
 

 

 از طریق آیین نامه ممتازین دانشجو می پذیرند. 97اسامی پذیرقته شدگان در  مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز که برای سال 

کارشناسی ارشد ایشرگ –رشته  وادگینام و نام خان دانشکده

ساره احمدی شوریجه 

محمدرضا ولدان  زوج 

افروزه رفعت ماه 

)انصراف(فاطمه قائدی صنعتی همدان 

 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک –مهندسی برق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی برق و 

کامپیوتر

علیرضا رحمان ستایش

نرگس تقی زاده 

هی فرعلی شکو

ایمان استوار 

اقای رضا قلی نژاد 

محمد فرشته حکمت 

دندا تقی نژا

 

 

 

 مخابرات سیستم  -مهندسی برق 

 


 یاسین اژدری 

 فائزه بهمن زاده 

 زهرا نیک فرجام 

 مخابرات میدان  -مهندسی برق 

 

 رضا صدری

 زهره محرابی گوهری

 محمودرضا ده بزرگی 

 محمد رسول یزدان پناه 

 ادیان مریم آب

 محمد رسول روشن شاه

 علی امیری 

 

 

 

  قدرت  -مهندسی برق 
 

 علیرضا رحمان ستایش

شکوفه نیساریان 

  طاهری جواد محمد

سپیده نصرالهی 

غزال میراب نهر اعظم 

کسری مزارعی

 کنترل –ق  مهندسی بر
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



علی سامانی پور

 مریم اسدی گلمانخانه

 رسول محمد صالحی

 نرم افزار –مهندسی کامپیوتر 


)انصراف(حسین هدایتی زاده 

)انصراف( مریم اسدی گلمانخانه

سید محمد مهدی هاشمی

 رایانش امن –مهندسی کامپیوتر 

 

علی سامانی پور

سادات قطمیریفاطمه 

مدیریت سیستم های  –مهندسی فناوری اطالعات 

 اطالعاتی

 

 ساره احمدی شوریجه

 نرگس تقی زاده صالح آباد

 قائدی  فاطمه

 بیوالکتریک –مهندسی پزشکی 

 

 محمد زارعی

 )انصراف(ابوالفضل شفیعی

 معماری سیستم های کامپیوتری


 آبتین ریاستیان 

 سامان بازرگانی 

 حسین هدایتی زاده

 سارا قائدی 

 حامد تقدسی 

و رباتیکز هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر   


 مائده شبدیز

 حسن امجدی 

 امید رضا عباسی جایگزین می شود. راف(  مصطفی علیایی )انص

 علی اختری

 مریم فاضلی 

 الدینی سروستانی تاجهاجر   

 

 

 

 تبدیل انرژی –مهندس مکانیک 
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)انصراف(بهروز رفیعی

محمد بهمن پور

یاسمن گیتی آراء 

فاطمه حیران 

عبداهلل کشاورز 

هاجر تاج الدینی سروستانی 

روش زارع س

محمدعلی منتظری

 

 

 

 

 طراحی کاربردی –مهندسی مکانیک 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی مکانیک

 مائده شبدیز

 احمد رضا موسوی پور

 مریم فاضلی 

 

 انرژی و محیط زیست -مهندسی سیستم های انرژی

 یاسر سلمانیان 


 پرتوپزشکی –مهندسی هسته ای 


 مصطفی هاشمی )انصراف(

 سونیا سپهی

 بهاره نجیبی

 نصراف()ا رامتین کمندی 

 احمدرضا کریمی

 محمد کاظمی

 محمد مهدی بیرمی 

 سارا همتی 

 زارع فرید

 پرنیان کرد

 

 

 

  طراحی فرایند-مهندسی شیمی

 

 

 

 

 

 

مهندسی شیمی، نفت 

و گاز

 محمد مهدی بیرمی

 امیرنظام خاکسار 

 

 شبیه سازی و کنترل فرآیند –مهندسی شیمی 

 

)انصراف(سوگل یزدانی  پلیمر –مهندسی شیمی 
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 سعید قنبری

 )انصراف( سارا همتی

  )انصراف(پرنیان کرد

 محیط زیست  –مهندسی شیمی 

 

  )انصراف(فاطمه گرجی پور

 )انصراف(الهه رستمی نیکو 

 علی سوفالی 

 احمدعلی رمضانی ملکشاه

 فاطمه زارع مویدی 

 نجمه قربانی 

 صادق احمدپور

 

 

 

 

 مهندسی مخازن هیدروکربوری -مهندسی نفت 

 

 

 

 


 احمدعلی رمضانی ملکشاه

 مرضیه خوبیاری

  حسین طیبی

 

 بهره برداری –مهندسی نفت 

 

 عرفان محمدی پور

زهرا هاشمی تبار

 شکل دادن فلزات –مهندسی مواد 


مهندسی

حسین اسالمیان

علی جوکار

)انصراف(حسین کشاورز

مرضیه یوسفی

 

