
 

 بسمه تعالی

 

   97-96اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ویژه ممتازین سال تحصیلی 

 :توجه 

 پذیرش قطعی دانشجو منوط به تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.  -1

در هر مرحله ای از در مدارک ارائه شده توسط داوطلب،  مطالب خالف واقعدر صورت مشاهده  هرگونه   -2

  .از ادامه کار وی جلوگیری و پی گیری قانونی به عمل خواهدآمدپذیرش و یا تحصیل، 

 تا یک هفتهبه عنوان پذیرفته شده اعالم گردیده ،  الزم است  گرایش –دو رشته در  آن ها  افرادی که نام -3

در غیر این صورت دانشگاه مجاز خواهد در یکی از رشته ها انصراف خود را  اعالم نمایند.  بعداز اعالم اسامی

  بود در یکی از رشته ها نام آن ها را حذف کند.

دانشجویانی که قصد انصراف از پذیرش خود را دارند الزم است مراتب انصراف خود را به صورت کتبی به  -4

 م نمایند.مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعال

ق از طری صرفا چگونگی ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان هر گونه اطالع رسانی در خصوص  -5

لذا خواهشمند است از هر گونه تماس تلفنی یا مراجعه حضوری جهت   ، سایت دانشگاه شیراز اعالم خواهد شد

 .فرماییداطالع از این موضوع به واحدهای مختلف دانشگاه خودداری 

 دانشگاه شیراز به تفکیک دانشکده ها  1396نتایج  پذیرش ممتازین کارشناسی  ارشد  
 دانشکده گرایش –رشته  اسامی قبول شدگان 

 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک – برقمهندسی  پیمان کشتکار 

 

 

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر

 علیرضا جوانمردی 

 مریم مرزبان 

 معین رضا گل زاده 

 محدثه شفیعی

 نجمه صفوی 

 علیرضا حسینی 

 مخابرات سیستم  -مهندسی برق 

 

 

 مه صفوی جن

 زهرا قربانی 

 محمد مهدی علیزاده  

 مخابرات میدان  -مهندسی برق 

 امین دلیر 

 آزاده امیری 

 امیدرضا لک 

 محسن کریمی 

 قدرت  -مهندسی برق 

 سید رضا جعفری

 نیساریانشکوفه 

 نیلوفر کریمی 
 کنترل –مهندسی برق 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 پارسا قزوینیان

 یونس خوشقدم

 شیما اسفندیاری 
 نرم افزار –مهندسی کامپیوتر 

 رایانش امن –مهندسی کامپیوتر  تینا رضایی

 فناوری اطالعات -مهندسی فناوری اطالعات  آقای کامران عبدی 

 مهرداد کاشفی 

 ن مرتضی ایآر

 بیوالکتریک –مهندسی پزشکی 

 

 معماری سیستم های کامپیوتری محمد علی دالور اردکانی 
 امیر بی طرف حقیقی

 ن مرتضی اآری

 نازیال مختاری 

هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر   

 

 گرایش –رشته  اسامی قبول شدگان / نام دانشگاه
 

 دانشکده     

 امیرحسین مهران

 علی فردیس 

 بنیامین نوروزی 

 حامد یزدانی

 نیما مظاهری 

 علی منوری 

 

 تبدیل انرژی –مهندس مکانیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی مکانیک

 سوگل بهراد نیا 

 حسین مهر پرور

 مهشاد رستگار مقدم 

 میالد علی پور 

 محمد علی منشی

 سیده فرناز کالهی 

 علیرضا معینی 

 طراحی کاربردی جامدات –مهندسی مکانیک 

 

 

 طراحی کاربردی بیومکانیک –مهندسی مکانیک 

 -طراحی کاربردی دینامیک -مهندسی مکانیک 

 ارتعاشات

 آیرودینامیک –مهندسی هوا  فضا  ------

 انرژی و محیط زیست -مهندسی سیستم های انرژی علیرضا نگهداری

 پرتوپزشکی –مهندسی هسته ای  امیر حسین محجوب 
 کاربرد پرتوها –مهندسی هسته ای  ------

 راکتور –مهندسی هسته ای  ------

 
 

 دانشکده گرایش –رشته  اسامی قبول شدگان / نام دانشگاه

 حانیه خسروی 

 آزاده احمد زاده زاهدانی 

 امید روستا 

 حدیث شجاعی 

 سجاد برزگر 

 سید محمد امیر سادات 

 

