
  1400-1401پذیرفته 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
  مخابرات سیستم/مهندسی برق  محمدحسین زارعی اردستانی  1
 مخابرات سیستم/برقمهندسی   محمدحسن احمد یارندي  2

 مخابرات سیستم/مهندسی برق  ارسالن معتمدي  3

 مخابرات سیستم/مهندسی برق  روزبه قادري  4

 مخابرات سیستم/مهندسی برق  مهدي امانی طهرانی  5

 مخابرات سیستم/مهندسی برق  مرتضی علیخانی  6

  سیستم هاي الکترونیک دیجیتال/مهندسی برق  امیرحسین توسل 7
  مخابرات امن و رمزنگاري/مهندسی برق  پورعلی نیک  8
  مخابرات امن و رمزنگاري/مهندسی برق  علی آراسته  9

  مخابرات امن و رمزنگاري /مهندسی برق  شایان عزیزي  10
  هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین /مهندسی برق  مهدي خسروي فر 11
  مدارهاي مجتمع الکترونیک/مهندسی برق  علی فاطمی مفرد  12
  مدارهاي مجتمع الکترونیک/مهندسی برق  سیدمسعود معصومی زاده  13
  هاي میکرونانو الکترونیکافزاره /مهندسی برق  محمدمهدي موحدفر  14
  مخابرات میدان و موج/مهندسی برق  عرفان عزیزخانی  15
  بیوالکتریک /مهندسی برق  سیده ندا احمدي امیري  16
  بیوالکتریک /مهندسی برق  امید شرفی  17

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  مخابرات سیستم/مهندسی برق  )تهران(محمد مظفري   18
 مخابرات سیستم/مهندسی برق  )تهران(مهیار کرمی   19

  مخابرات سیستم/مهندسی برق  )تهران(فرهمند علی زاده اقمشهدي   20
 مخابرات امن و رمزنگاري /مهندسی برق  )صنعتی اصفهان(محمدرضا احمدي پور   21

  الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکی /مهندسی برق  )تبریز(رضا حیدري دیزجی   22
 الکترونیک قدرت و ماشینهاي الکتریکی/ مهندسی برق  )بیرجند(علی چهکندي نژاد   23

 الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشینهاي / مهندسی برق  )شیراز(مهرزاد بیداري   24

  مدارهاي مجتمع الکترونیک/مهندسی برق  )تهران(مسعود حیدري خوزانی  25
  مدارهاي مجتمع الکترونیک/مهندسی برق  )تهران(پرگل شریفی   26
 میدان و موجمخابرات /مهندسی برق  )فردوسی مشهد(سیده مونس اسالمی   27

  مخابرات میدان و موج/مهندسی برق  )تهران(امیرحسین ناظري   28
  مخابرات میدان و موج/مهندسی برق  )فردوسی مشهد(فاطمه پورعرفانیان   29
  مخابرات میدان و موج/ ندسی برقمه  )امیرکبیر(آرین عدولی   30
  مخابرات میدان و موج /مهندسی برق  )تهران(حسین مجاوري   31
  هاي الکترونیک دیجیتالسیستم/مهندسی برق  )علم و صنعت(مهران مربی پازوکی   32
  هاي الکترونیک دیجیتالسیستم /مهندسی برق  )تهران(فاطمه زهره وند   33

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



  هاي الکترونیک دیجیتالسیستم/ مهندسی برق  )فردوسی مشهد(کسري کمالی   34
  هاي الکترونیک دیجیتالسیستم /مهندسی برق  )امیرکبیر(سیدعلی قاضی عسگر   35
  الکترونیک دیجیتالهاي سیستم/ ندسی برقمه  )تهران(سیدنیما هاشمی   36
  هاي قدرتسیستم/ مهندسی برق  )فردوسی مشهد(امیرحسین زندي گوهرریزي   37
  هاي قدرتسیستم/ مهندسی برق  )شیراز(سجاد طاهري   38
  هاي قدرتسیستم/ مهندسی برق  )خواجه نصیر(حمیدرضا چاوشی   39
  هاي قدرتسیستم/ مهندسی برق  )خواجه نصیر(علی خوش لهجه صدق   40
  هاي میکرونانو الکتریکافزاره/ مهندسی برق  )صنعتی همدان(سمانه کیانی   41
  بیوالکتریک/ مهندسی برق  )امیرکبیر(امیرحسین رحمتی   42
  بیو الکتریک/ مهندسی برق  )تهران(ارشاد حسن پور گولگنی  43
  بیوالکتریک/ مهندسی برق  )صنعتی اصفهان(علی خواجه گیلی میرآبادي   44
  کنترل/ مهندسی برق  )صنعتی اصفهان(یوسفی نیلوفر   45
  کنترل/مهندسی برق  )امیرکبیر(امیرمحمد خوئینی   46
  کنترل/ مهندسی برق  )فردوسی مشهد(آریا دلشاد   47
  کنترل/ مهندسی برق  )صنعتی اصفهان(سپهر طالبی   48
  
  
 
  

  و خارج از دانشگاهظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل   دانشکده ریاضی
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  ریاضیات و کاربردها  شقایق فضلیانی 1
  ریاضیات و کاربردها  نسترن عین آبادي 2
  ریاضیات و کاربردها  فاطمه زهرا جانبازي  3
  علوم کامپیوتر  علیرضا توفیقی محمدي  4
  علوم کامپیوتر  محمدهادي برزگر کلیشمی  5
  علوم کامپیوتر  سنا نادعلی  6

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 ریاضیات و کاربردها )امیرکبیر( سیده کیمیا علوي یار  7
  ریاضیات و کاربردها  )امیرکبیر(هستی نورمحمدي   8
  ریاضی کاربردي )بهشتی(سیده مریم سیادتی   9

  ریاضی کاربردي )صنعتی اصفهان(آرمان جهانگیري   10
  ریاضی کاربردي  )صنعتی نوشیروانی بابل(نازنین میرزایی   11
  ریاضی کاربردي  )شاهد(سیدمحمدعرفان  حسینی   12
  ریاضی کاربردي  )الزهرا(سولماز فرخ   13
  علوم کامپیوتر  )تهران(مهرداد ریاحی   14
  علوم کامپیوتر  )بهشتی(زهرا دهقانی تفتی   15

  
  

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



  تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاهظرفیت   دانشکده مهندسی و علم مواد
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  محمد افضلی  1
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  پارسا زمان پور ابیانه  2
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  امین صداقتی 3
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  پردستیمحمدامین شیخی   4
  نانومواد  نازنین عبدي 5
  استخراج فلزات  مهدي عنایتی 6
  سرامیک  پانته آ ترابیان  7
  جوشکاري  زهرا قمصري پور کاشانی  8

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  )صنعتی اصفهان(حسین چنانی   9

  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  )فردوسی مشهد(مهساسادات عادل رستخیز   10
  نانو مواد  )علم و صنعت(ستایش امینی  11
  خوردگی و حفاظت از مواد  )علم و صنعت(پریا وفائی ممقانی  12
  خوردگی و حفاظت از مواد  )علم و صنعت(نگین شریفی  13
  حفاظت از موادخوردگی و   )خواجه نصیر(فاطمه عشق آبادي  14
  جوشکاري  )علم و صنعت(ماکان محمودي  15
  سرامیک  )صنعتی اصفهان(الهام سروش  16
  شکل دهی فلزات  )رازي کرمانشاه(محدثه رشیدي  17
  شکل دهی فلزات  )صنعتی اصفهان(مهدي زارع  18
  شکل دهی فلزات  )خواجه نصیر(عرفان بهرامی  19
  استخراج فلزات  )فردوسی مشهد(الهام مهردادیان  20
  استخراج فلزات  )دانشگاه زنجان(صبا نورسینا  21

  
  

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

  هاي هواییسازه/مهندسی هوافضا  جواد میرزایی رشید  1
 هاي هواییسازه/مهندسی هوافضا  دیلمیداود خرسند   2
 هاي هواییسازه/مهندسی هوافضا  علی بلوکی   3
 جلوبرندگی/مهندسی هوافضا  فاضله امینی  4
 جلوبرندگی/مهندسی هوافضا  سیده فائزه سادات حسینی  5
 جلوبرندگی/مهندسی هوافضا  علی شاه حسینی  6
  و کنترلدینامیک پرواز /مهندسی هوافضا  امیررضا باقرزاده  7
  دینامیک پرواز و کنترل/مهندسی هوافضا  مهدي طرقی 8
  آیرودینامیک/مهندسی هوافضا  فاطمه زاهدي فر  9

