
 بسمه تعالی

دانشگاه   69-69اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 

 شهید چمران اهواز

 کد رشته محل رشته پذیرفته شده نام نام خانوادگی ردیف
 19441 بازاریابی -بازرگانیمدیریت  علی یوسفی باصری 1

 14091 کارآفرینی -مدیریت بازرگانی حسین قزلباش 1

 13343 حقوق خصوصی –حقوق  مهسا دبیرزاده 3

 19040 حقوق جزا –حقوق  زینب تعب زاده 9

 19111 حقوق عمومی –حقوق  سیده زهرا موسوی 4

 19141 حسابداری رویا خسروانی 1

 11191 جامعه شناسی سارا رشیدی 1

 11310 علوم اقتصادی شیوا شریف زاده اهوازی 3

 13344 تحقیقات آموزشی -علوم تربیتی مهسا اکملی 4

 13131 برنامه ریزی درسی -علوم تربیتی الهام تابان 10

 13313 مدیریت آموزشی -علوم تربیتی پریسا رشیدی پشت تنگ سلفی 11

 11140 روانشناسی تربیتی -علوم تربیتی فروزان باغبان زاده 11

 13144 تاریخ فلسفه آموزش و پرورش -علوم تربیتی فریده احمدی راسخ 13

 19131 روانشناسی صنعتی سازمانی -روانشناسی یاسمین حویزاوی 19

 19449 روانشناسی بالینی -روانشناسی الهام احمدی 14

 11194 مشاوره خانواده سمیه ایزدی 11

 13993 مدیریت کتابخانه های دانشگاهی -اطالعاتعلم  نعیمه نوربخش 11

 13943 اطالعاتمدیریت  -علم اطالعات سمیه فاضلی 13

 14143 انرژی های تجدید پذیر -مکانیک ماشینهای کشاورزی امین اسدزاده 14

 14131 طراحی و ساخت -مکانیک ماشینهای کشاورزی شایان حاجی نجف 10

 14113 فناوری پس از برداشت -ماشینهای کشاورزیمکانیک  محمدجواد براتی 11

 14111 انرژی -مکانیک ماشینهای کشاورزی کشکولی یعاطفه مراد 11

 19413 فیزیک و حفاظت خاک -خاکشناسی رفیجواد خن 13

 19401 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک -خاکشناسی میالد بابادی 19

 19449 اراضیبع خاک و ارزیابی امن -خاکشناسی احمد برون 14

 14013 حشره شناسی -گیاهپزشکی شهال کیان 11

 14011 بیماری شناسی گیاهی -گیاهپزشکی ریحانه لرکی 11

 19193 گیاهان داروئی -باغبانی راضیه کمائی 13
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 19119 سبزیکاری -باغبانی الهام آلبوغبیش 14

 13449 اصالح نباتات -زراعت و اصالح نباتات الهه لری زودانی 30

 19094 زراعت -زراعت و اصالح نباتات رضوان زندی دره غریبی 31

 19114 اکولوژیککشاورزی  -زراعت و اصالح نباتات لیال امیری مهر 31

 11143 آبشناسی -زمین شناسی مرتضی ساجدی 33

 11341 سنجش از دور -زمین شناسی الهام صراحی 39

 11331 زمین شناسی نفت -زمین شناسی زهرا رنجبر 34

 11114 زمین ساخت تکتونیک -زمین شناسی کریم سرخه 31

 11343 زمین شناسی زیست محیطی -زمین شناسی میالد کردزنگنه 31

سنجش از دور اطالعات  -جغرافیا و برنامه ریزی شهری سحر راکیانی پور 33

 جغرافیایی
11111 

 10119 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -جغرافیا و برنامه ریزی شهری سیده سهیال حسینی چمنی 34

 11111 بهداشت مواد غذایی معصومه رضایی 90

 11414 رفتار حرکتی -ورزشیتربیت بدنی و علوم  سیما رزاقی 91

 11191 فیزیولوژی کاربردی -تربیت بدنی و علوم ورزشی مریم زارع نژاد 91

مدیریت راهبردی در سازمانهای -تربیت بدنی و علوم ورزشی مهشید قلی پور 93

 ورزشی
11334 

 11110 فیزیولوژی فعالیتهای ورزشی محض-تربیت بدنی و علوم ورزشی زهرا اسحاقی چالشتری 99

رفتار حرکتی یادگیری و کنترل  -تربیت بدنی و علوم ورزشی  94

 حرکتی
11414 

 13494 منابع آب -علوم مهندسی آب محمد موحدی 91

 13344 آبیاری و زهکشی -علوم مهندسی آب الهه ذرتی پور 91

 11434 آب و سازه های هیدرولیکی -علوم مهندسی آب سمیه منصوری کارگر 93

 13401 سازه های آبی -علوم مهندسی آب پارسا منشوحید  94

 11913 علوم قرآن و حدیث -الهیات لیال نواصری 40

 11134 فقه و مبانی حقوق -الهیات فاطمه عبدالخانی 41
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 11113 زبان و ادبیات عرب -الهیات معصومه زرگانی 41

 11113 زبان و ادبیات عرب –الهیات  نرجس هاشمی 43

 14334 پژوهش هنر -نقاشی ژیال علی خانی 49

 11493 تاریخ ایران باستان –تاریخ  هاشم رئیسی 44

 11041 تاریخ اسالم –تاریخ  صالح زویدان 41

 13133 زبان و ادبیات انگلیسی -زبان و ادبیات انگلیسی نرگس شیخ میری 41

 13441 آموزش زبان انگلیسی -مترجمی زبان انگلیسی ارسالن امینیان 43

 13491 زبان و ادبیات فرانسه –زبان فرانسه  عاطفه عساکری زاده 44

 10014 زبان و ادبیات فارسی -زبان و ادبیات فارسی مریم خان زاده 10

 11199 فیزیک اتمی -فیزیک زینب حردانی 11

 11391 فیزیک بنیادی -فیزیک سیدسروش انفرادی 11

 11149 حالت جامد -فیزیک ثریا زنگنه زاده 13

 11933 شیمی تجزیه -شیمی کاربردی معصومه نصیری 19

 11191 فیتوشیمی -شیمی کاربردی مهناز دوابی 14

 11104 شیمی آلی -کاربردیشیمی  مرضیه اسدی نصر 11

 11414 شیمی فیزیک -شیمی کاربردی سرور منصوری 11

 11311 شیمی معدنی -شیمی کاربردی محسن خدارحمی 13

 14911 فیزیولوژی -علوم جانوری -زیست شناسی عمومی فاطمه پورعطار 14

 14411 زیست شناسی سلولی تکوینی -زیست شناسی عمومی بهنوش رفیعی نیا 10

 14391 فیزیولوژی-علوم گیاهی -زیست شناسی عمومی فاطمه موالی زاده 11

 13191 ژنتیک -زیست شناسی فریناز ضیائی 11

 13191 ژنتیک -زیست شناسی سلولی مولکولی خدیجه طاهر دنگ کو 13

 13113 میکروبیولوژی -زیست شناسی سلولی مولکولی مهشید طحان 19

 13141 بهینه سازی تحقیقات در عملیات -کاربردهاریاضیات و  ریحانه مقدم تخیتی 14

 13111 آنالیز -ریاضیات و کاربردها ماندانا بیداروند 11

 13410 جبر -ریاضیات و کاربردها نجمه بنواری 11
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 13410 جبر -ریاضیات و کاربردها فاطمه جسمانی 13

 13113 توپولوژی -ریاضیات و کاربردها حوریا کاوسی تافی 14

 13991 آمار اجتماعی اقتصادی –آمار و کاربردها  سیده فاطمه موسوی نسب 30

 13913 آمار ریاضی –آمار و کاربردها  زینب خمیسی 31

 11433 آب و سازه های هیدرولیکی -عمران سینا زحمتکش 31

 11914 سازه -عمران ی زادهفاطمه عید 33

 11444 مدیریت منابع آب -رانعم زهره بوری سرحانی 39

 11914 سازه -عمران  سبحان اقبالی 34

 11141 مهندسی محیط زیست -عمران پرهام غنچه 31

 11401 ژئوتکنیک -عمران محمد سبزواری نجرد 31

 13141 هوش مصنوعی و رباتیک -مهندسی کامپیوتر فاطمه نیک مهر 33

 11991 تبدیل انرژی -مکانیک پیام سلمان زاده 34

 11143 طراحی کاربردی -مکانیک مهدی موسوی خرم 40

 11991 تبدیل انرژی -مکانیک فاطمه اهلل وردی 41

 11991 تبدیل انرژی -مکانیک محمدعلی حمیدی اصل 41

 11991 تبدیل انرژی -مکانیک علیم حمید 43

 11143 طراحی کاربردی -مکانیک رضا فهیمی نسب 49

 11143 طراحی کاربردی -مکانیک علی عاقلی 44

 11111 مکاترونیک -مکانیک میثم اسفندیارفر 41

 14444 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی –قدرتبرق  حمیدذاکر نژاد 41

 14401 سیستمهای قدرت –برق قدرت خانیابوالفضل  43

 14401 سیستمهای قدرت -برق قدرت علی عسکری زاده 44

 14130 مدارهای مجتمع الکترونیک -برق الکترونیک فروزان صالحی 100

 10193 مخابرات سیستم -برق الکترونیک فاطمه شفیعی بازارنوی 101

 14130 الکترونیکمدارهای مجتمع  -برق الکترونیک مهرداد نوری 101

 10931 کنترل -برق کنترل امین بقائی فر 103

 31411 جوشکاری -مواد  پوریا پورچینی 109
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