
نام رشته قبولینام خانوادگینامردیف

آًبلیش عذدی- ریبضی وبرثزدی اصغزیفزدیي 1

آًبلیش عذدی- ریبضی وبرثزدی رضبئیرٍح ال2ِ

آًبلیش عذدی- ریبضی وبرثزدی ثبالئی اًزخبىعیزٍط 3

آًبلیش عذدی- ریبضی وبرثزدی هحوَدیبى تىوِ داػهْغب4

آهبر ریبضیتَفیمی خلدبىفبعو5ِ

آهبر ریبضیهحوذیععیذ6

خجز- ریبضی هحض علغبًی ٍػهزین7

خجز- ریبضی هحض عجبعیرعٌب8

عیغتن ّبی وبهپیَتز- علَم وبهپیَتز عجذاللْیآرس9ٍ

عیغتن ّبی َّؽوٌذ- علَم وبهپیَتز احوذیبىًعیو10ِ

تحمیك در عولیبت- ریبضی وبرثزدی ًیه ثختفبعو11ِ

تحمیك در عولیبت- ریبضی وبرثزدیافؾبر خنراحل12ِ

آًبلیش عذدی- ریبضی وبرثزدی  پَر فزّبدپزیَػ13

آًبلیش عذدی- ریبضی وبرثزدی رعٌبییهزین14

آًبلیش عذدی- ریبضی وبرثزدی علغبًی هومبًیّبًی15ِ

آًبلیش عذدی- ریبضی وبرثزدی اعوعیلیعَدا16

آًبلیش عذدی- ریبضی وبرثزدی یبٍری سًَسهحذث17ِ

عیغتن ّبی َّؽوٌذ- علَم وبهپیَتز خَاخِ هحوذلَعویزا18

عیغتن ّبی وبهپیَتز- علَم وبهپیَتز رضبییفبعو19ِ

آهبر ریبضیٍحذت آتؾگبُخَاد20

آهبر ریبضیاوجز عدزیفبعو21ِ

آهبر ریبضیهزادیهحوذرضب22

ؽیوی تدشیِ-  ؽیوی عْزاثیحغبم الذیي23

ؽیوی تدشیِ-  ؽیوی صبدلی علَیبىعلی24

 مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد

آخرين اخبار و اطالعات آزمون كارشناسى ارشد در وب سايت مستر تست



ؽیوی آلی-  ؽیوی سارعی لزُ ثبثبلعیب25

ؽیوی آلی- ؽیویوزین سادُسّزا26

ؽیوی وبرثزدی- ؽیوی خوبل عیغیعجذال27ِ

ؽیوی وبرثزدی- ؽیوی حغي دٍعت لیِ ثالغیراهیي28

ًبًَ ؽیوی- علَم ٍ فٌبٍری ًبًَ خضزلَالْبم29

ؽیوی فیشیه- ؽیویاعوبلی یبهچیعوی30ِ

ؽیوی فیشیه- ؽیوی علیوبًیاهیي 31

ؽیوی تدشیِ- ؽیوی یَعف سادُّبخز32

ؽیوی آلی- ؽیوی عبّزیؽیوب33

ؽیوی هعذًی- ؽیوی حغٌی هزًذهْغب34

ؽیوی هعذًی- ؽیوی لزُ خبى لزُ لیِؽْال35

آهبیؼ ؽْزی- خغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی ؽْزی ثلَچی ًَثزهعصَه36ِ

ثزًبهِ ریشی هغىي- خغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی ؽْزی وَّی لَلمبعنفزیجب37

ًَعبسی ٍثْغبسی ؽْزی- خغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی ؽْزی آسادیؽیوب38

هغبلعبت ؽْزی ٍرٍعتبیی..... عٌدؼ اس دٍر آلبسادُفیزٍس39

هغبلعبت آة ٍخبن.... عٌدؼ اس دٍر ولجِ سًدٌبةهْتبة40

هخبعزات آة ٍ َّایی- آة ٍ َّاؽٌبعی حغیي پَر لزثبىهحوذرضب41

هحیظ سیغت ؽْزی- خغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی ؽْزی هغعَدیحغي42

صئَهَرفَلَصی  ثزًبهِ ریشی هحیغیعجبدییَعف43

هذیزیت هخبعزات هحیغی.... عٌدؼ اس دٍرفتحیععیذ44

هخبعزات آة ٍ َّایی- آة ٍ َّاؽٌبعی رضَیفبعو45ِ

وبرثزدی- آة ٍ َّاؽٌبعی لبعویراهیي46

آهبیؼ ؽْزی- خغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی ؽْزی ؽیزی هْزُسّزا47

