
 

"ها(امیرکبیریاز)1400ارشد بدون آزمون سال گان کارشناسیدشاسامی پذیرفته ” 

 

 دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی

 

 

 

 

 ریاضی و علوم کامپیوتردانشکده 

خانوادگی نام 1400 سال آزمون بدون ارشدکارشناسی در شده پذیرفته رشته نام   

 جبر/کاربردها و ریاضیات فاطمه پیمانی

 کاربردی/بهینه سازیریاضی  امیرحسین نورمحمدی

 ریاضی کاربردی/ریاضی مالی یاسمین کلهر

 ریاضیات و کاربردها/آنالیز هستی نورمحمدی

 ریاضیات و کاربردها/آنالیز سیده کیمیا علوی یار

 بیوانفورماتیک مریم سادات هجری بیدگلی

 بیوانفورماتیک رضوان کرجی

 نظریه محاسبهعلوم کامپیوتر/الگوریتم و  امیررضا پوراخوان

 علوم کامپیوتر/محاسبات نرم و هوش مصنوعی جواد کریمی

 

 مهندسی شیمیدانشکده 

خانوادگی نام 1400 سال آزمون بدون ارشدکارشناسی در شده پذیرفته رشته نام   

 مهندسی شیمی/طراحی فرایند علی کشانی

 مهندسی شیمی/طراحی فرایند محمدهادی علیزاده

 مهندسی شیمی/طراحی فرایند امیرعلیسید  موسوی شهری

 مهندسی شیمی/پدیده های انتقال رضا پارسانیا

 1400ارشد بدون آزمون سال رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام نام خانوادگی

 مهندسی سیستم های انرژی/سیستم های انرژی پگاه مناف زاده

 مهندسی سیستم های انرژی/سیستم های انرژی مرضیه اصل قاسمی اوغانی

 مهندسی هسته ای/گداخت هسته ای مریم عسکری شایگان

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 مهندسی شیمی/پدیده های انتقال مصطفی صالحی

 مهندسی شیمی/فرآیندهای جداسازی سید امیرمحمد الهی

 مهندسی شیمی/فرآیندهای جداسازی سجاد کوهی

 مهندسی شیمی/فرآیندهای جداسازی امیررضا معماریان

 مهندسی شیمی/محیط زیست ابوالفضل ممیزاالشجار

 مهندسی شیمی/ترموسینتیک و کاتالیست محسن مکاری قهرودی

 مهندسی شیمی/ترموسینتیک و کاتالیست علی رحمانی فرد

 

 مهندسی صنایعدانشکده 

خانوادگی نام 1400 سال آزمون بدون ارشدکارشناسی در شده پذیرفته رشته نام   

 مهندسی صنایع/مدیریت پروژه حسین دهکردیآل مومن 

 مهندسی صنایع/مدیریت پروژه مهرناز سلمانی

 مهندسی صنایع/سیستم های سالمت محمد مصفا

 مهندسی صنایع/سیستم های سالمت حسین گزمه

 مهندسی صنایع/سیستم های کالن محمد میهن خواه

 مهندسی صنایع/لجستیک و زنجیره تأمین واال رحمتی

 مهندسی صنایع/بهینه سازی سیستم ها نفیسه زیدوند

 مهندسی صنایع/بهینه سازی سیستم ها معین الدین منصورفر

 مهندسی صنایع/بهینه سازی سیستم ها نگار صادقی

 

 

