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محمدصالح کرمیادبیات عربیعلوم انسانی

سید ابوالفضل بورجا حسینیزینب بیاتی عاشق آبادياقتصاد مالی اسالمیعلوم  اقتصاديعلوم انسانی

سید ابوالفضل بورجا حسینیفاطمه پایوننگین سینائیاقتصاد نظريعلوم  اقتصاديعلوم انسانی

زهرا وکیلیایران شناسی تاریخایران شناسیعلوم انسانی

فاطمه انتظاريپژوهش علوم اجتماعیعلوم انسانی

سید سروش حسینیزهرا طیبی

فاطمه عادل خواه

محمد مهدي میرجلیلیجمعیت شناسیعلوم انسانی

فاطمه انتظاريفاطمه زارع شاهیفائزه شمس الدین قطرممردم شناسیعلوم انسانی

مریم طاهريرقیه السادات گله داري اعظم قائدي علوم قران و حدیثعلوم انسانی

ابوالفضل یعقوب زاده ابرقوئیزهرا رفیعی مجومرداعجازعلوم قرآنیعلوم انسانی

ابوالفضل یعقوب زاده ابرقوئیمحمدمهدي ایزدي بیدنیاجتماعی سیاسی و حقوق عمومینهج البالغهعلوم انسانی

سیده هایده حکیمیانبهزاد قنبرپور

منصوره رضاپور شاه آبادي

محمدمهدي ایزدي بیدنیمحمد آخونداشیعه شناسی کالمعلوم انسانی

زکیه برزگريمهسا احمدزاده ثانی آباديزهرا رستگارتحقیقات آموزشیعلوم انسانی

مهسا احمدزاده ثانی آباديزهرا کارگر شورکیرخساره سادات امیرلطیفیبرنامه ریزي درسیعلوم انسانی

ریحانه پورسلطانیمینو بهروزي

فیروزه فروزان

سید محمد حسین موسويعلوم سیاسیعلوم انسانی

فائزه بابائی زادهالهام اصفهانیان زادهپري فهندژ سعديروان شناسی تربیتیعلوم انسانی

اطهره انتظارينازنین نبی پورروان شناسی عمومیعلوم انسانی

علیرضا جهانفکرمحمدمهدي آزاديبازاریابیمدیریت بازرگانیعلوم انسانی

مرضیه کاربخش راوريمحدثه طالبیانتحقیق در عملیاتمدیریت صنعتیعلوم انسانی

مهدیه حقیقتمرضیه زارعشاهیمدیریت تولید و عملیاتمدیریت صنعتیعلوم انسانی

محدثه صوفیسینا صادقیمائده محمديمدیریت مالیعلوم انسانی

بهاره فرهنگزهرا پیرزادرفتار سازمانی و منابع انسانیمدیریت کسب و کارعلوم انسانی

مرضیه کاربخش راوريمهدیه حقیقتعملیات و زنجیره تامینمدیریت کسب و کارعلوم انسانی

زهره ابراهیمیمحمدحسین حبیبیژنتیکعلوم پایه

میالد زارعامیرمحمدده شیريآنالیز عدديریاضی کاربرديعلوم پایه

ابوالفضل دبستانی تفتیمحسن منتظرریاضی مالیریاضی کاربرديعلوم پایه

نوید عبا پورسمیه عباسیمحاسبات علمیعلوم کامپیوترعلوم پایه

سمیه عباسینوید عبا پورالگوریتم و نظریه محاسبهعلوم کامپیوترعلوم پایه

مهندسی برقفنی و مهندسی
الکترونیک قدرت و ماشین هاي 

الکتریکی
سعید نیازمندي

حمید ناديعلیرضا زارعسیستم هاي الکترونیک دیجیتالمهندسی برقفنی و مهندسی

سعید نیازمنديحمید ناديسیستم هاي قدرتمهندسی برقفنی و مهندسی

محمدرزانیکنترلمهندسی برقفنی و مهندسی

شیرین لرزادهفراورشمهندسی پلیمرفنی و مهندسی

آموزش زبان انگلیسی علوم انسانی

فقه و مبانی حقوق اسالمیعلوم انسانی

جامعه شناسیعلوم انسانی

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  1401-1402، اسامی پذیرفته شدگان داخلی 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 

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

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 کشور خواهد بود.

اسامی  پذیرفته شدگان بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی   1401-1402   دانشگاه یزد ( سهمیه دانشجویان خارج از دانشگاه) 
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ریحانه باقريعاطفه عبدالهی نیسیانیفرآیندهاي جداسازيمهندسی شیمیفنی و مهندسی

امید غفاریانسید احسان موسويایمان مقتداییبهینه سازي سیستم هامهندسی صنایعفنی و مهندسی

وحید هنرخواه روديامید غفاریانقدیره محمدي تقی آباديمدیریت مهندسیمهندسی صنایعفنی و مهندسی

سید مهدي زاهديامیر محمد شاه باالئیسید احسان موسويمدیریت پروژهمهندسی صنایعفنی و مهندسی

الهه برزگري جوزمسیستم هاي کالنمهندسی صنایعفنی و مهندسی

سینا خانقائیاحد کیانی ده کیانمجید شکیب زادهزلزلهمهندسی عمرانفنی و مهندسی

احد کیانی ده کیانمجید شکیب زادهعلیرضا شیخعلیشاهیسازهمهندسی عمرانفنی و مهندسی

محمد حسین شرونیتبدیل انرژيمهندسی مکانیکفنی و مهندسی

صدرا صحیحیاستخراج  مواد معدنیمهندسی معدنفنی و مهندسی

کبري پورلفتهسینا سلیمانینرم افزارمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

سینا سلیمانیفاطمه رحیمی

کبري پورلفتهفرشته السادات لیتویی

سید محمد ناظري بافقیآلودگی  محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیستمنابع طبیعی

فاطمه مراديسارا نوري ممبینیفروغ حاجی زادهبرنامه ریزي شهريهنر و معماري

نیلوفر امیرعضديطراحی شهريهنر و معماري

فاطمه شادمان ماهانیمعصومه نعیمییگانه قامتی طویلمهندسی معماريهنر و معماري

دریا آزاديفریبا بهرامینقاشیهنر و معماري

دریا آزاديپژوهش هنرهنر و معماري

پویا حاجی زادهفاطمه شعبانیبرنامه ریزي منطقه ايهنر و معماري

هوش مصنوعی و رباتیکزمهندسی کامپیوترفنی و مهندسی

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 31234486- 035 یا 

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

                                                                                                                                مرکز استعدادهاي درخشان دانشگاه یزد


