
 

 

 دانشگاه رازی ۶۹۳۱اسامی پذیرفته شدگان استعداد های درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 

  

 داًطکذٍ ادتیات

 ًام ّ ًام خاًْادگی تَسض ًْع پزیشش

 ساضذ سستخیض هتشجوی صتاى ػشتی اًصشاف داد

 دذیث دیذسی صتاى ّ ادتیات ػشب اصلی

 فِیوَ کشهی داستیذی صتاى ّ ادتیات ػشب اصلی

 لیال کْثشی هتشجوی صتاى ػشتی اصلی

 هِشی کشیوی هتشجوی صتاى ػشتی اصلی

 ساهاى صفشی ۲رخیشٍ  ۲رخیشٍ 

 یا هلکیپش دمْق خصْصی اصلی

 تِاسٍ هلکی دمْق خصْصی ۱رخیشٍ 

 صُشا ضِثاصی دمْق خصْصی ۲رخیشٍ 

 صُشا ًیک ًِاد دمْق خصْصی ۳رخیشٍ 

 ضاُیي لضایی صتاى ّ ادتیات اًگلیسی اصلی

 فشصاًَ اهجذیاى صتاى ّ ادتیات اًگلیسی ۱رخیشٍ 

 صُشا ایواًی صتاى ّ ادتیات اًگلیسی ۲رخیشٍ 

 فاطوَ خشاساًی اًگلیسی صتاى ّ ادتیات ۳رخیشٍ 

 فشصاًَ اهجذیاى آهْصش صتاى اًگلیسی اصلی

 اهیش سضایی آهْصش صتاى اًگلیسی ۱رخیشٍ 

 ساًاص ػظیوی آهْصش صتاى اًگلیسی ۲رخیشٍ 

 فاطوَ خشاساًی آهْصش صتاى اًگلیسی ۳رخیشٍ 

 فاطوَ خشاساًی صتاًطٌاسی اصلی

 فشصاًَ اهجذیاى صتاًطٌاسی رخیشٍ

 هژگاى آرس خْ ّ ادتیات فاسسی)هذض( صتاى اصلی

 فاطوَ هذوذی صتاى ّ ادتیات فاسسی)هذض( اصلی

 پشیسا کشهی صتاى ّ ادتیات فاسسی)تطثیمی( اصلی

 صثا لٌثشی صتاى ّ ادتیات فاسسی)پایذاسی( اصلی

 سذش هیشی طٌَِ رخیشٍ  

      

 غضل سصهجْ فمَ ّ هثاًی دمْق اصلی

 سؼیذ ًؼوتی فلسفَ ّ دکوت اسالهی اصلی

 هشین تاج هیش فلسفَ ّ دکوت اسالهی رخیشٍ

 ػلی ػثذالولکی ژئْهْسفْلْژی اصلی

 آسصّ ًصشتی اللین ضٌاسی اصلی
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 یاسوي تاتاهشادی تشًاهَ سیضی سّستایی اصلی

      

      

  
    

  

