
دانشگاه شهید چمران اهواز مطرح نمایند. پس از 

در سامانه  تعیین شدهاریخ دانشجویان در رشته این ت

هیچ گونه بعد از آن سازمان سنجش ثبت شده و 

 تغییری میسر نخواهد بود. 

 رشته قبولي نام و نام خانوادگي ردیف

کد رشته 

 قبولي

 11011 توسعه اقتصادي فاطمه سادات طاهري ساري 1

 14691 کارآفرینی توران آرغا 2

 14637 بازاریابی مریم سواري 3

 14666 تجارت الکترونيک مهيار قلی پور همدانی 4

 15426 مدیریت مالی ندا آریا زنگنه  5

 14688 بازرگانی داخلی مهشيد گدازي  6

 15199 مدیریت صنعتی پگاه گنجی زیتونی 7

 13710 حقوق عمومی سحر طهماسبی 8

 13475 حقوق خصوصی ميالد کيانپوریان نژاد  9

 13635 حقوق جزا و جرم شناسی زهرا علی صادقی 10

 11822 جامعه شناسی حسين کمالوند 11

 14337 حسابداري مهدي توال 12

 17571 ژنتيک سوده علی زاده 13

 17642 بيوشيمی مينا دبير زاده 14

 17571 ژنتيک مرجان استوار پور 15

 17608 ميکروبيولوژي ميثم جمالی 16

 17175 بنياديفيزیک  زهرا ساقی 17

 17019 فيزیک جامد سيد باقر احمد نژاد 18

 17069 فيزیک اتمی و مولکولی صادق علی زاده 19

 17019 فيزیک جامد مهشيد حسينی 20

 16797 شيمی تجزیه فروغ خورشيدي 21

 16397 شيمی فيزیک حسن ميرزاوند 22

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 16695 شيمی معدنی رضا سکور براوي 23

 16551 فيتوشيمی مهنام مرادي 24

 11513 مدیریت ورزشی اوقات فراغت  فاطمه پور سالمات 25

 11529 مدیریت راهبردي در سازمانهاي ورزشی -مدیریت ورزشی نگار رضوانی بروجنی 26

 11238 رفتار حرکتی نيلوفر جعفري گندمانی 27

 10873 زبان و ادبيات  عرب سکينه الهائی 28

 12393 ومبانی حقوق اسالمیفقه  فاطه موذن نژاد 29

 12098 علوم قرآن و حدیث کبري ناصري کریم وند 30

 25327 پژوهش هنر هانيه ابراهيمی 31

 22589 هوش مصنوعی و رباتيک سيده معصومه شفيعی 32

 19186 سيستمهاي قدرت عليرضا بچاري صالح 33

 19749 کنترل سيد محمدرضا سيد صاحبی 34

 19611 مخابرات سيد علی معجزي 35

 18923 مدارهاي مجتمع الکترونيک سميرا مسجدي 36

 18923 مدارهاي مجتمع الکترونيک محمد عبود زاده 37

 18962 افزاره هاي ميکرو و نانو الکترونيک رشيد سالماتی پور 38

 22205 جوشکاري مهدي اصل تقی پور 39

 22109 شناسایی و انتخاب مواد نسيم جهانی 40

 20866 آب و سازه هاي هيدروليکی مهشيد السادات موسویان 41

 20699 سازه بهنام جوینده 42

 20779 ژئوتکنيک علی برومندپور 43

 20834 مهندسی و مدیریت منابع آب شایان ساکی پور 44

 21552 طراحی کاربردي رضا اميري مقدم 45

 21954 مکاترونيک وليد علی مالکی 46

 21698 تبدیل انرژي علی حسينی موخر 47

 21552 طراحی کاربردي حسين راشدي 48

 21698 تبدیل انرژي ميالد آل ناصریان 49

 21743 سيستمهاي انرژي مهدي نژاد دهباشی 50

 23312 منابع آب ایوب یوسفوند 51

 20866 سازه هاي هيدروليکی حميدرضا دناك 52

 23218 آبياري و زهکشی اسما، استاد آسيائی 53

 20925 محيط زیست فاطمه اعتمادي اصل 54

 23270 سازه هاي آبی محمد منتظران 55

 23361 ژنتيک و به نژادي گياهی سيده مریم سيدحسن پور 56

 23485 کشاورزي اکولوژیک هدیه غریبی نيا 57

 23412 زراعت فاطمه عکرش 58

 24721 انرژي -مکانيزاسيون کشاورزي سيده نرگس نوري 59
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 23903 حاصلخيزي و زیست فناوري خاك چراغیميثم  60

 23962 فيزیک و حفاظت خاك حسين زادمهر 61

 24607 طراحی و ساخت سيد امين ميرباقري 62

 24652 قناوري پس از برداشت صدیقه شمسی 63

 24638 انرژي هاي تجدید پذیر سعيد اسدي 64

 24482 بيماري شناسی گياهی نيلوفر پور احتشام 65

 24425 حشره شناسی گياهی فرشته بزاز زاده 66

 23641 گياهان زینتی فرشته گلچين 67

 23592 درختان ميوه معصومه زمانی دهبري 68

 11732 تاریخ  اسالم سکينه تقوي 69

 11738 مطالعات خليج فارس حامد بهرامی 70

 11660 تاریخ ایران اسالمی رضا محمدي 71

 13139 فرانسهزبان وادبيات  زهرا اورك 72

 10284 ادبيات معاصر طاهره اکبري باغبانی 73

 10276 ادبيات روایی عبير خليفی 74

 13193 آموزش زبان انگليسی پریسا شالباف زاده 75

 13325 زبان و ادبيات  انگليسی سيده نازنين موسوي 76

 16256 زمين شناسی نفت کبري جواهري 77

 16282 زیست محيطی الهام غالمی 78

 16161 زمين ساخت )تکتونيک( زهره غالمی 79

 16117 زمين شناسی اقتصادي عباس مراونه 80

 16314 سنجش از دور زمين شناختی مهران رحيمی 81

 16191 آب زمين شناسی کوثر پرور زاده 82

 10826 سنجش از دور سيستم اطالعات جغرافيایی معصومه عبادي 83

 10543 و برنامه ریزي شهريجغرافيا  ماجده عبيات 84

 10658 جغرافيا و برنامه ریزي روستایی آذر آریان پور 85

 15594 مشاوره مدرسه سيمين دخت شهروئی 86

 15611 مشاوره خانواده سيده مریم موسوي 87

 14170 روانشناسی بالينی رضا منصوري کریانی 88

 14212 رواشناسی صنعتی و سازمانی سيد محمدجواد موسوي نيا 89

 13048 مدیریت اطالعات شادي قاسمی زاده 90

 13058 مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهی سميه فارسيات فالحی 91

 12805 برنامه ریزي درسی محدثه گاراژچی 92

 14251 رواشناسی تربيتی سکينه شریفاتی 93

 12950 آموزش و بهسازي منابع انسانی خدیجه عفري 94

 12860 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ابتسام کوتی 95

 12904 مدیریت آموزشی فيروز زارعی بالنجان 96
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 17774 آمار اقتصادي و اجتماعی مهتاب طال دزفولی 97

 17752 آمار ریاضی سپيده چراغی 98

 18054 آناليز عددي کاربردي خدیجه عباسی لرکی 99

 17987 هندسه توپولوژي رسول خسروانی نسب 100

 18095 بهينه سازي مصطفی حزبائی پور 101

 17881 ریاضی محض جبر نرگس نقی پور  102

 17881 ریاضی محض جبر ليال سواري 103

 17937 ریاضی محض آناليز زهرا سليمانی فر 104
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