عجیعت گزدی احوذیثْشاد48

هغبلعبت آة ٍ خبن...... عٌدؼ اس دٍرپزّیشوبر عیغی لَرضب49

هغبلعبت ؽْزی ٍرٍعتبیی..... عٌدؼ اس دٍر اوجزیاثزاّین50
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هذیزت هخبعزات هحیغی..... عٌدؼ اس دٍر ظزیفیخعفز51

هحیظ سیغت ؽْزی- خغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی ؽْزیًعیوی پیَعتیاثَالفضل52

خغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی گزدؽىزیعجذالعظیوی داٍریهْذی53

ثزًبهِ ریشی هغىي- خغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی ؽْزیحیذری عزایرضَاى54

ثْغبسی ٍ ًَعبسی ؽْزی- خغزافیب ٍ ثزًبهِ ریشی ؽْزی پبیذارهدیذ55

آة سیغت ؽٌبعیوذخذائی ایلخچیفبعو56ِ

سهیي ؽٌبعی هٌْذعیخذایبریخعفز57

صًتیهٍاالتجبرًبسیال58

ثیَؽیویخغبییعیویي59

هیىزٍثیَلَصیفزهبًپَرعویزا60

فیشیَلَصی - علَم خبًَری الجبلیهزین61

ثیَفیشیهلزثبًپَر فزؽجبفًفیغِ 62

سهیي ؽٌبعی سیغت هحیغیهَعبئیهزین63

صًتیههحوَدیفبعو64ِ

فیشیَلَصی - علَم خبًَری صبدلی لزُ ثبثبًگبر65

فیشیَلَصی- علَم گیبّی علی پَرلجبفًزگظ66

عیغتوبتیه ٍ ثَم ؽٌبعی- علَم گیبّی عجبدیًیز67

سیغت علَلی ٍتىَیٌی - علَم گیبّی ثذیْیهعصَه68ِ

ثیَالىتزیه- هٌْذعی پشؽىی ثبرعتیعجذاهلل69

ثیَالىتزیه- هٌْذعی پشؽىی ٍحیذی هذدلَهزین70

َّػ هصٌَعی ٍ رثبتیىش- هٌْذعی وبهپیَتز گزخیعویزا71

هعوبری عیغتن ّبی وبهپیَتزی- هٌْذعی وبهپیَتز ًیه ًیبفزًبس72

ًزم افشار- هٌْذعی وبهپیَتزلجبدیععیذ73

هخبثزات اهي- هٌْذعی فٌبٍری اعالعبت هالییعدبد74

وٌتزل-هٌْذعی ثزق وزیویفبعو75ِ

وٌتزل- هٌْذعی ثزق داٍریوزین76
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وٌتزل-هٌْذعی ثزق رحیویفزًبس77

عیغتن ّبی لذرت- هٌْذعی ثزق داًؾَرهحوذرضب78

ثزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت عیغتن ّبی  اًزصی- هٌْذعی ثزق ًدفی للعِ لَافؾیي79

الىتزًٍیه لذرت ٍ هبؽیي ّبی الىتزیىی- هٌْذعی ثزق ثبثبسادُیبعز80

عیغتن ّبی لذرت- هٌْذعی ثزق خعفزی اًزخبىاهیزرضب81

ثزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت عیغتن ّبی اًزصی- هٌْذعی ثزق عدبدی ولدبّیعیذ هحوذ82

الىتزًٍیه لذرت ٍ هبؽیٌْبی الىتزیىی- هٌْذعی ثزقعبدات هحوذیهیالد83

الىتزًٍیه لذرت ٍ هبؽیٌْبی الىتزیىی- هٌْذعی ثزقسیٌبل خیزیعئَدا84

هخبثزات عیغتن- هٌْذعی ثزق رضبیی احوذثیگلَهیالد85

هخبثزات عیغتن- هٌْذعی ثزق تٌْبییفزٌّگ86

هخبثزات هیذاى ٍ هَج-هٌْذعی ثزق ؽزعی علیبئیهحذث87ِ

هخبثزات عیغتن- هٌْذعی ثزق ثاللیهیالد88

هخبثزات هیذاى ٍ هَج- هٌْذعی ثزق حولجز گزاهیحبهذ89

هخبثزات ًَری- هٌْذعی ثزق ؽیخ االعالهیاحذ90

هذارّبی هدتوع الىتزًٍیه- هٌْذعی ثزق لْزهبًیعلی91

هذارّبی هدتوع الىتزًٍیه- هٌْذعی ثزق غزیت خَاخِهًَظ92

افشارُ ّبی هیىزٍ ٍ ًبًَ الىتزًٍیه- هٌْذعی ثزق اعلویهحوذ اهیي93

افشارُ ّبی هیىزٍ ٍ ًبًَالىتزًٍیه- هٌْذعی ثزق ّبؽن پَرغبساًیفْیو94ِ

ثیَتىٌَلَصی وؾبٍرسیهحوذیسّزا95

هٌْذعی اصالح ٍ ًجبتبتدهؾمیعبرا96

عیبعت ٍتَععِ وؾبٍرسی- هٌْذعی التصبد وؾبٍرسی پبوشاد لزاهلىیثٌْبس97

هٌْذعی هٌبثع آةثیبتفبعو98ِ

هٌْذعی هٌبثع آةاهیز وَؽؼهزین99

هٌْذعی آثیبری ٍسّىؾیپَررخجعلی خلدبىهحوذ100

هٌْذعی عبسُ ّبی آثیرٍحبًی ًیبفبعو101ِ

اصالح ًضاددام-هٌْذعی علَم داهی ثبثبییًغزیي102
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فیشیَلَصی دام- هٌْذعی علَم داهی اهیذیعوی103ِ

تغذیِ دام- هٌْذعی علَم داهی رًدجزیآساد104ُ

ثیوبری ؽٌبعی گیبّیهحجی هلىیاعظن105

ثیوبری ؽٌبعی گیبّیعشیشی ثبالًدیراسهیه106

حؾزُ ؽٌبعی وؾبٍرسیساّذی اصلسّزا107

فضبی عجش- هٌْذعی ًَخَاىافغب108ًِ

فضبی عجش- هٌْذعی آسادیؽیوب109

عزاحی ٍعبخت- هٌْذعی هىبًیه ثیَعیغتن خَدت ًیبؽزٍیي110

فٌبٍری پظ اس ثزداؽت- هٌْذعی هىبًیه ثیَعیغتن ؽىزیعَر111ُ

اًزصی ّبی تدذیذ پذیز- هٌْذعی هىبًیه ثیَعیغتن پَر اوجز سّتبثیًیوب112

اًزصی ّبی تدذیذ پذیز- هٌْذعی هىبًیه ثیَعیغتن حمیمت ؽعبر اصلفزیذ113

هذیزیت ٍتحلیل عبهبًِ ّب- هٌْذعی هىبًیشاعیَى وؾبٍرسی خلیلی ولی وٌذحغي114

ثیَلَصی ٍ  ثیَتىٌَلَصی خبندیي هحوذیٍحیذ115ُ

هٌْذعی التصبد وؾبٍرسی هٌبثع عجیعی ٍ هحیظ سیغتهیزساخبًی ععبدتیفْیو116ِ

هٌْذعی علَم ثبغجبًی فیشیَلَصی ٍ اصالح درختبى هیَُعجبط سادُّبدی 1178

فٌبٍری هَاد غذایی- صٌبیع غذایی ؽبددلافزٍس118

علَم هَاد غذایی- صٌبیع غذایی عجذالِ سادًُیلَفز119

سیغت فٌبٍری هَاد غذایی- صٌبیع غذایی اهیز حبخلَفبعو120ِ

صٌبیع غذایی- هٌْذعی صٌبیع غذایی ووبلیرضب121

هٌْذعی  سراعتعیفیاوجز122

 ؽیوی ٍ حبصلخیشی خبن ٍ تغذیِ گیبّیلبئویپزیغب123

پیذایؼ ردُ ثٌذی ٍ ارسیبثی خبن-علَم خبن غالهیرٍیب124

هٌْذعی علَم ثبغجبًی  فیشیَلَصی ٍ اصالح عجشی ّبهْزپزٍراثَالفضل125

هٌْذعی اصالح ًجبتبتهحوذ ًضادععبدت126

 ثیَتىٌَلَصی وؾبٍرسیثیٌبال127ِْ

فیشیَلَصی ٍ اصالح درختبى هیَُ- هٌْذعی علَم ثبغجبًی هَعَی عَرهحغي128
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 ثیَلَصی ٍ ثیَتىٌَلَصی خبنوزین سادُخوبل129