 داًطکذٍ ػلْم اجتواػی

 ًام ّ ًام خاًْادگی سضتَ ًْع پزیشش

 صُشا سالک هذیشیت آهْصضی اصلی

 ػلی چِشی هذیشیت آهْصضی ۱رخیشٍ 

 ساسا هذوذ یاسی تپَ افطاسی کاس آفشیٌی گشایص کسة ّ کاس جذیذ اصلی

 فشُاد تضم کاسآفشیٌی گشایص گشدضگشی اصلی

 صُشا ػثذالولکی کاسآفشیٌی گشایص ساصهاًی اصلی

 ساسا کاکائی هجذ کاسآفشیٌی رخیشٍ

 صیٌة کشیوی یکتا ػلن اطالػات ّ داًص ضٌاسی اصلی

 یاسیي ّیسی ػلن اطالػات ّ داًص ضٌاسی ۱رخیشٍ 

 هذوذ جْاد صاسػی هشاد داصلی ػلن اطالػات ّ داًص ضٌاسی ۲رخیشٍ 

 دذیث تالشیاى ػلن اطالػات ّ داًص ضٌاسی ۳رخیشٍ 

 ضیوا ضِسْاسی ػلن اطالػات ّ داًص ضٌاسی ۴رخیشٍ 

 ص آتادیّجیَِ اتشاُیوی فیشّ سّتظ تیي الولل اصلی

 هاًذاًا اهجذیاى ػلْم سیاسی اصلی

 سیاّش دیاتی ػلْم سیاسی اصلی)هاصاد تشظشفیت(

 پشّاًَ سهضاًی ػلْم سیاسی  رخیشٍ

 دذیث جلیلیاى تْسؼَ التصادی ّ تشًاهَ سیضی اصلی

 صُشا ػثذالولکی تْسؼَ التصادی ّ تشًاهَ سیضی ۱رخیشٍ 

 سا کاکایی هجذسا تْسؼَ التصادی ّ تشًاهَ سیضی ۲رخیشٍ 

 هشین هْالیی تْسؼَ التصادی ّ تشًاهَ سیضی ۳رخیشٍ 

 فاطوَ هشادی ػلْم التصادی)ًظشی( اصلی

 صُشا ػثذالولکی ػلْم التصادی ۱رخیشٍ 

 ساسا کاکایی هجذ ػلْم التصادی ۲رخیشٍ 

 هشین هْالیی تْسؼَ التصادی ۳رخیشٍ 

 سویشا ضادّش التصاد اًشژی اصلی

 صُشا ػثذالولکی اًشژی التصاد ۱رخیشٍ 

 ساسا کاکایی هجذ التصاد اًشژی ۲رخیشٍ 

 هشین هْالیی التصاد اًشژی ۳رخیشٍ 

 هذوذ سضا هؼواس تاضی ػلْم اجتواػی گشایص جاهؼَ ضٌاسی اصلی

 سپیذٍ تِادس ػلْم اجتواػی گشایص هطالؼات فشٌُگی اصلی

 صُشا ضشیفی هطاّسٍ گشایص خاًْادٍ اصلی

 صُشا هشادی گشایص خاًْادٍ هطاّسٍ ۱رخیشٍ 

 دویذ سلیوی هطاّسٍ گشایص خاًْادٍ ۲رخیشٍ 

 خذیجَ فتادی صادٍ هطاسٍ گشایص هذسسَ اصلی
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 ػشفاى فمیش صادٍ هطاسٍ گشایص هذسسَ رخیشٍ

