
(ذخیره)اسامی پذیرفته شدگان(اصلی)اسامی پذیرفته شدگانرشته تحصیلیدانشکده/ پردیس 

محسن سعيدي جامعه شناسی مسائل اجتماعی ايرانعلوم انسانی

فاطمه سرگزيجامعه شناسی اقتصادی و توسعهعلوم انسانی

بهناز شيخ شريعتي كرماني جغرافيا و برنامه ريزی شهریعلوم انسانی

مريم كاظميعادله امامي جمعيت شناسیعلوم انسانی

فاطمه پروينسعيده كالته رحمانيمهندسی مالی-  مالیعلوم انسانی

اميرعلي رهنما

ميالدقنبري

فرشيد جهانشاهي نژادتوليدوعمليات- مديريت صنعتی علوم انسانی

منصوره عليقيان باغ خندانشيمی تجزيه-  شيمیعلوم پايه

ندا كالنتر محمدآبادسيستم- مخابرات-  مهندسی برقفنی مهندسی

عليرضا دهاني كيوانيعليرضاكاوه يزديقدرت-  مهندسی برق فنی مهندسی

احسان ايزدي يزدان آباديبهينه سازی سيستم ها-  مهندسی صنايعفنی مهندسی

مهناز نقش نيل چيزنجيره تامين-  مهندسی صنايعفنی مهندسی

زهره غفوري فردژئوتكنيك-  مهندسی عمرانفنی مهندسی

زهره تركيالهام برخورداريشبكه های كامپيوتری- مهندسی فناوری اطالعاتفنی مهندسی

محدثه السادات صابري نژاد اناريهوش مصنوعی و رباتيكز- مهندسی كامپيوترفنی مهندسی

عارف فياضيفرآوری مواد معدنی- مهندسی معدنفنی مهندسی

محمدحسين رضائيتبديل انرژی- مهندسی مكانيكفنی مهندسی

فاطمه كريمي

مهال بصري عطار

فائزه تفرشيفرشته حبيبيمعماریهنر و معماری

 مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه يزد

 يا رايانامه 035- 31234486 پذيرفته شدگان مي توانند جهت اطالع از نحوه ثبت نام نيمه اول شهريورماه به سايت دانشگاه يزد مراجعه و يا با مركز استعدادهاي درخشان با شماره تلفن 

talented-std@offices.yazd.ac.irبديهي است ثبت نام قطعي پس از پذيرش علمي و تائيد سازمان سنجش و تائيد دبيرخانه هيات مركزي گزينش .   تماس حاصل نمايند

.دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود

فاطمه طاهري آزاد بازاريابی-  مديريت بازرگانی علوم انسانی

بسمه تعالی
 دانشگاه یزد1402-1401اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون  مقطع دکتری سال تحصيلی   

.       ، اسامي پذيرفته شدگان به شرح ذيل اعالم مي شود1401-1402 نفر متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع دكتري سال تحصيلي131ضمن آرزوي موفقيت روزافزون براي 

 به پست الکترونيک مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه يزد 1401/05/15پذيرفته شدگان عزيز الزم است فرم تکميل شده الف را همراه با تصوير صفحه اول شناسنامه تا روز  شنبه مورخ 

.  ارسال و يا به صورت حضوري تحويل مركز استعدادهاي درخشان دانشـگاه واقع در ساختمان شهيد احمدي روشن نمايندtalented-std@offices.yazd.ac.irبه آدرس  

ندا پرتانيانشهرسازیهنر و معماری