  آیرودینامیک/مهندسی هوافضا  امیرمحمد واحدي  10

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



  آیرودینامیک/مهندسی هوافضا  مهدي مقامی  11
  مهندسی فضایی/ مهندسی هوافضا  امیرحسین کرمانی  12

  کارشناسی ارشد از سایر دانشگاههاپذیرفته شدگان 
  آیرودینامیک/مهندسی هوافضا  )امیرکبیر(آتوسا گلمکانی   13
 دینامیک پرواز و کنترل/مهندسی هوافضا  )امیرکبیر( حسین هوشیار  14

  هاي هواییسازه/مهندسی هوافضا  )امیرکبیر(امیرحسین عباسیان   15
  هاي هواییسازه/هوافضامهندسی   )خواجه نصیر(امیرکیوان حاجی هاشمی   16
  جلوبرندگی/ مهندسی هوافضا  )اصفهان(علی محمدي قراگوز   17
  جلوبرندگی/ مهندسی هوافضا  )امیرکبیر(دینا سلطانی تهرانی   18
  مهندسی فضایی/ مهندسی هوافضا  )علم و صنعت(حسین عسگري   19
  فضاییمهندسی / مهندسی هوافضا  )خواجه نصیر(امیرمحمد نی زن حسینی   20

  
  

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

  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع فاطمه صفاري  1
 هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع زهرا اله دادي  2
  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع مجتبی فارسیان 3
  هابهینه سازي سیستم/ مهندسی صنایع کاظمی فروشانیامیرحسین   4
  هاي کالنسیستم /مهندسی صنایع محمديبیتا علی  5
  هاي کالنسیستم/مهندسی صنایع محیا قربانی  6
 مدیریت مهندسی/مهندسی صنایع سلیمان ئوف لیلی  7
 مدیریت مهندسی/صنایعمهندسی  روح افزا رضا  8

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  هابهینه سازي سیستم/ مهندس صنایع  )امیرکبیر( نفیسه زیدوند  9

  هابهینه سازي سیستم/ مهندس صنایع  )تهران( طاهریان زهرا  10
  مدیریت مهندسی /مهندسی صنایع  )خواجه نصیر(کوروش حسنی   11
  هاي کالنسیستم/ مهندسی صنایع )امیرکبیر( منصورفر الدینمعین   12

  
  ظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه  دانشکده  شیمی

  شیمی تجزیه  فرید بیات افشاري  1
  شیمی معدنی  مهدي عبدالغفاري  2
  شیمی آلی  الهه نوائی لواسانی  3
  شیمی فیزیک  ملیکا میرزائی   4

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  شیمی تجزیه  )تبریز(زهرا دائم شاد   5
  شیمی معدنی  )بهشتی(عارفه کاظمی نجف آبادي   6
  شیمی آلی  )فردوسی مشهد(پوریا ابهتاج   7

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 
 

  از دانشگاهظرفیت تصحیح شده کل بر اساس کد رشته براي دانشجویان خارج   مهندسی انرژيدانشکده 
  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف

  هاي انرژيسیستم/ هاي انرژيمهندسی سیستم  )تهران(شایان محمد دینی  1
  هاي انرژيسیستم/  هاي انرژيمهندسی سیستم )بهشتی( محمد شریفیان  2
  انرژي و محیط زیست/  هاي انرژيمهندسی سیستم )صنعتی اصفهان( نرجس عمادزاده  3
  هاي انرژيفناوري/  هاي انرژيمهندسی سیستم  )امیرکبیر( اصل قاسمی اوغانی مرضیه 4
  هاي انرژيفناوري/  هاي انرژيمهندسی سیستم  )صنعتی قم( سمانه نوري  5
  مهندسی پرتو پزشکی/ايمهندسی هسته  )خواجه نصیر( کرم محمدپور  6
  مهندسی راکتور/مهندسی هسته اي  ))س(الزهرا( الهام عسگري  7
  

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

  سازه/مهندسی عمران  محمدحسین رحیمی   1
 سازه/مهندسی عمران  سپهر سعیدي  2
 سازه/مهندسی عمران  پویا ابراهیمی   3
  ژئوتکنیک/مهندسی عمران  علی یوسف الهی   6
  زلزله/مهندسی عمران  محمدعلی یزدي مقدم  8
 زلزله/مهندسی عمران  سینا سپهري  9

