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زهرا جعفري اردکانی 

راضیه خانی زاده ده جمالی 

صفورا ایزدیان فاطمه شکیبافروغ محمدي راوري آب و هواشناسی محیطیآب و هواشناسیعلوم انسانی

نادیه سپهريحمیده جعفريمهدیه دهقان چناريمخاطرات محیطیعلوم انسانی

حمیدرضا مرتضائی رتکی مهدیه جدیدي سمیه السادات موسويآمایش شهريجغرافیا و برنامه ریزي شهريعلوم انسانی

محدثه اطالع وري مهدیه جدیديسیدعلی حسینی پورعزابادي گردشگري شهريجغرافیا و برنامه ریزي گردشگريعلوم انسانی

 فاطمه شکیبافروغ محمدي راوري  مرضیه خانی زادهسنجش از دورسنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییعلوم انسانی

فرزانه رحیمی  فهیمه سادات موسوي

فاطمه خبیري فاطمه هاللی زاده 

فاطمه ابوطالبی ابراهیم ابادي 

زهرا هیوري 

محمدسینا پایدار زهرا سراجی محمدابادي زهره نصیري ارجنان 

مریم السادات باقري  هانیه دشتی رحمت ابادي

مریم السادات باقري  هانیه دشتی رحمت اباديمحمدمهدي صمیمی 

محمدسینا پایدار زهرا سراجی محمدابادي  سجاد زارع زاده مهریزي

فاطمه فخرابادي ارغوان حسینی فهرجی 

فاطمه السادات احمدنیري ساجده نام بخش 

فاطمه پورقاسمی نرگس عبدي رکن ابادي 

 مریم پوراکبري ابرقوئی مریم داوديریحانه مسعودي فرد تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمیعلوم انسانی

مهال معصوم مومن اباد مریم قیومعلی ثانی ابادي محمدرضا زارع توران پشتی 

فاطمه شفیعی منش الهه کهدویی فاطمه قاسمی باقرابادي 

زهرا جان نثاري الدانی مهسا رضیه فاطمه السادات عترتی فراشاه 

محدثه جعفري نعیمی فرزانه خواجه رضائی فریبا محسن زاده 

فائزه نوري زاده مطهره شعبان زاده یزد ریحانه محسن زاده هدش 

ریحانه محسن زاده هدش فریبا محسن زاده زینب سلطانی گردفرامرزي جمعیت شناسیعلوم انسانی

انیتا نکوئی فرزانه خواجه رضائی خشایار ظهرابی مردم شناسیعلوم انسانی

سعیده السادات مدرسی اعجازعلوم قرآنیعلوم انسانی

وجیهه زارع سروي مریم السادات میرجلیلی فائزه مظلوم شاه فقه و مبانی حقوق اسالمیعلوم انسانی

مطهره کدخداپور زهراالسادات شاکراردکانی فاطمه السادات میرحسینی برنامه ریزي درسیعلوم انسانی

فاطمه احمدي  زهرا سلیمانی اب نیلیپگاه فالح 

حمید ابراهیمی سارا حکیمیان فاطمه خیراندیش 

عاطفه صادق زاده اردکانی عادله پوراکبري 

سحرالسادات میرحسینی علیرضا بشارت نژاد 

فاطمه عبدي نسب احمدرضا نیک بخت طالخونچه 

حمدرضا نیک بخت طالخونچه علیرضا بشارت نژاد فرزین فاتح زبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی

 مریم پوراکبري ابرقوئی مریم داوديمیالد عجمی ایران شناسی تاریخایران شناسیعلوم انسانی

زهرا محمدي زربند مرضیه جزائري زینت دشتی خویدکی روابط بین المللعلوم انسانی

محدثه الساداتحسینی فرادنبه زهره طالئی علوم سیاسیعلوم انسانی

محمدمعین دورایران زهرا جمالی نصیرابادي مطالعات  منطقه ايعلوم انسانی

دشتی خویدکی فاطمهمطهره کدخداپور زهراالسادات شاکراردکانی روان شناسی تربیتیعلوم انسانی

فرزانه غالمی کویجانی عارفه ضیائی نجف ابادي یگانه دادگر 

 لیدا ایوبی مریم حاج لطفعلیا

محمدعلی قمیان مهدیه شاکر اردکانی 

فاطمه طالقانی محمدابادي لیال جعفري نعیمی فاطمه کردابادي 

زهرا زارع کمالی فاطمه حیدري اشکذري شادي حسینی 

مطهره شعبان زاده یزد عاطفه کریمی ماربینی مرضیه صادقی هاردنگی مددکاري اجتماعیعلوم انسانی

سیدمحمدطاها میرحسینی فهرج حانیه نقاش مرضیه یوسفی سخویدي بازاریابیمدیریت بازرگانیعلوم انسانی

 ملیکا رضائی نیري سیدمحمدحسینی پوراردکانیسیده شیرین رفیعی تحقیق در عملیاتمدیریت صنعتیعلوم انسانی

سمانه حیدري روح اله منتظري هدش  علیرضا سلطان اباديمدیریت تولید و عملیاتمدیریت صنعتیعلوم انسانی

فاطمه هرندي فرزانه رضائی حسین انصاري پادوك مدیریت مالیعلوم انسانی

فاطمه خرمیان برنامه ریزي محیط زیستمحیط زیستعلوم انسانی

سیدمحمدطاها میرحسینی فهرج حانیه نقاش محمد صائبی رفتار سازمانی و منابع انسانیمدیریت کسب و کارعلوم انسانی

محمدجواد حسین بیکی سمانه حیدري روح اله منتظري هدش عملیات و زنجیره تامینمدیریت کسب و کارعلوم انسانی

زهرا دهقانمهدیه طاهريمنصوره السادات ناظمزمین شناسی مهندسیعلوم زمینعلوم پایه

بهاره حشمتیگانه السادات هاشمی نژادمائده تربتی

مهدیه صدیقی گاریزمائده صادقیان نوکاباديزهرا صادقیان

سنا کاظمی نژاد علیرضا برزگر بفروئیمحمد جوانمردي

محمد جوانمرديزهرا صادقیانرسول میرزائی خوندابی

یگانه السادات هاشمی نژادمرجان جلوه زادهفاطمه محسنی نصرآباد
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اقتصاد مالی اسالمیعلوم  اقتصاديعلوم انسانی

اقتصاد نظريعلوم  اقتصاديعلوم انسانی

زبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی

جامعه شناسیعلوم انسانی

علم سنجیعلوم انسانی

آموزش تربیت بدنیرفتار حرکتیعلوم انسانی

پژوهش علوم اجتماعیعلوم انسانی

حسابداريعلوم انسانی

شیمی آلیشیمیعلوم پایه

آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانی

روان شناسی عمومیعلوم انسانی

شیمی تجزیهشیمیعلوم پایه

ادبیات عربی علوم انسانی
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مهدي طالبیان

زهرا حیدري هرستانیشیوا هوشمند بهاره حشمتشیمی معدنیشیمیعلوم پایه

محمدحسین درویش علی  مطهره حمامی بلدي مریم حاجی حسینی 

عسل شیرینی ساز مهشیدالسادات میرجلیلی علیرضا جورکش 

الهه عنبرشیرازي نجمه اسکندري نصراباد نرگس جمشیدي 

مهال غدیري مهدیه دهقانی اشکذري 

زهراالسادات محسن زاده مهریزي 

محمدمهدي عبداللهی فراشاه 

زهرا بخشی 

مرجان مرتضی رتکی 

سپیده رمضانیان 

ارزو عاقلی یزدي کوثر ابراهیمی 

محدثه علیزاده 

علیرضا لطیفی خوراسگانی بهروزمند مهديسیدمصطفی پوریه 

 نویدرضا مهتري احمدابادي محمدجواد محمودي اسفندارانی  اذین ابوطالبی جزي

فاطمه حسانی خبر  اذین ابوطالبی جزيمحمدمهران شیرانیان سیستم هاي الکترونیک دیجیتالمهندسی برقفنی و مهندسی

علیرضا لطیفی خوراسگانی مهدي بهروزمند احسان محیاپورلري 

 نویدرضا مهتري احمدابادي محمدجواد محمودي اسفندارانی محمدرضا عزیزي 

علیرضا شاکراردکانی مخابرات سیستممهندسی برقفنی و مهندسی

 محدثه علی دادي بهراسمان 

 فاطمه حسانی خبررضا نرئی مهدي صمدانی کنترلمهندسی برقفنی و مهندسی

محمدحسین ثابت کوهنجانی

احمدمظفري چگنیزهرامحمدي چمگاويعاطفه کریمی 

صمدصفري خرم ابادمائده فخريفاطمه حسن پورسودرجانی

احمدمظفري چگنیامیررضارحیمینیلوفرشجاعی نورمحمدي

صمدصفري خرم ابادمائده فخريزهرامحمدي چمگاوي

حسین کیانی پورمسجدجامیحورا اقاسی سبحان صادقیان 

زهراالسادات فانی صدرابادي فرنگیس ادینه قطب ابادي فاطمه صادقی 

علیرضا فردادیان فریبا بیک محمدي حورا اقاسی مدیریت مهندسیمهندسی صنایعفنی و مهندسی

سپهر صفائی علیرضا فردادیان مینا هاتفی 

علی اقاجانی خوراسگانی احسان جعفريمریم سراج 

حسین کیانی پورمسجدجامی فرنگیس ادینه قطب ابادي 

زهراالسادات فانی صدرابادي فریبا بیک محمدي 

سیدعلی میرباقري فیروزآبادراه و ترابريمهندسی عمرانفنی و مهندسی

مصطفی شریفی دهجی 

 امیرحسین دهقانمحمدعلی انوري زارچ

رضا نوري گوهرئی

شهرام پویا 

سیمین السادات راسخی

محمدرضا حاجی زینلی بیوگی

زینب السادات هاشمی پورمهندسی و مدیریت منابع آبمهندسی عمرانفنی و مهندسی

 ارمان اولیایی مهدي فردي نجف ابادي 

علی علیخانی سروش حکیمی نصرابادي 

معین جالدت یوسف دربیدي 

زهرا شاهی فر سیدمحمدعرفان نبوي زاده 

محمد سعیدي وشاره محمدعلی یاوري محمدرضا نظري ساخت و تولیدمهندسی مکانیکفنی و مهندسی

محمدحسین معتمدي سدهی  نویدربیعی دستجردي 

پیمان اختردانش حامد صفري حسن ابادي 

هادي جوکار محمدمهدي خلیفه 

محمدوحید رهاویان 

حمیدرضا احمدي شاپورابادي 

رضاحاجی حسنی بافقیاستخراج  مواد معدنیمهندسی معدنفنی و مهندسی

رضاحاجی حسنی بافقیداودقادري چرمهینیفرآوري مواد معدنیمهندسی معدنفنی و مهندسی

مهسا فریدي دستجردي  محمدحسن رضایت پور  مهال دشتی خویدکی سرامیکمهندسی موادفنی و مهندسی

 عاطفه توکلیمحمد صالحی 

مهسا فریدي دستجردي  محمدحسن رضایت پور 

احسان زارع بیدکی وحید نیک نشان 

محمدصادق محمدي بغدادآباد محمدجواد رضائی باقر ناعم 

مهرشاد مفیدي سلیمه بهدادفر 

فرزانه توسلی محمدرسول آوازه 

کوثر اسدي پوراناريفاطمه دهقان طزنج محمدصادق حبیبیان محمدابادي 

مهدي بوجاراصفهانی  مینا دهقان بنادکی امین ناصرزاده 

محمدجواد رضائی فاطمه دهقان طزنج سینا نکوئی 

مهرشاد مفیدي  مینا دهقان بنادکیسحر سلطانی حبیب ابادي 

فرزانه توسلی کوثر اسدي پوراناريفاطمه مساح منشادي 

شیمی فیزیکشیمیعلوم پایه

ژنتیکعلوم پایه

آمار اجتماعی و اقتصاديعلوم پایه

جبرریاضیات و کاربردهاعلوم پایه

آمار ریاضیعلوم پایه

آنالیز عدديریاضی کاربرديعلوم پایه

سیستم هاي قدرتمهندسی برقفنی و مهندسی

محاسبات علمیعلوم کامپیوترعلوم پایه

الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکیمهندسی برقفنی و مهندسی

فراورشمهندسی پلیمرفنی و مهندسی

فرآیندهاي جداسازيمهندسی شیمیفنی و مهندسی

مخابرات میدان و موجمهندسی برقفنی و مهندسی

سیستم هاي کالنمهندسی صنایعفنی و مهندسی

ژئوتکنیکمهندسی عمرانفنی و مهندسی

بهینه سازي سیستم هامهندسی صنایعفنی و مهندسی

مدیریت پروژهمهندسی صنایعفنی و مهندسی

طراحی کاربرديمهندسی مکانیکفنی و مهندسی

سازهمهندسی عمرانفنی و مهندسی

تبدیل انرژيمهندسی مکانیکفنی و مهندسی

نرم افزار

هوش مصنوعی و رباتیکزمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

شناسایی و انتخاب مواد مهندسیمهندسی موادفنی و مهندسی

شبکه هاي کامپیوتريمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

اکتشاف مهندسی نفت فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوترفنی و مهندسی
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ثریا جابرزاده انصاري 

زهرا شکوهیان 

مصطفی جوکار 

نرگس فروهرخرزوقی 

الهه زینلی 

فاطمه السادات میردهقان  زینب عبدالهی سیده حانیه دهقان منشادي حفاظت آب و خاكعلوم و مهندسی آبخیزمنابع طبیعی

 زینب عبدالهی نسترن وحدتی نسب مدیریت حوزه هاي آبخیزعلوم و مهندسی آبخیزمنابع طبیعی

فاطمه السادات میردهقان فهیمه ضیائی گیاهان دارویی و صنعتیعلوم و مهندسی مرتعمنابع طبیعی

مرتضی ضیغمیان علوم زیستی جنگلعلوم و مهندسی جنگلمنابع طبیعی

احمد توکلی بنیزي محدثه تقی طاحونه فاطمه فرقانی اله آبادي شیمی، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاهمدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاكمنابع طبیعی

حسین خجسته فرزانه منصوري فیزیک و حفاظت خاكمدیریت منابع خاكمنابع طبیعی

فاطمه دهقانی اشکذري فاطمه خرمیان زهرا دهقان منشادي آلودگی  محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی

زهره زین الدینی منصورابادي مدیریت و حفاظت تنوع زیستیعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی

مرتضی ضیغمیان محمدمهدي باغستانیارزیابی و آمایش سرزمینعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی

درسا زهتاب درسا فتوحی اردکانی عباس کالنتري سرچشمه برنامه ریزي شهريهنر و معماري

درسا زهتاب سینا مشکاتیدرسا فتوحی اردکانی طراحی شهريهنر و معماري

ایدا ایت نیا  مریم ادرسیفاطمه باقري فهرجی 

مینا میرحسینی فاطمه السادات میرجلیلی کیمیا ذاکریان 

 آرزو اولیائفاطمه السادات حسینی همت اباد  الهه قلع گرباشیمرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخیهنر و معماري

عباس کریم آبادي مانا سعیدي گراغانی  بهاره قربان زادهنقاشیهنر و معماري

مولود سماعی باغبادرانی فاطمه خیاطسرکار سیدمحمدیحیی مرتضی زاده ورقه پژوهش هنرهنر و معماري

 مریم ادرسیفاطمه السادات حسینی همت اباد حسن صراف شیرازي معماري و انرژيهنر و معماري

کیانا چپریاننجمه دره زرشکیفاطمه رضائی برنامه ریزي منطقه ايهنر و معماري

مهندسی معماري هنر و معماري

الزم به ذکراست ثبت نام  پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد، همزمان با پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد توسط آزمون سازمان سنجش خواهد بود و در صورتیکه هر کدام از افراد اصلی انصراف دهند افراد ذخیره جایگزین آنها خواهند شد. بدیهی است ثبت نام 

قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش و تائید دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.  

 پذیرفته شدگان می توانند جهت اطالع از نحوه ثبت نام نیمه اول شهریورماه به سایت دانشگاه یزد مراجعه و یا با مرکز استعدادهاي درخشان با شماره تلفن 31233618- 035 یا رایانامه talented-std@offices.yazd.ac.ir تماس حاصل نمایند.

                                                                                                                                مرکز استعدادهاي درخشان دانشگاه یزد

فناوريمهندسی نساجیفنی و مهندسی

پوشاكمهندسی نساجیفنی و مهندسی

شیمی نساجی و رنگمهندسی نساجیفنی و مهندسی


