
 

 به نام ایزد یکتا

 نتایج اولیه بررسی پرونده های متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون

 1396-1397سال تحصیلی 

 

 

 دانشجویان محترم لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

توانند تا پایان می ، دارنداز تقاضای خود و ادامه تحصیل در این دانشگاه را دانشجویانی که قصد انصراف  -1

 ارئه نمایند.به این گروه درخواست کتبی خود را  15/05/1396وقت اداری 

 گونه هر مشاهده صورت در لذا باشند می تغییر قابل و  اولیه صورت به شده اعالم نتایج اینکه به توجه با -2

 مراجعه وهگر این به مستقیما یا و  نموده حاصل تماس 03431323116 شماره با توانید می مغایرت

 گروه این سایت در را نتایج در شده ایجاد تغییرات مستمر طور به است خواهشمند بنابراین. فرمایید

 .فرمایید مشاهده

 توضیح نکات ارائه شده در جداول نتایج: -3

  در رشته گرایش مربوط  متقاضی قبولی دانشجو =پذیرفته 

  گردند.میوی افرادی که در صورت انصراف فرد پذیرفته شده به طور خودکار جایگزین  =رزرو 

  ده درصد اول دانشگاه شهید باهنرکرمان =1سهمیه 

  هاده درصد اول سایر دانشگاه =2سهمیه 

  ده درصد دوم دانشگاه شهید باهنرکرمان =3سهمیه 

  خاب شده توسط دانشجو در فرم تقاضاشماره اولویت رشته/ گرایش های انت =اعداد داخل پرانتز 

 

 

 

 

 

 

 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 علوم تربیتی

ریزی درسیبرنامه  مدیریت آموزشی سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی  

 اسما 92245020
نخعی زاده 

  پذیرفته 1 17.8 دیمند

(1رزرو اول) 1 17.24 ابراهیمی الهام 92170002  پذیرفته 

(1رزرو دوم) 1 16.88 قائمی مهدیه 92170030 (3رزرو اول)   

(1رزرو سوم) 2 19.48 شاه حیدری پور مهال 9113811293 (2رزرو دوم)   

 

 

 

 

 

 

 

 علوم جغرافیایی

دانشجویی شماره  سهمیه معدل سهمیه معدل نام خانوادگی نام 
جغرافیا و برنامه 

 ریزی شهری

مخاطرات 

 محیطی

  پذیرفته 1 18.53 1 18.53 دودکانلوی میالن فاطمه 92170017

(1رزرو اول) 1 17.61 1 17.61 ملکیه ریحانه 92270017  پذیرفته 

 

 

 

 

 

 علوم اجتماعی

 نام شماره دانشجویی
نام 

 خانوادگی
 جامعه شناسی سهمیه معدل

مطالعات 

 زنان

  پذیرفته 1 17.61 فرمیتنی فاطمه 92234007

 پذیرفته  1 16.77 انجم شعاع فاطمه 92244001

 عطیه 9249743
وطنخواه 

(1رزرو اول) 2 16.85 تفتی   
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 زبان و ادبیات فارسی

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
ادبیات 

 پایداری

ادبیات 

 عامه

ادبیات 

 روایی

ویرایش و 

 نگارش

ادبیات 

 تطبیقی

زبان های 

باستانی 

 ایران

زبان و ادبیات 

 فارسی

 پذیرفته       1 18.42 نجفیان کهن رویا 92213017

(1رزرو اول)  پذیرفته     1 16.77 باقری محدثه 92205007  

 نجمه 92205017
سلمانی سرخ 

    پذیرفته 1 16.3 قلعه
رزرو 

(2اول)  
1)دوم رزرو  ) 

(1سوم)رزرو        2 18.98 امیردوست حدیثه 92784005  

(1رزرو چهارم)    پذیرفته   2 18.9 قادری راد سعیده 927840027  

        2 18.72 مدارا دالرام 9211100029

        2 18.49 تاج آبادی پریا 927840010

 میالد 92152263135
شیردخت 

     2 18.25 مطلق قوچان
رزرو 

(1دوم)  
  

 مینا 92205004
اشرف زاده 

      پذیرفته  3 15.52 افشار

 

 علم اطالعات و دانش شناسی

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
مدیریت 

 اطالعات

 پذیرفته 1 18.24 عبداللهی فرد محیا 92124007

(1رزرو اول) 2 18.44 موالیی بردسیری مریم 921101506  

(1رزرو دوم) 2 18.3 رضایی کهخا ژاله زهرا 921069304  

 

 تاریخ
نام  نام شماره دانشجویی

 خانوادگی

تاریخ ایران  سهمیه معدل

 باستان 

تاریخ ایران 

 اسالمی

  پذیرفته 1 16.92 میرموسی محمد باقر 92223016

 پذیرفته  1 16.17 قربانی نجمه 92277013

(1رزرو اول)  2 17.64 پرخاش فرشته 927830008  
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 زبان و ادبیات انگلیسی

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
مترجمی زبان 

 انگلیسی

اموزش زبان 

 انگلیسی

زبان 

 شناسی

 همگانی

زبان و ادبیات 

 انگلیسی

    پذیرفته 1 19.36 برومند گلناز 92233005

(1رزرو اول) 1 18.66 رحیمی صادق لنگری فاطمه 92243008 (2رزرو سوم)    پذیرفته 

 پذیرفته    1 18.37 فاریابی حامد 92246016

(1رزرو اول)  پذیرفته  1 17.55 خلیلی مبرهن شهریار 92246004  

(1رزرو دوم) 2 19.38 رضوانی زهره 9121102035 (2رزرو چهارم)    

(2رزرو سوم) 2 19.19 صابری سحرناز 9121102040     

(1رزرو چهارم) 2 19.01 بنی اسدی دهنوئیه زهرا 9211102003     

(1رزرو اول)  2 18.89 گلستانه فاطمه 911151611   

     2 18.76 دهمرده سمانه 921121609

(3رزرو اول)   3 17.52 اسفندیاری کتایون 92243029  

(3رزرو دوم)   3 17.25 مهرکی فاطمه 92233018  

(1رزرو دوم)  3 16.55 نقی نژاد نوشین 92236036   

 

 روانشناسی

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
روانشناسی 

 بالینی

روانشناسی 

 تربیتی

روانشناسی 

 عمومی
 مشاوره خانواده

 پذیرفته    1 18.68 پورحسینی فرناز السادات 92511010

(1رزرو اول)   پذیرفته 1 18.15 امیری سعیده 92511008  

(1رزرو اول) 1 17.88 حاجی علیزاده احمد 92510007   پذیرفته  

(1رزرو دوم) 1 17.62 کریمی دردشتی زهرا 92510018 (2رزرو اول) پذیرفته  (3رزرو دوم)   

 علیرضا 9113783028
رئیسی قربان 

(1رزرو سوم) 2 18.24 آبادی (3رزرو اول)  (5رزرو دوم)  (2رزرو سوم)   
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 مدیریت

 بازاریابی سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
کسب و کار 

 جدید
 استراتژی

های سیستم

اطالعاتی و 

فناوری 

 اطالعات

مدیریت 

 بحران

     پذیرفته 1 18.76 شمسی گوشکی زهرا 92239055

(1رزرو اول) 1 17.95 زیدابادی زهره 92238006     پذیرفته 

(1رزرو دوم) 1 17.82 نوروزی پور سعیده 92239091    پذیرفته  

(1رزرو سوم) 1 17.3 معین الدینی شیما 92238014 (2رزرو اول)  (1رزرو اول)    پذیرفته 

 1 15.76 ضیایی سیالبخوری فاطمه 92126066
رزرو 

(1چهارم)  
 پذیرفته   

(1رزرو دوم)  2 18.97 خورشیدی ساحل 923110272     

      2 17.43 صفوی حصار میترا 9205203

(1رزرو سوم)  2 17.17 میرسلیمانی زهرا 923110754     

  2 16.74 سحی زاده شایسته 9213270
رزرو 

(1چهارم)  
   

(2رزرو دوم)   3 15.28 جعفری زاده حسنی المیرا 92238002  
رزرو 

(4اول)  
(3رزرو اول)  

 

 علوم اقتصادی

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
توسعه اقتصادی 

 و برنامه ریزی

برنامه ریزی 

سیستم های 

 اقتصادی

اقتصاد و 

تجارت 

 الکترونیك

بانکداری 

 اسالمی

اقتصاد 

 انرژی

   پذیرفته   1 18.04 امیری محبوبه 92126018

   (1رزرو اول)  پذیرفته 1 17.31 عرب پور داهوئی فرشته 92126071

   (1رزرو دوم) پذیرفته (2رزرو اول) 1 16.98 میرزاده ابگرمی فاطمه 92126095

 پذیرفته   (1رزرو اول) (2رزرو دوم) 1 16.35 اشرفی پور فاطمه 92257002

 پذیرفته  (2رزرو سوم)  (1رزرو سوم) 1 15.95 حجت سارا 92247006

  پذیرفته    2 18.33 سلیمانی باغشاه فاطمه 92118020
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 حسابداری

 حسابداری سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی

 فرزانه 92229035
خواجویی کوه 

 پنجی
 پذیرفته 1 18.77

 پذیرفته 1 18.58 گیشینی زاده مهدیه 92229058

 (1رزرو اول) 1 18.27 نمازیان احمد 92258019

 پذیرفته)مازاد بر ظرفیت شش ترمه( 1 18.17 پسند اکرم 93229017

 (1رزرو سوم) 2 19.23 فروغی عارف 9303513

 (1رزرو چهارم) 2 18.52 زنگوئی عاطفه 9212609026

 

 تربیت بدنی

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی

آسیب شناسی 

ورزشی و 

 حرکات اصالحی

بیومکانیك 

 ورزشی

رفتار 

حرکتی)رشد 

 حرکتی(

فیزیولوژی 

 ورزشی

مدیریت 

 ورزشی

     پذیرفته 1 17.3 ضیا مرضیه 91490024

    پذیرفته (1رزرو اول) 1 16.02 افضلی گروه نازنین 91490003

 پذیرفته    (1رزرو دوم) 1 15.41 پشته شیرانی فاطمه 91490006

   پذیرفته (2رزرو اول) (1رزرو سوم) 2 19.16 مختاری ملك آبادی عارفه 9222960046

     (1چهارم)رزرو  2 19.08 مسعودی مرغملکی اذر 92116018

 پذیرفته    2 18.96 کواری سهیال 92116017
رزرو 

 (3اول)

    2 18.26 نوفرستی زهرا 9241143
رزرو 

 (2اول)
 

   (3رزرو اول) (2رزرو دوم)  2 17.97 رضایی کهخا مرتضی 911238010

9.22523E+11 (4رزرو دوم) (1رزرو سوم)  2 16.74 منصوری الهام 
رزرو 

 (3دوم)
 

     2 16.46 اهلل بخشی مرتضی 92116004
رزرو 

 (1دوم)
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 الهیات و معارف اسالمی

 علوم قرآن و حدیث سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
و مبانی فقه 

 حقوق اسالمی

 پذیرفته  1 19.23 شاهرخی شاهرخ آبادی بتول 92122039

  پذیرفته 1 18.38 قنبرگوهری زهرا 92236027

  (1رزرو اول) 1 18.1 عبدالعلی نژاد منصوره 92236023

 (1رزرو اول)  2 18.43 گنجعلی مژگان 9215121100

 

 علوم سیاسی

 نام
نام 

 خانوادگی

شماره 

 دانشجویی
 سهمیه معدل

علوم 

 سیاسی

 پذیرفته 1 17/78 92230014 لشکری زهرا

 

 علوم کامپیوتر
 سیستم های هوشمند سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی

 پذیرفته 1 15.63 صفی خانی آرزو 92370021

 (1رزرو اول) 1 15.5 حسینی محمدابادی فرشته 92370007

 

 آمار و ریاضی

 نام شماره دانشجویی
نام 

 خانوادگی
 آمار ریاضی سهمیه معدل

آموزش 

 ریاضی

آنالیز 

 عددی

و دیفرانسیل معادالت

 دینامیکیهایسیستم

بهینه 

 سازی
 ریاضی مالی

 پذیرفته      1 17.18 ضرابی امیررضا 93305023

 (1رزرو اول)    پذیرفته  1 15.01 حسینی مهال 92305006

 سعیده 92305016
لطیفی 
 چترودی

 (1رزرو دوم) پذیرفته   (2رزرو اول)  1 14.95

  پذیرفته (1رزرودوم)  1 14.08 گیالنی یاسر 92305015
رزرو 

 (3اول)
 (2رزرو سوم)

      پذیرفته 2 16.92 زارعی لیال 9104043

  پذیرفته (2رزرو سوم)  2 15.44 زارع الهام 92114117
رزرو 

 (3دوم)
 (1رزرو چهارم)
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 فیزیک

شماره 

 دانشجویی
 معدل سهمیه نام خانوادگی نام

اتمی و 

 مولکولی

حالت 

 جامد

فیزیك 

 نجومی

ذرات 

بنیادی و 

نظریه 

 میدان ها

هسته 

 ای
 فوتونیك فوتونیك)مخابرات(

92332008 
سید 

 محسن
   پذیرفته     16.67 1 رساء

 مهرناز 92334010
سرابندی 

 پذیرفته       16.04 1 حقیقی

  پذیرفته      15.8 1 یقبا علی 92334002

     پذیرفته   14.75 1 قنبرنژاد حنیفه 92344016

      پذیرفته  17.08 2 ارتی مهتاب 92122008
 

 

 

 شیمی

شماره 

 دانشجویی
 نام

نام 

 خانوادگی
 شیمی فیزیك شیمی الی نانوشیمی سهمیه معدل

شیمی 

 تجزیه

شیمی 

 معدنی

  پذیرفته    1 18.33 سعیدی سمیرا 92110020

    پذیرفته  1 16.96 باقرزاده نسترن 92110003

  پذیرفته    1 16.7 مرسی ساناز 92331054

  (2رزرو اول)  (1رزرو اول) پذیرفته 1 16.05 عبداهلل زاده مهال 92331041

  (2دوم) رزرو  (1رزرو دوم) پذیرفته 1 15.95 کاظم زاده شهرزاد 92331048

 1 15.55 زینی محمود 92331035
رزرو 

 (3اول)
 پذیرفته (1رزرو سوم)

رزرو 

 (2سوم)
 

 محمدمهدی 92331050
کریمی تقی 

   پذیرفته (1رزرو چهارم)  1 15.24 ابادی

 (3رزرو اول)   2 19.08 علی زاده محمدجواد 9113805991
رزرو 

 (2چهارم)
 پذیرفته

 فاطمه 923831019
سلجوقی 

 2 17.86 خوشکار
رزرو 

 (2دوم)
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 علوم زمین

شماره 

 دانشجویی
 سهمیه معدل نام خانوادگی نام

زمین 

ساخت ) 

 تکتونیك (

چینه 

نگاری و 

دیرینه 

 شناسی

 پترولوژی

زمین شناسی 

زیست 

 محیطی

زمین 

 شیمی

زمین شناسی 

 اقتصادی

   پذیرفته    1 16.57 پورشیخعلی زهرا 92342007

   (1رزرو اول)   پذیرفته 1 15.51 عابدی فریزنی معصومه 92342023

 پذیرفته  (1رزرو دوم)    1 15.5 موسوی حرجندی وجیهه السادات 92352023

 (2رزرو اول) پذیرفته (1رزرو سوم)   (3رزرو اول) 1 15.45 بختیاری بتول 92342004

 پذیرفته   1 15.37 قلندری زاده مهال 92352018
رزرو 

 (1چهارم)

رزرو 

 (3اول)
 (2دوم)رزرو 

 پذیرفته (2رزرو دوم) 1 15.33 حامدی سمیرا 92342010
رزرو 

 (4اول)
 

رزرو 

 (5دوم)
 (1رزرو سوم)

 2 17.6 مقنیان راحله 92252134
رزرو 

 (3سوم)
 (2رزرو چهارم)    

 

 زیست شناسی

شماره 

 دانشجویی
 نام

نام 

 خانوادگی
 ژنتیك بیوشیمی میکروبیولوژی (یاهیفیزیولوژی)گ (انوریفیزیولوژی)ج بیوسیستماتیك سهمیه معدل

  پذیرفته     1 18.01 مهرابی پور مهرناز 92120017

 پذیرفته      1 17.77 امیدی فاطمه 92120004

   پذیرفته    1 16.51 جداوی آرزو 92355008

     پذیرفته  1 14.7 مجدزاده بهارالسادات 92356017

 (1رزرو اول)  (5رزرو اول) پذیرفته 2 19.17 ساالرپور نجمه 9217052251
رزرو 

 (2اول)

رزرو 

 (4اول)

 (3رزرو دوم)    2 17.75 خوشگفتار مهدیه 921120709
رزرو 

 (2دوم)

رزرو 

 (1دوم)

  پذیرفته (3رزرو دوم)  3 16.52 امیرزاده مهال 92120006
رزرو 

 (2سوم)

رزرو 

 (1سوم)
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 مهندسی برق

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
مخابرات 
 سیستم

 کنترل
مخابرات میدان و 

 موج
 سیستم های قدرت

مدارهای 
مجتمع 

 الکترونیك

   پذیرفته   1 18.52 شهریار بهرامی پور سیاوش 92416015

  پذیرفته    1 18.05 فالح الله زاری سبحان 92413026

  پذیرفته    1 17.94 سلطانی گوهری همایون 92413019

    پذیرفته  1 17.43 محمدزاده امیر 92418013

 1 16.86 موسوی موالئی آیدا سادات 92418018
رزرو 
 (1سوم)

رزرو 
 (2اول)

   (3رزرو چهارم)

   (1رزرو اول)  پذیرفته 1 16.22 قربانی زهرا 92416017

 حانیه 92416005
حجت زاده حسنی 

 نژاد
   (1رزرو دوم)  پذیرفته 1 16.02

  1 15.87 ابوالحسنی سعید 92411001
رزرو 

 (2چهارم)
 پذیرفته  

 پذیرفته     1 15.78 اسالمی راحله 92411002

 1 15.76 انجم شعاع ماجد 92419001
رزرو 
 (4چهارم)

رزرو 
 (1دوم)

  
رزرو 
 (3چهارم)

     پذیرفته 1 15 جاویدان محمد حسن 92416003

  (1رزرو اول)    2 18.32 رجائیان عرفان 9122214216

  (1رزرو دوم)    2 17.72 باقرزاده همایی میثم 91525542

  (1رزرو سوم)    2 17.21 سخایی قراگزلو عبدالرسول 925121012

 پذیرفته     2 17.13 زاهری فاطمه 923110401

  (1رزرو چهارم)    2 17.07 علیمردانی محمد رضا 9220493

     2 17.03 خوش بین زهرا 9217712108
رزرو 

 (1اول)

     2 16.72 قیمت گر مهران 9221203
رزرو 

 (2دوم)

      3 16.79 کردی فاطمه 92416018

 محمد امین 92423008
شمس الدینی 

 فرسنگی
16.18 3      

      3 15.77 پورواعظی روکرد محمدصادق 92413005

  3 15.21 پورجعفری ابوافضل 92418004
رزرو 

 (1سوم)
   

     3 15.21 عزیزالهی مهدیه 92423011
رزرو 

 (1سوم)

 3 14.71 مهریزی محمود 92426016
رزرو 

 (2اول)
    

 3 14.09 قادری زاده احمدی سعید 92426010
رزرو 

 (2دوم)
   (1رزرو سوم) 
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 مهندسی مکانیک
شماره 

 دانشجویی
 طراحی کاربردی تبدیل انرژی سهمیه معدل نام خانوادگی نام

  پذیرفته 1 16.92 ناصریان پوریا 92133030

  پذیرفته 1 16.14 قلیزاده علی 92134051

921212302
9 

 پذیرفته (1رزرو اول) 2 17.53 نژاددهباشی مهدی

 پذیرفته (1رزرو دوم) 2 17.44 پروازه عماد 91262486

 پذیرفته (1رزرو سوم) 2 17.39 رضائی راوری مهدی 91082117

 (2رزرو اول) (1رزرو چهارم) 2 16.56 عرب گورچوئیه امین 92121023

 (2رزرو دوم)  2 15.9 منصوری زکیه 9230553

 (2رزرو سوم)  2 15.64 اخوان فر صالح 9212813

912221522
2 

 (1رزرو چهارم)  2 15.22 کوه پنجیخواجویی  فاطمه

 

 مهندسی معدن

شماره 

 دانشجویی
 سهمیه معدل نام خانوادگی نام

فرآوری 

 مواد معدنی
 اکتشاف معدن

  پذیرفته 1 15.87 رضائی مسعود 92452035

 پذیرفته  2 18.57 موحد محمدصادق 9211171037

 میثم 9212323050
نعمتی ملك 

 ابادی
  پذیرفته 2 16.81

 

 مهندسی مواد و متالوژی

شماره 

 دانشجویی
 خوردگی و حفاظت مواد سهمیه معدل نام خانوادگی نام

شناسایی و انتخاب مواد 

 مهندسی
 نانو مواد

   پذیرفته 1 16.21 رجبی رنجبر خلیل آبادی محمدرضا 92146015

  پذیرفته  1 15.76 فدائی نیا محسن 92145021

 پذیرفته  (1رزرو اول) 1 15.29 امینی مریم 92425005
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 مهندسی شیمی

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
پدیده های 

 انتقال
 بیوتکنولوژی

طراحی 

 فرایند

 فرایندهای

 جداسازی

محیط 

 زیست
 پلیمر

    پذیرفته   1 16.03 هندوزاده کرمانی ابراهیم 92424023

  پذیرفته 2 17.3 زنده علی علیرضا 9113311119
رزرو 

 (1اول)
   

   پذیرفته    2 16.09 پورابراهیمی راحله 9123311214

     پذیرفته  2 15.83 حاج ابراهیمی سارا 9123311218

  پذیرفته     3 15.36 محمدی قنات غستانی نجمه 92424021

 

 مهندسی صنایع
شماره 

 دانشجویی
 بهینه سازی سیستم ها سهمیه معدل نام خانوادگی نام

 علیمحمد  92431020
کریمی حسن 

 پذیرفته 1 18.1 آبادی

 پذیرفته 1 17.9 سرمست بهناز 92431013

 (1رزرو اول) 1 16.95 محمدحسنی حسام 92431022

 (1رزرو دوم) 2 18.39 درستی احمد 921214

 (1رزرو سوم) 2 17.64 بلوردی شیما 9101393

 (1رزرو چهارم) 2 17.49 کردی کریم آبادی طاهره 9106673

 

 مهندسی عمران

شماره 

 دانشجویی
 سهمیه معدل نام خانوادگی نام

آب و سازه های 

 هیدرولیکی
 سازه ژیوتکنیك راه و ترابری

   پذیرفته  1 17.41 رنجبر سجاد 92442008

92442017 
سید محمد 

 رضا
 پذیرفته    1 17.22 عمرانی

  پذیرفته (1رزرو اول)  1 16.95 احمدی امیر مهدی 92442001

    پذیرفته 1 16.54 زنگی آبادی علی 92442009

  پذیرفته   2 18.79 شهاب الدینی پاریزی فاطمه 91244015

   (1دوم)رزرو   2 18.3 صعصعی امیرحسین 92131022

 پذیرفته (1رزرو اول) (2رزرو سوم)  2 18 مهدوی مرج معصومه 91244026

9.213E+09 پذیرفته    2 17.97 نظامی کاهو سید احمد 

 پذیرفته    2 17.84 رزازپور بمی مجید 925131011
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 مهندسی کامپیوتر

 نام شماره دانشجویی
نام 

 خانوادگی
 سهمیه معدل

هوش مصنوعی 

 و رباتیکز

معماری 

سیستم های 

 کامپیوتری

  پذیرفته 1 18.15 دهقانی مهدیه 92413013

  پذیرفته 1 16.88 افالکی مهسا 92403005

  (1رزرو اول) 1 16.44 خادم پیر حمیده 92403009

 پذیرفته  1 16.39 ضیایی فریده 92407013

 پذیرفته (1رزرو دوم) 2 17.11 دانشمند فاطمه السادات 92149012

  (1رزرو سوم) 2 16.92 مختاری نازیال 920093

  (1رزرو چهارم) 2 16.83 نصیری حوریه 9215511134

 ابوالفضل 9211363615
حق 

 پذیرفته  2 16.51 شناس

   2 16.35 مظفری عمران 9211363624

 (1رزرو اول)  2 15.62 مومنی حسین 9215515131

 غزاله 9125511212
حکیم 

 (2رزرو دوم)  2 15.53 پور

 

 زراعت و اصالح نباتات

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
مهندسی 

 زراعت

ژنتیك و 

نژادی به

 گیاهی

 پذیرفته  1 15.98 رضایی فرشته 92264006

 

 مهندسی آب
 منابع آب سازه های آبی سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی

  پذیرفته 1 17.39 فرودی صفات الهه 92262017

 پذیرفته (1رزرو اول) 1 16.59 مالئی فاطمه 92262022

 (2رزرو اول) (1رزرو دوم) 3 14/93 رجبی زاده دارزینی یوسف 92262009
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 گیاهپزشکی

شماره 

 دانشجویی
 سهمیه معدل نام خانوادگی نام

بیماری شناسی 

 گیاهی

بیوتکنولوژی 

 کشاورزی

حشره شناسی 

 کشاورزی

  پذیرفته  1 17.45 همتی سراپرده مهال 92274033

 پذیرفته (1رزرو اول)  1 17.15 شجاعی باغینی مهال 92274027

 (1رزرو اول)  پذیرفته 1 15.84 بارانی سحر 92274015

 (3رزرو دوم) (2رزرو دوم) (1رزرو اول) 1 15.74 حسنی سعدی مخبوبه 92284014

 (1سوم)رزرو   (2رزرو دوم) 1 15.38 صفرزاده کاسویی عباس 92284021

   (1رزرو سوم) 2 17.39 شهسواری گوغری راضیه 912881058

   (1رزرو چهارم) 2 16.14 ساردوئی فاطمه 921073703

 

 مهندسی اقتصاد کشاورزی

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی

اقتصادمنابع 

طبیعی و 

محیط 

 زیست

 پذیرفته 2 16.65 کریمیان ابدر زهرا 921093604

 

 )کشاورزی( مهندسی خاک

 نام شماره دانشجویی
نام 

 خانوادگی
 سهمیه معدل

بیولوژی و 

بیوتکنولوژی 

 خاك

شیمی ، حاصلخیزی خاك و 

 تغذیه گیاه

منابع خاك 

و ارزیابی 

 اراضی

فیزیك و 

حفاظت 

 خاك

    پذیرفته 1 17.56 آبدار نرگس 92266001
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 علوم دام )کشاورزی(

 نام شماره دانشجویی
نام 

 خانوادگی
 معدل سهمیه

اصالح نژاد 

 دام
 تغذیه طیور

تغذیه 

 نشخوارکنندگان

 پذیرفته   16.91 1 تاج الدینی محمدامین 92118006

  پذیرفته  16.12 1 بسربرده حمزه 92118004

 

 باغبانی

 نام شماره دانشجویی
نام 

 خانوادگی
 سهمیه معدل

گیاهان 

 زینتی

درختان 

 میوه
 سبزی ها

  پذیرفته  1 15.82 رزبان شیما 92275006

   پذیرفته 2 16.19 ایران منش صفورا 921044310

 

 مکانیک بیوسیستم

شماره 

 دانشجویی
 سهمیه معدل نام خانوادگی نام

طراحی و 

 ساخت

انرزی های 

 تجدیدپذیر

فنّاوری پس 

 از برداشت

  پذیرفته  1 16.33 کسایی پور سیاوش 92235019

   پذیرفته 1 15.95 زارع همت آبادی مرتضی 92235011

 

 مهندسی معماری

 سهمیه معدل نام خانوادگی نام شماره دانشجویی
مهندسی 

 معماری

 پذیرفته 1 19.08 حاجی امین شیرازی گلنار 92827004

 رزرو اول 1 19.08 کاظمی ماه آفرید 92827020

 رزرو دوم 1 18.63 خالقی زاده لیال 92837008

 سومرزرو  2 18.4 فیروزه شهرزاد 9208123
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