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ابوریحانعلوم ومهندسی باغبانی گرایش سبزی هابقائی غازانیفاطمه

ابوریحانعلوم ومهندسی باغبانی گرایش درختان میوهآرزومندیعلی عباس

ابوریحانتغذیه طیورجواهر کالمامیرمحمد

ابوریحانبیماری شناسی گیاهیارائی نژادمحمدحسین

ابوریحانحشره شناسی کشاورزیعباسی نسب قهرمانیملیکا

ابوریحانحشره شناسی کشاورزیاقبالیفاطمه

ابوریحانژنتیک واصالح نژادچمنی تکلدانیریحانه

ابوریحانسازه های آبیمهریمیالد

ابوریحانمنابع آباستپانیان آوروشنرافی

ابوریحانآبیاری و زهکشیبهی زادینگار

ابوریحانبیوتکنولوژی کشاورزیسید نورانیمهدیه

ابوریحانبیوتکنولوژی کشاورزیسلیمانی فرنگین

ادبیات و علوم انسانیزبان وادبیات فارسیامامیزهرا

ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیامیریزهرا

ادبیات و علوم انسانیآرشیو نسخه شناسی-تاریخ آرین فرمینا

ادبیات و علوم انسانیایران باستان- تاریخمنوچهریحسین

ادبیات و علوم انسانیایران اسالمی- تاریخفضلی چورتیعابد

ادبیات و علوم انسانیتاریخ اسالمخرازیمریم

ادبیات و علوم انسانیایران اسالمی- تاریخ بهرام میگونیریحانه

ادبیات و علوم انسانیفلسفهکریمی زنجانی اصلشیرین

ادبیات و علوم انسانیفلسفهرضائیسمیرا

ادبیات و علوم انسانیفلسفهمیر صفایی ریزیسیدمحسن

ادبیات و علوم انسانیفلسفهمحمدصادقامیررضا

ادبیات و علوم انسانیباستان شناسی دوران تاریخی ایرانترک خیرآبادیآرزو

ادبیات و علوم انسانیباستان شناسی تمدن وفرهنگ اسالمی ایرانسلمان پورمحمدمهدی

ادبیات و علوم انسانیباستان شناسی دوران تاریخی ایرانرستمیعلی

ادبیات و علوم انسانیباستان شناسی دوران پیش ازتاریخ ایرانصفایی نژادمهدی

ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیکرمی عنایتمیثم

ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیحمزهریحانه

ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربینباتیفاطمه

ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیتوکلیرئوف

ادبیات و علوم انسانیزبانشناسی همگانیبالدرمحسن

ادبیات و علوم انسانیزبانشناسی همگانیبهرامینیما

ادبیات و علوم انسانیزبانشناسی همگانیصانعییاسمن

ادبیات و علوم انسانیزبان وادبیات فارسیرشتچیمحدثه

ادبیات و علوم انسانیزبان وادبیات فارسیشریعتمداریمشکات

ادبیات و علوم انسانیزبان وادبیات فارسینیک خواهفاطمه

ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیآل طاهرزهرا

ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیشریفیزهرا
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ادبیات و علوم انسانیتاریخمردانلوی مقدمزهرا

ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیودودیانشایان

ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیغالمیمحمد

ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیحسین پورمحبوبه

اقتصادبانکداری اسالمیصدیقزهرا

اقتصادعلوم اقتصادیطهماسبیعقیله

اقتصادعلوم اقتصادیآمره ایفاطمه

اقتصاداقتصاد انرژیحسینیسیده کوثر

اقتصادبانکداری اسالمیاکرمیمائده

اقتصادتوسعه اقتصادیناذرگایانه

اقتصادعلوم اقتصادی نظریشعاعیشمین

اقتصادعلوم اقتصادی نظریداودیکیمیا

اقتصاداقتصاد محیط زیستقدرتیهانیه سادات

اقتصادعلوم اقتصادی نظریرفیع زاده هندخالهسپیده

الهیاتفلسفه وکالم اسالمیتهرانی وفامونا

الهیاتفلسفه وکالم اسالمیاشتیانیفائزه

الهیاتادیان وعرفانمیان رودیعلی

الهیاتادیان وعرفانشهبازیمریم

الهیاتتاریخ وتمدن ملل اسالمیمجنونیآزاده

الهیاتفقه ومبانی حقوق اسالمینوش زادی مطلقمحسن

الهیاتفقه ومبانی حقوق اسالمیجواهریمحدثه

الهیاتفقه ومبانی حقوق اسالمیعرب قنبریسحر

الهیاتعلوم قران وحدیثنیک بختفاطمه

الهیاتعلوم قران وحدیثمظاهریمحدثه

الهیاتعلوم قران وحدیثبهبهانی زادهسیده زهرا

الهیاتفقه شافعیمرادزاده مادحمادح

الهیاتفلسفه وکالم اسالمیآقاجان موالییزهرا

جغرافیاآمایش شهری-جغرافیا برنامه ریزی شهری احدیزهرا

جغرافیامخاطرات محیطیآقاییزهرا

امیریشهال
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه اقتصاد 

جغرافیاروستایی

هوشمندطیبه
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه اقتصاد 

جغرافیاروستایی

جغرافیابرنامه ریزی آمایش سرزمینموالیی باالبگلومریم

جهانشاهیزهرا
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه 

جغرافیاپایدار روستایی

جغرافیامسکن و بازآفرینی- جغرافیا برنامه ریزی شهری شکاریسعید

جغرافیا(توریسم)جغرافیای گردشگریرحمانی فهیمشبنم

جغرافیاجغرافیای سیاسینیک سیرتمحمد مهدی

جغرافیاجغرافیای سیاسیسلگیمحمد
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جغرافیاسیستم اطالعاتسرباز وطنامیرحسین