  زلزله /مهندسی عمران  محمدعلی جزیرئیان  10
 زلزله/ مهندسی عمران  برهان گرامی   11
 دیریت منابع آبم/مهندسی عمران  فاطمه غفاري حومدینی  12
  حمل و نقل/عمرانمهندسی   محمدحسام رشیدي  13
  حمل و نقل/مهندسی عمران  امین قندي جلوانی  14
  حمل و نقل/مهندسی عمران  الهه سبطی  15
  مهندسی مدیریت ساخت/مهندسی عمران  پرهام پازري  16
  محیط زیست/مهندسی عمران  نیما سخایی   17
  محیط زیست/ مهندسی عمران  سروش بیات  18
  محیط زیست/ مهندسی عمران  سیده نازنین راحمی قلعه جوقی 19

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 سازه/مهندسی عمران  )تبریز(مجید شیخی یوسف آباد   20
  سازه/عمران مهندسی  )علم و صنعت(مارال تجددي نودهی   21
  سازه/مهندسی عمران  )علم و صنعت(علی تیموري  22
  سازه/ مهندسی عمران   )بهشتی(سیده سما سیدشریفی   23
 سازه/ مهندسی عمران   )دانشگاه بین المللی امام خمینی(کامیاب رضائی  24

 سازه/ مهندسی عمران   )علم و صنعت(نگار کمیلیان  25

  زلزله/مهندسی عمران  )امیرکبیر(محمد آقامحمدي  26

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 ژئوتکنیک/مهندسی عمران  )تبریز(ساالر لکی محله  27

  ژئوتکنیک/مهندسی عمران  )علم و صنعت(محمد علوي مهر  28
 ژئوتکنیک/مهندسی عمران  )تبریز(میالد جبارزاده قندیلو  29

  ژئوتکنیک/مهندسی عمران  )فردوسی مشهد(آرش حکم آبادي  30
 ژئوتکنیک/مهندسی عمران  )فردوسی مشهد(سجاد افسانه برزشی  31

  راه و ترابري/عمرانمهندسی   )محقق اردبیلی(محمدرضا مراد نژاد بقرآباد  32
  راه و ترابري/مهندسی عمران  )نوشیروانی بابل(فریبا ملیجی  33
  راه و ترابري/مهندسی عمران  )صنعتی اصفهان(محمدحسین ضیغم نخعی  34
  مدیریت منابع آب/ مهندسی عمران  )امیرکبیر(محمدرسول گیوکاشی   35
  مدیریت منابع آب/ مهندسی عمران  )صنعتی اصفهان(فرنازسادات شاهی   36
  هاي هیدرولیکیسازه/مهندسی عمران  )محقق اردبیلی(میالد مرادي سارخانلو   37
  هاي هیدرولیکیسازه/ مهندسی عمران  )تهران(یاسمین سوهانی   38
  حمل و نقل/مهندسی عمران  )تهران(مریم سادات سمایی   39
  حمل و نقل/مهندسی عمران   )علم و صنعت(سارا ناظرزاده   40
  حمل و نقل/ مهندسی عمران  )امیرکبیر(شایان مظلوم   41
  مهندسی و مدیریت ساخت/مهندسی عمران  )علم و صنعت(محسن ابرام   42
  محیط زیست/مهندسی عمران  )بهشتی(یگانه سلیمانی   43
  

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

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
  مالی (MBA)مدیریت کسب و کار   محمد قیدي  1
 مالی (MBA)مدیریت کسب و کار   مرضیه اخالقی فر  2
  مالی (MBA)مدیریت کسب و کار   الهه دهقان  3
  استراتژي (MBA)مدیریت کسب و کار   محمدرضا امینیان  4
 استراتژي (MBA)مدیریت کسب و کار   محسن لرنی  5
 استراتژي (MBA)مدیریت کسب و کار   علیرضا الوانی  6
  بازاریابی (MBA)مدیریت کسب و کار   میالد ادریسیان  7
 بازاریابی (MBA)مدیریت کسب و کار   محمدامین کریمی مزرعه شاهی  8
  فناوري (MBA)مدیریت کسب و کار   سیدعلی هاشمی   9