 مهندسی نساجیدانشکده 

خانوادگی نام 1400 سال آزمون بدون ارشدکارشناسی در شده پذیرفته رشته نام   

 مهندسی نساجی/شیمی نساجی و رنگ نگین عالالدینی

 مهندسی نساجی/شیمی نساجی و رنگ الهه بهمن آبادی

 مهندسی نساجی/فناوری هلیا آخوندزاده داریان

 مهندسی نساجی/مدیریت تولید دنیز اشجری

 مهندسی نساجی/ساختارهای نانولیفی مهناز باغچه دوست

 مهندسی نساجی/ساختارهای نانولیفی هانیه افراسیابی

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 مهندسی هوافضا

خانوادگی نام 1400 سال آزمون بدون ارشدکارشناسی در شده پذیرفته رشته نام   

 مهندسی هوافضا/آیرودینامیک آتوسا گلمکانی

 مهندسی هوافضا/آیرودینامیک محمدرضا فاتحی

 مهندسی هوافضا/آیرودینامیک محمد مصلی نژاد

 مهندسی هوافضا/آیرودینامیک اسرا امانی

 مهندسی هوافضا/جلوبرندگی علی زاده بافقیحسن 

 مهندسی هوافضا/جلوبرندگی امیرحسین عباسیان

 مهندسی هوافضا/جلوبرندگی محمدجواد تشرفی

 مهندسی هوافضا/جلوبرندگی پرنیان مقسومی

 مهندسی هوافضا/دینامیک پرواز و کنترل امیرحسین آقامحمدی

 پرواز و کنترلمهندسی هوافضا/دینامیک  محمدحسین شیروانی

 مهندسی هوافضا/سازه های هوایی بهزاد امیرزاده

 

 

 مهندسی عمران و محیط زیست

ینام خانوادگ 1400بدون آزمون سال  ارشد یشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام   

 مهندسی عمران/سازه بهزاد رضائی

 سازه/عمران مهندسی مهدی قربانی

 مهندسی عمران/زلزله محمد آقامحمدی

 مهندسی عمران/زلزله شایان مظلوم

 مهندسی عمران/مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی محمدحسین طالبی پورمحمدآباد

 مهندسی عمران/مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مهدی صالح آبادی

 مهندسی عمران/مهندسی و مدیریت منابع آب سهیل خسروی

 ساخت تیریو مد یعمران/مهندس یمهندس محمدرسول گیوکاشی

 مهندسی عمران/مهندسی و مدیریت ساخت  دانش اسداهلل زاده

 

 

 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 

 مهندسی پلیمر و رنگ

ینام خانوادگ 1400بدون آزمون سال  ارشد یشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام   

 مهندسی پلیمر/رنگ محیا لیری

 مهندسی پلیمر/رنگ زهرا عاصم آبادی

 مهندسی پلیمر/رنگ شهرزاد نجفی

 مهندسی پلیمر/فراورش فرزانه یزدانی

 مهندسی پلیمر/فراورش محدثه امینی

 مهندسی پلیمر/فراورش محدثه شهبازی

 مهندسی پلیمر/فراورش علی عباسی

 مهندسی پلیمر/فراورش عسل السادات میرمحمدعلی

 مهندسی پلیمر/پلیمریزاسیون احسان وهابی آقابابائی

 پلیمر/نانوفناوریمهندسی  ریحانه عرفانی

 مهندسی پلیمر/نانوفناوری مهتاب بیطرفان

 

 

 مهندسی مواد و متالورژی

ینام خانوادگ 1400ارشد بدون آزمون سال  یشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام   

 مهندسی مواد/شناسایی و انتخاب مواد مهندسی علی سلیمانی فر

 مهندسی مواد/استخراج فلزات آرمین شاهوردی

 مهندسی مواد/خوردگی و حفاظت مواد هادی خلیفهء

 مهندسی مواد/خوردگی و حفاظت مواد آرمین جوادی نمین

 مهندسی مواد/خوردگی و حفاظت مواد فاطمه شمشیربند

 

 

 

 

 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 

 مهندسی برق

 

 

 مهندسی معدن

خانوادگی نام 1400 سال آزمون بدون ارشد کارشناسی در شده پذیرفته رشته نام   

 مهندسی معدن/اکتشاف مواد معدنی نرگس ذاکرتوسلی

 مهندسی معدن/فراوری مواد معدنی سید مرتضی حسینی بنهنگی

 

 مهندسی نفت

خانوادگی نام 1400 سال آزمون بدون ارشد کارشناسی در شده پذیرفته رشته نام   

 مهندسی نفت/حفاری شیرزاد احمدزاده اصل

 مهندسی نفت/مخازن مهدی ملکوتی خواه

 مهندسی نفت/مخازن پریسا بهنود

 مهندسی نفت/بهره برداری محمد امین میمه

 

