
 

"ها()ازسایر دانشگاه1400ارشد بدون آزمون سال گان کارشناسیداسامی پذیرفته ش ” 

 

 دانشکده شیمی

 

 

 

 دانشکده مهندسی صنایع

 

 

 

 دانشکده مهندسی هوافضا

 1400ارشد بدون آزمون سال رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام نام خانوادگی

 هوافضا/دینامیک پرواز و کنترلمهندسی  عباس سهامی مراد نژاد

 مهندسی هوافضا/سازه های هوایی ابوالفضل شادمانی

 مهندسی هوافضا/سازه های هوایی متین تشیعی

 مهندسی هوافضا/مهندسی فضایی امیرمحمد نی زن حسینی

  

 

 1400ارشد بدون آزمون سال رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام نام خانوادگی

 هیتجز یمیش/یمیش میالد نوری خلیله ده

 هیتجز یمیش/یمیش فاطمه راستگو

 یآل یمیش/یمیش فاطمه رضایی عباس آباد

 شیمی/شیمی کاربردی طیبه سنگچی

 1400ارشد بدون آزمون سال رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام نام خانوادگی

 مالیمهندسی صنایع/مهندسی  حمیدرضا قدیری سهروفیروزانی

 مهندسی صنایع/مهندسی مالی زهرا طاهریان

 مهندسی صنایع/سیستم های کالن وحید همتی

 مهندسی صنایع/لجستیک و زنجیره تأمین یاسمین ادب



 دانشکده مهندسی برق

ینام خانوادگ  1400ارشد بدون آزمون سال رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام 

 مهندسی برق/سیستم های الکترونیک دیجیتال کسری کمالی

 مهندسی برق/سیستم های الکترونیک دیجیتال رضا حیدری دیزجی

 مهندسی برق/مهندسی مکاترونیک محمد حسین میرزاجوادی

 مهندسی برق/مهندسی مکاترونیک مهدی بشری

 الکترونیکمهندسی برق/افزاره های میکرو و نانو  روزبه جورابلو

 مهندسی برق/افزاره های میکرو و نانو الکترونیک علی مهجوری ایری سفلی

 مهندسی برق/کنترل علی کاهه

 مهندسی برق/کنترل آریا دلشاد

 مهندسی برق/کنترل امیرحسین حیدریان اردکانی

 مهندسی برق/کنترل پریا رضائی چیانه

 قدرتمهندسی برق/سیستم های  امیرحسین زندی گوهرریزی

 مهندسی برق/سیستم های قدرت محمد احمدی

 مهندسی برق/سیستم های قدرت مهدی رمضان زاده

 مهندسی برق/الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی نوید رجبی

 مهندسی برق/الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی محمدمهدی نصیری

 سیستم های انرژی الکتریکی مهندسی برق/برنامه ریزی و مدیریت محمدامین امروانی

 مهندسی برق/برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی محمد امین بی طرف

 مهندسی برق/مخابرات سیستم محمد مهدی ستوده

 مهندسی برق/مخابرات سیستم محمدرضا اباذری

 مهندسی برق/مخابرات سیستم فرزاد محمدی

 برق/مخابرات میدان و موجمهندسی  سیده مونس اسالمی

 مهندسی برق/مخابرات میدان و موج فاطمه پورعرفانیان

 مهندسی برق/مخابرات میدان و موج رضا اکبری رزین

 



 

و رنگ دانشکده مهندسی پلیمر  

ینام خانوادگ  1400ارشد بدون آزمون سال رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام 

 مهندسی پلیمر/رنگ مرضیه اورجی

 مهندسی پلیمر/رنگ نرگس ربانی خواه

 مهندسی پلیمر/فراورش محمدرضا قلیزاده

 مهندسی پلیمر/پلیمریزاسیون سیدر فرزان تاج بخش فخرآبادی

 مهندسی پلیمر/نانوفناوری فرزین شفاعت طلب

 

 

 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 

 

 

 

 

 1400آزمون سال ارشد بدون رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام ینام خانوادگ

 مهندسی مواد/شناسایی و انتخاب مواد مهندسی حسین چنانی

 مهندسی مواد/شناسایی و انتخاب مواد مهندسی الهام مهردادیان

 یو انتخاب مواد مهندس ییمواد/شناسا یمهندس پارسا دیس یثان یکاشان

 )رزرو(مهندسی مواد/شناسایی و انتخاب مواد مهندسی سوگند رحمتی

 مهندسی مواد/استخراج فلزات سعید آبادیمکی 

 مهندسی مواد/خوردگی و حفاظت مواد الهام سروش

 مهندسی متالورژی و مواد/جوشکاری محمد هالن یدینو

 مهندسی متالورژی و مواد/جوشکاری عرفان بهرامی

 مهندسی متالورژی و مواد/جوشکاری محدثه رشیدی

 مواد/جوشکاریمهندسی متالورژی و  رضا عباسی



 

