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زهرا محمودیانآمایش شهريجغرافیا و برنامه ریزي شهريعلوم انسانی

سپیده بهروزهسمانه بخشایش دهکرديسنجش از دورسنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییعلوم انسانی

فاطمه میرحسینیاقتصاد نظريعلوم  اقتصاديعلوم انسانی

فاطمه عسکري پور نعمت آباد علوم قران و حدیثعلوم انسانی

فاطمه رضائیاعجازعلوم قرآنیعلوم انسانی

سیده زهرا موسوي رمضان زادهامیر عباس واعظی زادهمهسا عظیمی گندمانیفقه و مبانی حقوق اسالمیعلوم انسانی

محمد جواد سرخوشمریم شهابیصدیقه دیلمی پوربرنامه ریزي درسیعلوم انسانی

محمد نجاريعلم سنجیعلوم انسانی

الهه انتظاريسعیده کمالی زرکانیآموزش زبان انگلیسیعلوم انسانی

محمدحسین عابدي جالل آبادعلوم سیاسیعلوم انسانی

صدیقه دیلمی پورهاله کیان پورفاطمه جان نثارروان شناسی تربیتیعلوم انسانی

آیدا انصاريزهرا عسکريسکینه غالمیروان شناسی عمومیعلوم انسانی

محمد حسین کاشی درچهمینا عبدولیزهرا احمديحسابداريعلوم انسانی

سحر نیک پورفائزه صفی زادهمژگان توکلیانمددکاري اجتماعیعلوم انسانی

مرضیه حسین زادهسید هاشم مهجوروحید آقابابائی

فاطمه رحمانی *

سید آرمان قوامیمریم هادي پورمحسن ابنیتحقیق در عملیاتمدیریت صنعتیعلوم انسانی

سید آرمان قوامیمریم هادي پورفاطمه مزیدي شرف آباديمدیریت تولید و عملیاتمدیریت صنعتیعلوم انسانی

ابوالفضل زارع بیدکیآرزو دهقانیمسعود وحدتی

فرزانه جندقی اردکانی *

نادیا برزوحسین نجفی چالشتريسید هاشم مهجوررفتار سازمانی و منابع انسانیمدیریت کسب و کارعلوم انسانی

آرزو دهقانیعملیات و زنجیره تامینمدیریت کسب و کارعلوم انسانی

ساناز کمانکششیمی آلیشیمیعلوم پایه

زهره چگنی نژادزهرا چگنی نژادژنتیکعلوم پایه

زهرا رضائیان ابرقوئیریاضی مالیریاضی کاربرديعلوم پایه

مژده صالح زاده کازرونیآتنا تقی جعفريعلی سلگیسیستم هاي الکترونیک دیجیتالمهندسی برقفنی و مهندسی

احمدرضا قناعتیانسیستم هاي قدرتمهندسی برقفنی و مهندسی

آتنا تقی جعفري

مژده صالح زاده کازرونی

فاطمه کرمیحامد امراللهی کوچه بیوکیبهینه سازي سیستم هامهندسی صنایعفنی و مهندسی

مریم قامتمدیریت مهندسیمهندسی صنایعفنی و مهندسی

فاطمه کرمیسیستم هاي کالنمهندسی صنایعفنی و مهندسی

امین فریدي اقدمراه و ترابريمهندسی عمرانفنی و مهندسی

محمدحسین بخشائیژئوتکنیکمهندسی عمرانفنی و مهندسی

محمدرضا توفیق مقدم

حمیدرضا زارع

زهره نوظهوري

فاطمه السادات میرطاهري بافقیمهندسی  آب و سازه هاي هیدرولیکیمهندسی عمرانفنی و مهندسی

احمدرضا ویس کرمیاحمد سلطانی محمدي

امیر محمد امینی فر

محمد پارسائیاستخراج  مواد معدنیمهندسی معدنفنی و مهندسی

مهسا پیشرویانژئومکانیک نفتمهندسی معدنفنی و مهندسی

فائزه امینی تهرانیشبکه هاي کامپیوتريمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

فاطمه اسديبهاره تیمورينرم افزارمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

فاطمه اسديمرتضی غالمی

محمد یاسین فخار

مائده محمدي

مریم لروند *

زهرا نجار خدابخشارزیابی و آمایش سرزمینعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی

فاطمه السادات هاشمی رادبیوتکنولوژي کشاورزيمنابع طبیعی

ادریس گله بچهالناز رفیعیعلیرضا صفائیبرنامه ریزي شهريهنر و معماري

امین باباپور قره جهفاطمه شباهنگزهرا مصالحطراحی شهريهنر و معماري

گلنوش شفیعی سراروديشکیبا صراف پورزهرا بیدخوريمهندسی معماريهنر و معماري

پوریا عباسیزهرا خسرويملیکا امیريمرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخیهنر و معماري

الهه قادريپژوهش هنرهنر و معماري

شقایق اسدي زادهامیرحسین قاسمی فریمانیسید امیررضا موسویانمعماري و انرژيهنر و معماري

بازاریابیمدیریت بازرگانیعلوم انسانی

مدیریت مالیعلوم انسانی

مخابرات سیستممهندسی برقفنی و مهندسی

سازهمهندسی عمرانفنی و مهندسی

تبدیل انرژيمهندسی مکانیکفنی و مهندسی

*دانشجویانی که در شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته می شوند الزم است گواهی ممتازي و دانش آموختگی تاپایان ترم شش را به مرکز استعدادهاي درخشان ارائه نموده و سایر شرایط مندرج در آئین نامه پذیرش بدون آزمون را کسب  نمایند 

در غیر اینصورت قبول آنها لغو خواهد شد.

 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

بسمه تعالی

اسامی  پذیرفته شدگان بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی   1401-1400   دانشگاه یزد ( سهمیه دانشجویان خارج از دانشگاه) 

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  1401-1400، اسامی پذیرفته شدگان سهمیه دانشجویان خارج از دانشگاه به شرح ذیل اعالم می شود. الزم به ذکر است 

کسانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه یزد را دارند باید فرم تکمیل شده الف را همراه با تصویر شناسنامه و آنانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه یزد را ندارند باید درخواست انصراف خود را با تکمیل فرم 

انصراف  تا تاریخ 1400/01/31  به آدرس پست الکترونیک مرکز استعداد درخشان دانشگاه یزد به آدرس talented-std@offices.yazd.ac.ir ارسال و یا به صورت حضوري تحویل مرکز استعدادهاي 

درخشان دانشگاه واقع در ساختمان شهید احمدي روشن نمایند. شایان ذکر است نتایج اعالم شده هیچگونه حقی براي داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به احراز صالحیت عمومی و تایید ظرفیت 

پذیرش از طرف سازمان سنجش آموزش کشورخواهد بود.

هوش مصنوعی و رباتیکزمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

آلودگی  محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی


