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نیکو عطارانمحمد جواد میدان دلعلوم انسانی

وحیده سلطانی گرد فرامرزيزهرا السادات واحدي مبارکه علوم انسانی

زهرا السادات واحدي مبارکه زهرا شیرازيعلوم انسانی

عارف نظريراضیه توکلیعلوم انسانی

شقایق اورکی مژده چرخکار مطهره زارعروابط بین الملل علوم انسانی

الهه السادات ابطهیمژده چرخکار علوم انسانی

زهرا عباسیشقایق اورکی علوم انسانی

کیوان شمس پورمژده چرخکار حمیده علیزاده علوم انسانی

شعیب شهداد زییشقایق اورکی فاطمه جعفري ونکعلوم انسانی

فاطمه دهقان پور فراشاه فایزه افضلی محمودابادي زهرا زارع کمالیعلوم انسانی

سمیرا صنعتی کرمانی مرضیه حیدري مهدیه دره زرشکی علوم انسانی

راضیه کاویانی مهرنوش مسیح زاده فاطمه فرخی مهر  علوم انسانی

ریحانه پنابادي مهدیه دره زرشکی فاطمه السادات موسويعلوم انسانی

سمیرا صنعتی کرمانی مرضیه حیدري فاطمه دهقان بنادکی علوم انسانی

فاطمه دهقان پور فراشاه فاطمه فرخی مهر  الهام صف آراء جمعیت شناسی علوم انسانی

الهام صف آراء فاطمه وفایی نسب زینب صبوحی گلکارمددکاري اجتماعی علوم انسانی

ریحانه پنابادي مسلم دهقانی فاطمه وفایی نسب مردم شناسی علوم انسانی

فهیمه نیک خواه زهرا زارع زاده مهریزي الهه طهوريعلوم انسانی

فاطمه جوالیی مریم ساالري فاطمه نیکوکارانعلوم انسانی

زهرا خسروي زهرا رهنمایی یحیی آبادي هاجر طوفانی کوپاییآب و هواشناسی آب و هواشناسی محیطیعلوم انسانی

مائده ابریشم گیر مریم سادات طباطبایی بهناز کیانی مهابادي مخاطرات محیطی علوم انسانی

فاطمه دانش بهناز کیانی مهابادي پرنیا شیخیجغرافیا و برنامه ریزي شهري برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی شهري علوم انسانی

ابوالفضل پورشمسی فاطمه دانش خدیجه سعید خرزوقی جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري برنامه ریزي فضایی و مجتمع هاي گردشگريعلوم انسانی

مریم احمدي زهرا رهنمایی یحیی آباديژئومورفولوژي ژئومورفولوژي و آمایش محیطعلوم انسانی

زهرا خسروي مائده ابریشم گیر مریم سادات طباطبایی سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی سنجش از دورعلوم انسانی

محمد عاشق معلیطاهره پورشمسیحامد زعیم حسینیحسابداري علوم انسانی

محمدرضا بیاتمحمدرضا کمري زادهمیالد کوه کنمدیریت مالی علوم انسانی

فهیمه صمیمی فاطمه زارععلوم  اقتصادي اقتصاد مالی - اسالمیعلوم انسانی

فهیمه صمیمی نرجس بذرافشانی مریم حیدري علوم  اقتصادي اقتصاد شهريعلوم انسانی

مریم حیدري زهرا غفوري نصرآباديعلوم انسانی

نرجس بذرافشانی احمدرضا اسد پورعلوم انسانی

ایران شناسی ایران شناسی تاریخ

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

علوم سیاسی 

پژوهش علوم اجتماعی 

جامعه شناسی 

مطالعات  منطقه اي 

علم سنجی 

علوم  اقتصادي اقتصاد نظري

اسامی پذیرفت شدگان
رشته / گرایشپردیس

بسمه تعالی

اسامی  پذیرفته شدگان بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی   1399-1400   دانشگاه یزد ( داخلی) 

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  1399-1400، 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 ندارند باید درخواست انصراف خود را با تکمیل فرم انصراف  

تا تاریخ 1399/04/31  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. بدیهی است به درخواستهاي انصراف بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.