 سّیا ػاهشی هطاسٍ گشایص ضغلی اصلی

 صُشا سالک هطاسٍ گشایص ضغلی ۱رخیشٍ

 هظاُش لاسلمی هطاسٍ گشایص ضغلی  ۲رخیشٍ

 سْها هذوذی هطاسٍ گشایص تْاًثخطی اصلی

 صُشا تیوْسی خطکشّدی هطاسٍ گشایص تْاًثخطی ۱رخیشٍ

 ػلی چِشی هطاسٍ گشایص تْاًثخطی  ۲رخیشٍ

 اهیش سٌجاتی سّاًطٌاسی ػوْهی اصلی

 صُشا ضشیفی سّاًطٌاسی ػوْهی ۱رخیشٍ 

 ًْضیي خذادادی سّاًطٌاسی ػوْهی ۲رخیشٍ 

 صُشا سالک وْهیسّاًطٌاسی ػ ۳رخیشٍ 

 هتؼالثا اػالم هی ضْد

   دساتذاسی

   دساتذاسی

   دساتذاسی

   دساتذاسی

 داًطکذٍ ػلْم

 ًام ّ ًام خاًْادگی سضتَ ًْع پزیشش

 هؼصْهَ داتوی فش اتوی هْلکْلی اصلی

 هیالد صْفی دالت جاهذ اصلی

 پشیسا سِشاتی پیش دّستی فیضیک اتوسفش اصلی

 صُشا کشهی             ضیآًالیض سیا اصلی

 سادلَ فتاح تیگی          سهض ّ کذ                              اصلی

 سِاهی ًژاد آًالیض سیاضی                         اصلی

 ضیذا لاسن ًیا        جثش                                 اصلی

 فاطوَ جٌت الوکاى آًالیض سیاضی اصلی

 لیال پشّادیذٍ لیض ػذدیآًا اصلی

 صذیمَ اسواػیل صادٍ تذمیك دس ػولیات اصلی

 فاطوَ جٌت الوکاى تذمیك دس ػولیات رخیشٍ

 هِشاى سادک ػلْم سلْلی ّ هْلکْلی اصلی

 ًکیسا لوشی ػلْم سلْلی ّ هْلکْلی اصلی

  
تمیَ گشایطِا ی سضتَ صیست ضٌاسی هتؼالثا اػالم 

 هی ضْد
  

 یثا لٌثشیفش آهاس سیاضی اصلی

 صثا لٌثشی پْس آهاس سیاضی اصلی

 سضا چشاغی آهاس سیاضی اصلی

 هسؼْد دّستی دیضگشاًی آهاس سیاضی ۱رخیشٍ 

 ًشگس اکثش صادٍ آهاس سیاضی ۲رخیشٍ 

 داًطکذٍ ضیوی

 ًام ّ ًام خاًْادگی سضتَ ًْع پزیشش

 هیالد ػضتی ضیوی هؼذًی اصلی

 اکثشیهشین سهضاًی ػلی  ضیوی کاستشدی اصلی
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 کژال کثیشی ضیوی تجضیَ اصلی