جغرافیاسیستم اطالعاتقربانیعلی

جغرافیاآب وهواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیسپاسی زنگ آبادیسعید

جغرافیاآب وهواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکورکی نژادمحمدحسن

جغرافیاژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی آمایش محیطموسویمیرامیر

جغرافیاژئومورفولوژی نظریاسماعیلیسمانه

جغرافیامخاطرات محیطیصفریمحمد

جغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه پایدار روستاییفرقانیزهرا

جغرافیاآمایش شهریمهدوی حتکنیزهرا

جغرافیاسیستم اطالعاتمرادی دائمعطیه

حقوق علوم سیاسیعلوم سیاسیهاشمیمحمد 

حقوق علوم سیاسیعلوم سیاسیصالحی دوالبیزینب

حقوق علوم سیاسیآسیای مرکزی وقفقاز-مطالعات منطقه ایپالیزبانفاطمه

حقوق علوم سیاسیروابط بین المللترحمی پیفاطمه

حقوق علوم سیاسیعلوم سیاسیکریمیعلی

حقوق علوم سیاسیروابط بین المللمتقیشقایق

حقوق علوم سیاسیروابط بین المللمحمدیالناز

حقوق علوم سیاسیعلوم سیاسیچوپان خانیکیسعید

حقوق علوم سیاسیعلوم سیاسیمحمدزادهمریم

حقوق علوم سیاسیعلوم سیاسیمهدوی زادهامیرمحمد

حقوق علوم سیاسیروابط بین المللشهمرادیمریم

حقوق علوم سیاسیخاورمیانه وشمال آفریقا-مطالعات منطقه ایرحیمی نیافروغ

حقوق علوم سیاسیگرایش اروپا-مطالعات منطقه ایفالحیسپیده

حقوق علوم سیاسیحقوق تجاری اقتصادی بین المللیباطنیبرنا

حقوق علوم سیاسیحقوق جزا وجرم شناسیمروجنیما

حقوق علوم سیاسیحقوق تجاری اقتصادی بین المللیبحرکاظمیفاطمه

حقوق علوم سیاسیحقوق بین المللمشیریابوالفضل

حقوق علوم سیاسیحقوق خصوصی واسالمیکیانی نیستانکیعلی

حقوق علوم سیاسیحقوق جزا وجرم شناسیمحبیمطهره

حقوق علوم سیاسیحقوق جزا وجرم شناسیزمانی با بگهریزینب

حقوق علوم سیاسیحقوق خصوصی واسالمیاسدی جرجافکیفاطمه

حقوق علوم سیاسیحقوق کیفری اطفال ونوجوانانسلیمی قشالقجوبرزگار

حقوق علوم سیاسیحقوق بین المللوفاصدف

حقوق علوم سیاسیحقوق خصوصی واسالمیتدینمحسن

حقوق علوم سیاسیحقوق خصوصی واسالمیمیرکمالیسیدعلی

حقوق علوم سیاسیحقوق عمومیمافیفاطمه

حقوق علوم سیاسیحقوق نفت وگازصابری نژادمحمد 

حقوق علوم سیاسیحقوق مالکیت فکریفیروزیانمحمدرسول
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حقوق علوم سیاسیحقوق جزا وجرم شناسیشمس آبادیزهرا

روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی تربیتیقانع عزآبادیزهرا

روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینیدیاریالهام

روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینیابراهیم زادهعباس

روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی عمومیطلوعیعلی

روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی عمومینیک گوریحانه

روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی شناختیافشاری مهرعلی

روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی شناختیمروتیفاطمه

روانشناسی و علوم تربیتیبرنامه ریزی درسیمحمدیفاطمه

روانشناسی و علوم تربیتیبرنامه ریزی درسیعصمتی مریداربهناز

روانشناسی و علوم تربیتیبرنامه ریزی درسیمرادپورساالر

روانشناسی و علوم تربیتیتحقیقات آموزشیخاکپورفاطمه

روانشناسی و علوم تربیتیتحقیقات آموزشیآقاجانی رونقیآمنه

روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی تربیتیاصغرینگار

روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره خانوادهنعمت پورنیلوفر

روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره خانوادهبابائیان کوپائیمهتاب

روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره مدرسهکرباسیانریحانه

روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره مدرسهیاوری دارانیکوثر

زبانها و  ادبیات خارجیزبان و ادبیات آلمانیابوالحسنی احمدیدنیا

زبانها وادبیات خارجیزبان وادبیات اردوشمس الهی بلوک آبادهادی

زبانها وادبیات خارجیآموزش زبان ژاپنیاسدی سارا

زبانها وادبیات خارجیآموزش زبان ژاپنیزارعفائزه

زبانها وادبیات خارجیآموزش زبان ژاپنیمفاخریانفاطمه سادات

زبانها وادبیات خارجیزبان وادبیات روسیکوشش زکریاامیر

زبانها وادبیات خارجیزبان وادبیات روسیسیف اللهیمهدی

زبانها وادبیات خارجیآموزش زبان روسیگرشاسبیعلیرضا

زبانها وادبیات خارجیآموزش زبان روسیخامنایی بنابنگین

زبانها وادبیات خارجیآموزش زبان روسیهمتفاطمه

زبانها وادبیات خارجیمترجمی زبان آلمانیزادمردرامینا

زبانها وادبیات خارجیمترجمی زبان آلمانیزارع میرک آبادیسحر

زبانها وادبیات خارجیزبان و ادبیات انگلیسیصادقیمحمدصادق

زبانها وادبیات خارجیزبان و ادبیات انگلیسیسادات کیائیسید محمد

زبانها وادبیات خارجیآموزش زبان انگلیسیاختیار زادهعلیرضا

زبانها وادبیات خارجیزبان وادبیات فرانسهطاهریمحمدرضا

زبانها وادبیات خارجیزبان وادبیات فرانسهشهابی گرگانرودیالهه

زبانها وادبیات خارجیآموزش زبان فرانسهتوتونچیاننرگس

علومنانوشیمیسجادیاکرم السادات

علومماده چگال- فیزیک ساعدپناهامیرحسین

علومعلوم کامپیوترگرگان محمدیآشنا
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علومآماروکاربردهاسرشکیپریسا

علومرسوب شناسی و سنگ شناسی - علوم زمین کاظمیچمران

علومگرانش و کیهان شناسی-فیزیک زندی نژادحانیه

علومریاضی محضعلیزادهحبیب 

علومبیوسیستماتیک وبوم شناسی-میکروبیولوژیحاجی حسنیرومینا

علومشیمی فیزیکاقاییریحانه

علومزیست فناوری میکروبیجوانمردی فردزهرا

علومبیوسیستماتیک-علوم جانوریعلی دوست آالیقزهرا

علومژنتیکمعززی طهرانی خواهزهرا

علومشیمی تجزیهقائمی نیریزهراسادات

علوممیکروبیولوژی محیطیونکزینب

علومآماروکاربردهاآقامحمدیژینا

علومفیزیولوژی-علوم جانوریاذرگونسارینا

علومآب زمین شناسیمیثمیسحر

علوماپتیک لیزر- فیزیکمظفریسحر

علومفیزیولوژی-علوم گیاهیمیرقادریسید سهیل

علومگرانش و کیهان شناسی-فیزیک میرپوریانسیدحمیدرضا

علومنانو شیمیرهبربهارانسیده نسا 

علومشیمی کاربردیخانیشکوفه

علومآماروکاربردهاعرب بیک زفرهعطیه

علومذرات بنیادی و نظریه میدانها- فیزیکفاطمی ابهریعلی

علومعلوم کامپیوترمحمدیعلیرضا

علومعلوم کامپیوترندافیانعلیرضا 

علومریاضی کاربردیکردانیعلیه

علومریاضی کاربردیاذان گوفاطمه

علومشیمی تجزیهشیرازیفاطمه

علومزیست شناسی علوم سلولی مولکولیتقی پور رحیمی دختفرزانه

علومبیوسیستماتیک وبوم شناسی-میکروبیولوژیچنگیزیکیمیا

علومفیزیولوژی-علوم جانوریطاهریگلنار

علومعلوم کامپیوترامیدوارگیتی

علومزمین شناسی اقتصادیسلیمانیمجید

علوم(تکتونیک)زمین ساخت ترکمنیمحدثه

علومزیست شناسی علوم سلولی مولکولیامامیمحمد

علوماپتیک لیزر- فیزیککرمیمحمد

علومذرات بنیادی و نظریه میدانها- فیزیکامیریمحمدحسین

علومزیست دریابهادرانمحمدسامان

علومشیمی پلیمرخرد رنجبرمریم

علومریاضی کاربردیمرتضوی منشملیکا

علومریاضی محضزرین پاشنهمهتاب
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علومشیمی آلیجهانیمهدیه

علومکاربردی;ریاضی دادگرفردمهدیه 

علومذرات بنیادی و نظریه میدانها- فیزیک جاللی فراهانیمهران

علوم(تکتونیک)زمین ساخت احمدی نژادنادیا 

علومبیوسیستماتیک-علوم جانوریکازرینگار

علومعلوم کامپیوترشمس الینیوحید

علومشیمی آلیخسرویهاله

علوم اجتماعیعلوم ارتباطاتجبارپورفائزه 

علوم اجتماعیعلوم ارتباطاترفیق دوستمحمدرضا

علوم اجتماعیمطالعات فرهنگیشمس اسمعیلیمعصومه

علوم اجتماعیمطالعات جوانانجعفریانمریم

علوم اجتماعیمطالعات فرهنگیایزدیاراعظم

علوم اجتماعیمردم شناسیشهبازیریحانه

علوم اجتماعیجامعه شناسیبرهانی خشت مسجدیمحمدجواد

علوم اجتماعیجامعه شناسیاقبالی زارچمحمدرضا

علوم اجتماعیپژوهشمحمدیاکبر

علوم اجتماعیپژوهشمسعودی نسبشکیبا

علوم اجتماعیبرنامه ریزی و رفاه اجتماعیرحمانیانحجت اهلل

علوم اجتماعیجمعیت شناسیسراونیکاظم

علوم اجتماعیدانش اجتماعی مسلمینمحمدطاهریمطهره

علوم اجتماعیبرنامه ریزی و رفاه اجتماعیشاوردیافشین

علوم اجتماعیمردم شناسیضیاءالدینیژیلوان

علوم اجتماعیمطالعات جوانانشیخ االسالم زادهزهرا

فارابیعلوم قران وحدیثاصفهانیزهرا

فارابیفقه ومبانی حقوق اسالمیکمالیفاطمه

فارابیحقوق خصوصیکالنتر زادهسجاد

فارابیحقوق خصوصیاسکندریعلی

فارابیحقوق تجارت بین المللنجار زادهریحانه

فارابیحقوق جزا وجرم شناسیرحیم خراسانیراضیه

فارابیحقوق عمومیبستانفاطمه

فارابیحقوق تجارت بین المللکریمی نیکمینا

فارابیحقوق جزا وجرم شناسیمیرعلیفاطمه سادات

فارابیحقوق عمومیابوطالبیهانیه

فارابیحقوق نفت وگازناظریشقایق

فارابیمدیریت مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسکجعفریعارفه

فارابیمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیپوربافرانیحانیه

فارابیمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیشیخیان خاوهزهرا

فارابیمدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانیمصطفایینرگس

فارابیحسابداریدرویش شفیقیمحمد 



پردیس/ دانشکده .رشته در مقطع کارشناسی ارشد.نام خانوادگی.نام
فارابیحسابداریهوشیاریمحمد

فارابیمدیریت کسب وکارگرایش بازاریابیفرخمحمد

فارابیمدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیبیگدلیمعصومه

فارابیمدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیدایمیسارا

فارابی(غرب)فلسفهفتح الهیعاطفه

فارابی(غرب)فلسفهمحمدیسعید

فارابیعلوم قران وحدیثسهرابی طالمیمائده

فارابیمهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستمعلی پورامین

فارابی(it)مهندسی فناوری اطالعاتفیروز علیزادهآزاده 

فارابی(it)مهندسی فناوری اطالعاتتوحیدیمحمدرضا

فارابیمدیریت مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسکعسگریزهرا

فارابیعلوم قران وحدیثمحمدی پورزهرا

دهنوی ییالقمسلم 
گرایش سیستم های اطالعات -مهندسی نقشه برداری

GISجغرافیایی
فنی

صولتیسجاد
گرایش سیستم های اطالعات -مهندسی نقشه برداری

GISجغرافیایی
فنی

فنیگرایش فتوگرامتری-مهندسی نقشه برداریحکاکمحمدحسین

فنیگرایش سنجش از دور-مهندسی نقشه برداریرحیمی نیامحمدصادق

فنیگرایش سنجش از دور-مهندسی نقشه برداریپور سلیمانی جوبنیآرمین

فنیگرایش فتوگرامتری-مهندسی نقشه بردارینظریآرش

فنیMBA(مدیریت کسب وکار گرایش عملیات وزنجیره تامین)سعیدی خشکرودیسیده ساحل

فنیMBA(مدیریت کسب وکار گرایش عملیات وزنجیره تامین)نداف فهمیدهآذین

فنیMBA(مدیریت کسب وکار گرایش عملیات وزنجیره تامین)قلی پور پاشاکیغزاله

فنیمکانیک سنگ-مهندسی معدنخراشادی زادهسیدمحمدامیر

فنیفراوری مواد معدنی- مهندسی معدنصانعیروزبه

فنیمحیط زیست معدنی-مهندسی معدنقاسمیهملیکا

فنیفراوری موادمعدنی-مهندسی معدنفرامرزآرش

فنیمکانیک سنگ-مهندسی معدناعلم سیاریامیر

فنیفراوری موادمعدنی-مهندسی معدنواعظعلی

فنیاکتشاف معدن-مهندسی معدندائی زادهمائده

فنیاکتشاف معدن-مهندسی معدندماوندیکیانا

فنیاکتشاف نفت-مهندسی معدنخان محمدیابوالفضل

فنیگرایش بهینه سازی سیستمها-مهندسی صنایع ظفرنژادریحانه

فنیگرایش بهینه سازی سیستمها-مهندسی صنایعنکوفرعسل

فنیگرایش بهینه سازی سیستمها-مهندسی صنایعشفیعی مقدمشایان

فنیگرایش بهینه سازی سیستمها-مهندسی صنایعرحمانی مکرریکیمیا

فنیگرایش بهینه سازی سیستمها-مهندسی صنایعاسدی دلیوندعلیرضا

فنیگرایش بهینه سازی سیستمها-مهندسی صنایعفروزان تبارفاطمه

فنیگرایش مدیریت پروژه-مهندسی صنایعبشیریمحمدامین

فنیگرایش سیستم های کالن اقتصادی اجتماعی-مهندسی صنایعطالبی جمال آبادامیررضا



پردیس/ دانشکده .رشته در مقطع کارشناسی ارشد.نام خانوادگی.نام
فنیگرایش سیستم های کالن اقتصادی اجتماعی-مهندسی صنایعسقراطی قصبهسوگند