 مهندسی شیمی )بدون گرایش(

مهندسی شیمی، 

 نفت و گاز

 ابوذر پیشرو 

 شبیه سازی و کنترل فرآیند –مهندسی شیمی  علیرضا زنده علی 

 پلیمر –مهندسی شیمی  داوود میرزایی خلیل آبادی 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 فراوری و انتقال گاز -مهندسی شیمی هادی صفری گرایی محمد 

 محیط زیست –مهندسی شیمی  میرزایی خلیل آبادی داوود 

 مهدی صالحی مورگانی 

 سید محمد رضا شمس 

 پرویز مهرابیان فر 

 آتنا محمود زاده 

 مهندسی مخازن هیدروکربوری -مهندسی نفت 

 آتنا محمود زاده 
 بهره برداری –مهندسی نفت 

 

 

 دانشکده گرایش –رشته  اسامی قبول شدگان 

---------- 
 

 شکل دادن فلزات –مهندسی مواد 

 مهندسی

 علی اکبر کاظمی اصل 

 نوید احمدی زاده 

 بهنام ذریت الحسینی 
 خوردگی و حفاظت مواد –مهندسی مواد 

 علی جابری 

 سارا مرتضوی 

 سارا عمیدی 

شناسایی و انتخاب روش ساخت  –مهندسی مواد 

 مواد مهندسی

 نانو مواد –مهندسی مواد  ----------

 الکتروسرامیک –مهندسی مواد  ----------

 محمد کریمی نسب 

 سازه –مهندسی عمران  رامین مردی 

 لیال شور انگیز 

 امیرحسین استوار 
 محیط زیست –مهندسی عمران 

 امیرحسین استوار 

 بهراد طارمی 

 محمد کریمی نسب 

 ژئوتکنیک –مهندسی عمران 

 بهراد طارمی 

 فاطمه کوه پیما 

 

 آّب و سازه های هیدرولیکی –مهندسی عمران 

 سنجش از دور -مهندسی نقشه برداری  مرتضی قاسمی 

 

 

  گرایش  -رشته  دانشکده

 اسامی قبول شدگان 

 هنر و معماری

 معماری

 

 علیرضا دلپذیر 

 علی عبودی 

 امیر رضا اشکانی 

 معماری منظر

 

 پگاه حکیم زاده 

 فرناز ستوده 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 سیده نرگس رمضانی 

 پژوهش هنر

 

 مرضیه صلح طلب 

 فهیمه نقشبندی

 ناهید شهیدی 

 طراحی شهری
 شادی شکری یزدان آباد

 نگار ایمانی 

 برنامه ریزی شهری
 سینا جنگجو 

 کیانا اعتمادی 

 ------- برنامه ریزی  منطقه ای

 

 اسامی قبول شدگان  گرایش -رشته  دانشکده

حققوق و علوم 

 سیاسی

 حقوق خصوصی

 فواد هاشم زاده 

 حانیه شریفی 

 امیر علی ناصری

 حقوق عمومی

 پدرام صادقی 

 زهرا صارم پور

 هایده مختاری پور 

 حقوق بین الملل
 هایده مختاری پور 

 حسین صالحی وزیری 

 حقوق جزا و جرم شناسی
 زهرا صارم پور 

 علیرضا قاسمی پناه 

 علوم سیاسی
 محمد امین نگهبان 

 علی رضا بازون 

 حسین علی پور  ای خاورمیانه و شمال آفریقامطالعات منطقه

 خلیج فارس –ای مطالعات منطقه فرید قاسمی 

 

 

 

 

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 اسامی قبول شدگان  گرایش -رشته  دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم اجتماعی 

اقتصاد و علوم ،

اجتماعی، 

اقتصاد و 

 مدیریت

 اقتصاد انرژی –علوم اقتصادی 
 فریناز فرمانبر 

 سارا بابا خانی 

 محمد عطایی اقتصاد اسالمی-علوم اقتصادی

ه ریزی سیستم مبرنا -علوم اقتصادی 

 های اقتصادی

 سیمین کریمی 

 زهرا جهانی 

 حسابداری

 

