
دانشکدهرشته گرایش قبولینام و نام خانوادگینوع پذیرشردیف

عمران، آب و محیط زیستمهندسی و مدیریت منابع آب- مهندس عمرانفائزه قلی زاده1اصلی 1

عمران، آب و محیط زیستمهندسی و مدیریت منابع آب- مهندس عمراننگین زندی حقیقی2اصلی 2

عمران، آب و محیط زیستمهندسی و مدیریت منابع آب- مهندس عمرانمهدی کالنتری3اصلی3

عمران، آب و محیط زیستمهندسی و مدیریت منابع آب- مهندس عمرانحسین اژدری بچستانی1ذخیره4

عمران، آب و محیط زیستمهندسی و مدیریت منابع آب- مهندس عمرانهما معین فر2ذخیره5

عمران، آب و محیط زیستمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمرانسیده زهرا سیده شریفی1اصلی6

عمران، آب و محیط زیستمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمرانمهرداد عابد2اصلی7

عمران، آب و محیط زیستمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمرانحمیدرضا رضائی نژاد3اصلی8

عمران، آب و محیط زیستمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمرانمحمدامین خطیبی1ذخیره9

عمران، آب و محیط زیستمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمراننگین زندی حقیقی2ذخیره10

عمران، آب و محیط زیستمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمرانهما معین فر3ذخیره11

عمران، آب و محیط زیستمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمرانآتنا حسن زاده4ذخیره12

عمران، آب و محیط زیستمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمرانهمیال عاشوری صفت5ذخیره13

عمران، آب و محیط زیستمهندسی آب و سازه های هیدرولیکی - مهندسی عمرانشاهین قزوینه6ذخیره14

عمران، آب و محیط زیستمهندسی ژئوتکنیک- مهندسی عمرانثنا آهنی 1اصلی15

عمران، آب و محیط زیستمهندسی ژئوتکنیک- مهندسی عمرانعلی صباغیان مقدم2اصلی16

عمران، آب و محیط زیستمهندسی ژئوتکنیک- مهندسی عمرانعلیرضا قدمگاهی خراسانی3اصلی17

عمران، آب و محیط زیستمهندسی ژئوتکنیک- مهندسی عمرانزینب انصاری1ذخیره 18

عمران، آب و محیط زیستمهندسی ژئوتکنیک- مهندسی عمرانمحمد امین خطیبی2ذخیره 19

عمران، آب و محیط زیستمهندسی زلزله- مهندسی عمران امیرعلی زیارتی1اصلی20

عمران، آب و محیط زیستمهندسی زلزله- مهندسی عمران فرشید رشیدیان2اصلی21

عمران، آب و محیط زیستمهندسی زلزله- مهندسی عمران رضا مهدی پور3اصلی22

عمران، آب و محیط زیستمهندسی زلزله- مهندسی عمران حسین روغنی4اصلی23

عمران، آب و محیط زیستمهندسی زلزله- مهندسی عمران ساغر قشقایی1ذخیره 24

عمران، آب و محیط زیستمهندسی زلزله- مهندسی عمران امیر رضا میدانی2ذخیره 25
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عمران، آب و محیط زیستمهندسی زلزله- مهندسی عمران کیمیا کوه فالح3ذخیره 26

عمران، آب و محیط زیستمهندسی محیط زیست- مهندسی عمرانمنصوره فرهاد خانی1اصلی27

عمران، آب و محیط زیستمهندسی محیط زیست- مهندسی عمراننیما ظفر مومن2اصلی28

عمران، آب و محیط زیستمهندسی محیط زیست- مهندسی عمرانمحمد موم کش3اصلی 29

عمران، آب و محیط زیستمهندسی محیط زیست- مهندسی عمراننگین زندی حقیقی1ذخیره 30

عمران، آب و محیط زیستمهندسی محیط زیست- مهندسی عمرانفائزه قلی زاده2ذخیره 31

عمران، آب و محیط زیستمهندسی محیط زیست- مهندسی عمرانآتنا حسن زاده بجستانی3ذخیره32

عمران، آب و محیط زیستمهندسی محیط زیست- مهندسی عمرانهما معین فر4ذخیره33

عمران، آب و محیط زیستمهندسی محیط زیست- مهندسی عمرانحسین اژدری بجستانی5ذخیره 34

عمران، آب و محیط زیستمهندسی محیط زیست- مهندسی عمرانمحمد جواد امیر خانی شهرکی6ذخیره 35

شیمیشیمی معدنی-شیمیسارا خیرالدین1اصلی36

شیمیشیمی معدنی-شیمیفرناز جوادی مرند2اصلی37

شیمیشیمی معدنی-شیمیریحانه قنبران جزی1ذخیره 38

شیمیشیمی معدنی-شیمیشیرین بنداریان2ذخیره39

شیمیشیمی کاتالیستزهرا رحمتی سلطانقلی1اصلی40

شیمیشیمی کاتالیستمریم علیزاده باغچه میشه2اصلی41

شیمیشیمی تجزیه-شیمیهانیه نصراللهی1اصلی42

شیمیشیمی تجزیه-شیمیپریسا خدایاری2اصلی43

شیمیشیمی تجزیه-شیمیرضا وحدانی1ذخیره 44

شیمیشیمی تجزیه-شیمیعلیرضا آرونی2ذخیره45

شیمیشیمی پلیمرامیرحسین دهقان آزاد1اصلی46

شیمیشیمی پلیمرمهشاد شهریاری2اصلی47

شیمیشیمی پلیمرسیدمهرزاد سجادی نژاد3اصلی48

شیمیشیمی پلیمرآنا فتحی1ذخیره 49

شیمیشیمی پلیمرفائزه مسلمی2ذخیره50

شیمیشیمی پلیمرآتنا دشتی3ذخیره51

شیمیشیمی فیزیککوثر عابدی1اصلی52
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شیمیشیمی فیزیکشکیال تیزرو2اصلی53

شیمیفیتوشیمینادیا سبحانی1اصلی54

شیمیفیتوشیمیفاطمه حدادی2اصلی55

شیمیفیتوشیمیشیرین بنداریان1ذخیره 56

گیاهان داروئیشیمی  داروئیمهشاد شهریاری1اصلی57

گیاهان داروئیشیمی  داروئیفائزه مسلمی2اصلی58

گیاهان داروئیشیمی  داروئیریحانه قنبران جزی1ذخیره 59

گیاهان داروئیبیوشیمیآیدین تمدن1اصلی 60

گیاهان داروئیگیاهان دارویی-علوم و مهندسی باغبانیفاطمه تاجیک باغخواص2اصلی61

گیاهان داروئیگیاهان دارویی-علوم و مهندسی باغبانیزهرا خدابخش1ذخیره 62

علوم محیطیآموزش محیط زیستمحمدحسین حجاریان کوه توری1اصلی63

علوم محیطیآموزش محیط زیستمرضیه کاشی مجی2اصلی64

لیزر و پالسمافوتونیکعلی میرزائی قبادی1اصلی65

لیزر و پالسمافوتونیکشهریار زینالی2اصلی66

لیزر و پالسمافوتونیکفاطمه هاشمی فر3اصلی 67

لیزر و پالسمافوتونیکمهدی میرزائی4اصلی 68

لیزر و پالسمافوتونیکانیس میسمی5اصلی 69

لیزر و پالسمافوتونیکشیوا مینایی6اصلی 70

لیزر و پالسمافوتونیکضحی عامری مهابادی7اصلی 71

لیزر و پالسمافوتونیکمعصومه فرزانه8اصلی 72

لیزر و پالسمافوتونیکبتول نصرآبادی1ذخیره 73

لیزر و پالسمافناوری پالسماشقایق شفیعی دستگردی1اصلی74

لیزر و پالسمافناوری پالسمافاطمه اسدی 2اصلی75

لیزر و پالسمافناوری پالسمامهدی لشگری3اصلی 76

لیزر و پالسمافناوری پالسمافهیمه جهانبخشی4اصلی 77

فناوری های پزشکیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی صبا بلوری فر1اصلی78

فناوری های پزشکیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی مهسا حسنی 2اصلی79
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فناوری های پزشکیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی میترا  رضائی3اصلی80

فناوری های پزشکیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی ثمین  حنیفی4اصلی 81

فناوری های پزشکیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی فاطمه  اخالقی فرد5اصلی 82

فناوری های پزشکیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی سحر جانعلی نژاد1ذخیره 83

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی-  مهندسی مکانیک مهران امیدوار عبدالرزاق1اصلی84

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی-  مهندسی مکانیک امین حیدری پهرآباد2اصلی85

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی-  مهندسی مکانیک مرجان شریفی3اصلی86

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی-  مهندسی مکانیک صبا موالزاده4اصلی87

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی-  مهندسی مکانیک فاطمه سالمی5اصلی88

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی-  مهندسی مکانیک محمدامین ترحمی6اصلی89