فیشیَلَصی ٍ اصالح عجشیْب- هٌْذعی علَم ثبغجبًی ثیگذلی ًغتحَا130

فٌبٍری هَاد غذایی- علَم ٍصٌبیع غذایی حذادی ثبٍیلهزین131

فٌبٍری هَاد غذایی- علَم ٍصٌبیع غذایی دّمبًی خیبٍیّبدی 132

سیغت فٌبٍری هَاد غذایی- علَم ٍصٌبیع غذایی ٍحیذی هْزاهیي 133

سیغت فٌبٍری هَاد غذایی- علَم ٍ صٌبیع غذایی هحوذ ًضاد خیبٍیًیوب134

صٌبیع غذایی- علَم ٍ صٌبیع غذایی ٍحیذی هْزاهیز 135

التصبد تَلیذ ٍ هذیزیت ٍاحذّبی وؾبٍرسی- هٌْذعی التصبد وؾبٍرسی افىبری عتیكهزین136

ؽٌبعبیی ٍ هجبرسُ ثب علف ّبی ّزسٍاحذی رضبییآرهیي137

علَم ٍ هَاد غذایی- صٌبیع غذایی علویًذا138

تغذیِ دام- هٌْذعی علَم داهی حغیي سادُ لٌذیلَعَدا139

اصالح ًضاد دام- هٌْذعی علَم داهی هیزسا آلبئیعغی140ِ

فیشیَلَصی دام- هٌْذعی علَم داهی اصغزیفزیجب141

تغذیِ عیَر- هٌْذعی علَم داهی ًٍذٍلیفبعو142ِ

تغذیِ دام- هٌْذعی علَم داهی دلیز وٌذُؽجٌن 143

هذیزیت داهپزٍری- هٌْذعی علَم داهیهیزساییفزؽیذ144

هٌْذعی عَاحل ثٌبدر ٍ عبسُ ّبی دریبیی- هٌْذعی عوزاىؽْجبس پَریبٍر145

هٌْذعی هحیظ سیغت- هٌْذعی عوزاى حدبثیًغین146

 هٌْذعی خغَط راُ آّيؽجبًیخغزٍ 147

صئَدصی- هٌْذعی ًمؾِ ثزداری اعالهیفزی ًبس148

عبسُ- هٌْذعی عوزاى علیوبًیعدبد149

عبسُ- هٌْذعی عوزاى رضبسادُ اردثیلیؽبیلیي150

سلشلِ- هٌْذعی عوزاى صوذیبى فزدعیوب151

هٌْذعی عوزاى صئَتىٌیهحبهذًغیویحویذرضب 152

هٌْذعی ٍهذیزیت هٌبثع آة- هٌْذعی عوزاى صویوی فزداهیز153

هٌْذعی آة ٍعبسُ ّبی ّیذرٍلیىی- هٌْذعی عوزاى لزثبًی ثزاسیيهبرال154

 مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد

آخرين اخبار و اطالعات آزمون كارشناسى ارشد در وب سايت مستر تست



عبسُ- هٌْذعی عوزاى حبخی سادُ وْزیشراهیي155

عبسُ- هٌْذعی عوزاى رثیعیهْذی156

سلشلِ- هٌْذعی عوزاى لغفی تبوبهیهحوذعلی157

صئَتىٌیه- هٌْذعی عوزاى اوجزیاهیزرضب158

هٌْذعی آة ٍ عبسُ ّبی ّیذرٍلیىی- هٌْذعی عوزاىعملوٌذ ًیبرقرضب159

یبدگیزی ٍوٌتزل حزوتی- رفتبر حزوتی اهیي ثزًدیعئَدا160

تغذیِ ٍرسؽی- فیشیَلَصی ٍرسؽی فزج سادُعشیش161ُ

هذیزیت ثبساریبثی در ٍرسػ- هذیزیت ٍرسؽی علوی عزایاحغبى162

یبدگیزی ٍوٌتزل حزوتی- رفتبر حزوتی ععیذیبىتبثبى163

تغذیِ ٍرسؽی- فیشیَلَصی ٍرسؽی تلخی ولِ ثبىوجزی164

هذیزیت ثبساریبثی در ٍرسػ- هذیزیت ٍرسؽی ؽْجبسیًغتزى165

ثزًبهِ ریشی  درعیعلحؾَرؽجٌن 166

هذیزیت اعالعبت- علن اعالعبت ٍ داًؼ ؽٌبعیهحغٌی دعتدزدیهزین167
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