
  95-96 پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی
  هظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگا  دانشکده مهندسی برق

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
 هاي الکترونیک دیجیتالسیستم  پوریا ماندي صنم  1

 مدارهاي مجتمع الکترونیک  سروش آرائی  2

 مخابرات  سیستم  پارسا مرادي  3

  هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین  کیانا افضلی  4
  هاي الکترونیک دیجیتالسیستم  علیرضا امیرشاهی  5
 مخابرات سیستم  کیارش کازري  6

 مخابرات سیستم  بهروز طهماسبی  7

  مخابرات سیستم  طه داوري  8
  کتریکیهاي الالکترونیک قدرت و ماشین  میالد اکرمی  9

  مهندسی پزشکی  سیدامیرحسین صابري  10
  مدارهاي مجتمع الکترونیک  محمدیاسر مفتح  11
  هاي الکترونیک دیجیتالسیستم  سیدهادي میرفرشبافان  12
  مخابرات رمزنگاري و مخابرات امن  نسترن آبادي  13
  مخابرات میدان و موج  راحله شمس  14
  هاي قدرتسیستم  بهنام اکبري جور  15
  هاي میکرونانو الکترونیکافزاره  بهار جاراللهی  16
  کنترل  پورفاطمه قشالق  17

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  هاي قدرتسیستم  )تهران(آرمین جعفري  18
 مخابرات سیستم  )شیراز(سیدمحمدامیر دستغیب  19

 سیستممخابرات   )تهران(امیررضا زمانی سیبنی   20

 رمزنگاري و مخابرات امنمخابرات    )تهران(خلیلی اولم عباس   21

  هاي قدرتسیستم  )تهران(میالد ظریف منصور  22
  مهندسی پزشکی  )اصفهان(امیرحسین خلیلیان گورتانی  23
  مخابرات میدان و موج  )تهران(فهیمه سپهري پور   24
  کنترل  )علم و صنعت(معین اله دینیان حصاروئیه   25
  مخابرات میدان و موج  )شهید بهشتی(سینا مرادي   26
 
  
  

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده فیزیک
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  فیزیک  محمدحسن حسن شاھی  1
 فیزیک  علی فهیم نیا  2

  فیزیک  مهدي سلیمانی فر  3

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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



 یزیکف  نیلوفر وردیان زرین آبادي  4

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 فیزیک  )تهران(فهیمه زمان پور  5

 فیزیک  )تهران(نوشین راستی  6

 فیزیک  )امیرکبیر(آیدا محمدزاده هشترود   7

  
  
  

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده ریاضی
  گرایش  ام خانوادگینام و ن  ردیف

  ریاضی محض  پدرام صفایی  1
  ریاضی محض  ریحانه ملکیان  2
  ریاضی محض  محمدحسن گل محمدیان تهرانی  3
  ریاضی محض  علی پرتو فرد  4
  ریاضی کاربردي  لعیا قدرتی  5
  ریاضی محض  میالد پورسلطانی زرندي  6
  علوم کامپیوتر  سعید شریفی مالواجردي  7
  کامپیوترعلوم   امیرتوسلیان  8

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 ریاضی محض )اصفهان(پگاه پورنجفی  9

  ریاضی محض )شهید بهشتی(لیال نورانی قرانقیه  10
  علوم کامپیوتر )اصفهان(هاله سادات محمدیان اصفهانی   11

  
  ي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاهظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته برا  علم مواد و دانشکده مهندسی

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
 *شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  پگاه باقري  1
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  نادر حشمتی  2
  *شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  شبنم امامی کرویی  3
  *شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  مانا فریور  4
  *شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  ا رستمیمحمدرض  5
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  امیررضا شهاب  6
  جوشکاري  امیر بغدادچی  7

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  استخراج فلزات  )امیرکبیر(شهریار شاهینی  8
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  )شیراز(رضا رحمتی  9

  خوردگی و حفاظت از مواد  )امیرکبیر(ادوست یاسمن خد  10
  شکل دادن فلزات  )علم و صنعت(زهراسادات حجتی  11

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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



  
  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  هوافضادانشکده مهندسی 

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
  جلوبرندگی  مصطفی آقایی جویباري  1
  جلوبرندگی  ربیمحمد ق  2
 جلوبرندگی  علی سروري  3
 جلوبرندگی  محمدجواد اکبري  4
 هاي هواییسازه  هما فیض آبادي  5
  دینامیک پرواز و کنترل  سیدسهیل یوسفی بناب  6
  دینامیک پرواز و کنترل  شیرین دولت آبادي  7
 دینامیک پرواز و کنترل  مهدي فروغی  8
  جلوبرندگی  سیده مطهره صدر  9

  دینامیک پرواز و کنترل  سین محمدزادهمحمدح  10
  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها

  دینامیک پرواز و کنترل  )امیرکبیر(رضا یوسفی   11
  دینامیک پرواز و کنترل  )امیرکبیر(مرجان مقنی پور   12
 جلوبرندگی  )اصفهان(مهرداد کیانی   13
 *جلوبرندگی  )امیرکبیر(امیرحسین عظیمی   14

