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شقايق هوشيار ليال طهماسبي 

سميه غفوري 

 فائزه جاللي

ليال طهماسبي مليكا محمدپور 

سميه غفوري غزال زينلي 

نرگس تيموريآب و هواشناسی محیطیآب و هواشناسیعلوم انسانی

مهال عشقيمخاطرات محیطیعلوم انسانی

زهراباقي آباديسيد محمد رضا كاظميمهسارنجبرآمایش شهریجغرافیا و برنامه ریزی شهریعلوم انسانی

زهراباقي آبادي

نجمه ابوئي

سيد محمد رضا كاظميمهال عشقيعلي معمارنياسنجش از دورسنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییعلوم انسانی

مريم احمديانژئومورفولوژی و آمایش محیطژئومورفولوژیعلوم انسانی

محدثه عربي خليل اباد زهرا نعمت الهي 

 فاطمه ترابي شاه كوچكيميترا زارع شاهي 

حميدرضا كارگرشوركي مهالالسادات رسولي حسيني 

فاطمه السادات رضوي خوسفي زهرا محمديان جشوقاني 

سميرا دشتي رحمت ابادي        مريم  روستائي صدر اباد       

پارسا سهرابي         نگار حاجي حسيني       

مهديه سادات طباطبايي فيض اباد      

پارسا سهرابي         نگار حاجي حسيني       فريبا  جوكار    

مهديه سادات طباطبايي فيض اباد       فائزه نجيبيان    

سميرا دشتي رحمت ابادي       مهديه  بورقي      

نيلوفر عسكرينرگس عبادي شهال زنده پور سيده 

مائده اخوندزاده كيارش شهرياري

عاطفه السادات داستانسارا جهان ميهن 

زهرا ساالري خالدابادي ميترا كيومرثي 

زهرا حاجينجمه ملكي ديزيچه نگارجعفري سيريزي ایران شناسی تاریخایران شناسیعلوم انسانی

رقيه تاج ابادي راوري مريم قرباني كهريزسنگي شقايق توفيقي محمدي

زهرا ستارشمس ابادي زهرا حيدري جهان تيغي 

جواد رجبيان فاطمه صبوحي 

فاطمه طحاني بهنازدهقان طزرجاني فاطمه سلطاني 

مرضيه بني اسدي مريم باقري هامانه فاطمه زارع عبداللهي 

فاطمه ياوري نازيال افتخاري شاه اباد صادقيه سارا

فاطمه سلطاني سنگي  الهام توكليان
عليرضا زارعي 

حانيه زارع مهرجردي  سارا صادقيههمايوسفي مردم شناسیعلوم انسانی

 مريم سبزيكارخراساني علوم قران و حدیثعلوم انسانی

 مريم سبزيكارخراسانيفاطمه ترك زاده 

مطهره جندقيان بيدگلي مرضيه جعفري نعيمي 
عليرضا شفيق فاطمه باقري 

 ارزو زارع سروي

بسمه تعالی

(داخلی)   دانشگاه یزد 1402-1401اسامی  پذیرفته شدگان بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی   

الزم به ذکر است . ، اسامی پذیرفته شدگان داخلی به شرح ذیل اعالم می شود1402-1401ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  

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 

 ارسال talented-std@offices.yazd.ac.ir  به آدرس پست الکترونیک مرکز استعداد درخشان دانشگاه یزد به آدرس 1401/02/15انصراف خود را با تکمیل فرم انصراف  تا تاریخ 

شایان ذکر است نتایج اعالم شده هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد . و یا به صورت حضوری تحویل مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در ساختمان شهید احمدی روشن نمایند

.ننموده و پذیرش نهایی منوط به احراز صالحیت عمومی و تایید ظرفیت پذیرش از طرف سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود

فقه و مبانی حقوق اسالمیعلوم انسانی

جمعیت شناسیعلوم انسانی

پژوهش علوم اجتماعیعلوم انسانی

جامعه شناسیعلوم انسانی

اقتصاد نظریعلوم  اقتصادیعلوم انسانی

آموزش تربیت بدنیرفتار حرکتیعلوم انسانی

ادبیات عربیعلوم انسانی

اقتصاد مالی اسالمیعلوم  اقتصادیعلوم انسانی

برنامه ریزی مقصدجغرافیا و برنامه ریزی گردشگریعلوم انسانی

ادبیات پایداریزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی

زبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی
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ادبیات پایداریزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی

مرضيه پوينده شهرضا الهه علي پور زهرا سلطاني گرد فرامرزي    تحقیقات آموزشیعلوم انسانی

الهه علي پور عليرضا ميرحسينيشيرين فاتحبرنامه ریزی درسیعلوم انسانی

فاطمه جعفري نسب اشكذري فاطمه علي پورسورك يگانه داستار 

زهرا نائيني فائزه سليميان ريزي فاطمه كريمي زارچي 
مهديه داستار فاطمه عظيمي زارچ فاطمه فيضي 

نوشين فخاريان زهرا غالمي قوام اباد 

عبداهلل درازهي ابوالفضل طالبي 

سارا حريفي 

سميرادهقاني محمدابادي 

محمدرضا ربيعي مباركه افشين غالمي بروجني زبان و ادبیات انگلیسیعلوم انسانی

الناز اسمعيلي قيوم آباديمريم سادات دهقان طزرجانيزهرااميني هرنديروابط بین المللعلوم انسانی

فاطمه احساني فردفاطمه نوروزيمريم سادات دهقان طزرجانيعلوم سیاسیعلوم انسانی

فاطمه نوروزيسحر ميري مزرعه شاهيالناز اسمعيلي قيوم آباديمطالعات  منطقه ایعلوم انسانی

الهه السادات سيدعربيعليرضا ميرحسينينرجس رادخورشروان شناسی تربیتیعلوم انسانی

 فاطمه  فالح تفتي   

زهرا  ثقفي         

سينا عالم زاده الهه بياني هدش مريم دهقانپورفراشاه 

ميثم محمديان فرزاد زارع بيدكي محدثه زارعي محمودابادي 

مبينا طاهري راد فاطمه سلطاني نگار رضائي عليه مددکاری اجتماعیعلوم انسانی

هيلماجهانديده مهديه شيرگردون حانيه اسماعيلي نژاد بازاریابیمدیریت بازرگانیعلوم انسانی

فاطمه گلي مهدي ابادي معصومه السادات حسيني بغدادابادي 

مطهره تقيه فاطمه پورمظفري 

علي سلطاني رناني معصومه السادات حسيني بغدادابادي زهرا زارعين 

 فردين محب زادهفاطمه گلي مهدي ابادي مريم پورساالري زاده 

 افاق خيرانديش بروجنيريحانه فالح تفتي الما محمدقشقايي 

كيميا قرباني دهج مهدي نودهي زهرا مومني صفري كوچي 

مهتاب فروزاني هيلماجهانديده مهديه شيرگردون رفتار سازمانی و منابع انسانیمدیریت کسب و کارعلوم انسانی

 فردين محب زادهعلي سلطاني رناني علي گرزالدين عملیات و زنجیره تامینمدیریت کسب و کارعلوم انسانی

 ريحانه السادات رسولي حسينيفاطمه صفري زارچ زهرا زارعي فتح ابادي 

زهرا رمضاني فاطمه زارعي 

فائزه علي زاده فاطمه علي عباسي جزي 

مريم سلطاني آلكوئيطاهره زهيري هاشم آباديفاطمه دهقان

علي اكرانيفاطمه السادات نوروززاده بافقيمرضيه حيدري وند

فاطمه اميدي كندريمريم فرزانهنگين امانت يزدي

زينب رام ساردارمليكا ساكيفاطمه سليميان

مليكا ساكيطاهره زهيري هاشم آباديغزاله عاليي فرادنبه

عليرضا حق پناه جهرميفاطمه السادات نوروززاده بافقينوشين قل هواللهي اردكان

علي اكرانيمريم فرزانهساغر احمدپور مباركه

زينب پروازيشیمی فیزیکشیمیعلوم پایه

عليرضا حق پناه جهرمياطهره زارع عبداللهي

زينب رام ساردارراضيه طاهري

الهام خليلي بنادكوكي  ابوالفضل زارع نژاداشكذري

 زهرا دستواره محدثه شباهنگ 
نرگس صفدرياننرجس سادات حسينيان راوندي

نرگس صفدريانالهام خليلي بنادكوكي فیزیک پالسمافیزیکعلوم پایه

 زهرا دستواره فیزیک ماده چگالفیزیکعلوم پایه

محمدحسين تقي حسيني فیزیک هسته ایفیزیکعلوم پایه

شیمی معدنیشیمیعلوم پایه

اپتیک و لیزرفیزیکعلوم پایه

شیمی تجزیهشیمیعلوم پایه

زمین شناسی مهندسیعلوم زمینعلوم پایه

شیمی آلیشیمیعلوم پایه

مدیریت تولید و عملیاتمدیریت صنعتیعلوم انسانی

مدیریت مالیعلوم انسانی

حسابداریعلوم انسانی

تحقیق در عملیاتمدیریت صنعتیعلوم انسانی

آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانی

روان شناسی عمومیعلوم انسانی

علم سنجیعلوم انسانی
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ادبیات پایداریزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی

الهه جعفري نژاد بيدگليسيدمحمدحسينيندا خادمي

مائده محمدعلي زاده زهرا دهقان بنادكينيما خوانين زاده

علي محالتي زهرا احمديان احمدآباديمحمد صادقي خرمي 

نگين حداددهشيري 

مينا زارعيان ارنان 

فرزانه افسري 

مريم جاور 

ليال جمشيديان قلعه سفيدي 

حامد يزدي ریاضی مالیریاضی کاربردیعلوم پایه

مهديه اسماعيلي عليرضا عباسيمهران صفرزادهمحاسبات علمیعلوم کامپیوترعلوم پایه

علي يزدان پناه

اشكان هاشمي دهچي

محمد هاتفي اردكانيمهدي دادخواهمهدي كهدوئي

امير محمد دشتي رحمت آباديپژمان حيائيرضا آبيد

مهدي كهدوئيپرويز يوسفيفرهاد ابوالحسني جمال

كيانا كاتوزيانروح اهلل فتاحي بافقيعلي مال وردي 

پژمان حيائيحامد قنبري مصطفي ميرجليلي

محمد هاتفي اردكانيرضا آبيدسيدسروش آقائي ميبدي

امير محمد دشتي رحمت آباديمهدي دادخواهروح اهلل فتاحي بافقي

زهرا حيدري هفشجاني

كيانا كاتوزيان

محمد طه رحمتي بافقي

مرضيه شيرازي

پرويز يوسفيسيدحميد عبداللهي

زهرا حيدري هفشجانيدانيال بصيري

مهديه السادات قاسميان ندوشن بهنارپيرمحمدي بارده اسماء وزيري نسب 

فاطمه لطفي ساماني عليرضا صابري مهدي دهقاني 

عليرضا صابري بهنارپيرمحمدي بارده پيمان خاشعي ورنامخواستي فرآیندهای جداسازیمهندسی شیمیفنی و مهندسی

محسن فراغه محمدآباديبهینه سازی سیستم هامهندسی صنایعفنی و مهندسی

محمد غالمي فيروزآباديمصطفي عباس زاده

اميرحسين كريمي

پريسا طبخي

آرمان تقي زاده

محمد غالمي فيروزآباديسيد ابوالفضل حسينيسیستم های کالنمهندسی صنایعفنی و مهندسی

عاليه مرتضائيمحمدمهدي عسكري اشكذري

عرفان زارع خورميزي

محمدرضا متقي

فاطمه السادات سيدابريشمي

مهدي تباشيري 

محمدمهدي عسكري اشكذريمحسن دهقان طزرجانمحمدحسين دهقاني اشكذري

فاطمه السادات سيدابريشمياحمدرضا اصغرزادهمهديه ساعت ساز يزدي 

عرفان زارع خورميزيمحمدرضا متقياميرعلي رفيعي

زهرا عابدينيمهندسی و مدیریت منابع آبمهندسی عمرانفنی و مهندسی

محيا شهري 

محمدحسين نوريان زواره 

علي بهمن پور 

مهدي برزگر 

 سيدمحمدحسين ميرجليليساخت و تولیدمهندسی مکانیکفنی و مهندسی

سازهمهندسی عمرانفنی و مهندسی

تبدیل انرژیمهندسی مکانیکفنی و مهندسی

ژئوتکنیکمهندسی عمرانفنی و مهندسی

مدیریت پروژهمهندسی صنایعفنی و مهندسی

راه و ترابریمهندسی عمرانفنی و مهندسی

مدیریت مهندسیمهندسی صنایعفنی و مهندسی

کنترلمهندسی برقفنی و مهندسی

فراورشمهندسی پلیمرفنی و مهندسی

مخابرات سیستممهندسی برقفنی و مهندسی

سیستم های الکترونیک دیجیتالمهندسی برقفنی و مهندسی

سیستم های قدرتمهندسی برقفنی و مهندسی

الگوریتم و نظریه محاسبهعلوم کامپیوترعلوم پایه

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکیمهندسی برقفنی و مهندسی

آمار اجتماعی و اقتصادیعلوم پایه

علم داده هاعلوم پایه

ژنتیکعلوم پایه
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ادبیات پایداریزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی

فاطمه جواهرات 

 ارمان دهستاني بافقي

جواد زنگي ابادي 

محمدمهدي تويسركاني 

زهرا نصراصفهاني محمدابراهيم پاينده  زهرا محمدرفيعي سيچانيسرامیکمهندسی موادفنی و مهندسی

علي ميرزائي عارف بشارت 

طاها هنرجو اميرمسعود مولويان جزي 

فاطمه اشرفي اميرمحمد داودي بني 

ليال نوري زاده فيروزابادي 

پويا جهانباني وشاره 

پرديس جمشيديانزهرا پاك زبان

گلنوش گل وردزادهمحمد حكيمي نصرآبادي

نويد ازادفر 

صدراجعفري قلعه كهنه فهيمه وافيمحمدرضا اسمعيلي زيني

شقايق نخعيهديه مكيمصطفي كارگر بيده

محمدحسين عبدالرضائيان  محمد پارسا حُسنيمصطفي عباس زاده

صدراجعفري قلعه كهنه فهيمه وافي شيما رضائي

شقايق نخعيهديه مكيفرنازفرهند 

محمدحسين عبدالرضائيانمحمد پارسا حُسنياميرحسين حسن زاده 

يگانه صدرائي 

ساغرفالحي جواداباد 

ميالد عتيقي 

محدثه عباسي تشنيزي 

 اميرعباس طامه بيدگليفناوریمهندسی نساجیفنی و مهندسی

حمزه رفيع زاده حفاظت آب و خاکعلوم و مهندسی آبخیزمنابع طبیعی

 فاطمه فياضي بارجينفاطمه موسائي 

سميه رضائي منش 

فاطمه فياضي بارجينمهال داودي نژادده ابادي گیاهان دارویی و صنعتیعلوم و مهندسی مرتعمنابع طبیعی

محمدهادي جديدي منيره السادات ميردهقان اشكذري ساناز طراح يزدي 

هانيه جعفري خيرابادي محمدعلي تقي زاده 

هانيه جعفري خيرابادي منيره السادات ميردهقان اشكذري فیزیک و حفاظت خاکمدیریت منابع خاکمنابع طبیعی

محيا غالمي گل افشاني آلودگی  محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی

نگين انوشه برنامه ریزی محیط زیستمحیط زیستمنابع طبیعی

محمدهادي جديدي مدیریت و کنترل بیابانمنابع طبیعی

شقايق جلواني بیوتکنولوژی کشاورزیمنابع طبیعی

هانيه گرگان محمدي فاطمه غالمي خرانق فاطمه ناصري كوچه بيوكي برنامه ریزی شهریهنر و معماری

مينا ازادي هانيه گرگان محمدي ميناپورحيدري طراحی شهریهنر و معماری

مهرنازبرادران فر گلنوش نخجواني راضيه سادات هاشمي جبلي 

شيرين يزدان پناه  نگين فانيزهرا مهدي زاده اردكاني 

مرضيه بياتي فاطمه مسلمان نژاد زهره جعفري كاكلكي 

مائده بانشي نيلوفربهرامي زهرا ربيعي نقاشیهنر و معماری

نيلوفربهرامي  اميرحسين زمانالنازشاهپسندي پژوهش هنرهنر و معماری

 نگين فانيزهره جعفري كاكلكي رضا شمگاني 

فاطمه مسلمان نژاد گلنوش نخجواني هستي مكي 

محيا ابوئي مهريزي اناهيتاعرفاني جزي فاطمه غالمي خرانق برنامه ریزی منطقه ایهنر و معماری

مهندسی معماریهنر و معماری

معماری و انرژیهنر و معماری

منابع طبیعی
مدیریت حاصلخیزی و 

زیست فناوری خاک

شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه 

گیاه

مدیریت حوزه های آبخیزعلوم و مهندسی آبخیزمنابع طبیعی

پوشاکمهندسی نساجیفنی و مهندسی

شیمی نساجی و رنگمهندسی نساجیفنی و مهندسی

نرم افزارمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

هوش مصنوعی و رباتیکزمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

شناسایی و انتخاب مواد مهندسیمهندسی موادفنی و مهندسی

شبکه های کامپیوتریمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

طراحی کاربردیمهندسی مکانیکفنی و مهندسی



ادبیات پایداریزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی

 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 

31234486- 035 یا رایانامه  شدگان می توانند جهت اطالع از نحوه ثبت نام نیمه اول شهریورماه به سایت دانشگاه یزد مراجعه و یا با مرکز استعدادهای درخشان با شماره تلفن   پذیرفته

talented-std@offices.yazd.ac.ir تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکراست ثبت

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 مرکزی گزینش 

دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.  


