
ذخیره 2ذخیره 1اصلیظرفیت کل

فاطمه ستارروابط بین الملل 

سید مصطفی زارع زاده مهریزيعلوم سیاسی 

نیوشا زرینجغرافیا و برنامه ریزي شهري برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی شهري 

شایان خدامراد کجالرسنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی سنجش از دور

امید وحید دستجرديفائزه کامیابی امنیهملیکا امینحسابداري 

زهرا کدیور پورمحمد بقائی شهرکینیکتا جمشیديمدیریت مالی 

الهام بویري منجی علوم  اقتصادي اقتصاد مالی - اسالمی

اشکان ظهرابی نصرآباد سفلی علوم  اقتصادي اقتصاد شهري

اشکان ظهرابی نصرآباد سفلی الهام بویري منجی سیده زهرا میرغیاثیعلوم  اقتصادي اقتصاد نظري

رقیه سیامکداود جعفري چالشتريمدیریت بازرگانی بازاریابی

محمد دباغیانمجتبی رادفرپریسا پرویزيمدیریت کسب و کار رفتار سازمانی و منابع انسانی

سیده مطهره موسويفاطمه خدابخشی پاریزيحمیدرضاجواهریانمدیریت صنعتی تحقیق در عملیات

زهرا کدیورپورفاطمه تفکري بافقیمدیریت کسب و کار عملیات و زنجیره تامین

روح اهللا راهدارمصطفی مزارعی احسان طالبی روان شناسی تربیتی 

روح اهللا راهدارزهره فرج زادهفرخنده گودرزي

علی ترکاشوندنیلوفر سلطانیلیال محمد زمانی

مصطفی مزارعی احسان طالبی سید مهرداد فاطمی آذرخوارانبرنامه ریزي درسی 

سید حسین توحیديتفسیر و علوم قرآن 

زهرا نکودانشحدیث السادات حسینی

محمد زبدهمحمد جواد فیروزي

خدیجه رازسولقانیشیمی شیمی تجزیه

محمدرضا کاویانی نیا

رهام کالیی

مائده کدخداییمهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

سما پروازفاطمه اسديامیر حسین هاتفیمهندسی برق سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

زهره پناهیمهندسی پلیمر فراورش

سید اکبر طاهرسعید نادريجواد احمدي شهرکیمهندسی صنایع بهینه سازي سیستم ها

سید اکبر طاهرمحمدرضا میرزادهمجتبی رادفرمهندسی صنایع مدیریت مهندسی

الهه قربانی

فردوس خیراندیشمهندسی عمران ژئوتکنیک

زینب تنهامهندسی کامپیوتر- شبکه هاي کامپیوتري

ابوالفضل کاشیانیمهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز

مژه پیرويمهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

امیر محمد نصر زاده بافقیمهندسی معدن فرآوري مواد معدنی

سید علیرضا میر اسمعیلی

محمد مالنوري

محمد امین صفري

زهرا شهدوستمهسا دهقانیانبرنامه ریزي شهري 

محمد مهدي شیخ ویسیمحمد مهدي شیخ ویسیملیکا زارعیبرنامه ریزي منطقه اي 

فائزه توسلی کجانیفاطمه نوروزي حانیه پودینه

احسان اسمعیلی پور شیخانیمحمد کرامتی

احسان اسمعیلی پور شیخانیفاطمه نصیري بروجنیفاطمه نوروزي معماري و انرژي 

فقه و مبانی حقوق اسالمی 

مهندسی برق سیستم هاي قدرت

مهندسی عمران سازه

نام رشته/ گرایش
ظرفیت پذیرش

روان شناسی عمومی 

مهندسی مکانیک طراحی کاربردي

مهندسی برق مخابرات سیستم

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.

بسمه تعالی

اسامی  پذیرفته شدگان بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی   1399-1400   دانشگاه یزد (سهمیه دانشجویان خارج از دانشگاه)

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.ir تماس 

حاصل نمایند.

                                                                                            مرکز استعدادهاي درخشان دانشگاه یزد

مهندسی معماري 

اسامی پذیرفته شدگان

مهندسی مکانیک تبدیل انرژي