  فناوري (MBA)مدیریت کسب و کار   علیرضا کریمی  10
 فناوري (MBA)مدیریت کسب و کار   امید موروثی  11
 زنجیره تامین (MBA)مدیریت کسب و کار   محمدعلی کائینی   12
 زنجیره تامین (MBA)مدیریت کسب و کار   شیرین شهابی نژاد  13
  سیاستگذاري علم و فناوري  سیدمحمود طباطبایی  14
  فناوريسیاستگذاري علم و   امیرمحمد احمدي  15

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



  انرژياقتصاد /علوم اقتصادي  آرین فالح فیشانی   16
 انرژي اقتصاد/علوم اقتصادي  نیلوفر صدقی   17
 نظرياقتصاد /علوم اقتصادي  احمد آقاپور بناب   18
  نظرياقتصاد /علوم اقتصادي  علیرضا درویشی   19

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
 مالی (MBA)مدیریت کسب و کار   )تهران(امید ادیب   20
  مالی (MBA)مدیریت کسب و کار   )تهران(سیدمحمد مهدي مدرسی دره   21
  استراتژي (MBA)مدیریت کسب و کار   )تهران(مارال واحدي   22
 استراتژي (MBA)مدیریت کسب و کار   )علم و صنعت(فراز بداغی   23
 بازاریابی (MBA)مدیریت کسب و کار   )فردوسی مشهد(زهرا سیف اله زاده زوارم 24
 بازاریابی (MBA)مدیریت کسب و کار   ))س(الزهرا(زهرا استخدامیان  25
 بازاریاب (MBA)مدیریت کسب و کار   )طباطبایی(امیرحسین امامی  26
 زنجیره تامین (MBA)مدیریت کسب و کار   ))س(الزهرا (مانا مطلوب  27
 زنجیره تامین (MBA)مدیریت کسب و کار   )قم(محمدجواد فاتحی  28
 زنجیره تامین (MBA)مدیریت کسب و کار   تهران(سامان کاشانی  29
  فناوري (MBA)مدیریت کسب و کار   ))س(الزهرا(ندا مشهدي تفرشی  30
  فناوري (MBA)مدیریت کسب و کار   )تهران(حسنا سادات آزرم سا  31
  اقتصاد نظري/اقتصاديعلوم   )بهشتی(حسین نقدبیشی  32
  اقتصاد نظري/علوم اقتصادي  )طباطبایی(فریبا درپوش  33
  نظرياقتصاد /علوم اقتصادي   )طباطبایی( سیدمحمداحسان موسوي 34
  اقتصاد نظري/علوم اقتصادي   )تهران(سینا هویدا   35
  اقتصاد نظري/علوم اقتصادي   )تهران(علی صفدري   36
  اقتصاد انرژي/ علوم اقتصادي  )طباطبایی(سیدمحمد مسعودیان طرقی   37
  
 

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

  مدل سازي شبیه سازي و کنترل/مهندسی شیمی  علی محمدي دینانی  1

  مدل سازي شبیه سازي و کنترل/شیمی  مهندسی مریم بیگی زاده  2

  مدل سازي شبیه سازي و کنترل/مهندسی شیمی  امین نساجی  3

  طراحی فرایند/مهندسی شیمی   زهرا معین کیا  4
  زیست پزشکی/مهندسی شیمی   حسین کاظم پور  5
  زیست پزشکی/مهندسی شیمی   سعید نعیمی  6
 پلیمر/مهندسی شیمی   یگانه موسوي  7

  بیوتکنولوژي/مهندسی شیمی   شیري ورنامخواستیعاطفه   8
  ترموسینتیک و کاتالیست/مهندسی شیمی   زهرا سادات حسینی  9

  ترموسینتیک و کاتالیست/مهندسی شیمی   ساناز صدیق ساعتلو  10

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 محیط زیست/مهندسی شیمی  علیرضا بخشی  11

 محیط زیست/مهندسی شیمی  محمد نجمی  12

  محیط زیست/شیمی مهندسی  مهسا علی نژاد  13

  برداريبهره /نفت  مهندسی  رحیم مالیی  14
  مخازن هیدروکربوري/نفتمهندسی   تیسیده سبا کال  15
  مخازن هیدروکربوري/نفتمهندسی  محمدمتین باقري طادي  16

  مخازن هیدروکربوري/نفتمهندسی  مهدي حیدري  17

  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاهها
  فرایندهاي جداسازي/مهندسی شیمی   )صنعتی اصفهان(علیرضا خزایی   18
  فرایندهاي جداسازي/مهندسی شیمی   )صنعتی اصفهان(علی کریمی   19
فرایندهاي جداسازي/مهندسی شیمی )سهند تبریز(زهرا بنده علی زاده ملکی   20  
 فرایندهاي جداسازي/مهندسی شیمی  )شیراز(نسرین زینلی زاده   21

  مدل سازي و شبیه سازي و کنترل/مهندسی شیمی   )شیراز(محمدجواد تقی زاده   22
  زیست پزشکی/مهندسی شیمی   )صنعتی اصفهان(سحرالسادات میر صفایی   23
  ترموسینتیک و کاتالیست/مهندسی شیمی   )شیراز(زهرا علی محمدي   24
ئیان  25 پلیمر/مهندسی شیمی  )تهران( کیمیا سینا  

  پلیمر/مهندسی شیمی  )تهران( جوانمردعلیرضا   26

  حفاري/مهندسی نفت )تهران(زهرا المحمودي   27

  مخازن هیدروکربوري/ مهندسی نفت )صنعتی اصفهان(محمدعلی میر مجربیان   28

  بهره برداري/مهندسی نفت )صنعتی اصفهان( محمدمهدي میر مجربیان  29

  ريحفا/ نفتمهندسی  )صنعتی اصفهان( محمدحسن زمانی نوکابادي  30

                                                                                                                             
                                                                                                           

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

  گرایش  نام و نام خانوادگی  ردیف
  طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  محمدرضا بهرامیان رنانی  1
 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک علیرضا کاوه  2

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک عرفان اعتصامی  3

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک شایان افالطونیان  4

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک محمدعلی تنهاپور خطبه سرا  5

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک احمد هدایت زاده رضوي 6

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک صالح اسدي قرجه قیائی 7

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



  طراحی کاربردي/ مهندسی مکانیک امیرحسین نجاري 8
 طراحی کاربردي/ مهندسی مکانیک علیرضا کالنتري دهقی 9

 طراحی کاربردي/ مهندسی مکانیک حامد ابراهیمی 10

 طراحی کاربردي/ مهندسی مکانیک سجاد درودي 11

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک سید علی صفوي ابربکوه  12

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک ایمان جبلت 13

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک آرمان میرمیران 14

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک مهسا گودرزي 15

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  امیررضا رضائی پژند 16

  تبدیل انرژي/ مهندسی مکانیک محمدمهدي رنجبر 17
  تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک محمد یاوري 18
 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک محمد مریخ نژاد اصل 19

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک علی میرزایی 20

  تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک کارین صفري 21
  مکاترونیک/مهندسی مکانیک علیرضا بیک احمدي 22
  ساخت و تولید/مهندسی مکانیک  یاشار عبادي کورعباسلو 23

  از سایر دانشگاههاپذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 
  طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک )دانشگاه صنعتی اصفهان(علی قدمی   24
 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک )دانشگاه صنعتی اصفهان(سیدنوید طاوسی ولندانی   25

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک )علم و صنعت ایران(سید فربد ناظمی آزاد   26

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک )صنعتی اصفهان(خوندابی محمدرضا تقی محمدي   27

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک )دانشگاه تهران(سروش ملکی   28

 طراحی کاربردي/مهندسی مکانیک  )امیرکبیر(سیده پروشات خلیلی   29

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  )دانشگاه تهران(فرشاد حقگو دریاکناري   30

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک  )امیرکبیر(حسن محمدي   31

 تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک )خواجه نصیرالدین(فاطمه سبک روزروزبهانی   32

  تبدیل انرژي/مهندسی مکانیک )خواجه نصیرالدین(سارا سادات صحیح النسب   33
 مکاترونیک/مهندسی مکانیک )دانشگاه صنعتی اصفهان(علی حقیقی   34

  ساخت و تولید/مهندسی مکانیک  )دانشگاه تهران(چالکی مهدي عبداله   35
  مهندسی دریا  )دانشگاه تبریز(سید کاظم موسوي زگلوجه   36
  
  

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

 علم فلسفه )اصفهان(جوانی  فاطمه  1

  علم فلسفه )تهران(حنیفی  زهرا  2
  
 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست


