
1400گرایش پذیرفته شده در کارشناسی ارشد سال /رشتهنام خانوادگینامرمز عبورنام کاربری
فیزیک ماده چگال/فیزیکخرم پورزینبکد ملی4001

مهندسی راکتور/مهندسی هسته ایمظهریفاطمهکد ملی4002

سیستم های انرژی/مهندسی سیستم های انرژیاکبریزهراکد ملی4003

سیستم های انرژی/مهندسی سیستم های انرژیشیرافکنسیدمحمدکد ملی4004

سیستم های انرژی/مهندسی سیستم های انرژیمناف زادهپگاهکد ملی4005

سیستم های انرژی/مهندسی سیستم های انرژیبازوبندیحسنکد ملی4006

سیستم های انرژی/مهندسی سیستم های انرژیمالکیفرهادکد ملی4007

گداخت هسته ای/مهندسی هسته ایعسکری شایگانمریمکد ملی4008

مهندسی پرتوپزشکی/مهندسی هسته ایعنابستانیحمیدکد ملی4009

جبر/ریاضی کاربردیطاعتی جلیسهمهدیکد ملی4010

محاسبات نرم و هوش مصنوعی/علوم کامپیوترکریمی احمدآبادیحانیهکد ملی4011

محاسبات نرم و هوش مصنوعی/علوم کامپیوترکریمیجوادکد ملی4012

بهینه سازی/ریاضی کاربردینورمحمدیامیرحسینکد ملی4013

جبر/ریاضی کاربردیپیمانیفاطمهکد ملی4014

بیوانفورماتیکهجری بیدگلیمریم الساداتکد ملی4015

(توپولوژی)هندسه/ریاضی کاربردیحقیقت پرستمیناکد ملی4016

آنالیزعددی/ریاضی کاربردیمعصوم زادهرضاکد ملی4017

ریاضی مالی/ریاضی کاربردینعمتیزهراکد ملی4018

بیوانفورماتیکابراهیمیریحانهکد ملی4019

محاسبات نرم و هوش مصنوعی/علوم کامپیوتررجبیفاطمهکد ملی4020

داده کاوی/علوم کامپیوتردامغانیانحسامکد ملی4021

داده کاوی/علوم کامپیوترقلی زاده امیردهیشکیباکد ملی4022

الگوریتم و نظریه محاسبه/علوم کامپیوترملکیانایمانکد ملی4023

الگوریتم و نظریه محاسبه/علوم کامپیوترخسرویعسلکد ملی4024

(توپولوژی)هندسه/ریاضی کاربردیحاجی میرمهدیه الساداتکد ملی4025

مالی/مدیریت کسب و کاردودانگه قره آقاجیبهارهکد ملی4026



تجارت الکترونیک/مهندسی فناوری اطالعاتاکوچکیانمحمدجوادکد ملی4027

مالی/مدیریت کسب و کارثابتیسپهر کد ملی4028

شیمی تجزیه/شیمینوری خلیله دهمیالدکد ملی4029

شیمی کاربردی/شیمیسنگچیطیبهکد ملی4030

شیمی آلی/شیمیرضایی عباس آبادفاطمهکد ملی4031

شیمی آلی/شیمیضیغمینیلوفرکد ملی4032

شیمی تجزیه/شیمیبدریافسانه کد ملی4033

ترموسینتیک و کاتالیست/مهندسی شیمیمکاری قهرودیمحسنکد ملی4034

ترموسینتیک و کاتالیست/مهندسی شیمیرحمانی فردعلیکد ملی4035

طراحی فرایند/مهندسی شیمیعلیزادهمحمدهادیکد ملی4036

طراحی فرایند/مهندسی شیمیموسوی شهریسیدامیرعلیکد ملی4037

محیط زیست/مهندسی شیمی بنده علی زاده ملکیزهراکد ملی4038

طراحی فرایند/مهندسی شیمیالهیسیدامیرمحمدکد ملی4039

طراحی فرایند/مهندسی شیمیکوهیسجادکد ملی4040

فرایندهای جداسازی/مهندسی شیمیرمضانیکیمیاکد ملی4041

فرایندهای جداسازی/مهندسی شیمیممیزاالشجارابوالفضلکد ملی4042

فرایندهای جداسازی/مهندسی شیمیصالحیمصطفیکد ملی4043

محیط زیست/مهندسی شیمی حاجی مهدیقلیزهراکد ملی4044

محیط زیست/مهندسی شیمی شافعیسهندکد ملی4045

بیوتکنولوژی/مهندسی شیمیباژیانمهدیکد ملی4046

ترموسینتیک و کاتالیست/مهندسی شیمیالبرزریحانهکد ملی4047

افزاره های میکرو و نانو الکترونیک/مهندسی برقجورابلوروزبهکد ملی4048

افزاره های میکرو و نانو الکترونیک/مهندسی برقآب سوارانپریساکد ملی4049

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی/مهندسی برقاسپهبدیآریاکد ملی4050