 

 خوردگی و حفاظت مواد –مهندسی مواد 

 

 پگاه محمدی

 ن فلک بلندشیری

شناسایی و انتخاب روش ساخت  –مهندسی مواد 

 مواد مهندسی

)انصراف(حسین کشاورز  جوشکاری –مهندسی مواد 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 صدف کشکولی

سید رضا جاللی 

مسعود گودرزی

پیمان اسماعیل پور 

 سازه –مهندسی عمران 

 

 مطهره جمالی 

 فرد دیگری پذیرفته نشده است. )انصراف(علیرضا شاهوران

 )انصراف( لهام السادات مرتضوی مقدما

 محیط زیست –مهندسی عمران 

 

 علیرضا انصاری

 سید رضا جاللی

 مسعود گودرزی

 شبنم شیرازی زاده 

 ژئوتکنیک –مهندسی عمران 

 

 )انصراف(محمد حقیقی 

 یاسمن طالقانی 

 سازه های هیدرولیکیآب و  –مهندسی عمران 

 نشده است.فرد دیگری پذیرفته  )انصراف(الناز بابایی 

 سیروس کیهانی اصل 

 سنجش از دور -مهندسی عمران 

 

 

 هنر و معماری
 معماری

 

 صبا رستم نژاد

 سارا رابط

 سمیه خجسته 

 کیاوش عزیزخانی 

 هانیه شاه علی  معماری منظر 
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 پژوهش هنر

 طاهره صادقی

 آرمان صحراگرد

 ندا قاسمی

  مهتاب اسماعیلیان

 اصالن پیرودین برنامه ریزی شهری

  علیرضا روایی طراحی شهری -شهرسازی

 حقوق و علوم سیاسی

 حقوق خصوصی

 آذر فرهمند 

 فاطمه آزاد سروستانی

 پردیس بهبود

 آذرگلذاری ا.. آبادی

 عالیه امیرآبادی 

 حقوق بین الملل

 

 زهرا جعفری 

 سیده فاطمه شاددل

 تینا مطبوع 

 حقوق جزا و جرم شناسی

 

 لیال بابایی

 عیان شاد محمدرضا

 علوم سیاسی



 پدرام کمالی
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علوم اجتماعی، 

 اقتصاد و مدیریت

 حسابداری

 

 زهرا رضاییان زاده

  مینا صادقی

 سید هادی میر وکیلی 

 بازاریابی -مدیریت بازرگانی

 

 آریا مرحمتی

 فرخنده زمانی

 مریم قانع 

 تولید و عملیات -مدیریت

 

 فاطمه کاظمی

 دفرشید جهانشاهی نژا

 جامعه شناسی

 

 طاهره محمدی

 فاطمه جعفریان 

 سارا کشت کاران 

  فاطمه جوانمردی

 زهرا خداپرست 

 اقتصاد انرژی

 

 )انصراف(الناز غالمشاهی 

 )انصراف( زهرا جوانمردی

 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

 

 )انصراف(رزا حاجی زاده 

 سجاد افروزه
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 علوم اقتصادی

 

 الناز غالمشاهی 

 حاجی زاده  رزا

 محمد حسین سجادیان

 زن در خانواده –مطالعات زنان 

 فاطمه جعفریان 

 سارا کشت کاران 

 )انصراف(فاطمه جوانمردی 

 فرد دیگری پذیرفته نشده است. )انصراف(زهرا خداپرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 کشاورزی

 آبیاری و زهکشی

 

 محمد دل پسند

 راضیه عسکری 

 سازه های آبی
 زهرا جهاندیده 

 حامد عبادی آقا باقر

 میوه کاری  –علوم باغبانی 
 فردین گرمنجانی

 حمیده احمدی

دانشکده 

ادبیات و علوم 

 انسانی

 زبان و ادبیات فارسی

 

 شیما حیدریان

 ابوذر ایزدی

 تاریخ ایران اسالمی

 
 انسیه کریمی 

 فاطمه مرادی تاریخ اسالم
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 شید زارعی مه گیاهان زینتی –علوم باغبانی 

 سبزی کاری  –علوم باغبانی 
 مریم اتابکی 

 مریم اتابکی علوم باغبانی فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی

 سیما داوری فرد

شیمی،  -مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 

 حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

 نرگس مرادی 

 پیمان کشاورز

 

بیولوژی و  -کمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خا

 زینب غالمی  بیوتکنولوژی خاک

 فیزیک و حفاظت خاک -مدیریت منابع خاک 
 راضیه دریایی 

 منابع خاک و ارزیابی اراضی -مدیریت منابع خاک 
 محمد کاظم دهقانی 

 فاطمه زارع  فیزیولوژی دام  –علوم دامی 

 یونس دویستی  دامنژاد اصالح   –علوم دامی 

 مجید حقیقت  تغذیه طیور –علوم دامی 

 ژنتیک و بهنژادی گیاهی
  سحر اکرمی

 کیانوش ثبوتی

 مدیریت و کنترل بیابان 
 فریده باللی

 امیررضا امرالهی

 سیده ارمغان موسوی فراوری محصوالت شیالتی

 غذایی مواد علوم   –علوم صنایع غذایی 
 فاطمه بیدگلی 

 )انصراف( رضا صفدریان قشمه

 مواد غذایی فناوری  –ایع غذایی علوم  صن
 )انصراف(فاطمه بیدگلی 

 رضا صفدریان قشمه

 فاطمه راد کشاورزیحشره شناسی  -گیاه پزشکی 

 فاطمه مبینی دهکردی بیماری شناسی گیاهی -گیاه پزشکی 

 پیمانه هوشیار

 طوبی اردی فرد طراحی و ساخت -بیوسیستممکانیک مهندسی 

 محمد بیابان گرد
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 محمد صادق توکلی  فناوری پس از برداشت -ک بیوسیستم مهندسی مکانی

 بیوتکنولوزی کشاورزی

 

 فاطمه رضایی 

 اکرمی  سحر

 الهام کنعانی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست -اقتصاد کشاورزی

 

 سپیده ذواالنواری شیرازی  بازاریابی محصوالت کشاورزی -اقتصاد کشاورزی 

 

تولید و مدیریت واحد های اقتصاد  -اقتصاد کشاورزی

 کشاورزی

 سیده فاطمه هاشمی دشتکی

 محمد افراسیابی سیاست و توسعه کشاورزی -اقتصاد کشاورزی

 

 ترویج و آموزش کشاورزی زیست بوم انسانی کشاورزی
 مرضیه غالمی گندمانی

 

 

 

 

 

 

 

 علوم

 

 

 

 شیوا خوشخو/شیراز  بیوشیمی

 مائده بردبار لکولیزیست شناسی  سلولی مو

 شبنم علی آبادی 

 سید مصطفی جدا

 محمد مهدی یوسفی

 سحر بندری  شیمی معدنی

 شایان گل پر

 کیمیا کشاورز

 آیالر قره محمدزاده 
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 علوم

 محبوبه خرمی شیمی فیزیک

 طاهره ایزد خواست فسایی

 زینب طهرانی  اختر فیزیک نجوم و –فیزیک 

 خداحامی امیرعباس ذرات بنیادی–فیزیک 

 محمدحسین غالمی 

 علی نژادصفوی  

 فرنوش آزادی

 فاطمه غالم پور آنالیز عددی–ریاضی کاربردی

 غزاله فرجام  معادالت دیفرانسیل –ریاضی کاربردی 

 پرستو عالی منش بهینه سازی –ریاضی کاربردی 

 محمدرضا پورماندنی

 فاطمه حسنی ریاضی کاربردی

 یده نفیسه هاشمیس ریاضی رآما

 سید جواد حسینی از دور شسنج–زمین شناسی 
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علوم 

تربیتی و 

 روانشناسی

 

 

 

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 سیده فاطمه بنی هاشمی

 آرزو نجارزاده

 رضا زادمهر

  هاجر شعبانی

 هما خیام پور

 سارا صادق زاده

 

 

 روانشناسی تربیتی

 ه مریم زارعیان سید

 آناهیتا زارع 

 زهرا برومند نیا 

 سارا صادق زاده

 

 

 

 روانشناسی بالینی

 شیما دهقان زاده

 موهبت آوازه

 مریم کارگر 

 شهرزاد احمدکرجی

 پویان حکیمیان 

 نوید جبار ایمانی

 نادیا آزادی فیزیولوژی ورزشی بالنیی  -تربیت بدنی 

  نرجس ضیغمی
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  نپریسا فروزا

 نرجس ضیغمی فیزیولوژی تغذیه ورزشی

  نادیا آزادی فیزیولوژی ورزشی کاربردی

  یمریم موالئ

)انصراف( پریسا فروزان  

 فرشته رحمانی نژاد رفتار حرکتی رشد حرکتی -تربیت بدنی 

 مریم نمازی فرد  تربیت بدنی  یادگیری و کنترل حرکتی

 نیلوفر رضایی 

  زهرا برومند نیا بیتتاریخ و فلسفه تعلیم و تر

 خانم مرضیه هاشمی جایگزین شد )انصراف(هرمیمریم زارعیان ج آموزش و پرورش ابتدایی

 زینب احمدی ادیب

 زهرا کارپرور مدیریت اطالعات –علم و اطالعات و دانش شناسی 

 فاطمه رحیمی نیا

   زهرا کارپرور علم سنجی –علم و اطالعات و دانش شناسی 

 سید خدیجه موسوی
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