فنیگرایشمدیریت پروژه-مهندسی صنایعمسلمیمهرناز

فنیسازه-مهندسی عمرانخرازیحامد

فنیسازه-مهندسی عمرانآل سیدانمینا

فنیسازه-مهندسی عمرانامانتشهاب

فنیسازه-مهندسی عمرانتوکلیپویا

فنیسازه-مهندسی عمرانمعینی فردپویا

فنیمهندسی مدیریت ساخت-مهندسی عمرانرضائی آشتیانیمحمد

فنیمهندسی مدیریت ساخت-مهندسی عمرانعالمیعلیرضا

فنیمهندسی مدیریت منابع آب-مهندسی عمرانصبوریسجاد

فنیمهندسی سازه-مهندسی عمرانفخرفاطمیسیدمهدی

فنیمهندسی مدیریت منابع آب-مهندسی عمرانمحبتحمیدرضا

فنیژئوتکنیک-مهندسی عمرانحالجمریم

فنیمحیط زیست-مهندسی عمرانقربان پور شیخانیپویا

فنیمحیط زیست-مهندسی عمراننعمت اللهیعلی

فنیزلزله-مهندسی عمرانرجبیمحمدصدرا

فنیزلزله-مهندسی عمرانتابشسروش

فنیزلزله-مهندسی عمرانصدرالحفاظیعلیرضا

فنیمحیط زیست-مهندسی عمرانهراتی زادهپارسا

فنیراه وترابری-مهندسی عمرانکامیابمجید

فنیزلزله-مهندسی عمرانبرادران رفیعیغزاله

فنیسواحل بنادر وسازه های دریایی-مهندسی عمرانمعین نجف آبادیمحمدرضا

فنیسواحل بنادر وسازه های دریایی-مهندسی عمرانرشیدی مهرآبادیامین

فنیفرایندهای جداسازی-مهندسی شیمیرحیمی کاکلکیرضا

فنیفرایندهای جداسازی-مهندسی شیمیفاخریمهرانه

فنیفرایندهای جداسازی-مهندسی شیمیناصریامیر

فنیفرایندهای جداسازی-مهندسی شیمیباقرنوه سیهاله

فنیفرایندهای جداسازی-مهندسی شیمیمرادیسعید

فنیفرایندهای جداسازی-مهندسی شیمیجوانمردیشایان

فنیفرایندهای جداسازی-مهندسی شیمیدستجردی خرزوقیشیما

فنیفرایندهای جداسازی-مهندسی شیمینبیهادی

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکپیرمرادعرفان

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکمختاریمتین

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکهومانی رادسپهر

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکایزدیعلی

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیکشاخصیعرفان

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکابوالحسنی حاجی آبادیفرزانه

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیکصابری گرگانیعلیرضا

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیککریمیمحمدجواد



پردیس/ دانشکده .رشته در مقطع کارشناسی ارشد.نام خانوادگی.نام
فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکیوسفیامیر

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیکعدالت منشعلیرضا

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکدلیرسعید

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیکعابدیکسری

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکشعیبابوالفضل

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکگشانیحسین

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیکبیگیعلیرضا

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیکودادیامیرحسین

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکآزادامیررضا

فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیکآقایی هنجنیالیکا

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیکخانقلیمهران

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیکمردانیپیمان

فنیبیومکانیک-مهندسی مکانیکمشعوفهیراد

فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیکنبی پورسیداحمد

فنیساخت وتولید-مهندسی مکانیکدهقانپورابیانهمحسن

فنیبیومکانیک-مهندسی مکانیکسراجحسن

فنیساخت وتولید-مهندسی مکانیکرحمنرضا

فنیساخت وتولید-مهندسی مکانیکسراجیان مقدممحمدمهدی

فنیساخت وتولید-مهندسی مکانیکعصاریمجید

فنیساخت وتولید-مهندسی مکانیککاظمیپرهام

فنیساخت وتولید-مهندسی مکانیکقادریحانیه

فنیساخت وتولید-مهندسی مکانیکطرب خواهشقایق

فنیفناوری اطالعات گرایش شبکهبستان دوستروزبه

فنینرم افزارابوالحسنی روح اهلل

فنیهوش مصنوعیکریمی ممقانامیرمحمد

فنینرم افزارصفریهادی

فنیهوش مصنوعیقزوینی نژادمهسا

فنینرم افزارباطنیآبتین

فنینرم افزارباریک بینصدرالدین

فنینرم افزارپوراحمدی میبدیکوثر

فنینرم افزاررجبیسحر

فنیالگوریتم ومحاسبات-مهندسی کامپیوترسیدشاهیفرزانه سادات

فنیالگوریتم ومحاسبات-مهندسی کامپیوتربشیرالناز

فنیهوش مصنوعیعبداهلل پوری حسینیسید احمد

فنیهوش مصنوعیصبرینازنین

فنیهوش مصنوعیرضاییمرضیه

فنیهوش مصنوعینقویپویا

فنینرم افزارغفاری فرمحمد

فنیفناوری اطالعات گرایش شبکهشریفیعلی



پردیس/ دانشکده .رشته در مقطع کارشناسی ارشد.نام خانوادگی.نام
فنینرم افزارنورعلی نژاداسالملوپارسا

فنیفناوری اطالعات گرایش شبکهاسمعیلیانمحمد

فنیمیدان وموجآقایی صایمعلی

فنیمخابرات سیستمسلیمان زادهامیر حسین

فنیمخابرات سیستمبهروزیتینا

فنیافزاره های میکرونانو الکترونیکنیکبختمحمد

فنیالکترونیک قدرت وماشینهای الکتریکیعلمیامیرحسین

فنیبیوالکتریک-مهندسی پزشکیفتحیان بروجنیهدی

فنیشبکه های مخابراتیصداقتیعلی

فنیمخابرات سیستمعزیزمالیریمحمد

فنیکنترلنظامیعلی

فنیکنترلرکنی لموکیامیرحسین

فنیمیدان وموجظفری ده کهنهمهدی

فنیالکترونیک قدرت وماشینهای الکتریکیاصالنیانمهدی

فنیشبکه های مخابراتیانجیدنیفرید

فنیسیستم های قدرتحاجی زادهحمید

فنیالکترونیک قدرت وماشینهای الکتریکیحیدری کانیکوروش

فنیافزاره های میکرونانو الکترونیکابراهیمیعلی

فنیبیوالکتریک-مهندسی پزشکیطاهریتهمینه

فنیسیستم های قدرتاقبالیان ارانیعلی محمد

فنیالکترونیک قدرت وماشینهای الکتریکیخسروآبادیرسول

فنیمیدان وامواجغفاری فاطمه

فنیمدارهای مجتمع الکترونیکمحمدیعلیرضا

فنیسیستم های قدرتعبداللهیمحمداحسان

فنیبیوالکتریکشاه امیرینگار

فنیالکترونیک دیجیتالتوتونچی باغیحانیه

فنیکنترلشیراحمدقلعه باغیشایان

فنی(ذخیره دوم سیستم قدرت)مدارهای مجتمع الکترونیکسلطانی محمدیمحمد

فنیکنترلعزیزینگین

فنیالکترونیک دیجیتالابادی خوشه مهریاسمن

احمدیمحمدصادق
ذخیره اول مخابرات امن )افزاره های میکرونانو الکترونیک

(ورمزنگاری
فنی

فنیمدارهای مجتمع الکترونیک ذخیره سوم سیستم قدرتراکیاشکان

فنیافزاره های میکرونانوالکترونیکابدی جوحامد 

فنی(ذخیره اول کنترل)بیوالکترونیک-مهندسی پزشکیابراهیمیانعلیرضا

فنیذخیره دوم کنترلشمس الدینیفاطمه

فنیافزاره های میکرونانو الکترونیکاسکندریمعین

فنیالکترونیک دیجیتالواسعیآرمان

فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی-مهندسی متالورژی وموادبرینیما
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فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی-مهندسی متالورژی وموادداریوشسارا

فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی-مهندسی متالورژی وموادکامرانی نژادوحید

فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی-مهندسی متالورژی وموادزارع بیدکیابوالفضل

فنیشکل دادن فلزات-مهندسی متالورژی وموادسالسلامیررضا

فنیجوشکاری-مهندسی متالورژی وموادشابداقیمحمدرضا

فنیشکل دادن فلزات-مهندسی متالورژی وموادجامعی قمصریفاطمه

فنیشکل دادن فلزات-مهندسی متالورژی وموادشعبانی چافجبریزهرا

فنیاستخراج فلزات-مهندسی متالورژی وموادمعالجنیکتاالسادات

فنیاستخراج فلزات-مهندسی متالورژی وموادصفرلوسحر

فنیبهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایعخادمی گیل چاالنیاسمن

فنیذخیره سوم مخابرات امن ورمز نگاریمهریفرزاد

فنیبیوالکتریک-مهندسی پزشکیصیادیزهرا

فنینرم افزارنصرالهیزهرا 

فومنبهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایعفقیهیبنیامین

فومنبهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایعخوئیمحمدامین

فومنبهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایععبدالهیمحمد

فومنبهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایعرضائیاحسان

کارافرینیکسب و کار الکترونیکیپورفخراییزهرا

کارافرینیکسب وکار الکترونیکیفراهانیبهراد

کارافرینیکسب وکاربالغ صفتسیدمحمد مهدی

کارافرینیفنالوریمنتظریمحمد

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجنوآوری وکارآفرینی کشاورزیپیرهادیزهرا

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجارزیابی وامایش سرزمیندارائیزهرا

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجمنابع آبآبگونعلی

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجآبیاری وزهکشیبهرامیداوود

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجآبیاری وزهکشیمحرمیرافی

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجتکثیروپرورش آبزیانطاهبازامیررضا