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی/مهندسی برقسلیمانی نسبزهراکد ملی4051

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی/مهندسی برقمحمدصادق وندشروینکد ملی4052

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی/مهندسی برقامروانیمحمدامینکد ملی4053



برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی/مهندسی برقدلیرناتریحمیدرضاکد ملی4054

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی/مهندسی برقثقفی یمقانیفاطمه کد ملی4055

سیستم های الکترونیک دیجیتال/مهندسی برقشمیساویمهدیکد ملی4056

سیستم های الکترونیک دیجیتال/مهندسی برقزاده مرادیانبنیامینکد ملی4057

سیستم های قدرت/مهندسی برقرمضان زادهمهدیکد ملی4058

سیستم های قدرت/مهندسی برقاحمدیمحمدکد ملی4059

سیستم های قدرت/مهندسی برقبی طرفمحمدامینکد ملی4060

کنترل/مهندسی برقالریمحمدامینکد ملی4061

کنترل/مهندسی برقدویران فردمحمدکد ملی4062

کنترل/مهندسی برقحیدریان اردکانیامیرحسینکد ملی4063

کنترل/مهندسی برقرضائی چیانهپریاکد ملی4064

کنترل/مهندسی برقنظری لسکوکالیهدرساکد ملی4065

مخابرات سیستم/مهندسی برقاباذریمحمدرضاکد ملی4066

مخابرات سیستم/مهندسی برقستودهمحمدمهدیکد ملی4067

مخابرات سیستم/مهندسی برقخوئینیامیرمحمدکد ملی4068

مخابرات سیستم/مهندسی برقرزاقیامیدکد ملی4069

مخابرات سیستم/مهندسی برقعدولیآرینکد ملی4070

مخابرات سیستم/مهندسی برقخان محمدیعاطفهکد ملی4071

مخابرات میدان و موج/مهندسی برقعامری سفیدهعلیکد ملی4072

مخابرات میدان و موج/مهندسی برقمیرزاجوادیمحمدحسینکد ملی4073

مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی برقکریمیمحمدرضاکد ملی4074

مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی برقیادگاریزهراکد ملی4075

مهندسی مکاترونیکبشریمهدیکد ملی4076

مهندسی مکاترونیککردقره چه لوپوریاکد ملی4077

(HSE)مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیستحاجی زادهساراکد ملی4078

(HSE)مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیستحق دائیاحسانکد ملی4079

حمل و نقل/مهندسی عمرانمیراجمحمد مهدیکد ملی4080



حمل و نقل/مهندسی عمرانمصلی نژادافشارکد ملی4081

راه و ترابری/مهندسی عمراندادائیمحمدمهدیکد ملی4082

راه و ترابری/مهندسی عمرانباریکانیحنانهکد ملی4083

راه و ترابری/مهندسی عمرانامانیمحمدجوادکد ملی4084

زلزله/مهندسی عمرانعلیزادهرویاکد ملی4085

زلزله/مهندسی عمرانگل محمدالواجیسهیالکد ملی4086

ژئوتکنیک/مهندسی عمرانرحیمی لنجیامیرمحمدکد ملی4087

ژئوتکنیک/مهندسی عمرانفتاحیمیناکد ملی4088

ژئوتکنیک/مهندسی عمرانیوسفیزهراکد ملی4089

ژئوتکنیک/مهندسی عمرانملکیبهنامکد ملی4090

سازه/مهندسی عمرانرضائیبهزادکد ملی4091

سازه/مهندسی عمرانقربانیمهدیکد ملی4092

سازه/مهندسی عمرانامامیارشیاکد ملی4093

سازه/مهندسی عمرانیوسفیعلیکد ملی4094

سازه/مهندسی عمرانحیدریانمیالدکد ملی4095

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی/مهندسی عمرانخزائیغزلکد ملی4096

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی/مهندسی عمرانعلم چیزینبکد ملی4097

مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی/مهندسی عمرانرضویایمانکد ملی4098

مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی/مهندسی عمراننساج ترشیزیفرشتهکد ملی4099

مهندسی محیط زیست/مهندسی عمرانرهبرپوریاکد ملی4100

مهندسی محیط زیست/مهندسی عمراناسدی امیرآبادیفاطمهکد ملی4101

مهندسی محیط زیست/مهندسی عمرانریاضتفاطمهکد ملی4102

مهندسی و مدیریت ساخت/مهندسی عمراناسداهلل زادهدانشکد ملی4103

مهندسی و مدیریت ساخت/مهندسی عمرانگیوکاشیمحمدرسولکد ملی4104

مهندسی و مدیریت ساخت/مهندسی عمرانادیب پورسیاوشکد ملی4105

مهندسی و مدیریت ساخت/مهندسی عمرانعظیمینازنین فاطمهکد ملی4106



مهندسی و مدیریت منابع آب/مهندسی عمرانخسرویسهیلکد ملی4107

مهندسی و مدیریت منابع آب/مهندسی عمرانبیطرفایمانکد ملی4108

بهینه سازی سیستم ها/مهندسی صنایعصادقینگارکد ملی4109

بهینه سازی سیستم ها/مهندسی صنایعمنصورفرمعین الدینکد ملی4110

سیستم های سالمت/مهندسی صنایعباغیملیکاکد ملی4111

سیستم های سالمت/مهندسی صنایعگرجیفائزهکد ملی4112

سیستم های کالن/مهندسی صنایعتوکلیمحمدحسینکد ملی4113

سیستم های کالن/مهندسی صنایعمجیدیانمهدیهکد ملی4114

لجستیک و زنجره تامین/مهندسی صنایعسلمانیمهرنازکد ملی4115

لجستیک و زنجره تامین/مهندسی صنایعبیطرفآیداکد ملی4116

مدیریت پروژه/مهندسی صنایعال مومن دهکردیحسینکد ملی4117

مهندسی مالی/مهندسی صنایعقدیری سهروفیروزانیحمیدرضاکد ملی4118

مهندسی مالی/مهندسی صنایعجوادینیوشاکد ملی4119

مهندسی مکاترونیکخلیلیسیده پروشاتکد ملی4120

تبدیل انرژی/مهندسی مکانیکفتح ابادیامیرحسامکد ملی4121

تبدیل انرژی/مهندسی مکانیکسلطانیمریمکد ملی4122

تبدیل انرژی/مهندسی مکانیکحسینیسیدمحمدکد ملی4123

تبدیل انرژی/مهندسی مکانیکصفریسپهرکد ملی4124

تبدیل انرژی/مهندسی مکانیکدومیری گنجیعلیرضاکد ملی4125

ساخت و تولید/مهندسی مکانیکفیروزی رادپویاکد ملی4126

ساخت و تولید/مهندسی مکانیکمیرنیاسیدمیالدکد ملی4127

ساخت و تولید/مهندسی مکانیکصادقیمحمدسیناکد ملی4128

ساخت و تولید/مهندسی مکانیکنظارتیمسعودکد ملی4129

ساخت و تولید/مهندسی مکانیکپریم داریانیسمیراکد ملی4130

ساخت و تولید/مهندسی مکانیکقوانج زادهشریفکد ملی4131

طراحی کاربردی/مهندسی مکانیکال علیامیرعلیکد ملی4132

طراحی کاربردی/مهندسی مکانیکبشارتیعلیرضاکد ملی4133



طراحی کاربردی/مهندسی مکانیکعبدالهی پورامیرکد ملی4134

طراحی کاربردی/مهندسی مکانیکصفریحیدرکد ملی4135

طراحی کاربردی/مهندسی مکانیکصابریعلیرضاکد ملی4136

طراحی کاربردی/مهندسی مکانیکخانی خوزانینرگس کد ملی4137

طراحی کاربردی/مهندسی مکانیکعلویملیکا ساداتکد ملی4138

استخراج مواد معدنی/مهندسی معدنسلیمانی تپه سریمهرادکد ملی4139

استخراج مواد معدنی/مهندسی معدنحیدری نارمندیهانیکد ملی4140

اکتشاف مواد معدنی/مهندسی معدنذاکرتوسلینرگسکد ملی4141

تونل و فضاهای زیرزمینی/مهندسی معدنروحانیمحمدمتینکد ملی4142

