
 اسامی پذیرفته شدگان استعداد های درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1396 

 دانشکده ادبیات

 نام و نام خانوادگی رشته نوع پذیرش

 راشد رستخیز مترجمی زبان عربی انصراف داد

 حدیث حیدری زبان و ادبیات عرب اصلی

 فهیمه کرمی داربیدی مترجمی زبان عربی اصلی

عربزبان و ادبیات  اصلی  لیال کوثری 

 سامان صفری مترجمی زبان عربی اصلی

 پریا ملکی حقوق خصوصی اصلی

 شاهین قضایی زبان و ادبیات انگلیسی اصلی

 فرزانه امجدیان آموزش زبان انگلیسی اصلی

 فاطمه خراسانی زبانشناسی اصلی

 مژگان آذر خو زبان و ادبیات فارسی)محض( اصلی

محض(زبان و ادبیات فارسی) اصلی  فاطمه محمدی 

 پریسا کرمی زبان و ادبیات فارسی)تطبیقی( اصلی

 صبا قنبری زبان و ادبیات فارسی)پایداری( اصلی

 سحر میری طهنه زبان و ادبیات فارسی)تطبیقی( اصلی

 شیما غالمی بیامه فقه و مبانی حقوق اصلی

 سعید نعمتی فلسفه و حکمت اسالمی اصلی

لی عبدالملکیع ژئومورفولوژی اصلی  

 آرزو نصرتی اقلیم شناسی اصلی

 یاسمن بابامرادی برنامه ریزی روستایی اصلی

 دانشکده علوم اجتماعی 

 نام و نام خانوادگی رشته نوع پذیرش

 زهرا سالک مدیریت آموزشی اصلی

 سارا محمد یاری تپه افشاری کار آفرینی گرایش کسب و کار جدید انصراف داد

 زهرا عبدالملکی کارآفرینی گرایش سازمانی اصلی

گرایش گردشگری کارآفرینی اصلی  سارا کاکائی مجد  

 زینب کریمی یکتا علم اطالعات و دانش شناسی اصلی

 وجیهه ابراهیمی فیروز آبادی روبط بین الملل اصلی

 ماندانا امجدیان علوم سیاسی اصلی

ش حیاتیسیاو علوم سیاسی اصلی)مازاد برظرفیت(  

 حدیث جلیلیان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی اصلی
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 فاطمه مرادی علوم اقتصادی)نظری( اصلی

 سمیرا شادوش اقتصاد انرژی اصلی

 محمد رضا معمار باشی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی اصلی

 سپیده بهادر علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی اصلی

دهمشاوره گرایش خانوا اصلی  زهرا شریفی 

 خدیجه فتاحی زاده مشاره گرایش مدرسه اصلی

 رویا عامری مشاره گرایش شغلی اصلی

 سوما محمدی مشاره گرایش توانبخشی اصلی

 امیر سنجابی روانشناسی عمومی اصلی

 فائضه یوسفی حسابداری اصلی

 دانشکده علوم

 نام و نام خانوادگی رشته نوع پذیرش

 معصومه حاتمی فر اتمی مولکولی اصلی

 میالد صوفی حالت جامد اصلی

 پریسا سهرابی پیر دوستی فیزیک اتمسفر اصلی

زهرا کرمی             آنالیز ریاضی اصلی  

 راحله فتاح بیگی          رمز و کد                              اصلی

آنالیز ریاضی                         اصلی  سهامی نژاد 

نالیز ریاضیآ اصلی  فاطمه جنت المکان 

 لیال پروادیده آنالیز عددی اصلی

 صدیقه اسماعیل زاده تحقیق در عملیات اصلی

 مهران رادک علوم سلولی و مولکولی اصلی

 نکیسا قمری علوم سلولی و مولکولی اصلی

 نگار بیگلری علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری اصلی

زیولوژی گیاهیعلوم گیاهی گرایش فی اصلی  مهدیس سهیلی 

 مارال افشین پور بیوشیمی اصلی

 فریبا قنبری آمار ریاضی اصلی

 صبا قنبری پور آمار ریاضی اصلی

 رضا چراغی آمار ریاضی اصلی

 دانشکده شیمی

 نام و نام خانوادگی رشته نوع پذیرش

 میالد عزتی شیمی معدنی اصلی

کبریمریم رمضانی علی ا شیمی کاربردی اصلی  

 کژال کبیری شیمی تجزیه اصلی
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 مریم در زمان نانو شیمی اصلی

 لیال کیافر شیمی آلی اصلی

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 نام و نام خانوادگی رشته نوع پذیرش

منابع آب –مهندسی آب  اصلی  فاطمه سلیمی مستعلی 

 سارا حشمتی آبیاری و زهکشی اصلی

تغذیه نشخوار کنندگان –علوم دامی  اصلی  مریم حسین زاده 

تغذیه طیور –علوم دامی  اصلی  زینب کلوند 

فیزیولوژی دام –علوم دامی  اصلی  مریم مرادی تازه آبادی 

اصالح دام –علوم دامی  اصلی  زهره کریمی 

 عاطفه السادات حقانی علوم و مهندسی جنگل اصلی

 سحر امیری بیوتکنولوژی کشاورزی اصلی

 عاطفه بزگداری ژنتیک و به نژادی کشاورزی اصلی

بیماری شناسی گیاهی –گیاهپزشکی  اصلی  هانیه شاطریان 

 یعقوب نوروزی حشره شناسی کشاورزی اصلی

 سهیال فقیهی آگرواکولوژی انصراف داد

 هدی قاسمی چشمه آگرواکولوژی انصراف داد

 سحر امیری آگرواکولوژی انصراف داد

مهر کیشمهتاب  زراعت اصلی  

طراحی و ساخت -مکانیک بیوسیستم اصلی  مریم سلیمی 

فناوری پس از برداشت -مکانیک بیوسیستم  فرزانه خدامرادی اصلی 

مدیریت حاصلخیزی و بیوتکنولوژی خاک گرایش  –علوم و مهندسی خاک  اصلی

 بیولوژی خاک

 سمیرا پاکدل

یروزه غالمی کیونانیف مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک اصلی  

 فرهاد بزم توسعه روستایی اصلی

 حامد نظری دارخوری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی اصلی)مازاد بر ظرفیت(

 مهتاب ولی زاده ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی اصلی
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شاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی و منابع طبیعیترویج و آموزش ک اصلی  سوزان بخت ور 

 دانشکده تربیت بدنی

 نام و نام خانوادگی رشته نوع پذیرش

 نیلوفر عزیزی مدیریت راهبردی اصلی

 ندا کرمی مدیریت رویدادها اصلی

 حدیث مرادی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی اصلی

دیس سهرابیپر فیزیولوژی کاربردی اصلی  

 رضوان عزیزی فیزیولوژی تغذیه اصلی

 نگین محمدی فیزیولوژی تغذیه اصلی)مازاد برظرفیت(

 فاطمه صحرا گرد یادگیری حرکتی اصلی

 دانشکده فنی مهندسی

 نام و نام خانوادگی رشته نوع پذیرش

تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک  اصلی  علی منوری 

ربردیطراحی کا -مهندسی مکانیک اصلی  آرمین قنادی 

 لیال جمشیدی باختر مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی اصلی

سازه های هیدرولیکی-مهندسی عمران اصلی  مرصاد عسگری 

راه و ترابری -مهندسی عمران اصلی  محمد رضا بیرامی 

سازه -مهندسی عمران اصلی  اشکان منوچهری 

سازه -مهندسی عمران اصلی  نسیم قاسمی 

زلزله -مهندسی عمران اصلی  مهدی مظهری 

ژئوتکنیک-مهندسی عمران اصلی  حسین صیدی 

ژئوتکنیک-مهندسی عمران اصلی  فائزه حسن زاده 

 الهه براتعلی پور معماری سیستمهای کامپیوتر اصلی

نرم افزار  -کامپیوتر  مهندسی اصلی  علی یاوری 

چندرسانه ای -فناوری اطالعات اصلی خانیکاوه مراد    

مدیریت سیستمهای اطالعاتی -فناوری اطالعات اصلی  ناصح فرجی زاده 

 نرگس قیطاسی مهندسی معماری اصلی

 ثمین انصاری مهندسی معماری اصلی

 شیوا کاویانی مخابرات سیستم اصلی

 رویا اشتریان مهندسی پزشکی اصلی

 فرهود قلخانی مدارهای مجتمع الکترونیک اصلی

میکرو و نانو الکترونیکافزاره های  اصلی  جنید شیانی فر 

 حسین نوریان فر سیستمهای قدرت اصلی

 مهدی نوریان فر الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی اصلی

 صادق قربان زاده مخابرات میدان و موج اصلی
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طراحی فرایند -مهندسی شیمی اصلی  علی بتی 

 زهرا چنگی فرایندهای جداسازی اصلی

طراحی فرایند-ی شیمیمهندس اصلی  یگانه  پور اقبال 
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