 هشین دس صهاى ًاًْ ضیوی اصلی

 لیال کیافش ضیوی آلی اصلی

 پشدیس کطاّسصی ّ هٌاتغ طثیؼی

 ًام ّ ًام خاًْادگی سضتَ ًْع پزیشش

 فاطوَ سلیوی هستؼلی هٌاتغ آب –هٌِذسی آب  اصلی

 ساسا دطوتی هٌاتغ آب –هٌِذسی آب  ۱رخیشٍ 

 کاهشاى ػلی پْس هٌاتغ آب –آب هٌِذسی  ۲رخیشٍ 

 کاهشاى ػلی پْس ساصٍ ُای آتی اصلی

 فاطوَ سلیوی هستؼلی ساصٍ ُای آتی ۱رخیشٍ 

 ساسا دطوتی ساصٍ ُای آتی ۲رخیشٍ 

 ساسا دطوتی آتیاسی ّ صُکطی اصلی

 کاهشاى ػلی پْس آتیاسی ّ صُکطی ۱رخیشٍ 

 فاطوَ سلیوی هستؼلی آتیاسی ّ صُکطی ۲رخیشٍ 

 هشین دسیي صادٍ تغزیَ ًطخْاس کٌٌذگاى –ػلْم داهی  اصلی

 صیٌة کلًْذ تغزیَ طیْس –ػلْم داهی  اصلی

 هشین هشادی تاصٍ آتادی فیضیْلْژی دام –ػلْم داهی  اصلی

 صُشٍ کشیوی فیضیْلْژی دام –ػلْم داهی  ۱رخیشٍ 

 صُشٍ کشیوی اصالح دام –ػلْم داهی  اصلی

 فَ السادات دماًیػاط ػلْم ّ هٌِذسی جٌگل اصلی

 سذش اهیشی تیْتکٌْلْژی کطاّسصی اصلی

 ػاطفَ تضگذاسی تیْتکٌْلْژی کطاّسصی ۱رخیشٍ 

 صُشا اسفٌذیاسی تیْتکٌْلْژی کطاّسصی ۲رخیشٍ 

 هِتاب هِش کیص تیْتکٌْلْژی کطاّسصی ۳رخیشٍ 

 ػاطفَ تضگذاسی ژًتیک ّ تَ ًژادی کطاّسصی اصلی

 ُذی لاسوی چطوَ اّسصیژًتیک ّ تَ ًژادی کط ۱رخیشٍ 

 سذش اهیشی ژًتیک ّ تَ ًژادی کطاّسصی ۲رخیشٍ 

 هِتاب هِش کیص ژًتیک ّ تَ ًژادی کطاّسصی ۳رخیشٍ 

 ُاًیَ ضاطشیاى تیواسی ضٌاسی گیاُی –گیاُپضضکی  اصلی

 یؼمْب ًْسّصی دطشٍ ضٌاسی کطاّسصی اصلی

   اصالح ًثاتات  

 سِیال فمیِی آگشّاکْلْژی اصلی

 ُذی لاسوی چطوَ آگشّاکْلْژی ۱ رخیشٍ

 سذش اهیشی آگشّاکْلْژی ۲رخیشٍ 

 هِتاب هِش کیص صساػت اصلی

 سِیال فمیِی صساػت ۱رخیشٍ 

 سذش اهیشی صساػت ۲رخیشٍ 

 ػاطفَ تضگذاسی صساػت ۳رخیشٍ 
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 هشین سلیوی طشادی ّ ساخت -هکاًیک تیْسیستن اصلی

 ۱رخیشٍ 

  
 سؼیذ ضشیفی

   طشادی ّ ساخت -هکاًیک تیْسیستن

  

 فشصاًَ خذاهشادی طشادی ّ ساخت -هکاًیک تیْسیستن ۲رخیشٍ 

 اصلی
 ػلی فشدوٌذی فٌاّسی پس اص تشداضت -هکاًیک تیْسیستن

 فٌاّسی پس اص تشداضت -هکاًیک تیْسیستن

  

  
 فشصاًَ خذاهشادی

 ۱رخیشٍ 

 ضشفی سؼیذ فٌاّسی پس اص تشداضت -هکاًیک تیْسیستن ۲رخیشٍ 

 اصلی
هذیشیت داصلخیضی ّ تیْتکٌْلْژی  –ػلْم ّ هٌِذسی خاک 

 خاک گشایص تیْلْژی خاک
 سویشا پاکذل

 ۱رخیشٍ 
هذیشیت داصلخیضی ّ تیْتکٌْلْژی  –ػلْم ّ هٌِذسی خاک 

 خاک گشایص تیْلْژی خاک
 فائضٍ فخشی

      

 یًْاًیفیشّصٍ غالهی ک هذیشیت هٌاتغ خاک گشایص فیضیک ّ دفاظت خاک اصلی

 سویشا پاکذل هذیشیت هٌاتغ خاک گشایص فیضیک ّ دفاظت خاک ۱رخیشٍ 

 فشُاد تضم تْسؼَ سّستایی اصلی

 سْصاى تخت ّس تْسؼَ سّستایی ۱رخیشٍ 

 داهذ ًظشی داسخْسی تْسؼَ سّستایی ۲رخیشٍ 

 هِتاب ّلی صادٍ تْسؼَ سّستایی ۳رخیشٍ 

اصلی)هاصاد تش 

 ظشفیت(

ی پایذاس گشایص ًْآّسی ّ کاسآفشیٌی تشّیج ّ آهْصش کطاّسص

 کطاّسصی
 داهذ ًظشی داسخْسی

 اصلی
تشّیج ّ آهْصش کطاّسصی پایذاس گشایص ًْآّسی ّ کاسآفشیٌی 

 کطاّسصی
 هِتاب ّلی صادٍ

 ۱رخیشٍ 
تشّیج ّ آهْصش کطاّسصی پایذاس گشایص ًْآّسی ّ کاسآفشیٌی 

 کطاّسصی
 فشُاد تضم

 ۲رخیشٍ 
ایذاس گشایص ًْآّسی ّ کاسآفشیٌی تشّیج ّ آهْصش کطاّسصی پ

 کطاّسصی
 سْصاى تخت ّس

 اصلی
تشّیج ّ آهْصش کطاّسصی پایذاس گشایص تشّیج کطاّسصی ّ 

 هٌاتغ طثیؼی
 سْصاى تخت ّس

 ۱رخیشٍ 
تشّیج ّ آهْصش کطاّسصی پایذاس گشایص تشّیج کطاّسصی ّ 

 هٌاتغ طثیؼی
 داهذ ًظشی داسخْسی

 ۲رخیشٍ 
ایذاس گشایص تشّیج کطاّسصی ّ تشّیج ّ آهْصش کطاّسصی پ

 هٌاتغ طثیؼی
 هِتاب ّلی صادٍ
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 ۳رخیشٍ 
تشّیج ّ آهْصش کطاّسصی پایذاس گشایص تشّیج کطاّسصی ّ 

 هٌاتغ طثیؼی
 فشُاد تضم

      

      

 داًطکذٍ تشتیت تذًی

 ًام ّ ًام خاًْادگی سضتَ ًْع پزیشش

 صفْسا چِشٍ آصاد هذیشیت تاصاسیاتی اصلی

 ًیلْفش ػضیضی یت تاصاسیاتیهذیش رخیشٍ

 ًیلْفش ػضیضی هذیشیت ساُثشدی اصلی

 سضْاى ػضیضی هذیشیت ساُثشدی ۱رخیشٍ

 ًذا کشهی هذیشیت ساُثشدی ۲رخیشٍ 

 صفْسا چِشٍ آصاد هذیشیت ساُثشدی ۳رخیشٍ 

 ًذا کشهی هذیشیت سّیذادُا اصلی

 فاطوَ صذشا گشد هذیشیت سّیذادُا ۱رخیشٍ

 سضْاى ػضیضی یذادُاهذیشیت سّ ۲رخیشٍ 

 پشدیس سِشاتی هذیشیت سّیذادُا ۳رخیشٍ 

 دذیث هشادی فیضیْلْژی فؼالیت تذًی ّ تٌذسستی اصلی

 پشدیس سِشاتی فیضیْلْژی فؼالیت تذًی ّ تٌذسستی ۱رخیشٍ

 ًذا کشهی فیضیْلْژی فؼالیت تذًی ّ تٌذسستی ۲رخیشٍ 

 ػضیضی ًیلْفش فیضیْلْژی فؼالیت تذًی ّ تٌذسستی ۳رخیشٍ 

 پشدیس سِشاتی فیضیْلْژی کاستشدی اصلی

 دذیث هشادی فیضیْلْژی کاستشدی ۱رخیشٍ

 صُشا دسیٌی فیضیْلْژی کاستشدی ۲رخیشٍ 

 صیٌة ُوتی فیضیْلْژی کاستشدی ۳رخیشٍ 

 سضْاى ػضیضی فیضیْلْژی تغزیَ اصلی

 پشدیس سِشاتی فیضیْلْژی تغزیَ ۱رخیشٍ

 هذوذی ًگیي فیضیْلْژی تغزیَ ۲رخیشٍ 

 دذیث هشادی فیضیْلْژی تغزیَ ۳رخیشٍ 

 فاطوَ صذشا گشد یادگیشی دشکتی اصلی

 سضْاى ػضیضی یادگیشی دشکتی ۱رخیشٍ 

 پشدیس سِشاتی یادگیشی دشکتی ۲رخیشٍ 

 دذیث هشادی یادگیشی دشکتی ۳رخیشٍ 

 داًطکذٍ فٌی هٌِذسی

 ًام ّ ًام خاًْادگی سضتَ ًْع پزیشش

 ػلی هٌْسی تثذیل اًشژی -ک هٌِذسی هکاًی اصلی

 ًیوا طاُشی تثذیل اًشژی -هٌِذسی هکاًیک  رخیشٍ 

 آسهیي لٌادی طشادی کاستشدی -هٌِذسی هکاًیک اصلی

 لیال جوطیذی تاختش هٌِذسی ًساجی اصلی

پشیسا ادوذی 

 تشضاُی
   ساصٍ ُای ُیذسّلیکی-هٌِذسی ػوشاى

 اهیهذوذ سضا تیش ساٍ ّ تشاتشی -هٌِذسی ػوشاى اصلی
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 اضکاى هٌْچِشی ساصٍ -هٌِذسی ػوشاى اصلی

 ًسین لاسوی ساصٍ -هٌِذسی ػوشاى اصلی

 دسیي صیذی ساصٍ -هٌِذسی ػوشاى ۱رخیشٍ 

 پشیسا ادوذی تشضاُی ساصٍ -هٌِذسی ػوشاى ۲رخیشٍ 

 هِذی هظِشی صلضلَ -هٌِذسی ػوشاى اصلی

 دسیي صیذی ژئْتکٌیک-هٌِذسی ػوشاى اصلی

 فائضٍ دسي صادٍ ژئْتکٌیک-ىهٌِذسی ػوشا اصلی

 الَِ تشاتؼلی پْس هؼواسی سیستوِای کاهپیْتش اصلی

 سواًَ خسشّی هؼواسی سیستوِای کاهپیْتش ۱رخیشٍ 

 هِیا یْسفی هؼواسی سیستوِای کاهپیْتش ۲رخیشٍ 

 ػلی یاّسی ًشم افضاس  -هٌِذسی کاهپیْتش  اصلی

 خاًیکاٍّ هشاد  ًشم افضاس  -هٌِذسی کاهپیْتش  رخیشٍ

 کاٍّ هشاد خاًی چٌذسساًَ ای -فٌاّسی اطالػات اصلی

 ػلی جْادیاى چٌذسساًَ ای -فٌاّسی اطالػات رخیشٍ

 ًاصخ فشجی صادٍ هذیشیت سیستوِای اطالػاتی -فٌاّسی اطالػات اصلی

 سیذ ًْیذ پاکاى صاد هذیشیت سیستوِای اطالػاتی -فٌاّسی اطالػات ۱رخیشٍ 

 هِیا یْسفی هذیشیت سیستوِای اطالػاتی -فٌاّسی اطالػات ۲رخیشٍ 

 ضیال آتص صس هٌِذسی هؼواسی ۳رخیشٍ 

 ًشگس لیطاسی هٌِذسی هؼواسی اصلی

 هتؼالثا اػالم هی ضْد هٌِذسی هؼواسی هتؼالثا اػالم هی ضْد

 ضیْا کاّیاًی هخاتشات سیستن اصلی

 ادساى صذشایثی هخاتشات سیستن ۱رخیشٍ

 دیذسی اژدس سضا هخاتشات سیستن ۲رخیشٍ 

 سّیا اضتشیاى هٌِذسی پضضکی اصلی

 فشُْد للخاًی هذاسُای هجتوغ الکتشًّیک اصلی

 پْسیا اهیشی هذاسُای هجتوغ الکتشًّیک ۱رخیشٍ 

 اهیش دسیي لائذ سدوتی هذاسُای هجتوغ الکتشًّیک ۲رخیشٍ 

 جٌیذ ضیاًی فش افضاسٍ ُای هیکشّ ّ ًاًْ الکتشًّیک اصلی

 آسیاى صاتشی ی هیکشّ ّ ًاًْ الکتشًّیکافضاسٍ ُا رخیشٍ

 دسیي ًْسیاى فش سیستوِای لذست اصلی

 اهیش ًجفی تاسی سیستوِای لذست ۱رخیشٍ 

 هِذی سضیذی سیستوِای لذست ۲رخیشٍ 

 هِذی ًْسیاى فش الکتشًّیک لذست ّ هاضیي ُای الکتشیکی اصلی

 ًیفشُْد للخا الکتشًّیک لذست ّ هاضیي ُای الکتشیکی ۱رخیشٍ 

 یضداى دطوتی الکتشًّیک لذست ّ هاضیي ُای الکتشیکی ۲رخیشٍ 

 صادق لشتاى صادٍ هخاتشات هیذاى ّ هْج اصلی

 سیاّش دسیٌی هخاتشات هیذاى ّ هْج رخیشٍ 

 ػلی تتی طشادی فشایٌذ -هٌِذسی ضیوی اصلی

 صُشا چٌگی تیْتکٌْلْژی اصلی

 الپْس الث  یگاًَ طشادی فشایٌذ -هٌِذسی ضیوی اصلی
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