
در دانشگاه صنعتی اصفهانبدون آزمون کارشناسی ارشد سایر دانشگاهها) قطعی وذخیره (اسامی پذیرفته شدگان 

پس ازتاریخ فوق الذکر هیچ .ل سازمان سنجش درج خواهد گردیددر پرتا18/3/92اسامی زیر حداکثر تا تاریخ 
.مسئولیتی متوجه این دانشگاه نخواهد بود

گرامی به نکات زیر جلب می گرددتوجه متقاضیان 

در مقابل نام آنها درج گردیده است تنها درصورت انصراف فرد "ذخیره"آن دسته از متقاضیان که وضعیت  ) الف
.قطعی درهمان رشته جایگزین خواهند شد 

قابل بررسی پرونده جدید(که قبال پرونده خود را ارسال نموده اند "رشته مهندسی صنایع"ازبین متقاضیان) ب
می باشند خواهشمند است حداکثر تا تاریخ "برنامه ریزي حمل ونقل"درصورتی که متقاضی  رشته ) نیست

.تماس حاصل نمایند0311-3912725با شماره تماس 18/3/92

) نیستپرونده جدید قابل بررسی (که قبال پرونده خود را ارسال نموده اند "مهندسی برق"از بین متقاضیان رشته ) ج
با شماره تماس 18/3/92می باشند خواهشمند است حداکثر تا تاریخ "اویونیک"در صورتی که متقاضی رشته 

.تماس حاصل نمایند3912725-0311

.مراجعه نمایندهمین وبگاهبه "خواهشمند است جهت دریافت اطالعیه هاي احتمالی بعدي مرتبا) د

کارشناسی ارشد92مهرماه ذخیره بدون آزموناسامی پذیرفته شدگان قطعی و-2جدول 
)ي دولتی متقاضیان سایر دانشگاهها(

موادمهندسی 
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی شناسایی وانتخاب مواد حامد حیدري1

قطعی شناسایی وانتخاب مواد فائزه اسکندري2

قطعی شناسایی وانتخاب مواد محمد رضائی 3

قطعی شناسایی وانتخاب مواد تورج مولوي4



قطعی شناسایی وانتخاب مواد علی ابراهیمیان 5

ذخیرهشناسایی وانتخاب مواد امین شهسواري6

ذخیرهشناسایی وانتخاب مواد مسعود مراجو7

ذخیرهشناسایی وانتخاب مواد حاتمه عسگري مقدم8

ذخیرهشناسایی وانتخاب مواد طاهره زرگر9

قطعی ریخته گري مجیب ساعی 10

قطعی ریخته گري ناهید نوري کوهاي 11

قطعی استخراج فلزات مهدي محققی 12

قطعی استخراج فلزات پرستو مرادي 13

قطعی خوردگی هادي قهرمان زاده 14

قطعی خوردگی محمد ابراهیم حسنی 15

ذخیرهخوردگی علی یار ده کبودي 16

قطعیجوشکاري روح اهللا عبدالوند17

ذخیرهجوشکاري پریوش باقري 18

مهندسی عمران
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی سازه طاهره حق پرست 1

قطعی سازه محمد مانی 2



قطعی سازه محمد حسینیان 3

ذخیرهسازه مینا کریمی 4

ذخیرهسازه محمد بختیاري 5

ذخیرهسازه معتصم سعیدیان 6

قطعی سازه هاي هیدرولیکی سعید صابري 7

ذخیرهسازه هاي هیدرولیکی الناز آقاعلیزاده 8

قطعی مهندسی آب - عمرانمریم عصار کاشانی 9

قطعی مهندسی آب- عمرانساناز هنرخواه 10

قطعی مهندسی آب- عمرانفائزه مرشدي 11

قطعی مهندسی آب- عمراننجمه علی دادي 12

ذخیرهمهندسی آب- عمرانمطهره افشار زندي 13

ذخیرهمهندسی آب- عمراناصغر صمدي 14

قطعی خاك وپی رسول حاتمی 15

قطعی خاك وپی مسلم شیخ خوشکار16

ذخیرهخاك و پی مهناز اکبري زاغی 17

قطعی راه وترابري سید علی کمیلی 18

قطعی راه ترابري فرزانه نجمی 19

ذخیرهراه ترابري مهدي محمدي 20

قطعی محیط زیست پیمان ستاري 21



قطعی محیط زیست یعقوب محمد زاده 22

ذخیرهمحیط زیست سیما صالحی 23

مهندسی معدن
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی مکانیک سنگحسین اکبري1

ذخیرهمکانیک سنگشکوفه حاجی ابوطالبی 2

قطعی اکتشاف معدنحصیر ولی پوري گودرزي3

قطعی اکتشاف معدنسید رضا حسنی زاده 4

ذخیرهاکتشاف معدنبهروزسید علی 5

ذخیرهاکتشاف معدناحسان نظري والشانی 6

مهندسی صنایع
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی صنایع –صنایع میالد بیت اللهی 1

قطعی صنایع–صنایع معین سماك جاللی 2

ذخیرهصنایع–صنایع علی لطفی 3

ذخیرهصنایع–صنایع شیما شفیعی گل 4

قطعی برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي حسین عاکفی 5

ذخیرهبرنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي احسان اسماعیلی 6



قطعی سیستم  هاي حمل ونقل هنوزبدون متقاضی 7

ذخیره سیستم  هاي حمل ونقل هنوزبدون متقاضی 8

رشته صنایع که قبال پرونده ارسال نموده اند اگر متقاضی رشته سیستم حمل از بین متقاضیان 
13/3/92تقاضاي خود را  تا تاریخ 0311- 2725391ونقل می باشند می توانند با شماره تماس 

.اعالم نمایند  تا بررسی شود

شیمی
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی شیمی آلی خائفسپیده 1

قطعی شیمی آلیناهید حیدري2

ذخیرهشیمی آلینجمه جرنگ3

ذخیرهشیمی آلیمهسا شکرنوش4

قطعی شیمی فیزیکفاطمه انصاري5

قطعی شیمی فیزیکدرسا سادات موسوي6

قطعی شیمی فیزیکصبا رنجبر7

ذخیرهشیمی فیزیکعلی شعبانی 8

ذخیرهشیمی فیزیکمژده بذرافکن9

قطعی شیمی تجزیهمریم شمسایی10

قطعی شیمی تجزیهبهاره ماندیان11

ذخیرهشیمی تجزیهزهرا نادري زاده 12



ذخیرهشیمی تجزیهمریم گرگابی13

قطعی شیمی معدنی سارا استاچی14

قطعی شیمی معدنیسمانه فرجادفر15

ذخیرهشیمی معدنیمهیا گودرزي16

ذخیرهشیمی معدنیفاطمه عابدي 17

ریاضی
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی آمار ریاضیالهام جهانگیري1

قطعی آمار ریاضینیلوفر طیبی گیالنی 2

ذخیرهآمار ریاضیفاطمه بهمن زیاري 3

ذخیرهآمار ریاضیپریسا همتی 4

قطعی آنالیز ریاضی اسماء حاجی اسماعیلی5

قطعی آنالیز ریاضیطاهره ظفري 6

قطعی آنالیز ریاضیزهرا صدري سواد جانی 7

قطعی آنالیز ریاضیآسیه سادات علوي8

ذخیرهآنالیز ریاضیمحبوبه محبی 9

ذخیرهآنالیز ریاضیشبنم زاغریان10

قطعیهندسه شیما موحدي 11

قطعی هندسه محمد اسماعیل سورجانی 12



ذخیرههندسه نسیم صالحی اردلی13

قطعی جبرجمیله نظري مهرورانی 14

قطعی جبرحسین ابراهیمی نژاد15

قطعی جبرفاطمه طهماسبی16

ذخیرهجبرافشین بهبودي 17

ذخیرهجبرسمیرا رسولی اسبوئی 18

قطعی عدديآنالیز الهام نیک بخت 19

ذخیرهآنالیز عدديمعصومه ظفریان20

قطعی سیستمهاي دینامیکی جعفر فهیمی سیوکی 21

ذخیرهسیستمهاي دینامیکیابراهیم قالوندي 22

قطعی گراف و ترکیبات و کد گذاري زینب غالمرضائی 23

قطعی گراف و ترکیبات و کد گذاريمرضیه قاسمی 24

ذخیرهگراف و ترکیبات و کد گذاريمحمد حسن سیار 25

ذخیرهگراف و ترکیبات و کد گذاريمرضیه امیدي سلمی 26

نساجیمهندسی 
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعیتکنولوژي نساجی مهرداد معصومی 1

قطعیتکنولوژي نساجیسحر ربیعی 2



قطعیتکنولوژي نساجیحسن حقیر زاده 3

قطعیتکنولوژي نساجیفاطمه یگانه4

قطعی شیمی نساجی زهرا زارع خلیلی5

قطعی شیمی نساجی ساناز  سلیمی ناغانی 6

قطعی شیمی نساجی لیال پلویان 7

قطعی شیمی نساجی زهرا پاسبان8

ذخیرهشیمی نساجی سیده مونس حجتی9

ذخیرهشیمی نساجی فاطمه جواهري 10

قطعی الیاف پلیمريمائده صالحی 11

قطعی الیاف پلیمريالهه فنائی قهنویه12

فیزیک
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی ماده چگال پریسا مختاري 1

قطعی ماده چگال قاسم میرعبدلی 2

قطعی ماده چگال انسیه حق وردي 3

قطعی ماده چگال امیر حسین طالبی 4

قطعی ماده چگال آزاده ابراهیم زاده 5

ذخیرهماده چگال صادق قادر زاده 6

ذخیرهماده چگال سرورصالحی باغبادرانی 7



ذخیرهماده چگال الهه شمالی 8

قطعی ذرات بنیادي ابوالفضل عبداللهی 9

قطعی ذرات بنیادي فرانک بهرامی 10

قطعی ذرات بنیادي اصغر رضائی 11

ذخیرهذرات بنیادي طیبه قربی 12

ذخیرهذرات بنیادي شهین حاتمی 13

قطعی فیزیک هسته اي اسداله احمدیان14

ذخیرهفیزیک هسته اي محمد حسین مکاریان15

مهندسی شیمی
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی مهندسی شیمی پیشرفتهاعظم جاللی 1

قطعی مهندسی شیمی پیشرفتهاکرام فدایی 2

ذخیرهمهندسی شیمی پیشرفتهامین صیدي پور3

ذخیرهمهندسی شیمی پیشرفتهسارا مولودي 4

قطعی مهندسی شیمی  پدیده انتقال مهسا صالحی 5

قطعی مهندسی شیمی  پدیده انتقالعبدالمجید درویشی6

ذخیرهمهندسی شیمی  پدیده انتقالفاطمه عباسی 7

ذخیرهمهندسی شیمی  پدیده انتقالپیمان منوچهري 8

قطعی جداسازي –مهندسی شیمی ابوالفضل حل آشوب 9



قطعی جداسازي–مهندسی شیمی سعید رهنما10

ذخیرهجداسازي–مهندسی شیمی بهنام موسی نژاد11

ذخیرهجداسازي–مهندسی شیمی علی صابر 12

قطعی مهندسی پلیمرعلی بخشی آتی 13

قطعی مهندسی پلیمر ملیکا سادات حجاري 14

ذخیرهمهندسی پلیمرعلیرضا محمدي 15

ذخیرهمهندسی پلیمر محمد باغبان 16

قطعیمهندسی هسته ايمحسن اسحاق تیموري17

قطعیمهندسی هسته اي محسن عامري 18

ذخیرهمهندسی هسته اي پیمان تیموري 19

مکانیکمهندسی 
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعیطراحی کاربردي -مکانیکسید محمدرضا حسینی اندانی 1

قطعیطراحی کاربردي-مکانیکعلی عادلی 2

قطعیطراحی کاربردي-مکانیکاحمد غضنفري3

قطعیطراحی کاربردي-مکانیکمسعود شکري 4

ذخیرهطراحی کاربردي-مکانیکعلیرضا هاشمی 5

ذخیرهطراحی کاربردي-مکانیکمهدي رحمتی 6



ذخیرهطراحی کاربردي-مکانیکفرفاطمه یوسفی 7

ذخیرهطراحی کاربردي-مکانیکحسن ستایش 8

قطعیتبدیل انرژي -مکانیکسید حسین مطهرپور9

قطعیتبدیل انرژي-مکانیکمصطفی شمسی10

قطعیتبدیل انرژي-مکانیکایمان توکل پورصالح11

ذخیرهتبدیل انرژي-مکانیکمحسن یارمحمدي 12

ذخیرهتبدیل انرژي-مکانیکحسین نعمتی 13

ذخیرهتبدیل انرژي-مکانیکحمید ملکی 14

قطعیساخت وتولید -مکانیکاحسان عکاف زاده 15

قطعیساخت وتولید-مکانیکسید سجاد جمالی 16

ذخیرهساخت وتولید-مکانیکمجید فضل الهی 17

ذخیرهساخت وتولید-مکانیکسید مرتضی ذبیحی18

برق وکامپیوترمهندسی 
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی الکترونیک مجتبی صالحیان1

قطعی الکترونیک نوشین ولی زاده 2

قطعی الکترونیک حسین کاظمی 3

ذخیره الکترونیک امیر حسین جالالتی 4

ذخیره الکترونیک حسنا نصیریان راد 5



قطعی کنترل الدن صادقی 6

قطعی کنترل یاسین اسدي 7

قطعی کنترل نسرین گودرزي 8

ذخیره کنترل پژمان بیات 9

ذخیره کنترل پیمان بیات 10

قطعی سیستم –قدرت محمد امین نظري 11

ذخیرهسیستم –قدرت زهرا رضازاده علی آبادي 12

قطعی ماشین –قدرت جواد فرهنگ پهلوانی 13

ذخیره ماشین –قدرت محمد هادي روحانی 14

قطعی سیستم –مخابرات مریم لشکري 15

قطعی سیستم–مخابرات مهدي جاوید احمد آبادي 16

قطعی سیستم–مخابرات محمد حسن طاهري اختیار آبادي 17

ذخیره سیستم–مخابرات سپیده شهیدي زندي 18

ذخیره سیستم–مخابرات زهرا کاظمی خسرو آبادي 19

ذخیره سیستم–مخابرات خدیجه اکبري خور 20

قطعی میدان –مخابرات سیده زهرا موالیی زاهدي 21

ذخیره میدان –مخابرات عطیه یوسفی 22

قطعی شبکه–مخابرات زهرا شریفیان نجف آبادي 23

ذخیره شبکه –مخابرات محمد عادل امان شهرك 24



قطعی اویونیک هنوز مشخص نشده است 25

ذخیره اویونیک هنوز مشخص نشده است 26

اویونیککه قبال پرونده ارسال نموده اند اگر متقاضی رشته رشته مهندسی برقاز بین متقاضیان 
اعالم 13/3/92تقاضاي خود را  تا تاریخ 0311-2725391می باشند می توانند با شماره تماس 

نمایند  تا بررسی شود

قطعی هوش مصنوعی میثاق بهرامی پور1

قطعی هوش مصنوعیهاجر داستان پور 2

قطعی هوش مصنوعیفاطمه توکلی 3

ذخیره هوش مصنوعیهادي سنایی 4

ذخیره هوش مصنوعی طاهره شکیبا5

قطعی معماري کامپیوترسعید ترکیان 6

ذخیرهمعماري کامپیوتر طاهره فتاحیان 7

کشاورزيمهندسی 
وضعیت رشته یا گرایش پذیرفته شده نام ونام خانوادگی ردیف

قطعی بیولوژي خاك–خاك شناسی بهاره امینی1

ذخیرهبیولوژي خاك–خاك شناسی فاطمه سیاوشی2

قطعی پیدایش وطبقه بندي خاك- خاك شناسینرگس کیوانی3

ذخیرهپیدایش وطبقه بندي خاك- خاك شناسینسیم باز شوشتري4

قطعی شیمی وحاصلخیزي خاك–خاك شناسی کیمیا تیموك5



ذخیرهشیمی وحاصلخیزي خاك–خاك شناسی خدیجه حسینی6

قطعی فیزیک وحفاظت خاك–خاك شناسی زهره میرزائی 7

قطعی فیزیک وحفاظت خاك–خاك شناسی نیره نعمتی8

ذخیرهفیزیک وحفاظت خاك–خاك شناسی ارژنگ فتحی کردگیالنی9

قطعی تغذیه دام–علوم دامی رقیه وجگانی10

ذخیرهتغذیه دام–علوم دامی سمیرا شهبازي چله11

قطعی فیزیولوژي دام–علوم دامی ریحانه غالمعلیان12

ذخیرهفیزیولوژي دام–علوم دامی زهرا ساالري13

قطعی اصالح نژاد دام–علوم دامی رویا بختیار14
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ذخیرهمهندسی صنایع غذایی- صنایع غذاییمحمد دیانت25

قطعی میوه کاري–باغبانی سمیه نادري26

ذخیرهمیوه کاري–باغبانی صالحیلیال27
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ذخیرهگیاهان زینتی–باغبانی پریا احمدي31
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قطعی آبیاري و زهکشی–آبیاري سجاد امیر حاملو34

ذخیرهآبیاري و زهکشی–آبیاري حسین کریمی سه قلعه35

قطعی منابع آب–آبیاري محمد سعید جعفري36

ذخیرهمنابع آب–آبیاري ماجده سیاحی37

قطعی بیوتکنولوژي کشاورزيفرخنده امینی38

ذخیرهبیوتکنولوژي کشاورزيمرجان ابوترابی39

قطعی حشره شناسیمستانه محسنی40

ذخیرهحشره شناسیفاطمه خان محمدي41

قطعی بیماري شناسی گیاهینرگس مجیدیان42

ذخیرهبیماري شناسی گیاهیفرزانه اسدي43



قطعیاصالح نباتات الهه طاهري44

قطعیاصالح نباتات ابوذر دهقان45

ذخیرهاصالح نباتات احسان ربیعیان46

ذخیرهاصالح نباتات فتانه  یوسفی 47

قطعیزراعتالهام نوذر پرور48

ذخیرهزراعتبهنام نعمتی خویی49
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