
  

 

  دانشگاه کاشان 1395کارشناسی ارشد بدون آزمون  اولیه می پذیرفته شدگاناسا فهرست

گرایش-رشته نام و نام خانوادگی  ردیف 

 1 زبان و ادبیات فارسی زهرا داتلی بیگی

یانرکبهاره دادخواه عس )واحد خواهران(زبان و ادبیات فارسی    2 

 3 جغرافیا و برنامه ریزي شهري دنیا مهدي آبادي

 4 طبیعت گردي -

 5 زبان و ادبیات عربی زهرا علی محمدي آرانی

قندعلی عذرا یوسفی )واحد خواهران(زبان و ادبیات عربی    6 

 7 مترجمی زبان عربی -

مطالعات فرهنگی -علوم اجتماعی امیر محمد بحري پور  8 

)واحد خواهران(مطالعات فرهنگی  -علوم اجتماعی مهدیه رحمانی راد  9 

عطوفی کاشانیس جنر  10 علوم قرآن و حدیث 

)واحد خواهران(علوم قرآن و حدیث  نرگس مرادي  11 

 12 فلسفه و کالم اسالمی -

 13 ادیان و عرفان -

 14 برنامه ریزي درسی -

 15 مدیریت آموزشی الهه شفیعی تبار

 16 اموزش زبان انگلیسی فائزه مداح

 17 حقوق خصوصی سمانه احرام پوش

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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



شرافتیان فینیعالیه   18 حقوق جزا و جرم شناسی 

)واحد خواهران(حقوق جزا و جرم شناسی  زهرا سادات مناقب  19 

 20 باستان شناسی فاطمه رحیمی

 21 مدیریت اجرایی شیما سلطانی نژاد

شیمی فیزیک -شیمی -  22 

 زهرا آبشتیان

  نیاهسپیده ستود
شیمی الی -شیمی  23 

شیمی معدنی -شیمی میترا اسفندیاري  24 

شیمی تجزیه -شیمی معصومه عباسی  25 

 26 فیتوشیمی -

نانوشیمی -علوم و فنّاوري نانو الهام خضرلو  27 

حالت جامد -فیزیک مهدیه زائري  28 

اتمی و مولکولی -فیزیک سارا سنبلی  29 

هسته اي -فیزیک -  30 

هاذرات بنیادي و نظریه میدان -فیزیک -  31 

آبادينوشمحدثه رحمانی   

 فاطمه خوانساري برزکی
نانوفیزیک -علوم و فنّاوري نانو  32 

 33 فوتونیک حدیث تربت اصفهانی

 34 بیوشیمی الهام مظفر سعادتی

جبر -ریاضی محض -  35 

آنالیز -ریاضی محض -  36 

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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



)توپولوژي(هندسه  -ریاضی محض -  37 

آنالیز عددي -ریاضی کاربردي -  38 

بیدگلی محمدمهدي خاتمی سید مدارهاي مجتمع الکترونیک -مهندسی برق   39 

سیستم هاي قدرت -مهندسی برق مهدي نوذریان  40 

)مهندسی سیستم هاي انرژي(سیستم هاي قدرت  -مهندسی برق -  41 

هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین -مهندسی برق مهدي عزیزي  42 

و موجمخابرات میدان  -مهندسی برق هاتف اطرشی شهرضا  43 

مخابرات سیستم -مهندسی برق -  44 

میرزاباقریان حامد کنترل -مهندسی برق   45 

محسنی هماگرانی امیرمسعود  

 نیلوفر رزمجو خوزانی
ترموسینتیک و کاتالیست -مهندسی شیمی  46 

فرایندهاي جداسازي -مهندسی شیمی علی ضرابی  47 

طراحی فرایند -مهندسی شیمی سمانه سعادتمندي  48 

نانو مهندسی شیمی -فتاوري نانو -  49 

پلیمر -مهندسی شیمی -  50 

 سیده مریم بهرامی

پورانارکیایران امیر  
سازه -مهندسی عمران  51 

ساخت و تولید -مهندسی مکانیک میالد حسنی  52 

 الیاس محمدرضایی بیدگلی

 محمدرضا اسمعیل بیگی

کش عباسیحسین زحمت  

طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک  53 

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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



)مهندسی سیستم هاي انرژي(تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک -  54 

تبدیل انرژي -مهندسی مکانیک محمدرسول صفري  55 

فرآوري مواد معدنی - مهندسی معدن -  56 

فتحی محمد استخراج مواد معدنی - مهندسی معدن   57 

 
- اکتشاف مواد معدنی - مهندسی معدن  58 

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی -موادمهندسی  هادي جسور آلماچوان  59 

نرم افزار -مهندسی کامپیوتر محمد اسدي  60 

 61 مهندسی آبخیزداري الهام نیازي

 62 مهندسی مرتعداري -

لودگی هاي محیط زیستآ -مهندسی محیط زیست منابع طبیعی فاطمه احمدي  63 

 64 مهندسی بیابان زدایی -

 مهسا صفریان

هرچگانی زهره بیگی  
 65 مهندسی معماري

 66 پژوهش هنر طاهره وفایی

جوادي سید محمد سفال و سرامیک -هنراسالمی   67 

وندافسانه سپه بیونیک -فنّاوري معماري   68 

سادات یاسینیمریم طراحی -فرش   69 

مدیریت -فرش زهرا مهدوي  70 

مواد اولیه و رنگرزي -فرش -  71 
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آخرين اخبار و اطالعات آزمون كارشناسى ارشد در وب سايت مستر تست




