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  بسمه تعالي
  در دانشگاه محقق اردبيلي1396-97براي سال تحصيلي  هادانشگاه سايراسامي پذيرفته شدگان بدون آزمون كارشناسي ارشد ده درصد برتر دانشجويان 

اين دانشگاه ثبت نام به 1396-97، از طريق آگهي فراخوان استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي هادانشگاه  سايرنتايج اوليه ثبت نام كنندگان ده درصد برتر دانشجويان 

پذيرفته شدگان در صورت انصراف، .ها به شرح ليست ذيل اعالم مي گردد ساير دانشگاهعمل آورده بودند پس از بررسي مدارك و فرم هاي ثبت نام ده درصد تاييد شده 

اطالع رساني  04531505302به دفتر استعدادهاي درخشان ارائه نموده يا از طريق شماره فاكس  11/6/96همراه كپي كارت ملي بايد تا تاريخ  درخواست خود را بهكتباً 

از پورتال سازمان الزم به ذكر است هر گونه عدم انصراف به معناي قطعي شدن پذيرش بوده و دانشگاه هيچ گونه تعهدي در زمينه حذف اسامي پذيرفته شدگان . نمايند

ضمناً زمان ثبت نام در اواخر . سنجش نخواهد داشت و در صورت انصراف هر كدام از پذيرفته شدگان، ذخيره هاي ده درصد مشخص شده جايگزين خواهد شد

  .از سازمان سنجش و آموزش كشور در سايت دانشگاه اعالم خواهد شد اساميارسال تاييد و شهريورماه بعد از 

  و نام خانوادگينام   رديف
نفرات اصلي 

  يا ذخيره

دانشگاه محل 

  تحصيل
  گرايش مورد تقاضا توسط دانشجو  رشته تحصيلي

 آب و سازه هاي هيدروليكي  مهندسي عمران  دانشگاه تبريز اصلي  مهدي فرضي  1

  ژئو تكنيك  مهندسي عمران  دانشگاه تبريز اصلي  امير رضا رضايي كهلك بالغي  2

  دانشگاه لرستان اصلي  امير رضا حسيني مطلق  3
روانشناسي 

  عمومي

روانشناسي و آموزش كودكان 

  استثنايي

  دانشگاه نهاوند اصلي  عارفه مختاري ملك آبادي  4
تربيت بدني و 

  علوم ورزشي
  بيومكانيك ورزشي

 اصلي  شهنار ميرزائي دليلر  5

دانشگاه پيام 

  نور اردبيل

تربيت بدني و 

  علوم ورزشي
  فيزيولوژي ورزشي كاربردي

 اصلي  سميه عباس نژاد  6

دانشگاه پيام 

  نور اردبيل

تربيت بدني و 

  علوم ورزشي
  فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض

 اصلي  رقيه جعفري اضماره  7

دانشگاه پيام 

  نور اردبيل

تربيت بدني و 

  علوم ورزشي
  مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي

مستر تست؛  وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



  اصلي  فاطمه جباري اورنج  8
دانشگاه پيام 

  نور اردبيل

تربيت بدني و 

  علوم ورزشي
  مديريت بازاريابي در ورزش

  ذخيره اول  رضا مرادي قشالق محمد بيگ  9
دانشگاه پيام 

  نور اردبيل

تربيت بدني و 

  علوم ورزشي
-  

 اصلي  افسون رزمي  10

دانشگاه 

  فرهنگيان گيالن

زبان و ادبيات 

  عربي
  مترجمي زبان عربي

 اصلي  زيبا خوش رفتار سليماندارابي  11

دانشگاه كوثر 

  بجنورد

آموزش زبان 

  انگليسي
  آموزش زبان انگليسي

  ذخيره اول  صالح يعقوبي نياري  12
دانشگاه پيام 

  نور اردبيل

آموزش زبان 

  انگليسي
  آموزش زبان انگليسي

 اصلي  نادر اسكندري  13

دانشگاه پيام 

  نور تويسركان
  گرايش بازاريابي مديريت بازرگاني

 مشروط  حامد قويدل  14

دانشگاه آيت 

  اهللا بروجردي

علوم اقتصادي 

 گرايش بازرگاني

  توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

بر اساس صورتجلسه شوراي (توضيح اينكه 

استعدادهاي درخشان دانشگاه پذيرش نامبرده 

منوط به ارسال ريزنمرات كارنامه تحصيلي  

  ).خواهد بود

  استعدادهاي درخشان دانشگاه دفتر                                                                                   

مستر تست؛  وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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