ینام خانوادگ 1400ارشد بدون آزمون سال  یشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام   

 برق/سیستم های الکترونیک دیجیتالمهندسی  سینا محمودی

 کیمجتمع الکترون یبرق/مدارها یمهندس مهدی شمیساوی

 الکترونیک مجتمع مدارهای/برق مهندسی محمدرضا کریمی

 کیمکاترون یبرق/مهندس یمهندس علی غالمیان

 مهندسی برق/کنترل محمدامین الری

 مهندسی برق/کنترل محمد دویران فرد

 مهندسی برق/الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی آریا اسپهبدی

 مهندسی برق/مخابرات سیستم محمد فطرت قره باغ

 مهندسی برق/مخابرات سیستم امیر محمد خوئینی

 مهندسی برق/مخابرات سیستم امید رزاقی

 یبرق/مخابرات نور یمهندس آرین عدولی

 یبرق/مخابرات نور یمهندس عاطفه خان محمدی

 مهندسی برق/مخابرات میدان و موج علی سفیدهعامری 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 

 مهندسی مکانیک

خانوادگی نام 1400 سال آزمون بدون ارشد کارشناسی در شده پذیرفته رشته نام   

 مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی ابراهیم پاسبانیان

 مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی حسن محمدی

 مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی امیرعلی آل علی

 مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی محمدرضا طالبلو

 مهندسی مکانیک/ساخت و تولید مسعود نظارتی

 مهندسی مکانیک/ساخت و تولید سمیرا داریانیپریم 

 مهندسی مکانیک/ساخت و تولید محمدسینا صادقی

 جوش/مکانیک مهندسی مازیار عسکری

 مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی امیرحسام فتح آبادی

 مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی مریم سلطانی داربید

 مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی سیدمحمد حسینی

 مهندسی مکانیک/مهندسی مکاترونیک سیده پروشات خلیلی

 

 مهندسی پزشکی

خانوادگی نام 1400 سال آزمون بدون ارشد کارشناسی در شده پذیرفته رشته نام   

 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک امیرحسین رحمتی

 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک سید علی قاضی عسگر

 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک سیمین میرزایی

 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک فاطمه بوداقیشاه 

 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک مرتضی پیرزاده

 مهندسی پزشکی/اطالعات پزشکی امیرحسین قناد

 مهندسی پزشکی/اطالعات پزشکی نیما حاتمی

 مهندسی پزشکی/بیومکانیک محمد حسینعلی زاده

 مهندسی پزشکی/بیومکانیک شقایق چاوشیان

 مهندسی پزشکی/بیومکانیک سپهر ثابتی

 بیومتریال/پزشکی مهندسی ریحانه جارچی زاده

 مهندسی پزشکی/بیومتریال سمانه عباسیان

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 مهندسی پزشکی/بافت نادیا شفائی

 مهندسی پزشکی/بافت مهدی روبراهان

 

 

 گردند آموختهدانش نیمسال 8 طی و 31/6/1400 تاریخ تا حداکثر بایستی متقاضیان. 

 باشدمی پذیرامکان سال همان برای صرفا   و آموختگیدانش از پس بالفاصله تحصیلی سال برای پذیرش.  

 ( گرددمی اعالم متعاقبا  که تاریخی در) 1400 تابستان در که .است الزامی 16 باالی کلّ معدّل داشتن داخلی نامهآیین طبق

 .شودمی آزمون بدون پذیرش لغو موجب این شرط کسب عدم کنترل خواهد شد.

  هیچگونه حقّی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش بدیهی است اعالم نتایج اوّلیه

 باشد و احراز صالحیت عمومی و انضباطی دانشجویان ضروری است.آموزش کشور می

 شد خواهد اعالم لیست همینادامه  در متعاقباً هارشته مابقی اسامی.  

 گردد خودداری جدا  نتایج اعالم خصوص در تلفنی تماس یا و حضوری مراجعه از است خواهشمند. 

 

 

 

 المپیادها و درخشان استعدادهای اداره

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست