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک محمدرضا سیاح1ذخیره 90

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی-  مهندسی مکانیک علی پیری2ذخیره 91

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی-  مهندسی مکانیک  سعید ذوالعلی3ذخیره 92

مکانیک و انرژیتبدیل انرژی-  مهندسی مکانیک  مهدی بسطامی4ذخیره 93

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک افشین باقری مقدم1اصلی94

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی- مهندسی مکانیک  رسول آرمون2اصلی95

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک مستوره ساالروند3اصلی96

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک آرمان بختیاری4اصلی97

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک پارسا بهارستان5اصلی98

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک آرزو عالی پناه6اصلی99

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک محمد جاللی1ذخیره 100

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک امیرحسین بیات2ذخیره 101

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک عماد سپهری3ذخیره 102

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک حسین امیری چرمخوران4ذخیره 103

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک راضیه محمدی5ذخیره 104

مکانیک و انرژیطراحی کاربردی-  مهندسی مکانیک محمدرضا انوری6ذخیره 105

مکانیک و انرژیسیستمهای انرژی-  مهندسی سیستمهای انرژی محمد محسنی توفیقی1اصلی106
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مکانیک و انرژیسیستمهای انرژی-  مهندسی سیستمهای انرژی حمید چنارانی2اصلی107

مکانیک و انرژیسیستمهای انرژی-  مهندسی سیستمهای انرژی امیر ناصری3اصلی108

مکانیک و انرژیسیستمهای انرژی-  مهندسی سیستمهای انرژی سهیل پورنعمتیان1ذخیره 109

مکانیک و انرژیتکنولوژی انرژی-  مهندسی سیستم های انرژی  علیرضا توکلی1اصلی110

مکانیک و انرژیتکنولوژی انرژی-  مهندسی سیستم های انرژی یگانه پهلوان2اصلی111

مکانیک و انرژیتکنولوژی انرژی-  مهندسی سیستم های انرژی الهام جعفری3اصلی112

مکانیک و انرژیتکنولوژی انرژی-  مهندسی سیستم های انرژی فاطمه لشگری1ذخیره 113

مکانیک و انرژی مهندسی انرژی های تجدید پذیرنگین میرزایی1اصلی114

مکانیک و انرژی مهندسی انرژی های تجدید پذیرکامیار گودرزی2اصلی115

مکانیک و انرژی مهندسی انرژی های تجدید پذیرسروش ایزدی1ذخیره 116

مکانیک و انرژی مهندسی انرژی های تجدید پذیرمحمد صابری مقدم2ذخیره 117

مکانیک و انرژی مهندسی ایمنی و بازرسی فنیمحمد امین صادقی1اصلی118

مکانیک و انرژی مهندسی ایمنی و بازرسی فنیمحمد نقی زاده جهرمی2اصلی119

مکانیک و انرژی مهندسی ایمنی و بازرسی فنیاحسان امیری1ذخیره 120

ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیزهرا ذبحی تفت1اصلی121

ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی عاطفه السادات حسینی2اصلی122

ادبیات و علوم انسانیکودک و نوجوانحانیه پناهی پور1اصلی123

ادبیات و علوم انسانیکودک و نوجوانخدیجه بختیاری  2اصلی124

ادبیات و علوم انسانیکودک و نوجوانزهرا اخالقی3اصلی 125

ادبیات و علوم انسانیپژوهش  علوم اجتماعیراد مهر مرادی1اصلی126

ادبیات و علوم انسانیپژوهش  علوم اجتماعیحانیه جمعه ای2اصلی 127

ادبیات و علوم انسانیپژوهش  علوم اجتماعیمهگل شرایلی  3اصلی 128

ادبیات و علوم انسانیتاریخ     اسالم  علی شاهرخ1اصلی 129

ادبیات و علوم انسانیتاریخ  اسالممونا اسدی2اصلی 130

ادبیات و علوم انسانیتاریخ  ایران باستان    ریحانه ابولی1اصلی 131

ادبیات و علوم انسانیتاریخ  ایران باستانسحر صفری2اصلی 132

ادبیات و علوم انسانیتاریخ ایران دوره اسالمی  ابو الفضل رحیمی ریزی1اصلی 133
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ادبیات و علوم انسانیتاریخ ایران دوره اسالمیسمیرا ناصر زارع 2اصلی 134

ادبیات و علوم انسانیتاریخ عمومی جهانایمان فخری1اصلی   135

ادبیات و علوم انسانیتاریخ عمومی جهانهانیه جاهدی2اصلی 136

ادبیات و علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیمینا جوزقیان2اصلی 137

ادبیات و علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیعلی مومنی دیماندول3اصلی 138

ادبیات و علوم انسانیآموزش زبان انگلیسییگانه معماریان1دخیره139

ادبیات و علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیسپیده فرهادی2ذخیره140

ادبیات و علوم انسانیآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانانزهرا اخالقی1ذخیره 141

ادبیات و علوم انسانیآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان هانیه پناهی پور2ذخیره 142

ادبیات و علوم انسانیآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان   خدیجه بختیاری3ذخیره 143

ادبیات و علوم انسانیزبان شناسیصفورا جدی کار1اصلی144

ادبیات و علوم انسانیزبان شناسی  پروا داودی2اصلی145

ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فرانسهندا پرهیزکار1اصلی 146

ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فرانسهمارال حسین پور3اصلی 147

ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان فرانسهشادی سرافراز1اصلی 148

ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان فرانسه رومینا اسدی2اصلی 149

ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربینسترن سادات حسینی اشلق2اصلی 150

ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربیسمانه اسدی بلقیس3اصلی 151

ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربیفاطمه فرجی4اصلی 152

ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربیسمانه دهقانی1ذخیره 153

حقوقحقوق تجارت بین الملل ریحانه  یاونگی 1اصلی154

حقوقحقوق تجارت بین الملل کمیل غالمی 2اصلی 155

حقوقحقوق تجارت بین الملل مصطفی جعفری همدانی 3اصلی 156

حقوقحقوق تجارت بین الملل علی کیانی نیستانکی1ذخیره157

حقوقحقوق تجارت بین الملل زهرا سادات فخاری2ذخیره 158

حقوقحقوق تجارت بین الملل امیرحسین جوان موالیی 3ذخیره 159

حقوقحقوق تجارت بین الملل زهرا نژادی خلجانی 4ذخیره160
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حقوقحقوق تجارت بین االملل کیارش صالحی5ذخیره 161

حقوقحقوق تجارت بین الملل سارا  نوریان 7ذخیره 162

حقوقحقوق خصوصی زهرا سادات فخاری 1اصلی163

حقوقحقوق خصوصی فاطمه بیرقدار2اصلی164

حقوقحقوق خصوصی لیال ایمانی اقجه کند3اصلی 165

حقوقحقوق خصوصی الهام یعقوبی 4اصلی 166

حقوقحقوق خصوصی طیب رضایی سعید 1ذخیره 167

حقوقحقوق خصوصی محمدرضا خواجوی 2ذخیره 168

حقوقحقوق خصوصی صبا صدیقی صفائی3ذخیره169

حقوقحقوق اقتصادی علی کیانی نیستانکی1اصلی170

حقوقحقوق اقتصادی محمدرضا خواجوی 2اصلی171

حقوقحقوق اقتصادی صبا صدیقی صفائی3اصلی 172

حقوقحقوق اقتصادی سارا صادقیان1ذخیره173

حقوقحقوق اقتصادی زهرا نظام آبادی 2ذخیره 174

حقوقحقوق جزا  و جرم شناسی حسنا نورایی1اصلی175

حقوقحقوق جزا  و جرم شناسی امیرحسین جوان موالئی2اصلی 176

حقوقحقوق جزا  و جرم شناسی فائزه حق بین 3اصلی 177

حقوقحقوق جزا  و جرم شناسی حوریه السادات دشتی4اصلی 178

حقوقحقوق جزا  و جرم شناسی فاطمه فاضلی نیک 5اصلی179

حقوقحقوق جزا  و جرم شناسی فاطمه بیرقدار 1ذخیره 180

حقوقحقوق جزا  و جرم شناسی دانیال نمازی 2ذخیره 181

حقوقحقوق جزا  و جرم شناسی لیال ایمانی 3ذخیره 182

حقوقحقوق عمومی دانیال نمازی 2اصلی 183

حقوقحقوق عمومی زهرا نظام آبادی 3اصلی 184

حقوقحقوق عمومی محمدرضا خواجوی 1ذخیره 185

حقوقحقوق بین االملل میرصدرا نبوی 1اصلی186

حقوقحقوق بین االملل زهرا نژادی خلجانی 2اصلی 187
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حقوقحقوق بین االملل کیارش صالحی3اصلی 188