 مهدی کاظمی 

 عدنان محمدی شولی 

 تولید –مدیریت صنعتی
 علیرضا نیرنیا 

 مه یقینی طفا

 اسالمی مدیریت منابع انسانی
 فاطمه علی پور 

 فاطمه یقینی 

 بازاریابی -مدیریت بازرگانی 
 پگاه جهانبخش 

 فاطمه علی پور 

 محمد چرومی  مدیریت استراتژی –مدیریت کسب و کار 

 جامعه شناسی
 آرتا دخت مختاری 

 ریحانه تنها 

 -------- جمعیت شناسی

 -------- برنامه ریزی توسعه منطقه ای

 زن و خانواده –مطالعات زنان 
 ریحانه تنها 

 پریسا پیش اهنگ 

 

 اسامی قبول شدگان گرایش -رشته  دانشکده 

 

 

 

ادبیات و علوم 

 انسانی

 زبان و ادبیات فارسی محض
 ماندانا فیروزآبادی 

 فریناز حسینی فرزاد

ادبیات کودک و  –زبان و ادبیات فارسی 

 نوجوان
 منور ولی زاده 

 --------- ادبیات مقاومت -زبان و ادبیات فارسی 

 سید علی ده بزرگی  ایران اسالمی  تاریخ

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 

 

 اسامی قبول شدگان  گرایش -رشته   دانشکده

 

 

 کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبیاری و زهکشی
 محمد صادق کشاورز 

 فاطمه قاسمی سعادت ابادی 

 زهرا حسینی / شیراز سازه های آبی

  هواشناسی کشاورزی

درختان   –علوم و مهندسی باغبانی 

 میوه

 فرزاد امیری /شیراز

 

گیاهان  –علوم و مهندسی باغبانی 

 زینتی
 لیال سلیمانی 

تولیدات  -علوم و مهندسی باغبانی

 گلخانه ای
 زهرا وزیر زاده

گیاهان  -و مهندسی باغبانیعلوم 

 دارویی
 نگین جعفری 

 سبزی ها -علوم و مهندسی باغبانی
-------- 

مدیریت و حاصلخیزی زیست 

فناوری خاک شیمی و حاصلخیزی و 

 تغذیه گیاه

 آوا محرزی 

مدیریت و حاصلخیزی زیست 

فناوری خاک بیولوژی و بیوتکنولوژی 

 خاک

 نرگس آبدار 

فیزیک و  مدیریت و منابع خاک

 حفاظت خاک
 فرزانه فریدونی 

 پگاه خسروانی  منایع خاک و ارزیابی اراضی

 ----------- فیزیولوژی دام  –علوم دامی 

 ----------- اصالح نژاد دام  –علوم دامی 

 ----------- تغذیه نشخوارکنندگان –علوم دامی 

 الهه زارع  تغذیه طیور –علوم دامی 

 بهنژادی گیاهیژنتیک و 
 مژگان نجفی 

 ناهید شیروانی

 آناهیتا کاظمی زراعت

 غزال شفیعی سروستانی شناسایی و مبارزه با علف های هرز

شیمی مواد   –علوم صنایع غذایی 

 غذایی

 سعید فاضل 

 منا دانشی 

فناوری مواد   –علوم  صنایع غذایی 

 غذایی

 منا دانشی 

 نگار ثابت سروستانی 

حشره شناسی  -پزشکی گیاه 

 کشاورزی

 عاطفه خان احمدی 

 حانیه کیانی 

بیماری شناسی  -گیاه پزشکی 

 گیاهی

 بهناز توکلیان 

 افروز کاویانی 

 --------- تاریخ اسالم

 سپیده کشتکار  باستان شناسی

 سیده سارا حسینی نژاد قصردشتی  ایرانشناسی تاریخ –ایران شناسی 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



مدیریت و  -مهندسی منابع طبیعی 

 کنترل بیابان
 مریم جهانی مفرد 

تکثیر و –علوم و مهندسی شیالت 

 پرورش آبزیان
 فاطمه حسین پور 

فرآوری –علوم و مهندسی شیالت 

 یمحصوالت شیالت
 فرزانه وردی زاده 

 -مهندسی مکانیک بیوسیستم

 علی فرحمندی طراحی و ساخت

 -مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 فناوری پس از برداشت
 محمامین ره نورد

 بیوتکنولوزی کشاورزی

 