  
   

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  یعاصندانشکده مهندسی 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  عطیه رزقی  1
 هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  آریا کرمی  2
  هابهینه سازي سیستم/ ی صنایعمهندس  نیلوفر میرزاوند بروجنی 3
 هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  مریم بستان آرا  4
  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  نسیم میرزاوندبروجنی  5
 هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  مهال شاه خواجه  6
  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع  پردیس صحرایی  7
  
  
  
 

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  میدانشکده  شی
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  شیمی تجزیه  نازیال ویسی  1
  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها

  شیمی معدنی  )اصفهان(سیمین دخت گلکار  2
  شیمی معدنی  )اصفهان(سمیرا امینی  3
  

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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



 
  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  مهندسی انرژيانشکده د

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
  سیستمهاي انرژي/مهندسی سیستمهاي انرژي  محمدحسین هزارخوانی  1
  سیستمهاي انرژي/مهندسی سیستمهاي انرژي  سجاد ارزاش  2

  ی ارشد از سایر دانشگاههاپذیرفته شدگان کارشناس
  کاربرد پرتوها و رادیو ایزوتوپها/ايمهندسی هسته  )بهشتی(پگاه سعادتمند  3
  کاربرد پرتوها و رادیو ایزوتوپها/ ايمهندسی هسته  )بهشتی(فاطمه علیرضایی  4
  سیستمهاي انرژي/مهندسی سیستمهاي انرژي  )بهشتی(فرزانه رضائی  5
  
  

   :ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  عمران مهندسیدانشکده 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  سازه  سیدمحمدصادق مرتضوي  1
  مدیریت ساخت  مجتبی صادقی  2
  سازه  سیدشایان خالویی تفتی  3
  سازه  سیدفرزانه سلطان زاده  4
  سازه  سینا توسلی  5
  حمل و نقل  مینا شاهد بهروز  6
  زلزله  مهدي نادري  7
  سازه  حامد مومنی  8
  زلزله  میرمهدي سیدرضائی  9

  راه و ترابري  فرزین احمدي   10
  مدیریت ساخت  نیکتا امیري  11
  خاك و پی  حبیب اله صادقی  12
  حمل و نقل  سیده شیوا حسینی رامندي  13
  مدیریت منابع آب   چیابوالفضل میوه  14
  محیط زیست  مریم حکیم زاده  15

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  سازه  )تبریز(کاوه فرنودي  16
  زلزله  )امیرکبیر(زادهصالح غالم  17
  زلزله  )تبریز(صابر شکیبی  18
  خاك و پی  )امیرکبیر(محسن مسعودي فر  19
  خاك و پی  )تهران(میالد قاسمی  20
  هاي هیدرولیکیسازه  )تبریز(سیما صمدیان فرد   21
  حمل و نقل  )صنعتی اصفهان(شیرین قیام   22
  حمل و نقل  )صنعتی اصفهان(سیده سبا سیادتی   23
  راه و ترابري  )تبریز(محمد ابراهیم زاده 24

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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



  
  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  مدیریت و اقتصاددانشکده 

  گرایش  نام خانوادگی نام و  ردیف
 (MBA)مدیریت کسب و کار   محمد کریمی  1
 (MBA)مدیریت کسب و کار   یکتا یزدانی فر  2
 (MBA)مدیریت کسب و کار   میترا رنجی  3
 * )MBA( مدیریت کسب و کار   محمد صمدي  4
 (MBA)مدیریت کسب و کار   شیر استیارضا جوانن رامی  5
 * )MBA(مدیریت کسب و کار   سجاد معتمد زرگر  6
 (MBA)مدیریت کسب و کار   معصومه ساالریان 7
 * )MBA(مدیریت کسب و کار   امیرحسین سیاح  8
 (MBA)مدیریت کسب و کار   الهه فوالدوند  9

 (MBA)مدیریت کسب و کار   ی عابديعل  10
 اقتصاد علوم  رامین اله داد  11
 اقتصادعلوم   علی سیاه کمري  12
  اقتصادعلوم   محمدمهدي یکه زارع  13

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 (MBA)مدیریت کسب و کار   پویا سیدي  14
 (MBA)مدیریت کسب و کار   سعید سکاکی  15
 (MBA)مدیریت کسب و کار   مریم السادات مشتاقیان  16
 (MBA)مدیریت کسب و کار   ایمان قیصري  17
 (MBA)مدیریت کسب و کار   احمدرضا مستجابی  18
 علوم اقتصاد  سپیده احمدي 19
 علوم اقتصاد  ا السادات حسین پورمیتر 20
 علوم اقتصاد  سپهر سیروسیان 21

   
 
 
 

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  می و نفت یدانشکده مهندسی ش
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  طراحی فرآیند  حمدي عبده وندآرمان م  1
  طراحی فرآیند  محدثه ناصر شریعت  2
  ترموسینتیک و کاتالیست  امیراشکان عسکري  3
 مدل سازي، شبیه سازي و کنترل  علی کمال امیري   4

