اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد (مرحله اول) سال تحصیلی 95-96
ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته-گرایش پذیرش اولیه

نام پدر

 1کبری ترکاشوند
 2مجتبی کمره گره

گل میرزا

حسابداری

یزدان بخش

حسابداری

 3هدی بنیادی

محمدهاشم

علوم اقتصادی

 4احسان شرفی

حسین

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

5

رحمان احمدیانی

محمد

روانشناسی عمومی

6

زینب حمیدی فراهانی

عباس

روانشناسی تربیتی

 7فاطمه ترکاشوند

شمس اله

جامعه شناسی

 8عادل حسن زاده

علی

جامعه شناسی

 9نازنین احمد زاده

کرم اله

زبان و ادبیات فارسی

 10آناهیتا محمدی خراسانی

عبدالمجید

زبان و ادبیات فارسی

 11راضیه همایی رحیمی

ولی اله

الهیات و معارف اسالمی-فقه و مبانی حقوق اسالمی

 12افسانه زارعی

موسی

عرفان اسالمی

 13سید امیر افضلی میر

سید اسداله

آموزش زبان انگلیسی

 14مرضیه صادقیان

عربعلی

حقوق عمومی

 15معصومه ابراهیمی

محمد

حقوق خصوصی

 16مائده باقری مقدم

فرخ

حقوق جزا و جرم شناسی

 17نعیمه حقگو

محمد

مترجمی زبان فرانسه

 18سمیه سنگین آبادی

میکائیل

زبان و ادبیات عربی

 19سید امیر ساعدی

سیدفخرالدین

مترجمی زبان عربی

 20فهیمه امین حاتمی

حشمت اله

مدیریت آموزشی

 21سیده عطیه قوامی همدانی

سیدحسین

برنامه ریزی درسی

 22الهه خاطری

یداله

تکنولوژی آموزشی

 23حمیده توحیدی بهپور

علی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی-حرکات اصالحی

 24امین سپهرنوش جانی

ملک علی

بیومکانیک ورزشی

 25سارا اسمعیلی

فتاح

رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی

 26رویا حیدری
 27محمدرضا طاهری دقیق

علی

مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

ولی اهلل

فیزیک-هسته ای

 28سیما هدایتی

احمد

فیزیک-حالت جامد

 29پوریا طارم نموی

بیژن

فیزیک-حالت جامد

 30زهرا امیدی

آیت اله

فیزیک-اتمی و مولکولی

 31سیامک مرادی

محمد

زمین شناسی مهندسی

 32عبدالمهدی حلوائی لنگه

عبدالحجه

رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 33صالح اشترابه

محمد

زمین ساخت (تکتونیک)

 34فرزاد احمدی

محمد

زمین شناسی اقتصادی

 35فاطمه اسدی مهرگان

صفرعلی

ریاضی کاربردی

 36اعظم پور فتحی

علی حسین

ریاضی محض-آنالیز

 37فرشته اخوان

حسین

علوم گیاهی-فیزیولوژی

 38رویا فیضی

عقیل

علوم جانوری-فیزیولوژی

 39معصومه کتابی

ابوالفضل

علوم گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی

 40احسان گودینی

محمدرضا

شیمی-آلی

 41نیلوفر کرمی

فضل اله

شیمی-آلی

 42مرضیه جاللی ورنامخواستی

مهدی

شیمی-تجزیه

 43زهره سادات باقری

سید عبدالمجید

شیمی-تجزیه

 44سعیده شه پرست

علی حسن

شیمی-کاربردی

 45سحر گیلک

خلیل

شیمی-فیزیک

 46آرزو مرادی

امیر

شیمی-فیزیک
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 47زهرا سامانلو
 48آریا خالدیان

ابراهیم علی

شیمی-معدنی

ابراهیم

باستان شناسی-پیش از تاریخ ایران

 49مهناز ونائی

جهانبخش

مهندسی معماری

 50فاطمه عبدالی ورکانه

حسین

مهندسی علوم باغبانی-گیاهان دارویی ،ادویه ای و نوشابه ای

 51زهرا محمدیان صمیم

رحمان

مهندسی علوم باغبانی-سبزی کاری

 52رضوان شمس

قاسمعلی

مهندسی علوم باغبانی-فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصوالت باغبانی

 53سمیرا عظیمی

محمد

مهندسی علوم باغبانی-میوه کاری

 54مهران هاشمی جوزانی

خداداد

مهندسی مکانیک بیو سیستم -طراحی و ساخت

 55منوچهر رشیدی

مصطفی

مهندسی مکانیک بیو سیستم-فناوری پس از برداشت

 56علیرضا سمائی

مرتضی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی

 57امیرحسین مهران فروز

بهمن

مهندسی علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان

 58امین صمدی

محمدرضا

مهندسی علوم دامی-تغذیه طیور

 59علی ترکاشوند

خان مراد

پرورش و مدیریت تولید طیور

 60حسین سیفی

غالم حسین

مهندسی علوم دامی-اصالح نژاد دام

 61معصومه ترک

نعمت اله

ترویج و آموزش کشاورزی

 62آرزو مالزادگان

عباس

توسعه روستایی

 63فاطمه یوسفی

مراد

مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 64سیده سحر رضوی

سیدعزت اله

مهندسی هواشناسی کشاورزی

 65بشیر فالحی

ناصر

مهندسی سازه های آبی

 66فاطمه حسینی

یوسف

مهندسی اصالح نباتات

 67مهدیه نظام اسالمی

ذبیح اله

مهندسی زراعت

 68سمیه بهرامیان راغب

نجاتعلی

مهندسی حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-شیمی ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

 69تهمینه قیطاسی رنجبر

حسن

مدیریت منابع خاک-منابع خاک و ارزیابی اراضی

 70محمد جواد رضایی

حمید

مدیریت منابع خاک-فیزیک و حفاظت خاک

 71زهره عزیزی

ابراهیم

بیماری شناسی گیاهی

 72اکرم رحیمی
 73سید مهدی اسدی

اقبال

حشره شناسی کشاورزی

سیدعلی اکبر

مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی

 74امیر افسر

علی محمد

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

 75زهرا عندلیبی فاضل

احمد

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 76مسلم والیی طالع

محمدرضا

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 77مجید راه بر

محمد علی

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

 78فرزاد بیات

علی داد

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز

 79پریسا عبدالمالکی

حسین

مهندسی فناوری اطالعات -شبکه های کامپیوتری

 80امیرحسین رضاوند

رضا

مهندسی برق-سیستم های قدرت

 81علی قربانی

حسن

مهندسی برق-کنترل

 82نسترن حاتمی مهر

غالمرضا

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

 83سمیه شجاعی خواه

صفرعلی

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

 84فاطمه عبادی

قباد

مهندسی عمران-سازه

 85مسعود قمری

هوشنگ

مهندسی عمران-سازه

 86حدیث کهریزی

اسد

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
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