
اسامی نفرات ذخیرهاسامی پذیرفته شدگان اصلیگرایشرشته تحصیلیپردیس

محمد علی محمد نیاعلوم انسانی

اسماء قیاسوندعلوم انسانی

محمد فیروزعلوم انسانی

سید محمد سادات اخویعلوم انسانی

شقایق شریفیسهیال سادات علی عسکریعلوم انسانی

قاسم حاکمی پورعلوم انسانی

زهرا فرازنده جوعلوم انسانی

مهناز شمسیعلوم انسانی

زینب گلستانیفاطمه ابوالحسنی اله ابادیعلوم انسانی

فاطمه السادات مجلسیرویا قرقانیعلوم انسانی

فاطمه شریفیعظیمه احمدی میاندشتیعلوم انسانی

فاطمه نادری بلداجیعلوم انسانی

زهرا زارع زادهفاطمه باقریعلوم انسانی

مطهره دهقانپورزهره فالحعلوم انسانی

فاطمه مزیدیحانیه انتظاریعلوم انسانی

مریم حامد محمدیفاطمه شایستهعلوم انسانی

مریم دهقان نیریفهیمه اقبالیعلوم انسانی

شقایق رحیمی پورصدیقه کاظمیعلوم انسانی

زهرا مدنیان محمدیعباس فرحانیعلوم انسانی

زهرا پور ابیارنگین سادات موسویعلوم انسانی

مینا خلیلی زادهحسنعلی کریمیعلوم انسانی

فاطمه مزیدیفاطمه قاسمیعلوم انسانی

ریحانه دهقانیعلوم انسانی

مطهره دهقانپورعلوم انسانی

بسمه تعالی

   دانشگاه یزد1398-99اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد سال تحصيلی   

، اسامی 1398-99ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  

الزم به ذکر است کسانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه یزد را دارند باید . پذیرفته شدگان به شرح ذیل اعالم می شود

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

  به آدرس پست الکترونیک مرکز استعداد درخشان 1398/04/31انصراف خود را با تکمیل فرم انصراف  تا تاریخ 

 ارسال و یا به صورت حضوری تحویل مرکز talented-std@offices.yazd.ac.irدانشگاه یزد به آدرس 

بدیهی است به درخواستهای انصراف بعد . استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در ساختمان شهید احمدی روشن نمایند

.از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد

ادبیات عربی

پژوهش علوم اجتماعی

تحقیقات آموزشی

ایران شناسی تاریخایران شناسی

آب و هواشناسی محیطیآب و هواشناسی

برنامه ریزی درسی



فاطمه مختاریتفسیر و علوم قرآنعلوم انسانی

فاطمه باغشاهیفاطمه رحیم پورعلوم انسانی

خدیجه ابراهیمیعلوم انسانی

فاطمه داناییعلوم انسانی

زهره عالسرپنائیزهرا علی بیگی علوم انسانی

فرزانه درودزهرا صانعی ینگ آبادیعلوم انسانی

فائزه کی باندریگلنوش محمدیعلوم انسانی

مژگان کبیرزادهحدیثه مرادی مزرعه نوعلوم انسانی

زهره عالسرپنائیمهدیه کالنتری پورعلوم انسانی

فرزانه درودشادی حاتمیعلوم انسانی

فاطمه باغشاهیعادله امامیعلوم انسانی

مریم کاظمیعلوم انسانی

محدثه عباسیعلوم انسانی

فاطمه ناصحی گشوییهمحمد جواد حکیمی رکن ابادیعلوم انسانی

محمد علی مهری محمد ابادیفاطمه کریمی عقداعلوم انسانی

مرضیه سهرابیمژگان محمدی کمال ابادیعلوم انسانی

شادی کالنتریسینا سپهرعلوم انسانی

نجمه خادمیعلوم انسانی

مهدیه پوردهقان رشکوئیهعلوم انسانی

فاطمه دهقانی سانیجعلوم انسانی

مریم بهرامیانعلوم انسانی

نجمه سازنچیانعلوم انسانی

مهسا قانع هاشم آبادیعلوم انسانی

فاطمه عسکری وزیریعلوم انسانی

اسماعیل حاجی ابراهیمیعلوم انسانی

فاطمه یزدانی چم حیدریعلوم انسانی

محمد مهدی قطب الدینیعلوم انسانی

نگین محمدیصفورا آزادیعلوم انسانی

فاطمه خدابخشیریحانه دیانیعلوم انسانی

مهال خادمیفاطمه جعفری ندوشنعلوم انسانی

نگین محمدیفاطمه بمانی پورعلوم انسانی

فاطمه خدابخشینگین بقائیعلوم انسانی

محمد حسین خادمیانفاطمه واعظعلوم انسانی

فائزه یزدانیفاطمه عبدانی بابکیعلوم انسانی

مریم زارع زردینیمحدثه حسن آبادیعلوم انسانی

مهال خادمیملیحه حر ابرقوییعلوم انسانی

فاطمه منگلی پورادبیات پایداریزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی

فاطمه نور احمد آبادیزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

جمعیت شناسی

حسابداری

جامعه شناسی

آمایش شهریجغرافیا و برنامه ریزی شهری

روان شناسی عمومی

آموزش تربیت بدنیرفتار حرکتی

روابط بین الملل

روان شناسی تربیتی



فاطمه السادات مجلسیعلوم انسانی

فاطمه شریفیعلوم انسانی

زهرا کاظمیعلوم انسانی

مهدیه مسعودی ندوشنعلوم انسانی

سید عباس جوادی بهابادیمینا ابراهیمی زرندیعلوم انسانی

فرشته عسکریمحیا شاطری محمدابادیعلوم انسانی

فائزه کی باندریمحمد امین برخورداریعلوم انسانی

فاطمه انتظاری زارچمهدیه رجبی الواریعلوم انسانی

نرجس حسن زاده شریف ابادفاطمه فتوحی شاه ابادعلوم انسانی

صدیقه جلوندبدر السادات شریعتعلوم انسانی

مطهره السادات سجادی پورعلوم انسانی

مهسا مقصودیعلوم انسانی

فاطمه سناییزهره جعفری ارژیهعلوم انسانی

افسانه عرب صالحیوجیهه فیضیعلوم انسانی

بهناز نادری دره شوریعاطفه محمودیانعلوم انسانی

مهدیه محمدی ترک ابادیمصطفی خادم زادهعلوم انسانی

مرضیه صالحیعلوم انسانی

زهرا پور احمدعلوم انسانی

افسانه عرب صالحیسمانه جاللی پورعلوم انسانی

بهناز نادری دره شوریمحمد نصرتی ناهوکعلوم انسانی

مهدیه محمدی ترک ابادیفائزه علیزادهعلوم انسانی

رویا طالبیان عقداعلوم انسانی

معصومه محمد خانیعلوم انسانی

فرزانه رهنمودیعلوم انسانی

فاطمه داوودیعلوم انسانی

زهرا مظلوم شاهعلوم انسانی

زهرا پوراکرامیعلوم انسانی

زهرا دهقان منشادیعلوم انسانی

فاطمه رجیم پورزهرا زارعیعلوم انسانی

راضیه رضاییفاطمه پیراکندعلوم انسانی

مهسا میرحسینیمرضیه حسینیعلوم انسانی

فریده زارعرضیه السادات میرجلیلیعلوم انسانی

سمیه رضوانی شکوفه حسنیعلوم انسانی

فاطمه جوادیگلنازسادات طباطباییعلوم انسانی

زهرا حیدری عبدالهیفریبا سالمعلوم انسانی

احمد رحیمی رضائیعلوم انسانی

زهرا دوست حسینی تفتیعلوم انسانی

علم سنجی

علوم  اقتصادی

اقتصاد نظری

اقتصاد محیط زیست

اقتصاد مالی اسالمی

ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی و آمایش 

محیط

سنجش از دور و سیستم 

اطالعات جغرافیایی
سنجش از دور

برنامه ریزی محیط زیستمحیط زیست

مددکاری اجتماعی

بازاریابیمدیریت بازرگانی

علوم سیاسی

فقه و مبانی حقوق اسالمی

تجارت الکترونیکیمدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات



مریم فهندژفاطمه جوادیعلوم انسانی

پریسا السادات آب برینسید کمیل مازارزادهعلوم انسانی

آناهیتا منصوری نصرت آبادعلوم انسانی

ابوالفضل بهروزی مقدمعلوم انسانی

مهدیه خوش خبرفاطمه اقاییعلوم انسانی

سحر محرابیوجیهه سراجعلوم انسانی

زهرا حیدری عبدالهیفاطمه محمودی گهروئیعلوم انسانی

مهدیه خوش خبرعلوم انسانی

پریسا السادات آب برینعلوم انسانی

فریماه اخمدی بابادیفرشته یزدان پناهعلوم انسانی

زهره السادات کربالییعلی صراف یزدعلوم انسانی

فاطمه ابوترابیسید محمد باقر باقریعلوم انسانی

مریم پور فالحسعیده اسالمی فارسانیعلوم انسانی

شقایق رحیمی پورفائزه جعفری سیریزیعلوم انسانی

راضیه رضاییزینب محمدیعلوم انسانی

فاطمه خاوریالهام رحمانی سامانیعلوم انسانی

مریم دهقان نیریعلوم انسانی

سمیه میر محمدیعلوم انسانی

مرضیه رضایی تقی آبادیآمار اجتماعی و اقتصادیعلوم پایه

حمید رضا زارع میرک آبادعلوم پایه

راضیه رضاییعلوم پایه

مژگان السادات پور مرتضویریاضی مالیعلوم پایه

فاطمه حاجی رستمی تفتیمعادالت  دیفرانسیل  و علوم پایه

علیه محققحمیده همتیعلوم پایه

فائزه بفروئی زادهمعصومه عبدالهیعلوم پایه

عطیه محققنفیسه اسدی زارچعلوم پایه

علیرضا قاسمیعلیرضا چاپ زادهعلوم پایه

رویا سپهری بهاره زارععلوم پایه

اسما حاجی باباییعلوم پایه

زهرا احمدیعلوم پایه

فاطمه باقریعلوم پایه

سمیه ازادیعلوم پایه

شیما جباریعلوم پایه

محبوبه کاظمانعلوم پایه

فاطمه دشتیعلوم پایه

ابوالفضل نیک مهرعلوم پایه

فائزه ساالریعلوم پایه

فاطمه قانععلوم پایه

عملیات و زنجیره تامینمدیریت کسب و کار

مدیریت مالی

مردم شناسی

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

رفتار سازمانی و منابع انسانیمدیریت کسب و کار

آمار ریاضی

ریاضی کاربردی

مطالعات  منطقه ای

شیمی

شیمی آلی

شیمی معدنی

ژنتیک



علیرضا قاسمیمنصوره علیقیانعلوم پایه

رویا سپهریزهرا دهقانیعلوم پایه

فائزه اقاباقریعلوم پایه

فاطمه سربازی علوم پایه

فاطمه رضاییشیمی فیزیکعلوم پایه

مهدی کارگرنرگس رفیعیعلوم پایه

فاطمه نادیفاطمه نجاریعلوم پایه

محمد جالییعاطفه دهقانیعلوم پایه

زیبا شهریاریعلوم پایه

حکیمه قاسمیانعلوم پایه

ریحانه ابوییعلوم پایه

ساجده خیراندیشمحاسبات علمیعلوم کامپیوترعلوم پایه

فهیمه ساالری نیاعلوم پایه

مائده عطایی نائینیعلوم پایه

ویدا درباغیعلوم پایه

شیما جباریذرات بنیادی و نظریه علوم پایه

شایان رضوانیعلوم پایه
زهرا ثریاعلوم پایه

عارف میرزا اسدی رفسنجانی پورمحمد فاضل دهقان نیریفنی مهندسی

فاطمه زارع سرویرضا بهجتفنی مهندسی

رستم کاکلی مهدی آبادیفنی مهندسی

محمد امین ترابیفنی مهندسی

رضا صباحیفنی مهندسی

راهله عرب بافرانیفنی مهندسی

محمد امین ترابیمحمد اشتریفنی مهندسی

رضا صباحیمحمد رضا جعفری نجف آبادیفنی مهندسی

راهله عرب بافرانیعلیرضا دهانی کیوانیفنی مهندسی

فاطمه زارع سرویمحمد جواد قاسمیفنی مهندسی

محمد کاظم ناطقیفنی مهندسی

ایمان عظیمیفنی مهندسی

مهدیه صادقیانفنی مهندسی

مهدیه صادقیانندا کالنتریکنترلفنی مهندسی

علی اکبر امینی فردمخابرات میدان و موجفنی مهندسی

فاطمه سربازی هانیه عالییفنی مهندسی

محمد رضا ناظمیفنی مهندسی

پریسا پیروزیفنی مهندسی

داوود یبلوییفنی مهندسی

شیمی

شیمی تجزیه

زمین شناسی مهندسیعلوم زمین

مهندسی برق

سیستم های قدرت

الکترونیک قدرت و 

ماشین های الکتریکی

مخابرات سیستم

فیزیک

فیزیک هسته ای

اپتیک و لیزر

فراورشمهندسی پلیمر



محمد رحمانیانمیالد میریفنی مهندسی

معصومه صمیمیزهرا عادلیفنی مهندسی

مجتبی مهتابفنی مهندسی

زینب توکلیفنی مهندسی

فائزه دبستانیفنی مهندسی

حسن جعفریسپیده صبوریفنی مهندسی

زینب فرخیسمانه جهرمیفنی مهندسی

خدارحم پیشینیرقیه بهرامیفنی مهندسی

محمد سماعیفاطمه نطنزیانفنی مهندسی

حدیث رضوی نژادفنی مهندسی

حسن جعفریفریدرضا دادورفنی مهندسی

خدارحم پیشینیانیسه منصوریفنی مهندسی

حسن جعفریزهرا قاسمیان مبارکهفنی مهندسی

زینب فرخیایوب قاسمیفنی مهندسی

حسن جعفرییوسف شجاعیفنی مهندسی

زینب فرخیشکیبا بیک محمدیفنی مهندسی

خدارحم پیشینیمحمد شیخیان کازرونیفنی مهندسی

محمد سماعیزهرا ناصریفنی مهندسی

فاطمه پایدارمحمد حسن نشاطی فردفنی مهندسی

زینب انصاریفنی مهندسی

فاطمه یوسفیفنی مهندسی

محسن موحدیفنی مهندسی

پرهام ابراهیمیانفنی مهندسی

هانیه ترابیفنی مهندسی

مصطفی زارعفنی مهندسی

ابوالفضل فضلی نژادفنی مهندسی

فریبا باباییفنی مهندسی

هادی نهاری یزدیفنی مهندسی

محمد رضا سلطانیزهره غفروری فردفنی مهندسی

محسن هداوندخانیفنی مهندسی

محمدهادی ریاحیفنی مهندسی

ابوالفضل ایزانلوژئوتکنیکفنی مهندسی

بهرام قناعتیفنی مهندسی

جواد صالحیفنی مهندسی

حمید رضا عارف نیاهوش مصنوعی و رباتیکزفنی مهندسی

عباس عمادیعباس دهقانی زادهفنی مهندسی

جمال کارگرمهدیه السادات علوی زادهفنی مهندسی

مطهره محمد رضایی شیخ زادهفنی مهندسی

علی دشتی رحمت آبادیفنی مهندسی

مهندسی عمران

سازه

راه و ترابری

آب و سازه های هیدرولیکی

فرآیندهای جداسازیمهندسی شیمی

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم ها

سیستم های کالن

مدیریت پروژه

مدیریت مهندسی

مهندسی کامپیوتر
نرم افزار



عباس عمادی فنی مهندسی

علی امینی آبجوبهفنی مهندسی

حسین بروشکفنی مهندسی

محمد رنجکس موردیفنی مهندسی

کامبیز بهمن یارمکانیک سنگفنی مهندسی

سعید فالح کذاییفنی مهندسی

مهدی خواجه رضاییفنی مهندسی

حسن صفریفنی مهندسی

محمد رضا برزگری دهجفنی مهندسی

محمد حسن بمان پورفنی مهندسی

علی جهانبازیفنی مهندسی

محمد کارگر شورکیفنی مهندسی

مجتبی زارع بنادکوکیفنی مهندسی

سعید پارسانسبفنی مهندسی

محمد علی فالمرزفنی مهندسی

میثم جوانمرد اورگانیفنی مهندسی

عرفان اخوان صفاییفنی مهندسی

امین نادر طهرانیفنی مهندسی

فراز رئیسیفنی مهندسی

محمدرضا سالمیفنی مهندسی

میالد یزدان پناهفنی مهندسی

سارا ابراهیمیانفنی مهندسی

احمد پناهنده فنی مهندسی

سروش ایزدیحسین صادقیفنی مهندسی

محمد ابهجی عزآبادیفنی مهندسی

مرضیه یعقوبیفنی مهندسی

کوروش آیینهفنی مهندسی

قاسمی فالورجانیسید مهدی دهقان بنادکی فنی مهندسی

سیده پریسا موسویفنی مهندسی

رضا ازادی دواریحانیفنی مهندسی

یهزاد نظری زادهفنی مهندسی

فاطمه عاقبت خیریفنی مهندسی

سید عبداهلل موسوی بیدهفنی مهندسی

فاطمه رنجبر بافقیفنی مهندسی

ارزو اثیمی نیسیانیفنی مهندسی

زهرا یزدانیفنی مهندسی

مسعود نعمت اللهیفنی مهندسی

ریحانه حق جوالیاففنی مهندسی

مهندسی کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری

مهندسی معدن

فرآوری مواد معدنی

استخراج معدن

مهندسی نساجی

فناوری

مهندسی مکانیک

ساخت تولید

طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

مهندسی مواد
شناسایی و انتخاب مواد 

مهندسی



مهدیه حیدریفنی مهندسی

سارا ارفع الرفیعیفنی مهندسی

مهتا نامداری خلیل آبادفنی مهندسی

محمد حسین معتمدیفنی مهندسی

محمد مهدی کربالفنی مهندسی

فاطمه پور غالمیانمنابع طبیعی

زهرا حاجی حسینیمنابع طبیعی

میالد رحیمی رتکیمنابع طبیعی

رقیه السادات دهقان منشادی منابع طبیعی

الهام باباییمنابع طبیعی

زهرا آذربیکمنابع طبیعی

فاطمه محمدزادهمنابع طبیعی

فائزه کرمی مجومردیمنابع طبیعی

فهیمه سرافرازیمنابع طبیعی

ریحانه پورشفیعیمنابع طبیعی

ریحانه محمودی هاشمیمنابع طبیعی

فاطمه علیخانیمنابع طبیعی

محیا خیراندیشمنابع طبیعی

سید محمد مهدی علوی پورمنابع طبیعی

ابراهیم خلجمنابع طبیعی

وحیده مرادی فخرآبادیمنابع طبیعی

محدثه صابریفاطمه شریعتیمنابع طبیعی

محدثه فالح تفتیسعیده حیدری اتابکمنابع طبیعی

محدثه صابریمنابع طبیعی

محدثه فالح تفتیمنابع طبیعی

معصومه صالحی مورکانیمنابع طبیعی

زهرا سرافرازیمنابع طبیعی

محدثه فصاحتمنابع طبیعی

فاطمه کاظمیمهالبصری عطارمعماری

فاطمه کمالهانیه السادات رضوانیمعماری

حسین امیر عضدیمعماری

محدثه زارع قناتمعماری

مهدی شکیبا منشمعماری

سوزان شجاعی نژادمعماری

فاطمه قدوسیمعماری

مهندسی نساجی

شیمی نساجی و رنگ

ژئومکانیک نفتمهندسی نفت

علوم و مهندسی 

محیط زیست

مدیریت و حفاظت تنوع 

زیستی

ارزیابی و آمایش سرزمین

آلودگی های محیط زیست

بیوتکنولوژی کشاورزی

علوم و مهندسی آبخیزداری

مدیریت حوزه های آبخیز

حفاظت آب و خاک

مدیریت و کنترل بیابان

برنامه ریزی شهری

گیاهان دارویی و صنعتیعلوم و مهندسی مرتع

مدیریت حاصلخیزی و 

زیست فناوری خاک

شیمی، حاصلخیزی خاک و 

تغذیه گیاه

فیزیک و حفاظت خاکمدیریت منابع خاک

طراحی شهری



فائزه باباییفاطمه بهبودزادهمعماری

محدثه دهستانیفاطمه مهرابیمعماری

سحر عرب امیریمریم ملک ثابتمعماری

سعیده غفوری خرانقمائده همت زادهمعماری

سپیده سراجمعماری

سمانه رضاییمعماری

محدثه چنگانیانعاطفه آبیارمعماری

سارا علی اصغریسهیالسادات علی عسکریمعماری

نجمه جعفری زادگانآناهیتا وزیریمعماری

فاطمه دهقانمژگان حائریانمعماری

مهسا دهقانی اشکذریمعماری

نقاشی

الزم به ذکراست ثبت نام  پذیرفته شدگان بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد، همزمان با پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد توسط آزمون 

بدیهی است ثبت نام . سازمان سنجش خواهد بود و در صورتیکه هر کدام از افراد اصلی انصراف دهند افراد ذخیره جایگزین آنها خواهند شد

قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش و تائید دبیرخانه هیات مرکزی 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 استعدادهای درخشان 

.  تماس حاصل نمایندtalented-std@offices.yazd.ac.ir یا رایانامه 035- 31233618با شماره تلفن 

                                                                                  مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

مهندسی معماری


