
95-96سال تحصیلی  (مرحله اول)اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد 

گرایش پذیرش اولیه-رشتهنام پدرنام و نام خانوادگیردیف

حسابداریگل میرزاکبری ترکاشوند1

حسابدارییزدان بخشمجتبی کمره گره2

علوم اقتصادیمحمدهاشمهدی بنیادی3

توسعه اقتصادی و برنامه ریزیحسیناحسان شرفی4

روانشناسی عمومیمحمدرحمان احمدیانی5

روانشناسی تربیتیعباسزینب حمیدی فراهانی6

جامعه شناسیشمس الهفاطمه ترکاشوند7

جامعه شناسیعلیعادل حسن زاده8

زبان و ادبیات فارسیکرم الهنازنین احمد زاده9

زبان و ادبیات فارسیعبدالمجیدآناهیتا محمدی خراسانی10

فقه و مبانی حقوق اسالمی-الهیات و معارف اسالمیولی الهراضیه همایی رحیمی11

عرفان اسالمیموسیافسانه زارعی12

آموزش زبان انگلیسیسید اسدالهسید امیر افضلی میر13

حقوق عمومیعربعلیمرضیه صادقیان14

حقوق خصوصیمحمدمعصومه ابراهیمی15

حقوق جزا و جرم شناسیفرخمائده باقری مقدم16

مترجمی زبان فرانسهمحمدنعیمه حقگو17

زبان و ادبیات عربیمیکائیلسمیه سنگین آبادی18

مترجمی زبان عربیسیدفخرالدینسید امیر ساعدی19

مدیریت آموزشیحشمت الهفهیمه امین حاتمی20

برنامه ریزی درسیسیدحسینسیده عطیه قوامی همدانی21

تکنولوژی آموزشییدالهالهه خاطری22

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشعلیخدیجه نیکوئی نژاد23

اندیشه سیاسی در اسالماسدالهبهزاد زارعی24

حرکات اصالحی-آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیعلیحمیده توحیدی بهپور25

بیومکانیک ورزشیملک علیامین سپهرنوش جانی26

یادگیری و کنترل حرکتی-رفتار حرکتیفتاحسارا اسمعیلی27

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی-مدیریت ورزشیعلیرویا حیدری28

فیزیولوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشیپرویزکوثر غیاثی29

فیزیولوژی ورزشی محض- فیزیولوژی ورزشیعلینگین عاملی30

هسته ای-فیزیکرحمت الهزهرا رجب زاده31

حالت جامد-فیزیکاحمدسیما هدایتی32

حالت جامد-فیزیکعلیالناز فتائی33

اتمی و مولکولی-فیزیکبیژنپوریا طارم نموی34

فیزیک نجومی-فیزیکآیت الهزهرا امیدی35

زمین شناسی مهندسیمحمدسیامک مرادی36

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیعبدالحجهعبدالمهدی حلوائی لنگه37

(تکتونیک)زمین ساخت محمدصالح اشترابه38

زمین شناسی اقتصادیمحمدفرزاد احمدی39

ریاضی کاربردیصفرعلیفاطمه اسدی مهرگان40

آنالیز-ریاضی محضعلی حسیناعظم پور فتحی41

فیزیولوژی-علوم گیاهیحسینفرشته اخوان42

فیزیولوژی-علوم جانوریعقیلرویا فیضی43

سیستماتیک و بوم شناسی-علوم گیاهیابوالفضلمعصومه کتابی44

زیست شناسی سلولی و تکوینی-علوم گیاهیبابامرادنگاره طهماسبی45

آلی-شیمیمحمدرضااحسان گودینی46

1 .اسامی اعالم شده، پذیرش اولیه می باشد و صرفا پس از تایید سازمان سنجش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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آلی-شیمیفضل الهنیلوفر کرمی47