 فاطمه امیری 

 نگین جعفری فیروز آبادی 

سیاست و توسعه  –اقتصاد کشاورزی 

 کشاورزی
-------- 

قتصادومنابع ا–اقتصاد کشاورزی 

 طبیعی و محیط زیست
 سارا زازرانی 

 ---------- بازاریابی محصوالت کشاورزی

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای 

 کشاورزی
---------- 

ترویج وآموزش کشاورزی زیست بوم 

 انسانی کشاورزی
 

 سارا رحیمی 

 زهرا حقیقی 

کشاورزی و 

منابع 

طبیعی 

 داراب

 ----------- )کشاورزی اکولوژیک)اگرواکولوژی

 ----------- درختان میوه –علوم باغبانی 

 

 

 اسامی قبول شدگان  گرایش -رشته   دانشکده

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

 روانشناسی و کودکان استثنایی

 حدیثه اسد زاده 

 سیده آناهیتا موالی زاهدی 

 فاطمه حسنی 

 زهرا فرجی 

 روانشناسی تربیتی
 سیده پریسا سالمت 

 زهرا حلوانی 

 روانشناسی بالینی

 

 زینب خسروجردی 

 علیرضا زارعیان 

 هانیه چاووشی 

 الناز کریمی 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



فیزیولوژی ورزشی   -تربیت بدنی 

 بالینی
 افسانه امیدواری 

 ناهید امیدواری فیزیولوژی تغذیه ورزشی

 زینب جهان

 زهرا کریمی احمدآبادی فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 

رفتار حرکتی رشد -تربیت بدنی

 حرکتی
 زیبنده عوض پور 

تربیت بدنی  یادگیری و کنترل 

 حرکتی
 فرزانه مهبودی 

 ---------- تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

 مریم کشاورز آموزش و پرورش ابتدایی

 مدیریت آموزشی
 سیده پریسا سالمت 

 فاطمه محمودی 

 ---------- برنامه ریزی درسی

 –علم و اطالعات و دانش شناسی 

 مدیریت اطالعات

 طاها میرزانیا 

 پریسا حسین زاده 

–علم واطالعات و دانش شناسی

 علم سنجی
 مریم موالیی

 

 اسامی قبول شدگان  گرایش -رشته   دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 علوم

 –زیست شناسی سلولی 

 بیوشیمی -مولکولی 

 پرتونصیری 

 محمد خالدی 

زیست شناسی سلولی مولکولی 

 علوم سلولی و مولکولی –

 پرتونصیری 

 زهرا یزدانی 

سلولی تکوینی –علوم جانوری 

 جانوری
---------- 

 -ریست شناسی گیاهی 

 فیزیولوژی گیاهی
 مریم حق شناس 

سیستماتیک و  –علوم گیاهی 

 بوم شناسی
--------- 

ک بیوسیستماتی -زیست شناسی

 جانوری
 اسما دانیالی 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 -زیست شناسی جانوری

 فیزیولوژی جانوری
--------- 

 ------- شیمی آلی

 زهرا متاله  شیمی معدنی

 ------------ شیمی تجزیه

 ------------- شیمی فیزیک

 مولکولی –اتمی –فیزیک 

 )اپتیک(

 نیلوفر صادقی 

 محمد صادق روستایی 

 امیرحسین محجوب  هسته ای–فیزیک

 فیزیک نجومی –فیزیک 
 سیده زهرا حسین شاهی مرندی

 هانیه پورین محمد

 میالد دیانت شوریجه حالت جامد –فیزیک 

 ذرات بنیادی–فیزیک 
 حسن منشوری

 مرضیه کریمی 

 ریاضی –آمار 

 جواد مزرعه فراهانی 

 زهرا نعمتی 

 راضیه فرهادیان 

 -------- آنالیز –ریاضی محض 

 -------- جبر–ریاضی محض 

 -------- ریاضی محض

 -------- هندسه -ریاضی محض 

 دیبا امین شایان جهرمی ریاضی کار بردی

 احسان اسکندری  آنالیز عددی–ریاضی کاربردی

 درضا معافیان احم بهینه سازی –ریاضی کاربردی 

 -------- زمین شناسی اقتصادی

 زهرا ضعیف تن  آب شناسی –زمین شناسی 

 نیما تیموری  تکتونیک –زمین شناسی 

 فاطمه زارعی  زیست محیطی –زمین شناسی 

سنجش از دور –زمین شناسی 

 زمین شناختی
 راحله مقنیان 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 

 -------- زمین شیمی –زمین شناسی 

 ---------- مهندسی -زمین شناسی 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست


