
 

 

   عنوان رشته محل انتخابی رشته تحصیلی نوع مقطع کارشناسی نام خانوادگی نام

 

 
 

 باستانشناسي کارشناسي پيوسته عليمرادي هاروني حسين
دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /باستان شناسي /باستان شناسي *دوران تاريخي 

 ايران /روزانه
  

 

 تربيت بدني وعلوم ورزشي کارشناسي پيوسته سلطاني هفشجاني ندا
دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي /فيزيولوژي 

 /روزانه ورزشي *فيزيولوژي ورزشي کاربردي
  

 

 کارشناسي پيوسته صميمي شلمزاري فاطمه
-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

 فيزيولوژي ورزشي

دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي /مديريت 

 ورزشي *مديريت راهبردي درسازمان هاي ورزشي /روزانه
  

 

 حقوق کارشناسي پيوسته بيدرام حسين
---شهرکرد/علوم انساني /مجموعه حقوق /حقوق شرکت هاي تجاري *دانشگاه 

 /روزانه-
  

 

    /روزانه----دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /مجموعه رياضي /رياضي کاربردي * کاربردي-رياضي  کارشناسي پيوسته بهرامي چالشتري طاهره

    /روزانه----شهرکرد/علوم پايه /مجموعه رياضي /رياضي کاربردي *دانشگاه  کاربردي-رياضي  کارشناسي پيوسته غفاري دهكردي سيده الهام

 کاربردي-رياضي  کارشناسي پيوسته رييسي الكوهي بنفشه
دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /مجموعه رياضي /رياضي کاربردي *اناليزعددي 

 /روزانه
  

 

    شهرکرد/علوم پايه /مجموعه رياضي /رياضي محض *جبر/روزانهدانشگاه  کاربردي-رياضي  کارشناسي پيوسته خسروي بابادي هاجر

 کارشناسي پيوسته عسگري پور مهسا
مترجمي -زبان انگليسي 

 زبان انگليسي

-دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /مجموعه زبان انگليسي /اموزش زبان انگليسي *

 /روزانه---
  

 

 زبان وادبيات فارسي کارشناسي پيوسته احمدپور پريان
دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /باستان شناسي /باستان شناسي *تمدن وفرهنگ 

 اسالمي ايران وسرزمين هاي ديگر/روزانه
  

 

 زبان وادبيات فارسي کارشناسي پيوسته رييسي شيخ محمودي فاطمه
دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /زبان وادبيات فارسي /زبان وادبيات فارسي 

 /روزانه*ادبيات پايداري 
  

 

 زبان وادبيات فارسي کارشناسي پيوسته ميرزاخاني هفشجاني فرزانه
----دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /زبان وادبيات فارسي /زبان وادبيات فارسي *

 /روزانه
  

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

 

 زبان وادبيات فارسي کارشناسي پيوسته قايدي حيدري افسانه
----/زبان وادبيات فارسي * دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /زبان وادبيات فارسي

 /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته ابراهيمي سيد عمر
زيست شناسي سلولي 

 ژنتيك-مولكولي 

علوم سلولي ومولكولي -دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /مجموعه زيست شناسي 

 /روزانه----/ژنتيك *
  

 

 کارشناسي پيوسته مسعودي چله گاهي نسرين
علوم -زيست شناسي 

 جانوري

علوم سلولي ومولكولي -دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /مجموعه زيست شناسي 

 /روزانه----/زيست فناوري ميكروبي *
  

 

 کارشناسي پيوسته ابراهيميان دهكردي مهسا
علوم -زيست شناسي 

 جانوري

علوم جانوري /علوم جانوري -دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /زيست شناسي 

 *بيوسيستماتيك /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته مجيري فروشاني صفورا
علوم -زيست شناسي 

 جانوري

دانشگاه شهرکرد/دامپزشكي /انگل شناسي دامپزشكي /انگل شناسي دامپزشكي 

 /روزانه----*
  

 

 کارشناسي پيوسته افضليان بروجني نرگس السادات
علوم -زيست شناسي 

 گياهي

گياهي /علوم گياهي علوم -دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /زيست شناسي 

 *سيستماتيك وبوم شناسي /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته اصغرزاده ساناز
علوم -زيست شناسي 

 گياهي

علوم سلولي ومولكولي -دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /مجموعه زيست شناسي 

 /روزانه----/بيوشيمي *
  

 

 کارشناسي پيوسته مدني مهتاب السادات
علوم -زيست شناسي 

 گياهي

----دانشگاه شهرکرد/دامپزشكي /باکتري شناسي دامپزشكي /باکتري شناسي *

 /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته حسيني باالم ليال
علوم -زيست شناسي 

 گياهي

علوم گياهي /علوم گياهي -دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /زيست شناسي 

 *فيزيولوژي /روزانه
  

 

 وحقوق اسالمي فقه کارشناسي پيوسته حيدري گوجاني ساجده
اديان وعرفان 4دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /مجموعه الهيات ومعارف اسالمي //

 /روزانه----*
  

 

 فقه وحقوق اسالمي کارشناسي پيوسته هاشمي مرضيه
فقه وحقوق 2دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /مجموعه الهيات ومعارف اسالمي //

 /روزانه----جزا*
  

 

 فقه وحقوق اسالمي پيوسته کارشناسي مومني زهرا
فقه وحقوق 2دانشگاه شهرکرد/علوم انساني /مجموعه الهيات ومعارف اسالمي //

 /روزانه----خصوصي *
  

 

    دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /مجموعه فيزيك /فيزيك *حالت جامد/روزانه فيزيك کارشناسي پيوسته شجاعي برجويي سحر

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

 

    دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /مجموعه فيزيك /فيزيك *اتمي وملكولي /روزانه فيزيك پيوستهکارشناسي  نصري نصرابادي مريم

    دانشگاه شهرکرد/علوم پايه /مجموعه فيزيك /فيزيك *هسته اي /روزانه فيزيك کارشناسي پيوسته همتيار نغنه هادي

 الكترونيك-مهندسي برق  کارشناسي پيوسته کوهي زاده دهكردي ارمان
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق 

 *سيستم هاي قدرت /روزانه
  

 

 الكترونيك-مهندسي برق  کارشناسي پيوسته حسيني زهرا
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق 

 *مدارهاي مجتمع الكترونيك /روزانه
  

 

 الكترونيك-مهندسي برق  کارشناسي پيوسته زمانيان سيده فاطمه
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق 

 *مخابرات سيستم /روزانه
  

 

 قدرت-مهندسي برق  کارشناسي پيوسته فرخي محمد صالح
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق 

 *سيستم هاي قدرت /روزانه
  

 

 قدرت-مهندسي برق  کارشناسي پيوسته بيك زاده فهيمه
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق 

 *مدارهاي مجتمع الكترونيك /روزانه
  

 

 قدرت-مهندسي برق  کارشناسي پيوسته افروش عابد
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي برق /مهندسي برق *کنترل 

 /روزانه
  

 

 مهندسي عمران کارشناسي پيوسته رضا شهرضا مرضيه
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران 

 *مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي /روزانه
  

 

 اب-مهندسي کشاورزي  کارشناسي پيوسته کوهي زاده دهكردي ارش
اب /مهندسي سازه -کشاورزي دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي 

 /روزانه----هاي ابي *
  

 

 اب-مهندسي کشاورزي  کارشناسي پيوسته ناصري پبدني سميرا
اب /مهندسي ابياري -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي کشاورزي 

 /روزانه----وزهكشي *
  

 

 اب-مهندسي کشاورزي  کارشناسي پيوسته ابيار شيرين
اب /مهندسي منابع -شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي کشاورزي دانشگاه 

 /روزانه----اب *
  

 

 کارشناسي پيوسته عباسي بهارانچي مريم

زراعت -مهندسي کشاورزي 

اصالح -واصالح نباتات 

 نباتات

زراعت واصالح نباتات -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي کشاورزي 

 /روزانه----*/مهندسي اصالح نباتات 
  

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

 

 کارشناسي پيوسته صفيري حسن ابادي فاطمه

زراعت -مهندسي کشاورزي 

اصالح -واصالح نباتات 

 نباتات

--دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /بيوتكنولوژي کشاورزي /بيوتكنولوژي کشاورزي *

 /روزانه--
  

 

 کارشناسي پيوسته ناظمي بابادي مژگان
زراعت -مهندسي کشاورزي 

 زراعت-نباتات واصالح 

زراعت واصالح نباتات -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي کشاورزي 

 /روزانه----/مهندسي زراعت *
  

 

 کارشناسي پيوسته علي محمدي نافچي زهرا
زراعت -مهندسي کشاورزي 

 زراعت-واصالح نباتات 

نباتات زراعت واصالح -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي کشاورزي 

 /روزانه----/کشاورزي اکولوژيك *
  

 

 کارشناسي پيوسته حسيني مريم السادات
علوم -مهندسي کشاورزي 

 باغباني

علوم باغباني /مهندسي علوم -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مهندسي کشاورزي 

 باغباني *ميوه کاري /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته رحيمي پور رقيه
علوم -مهندسي کشاورزي 

 باغباني

علوم باغباني /مهندسي علوم -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مهندسي کشاورزي 

 باغباني *گياهان زينتي /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته سيدلي فروه السادات
علوم -مهندسي کشاورزي 

 باغباني

علوم باغباني /مهندسي علوم -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مهندسي کشاورزي 

 ادويه اي ونوشابه اي /روزانه-دارويي باغباني *گياهان 
  

 

 کارشناسي پيوسته محمدي ناوچي نژاد فاطمه
علوم -مهندسي کشاورزي 

 خاك

علوم خاك /مديريت -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه کشاورزي 

 حاصلخيزي وزيست فناوري خاك *بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك /روزانه
  

 