هانیه نوراله زادهمهال کمالی زارچ مریم عاقلی حاجی آبادي مدیریت بازرگانی بازاریابیعلوم انسانی

مهال کمالی زارچ مریم عاقلی حاجی آبادي فاطمه دهقانمدیریت کسب و کار رفتار سازمانی و منابع انسانیعلوم انسانی

فاطمه خیراندیش میترا آقازاده بافق سیده مهشید میر آتشیمدیریت صنعتی تحقیق در عملیاتعلوم انسانی

سمانه حیدري فاطمه خیراندیش میترا آقازاده بافق مدیریت کسب و کار عملیات و زنجیره تامینعلوم انسانی

فاطمه السادات میر کریمی زارچیعلوم انسانی

زهرا آزاد منش اسماء شیدایی فائزه صبريعلوم انسانی

یگانه دهقانفاطمه فالحنسترن محرابیعلوم انسانی

شقایق مختاريرضا آقازادهسیده فاطمه آل محمدعلوم انسانی

عادله صادقی نژادمعصومه میر باقريشیرین یونسیعلوم انسانی

زینب هیوريتوجید رضا علی حیدريعلوم انسانی

الهه دهقانی محمدآبادي زهرا آزاد منش اسماء شیدایی برنامه ریزي درسی علوم انسانی

فاطمه معینی فرسمیرا عزیزيعلوم انسانی

ساجدالسادات حسینیسید علی حسینیعلوم انسانی

زهرا وکیلی زارچمریم مختاريعلوم انسانی

حمید سعديزهرا نیکوکارعلوم انسانی

بهنوش شفیعیمریم حکیم نیاعلوم انسانی

نعمان درزادهعلوم انسانی

مهدیه زارع اقبالعلوم انسانی

هاجر فرشادعلوم انسانی

زهرا دهقان زادهعلوم انسانی

زهرا حاجی محمديعلوم انسانی

سمانه طاهري نژادعلوم انسانی

الهه السادات آقاییعلوم انسانی

فاطمه یاوريعلوم انسانی

لیال شاه میرزاییعلوم پایھ

مهدیه حسینیعلوم پایھ

سیدمصطفی فالح نژادعلوم پایھ

زهرا ریحانی اشکذريریاضی کاربردي معادالت  دیفرانسیل  و سیستم هاي  دینامیکیعلوم پایھ

زهرا رضایی حسین آباديعلوم پایھ

مینا کوهکنعلوم پایھ

زهرا کریمی رامشه علوم پایھ

زهرا کریمی رامشه مینا طاهرپورریاضی کاربردي ریاضی مالیعلوم پایھ

فایزه حشمتیعلوم پایھ

فایزه فروغی ابريعلوم پایھ

اعظم قوه ندوشن علوم کامپیوتر محاسبات علمیعلوم پایھ

اعظم قوه ندوشن فاطمه دره زرشکیعلوم کامپیوتر داده کاويعلوم پایھ

یاسریاوريشیما میرحسینیعلوم پایھ

مریم عبدلی فهادانکیمیا منشی زاده اشکذريعلوم پایھ

عفت فصیحیمهسا میرزاییعلوم پایھ

روان شناسی عمومی 

روان شناسی تربیتی 

زبان و ادبیات عربی 

رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی

آمار آمار اجتماعی و اقتصادي

زبان و ادبیات فارسی 

فقه و مبانی حقوق اسالمی 

ریاضی محض جبر

ژنتیک 

ریاضی کاربردي آنالیز عددي

ریاضی محض آنالیز



ریحانه نادري علوم پایھ

الهه امراللهی بیوکی علوم پایھ

اتوسا صدري علوم پایھ

مریم السادات آتشی فاطمه امیرزادهعلوم پایھ

فائزه حالج علوم پایھ

مطهره ضیایی یزدي رضا فالح زاده ابرقویی علوم پایھ

الهه امراللهی بیوکی سید علی اکبر محمودي علوم پایھ

اتوسا صدري زهرا عموسلطانی علوم پایھ

ریحانه نادري رضا فالح زاده ابرقویی احمد وائلیعلوم پایھ

سیدعلی اکبر محموديفائزه حالج نازنین کلیمی راخلعلوم پایھ

سجاد هاشمیبهاره خوشحال زادهنعیمه مکارمعلوم زمین زمین شناسی مهندسیعلوم پایھ

مرضیه هاشمپورفاطمه احمدي فرد جواد احمديعلوم پایھ

محبوبه الراجی مهران رفیعیعلوم پایھ

مرضیه میرزایی محدثه گرانمایهعلوم پایھ

زهرا روح اللهیفیزیک فیزیک پالسماعلوم پایھ

زهرا اکبريعلوم پایھ

مرضیه میرزایی علوم پایھ

محبوبه الراجی علوم پایھ

مرضیه هاشمپورفاطمه احمدي فردهواشناسی علوم پایھ

محمد جواد نجفیفنی مھندسی

پوریا امیناییفنی مھندسی

رضا جوانفنی مھندسی

مهدي عبداللهی دولت آبادي رضا غنی زاده مهدي جباريفنی مھندسی

رضا بابایی کوشکی مهدي جعفرپور فنی مھندسی

علی امینی علیرضا کاوه یزديفنی مھندسی

رضا بابایی کوشکی مهدي جعفر پور سجاد کرمی چاه انجیريفنی مھندسی

علی امینی رضا غنی زاده محمد ابراهیم وزیري سرشکفنی مھندسی

سعید پارسائیفنی مھندسی

علی غالمی بنادکوکیفنی مھندسی

سیدمحسن متولی نسرین عباسی مهدیه محب الخامسمهندسی پلیمر فراورشفنی مھندسی

حمیدرضا رنجبر بافقیسیدمحسن متولی کوروش فخاري فنی مھندسی

متین حق شناس محمد برخورداري نسرین عباسی فنی مھندسی

زهرا حکیمیان فر ریحانه یوسفی فري ابادي الهام فالح باغمورتینی مهندسی صنایع بهینه سازي سیستم هافنی مھندسی

صبا سلبمانی طادي طیبه صادقیان ریحانه یوسفی فري ابادي فنی مھندسی

مریم زابلی فاطمه گلزار زهرا حکیمیان فر فنی مھندسی

آرمان کالنتريفنی مھندسی

بهنام رحیمیفنی مھندسی

ایمان برزگريفنی مھندسی

سید مجید ناظريفنی مھندسی

سید حسین ذبحیفنی مھندسی

سجاد کریمیفنی مھندسی

علیرضا هاديمهندسی عمران راه و ترابريفنی مھندسی

شیمی شیمی آلی

شیمی شیمی تجزیه

شیمی شیمی فیزیک

شیمی شیمی معدنی

فیزیک فیزیک هسته اي

فیزیک اپتیک و لیزر

مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

مهندسی برق مخابرات سیستم

مهندسی برق سیستم هاي قدرت

مهندسی صنایع مدیریت مهندسی

مهندسی عمران سازه

مهندسی برق سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

مهندسی شیمی فرآیندهاي جداسازي



ناهید نصیري رضا یزدان شناس علیرضا اکرمی ابرقوییفنی مھندسی

حمیدرضا دهقانپور محمد حسین جان قربان الهام میبدیانفنی مھندسی

سید میالد هاشمی امیر حسین محمدي عزیزآباديفنی مھندسی

فاطمه صدري ریحانه سعیدي مسینه ریحانه غفوري پورفنی مھندسی

محمد علی سعید پور امیر پورمندامیر حسین محمديفنی مھندسی

مریم شباهنگ نیا فاطمه دره زرشکی امیر شایان نصیري مجدفنی مھندسی

فاطمه صدري فاطمه دره زرشکی ریحانه سعیدي مسینه مهندسی کامپیوتر نرم افزارفنی مھندسی

زهرا دباغی مصطفی قانع عزآبادي سارا اسکندري فنی مھندسی

فاطمه جنائی فاطمه خباز زاده محمد کرمی فنی مھندسی

پارمیس گنجعلی هانیه حاجی صفري محمد احمدیان دهاقانی فنی مھندسی

هانیه حاجی صفري فاطمه خباز زاده مصطفی قانع عزآبادي مهندسی مواد سرامیکفنی مھندسی

محمدرضا بهرامیمهندسی معدن فرآوري مواد معدنیفنی مھندسی

حسام الدین ارجمند مزیدي محمدرضا صادقیان زادهمهندسی معدن استخراج معدنفنی مھندسی

حسام الدین ارجمندمزیدي مهندسی معدن ژئومکانیک نفتفنی مھندسی

احمد رضا محسنیفنی مھندسی

نیلوفر حاجی باباي نیافنی مھندسی

علی ابوالحسنی تفتیفنی مھندسی

مهدي نسائیانفنی مھندسی

امیرحسین خالویی کوپاییفنی مھندسی

محمد صادق صحرائیانفنی مھندسی

محمدرضا جعفري هرستانیفنی مھندسی

امیر حسین خیامی نژادفنی مھندسی

محمد عرفان انوريفنی مھندسی

زهره انتظاريفنی مھندسی

عاطفه صحتفنی مھندسی

فرزانه مقامیفنی مھندسی

مریم رحیمی نهوجیفنی مھندسی

نسیم نواب پور منابع طبیعی

ریحانه جاللیعلوم و مهندسی محیط زیست مدیریت و حفاظت تنوع زیستیمنابع طبیعی

پریسا بلماسبمنابع طبیعی

محمد شفیعیمنابع طبیعی

صدیقه مهیا زادهمنابع طبیعی

زهره سیدنوريمنابع طبیعی

نسیم نواب پورخوش ناز منوچهري نیاعلوم و مهندسی مرتع گیاهان دارویی و صنعتیمنابع طبیعی

فاطمه جعفري منصوراباديمهدي نصیریانیمدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك شیمی، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاهمنابع طبیعی

نسرین ابراهیم پورفاطمه قربانیانمدیریت منابع خاك فیزیک و حفاظت خاكمنابع طبیعی

مهالالسادات فانی عاطفه نصیري دهج مدیریت و کنترل بیابان منابع طبیعی

فاطمه دهقان سمیه السادات موسويبرنامه ریزي شهري معماری

فاطمه دهقان برنامه ریزي منطقه اي معماری

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز

مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

مهندسی فناوري اطالعات شبکه هاي ارتباطی و کامپیوتري

مهندسی مکانیک طراحی کاربردي

مهندسی نفت اکتشاف

مهندسی نساجی شیمی نساجی و رنگ

مهندسی مکانیک تبدیل انرژي

مهندسی نساجی فناوري

علوم و مهندسی محیط زیست آلودگی هاي محیط زیست

محیط زیست برنامه ریزي محیط زیست

بیوتکنولوژي کشاورزي 



مریم قاصدي فاطمه میرزائی پور میبديمعماری

الهام رحیمی ببرویی زینب گهرفرمعماری

محیا تاج بخش مریم منتظري هدشمعماری

نیلوفر ساکت یزدي نسترن محققمعماری

محیا تاج بخش مریم قاصدي سارا علی دوستمعماري و انرژي معماری

محدثه ترابی مزرعه ملکیفاطمه پایداري اردکانیسحر اولیائیمعماری

مریم شفیعی باغدارانینوشین السادات تحویلداريشیوا عالیی یزديمعماری

فاطمه صادقی زفرهفاطمه منصوریانمرضیه شاکر اردکانیمعماری

مهندسی معماري 

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.irتماس حاصل نمایند.

                                                                                  مرکز استعدادهاي درخشان دانشگاه یزد

نقاشی 


