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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 

  دانشگاه کاشان 1396کارشناسی ارشد بدون آزمون  اولیه می پذیرفته شدگاناسا فهرست

 ردیف رشته گرایش نام و نام خانوادگی

 صفورا حبیبی
 

 1 زبان و ادبیات فارسی

 زهراقصابی
 

 2 زبان و ادبیات فارسی (واحد خواهران)

 شهرزاد فیروز
 

 3 جغرافیا و برنامه ریزي شهري

 فاطمه ایراندوست
 

 4 زبان و ادبیات عربی

 محدثه حدادي
 

 5 زبان و ادبیات عربی (واحد خواهران)

 وداد حسان
 

 6 مترجمی زبان عربی

 زینب احمدي طاهري
 

 7 مطالعات فرهنگی

  الهام فرج دخت
 

 8 مطالعات فرهنگی (واحد خواهران)

 9 فلسفه و کالم اسالمی فلسفه اسالمی مهدیه علیشاهی

 10 فلسفه و کالم اسالمی اسالمیکالم  فاطمه قربانی

 فاطمه طالبی
 

 11 ادیان و عرفان

باديآمائده اسفندیاري عطا  
 

 12 برنامه ریزي درسی

 13 روانشناسی تربیتی  محمد جواد همتی

 14 روانشناسی تربیتی (واحد خواهران)  مریم شبانی علی آبادي

 الهام صفري
 

 15 آموزش زبان انگلیسی

 16 آموزش زبان انگلیسی (واحد خواهران)  ایمانه سلیمانی

 فاطمه نبوي
 

 17 حقوق خصوصی

 الهه عربشاهی
 

 18 حقوق جزا و جرم شناسی (واحد خواهران)

 19 باستان شناسی دوران تاریخی ایران زهرا صنعتگر
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 20 باستان شناسی هاي دیگرتمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین الهه رشیدي چگینی

نصرآباديزکیه   21 مدیریت کسب و کار استراتژي 

 22 مدیریت کسب و کار عملیات و زنجیره تامین ی وادقانیلزهرا خلی

 23 شیمی شیمی تجزیه فاطمه ماهان

 24 شیمی نانوشیمی زهرا آقایی

 25 فیزیک حالت جامد سپیده بقائی کاشی

 26 فیزیک اتمی و مولکولی نوید قنبري

 27 فیزیک ايهسته عارفه سنمار

 28 فیزیک نانوفیزیک فائزه تراب زاده

 سیدمحمد رضائی
 

 29 فوتونیک

 محدثه نقادیان مقدم
 حمید سعادتی

 30 شناسی سلولی و مولکولیزیست بیوشیمی

 31 ریاضی کاربردي سازيبهینه فریده داوطلب علیایی

 32 مهندسی برق مدارهاي مجتمع الکترونیک علی قاسمی

رحمتیامیرحسین قائد   33 مهندسی برق هاي قدرتسیستم 

 34 مهندسی برق هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین رسول لطیفی

 35 مهندسی برق مخابرات میدان و موج محمدصادق دهقانی

 36 مهندسی برق مخابرات سیستم آناهید رفیعی فر

 37 مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست علیرضا دهقان پور قرشاه

 38 مهندسی شیمی نانوفنّاوري مریم قائد امینی هاورنی

 39 مهندسی شیمی پلیمر رحیم سرداري

 40 مهندسی عمران سازه سمیرا خاشعی ورنامخواستی
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 41 مهندسی مکانیک ساخت و تولید محمد جعفري

 42 مهندسی مکانیک تبدیل انرژي محمدرضا خراسانی

 فرهاد منادي نیا
 

 43 انرژيهاي مهندسی سیستم

 44 مهندسی معدن فرآوري مواد معدنی رسول عابدي

 45 مهندسی معدن استخراج معدن علی دالکی

 46 مهندسی معدن اکتشاف معدن مسلم بی روز

 47 مهندسی کامپیوتر نرم افزار نرجس خیامی شاد

 محمد جواد رحیم زاده
 

 48 مهندسی معماري

 لیال حکاك زاده
 

 49 پژوهش هنر

 سالمی فرمریم 
 

 50 هنراسالمی

 51 فرش مواد اولیه و رنگرزي زهرا رویگري
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