
اسامی نفرات ذخیره داخلیاسامی پذیرفته شدگان اصلیرشته تحصیلیپردیس
اسامی نفرات ذخیره سایر 

دانشگاهها

علیرضا اسدزاده فیروزآبادیفهیمه  فرقانی اله آبادی

فاطمه زارع بیدکیمحمدصالح محمودی پندری

شیما سلمان زاده یزدیفاطمه السادات هاشمیان فر

فاطمه زارع بیدکیپریسا  حمزه عقدا

شیما سلمان زاده یزدیفاطمه تفتیان

مهدیه طوری

فرزانه میرزاحسینی

فروغ قاسمیحدیث  فخرزاد

ناهید منتی

فریده رایگا

ملیحه بهشتی هفتادر

محمدرضا غفاری

محمدسینا سمیعیان رحمت آبادی

مهیا اناری تفتی

پیام عامری

عباس دهقان نیری

مریم تاج فر

منصوره بهشتی نژاد

پریسا منصف دبستانی

عرفان عطارنیامائده باقری فهرجی

زهرا جهانگیریفاطمه غفوری

فاطمه السادات زارع الحسینیمطهره سادات کاظمی

فروغ قاسمی

ساجده خوانین زادهزهرا عبدشاهی خوارستانی

سحر سلطانی محمدی

نداصلحی زاده

مهدیه دهقانپور فراشاه

ساجده خوانین زاده11036اقتصاد شهری   - علوم اقتصادی 

زهرا جهانگیریالهه نقیان

فاطمه السادات زارع الحسینیفاطمه خواجه سروی

مهناب اسماعیل نژادسعیده ممیزی

زهرا رئیسی

فاطمه ترمه باف

طیبه سلطانی زارچمهرناز یاوری

مژگان دره شیری

آیدا بهرامی

سعیده افخمی عقدا

مهدیه دهقان دهنوی12246اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی   -   نهج البالغه 

ملیحه معروفی

عارفه بین آبادی

مهدیه رضانیا

فاطمه باقری

زینب ماندکاری بامکان

زهرا دهقانی زاده بغدادآبادی

عزیزه السادات دهقان

زهرا  جعفری نجف آبادی

کوثر زارع رشکوئیه

فاطمه رضائی هفتادر

مهتاب  کهنسال آبرزگه

حانیه دوست حسینیفاطمه احمدی

فاطمه زارع

زهرا یغمایی

مهدیه کمال

15315مدیریت مالی  

14136روان شناسی تربیتی   

بسمه تعالی
   دانشگاه یزد1397-98اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی   

الزم به ذکر است کسانی که قصد ادامه تحصيل . ، اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل اعالم می شود1397-98ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصيلی  

در دانشگاه یزد را دارند باید فرم تکميل شده الف را همراه با تصویر شناسنامه  و آنانی که قصد ادامه تحصيل در دانشگاه یزد ندارند باید درخواست انصراف خود را با تکميل فرم انصراف  تا تاریخ 

 ارسال و یا به صورت حضوری تحویل مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه talented-std@offices.yazd.ac.ir  به آدرس پست الکترونيک مرکز استعداد درخشان دانشگاه یزد به آدرس 1397/05/15

.بدیهی است به درخواستهای انصراف بعد از این تاریخ ترتيب اثر داده نخواهد شد. واقع در ساختمان شهيد احمدی روشن نمایند

14517بازاریابی  - مدیریت بازرگانی 

14536تجارت الکترونیک  - مدیریت بازرگانی 

11031اقتصاد نظری   - علوم اقتصادی 

14220حسابداری    

12372فقه و مبانی حقوق اسالمی  

12737برنامه ریزی درسی   - علوم تربیتی 

12919تحقیقات آموزشی  - علوم تربیتی 

15648رفتار سازمانی و منابع انسانی  - مدیریت کسب و کار 

15662عملیات و زنجیره تامین   - مدیریت کسب و کار 

15091تحقیق در عملیات  - مدیریت صنعتی 

15106تولید و عملیات  - مدیریت صنعتی 

11244آموزش تربیت بدنی    - رفتار حرکتی 

علوم انسانی
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اسامی نفرات ذخیره سایر 

دانشگاهها

حانیه دوست حسینیپریناز فالحی

محمدرضا عاصیفاطمه گلنار باجگانی

امیرمحمد کربالئیان

فاطمه عطاران بندرآبادی

سمیرا وهاب

زهرا نظری

مهدیه موسوی ندوشن

الهام احمدپور مبارکه

فهیمه شهبازی منشادی

طیبه شفیعی

زهرا رمضانی احمدیه

زهرا شمسی فر

محدثه ثقفیزهرا گلشن

فریده  خواجه جعفریوحیده السادات میرلوحی

یگانه کاظمی نسب

شیما سعیدی

زهرا اولیا

فریده  خواجه جعفری

فاطمه دهقان

ذوالفقار جرفی

اکرم قاضیان

صدیقه ابراهیمی تزنگی

الهام حاجی دختمنیره سادات حسینی نسب

نادیاسادات گله داریهانیه سادات حسینی

رقیه شادپور

گلنوش دخیل عباسی

زهرا شیخعلیشاهی

مهدیه سادات جعفری تفتی

فاطمه هژبری

نگین ملجابنفشه  خدابخش لو

نیلوفر شجاعی

فاطمه دهقانی طزرجانی

مریم شاهدی علی آبادی

ریحانه جامهناهید سرپوش

الهام حاجی دختمطهره زارع صدرآبادی

صفیه حالجفاطمه جعفری نجف آبادی

نادیاسادات گله داریزهرا قانع مخلصونی

نگین ملجالیال  شرعیاتی

زهرا عابدی

مائده جلوداری

پریسا قاسمی زاده روامهرانزهرا امینی

زهرا  قانعزهراسادات ابویی مهریزی

رضوان زارع

سیده خدیجه موسوی

مریم آژ

فرزانه حیدری

فرزانه قربانزاده شریف آباد

نگار عرب بنادکی

علیه دهشیری

سمانه کنعانی جزی

نفیسه حیدری

نکیسا جوادیان زاده

پریسا غالمی توران پشتی

زهرا محیطی اردکان

رضیه علمدار

فاطمه فصیحی زاده

محبوبه مسعودی

راحله مزرعه خطیری

زهره  برزگر

سمیه جعفری

علوم انسانی

11807 جمعیت شناسی   

13940روان شناسی عمومی   

11833جامعه شناسی  

11800مردم شناسی  

10045زبان و ادبیات فارسی   

10849زبان و ادبیات عربی   

13688ایران شناسی تاریخ     -  تاریخ 

11674تاریخ ایران  اسالمی       - تاریخ 

10393آب و هواشناسی محیطی    

14486مددکاری اجتماعی  

12998علم سنجی   

13238زبان و ادبیات  انگلیسی    

13133آموزش زبان انگلیسی  

11878پژوهش علوم اجتماعی   
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دانشگاهها

سمانه حسن زاده

سیدزهرا  موسوی

مرضیه  عیادپور

مرضیه عیادپورراضیه خسروی بالدی

سمانه حسن زادهفریبا مغانی

زهرا هادی پورهاجر پاینده

سمانه حسن زادهانیسه حاتمی الوقره

فاطمه عباسیان

زهرا هادی پور

حمید خیرآبادی

فاطمه زارع

فریبا نوری

نجمه دهقان دوالبی

زهرا شیرانیان13733علوم سیاسی    

وجیهه  جعفریان اودرجی

سیدامیرمحمد مرتضوی

فاطمه جوکار

حامد اعرابی

فاطمه جانقربان

فاطمه غضنفری

اعظم السادات  قرقچیان16388شیمی فیزیک   

مهرشاد عیسایی18520محاسبات علمی    -  علوم کامپیوتر 

افسانه قلیزاده چاورچی

مژگان خوش خبر

حوریه  شاطریان محمدی17174اپتیک و لیزر    - فیزیک 

فاطمه کریم عقدا

عطیه مجیری

زهرا حاجیان

فرزانه شتابی

شهال سبیعی

یاسمن ظهراب بیگی

فاطمه احمدی

زهره رستگاری

محدثه  زارع بیدکی

احمد کریم زاده بارده

عاطفه منصوری

بردیا بهمردی شریف آباد

حمید عزیزی احمدآباد

امیرمهدی ملکیان جبلی

محمد اسحاقیهادی منتظری

حسین طاهری زاده زارچمحمدجواد زارع زردینی

علی امیری

محمدمهدی خلیفه

محمد اسحاقی

حسین طاهری زاده زارچ

علیرضا کالمی

امیررضا عربی

جواد خلفائیسعید ابراهیمیزهرا دره شیری

مهدیه کوفه

سیدمحمد حجازی

امیرحسین هاتفی اردکانی

سینا سعیدی19528مخابرات میدان و موج  - مهندسی برق 

علیرضا معنوی

محمد رهنما

محمدعلی حبیب اللهی20783راه و ترابری   - مهندسی عمران 

امیرحسین عطاران

محمد الماسی

علی بهجت منش اردکانی

محمدحسین رضایی

علوم پایه

16795شیمی تجزیه    

16237زمین شناسی مهندسی  - علوم زمین 

17567ژنتیک   - زیست شناسی 

10761جغرافیا و برنامه ریزی  گردشگری    

10796سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی  

10490آمایش شهری   - جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

17070فیزیک هسته ای  - فیزیک 

13800مطالعات منطقه ای  

13775روابط بین الملل     

22047اکتشاف معدن   -   مهندسی معدن 

21687تبدیل انرژی  - مهندسی مکانیک 

20693سازه  - مهندسی عمران 

20763ژئوتکنیک  - مهندسی عمران 

فنی و مهندسی

19181سیستم های قدرت  - مهندسی برق 

19433الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی  - مهندسی برق 

19610مخابرات سیستم   - مهندسی برق 

19739کنترل  - مهندسی برق 

علوم انسانی

22097شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  - مهندسی مواد 



اسامی نفرات ذخیره داخلیاسامی پذیرفته شدگان اصلیرشته تحصیلیپردیس
اسامی نفرات ذخیره سایر 

دانشگاهها

فاطمه اکبری فر

حامد  زارع

زهره کریمی بنادکوکی

امیرحسین طواری

امین صادقیان صادق آباد

سیدامین آرش

عاطفه جعفری جزه

مینا اسحاقی

زهرا  جباری لک

علی رحیمی لو

فاطمه  حقیری میبدی

علی مصطفوی

سارا صمد زاده

حسین شیرانی بیدآبادی

حسین شیرانی بیدآبادیسعیده غالمیفاطمه  مقیمی

فاطمه شربتدار

مژگان درپسند

فاطمه دلوچنی

نساء صادقی

مطهره کرمی

مژده یغمایی

سعیده غالمی

حمیدرضا نادمی22480هوش مصنوعی و رباتیکز   - مهندسی کامپیوتر 

مهشید میرحسینی

فریبا نمیرانیان

بهزاد  خلجی امامزاده عباسی

پریسا اعتمادی نژاد

داود  کریم پور

موسی  کشوری

زهرا رفیعی عقدا

الهام رحیمی هدش

مهسا مهابادی اردستانی23999فیزیک و حفاظت خاک  - مدیریت منابع خاک 

میناسادات علوی لنگرودی

محیا غنی زاده بافقی

علیرضا تیموری24581ارزیابی و آمایش سرزمین - علوم و مهندسی محیط زیست 

زهرا دهقانی اشکذری24596آلودگی های محیط زیست - علوم و مهندسی محیط زیست 

نجمه کریمی عقدا

هانیه خداداد سریزدی

مریم دهشیری

سمانه مسلمی امیرانی

زهرا دهقان چناری

فاطمه السادات حسینی صباغ

پردیس اکبری24899برنامه ریزی شهری     

مرضیه مهدیان24959طراحی شهری        

مهسا سامیفرشته حبیبی

مهسا پرهیزگار

هانیه نامجو

نادیا وهیب

پریسا عبدشاهی

فاطمه دهقان نیرینگین خلیلی

سمیرا کمالی اردکانیفاطمه ابراهیمی

نفیسه ایدون

نسرین نصیری فر

فنی و مهندسی

25978شبکه های کامپیوتری   - مهندسی کامپیوتر 

22575نرم افزار   - مهندسی کامپیوتر 

20552مدیریت مهندسی  - مهندسی صنایع 

20342بهینه سازی سیستم ها  - مهندسی صنایع 

20063فرآیندهای جداسازی  - مهندسی شیمی 

20444سیستم های کالن   - مهندسی صنایع 

19966فراورش  - مهندسی پلیمر 

21544طراحی کاربردی  - مهندسی مکانیک 

 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 

بدیهی است ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائيد سازمان سنجش و تائيد دبيرخانه . صورتيکه هر کدام از افراد اصلی انصراف دهند افراد ذخيره جایگزین آنها خواهند شد

.  هيات مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود

 035- 31233618 پذیرفته شدگان می توانند جهت اطالع از نحوه ثبت نام نيمه اول شهریورماه به سایت دانشگاه یزد مراجعه و یا با مرکز استعدادهای درخشان با شماره تلفن 

.  تماس حاصل نمایندtalented-std@offices.yazd.ac.irیا رایانامه 

                                                                                  مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

منابع طبیعی

شیمی، حاصلخیزی خاک و -  مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 

23908تغذیه گیاه  

24570مدیریت و حفاظت تنوع زیستی - علوم و مهندسی محیط زیست 

15590برنامه ریزی محیط زیست  - علوم و مهندسی محیط زیست 

24741مدیریت و کنترل بیابان 

23089گیاهان دارویی و صنعتی  - علوم و مهندسی مرتع 

هنر و معماری

25019مهندسی معماری 

25318    نقاشی        