 

 دانشکده مهندسی معدن

خانوادگی نام  1400ارشد بدون آزمون سال رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام 

 مهندسی معدن/تونل و فضاهای زیرزمینی محمد متین روحانی

 مهندسی معدن/مکانیک سنگ مهدی مهدی پور گیلده

 معدنیمهندسی معدن/استخراج مواد  هانی حیدری نارمندی

 مهندسی معدن/فراوری مواد معدنی هادی میرلو

 

 

 

انشکده مهندسی نفتد  

 

 

 

 دانشکده مهندسی پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

خانوادگی نام  1400ارشد بدون آزمون سال رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام 

 مهندسی نفت/اکتشاف محمد حسین ثابت کوهنجانی

 مهندسی نفت/تجهیزات نفت حسین پور خیاویاکران

 1400ارشد بدون آزمون سال رشته پذیرفته شده در کارشناسی نام نام خانوادگی

 مهندسی پزشکی/بیوالکتریک علی جاللی

 مهندسی پزشکی/بیومکانیک سارا نورامین



 دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی

ینام خانوادگ 1400بدون آزمون سال  ارشدیشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام   

 فیزیک/اپتیک و لیزر مریم مجیدیان

 فیزیک/اپتیک و لیزر مائده رحمانی قهدریجانی

 فیزیک/ذرات بنیادی و نظریه میدان ها حمید عنابستانی

 فیزیک/ذرات بنیادی و نظریه میدان ها فاطمه حسن زاد

 فیزیک/فیزیک ماده چگال متین دهقانی

 فیزیک/فیزیک ماده چگال امید غالمی

 فیزیک/فیزیک ماده چگال زینب خرم پور

 مهندسی سیستم های انرژی/سیستم های انرژی سمانه نوری

 مهندسی سیستم های انرژی/سیستم های انرژی زهرا اکبری

 مهندسی سیستم های انرژی/سیستم های انرژی سیدمحمد شیرافکن

 مهندسی هسته ای/کاربردپرتوها الهام عسگری

 ای/کاربردپرتوهامهندسی هسته  شیرین مشیری

 مهندسی هسته ای/گداخت هسته ای حسین کاظمی سوغانلو

 مهندسی هسته ای/مهندسی راکتور فاطمه مظهری

 مهندسی هسته ای/مهندسی راکتور کیانا پیله ور ابریشم

 مهندسی هسته ای/مهندسی پرتوپزشکی بهاره سلیمان پور سلماسی

 پرتوپزشکی مهندسی هسته ای/مهندسی راضیه سلیمانی زاده

 مهندسی فتونیک شکیبا قاسمی دارستانی

 مهندسی فتونیک علی کمال نوش آبادی

 

 

 دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

 نام نام خانوادگی
1400بدون آزمون سال  ارشدیشده در کارشناس رفتهیرشته پذ  

 ریاضی کاربردی/آنالیز عددی رضا معصوم زاده

 کاربردی/آنالیز عددیریاضی  رضا توکلی شیاده

 ریاضی کاربردی/بهینه سازی آرمان ثنایی نیک

 ریاضی کاربردی/رمز و کد سینا اسمعیلی

 ریاضی کاربردی/ریاضی مالی فاطمه رحیمی

 ریاضیات و کاربردها/آنالیز سید محمد عرفان حسینی

 ریاضیات و کاربردها/آنالیز مهتاب کتابی

 کاربردها/هندسه و توپولوژیریاضیات و  مینا حقیقت پرست

 علوم کامپیوتر/الگوریتم و نظریه محاسبه ریحانه ابراهیمی



 علوم کامپیوتر/داده کاوی فاطمه رجبی

 علوم کامپیوتر/محاسبات نرم و هوش مصنوعی حانیه کریمی احمدآبادی

 آمار ریاضی کیانا جاویدی انارکی

 آمار ریاضی کیانا قاسمی فرد

 ریاضیات و کاربردها/جبر مهدی طاعتی جلیسه

 

 

 

 دانشکده مهندسی شیمی

 1400بدون آزمون سال  ارشدیشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام نام خانوادگی

 مهندسی شیمی/محیط زیست زهرا بنده علی زاده ملکی

 مهندسی شیمی/بیوتکنولوژی ثمین تکاسی

 مهندسی شیمی/بیوتکنولوژی عاطفه شیری ورنامخواستی

 مهندسی شیمی/ترموسینتیک و کاتالیست علیرضا خزایی

 مهندسی شیمی/ترموسینتیک و کاتالیست سهند شافعی

 مهندسی شیمی/پدیده های انتقال صهبا نادی

 

  

 

 دانشکده مهندسی مکانیک

 1400بدون آزمون سال  ارشدیشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام نام خانوادگی

 کاربردیمهندسی مکانیک/طراحی  علی قدمی

 مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی سید فربد ناظمی آزاد

 مهندسی مکانیک/ساخت و تولید فاطمه سبک روز روزبهانی

 مهندسی مکانیک/ساخت و تولید پویا فیروزی راد

 مهندسی مکانیک/ساخت و تولید سید میالد میرنیا

 مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی سیدنوید طاوسی ولندانی

 مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی مهدی بوشهریچهابی 

 مهندسی مکانیک/تبدیل انرژی حیدر صفری

 مهندسی مکانیک/مهندسی مکاترونیک فرشاد حقگو دریاکناری

 مهندسی مکانیک/مهندسی مکاترونیک سارا سادات صحیح النسب

 مهندسی مکانیک/جوش سپهر صفری

 

 



 

 دانشکده مهندسی نساجی

 1400بدون آزمون سال  ارشدیشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام نام خانوادگی

 مهندسی نساجی/شیمی نساجی و رنگ مصطفی جوکار

 مهندسی نساجی/فناوری سارا محمدی

 مهندسی نساجی/الیاف سمانه صمدی

 مهندسی نساجی/ساختارهای نانولیفی لیدا محمدی

 

 

 دانشکده مدیریت

  

 

 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

 1400بدون آزمون سال  ارشدیشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام نام خانوادگی

 مدیریت کسب و کار/بازاریابی علیرضا حاجی حسن ماهرو

 مدیریت کسب و کار/فناوری محمد رحمانی

 مدیریت کسب و کار/فناوری علیرضا سلطان آبادی

 مدیریت کسب و کار/مالی فراز بداغی

 الکترونیکیمهندسی فناوری اطالعات/تجارت  محمد جواد اکوچکیان

 فلسفه علم فاطمه جوانی

 1400بدون آزمون سال  ارشدیشده در کارشناس رفتهیرشته پذ نام نام خانوادگی

 مهندسی عمران/سازه سیده سما سیدشریفی

 مهندسی عمران/سازه رضا چشمهقاسمی ده

 مهندسی عمران/زلزله فرناز سادات شاهی

 مهندسی عمران/مهندسی و مدیریت ساخت امین قندی جلوانی

 مهندسی عمران/مهندسی و مدیریت منابع آب ایمان بیطرف

 مهندسی عمران/مهندسی محیط زیست بهنام ملکی

 مهندسی عمران/مهندسی محیط زیست یگانه سلیمانی

 عمران/حمل و نقل یمهندس فریبا ملیجی

 عمران/حمل و نقل یمهندس سارا فتاحی نیسیانی

 مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست سارا حاجی زاده

 مهندسی عمران/راه و ترابری محمدحسین ضیغم نخعی

 مهندسی عمران/راه و ترابری علیرضا مشهدی کشتیبان



 

 

 

 

 

 

 

 

 گردند آموختهدانش نیمسال 8 طی و 31/6/1400 تاریخ تا حداکثر بایستی متقاضیان. 

 باشدمی پذیرامکان سال همان برای صرفا   و آموختگیدانش از پس بالفاصله تحصیلی سال برای پذیرش.  

 ( گرددمی اعالم متعاقبا  که تاریخی در) 1400 تابستان در که .است الزامی 16 باالی کلّ معدّل داشتن داخلی نامهآیین طبق

 .شودمی آزمون بدون پذیرش لغو موجب این شرط کسب عدم کنترل خواهد شد.

  بدیهی است اعالم نتایج اوّلیه هیچگونه حقّی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش

 و احراز صالحیت عمومی و انضباطی دانشجویان ضروری است.باشد آموزش کشور می

 شد خواهد اعالم ادامه همین لیست در متعاقبا   هارشته مابقی اسامی.  

 گردد خودداری جدا  نتایج اعالم خصوص در تلفنی تماس یا و حضوری مراجعه از است خواهشمند. 

 

 

 اداره استعدادهای درخشان و المپیادها 

 امیرکبیردانشگاه صنعتی 

 مهندسی عمران/مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی فرشته نساج ترشیزی

 عمران/مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریاییمهندسی  پدرام بانی

 مهندسی عمران/مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی ایمان رضوی

 مهندسی عمران/مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی فاطمه ریاضت

 مهندسی عمران/ژئوتکنیک ساالر لکی محلهء

 عمران/ژئوتکنیکمهندسی  امیرمحمد رحیمی لنجی

 مهندسی عمران/ژئوتکنیک مینا فتاحی