  مهندسی پزشکی  فرشید مرادي  5
  داسازيفرایندهاي ج  محمدعلی میرزائی  6
  فرایندهاي جداسازي  حامد حیدرپور چاکلی  7

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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



  مهندسی پزشکی  زهرا خدابخشی تبار آهنگر  8
 بیوتکنولوژي  محمدرضا رخ فروز  9

  مدل سازي، شبیه سازي و کنترل  محمدعرفان محیط  10
  بهره برداري  محمدرضا علیزاده  11
  بهره برداري  امیرحسین ربیعی  12
  مخازن هیدروکربوري - نفت   سعید خاصی  13
  مخازن هیدروکربوري - نفت  محمدرضا کثیري  14
 حفاري - نفت   مهسا شیرازي  15

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  جداسازي فرایندهاي  )شیراز(حامد شیعه  16
  مدلسازي شبیه سازي و کنترل  )صنعتی اصفهان(مهدي لطفی  17
 طراحی فرایند )تهران(السادات مرتضوي اسدآباديبهنوش  18

 پلیمر  )صنعتی اصفهان(فاطمه مرشدي دهقی  19

 بیوتکنولوژي  )تهران(حمید دوست حسینی  20

  مهندسی پزشکی  )مشهد(آخوند زاده طرز جانیآرزو    21
  محیط زیست  )امیرکبیر(مرضیه مریزاد  22
  ترموسینتیک و کاتالیست  )شیراز(زهرا نیرنیا  23
  
 

  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده مهندسی مکانیک 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  محرکه خودرو  گودرزي مهر  1
  طراحی کاربردي  پوریا قنبري  2
 طراحی کاربردي  علی جهانگیري  3

  طراحی کاربردي  امیرمهدي صوفی عنایتی  4
  تبدیل انرژي  مسعود اسدي  5
 طراحی کاربردي  طا مراديع  6

  تبدیل انرژي  علی نوریانی  7
  مکاترونیک  رضا نوروززاده  8
  تبدیل انرژي  علی غفوري شهمیرزادي  9

  فرآیندهاي ساخت - طراحی کاربردي   امین فالحتی مروست  10
  مهندسی دریا  محمدجواد شریعت زاده  11
  بیومکانیک - طراحی کاربردي   تیرداد امین زاده  12

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  طراحی کاربردي )تهران(محسن غالمی  13
 طراحی کاربردي )تهران(احمد رضائی   14

 یکبیومکان - طراحی کاربردي )امیرکبیر(یگانه دري نوکورانی  15

 طراحی کاربردي  )تهران(مسعود جعفري پور  16

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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



 تبدیل انرژي )تهران(علی آماده   17

 تبدیل انرژي )تهران(محمدمتین بهزادي   18

 طراحی کاربردي )امیرکبیر(رضا محققی  19

 تبدیل انرژي )تهران(امیر بهمن آبادي  20

 فرآیندهاي ساخت -طراحی کاربردي  )صنعتی اصفهان(ی تحویلیانعل  21

 مکاترونیک  )علم و صنعت(امیرارسالن دهقان  22

 محرکه خودرو  )صنعتی اصفهان(حامد ستایش نسب   23

 مهندسی دریا  )شیراز(محمدعلی کارگر  24

  
  
 

  دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه ت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته برايظرفی  دانشکده مهندسی کامپیوتر 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

 هاي کامپیوترشبکه  نیلوفر محزون  1

 هاي کامپیوترشبکه  حمیدرضا محمودیان  2

  یوتريهاي کامپمعماري  سیستم  راحیل براتی  3
 هاي کامپیوتريمعماري  سیستم  عمران طالع زاده الري  4

  * نرم افزار  مریم غالمعلی تبار  5
  نرم افزار  علیرضا صمدیان ذکریا  6
  * نرم افزار  محسن کاتبی  7
  هوش مصنوعی و رباتیکز  سعید ایلچی قزاآن  8
  هوش مصنوعی و رباتیکز  ن توکلیعرفا  9

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 هاي کامپیوترشبکه  )علم و صنعت(سیدامیر مسعود غیاثی  10

 هاي کامپیوترشبکه  )شیراز(امیررضا نجاتی  11

  پیوتريهاي کاممعماري  سیستم  )امیرکبیر(زهرا دلدار فروتقه  12
  هاي کامپیوتريمعماري  سیستم  )شهید بهشتی(پگاه عابد اصفهانی  13
 هاي کامپیوتريمعماري  سیستم  )تبریز(احسان یوسف زاده   14

 نرم افزار  )شیراز(علی مصطفوي  15

 نرم افزار  )تهران(آیداسادات موسوي فر  16

 هاي کامپیوترشبکه  )امیرکبیر(لبویهمرجان آ  17

 هاي کامپیوترشبکه  )صنعتی اصفهان(سهند اکبري  18

  

  .مجوز از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوري است اخذپذیرش قطعی نامبردگان منوط به  *
  

مستر تست، وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد 

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