فراوری مواد معدنی/مهندسی معدنحسینی بنهنگیسید مرتضیکد ملی4143

مکانیک سنگ/مهندسی معدندولتشاهیعلیرضاکد ملی4144

الیاف/مهندسی نساجیصمدی قرالرمیرزاحسینقلیسمانهکد ملی4145

ساختار نانولیفی/مهندسی نساجیافراسیابیهانیهکد ملی4146

ساختار نانولیفی/مهندسی نساجیباغچه دوستمهنازکد ملی4147

ساختار نانولیفی/مهندسی نساجیمحمدیلیداکد ملی4148

شیمی نساجی و رنگ/مهندسی نساجیبهمن ابادیالههکد ملی4149

شیمی نساجی و رنگ/مهندسی نساجیعالالدینینگینکد ملی4150

شیمی نساجی و رنگ/مهندسی نساجیجوکارمصطفیکد ملی4151

فناوری/مهندسی نساجیمحمدیساراکد ملی4152

فناوری/مهندسی نساجیاخوندزاده داریانهلیاکد ملی4153

مدیریت تولید/مهندسی نساجیاشجریدنیزکد ملی4154

ائرودینامیک/مهندسی هوافضامصلی نژادمحمدکد ملی4155

ائرودینامیک/مهندسی هوافضاامانیاسراکد ملی4156

ائرودینامیک/مهندسی هوافضافاتحیمحمدرضاکد ملی4157

جلوبرندگی/مهندسی هوافضاعباسیانامیرحسینکد ملی4158

جلوبرندگی/مهندسی هوافضاحسن زاده بافقیعلیکد ملی4159

جلوبرندگی/مهندسی هوافضامقسومی سروندانیپرنیانکد ملی4160



جلوبرندگی/مهندسی هوافضاتشرفیمحمدجوادکد ملی4161

دینامیک پرواز و کنترل/مهندسی هوافضاشیروانیمحمدحسینکد ملی4162

دینامیک پرواز و کنترل/مهندسی هوافضاسهامی مرادنژادعباسکد ملی4163

دینامیک پرواز و کنترل/مهندسی هوافضا اقامحمدیامیرحسینکد ملی4164

سازه های هوایی/مهندسی هوافضاتشیعیمتینکد ملی4165

سازه های هوایی/مهندسی هوافضارضائی کردابادییاسینکد ملی4166

رایانش امن/مهندسی کامپیوتراحمدی بنیعلیکد ملی4167

شبکه های کامپیوتری/مهندسی کامپیوترخان چرلیمحمدمهدیکد ملی4168

شبکه های کامپیوتری/مهندسی کامپیوترکردییگانهکد ملی4169

شبکه های کامپیوتری/مهندسی کامپیوترباقریامیرحسینکد ملی4170

معماری سیستم های کامپیوتری/مهندسی کامپیوترشفقیشایانکد ملی4171

معماری سیستم های کامپیوتری/مهندسی کامپیوترشعبانیآذرمیدختکد ملی4172

معماری سیستم های کامپیوتری/مهندسی کامپیوتریوسف نژادمیناکد ملی4173

نرم افزار/مهندسی کامپیوترکشاورزمحمدعلیکد ملی4174

نرم افزار/مهندسی کامپیوترکاشانیامیرحسینکد ملی4175

نرم افزار/مهندسی کامپیوترساجدیرضا کد ملی4176

نرم افزار/مهندسی کامپیوترسیدی رشخوارسیدعلی اکبرکد ملی4177

نرم افزار/مهندسی کامپیوترپوریاامیرحسینکد ملی4178

هوش مصنوعی و رباتیکز/مهندسی کامپیوترمازوچیعلیرضاکد ملی4179

هوش مصنوعی و رباتیکز/مهندسی کامپیوترغفرانیمحمدرضاکد ملی4180

هوش مصنوعی و رباتیکز/مهندسی کامپیوترخاتمی بیدگلیسیدحسینکد ملی4181

هوش مصنوعی و رباتیکز/مهندسی کامپیوترادیبیانمجیدکد ملی4182

هوش مصنوعی و رباتیکز/مهندسی کامپیوتررسولیان مشهدیامیرحسینکد ملی4183

پلیمریزاسیون/مهندسی پلیمرتاج بخش فخرآبادیسیدفرزانکد ملی4184

پلیمریزاسیون/مهندسی پلیمروهابی آقاباباییاحسانکد ملی4185

پلیمریزاسیون/مهندسی پلیمرهاشمی دهقیمطهرهکد ملی4186