حقوقحقوق بین االملل میرمحمد صمصام حیدری1ذخیره 189

حقوقحقوق بین االملل مبینا طباطبائیان 2ذخیره 190

حقوقحقوق مالکیت فکری سارا  نوریان 2اصلی 191

حقوقحقوق مالکیت فکری طیب رضایی سعید 3اصلی 192

حقوقحقوق مالکیت فکری محمدرضا خواجوی 1ذخیره 193

حقوقحقوق مالکیت فکری صبا صدیقی صفائی2ذخیره 194

حقوقحقوق مالکیت فکری مریم میرعارفین 3ذخیره 195

حقوقحقوق بشرمیرمحمد صمصام حیدری1اصلی 196

حقوقحقوق بشرمبینا طباطبائیان نیم آورد2اصلی197

حقوقحقوق بشرسارا صادقیان3اصلی 198

حقوقحقوق بشرمریم میرعارفین 1ذخیره 199

حقوقحقوق محیط زیستمریم میرعارفین 1اصلی 200

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزاردانوش جمنی1اصلی201

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارراضیه لرنی2اصلی 202

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارسیده ساحل سعیدی خشکرودی3اصلی 203

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزار فاطمه مرزانی4اصلی 204

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارزهرا میر ماهانی1ذخیره 205

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارزهرا سادات الجوردی2ذخیره 206

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارپویا رستمی مزرعه3ذخیره 207

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارفاطمه بهراد4ذخیره 208

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارفاطمه زهرا ادیب5ذخیره 209

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارمهتا خوبی6ذخیره210

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارمهسا سلیمانی7ذخیره211

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارزهرا سلطانی نژاد8ذخیره 212

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارپریسا سادات کالکی9ذخیره 213

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارحنانه ابراهیمیان10ذخیره 214
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مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارنرگس موحد11ذخیره 215

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارمحی الدین رجب زاده اصطهباناتی12ذخیره 216

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارمرتضی فائزی نیا13ذخیره 217

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارفاطمه حقیقی14ذخیره 218

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارسجاد حقیقت صومعه سفلی15ذخیره 219

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارسید امیر حسین احمدی16ذخیره 220

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارسحر خالقیان17ذخیره 221

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزاررضا احمدی اورزمان18ذخیره 222

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارمحمد علی ابراهیمی19ذخیره 223

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارنسترن درجاتی20ذخیره 224

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارامیر محمد فاندر21ذخیره 225

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارالهام افشار22ذخیره 226

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارپرهام زیلوچیان مقدم23ذخیره 227

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارپرتو شاهرودی24ذخیره 228

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارحدیثه محمودی25ذخیره 229

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارسید امیر مسعود میر کاظمی26ذخیره 230

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارموژان صفائی نژاد27ذخیره 231

مهندسی و علوم کامپیوترنرم افزارسید جواد بزرگ زاده رضوی28ذخیره 232

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعی آزاده فیروزعلیزاده1اصلی 233

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیسیده متینه پوشیده نودهی2اصلی 234

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیمحمد رضا توحیدی3اصلی 235

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعی سوگل علیپور اسگندانی4اصلی 236

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعی فاطمه مرزانی1ذخیره 237

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیزهرا سادات الجوردی2ذخیره 238

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیپویا رستمی مزرعه3ذخیره 239

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیفاطمه  بهراد4ذخیره 240

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیفاطمه زهرا  ادیب5ذخیره 241
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مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیمهتا   خوبی6ذخیره 242

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیمهسا  سلیمانی7ذخیره 243

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیزهرا سلطانی نژاد8ذخیره 244

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیپریسا سادات کالکی9ذخیره 245

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیحنانه ابراهیمیان10ذخیره 246

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعینرگس موحد11ذخیره 247

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیمحی الدین رجب زاده اصطهباناتی12ذخیره 248

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیمرتضی فائزی نیا13ذخیره 249

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیسجاد حقیقت صومعه سفلی14ذخیره 250

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیسید امیر حسین احمدی15ذخیره 251

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیسحر خالقیان16ذخیره 252

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیالهام غالمی متیکالیی 17ذخیره 253

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیرضا احمدی آورزمان18ذخیره 254

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیمحمد علی ابراهیمی 19ذخیره 255

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعینسترن درجاتی20ذخیره 256

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیامیر محمد فاندر21ذخیره 257

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیالهام افشار22ذخیره 258

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیمحمد  رجبی نسب23ذخیره 259

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیپرهام زیلوچیان مقدم24ذخیره 260

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیپرتو شاهرودی25ذخیره 261

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیحدیثه محمودی26ذخیره 262

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیسید امیر مسعود  میر کاظمی27ذخیره 263

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیموژان صفائی نژاد28ذخیره 264

مهندسی و علوم کامپیوترهوش مصنوعیسید جواد بزرگ زاده رضوی29ذخیره 265

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری سازمانیزهرا سادات الجوردی1اصلی 266

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری سازمانیپویا رستمی مزرعه2اصلی267

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری سازمانیمهتا خوبی1ذخیره 268
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مهندسی و علوم کامپیوترمعماری سازمانیزهرا سلطانی نژاد2ذخیره 269

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری سازمانیپریسا سادات کالکی3ذخیره270

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری سازمانینرگس موحد4ذخیره271

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری سازمانیالهام غالمی متیکالیی5ذخیره272

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترفاطمه بهراد1اصلی273

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترمهسا سلیمانی2اصلی274

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترحنانه ابراهیمیان3اصلی 275

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترمحی الدین رجب زاده اصطهباناتی4اصلی 276

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترمرتضی فائزی نیا5اصلی 277

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترفاطمه حقیقی6اصلی 278

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترسجاد حقیقت صومعه سفلی1ذخیره 279

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترسید امیر حسین احمدی2ذخیره280

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترسحر خالقیان3ذخیره 281

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترالهام   غالمی متیکالیی4ذخیره 282

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوتررضا  احمدی آورزمان5ذخیره 283

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترمحمد علی  ابراهیمی6ذخیره 284

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترنسترن درجانی7ذخیره285

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترامیر محمد فاندر8ذخیره286

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترالهام افشار9ذخیره 287

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترپرهام زیلوچیان مقدم10ذخیره 288

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترپرتو  شاهرودی11ذخیره 289

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترحدیثه محمودی12ذخیره 290

مهندسی و علوم کامپیوترمعماری کامپیوترسید امیر مسعود   میرکاظمی13ذخیره291

علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریزهرا حاج براتی1اصلی292
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریامیرحسین یاری2اصلی293
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریمهدی پهلوانی3اصلی294
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریشادنوش شیخ شرفی4اصلی295
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علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریرضا بیدهندی5اصلی296
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریآرش محمدی1ذخیره297
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریمحمدرضا توکلی3ذخیره298
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریعلی مهدیزاده4ذخیره299
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریپیام شیخ نواز جاهد5ذخیره300
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریسینا روشنی فر6ذخیره301
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریحمزه مجیدی زاده8ذخیره302
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریپریا کریمی9ذخیره303
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد نظریکلثوم محمدی10ذخیره304
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیآرش محمدی1اصلی305
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیمحمدرضا توکلی3اصلی306
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیعلی مهدیزاده1ذخیره 307
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیپیام شیخ نواز جاهد2ذخیره 308
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیسینا روشنی فر3ذخیره309
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیحمزه مجیدی زاده5ذخیره 310
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیپریا کریمی6ذخیره 311
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیکلثوم محمدی7ذخیره 312
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژینیلوفر رضی8ذخیره 313
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیآرمان کاوه9ذخیره 314
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیامیرحسین کاله دوز10ذخیره 315
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیشبنم  رحیمی طرقی11ذخیره 316
علوم اقتصادی و سیاسیاقتصاد انرژیسارا محمدزاده ببر12ذخیره317
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیعلی مهدیزداه1اصلی318
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیپیام شیخ نواز جاهد2اصلی319
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیسینا روشنی فر3اصلی320
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیحمزه مجیدی زاده2ذخیره 321
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیپریا کریمی3ذخیره322
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علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیکلثوم محمدی4ذخیره 323
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادینیلوفر رضی5ذخیره 324
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیآرمان کاوه6ذخیره 325
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیامیرحسین کاله دوز7ذخیره 326
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیشبنم رحیمی طرقی8ذخیره 327
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیسارا محمدزاده9ذخیره 328
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیسارینا خانلر خانی10ذخیره 329
علوم اقتصادی و سیاسیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادیعلی فکور11ذخیره 330
علوم اقتصادی و سیاسیمطالعات منطقه ایمصطفی رحیمی کهکی1اصلی331
علوم اقتصادی و سیاسیمطالعات منطقه ایامیررضا اردستانی باالیی2اصلی332
علوم اقتصادی و سیاسیمطالعات منطقه ایامید هراتی اصل1ذخیره333
علوم اقتصادی و سیاسیمطالعات منطقه ایعلی شرفی2ذخیره334
علوم اقتصادی و سیاسیمطالعات منطقه ایسیده سارا فاطمیان3ذخیره335
علوم اقتصادی و سیاسیمطالعات منطقه ایمحمد حسین عارفی دوست ماسوله4ذخیره336
علوم اقتصادی و سیاسیمطالعات منطقه ایامیرساالر بروجردی5ذخیره337
علوم اقتصادی و سیاسیروابط بین المللامید هراتی اصل1اصلی338
علوم اقتصادی و سیاسیروابط بین المللعلی شرفی2اصلی339
علوم اقتصادی و سیاسیروابط بین المللمصطفی رحیمی کهکی1ذخیره340
علوم اقتصادی و سیاسیروابط بین المللامیررضا اردستانی باالیی2ذخیره341
علوم اقتصادی و سیاسیروابط بین المللسیده سارا فاطمیان3ذخیره342
علوم اقتصادی و سیاسیاندیشه سیاسی در اسالمامیرساالر بروجردی1اصلی343
علوم اقتصادی و سیاسیاندیشه سیاسی در اسالمعلی شرفیذخیره344
علوم اقتصادی و سیاسیعلوم سیاسیمحمدرضا ملک آبادی1اصلی345
علوم اقتصادی و سیاسیعلوم سیاسیسیده سارا فاطمیان2اصلی346
علوم اقتصادی و سیاسیعلوم سیاسیامیرساالر بروجردی1ذخیره347
علوم اقتصادی و سیاسیعلوم سیاسینوید تابش2ذخیره 348
علوم اقتصادی و سیاسیعلوم سیاسیامین صانعی3ذخیره349
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خانوادهروان شناسی بالینی گرایش خانوادهنیکو پیشکاری1اصلی350