 پيوستهکارشناسي  مرادي پيربلوطي ازاده
علوم -مهندسي کشاورزي 

 دامي

علوم دام -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي کشاورزي 

 وطيور/مهندسي علوم دامي *اصالح نژاددام /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته کرمي فاطمه
علوم -مهندسي کشاورزي 

 دامي

علوم دام -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي کشاورزي 

 وطيور/مهندسي علوم دامي *تغذيه دام /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته اقابابايي کمشچه محبوبه
علوم -مهندسي کشاورزي 

 طيور-دامي 

علوم دام -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي کشاورزي 

 وطيور/مهندسي علوم دامي *تغذيه طيور/روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته بهارلو حديثه
علوم -کشاورزي مهندسي 

 طيور-دامي 

دانشگاه شهرکرد/دامپزشكي /بهداشت وکنترل کيفي موادغذايي /بهداشت 

 /روزانه----وکنترل کيفي موادغذايي *
  

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

 

 کارشناسي پيوسته مهربان زهرا
گياه -مهندسي کشاورزي 

 پزشكي

بيماري شناسي گياهي /بيماري -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه کشاورزي 

 /روزانه----گياهي *شناسي 
  

 

 کارشناسي پيوسته غريبي خراجي محمد

-مهندسي کشاورزي 

مكانيك ماشينهاي 

 کشاورزي

دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مهندسي مكانيك بيوسيستم /مهندسي مكانيك 

 بيوسيستم *طراحي وساخت /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته يوسفيان جزي فرزانه

-مهندسي کشاورزي 

ماشينهاي مكانيك 

 کشاورزي

دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك 

 *طراحي کاربردي /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته کياني احسان

-مهندسي کشاورزي 

مكانيك ماشينهاي 

 کشاورزي

دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك 

 /روزانه*طراحي کاربردي 
  

 

 کارشناسي پيوسته شعباني سيچاني پريا

-مهندسي کشاورزي 

مكانيك ماشينهاي 

 کشاورزي

دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مهندسي مكانيك بيوسيستم /مهندسي مكانيك 

 بيوسيستم *فناوري پس ازبرداشت /روزانه
  

 

 مهندسي مكانيك کارشناسي پيوسته خسروي نيسياني سپيده
شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك دانشگاه 

 *طراحي کاربردي /روزانه
  

 

 مهندسي مكانيك کارشناسي پيوسته پيچ خاني سعيد
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك 

 *تبديل انرژي /روزانه
  

 

 مكانيكمهندسي  کارشناسي پيوسته قاسمي عاطفه
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي مكانيك /مهندسي مكانيك 

 *تبديل انرژي /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته مراديان چالشتري الهام
-مهندسي منابع طبيعي 

 مهندسي جنگل

جنگل /مهندسي -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي منابع طبيعي 

 /روزانه----جنگلداري *
  

 

 کارشناسي پيوسته هاشمي گشنيگاني گودرز
-مهندسي منابع طبيعي 

 شيالت

شيالت /مهندسي -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي منابع طبيعي 

 /روزانه----تكثيروپرورش ابزيان *
  

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

 

 کارشناسي پيوسته بيگي مصطفي
-مهندسي منابع طبيعي 

 شيالت

شيالت /مهندسي -منابع طبيعي دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي 

 /روزانه----بوم شناسي ابزيان شيالتي *
  

 

 کارشناسي پيوسته پوينده بلداجي ميثم
-مهندسي منابع طبيعي 

 مرتع وابخيزداري

مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي منابع طبيعي 

 /روزانه----/مهندسي ابخيزداري *
  

 

 کارشناسي پيوسته زاده سودجانياسماعيل  محمود
-مهندسي منابع طبيعي 

 مرتع وابخيزداري

مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهرکرد/کشاورزي /مجموعه مهندسي منابع طبيعي 

 /روزانه----/مهندسي مرتعداري *
  

 

 کارشناسي پيوسته نوروزي قلعه تكي سحر
-مهندسي منابع طبيعي 

 مرتع وابخيزداري

بيابان /مديريت مناطق -شهرکرد/کشاورزي /مجموعه منابع طبيعي دانشگاه 

 بياباني *مرتع وابخيزداري /روزانه
  

 

 سراميك-مهندسي مواد کارشناسي پيوسته فرامرزي مهسا
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي موادومتالورژي /مهندسي 

 مواد*سراميك /روزانه
  

 

 سراميك-مهندسي مواد کارشناسي پيوسته زمانه نجف ابادي معصومه
دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي موادومتالورژي /مهندسي 

 مواد*شناسايي وانتخاب موادمهندسي /روزانه
  

 

 کارشناسي پيوسته هاتفي قهفرخي سيد مجيد
متالوژي -مهندسي مواد

 صنعتي

موادومتالورژي /مهندسي دانشگاه شهرکرد/فني ومهندسي /مجموعه مهندسي 

    مواد*شناسايي وانتخاب موادمهندسي /روزانه

            
 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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


