
نامنام خانوادگیرشته و گرایشدانشکده

شاديحاجی زاده سعدابادتاریخ - تاریخ ایران اسالمی

آنیتازوري کالته عبدالباقی

کیمیاکوه بر

الهامنجاري بیدختیتاریخ - تاریخ تشیع

سودابهاحمديجغرافیا و برنامه ریزي روستایی گرایش برنامه ریزي کالبدي

جغرافیا و برنامه ریزي روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار 

روستایی
شاديخوب

مهديبازرگانجغرافیا و برنامه ریزي شهري(گرایش بهسازي و نوسازي شهري)

وحیدصداقت

سهیالمجیدي

فاطمهدري

زینبرمضانی

فائزهخاکپورزبان و ادبیات فرانسه

زهرابرادران کاشانی

نسرینعربی

عصمتتوکلی

فاطمهدلنواز احمدي

محبوبهدباغ باویل

پریساطاهري

محمدخدیوي

شهالدرتومی

ناهیدصمدي ساالرآباد

هانیهغالمی

منیرهپیله وري

نرجسعقبایی

عفتفرید باغشاهی

طوبیافضلی کالته

زهراحسین زاده

محدثهعاملی بصیري

زهرانمازیان

فاطمه ساداتبوشهري

فاطمه ساداتطباطبائی

فاطمه ساداتفرجادپزشک

مجتبیکریم پور

صدیقهسادهالهیات و معارف اسالمی - فلسفه وکالم اسالمی

غزالهفیل اللهیفلسفه

سید محمدحسینعباديفلسفه وکالم اسالمی - فلسفه اسالمی

محبوبهاقتداريفلسفه وکالم اسالمی - کالم اسالمی

زهراپناهیبهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییدامپزشکی

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

دانشگاه فردوسی مشهد

الهیات و معارف اسالمی

الهیات و معارف اسالمی- ادیان وعرفان

الهیات و معارف اسالمی - تاریخ و تمدن ملل اسالمی

الهیات و معارف اسالمی - علوم قرآن وحدیث

الهیات و معارف اسالمی - فقه و مبانی حقوق اسالمی

ادبیات و علوم انسانی

تاریخ - تاریخ ایران باستان

جغرافیاي سیاسی

زبان و ادبیات فارسی

علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان فرانسه

مدیریت امور شهري

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



نامنام خانوادگیرشته و گرایشدانشکده

اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

دانشگاه فردوسی مشهد

حدیثهخاکزاد سوچلمائیزمین  شناسی - مهندسی

ملیحهمعصومیزمین شناسی - زیست محیطی

مریممنصوريزیست  شناسی - علوم  جانوري - فیزیولوژي جانوري

بیژنطباطبایی یزديزیست شناسی - علوم جانوري - بیوسیستماتیک جانوري

مریمدولتشاهیزیست شناسی - علوم سلولی مولکولی

سحرقره باغیزیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژي

حانیهشاکري مقدمزیست شناسی - میکروبیولوژي

زهراجیم آبادي مقدمزیست فناوري (بیوتکنولوژي) - میکروبی

نیلوفرطلوعیزیست فناوري (بیوتکنولوژي) - میکروبی (بیوشیمی)

سجادصفري فرخدژئوفیزیک - زلزله شناسی

رویااوزي

حانیهکریم زادگان

فاطمهساالرحسینی

رقیهشاهی مریدي

مریممهدي زادهشیمی- شیمی تجزیه

زینبدشتبانیفیزیک -  ذرات بنیادي

حانیهفخريفیزیک - هسته اي

سید محمدحسینمدرسیفیزیک - اتمی و مولکولی

فاطمهزارعیفیزیک گرایش فیزیک نجومی (نجوم و اخترفیزیک)

نرگسکامالن شاگرد

مهشیدمهر معتمدي

زهراابراهیمیتوسعه اقتصادي و برنامه ریزي

محمدحسینساعی

مجتبییعقوبی اول ریابی

مریماکبرزاده میري

میالددرویشی

محمدرضاگرایلو

سید احمدمعصومی

فاطمهفریدنیا

مسعودمصطفایی

مهساداورمنش

وجیههشعربافیان

سجاددباغیروابط بین الملل

هانیهدلیري

شاديسیدي خباز

علیقدیري نوفرست

محسننگاري

سمیهدهقانی مقدم

تهمینهسروري

رضاتیموري

علی اکبرنعل چین

زهرابابا احمدي میالنی

مهدیهمقدم

فروغاحمدي

فاطمهاسدي کرم

علوم اداري و اقتصادي

علوم

علوم اقتصادي

علوم سیاسی

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی- بازاریابی بین الملل

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی)

اقتصاد انرژي

حسابداري

حسابداري- مدیریت

حسابرسی

حقوق جزا وجرم شناسی

حقوق خصوصی

شیمی - شیمی آلی

شیمی- شیمی پلیمر

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

دانشگاه فردوسی مشهد

آرشباحیا پاك سرشت الهیجانی

نیلوفرشهابی

فاطمهفسانه

مهنامحمدبیگی

سعیدهبرزگر درآبد

نجمهرضاداد

مریمحسن زاده

زهراعسگري

زهرارضوانی نقندر

الههمولوي گنابادي

فاطمهحائري اسديعلوم اطالعات و دانش شناسی

زهرانوذري کیسمی

زینبوفائی مغانی

مجتبیآسمانی کناريعلوم تربیتی- تحقیقات آموزشی

زهراخرمی

فرزانهلعل خاکپور

امیربهرادفر

افسانهپیرمغان

زینبرباطی فیروزه چی

مهسارزم گر

محسنحسین پور

سیده تکتمحسینی

آزادهاسلمی

مرتضیرباط جزي

فهیمهشیردل سرطاوس

سهیالفهیمی

رضاشیخیریاضی محض- هندسه ( سیستم هاي دینامیکی )

سید روح اهللاحسینی

ولی الهرستم پورحصار جالل

میالدخجسته مقنیرفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی

زهراخسروي کارشکرفتار حرکتی گرایش یادگیري و کنترل حرکتی

سحرارجمندمتین

مهساکدخدا

انیسچرخی سهل آباد

فاطمه ساداتکاظم زاده

رسولمالنژاد خلیل آبادمدیریت ورزشی- مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

سمیهپکوكاقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي

نگارمیرنژاد عنبرانیصنایع کشاورزي - صنایع غذایی

سحرتدین

فاطمهمقدم دیمه

هنگامهپایندهمهندسی  کشاورزي - علوم دامی- اصالح نژاد دام

عاطفهقلیزادگان احسان آبادمهندسی کشاورزي-کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي)

علوم اداري و اقتصادي

کشاورزي

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم ریاضی

علوم ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - حرکات اصالحی

فیزیولوژي ورزشی- فیزیولوژي ورزشی و تندرستی

فیزیولوژي ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشی کاربردي

مهندسی  کشاورزي -  بیماري  شناسی  گیاهی

علوم شناختی

مدیریت  آموزشی

مشاوره- مشاوره خانواده

آمار ریاضی

ریاضی محض- آنالیز

ریاضی محض- هندسه ( توپولوژي جبري )

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتی - تولید

روانشناسی بالینی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی عمومی

علوم تربیتی- برنامه ریزي درسی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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دانشگاه فردوسی مشهد

زهراشکري

سعیدهقنبري

مهندسی کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي 

کشاورزي گرایش مدیریت و تولید کشاورزي
محدثهداوري ترشیزي

موناآقاخانیمهندسی کشاورزي - آبیاري و زهکشی

جوادسرومیلیمهندسی کشاورزي - بیوتکنولوژي در کشاورزي

سیده مهساافضلیمهندسی کشاورزي - زیست فناوري مواد غذایی

مهساکامل فردمهندسی کشاورزي - سازه هاي آبی

ربابشهیدمهندسی کشاورزي - شناسائی و مبارزه با علفهاي هرز

آزادهنظرپور چهارتکابیمهندسی کشاورزي - علوم باغبانی- گیاهان دارویی

مناقاضی مقدممهندسی کشاورزي - علوم باغبانی- میوه کاري

زینباصغري دشتابیمهندسی کشاورزي - علوم باغبانی - سبزیکاري

مریماله یار

نازنینحسین پور شرف شاده

نرگسثابتیمهندسی کشاورزي - علوم خاك - بیولوژي

زهرامرشديمهندسی کشاورزي - علوم خاك - شیمی

محمدالهی

شبنمروشندل قله زو

فرشیدمیرزاییمهندسی کشاورزي - علوم طیور - تغذیه طیور

نفیسهبرادرانمهندسی کشاورزي - فناوري مواد غذایی

پریسایوسف خانیانمهندسی کشاورزي - مهندسی منابع آب

فیروزهحسینی گله زنمهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه ها

ریحانهپاکدلمهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدیدپذیر

سیدوحیدصالحمهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

سعیداحمدي پورمهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشت

لعبتکوثري مقدمهواشناسی کشاورزي

وحیدهشاهینی

مهساصفریان

مهندسی  منابع طبیعی محیط زیست – زیستگاه ها و تنوع 

زیستی
سیده مهشیدحسینی

احمدانصاري فرد

نیلوفرمیجانی

محبوبهبابامحمدزادهمهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان

زهراجعفري

فاطمهمحمدآبادي

علیرضارضائیمهندسی برق - سیستم هاي قدرت

سیده الههامیدخدا

سیده فاطمهحسینی

مهديشورابی

فاطمهایمانی اقکاریزمهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

سیناشریفیمهندسی برق - سیستم هاي قدرت

منابع طبیعی و محیط 

زیست

کشاورزي

مهندسی

معماري و شهرسازي و هنر 

اسالمی

مهندسی کشاورزي - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

مهندسی معماري

مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداري

مهندسی منابع طبیعی - مرتعداري

مهندسی برق - الکترونیک

مهندسی کشاورزي - اصالح نباتات

مهندسی کشاورزي - علوم باغبانی - گیاهان زینتی
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دانشگاه فردوسی مشهد

لیالسمیع زاده مشهدي

سعیدکاوه ئی

فاطمهکالنتري

مرتضیعسکري

وحیدگلی

حسینهدایتی

مهرانجاضر سهل آبادي

حسینعاطفی

کیمیااحمدي

نگارجلیلی مالك

شیمااحمدي رادمهندسی شیمی- پلیمر

سیده محدثهابوذریانمهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی (بیوتکنولوژي)

سمیراابراهیمیان

سیده فرنوشضیایی

مرتضیعلی ابادي

آرزوآخوندزاده طزرجانیمهندسی شیمی گرایش شبیه سازي و طراحی فرآیند

افسانهفرهادي توپکانلومهندسی شیمی گرایش فرآوري و انتقال گاز

امیرحسیندشت بزرگ

زیباعبداللهی آرپناهی

مصطفیبرفرازيمهندسی شیمی گرایش مدل سازي شبیه سازي و کنترل

یساريپیمان

مصطفیجعفرزاده اطربی

احسانجباري

سجادحسنی

سهرابشریفی

مصطفیموسی فرخانی

علیآل پیغمبر مقدم

زهرامیرجلیلی

رضاعقلمند نیارقمهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

معصومهفرختار

محمدمحمدي بید

میالددالوري فروتقهمهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

محمدزارعی

محمدحسینمدیحی

آرشرضاپورمهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

مهدیهادب

نداخراسانی

تیناافشار قوچانی

فاطمهعباسی

میالدعدلی

مهندسی

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک

مهندسی عمران - راه و ترابري

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران - مهندسی زلزله

مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم

مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مهندسی شیمی گرایش پدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي

مهندسی شیمی گرایش گرایش نانو فناوري

مهندسی صنایع - صنایع

مهندسی برق - کنترل
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دانشگاه فردوسی مشهد

محسنطالبی

مهدیهعلی محمدي

سعیدگرمه

دانیاللطیفیان اصفهانی

رضاافشاریان

رضاایزدي

احمدسعادتی نسب

محمد حسینمویدیان

سید محمدرضامفیديمهندسی مکانیک - ساخت و تولید

حانیهساریان

یاسمنشیرازي مقدم

محمد فرزامصحیحی

کمالعاشوري

نجمهپرالک

فائزهدرویشیان حقیقی

سیده مهتاشریعت رضوي

بهمنقزوینی

(GIS) نادیامنصوريمهندسی نقشه برداري- سیستم هاي اطالعات جغرافیایی

علیقراگزلو

بهارهکاظمی

سید علیحسینی

سیناکیانی مقدم

محمدرضابهنام تقدسیمهندسی هوا - فضا - سازه هاي هوایی

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

دفتر هدایت استعدادهاي درخشان

مهندسی

مهندسی هوا - فضا - آئرودینامیک

مهندسی هوا - فضا - جلو برندگی

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

مهندسی مکانیک -  طراحی کاربردي

مهندسی مواد - استخراج فلزات

مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد

مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
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