خانوادهروان شناسی بالینی گرایش خانوادهنازنین آکاتی2اصلی351

خانوادهروان شناسی بالینی گرایش خانوادهمژگان رضوانی شکیب3اصلی352

خانوادهروان شناسی بالینی گرایش خانوادهفرناز گل محمدی1ذخیره 353

خانوادهروان شناسی بالینی گرایش خانوادهنجمه سادات عالالدین2ذخیره354

خانوادهروان شناسی بالینی گرایش خانوادهفاطمه فیروزان4ذخیره 355

خانوادهروان شناسی بالینی گرایش خانوادهسپیده سمایی5ذخیره 356

خانوادهحقوق خانوادهفاطمه سادات حسینی1اصلی357

خانوادهحقوق خانوادهرامبد دومیرانی3اصلی 358

خانوادهحقوق خانوادهمیرمحمد صمصام حیدری1ذخیره 359

خانوادهحقوق خانوادهالهام یعقوبی2ذخیره 360

خانوادهحقوق خانوادهسارا سادات موسوی3ذخیره361

خانوادهحقوق خانوادهمحیا سخا4ذخیره362

خانوادهحقوق خانوادهمحسن زارع ده آبادی5ذخیره 363

علوم شناختی و مغزتوانبخشی شناختی امیر حسین هادیان1اصلی364

علوم شناختی و مغزتوانبخشی شناختیپرنیان صابری کاخکی2اصلی365

علوم شناختی و مغزتوانبخشی شناختیمریم انصاری3اصلی 366

علوم شناختی و مغزتوانبخشی شناختیزهرا حلی ساز4اصلی 367

علوم شناختی و مغزتوانبخشی شناختیغزال مالزاده 1ذخیره 368

علوم شناختی و مغزتوانبخشی شناختیثمین بهار شانجانی2ذخیره 369

علوم شناختی و مغزتوانبخشی شناختیلیال ضیایی3ذخیره 370

علوم شناختی و مغزتوانبخشی شناختیحدیثه ناطقی4ذخیره 371

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی بالینی کودک و نوجوان فرزانه ابراهیمی 1اصلی372

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی بالینی کودک و نوجوان زهرا حلی ساز2اصلی373

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی بالینی کودک و نوجواننیکو پیشکاری1ذخیره 374

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی بالینی کودک و نوجوان عباس ابراهیم زاده2ذخیره 375

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی تربیتیمریم انصاری اسفه1ذخیره 376
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علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی تربیتیالهام فرجیان2ذخیره 377

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی تربیتیالهام سادات آل سید غفور3ذخیره378

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی عمومی لیال ضیایی قهنویه1اصلی 379

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی عمومی پرنیان صابری کاخکی2اصلی380

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی عمومی مرضیه دین دوست1ذخیره 381

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی عمومی فاطمه فیروزان2ذخیره 382

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره خانواده ثمین بهارشانجانی1اصلی383

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره خانواده مرضیه دین دوست2اصلی384

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره خانواده لیال رنگ آمیز طوسی1ذخیره 385

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره خانواده الهام سادات امام2ذخیره 386

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره خانواده فرناز گل محمدی3ذخیره387

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره مدرسهنگار سادات میرکاظم1اصلی388

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره مدرسه ثنا حیدری2اصلی389

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره مدرسه مونا مکی1ذخیره 390

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره مدرسه زهرا حبیبی2ذخیره 391

علوم تربیتی و روانشناسیمشاوره مدرسه پریسا صفرپور مرکیه3ذخیره392

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی بالینی مهتا عباس پور 1اصلی393

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی بالینی فاطمه بمانی پور2اصلی394

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی بالینی فاطمه فیروزان1ذخیره 395

علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسی بالینی امین رحمتی2ذخیره 396

علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانیمحدثه استاد باقر1اصلی397

علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشیبهنوش بهرامی1اصلی398

علوم ورزشی و تندرستییازاریابی ورزشی- مدیریت ورزشی مریم سلیمانی تهرانی 1اصلی399

علوم ورزشی و تندرستییازاریابی ورزشی- مدیریت ورزشی مریم مقدم2اصلی400

علوم ورزشی و تندرستییادگیری و کنترل حرکتی- رفتار حرکتیفاطمه سالمی 1اصلی401

علوم ورزشی و تندرستییادگیری و کنترل حرکتی- رفتار حرکتیفاطمه گرجی نژاد2اصلی402

علوم ورزشی و تندرستییادگیری و کنترل حرکتی- رفتار حرکتیسیده سپیده روحانی سراجی1ذخیره 403
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علوم ورزشی و تندرستیروانشناسی ورزشیمهتاب امیری 1اصلی 404

علوم ورزشی و تندرستیروانشناسی ورزشیپروانه کریمی2اصلی 405

علوم ورزشی و تندرستیامدادگر ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیصبا نظری تاج آبادی1اصلی406

علوم ورزشی و تندرستیامدادگر ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیمریم دلیرانی 2اصلی407

علوم ورزشی و تندرستیامدادگر ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیفائزه معصومی 3اصلی 408

علوم ورزشی و تندرستیامدادگر ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیمریم محمود صالحی4اصلی 409

علوم ورزشی و تندرستیامدادگر ورزشی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیمرضیه بهنام پور1ذخیره 410

علوم ورزشی و تندرستیفیزیولوژی ورزشی کاربردی-فیزیولوژی ورزشی کیمیا کاویانی پور1اصلی411

علوم ورزشی و تندرستیفیزیولوژی ورزشی کاربردی-فیزیولوژی ورزشی افشین سراجی2اصلی412

علوم ورزشی و تندرستیفیزیولوژی ورزشی کاربردی-فیزیولوژی ورزشی نجمه قلم سیاه 1ذخیره 413

علوم ورزشی و تندرستیفیزیولوژی ورزشی کاربردی-فیزیولوژی ورزشی حسین امیری2ذخیره 414

علوم ورزشی و تندرستیفیزیولوژی ورزشی محض-فیزیولوژی ورزشی نجمه قلم سیاه 2اصلی 415

علوم ورزشی و تندرستیفیزیولوژی ورزشی محض-فیزیولوژی ورزشی  صنم میرزایی مغامیر1ذخیره 416

علوم ورزشی و تندرستیفیزیولوژی ورزشی محض-فیزیولوژی ورزشی محمدمهدی جلیلی2 ذخیره 417

فضای مجازیمخابرات امن و رمزنگاری-مهندسی برقعلی رضاپور1اصلی418
فضای مجازیسیستم های اطالعاتی-مهندسی صنایعسیدعلیرضا موسویان انارکی1اصلی419
فیزیکفیزیک گرایش حالت جامدمهکامه سلیمی مقدم1اصلی420

فیزیکفیزیک گرایش حالت جامدامین آقای نائینی2اصلی421

فیزیکفیزیک گرایش حالت جامدعلیرضا هاشمی4اصلی422

فیزیکفیزیک گرایش حالت جامدفاطمه زهرا صادقی5اصلی423

فیزیکفیزیک گرایش حالت جامدهدی طائب1ذخیره 424

فیزیکفیزیک گرایش حالت جامدابوالفضل رسولی اردالن2ذخیره 425

فیزیکفیزیک گرایش حالت جامدمژگان شیرین3ذخیره426

فیزیکفیزیک گرایش حالت جامدسیده مرضیه شیوا4ذخیره427

فیزیکفیزیک گرایش حالت جامدمرضیه رضائی برسری5ذخیره428

فیزیکاپتیک و لیزرامیر محمد طائی1اصلی 429

فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرسیده مرضیه شیوا2اصلی 430
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فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرزهرا امینی3اصلی 431

فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرشهریار زینالی4اصلی 432

فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرشیرین مژگان 1ذخیره 433

فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرنگین شکوری تبریزی2ذخیره 434

فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرفاطمه زهرا صادقی3ذخیره 435

فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرهدی طائب4ذخیره 436

فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرمهکامه سلیمی مقدم5ذخیره 437

فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرابوالفضل رسولی اردالن8ذخیره 438

فیزیکفیزیک گرایش اپتیک و لیزرامین آقای نائینی9ذخیره 439

فیزیکفیزیک گرایش پالسماابوالفضل رسولی اردالن1اصلی440

فیزیکفیزیک گرایش پالسمامرضیه رضائی برسری2اصلی441

فیزیکفیزیک گرایش پالسماامیر محمد طائی1ذخیره442

فیزیکفیزیک گرایش پالسماشهریار زینالی2ذخیره443

فیزیکفیزیک گرایش پالسماشیرین مژگان 3ذخیره444

فیزیکفیزیک گرایش پالسمانگین شکوری تبریزی4ذخیره445

فیزیکفیزیک گرایش پالسمافاطمه زهرا صادقی5ذخیره446

فیزیکفیزیک گرایش پالسماسیده مرضیه شیوا6ذخیره447

فیزیکفیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکاشکان بیات1اصلی448

فیزیکفیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکاحمدرضا نوری زنوز1ذخیره449

فیزیکفیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکسید امیررضا اجاقی2ذخیره450

فیزیکفیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکجواد نظری علی آبادی3ذخیره451

فیزیکفیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیکوحید اسرافیلیان4ذخیره452

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسینگین السادات رضیان1اصلی453

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیمریم مالکی2اصلی454

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیپریسا هاشمی3اصلی455

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیاحمدرضا نوری زنوز4اصلی456

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیعلیرضاحاجی سید جوادی5اصلی457
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فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیسید حسین میرافشار1ذخیره458

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیفرزاد کریمی2ذخیره459

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیوحید اسرافیلیان3ذخیره460

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیسعیده محمدی 4ذخیره461

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیاشکان بیات5ذخیره462

فیزیکفیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسیآهو آریانی6ذخیره463

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هاسید امیررضا اجاقی1اصلی464

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هاآهو آریانی2اصلی465

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هاوحید اسرافیلیان3اصلی 466

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هاسید حسین میرافشار1ذخیره467

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هاعلیرضا حاجی سید جوادی2ذخیره468

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هاجواد نظری علی آبادی3ذخیره469

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هامریم مالکی4ذخیره470

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هاسعیده محمدی 5ذخیره471

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هاپریسا هاشمی6ذخیره 472

فیزیکفیزیک گرایش ذرات بنیادی ونظریه میدان هانگین السادات رضیان7ذخیره 473

فیزیکفیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدههدی طائب1اصلی474

فیزیکفیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهفرزاد کریمی2اصلی475

فیزیکفیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهسعیده محمدی 3اصلی476

فیزیکفیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهعلیرضا هاشمی2ذخیره477

فیزیکفیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهپریسا هاشمی4ذخیره478

فیزیکفیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهسید حسین میرافشار5ذخیره479

فیزیکفیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهشهریار زینالی6ذخیره480

علوم زمینسنجش از دور - سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی نفیسه زارع مهرجردی1اصلی481

علوم زمینسیستم اطالعات جغرافیایی - سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی مریم عبدالمالکی1اصلی482

علوم زمینسیستم اطالعات جغرافیایی- سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی زهرا عباس زاده1ذخیره 483

علوم زمینجغرافیای سیاسیپریسا کالنتری1اصلی484
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آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



علوم زمینجغرافیای سیاسیسارا ابطحی2اصلی485

علوم زمینجغرافیای سیاسینفیسه زارع مهرجردی1ذخیره 486

علوم زمینآمایش شهری - جغرافیا و برنامه ریزی شهری زهرا ارژنگ1اصلی487

علوم زمینآمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری زهرا عباس زاده2اصلی488

علوم زمینآمایش شهری - جغرافیا و برنامه ریزی شهری محمد حسن ناصری تخته3اصلی 489

علوم زمینآمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری مریم عبدالمالکی1ذخیره 490

علوم زمینآمایش شهری - جغرافیا و برنامه ریزی شهری رضوان بیرانوند2ذخیره 491

علوم زمینمحیط زیست شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری رضوان بیرانوند1اصلی492

علوم زمینمحیط زیست شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری مهال اسدی2اصلی493

علوم زمینآب و هوا شناسی محیطی- آب و هوا شناسی نگار خانی1اصلی494

علوم زمینژئومورفولوژی و آمایش محیط- ژئومورفولوژی کیمیا پور میرزابیگی1اصلی495

علوم زمینژئومورفولوژی و آمایش محیط- ژئومورفولوژی سالله مهرگان پناه2اصلی496

علوم زمینآب زمین شناسی - علوم زمین حدیثه رضایی1اصلی497

علوم زمینزمین شناسی اقتصادی- علوم زمین انوشا بادیانی1اصلی498

علوم زمینزمین ساخت - علوم زمین مینا وظیفه دار1اصلی499

علوم زمینرسوب شناسی و سنگ شناسی- علوم زمین هانیه سادات حسینی 1اصلی500

علوم زمینرسوب شناسی و سنگ شناسی- علوم زمین زینب اسعدی2اصلی501

علوم ریاضیآمارریاضیحدیثه ناطقی1اصلی502

علوم ریاضیآمارریاضیصدیقه نورانی پیله رود2اصلی503

علوم ریاضیآمارریاضیفاطمه زیاری3اصلی 504

علوم ریاضیآمارریاضیمائده  قصری4اصلی 505

علوم ریاضیآماراقتصادی و اجتماعیآدیتیا بابایان تازه کند1اصلی506

علوم ریاضیآماراقتصادی و اجتماعینیلوفر بختیاری2اصلی507

علوم ریاضیآماراقتصادی و اجتماعیفاطمه شاپورزاده3اصلی508

علوم ریاضیآمار اقتصادی و اجتماعیراضیه رضایی4اصلی 509

علوم ریاضیآماراقتصادی و اجتماعیمحیا شاطریان1ذخیره 510

علوم ریاضیبیم سنجیرویا مشتاق فرد1اصلی 511
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علوم ریاضیبیم سنجیزهرا  اروجی2اصلی 512

علوم ریاضیبیم سنجیثمین محبوب فر 3اصلی 513

علوم ریاضیبیم سنجیمائده  قصری1ذخیره 514

علوم ریاضیعلوم کامپیوتر غزال مالزاده 1اصلی 515

علوم ریاضیعلوم کامپیوتر میترا لشکری2اصلی 516

علوم ریاضیعلوم کامپیوتر مهسا سعادت 3اصلی 517

علوم ریاضیعلوم کامپیوتر کیمیا محمدی محمدی4اصلی 518

علوم ریاضیعلوم کامپیوتر زهرا قربانی جیرنده5اصلی 519

علوم ریاضیعلوم کامپیوتر یحیی پورسلطانی1ذخیره 520

علوم ریاضیعلوم کامپیوتر مهسا سلیمانی2ذخیره 521

علوم ریاضیعلوم کامپیوتر یاسمن شهراسبی3ذخیره 522

علوم ریاضیعلوم کامپیوتر عطیه کاظمی4ذخیره 523

علوم ریاضیعلوم دادهیاسمن شهراسبی1اصلی524

علوم ریاضیعلوم دادهیحیی پور سلطانی2اصلی525

علوم ریاضیعلوم دادهمهسا سعادت1ذخیره 526

علوم ریاضیعلوم دادهزهرا اروجی2ذخیره 527

علوم ریاضیعلوم دادهکیمیا محمدی محمدی3ذخیره 528

علوم ریاضیعلوم دادهزهرا قربانی جیرنده4ذخیره 529

علوم ریاضیعلوم دادهزهرا کاظمی مجرد 5ذخیره 530

علوم ریاضیآنالیز عددیسید محسن جاللی حاجی آبادی2اصلی531

علوم ریاضیآنالیز عددیمعصومه کار آموزیان3اصلی532

مهندسی هسته ایراکتور- مهندسی هسته ایالهام سرداری عمیدآبادی1اصلی 533

مهندسی هسته ایچرخه سوخت- مهندسی هسته ایالهه مقدمی 1اصلی 534

مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها- مهندسی هسته ایهاجر باقریان سهلوانی1اصلی 535

مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها- مهندسی هسته ایزهرا شریفی درآمدی1ذخیره 536

مهندسی هسته ایپرتو پزشکی- مهندسی هسته ایزهرا شریفی درآمدی1اصلی 537

مهندسی هسته ایپرتو پزشکی- مهندسی هسته ایالهام سرداری عمیدآبادی1ذخیره 538
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آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



مهندسی هسته ایپرتو پزشکی- مهندسی هسته ایالهه مقدمی 2ذخیره 539

مهندسی هسته ایپرتو پزشکی- مهندسی هسته ایهاجر باقریان سهلوانی3ذخیره 540

معماریمطالعات معماری ایران فاطمه سادات حسینی امامی1اصلی541

معماریمطالعات معماری ایران موژان مهدیان1ذخیره 542

معماریبازسازی پس از سانحهنیکو سرشتی1اصلی543

معماری طراحی شهریساحل مینایی1اصلی544

معماری طراحی شهریموژان مهدیان2اصلی545

معماری طراحی شهریسیده فاطمه اتحادی3اصلی546

معماری طراحی شهریفاطمه سادات حسینی امامی1ذخیره 547

معماری طراحی شهریزهرا صادقی2ذخیره 548

معماری طراحی شهریمهدی شکیبا منش3ذخیره549

معماری طراحی شهریمهال بصیری عطار4ذخیره550

معماری طراحی شهریندا کمالی5ذخیره551

معماریبرنامه ریزی منطقه ایدرسا احیا1اصلی552

معماریبرنامه ریزی منطقه ایساناز کرم پور محمد آبادی2اصلی 553

معماریبرنامه ریزی منطقه ایمهال بصیری عطار3اصلی 554

معماریبرنامه ریزی شهریندا کمالی 1اصلی555

معماریبرنامه ریزی شهریمهدی شکیبامنش2اصلی556

معماریبرنامه ریزی شهریعلی خسروی3اصلی557

معماریمعماری منظرکیمیا مجتبوی1اصلی558

معماریمعماری منظرزهراصادقی2اصلی559

معماریمعماری منظرنیکو سرشتی2ذخیره 560

معماریمعماری منظرشادی آقایی لنبران3ذخیره561

معماریمهندسی معماریفاطمه اتو کش1اصلی562

معماریمهندسی معماریفاطمه حقیقی3اصلی 563

معماریمهندسی معماریکسری شرافت4اصلی 564

معماریمهندسی معماریملیکا مقبلی هنزایی5اصلی 565
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معماریمهندسی معماریزهرا صادقی1ذخیره 566

معماریمهندسی معماریفاطمه بهبودزاده 2ذخیره 567

معماریمهندسی معمارینیکو سرشتی3ذخیره568

معماریمهندسی معماریمعصومه خیری4ذخیره569

معماریمدیریت پروژه و ساختمهدیه کاظمی1اصلی570

معماریمدیریت پروژه و ساختملیکا روح افشاری2اصلی571

معماریمدیریت پروژه و ساختیونس صادقی3اصلی 572

معماریمدیریت پروژه و ساختموژان مهدویان 1ذخیره 573

معماریمدیریت پروژه و ساختزکیه مکارم3ذخیره574

معماریمعماری بیونیک- فناوری معماری حسین صدقی زاده 1اصلی575

معماریمعماری بیونیک- فناوری معماری فریده عسکری2اصلی576

معماریمعماری بیونیک- فناوری معماری بشری جهان آرا3اصلی 577

معماریمعماری بیونیک- فناوری معماری آرمان توکلی نسب1ذخیره 578

معماریمعماری بیونیک- فناوری معماری علیرضا محیط2ذخیره 579

معماریمعماری و انرژییزدان ابراهیمی1اصلی580

معماریمعماری و انرژیمریم دانشی2اصلی581

معماریمعماری و انرژیغزال سنبلی1ذخیره 582

معماریمعماری و انرژیکسری شرافت2ذخیره 583

معماریمعماری و انرژیشادی آقایی لنبران3ذخیره584

معماریمعماری و انرژیفاطمه بهبودزاده 4ذخیره585

معماریحفاظت و مرمت میراث معماری- رمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی سید جمیل حسینی1اصلی586

معماریحفاظت و مرمت میراث معماری- رمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی فاطمه میرزایی برزکی2اصلی587

معماریحفاظت و مرمت میراث معماری- رمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی زکیه مکارم3اصلی588

معماریحفاظت و مرمت میراث معماری- رمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی سونیا نجف اشرفی1ذخیره 589

معماریحفاظت و مرمت میراث معماری- رمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی فاطمه سادات حسینی امامی2ذخیره 590

معماریحفاظت و مرمت میراث معماری- رمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حمید درویشی دستگردی3ذخیره591

علوم زیستیزیست دریا گرایش جانوران دریاامین قانع 1اصلی592
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علوم زیستیزیست دریا گرایش جانوران دریامعصومه خسروی آغچه کند1ذخیره 593
علوم زیستیفیزیولوژی- زیست شناسی جانوریبیتا زمانی1اصلی594
علوم زیستیفیزیولوژی- زیست شناسی جانوریمائده رزاقی مقدم کاشانی1ذخیره 595
علوم زیستیفیزیولوژی- زیست شناسی جانوریمهسا علیدوست سحرخیز الهیجی2ذخیره 596
علوم زیستیفیزیولوژی- زیست شناسی جانوریشیما کریمی افشار3ذخیره597
علوم زیستیسلولی و تکوینی-زیست شناسی جانوریکیارش طبی1اصلی598
علوم زیستیسلولی و تکوینی-زیست شناسی جانوریمائده رزاقی مقدم کاشانی2اصلی599
علوم زیستیسلولی و تکوینی-زیست شناسی جانوریطاها آقاجان زاده1ذخیره 600
علوم زیستیسلولی و تکوینی-زیست شناسی جانوریزهرا اشراقی تفرشی2ذخیره 601
علوم زیستیسلولی و تکوینی-زیست شناسی جانوریفاطمه اشراقی تفرشی3ذخیره602
علوم زیستیسلولی و تکوینی-زیست شناسی جانوریامین قانع4ذخیره603
علوم زیستیبیوسیستماتیک-زیست شناسی جانوریهدی السادات کیمیایی1اصلی604
علوم زیستیبیوسیستماتیک-زیست شناسی جانوریبیتا زمانی عالئی1ذخیره 605
علوم زیستیبیوسیستماتیک-زیست شناسی جانوریطاها آقاجان زاده2ذخیره 606
علوم زیستیبیوتکنولوژی کشاورزیزهرا سبیلی1اصلی607
علوم زیستیبیوتکنولوژی کشاورزی محمد رمضانی کپورچالی2اصلی608
علوم زیستیبیوتکنولوژی کشاورزیشیرین روزبهانی1ذخیره 609
علوم زیستیزیست شناسی میکروبهای بیماری زا- میکروبیولوژیمعصومه نوروز پور چاری1اصلی610
علوم زیستیزیست شناسی میکروبهای بیماری زا- میکروبیولوژیشهرزاذ عسکری2اصلی611
علوم زیستیزیست شناسی میکروبهای بیماری زا- میکروبیولوژیزینب ونک1ذخیره 612
علوم زیستیزیست شناسی میکروبهای بیماری زا- میکروبیولوژیمهسا  علیدوست سحر خیز الهیجی3ذخیره613
علوم زیستیمیکروبیولوژی صنعتی- میکروبیولوژینوشین ارشدی1اصلی614
علوم زیستیمیکروبیولوژی صنعتی- میکروبیولوژیمحمد جواد گل محمدی سنجانی2اصلی615
علوم زیستیمیکروبیولوژی صنعتی- میکروبیولوژیپوریا بهمنی کلور1ذخیره 616
علوم زیستیمیکروبیولوژی صنعتی- میکروبیولوژیمعصومه نوروز پور چاری2ذخیره 617
علوم زیستیزیست فناوری میکروبییاسمین زرینه زاد1اصلی618
علوم زیستیزیست فناوری میکروبیفاطمه السادات حسینی نام2اصلی619
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علوم زیستیزیست فناوری میکروبیشهرزاد عسکری1ذخیره 620
علوم زیستیزیست فناوری میکروبیفاطمه اشرافی تفرشی2ذخیره 621
علوم زیستیزیست فناوری میکروبیزهرا اشرافی تفرشی3ذخیره622
علوم زیستیزیست فناوری میکروبیسپیده ناصری4ذخیره623
علوم زیستیژنتیک-زیست شناسی سلولی و مولکولیملیکا آگاهی1اصلی624
علوم زیستیژنتیک-زیست شناسی سلولی و مولکولیمعصومه خسروی آغچه کند2اصلی625
علوم زیستیژنتیک-زیست شناسی سلولی و مولکولیبیتا زمانی عالئی1ذخیره 626
علوم زیستیژنتیک-زیست شناسی سلولی و مولکولیسمیرا خداپرست اسکدهی2ذخیره 627
علوم زیستیژنتیک-زیست شناسی سلولی و مولکولیفاطمه اکبری3ذخیره628
علوم زیستیژنتیک-زیست شناسی سلولی و مولکولیفرزام فرنوش4ذخیره629
علوم زیستیریز زیست فناوریزهرا اشرافی تفرشی1اصلی630
علوم زیستیریز زیست فناوریفاطمه اشرافی تفرشی2اصلی631
علوم زیستیریز زیست فناوریملیکا آگاهی1ذخیره 632
علوم زیستیریز زیست فناوریمعصومه خسروی آغچه کند2ذخیره 633
علوم زیستیریز زیست فناوریفاطمه اکبری3ذخیره634
علوم زیستیریز زیست فناوریغزل ارجمند تهرانی4ذخیره635
برقسامانه برقی حمل ونقلامیر مهدی خسروی الریجانی1اصلی 636
برقسامانه برقی حمل ونقلسامان مددزاده2اصلی 637
برقسامانه برقی حمل ونقلبهرام کمالی نژاد3اصلی 638
برقسامانه برقی حمل ونقلعلی پور حسین1ذخیره 639
برقسامانه برقی حمل ونقل علی سجادی2ذخیره 640
برقسامانه برقی حمل ونقلامیرحسین اکبری شریف3ذخیره 641
برقسامانه برقی حمل ونقلسید محمد رزاقی مقدم4ذخیره 642
برقسامانه برقی حمل ونقلعلی محمد مساحی بزرگی5ذخیره 643
برقسامانه برقی حمل ونقلمحمد کرم سیما6ذخیره 644
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیحسین قلیزاده1اصلی645
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیعلی پورحسین2اصلی646
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برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیامیرحسین اکبری شریف3اصلی 647
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیعلی سجادی4اصلی 648
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیمهدی  قوامی نژاد5اصلی 649
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیامیر حسن بابانژاد کفشگر1ذخیره 650
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیامیر مهدی خسروی الریجانی2ذخیره 651
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیسامان مددزاده3ذخیره 652
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیمحمد شهابی4دخیره 653
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکینریمان نصراهلل زاده ساروی5ذخیره 654
برقالکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیبهرام کمالی نژاد6ذخیره 655
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکپوریا پوراسالمی 1اصلی656
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکسید مهدی زعفرانچی 2اصلی657
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکآیدا فیروزی3اصلی 658
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکحسن صفی نژاد4اصلی 659
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکآزاده سادات موسوی5اصلی 660
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکسید محمد رزاقی مقدم1ذخیره 661
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکعلیرضا محی الدینی2ذخیره 662
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکثمین حنیفی3ذخیره663
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکهدی ابراهیمی4ذخیره 664
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکمحمدحسین قریب5ذخیره 665
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکپدرام شیرمحمدی6ذخیره 666
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکمهدی قوامی نژاد7ذخیره 667
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکعلی پورحسین8ذخیره 668
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکمحمد چراغی نیا9ذخیره 669
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکطراوت جباری صدودی10ذخیره 670
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکصبا بلوری فر11ذخیره 671
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکعلی بهاری مالیری12ذخیره672
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکمهدی صحافی13ذخیره 673
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برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکمهرداد تنهایی نوقابی14ذخیره 674
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکعلی قاسمی بوسجین15ذخیره 675
برقسیستم های الکترونیک دیجیتال- الکترونیکمانوش سمیعی16ذخیره 676
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکپدرام شیرمحمدی1اصلی677
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکطراوت جباری صدودی2اصلی678
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکصبا بلوری فر3اصلی 679
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکسید مهدی زعفرانچی1ذخیره 680
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکمهدی قوامی نژاد2ذخیره 681
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکآیدا فیروزی3ذخیره682
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکحسن صفی نژاد4ذخیره 683
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکسید محمد رزاقی مقدم5ذخیره 684
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکعلیرضا محی الدینی6ذخیره 685
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکثمین حنیفی7ذخیره 686
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکفاطمه اخالقی فرد8ذخیره 687
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکعلی قاسمی بوسجین9ذخیره 688
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکحسین شیخ الرییس10ذخیره 689
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکمحمدحسین قریب11ذخیره 690
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکحسن هوشدارپور12ذخیره691
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکمحمد امین ساعت ساز13ذخیره 692
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکمحمدجواد طاهری هنجنی14ذخیره 693
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکهدی ابراهیمی15ذخیره 694
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکمحمد شهابی16ذخیره 695
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکمهدی صحافی17ذخیره 696
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکعلی بهاری مالیری18ذخیره 697
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکعلی یوسفی نژاد راوری19ذخیره 698
برقمدارهای مجتمع الکترونیک- الکترونیکسعید نداف دشت بیاض20ذخیره 699
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکحسن هوشدارپور1اصلی700
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برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکمتینه سادات حسینی قیداری2اصلی701
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکمحمدحسین قریب 3اصلی 702
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکآیدا فیروزی1ذخیره 703
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکحسن صفی نژاد2ذخیره 704
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکعلیرضا محی الدینی3ذخیره 705
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکثمین حنیفی4ذخیره 706
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکعلی بهاری مالیری5ذخیره 707
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکمحمدرسول تقوی6ذخیره 708
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکعلی قاسمی بوسجین7ذخیره 709
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکمصطفی ابراهیمی8ذخیره 710
برقافزاره های میکرو و نانوالکترونیک- الکترونیکسعید نداف دشت بیاض9ذخیره 711
برقسیستم-مخابراتحجت نویدان1اصلی712
برقسیستم-مخابرات  سجاد باقری2اصلی713
برقسیستم-مخابرات مانوش سمیعی3اصلی 714
برقسیستم-مخابراتفاطمه بهادری4اصلی 715
برقسیستم-مخابراتمحمد امین ساعت ساز1ذخیره 716
برقسیستم-مخابراتمریم انصاری فرد 3ذخیره717
برقسیستم-مخابراتعلی رضاپور4ذخیره 718
برقسیستم-مخابراتمحمد جواد طاهری هنجنی5ذخیره 719
برقسیستم-مخابراتمحمد چراغی نیا6ذخیره 720
برقسیستم-مخابراتمحمد امین خالقی دهشیریم7ذخیره 721
برقسیستم-مخابراتهادی خرسند8ذخیره 722
برقمیدان و موج- مخابراتمحمد امین ساعت ساز1اصلی723
برقمیدان و موج- مخابراتمریم انصاری فرد3اصلی 724
برقمیدان و موج- مخابراتمحمد رسول تقوی4اصلی 725
برقمیدان و موج- مخابراتحجت نویدان1ذخیره 726
برقمیدان و موج- مخابرات  سجاد باقری2ذخیره 727
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برقمیدان و موج- مخابرات مانوش سمیعی 3ذخیره728
برقمیدان و موج- مخابراتعلی رضاپور4ذخیره 729
برقمیدان و موج- مخابراتمحمد جواد طاهری هنجنی5ذخیره 730
برقمیدان و موج- مخابراتمحمد چراغی نیا6ذخیره 731
برقمیدان و موج- مخابراتمحمد امین خالقی دهشیریم7ذخیره 732
برقمیدان و موج- مخابراتهادی خرسند8ذخیره 733
برقمیدان و موج- مخابراتفاطمه بهادری9ذخیره 734
برقمیدان و موج- مخابراتعلی جعفری10ذخیره 735
برقمیدان و موج- مخابراتسارا وجدانی11ذخیره 736
برقمیدان و موج- مخابراتعلی یوسفی نژاد راوری12ذخیره737
برقکنترلعرفان عبدلی نیافرد1اصلی738
برقکنترلریحانه شاه علی2اصلی739
برقکنترلفاطمه اخالقی فرد3اصلی 740
برقکنترلامین اسماعیلی ارمی4اصلی 741
برقکنترلمحسن رجبی5اصلی 742
برقکنترلدانیال چاقو ساز مسجدی6اصلی 743
برقکنترلمتینه سادات حسینی قیداری1ذخیره 744
برقکنترلآزاده سادات موسوی2ذخیره 745
برقکنترلمحمد کرم سیما3ذخیره 746
برقمدیریت  برنامه ریزی سیستمهای انرژیعلی محمد مساحی بزرگی1اصلی 747
برقمدیریت  برنامه ریزی سیستمهای انرژیسید محمد شبیری1اصلی748
برقمدیریت  برنامه ریزی سیستمهای انرژیمهدی کریمی2اصلی749
برقمدیریت  برنامه ریزی سیستمهای انرژینریمان نصراهلل زاده ساروی3اصلی 750
برقمدیریت  برنامه ریزی سیستمهای انرژیحسین قلیزاده1ذخیره 751
برقمدیریت  برنامه ریزی سیستمهای انرژیبهرام کمالی نژاد2ذخیره 752
برقسیستم های قدرتحسین غریب وند1اصلی753
برقسیستم های قدرتداریوش قلی پور چناری2اصلی754
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برقسیستم های قدرتمحمد شهابی3اصلی 755
برقسیستم های قدرتامیرحسن بابانژاد کفشگر4اصلی 756
برقسیستم های قدرتبهرام کمالی نژاد1ذخیره 757
برقسیستم های قدرتعلی سجادی2ذخیره 758
برقسیستم های قدرتحسین قلیزاده3ذخیره 759
برقسیستم های قدرتنریمان نصراهلل زاده ساروی4ذخیره 760
برقسیستم های قدرتمهدی عباسی قادی5ذخیره 761
برقسیستم های قدرتامیرمهدی خسروی الریجانی6ذخیره 762
مدیریت و حسابداریحسابدار یفاطمه بابازاده2اصلی763