رنگ/مهندسی پلیمرعاصم آبادیزهراکد ملی4187



رنگ/مهندسی پلیمراورجیمرضیهکد ملی4188

رنگ/مهندسی پلیمرربانی خواهنرگسکد ملی4189

رنگ/مهندسی پلیمرلیریمحیاکد ملی4190

رنگ/مهندسی پلیمرنجفیشهرزادکد ملی4191

رنگ/مهندسی پلیمردهقانیحامدکد ملی4192

فراورش/مهندسی پلیمرقلیزادهمحمدرضاکد ملی4193

فراورش/مهندسی پلیمریزدانیفرزانهکد ملی4194

فراورش/مهندسی پلیمرعباسیعلیکد ملی4195

فراورش/مهندسی پلیمرامینیمحدثهکد ملی4196

فراورش/مهندسی پلیمرشهبازی ثمرینمحدثهکد ملی4197

فراورش/مهندسی پلیمرمیرمحمدعلیعسل الساداتکد ملی4198

نانوفناوری/مهندسی پلیمرعرفانیریحانهکد ملی4199

نانوفناوری/مهندسی پلیمربیطرفانمهتابکد ملی4200

نانوفناوری/مهندسی پلیمرشفاعت طلبفرزینکد ملی4201

مهندسی پزشکی بیومتریالعباسیانسمانهکد ملی4202

مهندسی پزشکی بیومتریالجارچی زادهریحانهکد ملی4203

اطالعات پزشکی/مهندسی پزشکیکتابیسیناکد ملی4204

اطالعات پزشکی/مهندسی پزشکیطهرانی زاده کرمانیفاطمهکد ملی4205

بافت/مهندسی پزشکیروبراهانمهدیکد ملی4206

بافت/مهندسی پزشکیشفائینادیاکد ملی4207

بیوالکتریک/مهندسی پزشکیجاللیعلیکد ملی4208

بیوالکتریک/مهندسی پزشکیپیرزادهمرتضیکد ملی4209

بیوالکتریک/مهندسی پزشکیشاه بوداقیفاطمهکد ملی4210

بیوالکتریک/مهندسی پزشکیمیرزائیسیمینکد ملی4211

بیوالکتریک/مهندسی پزشکیشکیب منشمهتابکد ملی4212

بیوالکتریک/مهندسی پزشکیقنادامیرحسینکد ملی4213

بیومکانیک/مهندسی پزشکینورامینساراکد ملی4214



بیومکانیک/مهندسی پزشکیخدابخش مجدمهساکد ملی4215

بیومکانیک/مهندسی پزشکیدرویش قدیمارومیناکد ملی4216

اکتشاف/مهندسی نفتثابت کوهنجانیمحمدحسینکد ملی4217

بهره برداری/مهندسی نفتمیمهمحمدامینکد ملی4218

تجهیزات نفت/مهندسی نفتاکران پور خیاویحسینکد ملی4219

تجهیزات نفت/مهندسی نفتنجیباعارفهکد ملی4220

حفاری/مهندسی نفتاحمدزاده اصلشیرزادکد ملی4221

مخازن/مهندسی نفتبهنودپریساکد ملی4222

مخازن/مهندسی نفتملکوتی خواهمهدیکد ملی4223

مخازن/مهندسی نفتزاوالنهمحمدرضاکد ملی4224

استخراج فلزات/مهندسی موادخلیل ارجمندیرضاکد ملی4225

استخراج فلزات/مهندسی موادشاکریساراکد ملی4226

جوشکاری/مهندسی موادنویدی هالنمحمدکد ملی4227

جوشکاری/مهندسی موادکتابیزهرهکد ملی4228

خوردگی و حفاظت مواد/مهندسی موادخلیفههادیکد ملی4229

خوردگی و حفاظت مواد/مهندسی موادجوادی نمینآرمینکد ملی4230

خوردگی و حفاظت مواد/مهندسی موادشمشیربندفاطمهکد ملی4231

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی/مهندسی موادسلیمانی فرعلیکد ملی4232

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی/مهندسی موادمکی آبادیسعیدکد ملی4233

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی/مهندسی موادمظلوم طبائیزهرا ساداتکد ملی4234

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی/مهندسی موادجمال آبادیمحمدکد ملی4235

هیدرومکانیک کشتی/معماری کشتیسهولت کارمهدی کد ملی4236


