
 

 اسامی پریسفتٍ شدگان بدين آشمًن ازشد يیژٌ داوشجًیان خازج داوشگاٌ جهت دعًت بٍ مصاحبٍ علمی

(31/6/86 مًزخ 3536/21 آیيه وامٍ شمازٌ 2مادٌ )  

91 ـ 92ويمسال ايل سال تحصيلی 

 ارشد زبان ي ادبیات فارسیکارشىاسی 

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی زتاى ٍ ادتیات فارسی داًطگاُ رازی کرهاًطاُ فرضتِ فیضی 1

تلی  زتاى ٍ ادتیات فارسی داًطگاُ رازی کرهاًطاُراضیِ ًجفی  2

 

ارشد  رياوشىاسیکارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی ترتیتی- ػوَهی داًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى فْیوِ هیر 1

تلی تحمیمات آهَزضی داًطگاُ لن حسي ًجفی  2

تلی تحمیمات آهَضی داًطگاُ لن لذرت خذادٍست  3

 تلی ػوَهی داًطگاُ هحمك اردتیلیهٌْاز رسَل زادُ  4

تلی ػوَهی داًطگاُ تَػلی سیٌا سواًِ صٌایؼی کوال  5

تلی ترتیتی -ػوَهیداًطگاُ پیام ًَر ضْرکرد فاطوِ جَاًثخت  6

تلی رٍاًطٌاسی - تحمیمات آهَزضیداًطگاُ ترتیت ػالهِ اهیٌی سیذرضا ّاضوی آلاجری  7

 



ارشد  زبان ي ادبیات عربکارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی زتاى ٍادتیات ػرتی داًطگاُ گیالى هًَا راسخ فکر 1

 

ارشد  شیمیکارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی  ضیوی فیسیک_ضیوی  هرکس آهَزش ػالی فٌی کرهاى حسیي لائذی 1

 

ارشد  مکاویککارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

هَسسِ آهَزش ػالی راغة  سیوِ داٍدآتادی فراّاًی 1

 اصفْاًی

 تلی تثذیل اًرشی

تلی تثذیل اًرشی داًطگاُ هحمك اردتیلی سؼیذ لَاهی گرگری  2

تلی تثذیل اًرشی داًطگاُ غیراًتفاػی جاترتي حیاى سارا ٌّذالًی  3

 

 

 

 

 



ارشد  عمرانکارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی سازُ داًطگاُ تیي الوللی چاتْار ّاتف سیف الْی 1

تلی آب - سازُ داًطگاُ لرستاى ًسین سَری  2

تلی سازُ  داًطگاُ فٌی ٍ هٌْذسی ضوس گٌثذٍحیذ ًظری  3

 تلی سازُ داًطگاُ تیي الوللی چاتْارهرتضی جؼفری  4

 

ارشد  فیسیککارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی لیسر-حالت جاهذ داًطگاُ تثریس رلیِ آلایی 1

 

ارشد  برقکارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی لذرت داًطگاُ صٌؼتی کرهاًطاُ هیالد پیری همذم 1

 

 

 

 

 



ارشد  زبان اوگلیسیکارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی زتاى ٍ ادتیات اًگلیسی داًطگاُ کاضاى ًسریي ًکَیاى جسی 1

 تلی زتاى ٍ ادتیات اًگلیسیداًطگاُ تثریس پریسا تالری فائس  2

 تلی زتاى ٍ ادتیات اًگلیسیداًطگاُ سیستاى ٍ تلَچستاى ٌّگاهِ حثیثی خراساًی  3

تلی آهَزش زتاى اًگلیسی - ادتیات   (ػج)داًطگاُ ٍلی ػصرحسیي افراسیاتیاى  4

تلی  آهَزش زتاى اًگلیسی داًطگاُ دریاًَردی چاتْارهحوذ حکیوی پَر  5

 

ارشد  زیست سلًلیکارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی فیسیَلَشی گیاّی- ػلَم سلَلی داًطگاُ تثریس رػٌا غرتی خاًیاًی 1

تلی ػلَم سلَلی جْاد داًطگاّی یسد فرضتِ سادات یًَسی  2

 

ارشد  علًم قرآنکارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی ػلَم لرآى ٍ حذیث داًطگاُ رازی کرهاًطاُ هصگاى فالحی 1

تلی  تفسیر- ػلَم لرآى ٍ حذیث داًطگاُ رازی کرهاًطاُزّرا هرادیاى رافغ  2

تلی  تفسیر- ػلَم لرآى ٍ حذیث داًطگاُ رازی کرهاًطاُهٌا هرادی  3

 

 



ارشد  فقٍ ي مباوی حقًقکارشىاسی   

 جسٍ دُ درصذ هیثاضذ گرایص هَرد تماضا داًطگاُ فارؽ التحصیلی ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 تلی فمِ ٍ هثاًی حمَق داًطگاُ کاضاى فاطوِ زارع تیذکی 1

تلی فمِ ٍ هثاًی حمَق داًطگاُ ضاّذ تْراى هْری تاتا رحیوی  2

- فمِ ٍ هثاًی حمَق داًطگاُ ضاّذ تْراى فضِ حالج هسیذلَیی  3

 تلیفمِ ٍ هثاًی حمَق داًطگاُ ضاّذ تْراى الْام سادات سثسٍاری  4
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