تجزیه-شیمیمهدیمرضیه جاللی ورنامخواستی48

تجزیه-شیمیسیدشجاعسید محدثه موسوی49

کاربردی-شیمیعلی حسنسعیده شه پرست50

فیزیک-شیمیخلیلسحر گیلک51

فیزیک-شیمیامیرآرزو مرادی52

معدنی-شیمیابراهیم علیزهرا سامانلو53

پیش از تاریخ ایران-باستان شناسیابراهیم آریا خالدیان54

مهندسی معماریجهانبخشمهناز ونائی55

طراحی شهریحمیدرضاشهال درتومی56

گیاهان دارویی،  ادویه ای و نوشابه ای-مهندسی علوم باغبانیحسینفاطمه عبدالی ورکانه57

سبزی کاری-مهندسی علوم باغبانیرحمانزهرا محمدیان صمیم58

فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصوالت باغبانی-مهندسی علوم باغبانیقاسمعلیرضوان شمس59

میوه کاری-مهندسی علوم باغبانیمحمدسمیرا عظیمی60

طراحی و ساخت- مهندسی مکانیک بیو سیستمخدادادمهران هاشمی جوزانی61

فناوری پس از برداشت-مهندسی مکانیک بیو سیستممصطفیمنوچهر رشیدی62

انرژی-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمرتضیعلیرضا سمائی63

تغذیه نشخوارکنندگان-مهندسی علوم دامیبهمنامیرحسین مهران فروز64

تغذیه طیور-مهندسی علوم دامیمحمدرضاامین صمدی65

پرورش و مدیریت تولید طیورخان مرادعلی ترکاشوند66

اصالح نژاد دام-مهندسی علوم دامیغالم حسینحسین سیفی67

ترویج و آموزش کشاورزینعمت الهمعصومه ترک68

توسعه روستاییعباسآرزو مالزادگان69

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست-مهندسی اقتصاد کشاورزیمرادفاطمه یوسفی70

مهندسی آبیاری و  زهکشیاحمدرضاآرمان امیدی71

مهندسی هواشناسی کشاورزیسیدعزت الهسیده سحر رضوی72

مهندسی سازه های آبیناصربشیر فالحی73

مهندسی اصالح نباتاتیوسففاطمه حسینی74

مهندسی زراعتذبیح الهمهدیه نظام اسالمی75

شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه-مهندسی حاصلخیزی و زیست فناوری خاکنجاتعلیسمیه بهرامیان راغب76

منابع خاک و ارزیابی اراضی-مدیریت منابع خاکحسنتهمینه قیطاسی رنجبر77

فیزیک و حفاظت خاک-مدیریت منابع خاکحمیدمحمد جواد رضایی78

بیماری شناسی گیاهیابراهیمزهره عزیزی79

حشره شناسی کشاورزیاقبالاکرم رحیمی80

سیستم های اقتصادی اجتماعی-مهندسی صنایعسیدعلی اکبرسید مهدی اسدی81

بهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایععلی محمدامیر افسر82

طراحی کاربردی-مهندسی مکانیکعلیرضاعلی قراگوزلو83

تبدیل انرژی-مهندسی مکانیکعلی اصغرحسین نوروزبیگی84

تبدیل انرژی-مهندسی مکانیکسیدمحمدسیدعلی حسینی85

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی-مهندسی مواداحمدزهرا عندلیبی فاضل 86

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی-مهندسی موادمحمدرضامسلم والیی طالع87

هوش مصنوعی و رباتیکز-مهندسی کامپیوترمحمد علیمجید راه بر88

هوش مصنوعی و رباتیکز-مهندسی کامپیوترعلی دادفرزاد بیات89

شبکه های کامپیوتری-مهندسی فناوری اطالعات حسینپریسا عبدالمالکی90

سیستم های قدرت-مهندسی برقرضاامیرحسین رضاوند91

کنترل-مهندسی برقحسنعلی قربانی92

ژئوتکنیک-مهندسی عمرانیدالهحسین همائی93
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مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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ژئوتکنیک-مهندسی عمرانصفرعلیسمیه شجاعی خواه94

سازه-مهندسی عمرانمنوچهرحمیدرضا رفاهیت نیکو95

سازه-مهندسی عمرانهوشنگمسعود قمری96

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی-مهندسی عمرانقبادفاطمه عبادی97

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییعلیزهرا پناهی98

3 .اسامی اعالم شده، پذیرش اولیه می باشد و صرفا پس از تایید سازمان سنجش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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