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجفراوری محصوالت شیالتیدلیریفائزه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجبوم شناسی ابزیاندارابیعاطفه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجارزیابی وامایش سرزمینکوپائیالهه 

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجالودگی های محیط زیستمجاوری مسلممائده

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجمدیریت وحفاظت تنوع زیستیراستگوریحانه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجالودگی های محیط زیستشاهسوندفاطمه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجنوآوری وکارآفرینی کشاورزیمهرانیمهدیه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرج(کشاورزی)صنایع غذایی -علوم ومهندسی صنایع غذاییکبیریزینب 

کشاورزی ومنابع طبیعی کرج(کشاورزی)صنایع غذایی-علوم ومهندسی صنایع غذاییسلیمیعطیه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجژنتیک واصالح نژاد دام وطیور-علوم دامیموالئی بقالساحل

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجتغذیه دام-علوم دامیکریم پورمهدیه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجژنتیک واصالح نژاد دام وطیور-علوم دامیغالمی طاحونهمیالد
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کشاورزی ومنابع طبیعی کرجفضای سبزمومنی تبارمرضیه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجگیاهان زینتیرضایی دستجردینسترن

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجشیمی وحاصلخیزی خاکایزدفرکیاوش

رقیبیمحمد
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی گرایش صنایع 

سلولزی
کشاورزی ومنابع طبیعی کرج

قاسمیغزل السادات
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی گرایش صنایع 

سلولزی
کشاورزی ومنابع طبیعی کرج

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجفیزیولوژی دام وطیور-علوم دامیشاهینی نژادحسام

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجمدیریت جنگلفوالدیزینب

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجعلوم زیستی جنگلشریفی تابشصنم

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجعمران وبهره برداری جنگلشریفیمهدی

اخالقینوشین
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی گرایش حفاظت 

اصالح
کشاورزی ومنابع طبیعی کرج

مرادی بلوردیفاطمه
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی گرایش حفاظت 

اصالح
کشاورزی ومنابع طبیعی کرج

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجابخیز داری شهریتسبیحیزهره

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجمدیریت وکنترل بیابانباقریسمانه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجاصالح واحیای مراتعرودنرگس

نیکخواهحانیه
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی گرایش مدیریت 

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجصنایع چوب و فراورده های سلولزی

مرادمندمهیار
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی گرایش 

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجکامپوزیت های لیگنوسلولزی

احمدیکامران
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی گرایش 

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجکامپوزیت های لیگنوسلولزی

عظیمی نیاارین
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی گرایش مدیریت 

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجصنایع چوب و فراورده های سلولزی

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجانرژیهای تجدید پذیر-مکانیک بیوسیستمسلکی چشمه سلطانیفاطمه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجطراحی وساخت-مکانیک بیوسیستمنریمانیمحمدرضا

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجدرختان میوه- باغبانی یاوریفاطمه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجدرختان میوه- باغبانی حیدریهانیه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجگرایش سبزیها- باغبانی جعفری گاوزنفاطمه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجگیاهان داروئی- باغبانی ساعی دهقانفاطمه

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجگیاهان داروئی- باغبانی پگاهپروین 

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجگیاهان زینتی- باغبانی موذنیمرضیه سادات

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجتولید محصوالت گلخانه ای- باغبانی محمدعلی خلجسارا

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجاقتصاد تولید و مدیریتخسرویامیرحسین

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجواحدهای کشاورزیحاتمیسحر

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجژنتیک و به نژادی گیاهیرحمانیمحمد مهدی

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجگرایش سبزیها- باغبانی مجتهدیاسمن

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجمهندسی فضای سبزمیناییفائزه 

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجبیوتکنولوژی گیاهیکاوسیسیاوش 

کشاورزی ومنابع طبیعی کرجژنتیک و به نژادی گیاهیمبصرسحر
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مدیریتبازاریابی-مدیریت بازرگانیمطلبیسارا

مدیریتبازاریابی-مدیریت کسب وکارعرفیصبا

مدیریتاستراتژی-مدیریت بازرگانیغالمزاده هشترودی نقدهعلی

مدیریتمدیریت جهانگردیصادقیامین

مدیریتتحقیق در عملیات-مدیریت صنعتییافتیانفاطمه 

مدیریتمدیریت زنجیره تامین-مدیریت صنعتیبه ناممریم

مدیریتمالیه و بودجه عمومی-مدیریت دولتییاوریزینب

مدیریتتوسعه منابع انسانی-مدیریت دولتیشاهدهیمحدثه

مدیریتمدیریت تحول-مدیریت دولتیمرات شرامینصبا

مدیریتمدیریت اطالعات-علم اطالعات و دانش شناسیکمال هدایتندا

مدیریتآرشیو-علم اطالعات و دانش شناسینورائی درامسولماز

پور بافرانیحانیه
مدیریت عملکرد و بهره وری منابع -مدیریت منابع انسانی

مدیریتانسانی

مدیریتمدیریت استراتژیک منابع انسانی-مدیریت منابع انسانیقربانیاشکان

یزدان شادآرین
مدیریت عملکرد و بهره وری منابع -مدیریت منابع انسانی

مدیریتانسانی

مدیریتمدیریت استراتژیک منابع انسانی-مدیریت منابع انسانیدایمیسارا

مدیریتحسابداریرسولیمعصومه

مدیریتحسابداریدرویش شفیقیمحمد

مدیریتمهندسی مالی و مدیریت ریسک-مالیراه چمنیمهتاب

مدیریتحقوق مالی-مالیجعفریعارفه

مدیریتمدیریت پروژه-مدیریت صنعتیعباسی کمردیعلی اصغر

مدیریتمدیریت رسانهفالحت پیشهزهرا

مدیریتاستراتژی مدیریت- مدیریت کسب و کارجابریانامیر محمد

مطالعات جهانمطالعات کشورهای آلمانی زبانجعفربکلواکرم

مطالعات جهانمطالعات شبه قاره هندتکیهصدف السادات 

مطالعات جهانمطالعات آمریکای التینکام خواهنیکو

مطالعات جهانمطالعات آمریکای التینآقائی افشارسرور

مطالعات جهانمطالعات بریتانیابخشندهمحدثه

مطالعات جهانمطالعات آمریکای شمالیصالحیکتایون

هنرهای زیباطراحی شهریدانیاری داریانزهرا

هنرهای زیباادبیات نمایشیمردانی زنوزآزاده

هنرهای زیباادبیات نمایشیشاه زمانی سیچانیلعیا

هنرهای زیبانقاشیروانخواهدلنیا

هنرهای زیبانقاشیجلیلی کلهریمجید

هنرهای زیبابرنامه ریزی شهریسلیمانیتندیس

هنرهای زیبابرنامه ریزی شهریشفق هیرمریم

هنرهای زیباطراحی شهریعمرانی نائینیمهتاب

هنرهای زیبابرنامه ریزی منطقه ایاکبریکیانا

هنرهای زیبامدیریت شهریسجادیرعناسادات
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هنرهای زیباپژوهش هنردهقانی زادهمهدی

هنرهای زیبا(انیمیشن)تصویر متحرکیگانه بختیارینوبر

هنرهای زیباتصویرسازیصائبیپگاه

هنرهای زیباارتباط تصویریبابائینگین

هنرهای زیباارتباط تصویریرحیم بخشوحید

هنرهای زیبا(انیمیشن)تصویر متحرکسهرابیامیرحسین

هنرهای زیباسینمامحمدیفائزه

هنرهای زیباسینمارضوانیمولود

هنرهای زیبانمایش عروسکیگیالسیانرهام

هنرهای زیباکارگردانی نمایشتدینآوا

هنرهای زیباکارگردانی نمایشزینلیستایش

هنرهای زیبانوازندگی موسیقی جهانیمنصوری تهرانیمهتا

هنرهای زیبانوازندگی موسیقی جهانیپناهیجاوید

هنرهای زیباآهنگسازیحکمت پناهعارفه

هنرهای زیبانوازندگی موسیقی ایرانیدهقانیفاطمه

هنرهای زیبانوازندگی موسیقی ایرانیاره سازانآوا

هنرهای زیباموسیقی شناسیحشمتشقایق

هنرهای زیباموسیقی شناسیشایان رادسپیده

هنرهای زیباتصویر سازیابطحیفریده سادات 

هنرهای زیباعکاسیبهرامی دوآبیمعین

هنرهای زیباعکاسیکاشفیتارا

هنرهای زیبافناوری معماری گرایش معماری دیجیتالصمدیپرستو

هنرهای زیبامعماری و انرژیامینیگلبرگ

هنرهای زیبامعماری و انرژیجناتی پورآذر

هنرهای زیبافناوری معماری گرایش معماری دیجیتالشویدیشیرین

هنرهای زیبافناوری معماری گرایش معماری بیونیکمومنائیآتوسا

هنرهای زیبامعماری داخلیمحمدی سربندصبا

هنرهای زیبامعماری داخلیشاه میوه اصفهانیثنا

هنرهای زیبامهندسی معماریابوترابیمهسا

هنرهای زیبامهندسی معماریمظاهر کرمانیامیرساالر

هنرهای زیبامهندسی معماری منظرمعدنیفرانه

هنرهای زیبامهندسی معماری منظراحسانی اسکوئیسیده فرزانه

هنرهای زیبامدیریت پروژه و ساختصالحیهانیه

هنرهای زیبامدیریت پروژه و ساختتقی لوائلناز

رحیمیفاطمه
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و 

هنرهای زیبامرمت میراث معماری

آفتابیپگاه
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و 

هنرهای زیبامرمت میراث شهری

هنرهای زیبامطالعات معماری ایرانزنجیریانپردیس
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پایانی فرفاطمه
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و 

هنرهای زیبامرمت میراث معماری

هنرهای زیبامطالعات معماری ایرانشریفیانآی سان

هنرهای زیباطراحی صنعتیغالمیکیمیا

هنرهای زیباطراحی صنعتیعامریمژده 

هنرهای زیباطراحی صنعتیهدایتیآناهیتا

هنرهای زیباطراحی صنعتیحیدریفاطمه

هنرهای زیباارتباط تصویریافشارفاطمه

هنرهای زیباارتباط تصویریرحیمیعلی




