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 بسمه تعالی

دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای  پذیرشنتایج نهایی بررسی اعالم اطالعیه 
  5931سال  کارشناسی ارشددر دوره های  (برگزیدگان علمی )درخشان 

 (6/1/5931: تاریخ انتشار -چهارماطالعیه )دانشگاه تربیت مدرس 

 از طریق این دانشگاه،  5931سال  کارشناسی ارشددوره های در  داوطلبان ادامه تحصیلبه اطالع 
شماره نامه آیین ) کارشناسی ارشددر دوره تحصیلی  آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان"

و شیوه نامه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 17/1/37مورخ  37747/15 ابالغیه شماره و 1/1/39مورخ  44377/15
 5931که مشخصات قبولی های علمی دوره های کارشناسی ارشد سال می رساند ( مصوب شورای دانشگاه

 رقم سمت راست شماره ملی و نام پدر آنان در جدول زیر 4برحسب آیین نامه این  دانشگاه تربیت مدرس از طریق
  .است مشخص شده

برتر دانشجویان هم رشته % 51احراز رتبه واقع در  ط بهمنوقبولی های علمی پذیرش قطعی شایان ذکر است 
 توسط مراجع ذی صالح مربوط آنان تایید صالحیت عمومیدر زمان دانش آموختگی، آنان و هم ورودی 

شرایط کلیه و در صورتی که داوطلبی موفق به احراز  می باشدتایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور و
 .وی لغو و اخراج می گرددنشود، ثبت نام مشروط  مذکور

 
 دانشگاه تربیت مدرس 5931جدول مشخصات قبولی های علمی دوره های کارشناسی ارشد سال 

 گرایش/حسب دانشکده و رشته  (برگزیدگان علمی)از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان 

 دانشکده
رقم سمت راست  7

 شماره ملی
 گرایش/ رشته  نام پدر

 علوم انسانی

 آموزش زبان انگلیسی  سعید 1705834

 آموزش زبان روسی  ایوب 7322792

 زبانشناسی همگانی  ابوالقاسم 0305371

 اتمی مولكولی -فیزیك   عباس 0305375 علوم پایه

 علوم ریاضی

 آمار، آمار ریاضی  باب اله 0673788

 ریاضی کاربردی  غریبعلی 0797275

 هندسه -ریاضی محض   ناصر 6918053

 محاسبات علمی -علوم کامپیوتر   علیرضا 0095939

 علوم زیستی
 بیوشیمی  اکبر 7102766

 ژنتیك  سید نوراهلل 1615002
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 فنی و مهندسی

 مهندسی معدن، استخراج مواد معدنی  ملك 0398904

 مهندسی معدن، مكانیك سنگ  فتح اله 0492966

 مهندسی مواد،شناسائی و انتخاب مواد مهندسی  ناصر 1411737

 پرویز 0346357 
فناوری مواد  -علوم و مهندسی صنایع غذایی  

 غذایی

 حمید 0104263 کشاورزی
اقتصاد تولید و  -مهندسی اقتصاد کشاورزی  

 مدیریت واحدهای کشاورزی

 
 مهندسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی  نادعلی 0059354

 
 مهندسی کشاورزی ، بیوتكنولوژی کشاورزی  حسین 0133898

 
 ابوالفضل 0277817

میوه کاری  -مهندسی کشاورزی ، علوم باغبانی  
 (فیزیولوژی، تولید و اصالح)

 
 علیرضا 0216859

انرژی های  -مهندسی مكانیك بیوسیستم  
 تجدیدپذیر

 مدیریت و اقتصاد

 حسابداری  سید رضا 0061366

 حسابداری  فریدون 0215070

 علوم اقتصادی  داریوش 6396855

 علوم اقتصادی  عبدالعلی 0756919

 بازرگانی بین المللی -مدیریت بازرگانی   هرمز 0282321

 توسعه منابع انسانی -مدیریت دولتی   علی 7151171

 مدیریت عملكرد -مدیریت صنعتی  سیدرضا 0049951

 تحقیق درعملیات -مدیریت صنعتی   مصطفی 0531680

 مهندسی برق و کامپیوتر

 محمدرضا 6535294
مدارهای مجتمع  -مهندسی برق، الكترونیك  

 الكترونیك

 اتوماسیون صنعتی -مهندسی برق، کنترل   ابراهیم 1551350

 نظریه کنترل -مهندسی برق، کنترل   احمد 0268235

 عبدالمجید 1517698
الكترونیك قدرت و ماشین  -مهندسی برق، قدرت  

 های الكتریكی

 سیستم های قدرت -مهندسی برق، قدرت   رضا 0640662

 مخابرات سیستم -مهندسی برق، مخابرات   صادق 1594718

 مخابرات میدان و موج -مهندسی برق، مخابرات   غالمعلی 1546888

 بیوالكتریك -مهندسی پزشكی   حسن 6274903

 رایانش امن -مهندسی کامپیوتر   حسن 0128642
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 :نکات مهم

گواهی تایید ) "ج"فرم  اصل 5931شهریوماه  51 ا الی در فاصله زمانی  علمیضروری است قبول شدگان  -1

تكمیل و تایید شده توسط مدیریت امور آموزشی   (تا پایان نیمسال هشتم تحصیلی معدل و رتبه مقطع کارشناسی
گواهی )" ب"شماره اصل فرم با  دانشگاه محل تحصیل خود را که در ذیل این اطالعیه قرار گرفته است همراه

دانشگاهی  نام تصویر آن را در سامانه جامع که در زمان ثبت  (تایید معدل و رتبه تا پایان نیمسال هفتم تحصیلی
درج شماره و تاریخ بر روی فرم های مذکور توسط دانشگاه محل تحصیل )بارگذاری کرده اند ( گلستان)

با پست پیشتاز به نشانی تهران، تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و شهید دکتر چمران، دانشگاه ( ضروری است
بر روی پاک )ارسال  57551-953آموزشی و آزمون، صندوق پستی تربیت مدرس، مدیریت همكاری های 

 یا (5931سال  کارشناسی ارشددوره های  بدون آزمون استعدادهای درخشاندرج شود مربوط به پذیرش 
 -طبقه اول -ساختمان آموزش کل)دانشگاه به مدیریت همكاری های آموزشی و آزمون به صورت حضوری 

 .را دریافت نمایندو رسید آن تحویل ( 114اتاق 

 فرض اله 0296206
معماری سیستم های  -مهندسی کامپیوتر  

 کامپیوتری

 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر   ناصر 1327596

 مهندسی شیمی
 طراحی فرایند -مهندسی شیمی   قاسم علی 6449177

 فرآیندهای جداسازی -مهندسی شیمی   مجید 1443256

 مهندسی عمران و محیط زیست

 مهندسی عمران ، سازه  حسین 6738217

 فریدون 6830091
مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه های  

 هیدرولیكی

 مهندسی مکانیك

 مهندسی مكاترونیك  محمد سعید 7396662

 مهندسی مكانیك ، تبدیل انرژی حسن 0027484

 مهندسی مكانیك ، ساخت و تولید  محمد رضا 0295119

 مهندسی مكانیك ، ساخت و تولید  عباس 1803003

 مهندسی مكانیك ، طراحی کاربردی  هادی 6765125

 مهندسی مكانیك ، طراحی کاربردی  علی اصغر 0148586

 آئرودینامیك -مهندسی هوا فضا   محمدصادق 0660382

 هنر

 پژوهش هنر رضاحسن  1111713

 تصویر متحرک  محرم علی 2878677

 کارگردانی نمایش  یعقوب 0166071

 فنی -مهندسی معماری   منصور 1647354

 مهندسی معماری منظر  محسن 1731550
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