک حالت جامد- فیزیک  خوشبین سجاد  50

فیزیک حالت جامد-  فیزیک  عبدالعلی پور مهدیه 51

نانوفیزیک- فیزیک  عباس زاده مبارک امیر 52

بیوالکترونیک- مهندسی پزشکی قرشی بیرامی سیده مرضیه 53

بیوالکترونیک- مهندسی پزشکی افقی رضائی مهسا 54

بیوالکترونیک- مهندسی پزشکی  نیک دهقان مهسا 55

مخابرات سیستم- مهندسی  برق  فرج زاده سپیده 56

مخابرات سیستم- مهندسی  برق   مهدوی امیر 57

مخابرات سیستم- مهندسی  برق   سخایی عبدالرسول 58

مخابرات میدان و موج- مهندسی  برق   بابا زاده امید 59

مخابرات میدان و موج- مهندسی  برق   غیبی رضا 60

مخابرات نوری- مهندسی  برق   قاسم زاده فریبا 61

نرم افزار- مهندسی کامپیوتر   فرزان کیا شادی 62

معماری سیستمهای کامپیوتر- مهندسی کامپیوتر   نشقی محمدحسین 63

رایانش امن- مهندسی کامپیوتر   حبیبی علی 64

کنترل- مهندسی  برق  اروانی امیررضا 65

کنترل- مهندسی  برق  عظیمی رضا 66

کنترل- مهندسی  برق  حشمتی یزدان 67

مدارهای مجتمع الکترونیک- مهندسی  برق  دینداری پدرام 68

مدارهای مجتمع الکترونیک- مهندسی برق   عیوض پور رضا 69

افزاره های میکرو و نانو الکترونیک- مهندسی برق  درتاج حنانه 70

سیستم های قدرت- مهندسی برق   اکبری دیباور علیرضا 71

سیستم های قدرت- مهندسی برق   حشمتی یزدان 72

الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی- مهندسی برق  قلی زاده نسترن 73

الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی- مهندسی برق و کامپیوتر  باقرزاده حسین  74

الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی- مهندسی برق و کامپیوتر  حاجی شهریار 75

سامانه های برقی حمل و نقل- مهندسی برق  باقری میالد   76

طراحی فرآیند- مهندسی شیمی  بادامچی زاده پرستو 77

طراحی فرآیند- مهندسی شیمی  خلعتی بارنجی پروانه 78

مستر تست؛  وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



محیط زیست- مهندسی شیمی  افسری هادی 79

پلیمر-  مهندسی شیمی  علیزاد اقیانوس فرید 80

طراحی فرایند-  مهندسی شیمی  رستم زاده کوچه زهرا  81

مربوتی حقوق خصوصی ژیال 82

پارسا حقوق خصوصی توحید 83

حیدری زاد حقوق جزا و جرم شناسی اسماء 84

حقوق جزا و جرم شناسی حسین پور طوسی پرهام 85

حقوق دادرسی ادرای اسالمیان فرشاد 86

حقوق عمومی فتح اهلل زاده دیزج مهدی 87

عطالو حقوق عمومی محمد 88

رضوی مجارشین جامعه شناسی افسانه 89

پژوهش علوم اجتماعی جوادی باسمنج هانیه 90

تاریخ ایران اسالمی-  تاریخ  همارا فاطمه 91

تاریخ عمومی جهان-  تاریخ  رحمانی معصومه 92

تاریخ تشیع-  تاریخ  عاشقی حسین 93

عالم آموزش زبان انگلیسی صبا 94

موسی نژاد آموزش زبان انگلیسی سارا 95

زبان و ادبیات انگلیسی رجبی عارفه 96

زبان و ادبیات انگلیسی نعمتی وند بهرام 97

فلسفه  پاشایی شیراز مهسا 98

تطبیقی-  فلسفه  پرانداخته فاطمه 99

زبان و ادبیات فارسی ختایی فاطمه 100

زبان و ادبیات فارسی محمودی هوالسو زهرا  101

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی شیخکانلوی میالن فاطمه  102

بیو شیمی بالینی عابدی علمداری بهناز 103

انگل شناسی دامپزشکی کاظمی شیخ احمدلو فریبا 104

مخابرات-  فوتونیک  قهرما نیان مهسا 105

فیزیک-  فوتونیک  پیروزفر شمیم 106

فیزیک- فوتونیک  پورتاروردی مهسا 107

الکترونیک- فوتونیک  بهجویی توحید 108

الکترونیک- فوتونیک  عباس زاده مبارک امیر 109

فیزیک پالسما خوشبین میرایی سجاد  110

عبدالعلی پورسخا فیزیک پالسما مهدیه 111

طراحی کاربردی- مهندسی مکانیک  بهاری کردآباد آرش 112

طراحی کاربردی- مهندسی مکانیک  گنجانی محمدامین 113

طراحی کاربردی- مهندسی مکانیک  کریمی اشکان 114

طراحی کاربردی- مهندسی مکانیک  کبود وند حسام الدین 115

طراحی کاربردی- مهندسی مکانیک  باغشمال آذر سحر 116

طراحی کاربردی- مهندسی مکانیک  باغشمال آذر سپیده 117

تبدیل انرژی- مهندسی مکانیک  پاکزاد حسین 118
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تبدیل انرژی- مهندسی مکانیک  جعفرزاد علی 119

تبدیل انرژی- مهندسی مکانیک  ناصری آرین 120

تبدیل انرژی- مهندسی مکانیک  دهقانی اردی سهیل 121

تبدیل انرژی- مهندسی مکانیک  پیر خوش قیافه رضا 122

سازه های هوایی- مهندسی هوا فضا  حسنلو حمیدرضا 124

سیستم محرکه خودرو- مهندسی مکانیک  دخیلی خاطره 125

شناسائی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد  بیگلری فاطمه 126

شناسائی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد  مرادی کامبیز 127

سرامیک- مهندسی مواد  عباسعلی کرج آباد زینب 128

سرامیک- مهندسی مواد  محمدی شبنم 129

ساخت و تولید- مهندسی مکانیک  علیزاده تقلید آباد کاوه 130

ساخت و تولید- مهندسی مکانیک  هدایتی سیدکاوه 131

ساخت و تولید- مهندسی مکانیک  وثوقی فرد الناز 132

ساخت و تولید- مهندسی مکانیک  مشهوری آذر امیرحسین 133

آب زمین شناسی- علوم زمین  صابر سحر 134

آب زمین شناسی- علوم زمین  ساعد پناه مهرداد 135

زمین شیمی-علوم زمین  طایفی فریبا 136

زمین شناسی مهندسی- علوم زمین  حسنی سوقی فاطمه 137

پترولوژی- علوم زمین ساریخانی بگلو مهرنگ 138

زمین شناسی اقتصادی- علوم زمین  حسنی سوقی زهرا  139

زمین شناسی زیست محیطی- علوم زمین کریمی هاجر 140

ژنتیک - زیست شناسی سلولی ومولکولی  محمدزاده عالمه 141

ژنتیک - زیست شناسی سلولی ومولکولی  واعظی هالله 142

ژنتیک - زیست شناسی سلولی ومولکولی  بهزادی شیوا 143

بیوشیمی- زیست شناسی سلولی ومولکولی  کمال کاظمی الهام 144

علوم سلولی و مولکولی- زیست شناسی سلولی ومولکولی  متقی زاده فاطمه 145

فیزیولوژی - زیست شناسی جانوری نصیری پرتو 146

فیزیولوژی- زیست شناسی گیاهی  رسول پور جمالیان پریسا 147

سیستماتیک و بوم شناسی- زیست شناسی گیاهی  شعار تاج احمدی ندا 148

میکروبیولوژی- زیست شناسی سلولی ومولکولی  وثوقی الهه 149

آنالیز عددی- ریاضی کاربردی شریفی محمد 150

جبر- ریاضی محض  ضغیمی خسرو شاهی لیال 151

جبر- ریاضی محض  خیری طرزم شهربانو 152

آمار ریاضی-آمار  ارثانی سپیده  153

آمار ریاضی-آمار  محمد نژاد عزت 154

آمار ریاضی-آمار  ایرجی زینب 155

آمار ریاضی-آمار  محمدپور فره چال میثم 156

سیستم های کامپیوتری- علوم کامپیوتر عباسی عاطفه 157

سیستم های کامپیوتری- علوم کامپیوتر روضه خوانی سید میثم 158

آنالیز عددی- ریاضی کاربردی علی رشید پریا 159
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ریاضی کاربردی رضائی حوری محمدرضا 160

بهینه سازی- ریاضی کاربردی  باباپور علی 161

سیستم های هوشمند- علوم کامپیوتر  خانکشی زاده الهام 162

روانشناسی بالینی کرمی ایشقلو لیال 163

روانشناسی بالینی کودک ونوجوان فکر آزاد سیده ثنا 164

سیدی روانشناسی تربیتی سمیرا 165

صادق زاده روانشناسی تربیتی حانیه 166

برنامه ریزی درسی ملکی قراملکی پریسا 167

آموزش و بهسازی منابع انسانی کاظم وند اصل زهرا  168

مدیریت اطالعات- علم اطالعات و دانش شناسی  اکبری گرکان سحر 169

روانشناسی بالینی رضوی قزلجه نجیبه 170

روانشناسی عمومی اسرافیلی تازه کند محمدیه هاجر 171

روانشناسی بالینی کودک ونوجوان ملکی منیژه 172

روانشناسی تربیتی اسالمیان فرزانه 173

برنامه ریزی درسی جعفری الهه 174

مدیریت اطالعات- علم اطالعات و دانش شناسی  شیری الهه  175

علم سنجی زارعی حمیده 176

شناسایی و مبارزه  با علفهای هرز خوش رفتار زهره 177

فیزیک و حفاظت خاک- مدیریت منابع خاک  احمدی هادی 178

منابع خاک و ارزیابی اراضی-  مدیریت منابع خاک  علیار سجاد  179

حشره شناسی کشاورزی حسینی نعیمه 180

حشره شناسی کشاورزی انور هانیه 181

فالحی بیماری شناسی گیاهی افسانه 182

فرزندی اسفهالن بیماری شناسی گیاهی مهری 183

سازه های آبی- علوم و مهندسی آب  طاهری اقدم علی 184

آبیاری و زهکشی- علوم و مهندسی آب  امیرذهنی پرستو 185

آبیاری و زهکشی- علوم و مهندسی آب  اکبری سلیمان نژاد مهدیه  186

منابع آب- علوم و مهندسی آب  اصولی سینا 187

منابع آب- علوم و مهندسی آب  پور قاسم المعی مهسا 188

درختان میوه- علوم و مهندسی باغبانی  داداشی کریم 189

گیاهان زینتی-علوم و مهندسی باغبانی  داداش زاده نیر 190

گیاهان دارویی- علوم و مهندسی باغبانی  تقی زاده هدیه 191

مجیدی بیوتکنولوژی کشاورزی زهرا  192

همتی اصل بیوتکنولوژی کشاورزی ساناز 193

ژنتیک و به نژادی گیاهی بهروزی صومعه علیا مینا 194

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی- اقتصاد کشاورزی  محمدپور زهرا  195

سیاست و توسعه کشاورزی-  اقتصاد کشاورزی  پاشاپور ناهید 196

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- اقتصاد کشاورزی  نقی پور مریم 197

فناوری مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی  رزم جویی زهرا  198

شیمی مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی  حیدری مریم 199
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فناوری مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی  موسی زاده فاطمه 200

شیمی مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی  ذوالفقاری منا 201

گلکاری صنایع غذایی زیست فناوری مواد غذایی پریسا 202

صنایع غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی ملکی یاسمین 203

اصالح نژاد دام- علوم دامی  غفوری فرزاد 204

فیزیولوژی دام- علوم دامی  میروردی سکینه 205

تغذیه دام- علوم دامی  اصغری مینا 206

تغذیه طیور- علوم دامی  دیواری ندا 207

مدیریت دامپروری- علوم دامی  قمری منور حدیثه 208

فضای سبز دهری مهدیه 209

فضای سبز آبزر معصومه 210

تغذیه ورزش- فیزیولوژی ورزشی  اسدپور محمد 211

فیزیولوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشی محمدی لیال 212

تغذیه ورزش- فیزیولوژی ورزشی  همتی زینب 213

فیزیولوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشی قدرتی الهه 214

یادگیری و کنترل حرکتی-  رفتار حرکتی  محمدی مهدیه 215
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