اسامی پذیزفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آسمون سال تحصیلی 94-95

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته قبولی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

هصغفی ًظام خْاٍ

صتاى ّ ادتیات فاسسی

هصغفی آرسی ًْلاتی

آهْصش صتاى اًگلیسی

سلیوَ سادات حاهذ صادٍ

آهْصش صتاى اًگلیسی

فاعوَ صالح آتادی

حمْق خصْصی

عاُشٍ دلثشی

ػلْم لشاى ّ حذیث

حسیي صادلی

ػلْم لشاى ّ حذیث

سواًَ لٌثشی اتذال آتادی

الِیات ّ هؼاسف اسالهی – فلسفَ ّ حوت اسالهی

اػظن اکثشی تثاس

الِیات ّ هؼاسف اسالهی – فلسفَ ّ حوت اسالهی

هحوذ ضاٍ هشدای تٌذ لشاء

الِیات ّ هؼاسف اسالهی – فمَ ّ هثاًی حمْق اسالهی

هؼصْهَ اتٌاس

الِیات ّ هؼاسف اسالهی – فمَ ّ هثاًی حمْق اسالهی

صُشٍ ػلی حسیٌی

هتشجوی صتاى ػشتی

احوذ ایضی

هتشجوی صتاى ػشتی

فاعوَ حاتوی اتذال آتاد

صتاى ّ ادتیات ػشب

هشضیَ صاسػی

صتاى ّ ادتیات ػشب

آصیتا کشدی
ایواى هٌصْسیاى خْاجَ لٌگی

آب ّ ُْاضٌاسی –اللین ضٌاسی – آب ّ ُْا ضٌاسی
کاستشدی
جغشافیا ّ تشًاهَ سیضی ضِشی  -آهایص ضِشی

فشصاًَ ساصلی چِاص کٌی

-جغشافیا ّ تشًاهَ سیضی ضِشی تشًاهَ سیضی هسکي

ًؼیوا سادات اًْضا

هذیشیت ّسصضی  -هذیشیت ساُثشدی دس ساصهاى ُایّسصضی
سفتاس حشکتی – یادگیشی ّ کٌتشل حشکتی

سْسي دالّسی همذم

هذیشیت ساُثشدی دس ساصهاى ُای ّسصضی

ضیوا سضایی

فیضیْلِْژی ّسصضی – فیضیْلْژی ّسصضی هحض

هیتشا سضایی

-فیضیْلْژی ّسصضی  -فیضیْلْژی ّسصضی کاستشدی

هشضیَ ًضل آتادی

آهاس سیاضی

هِذی خذا تٌذٍ هایْاى

آهاس سیاضی

سواًَ حسیٌی ثاًی

سیاضی کاستشدی  -آًالیض ػذدی

ػاسفَ اسشاسی

سیاضی هحض  -جثش ًظشیَ گشاف ّ تشکیثات جثشی

هحثْتَ تخص ػلی

سیاضی کاستشدی  -تحمیك دس ػولیات

اکشم صالحی

ػلْم تصوین ّ هٌِذسی داًص

الَِ فیض آتادی

صیست ضٌاسی سلْلی هلکْلی

هشین تِشاهی ًسة

صیست ضٌاسی -سلْلی هلکْلی

سحش آلا کالى

صیست ضٌاسی– تیْضیوی

ػلیشضا تیشام صادٍ

صیست ضٌاسی تیْضیوی

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ًؼیوَ تْاًا

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

هشتضی هْدب

صیست ضٌاسی – تیْسیستواتیک جاًْسی

حویذ ساصلٌذی

ضیوی فیضیک

اسصّ ضْسّسصی

ضیوی آلی

هحوذ سحواًی فشهاى آتادی

ضیوی تجضیَ

کثشی لاسوی

ضیوی هؼذًی

ٌُگاهَ اعِشی فش

ضیوی آلی

صُشا صثاصادٍ

فیضیک ُستَ ای

هجتثی صساع ضخٌَ

فیضیک – جاهذ

ًیشٍ ًجف صادٍ

فیضیک – رسات تٌیادی

ًشگس هِشصاد

ژئْ فیضیک – هغٌاعیس سٌجی

فاعوَ اسوؼیلی

ژئْ فیضیک – گشاًی سٌجی

هصغفی غالهی

هٌِذسی ػوشاى – ساصٍ

هشین لشتاًی پْس

هٌِذسی هؼواسی

ًاصش فشهاًثش

هٌِذسی هْاد – هتالْژی صٌؼتی

حسیي تْکلی

هٌِذسی هْاد – هتالْژی صٌؼتی

هشین فشّصاى

هٌِذسی هکاًیک – تثذیل اًشژی

اهیذ سؼذی خاًی

هٌِذسی هکاًیک – عشاحی کاستشدی

فاعوَ سجثی

هٌِذسی هکاًیک – عشاحی کاستشدی

تی تی ُذی کاظویاى تشتماى

-هٌِذسی تشق  -هذاسُای هجتوغ الکتشًّیک

عاُشٍ اکثشی

هٌِذسی تشق  -افضاسٍ ُا ًاًْ ّ هیکشّ الکتشًّیک

ًجوَ ُاضوی خشم

هٌِذسی پضضکی

اػظن حیذسیاى

هٌِذسی تشق – سیستن ُای لذست

سویَ ػثذ اللِی

هٌِذسی تشق –الکتشًّیک لذست ّ هاضیي ُای
الکتشیکی

تْجَ  :ثثت ًام پزیشفتَ ضذگاى تَ صْست هطشّط هی تاضذ  ّ ،تایستی تْسظ ساصهاى سٌجص
آهْصش کطْس تَ تاییذ ًِایی تشسذ .