مدیریت و حسابداریحسابداری علیرضا تاری وردی1ذخیره 764

مدیریت و حسابداریحسلبداری مدیریت حسین جعفری سرونی1اصلی765

مدیریت و حسابداریحسابداری مدیریتپونه اسدیان 2اصلی766

مدیریت و حسابداریحسابداری مدیریتبهناز دهقانی احمد ابادی1ذخیره 767

مدیریت و حسابداریحسابرسی سمن اخگری 1اصلی768

مدیریت و حسابداریحسابرسیفاطمه خدابنده لو2اصلی769

مدیریت و حسابداریحسابرسیسحر سادات وکیلی 1ذخیره 770

مدیریت و حسابداریمدیریت مالی علی رضائی 2اصلی771

مدیریت و حسابداریمدیریت مالی مائده مجیدیان1ذخیره 772

مدیریت و حسابداریمدیریت مالی صبا سادات فاضل2ذخیره 773

مدیریت و حسابداریتولید و عملیاتمحمد مهدی هلل گانی1اصلی774

مدیریت و حسابداریتولید و عملیاتمحمد محمدزاده گنابادی2اصلی775

مدیریت و حسابداریتولید و عملیاتعلی زینال1ذخیره 776

مدیریت و حسابداریتحقیق در عملیاتعلی معین فر1اصلی777

مدیریت و حسابداریتحقیق در عملیاتعلی زینال2اصلی 778

مدیریت و حسابداریتحقیق در عملیاتمهال تیموری1ذخیره 779

مدیریت و حسابداریمدیریت کیفیت و بهره وریسارا کریمی صفت1اصلی 780

مدیریت و حسابداریمدیریت کیفیت و بهره وریرعنا قره داغی1ذخیره781
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مدیریت و حسابداریبازرگانی بین الملل- مدیریت بازرگانی یاسمن توحیدی نسب1اصلی782

مدیریت و حسابداریبازرگانی بین الملل-مدیریت بازرگانی امیر محمد جابریان1ذخیره783

مدیریت و حسابداریبازرگانی بین الملل-مدیریت بازرگانی مریم اصف الدوله2ذخیره 784

مدیریت و حسابداریبازرگانی بین الملل-مدیریت بازرگانی تارا زیبنده خوی3ذخیره785

مدیریت و حسابداریبازاریابی_ مدیریت بازرگانیصبا عرفی1اصلی786

مدیریت و حسابداریبازاریابی_مدیریت بازرگانیکیمیا قارون دستجردی2اصلی787

مدیریت و حسابداریبازاریابی_مدیریت بازرگانیمحمد حسن سعادت1ذخیره788

مدیریت و حسابداریبازاریابی_ مدیریت بازرگانیمحدثه اشرافیان 2ذخیره789

مدیریت و حسابداریبازاریابی_مدیریت بازرگانیسمیرا برادران فیروز آبادی3ذخیره790

مدیریت و حسابداریاستراتزی-مدیریت بازرگانی مریم اصف الدوله1اصلی791

مدیریت و حسابداریاستراتزی-مدیریت بازرگانی محسن خراسانی2اصلی792

مدیریت و حسابداریاستراتزی-مدیریت بازرگانی اوا محسنی1ذخیره 793

مدیریت و حسابداریاستراتزی-مدیریت بازرگانی تارا زیبنده خوی2ذخیره794

مدیریت و حسابداریتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی زینب ممتازی 1اصلی795

مدیریت و حسابداریتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی زهرا سعادت سعادت آبادی 2اصلی796

مدیریت و حسابداریتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی فاطمه زهرا عمویی 1ذخیره 797

مدیریت و حسابداریتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی محمد رضا علی آبادی فراهانی2ذخیره 798

مدیریت و حسابداریتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی خجسته مالحسینی 3ذخیره799

مدیریت و حسابداریمدیریت رفتار سازمانی- مدیریت دولتیفاطمه زهرا عمویی 1اصلی800

مدیریت و حسابداریمدیریت رفتار سازمانی- مدیریت دولتیمحمد رضا علی آبادی فراهانی2اصلی801

مدیریت و حسابداریمدیریت رفتار سازمانی- مدیریت دولتیزهرا سعادت سعادت آبادی 1ذخیره 802

مدیریت و حسابداریمدیریت رفتار سازمانی- مدیریت دولتیخجسته مالحسینی 2ذخیره803

مدیریت و حسابداریمدیریت رفتار سازمانی- مدیریت دولتیفائزه شجاعی 3ذخیره 804

مدیریت و حسابداریخط و مشی گذاری- مدیریت دولتیسید امیرحسین روضائی 1اصلی805

مدیریت و حسابداریخط و مشی گذاری- مدیریت دولتیفائزه شجاعی 2اصلی806

مدیریت و حسابداریخط و مشی گذاری- مدیریت دولتیخجسته مالحسینی 1ذخیره 807

مدیریت و حسابداریخط و مشی گذاری- مدیریت دولتیمهراد کاظمی 2ذخیره 808

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



مدیریت و حسابداریخط و مشی گذاری- مدیریت دولتیشیما میرزائی 3ذخیره809

مدیریت و حسابداریسازمانی  _کارآفرینی ملیکا روحانی زاده1اصلی810

مدیریت و حسابداریسازمانی _کارآفرینیپریسا سادات زارع اشکذری 2اصلی811

مدیریت و حسابداریسازمانی _کارآفرینیفاطمه جعفریان 1ذخیره 812

مدیریت و حسابداریکسب و کار جدید - کارآفرینی حدیث خلیلی 1اصلی813

مدیریت و حسابداریکسب و کار جدید- کارآفرینی محمد حسن سعادت 2اصلی814

مدیریت و حسابداریکسب و کار جدید- کارآفرینیسعیده اسالمی فارسانی 1ذخیره 815

مدیریت و حسابداریکسب و کار جدید- کارآفرینیفریماه احمدی بابادی2ذخیره 816

مدیریت و حسابداریاستراتژی _مدیریت کسب و کارعاطفه کریمی 1اصلی 817

مدیریت و حسابداریاستراتژی _مدیریت کسب و کارنیلوفر موحدی2اصلی818

مدیریت و حسابداریاستراتژی _مدیریت کسب و کاردانیال حیاتی 1ذخیره 819

مدیریت و حسابداریاستراتژی _مدیریت کسب و کارمحسن خراسانی 2ذخیره820

مدیریت و حسابداریسیستم های اطالعات پیشرفته-  مدیریت فناوری اطالعات مهشید گنجه1اصلی821

مدیریت و حسابداریسیستم های اطالعات پیشرفته-  مدیریت فناوری اطالعات محمد صادق نصیری2اصلی822

مدیریت و حسابداریسیستم های اطالعات پیشرفته-  مدیریت فناوری اطالعات محدثه پورعباسی1ذخیره 823

مدیریت و حسابداریسیستم های اطالعات پیشرفته-  مدیریت فناوری اطالعات فاطمه مغانلو2ذخیره 824

مدیریت و حسابداریکسب و کار الکترونیک-  مدیریت فناوری اطالعات تارا زیبنده خوی1اصلی825

مدیریت و حسابداریکسب و کار الکترونیک-  مدیریت فناوری اطالعات بهراد فرهانی2اصلی826

مدیریت و حسابداریکسب و کار الکترونیک-  مدیریت فناوری اطالعات شیما میرزایی2ذخیره 827

مدیریت و حسابداریمدیریت دانش- مدیریت فناوری اطالعات زهرا پورفخرایی1اصلی828

مدیریت و حسابداریمدیریت دانش- مدیریت فناوری اطالعات امین صادقی2اصلی829

مدیریت و حسابداریمدیریت دانش- مدیریت فناوری اطالعات سارا کریمی صفت1ذخیره 830

مدیریت و حسابداریمدیریت دانش- مدیریت فناوری اطالعات فاطمه جوادی2ذخیره 831

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست




