




 سمه تعالیاب

اعالم می  به شرح زیر را    - 399اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ویژه ممتازین سال تحصیلی  بدین وسیله تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز

 دارد.

توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

-  باشد. میدانشجو منوط به تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور  نهایی پذیرش 

 وی جلوگیری تحصیل، از ادامه در هر مرحله ای از پذیرش و یا تحصیلدر مدارک ارائه شده توسط داوطلب،  مطالب خالف واقعدر صورت مشاهده  هرگونه   -2

 انجام خواهد شد.و پی گیری قانونی 

در یکی از رشته  اعالم اسامیحداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از  الزم ،   شده استبه عنوان پذیرفته شده اعالم  گرایش –دو رشته افرادی که نامشان در  -3

  ها نام آن ها را حذف کند. گرایش - در یکی از رشتهبود ها انصراف خود را  اعالم نمایند. در غیر این صورت دانشگاه مجاز خواهد 

-ست از طریق پتا  یک هفته بعد از اعالم اسامی   حداکثر صورت کتبیقصد انصراف از پذیرش دارند الزم است انصراف خود را به که  پذیرفته شدگانی

 اعالم نمایند. به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه(      grasch@shirazu.ac.irالکترونیکی   )       

انشگاه از   طریق سایت دو همزمان با ثبت نام پذیرفته شدگان از طریق کنکور سراسری ،  هماهنگ ، چگونگی ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان -5

 .شوداز هر گونه تماس تلفنی یا مراجعه حضوری جهت اطالع از این موضوع به واحدهای مختلف دانشگاه خودداری خواهشمند است  .اعالم خواهد شدشیراز 

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز



 

 

 

 

 از طریق آیین نامه ممتازین دانشجو می پذیرند. 97اسامی پذیرقته شدگان در  مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز که برای سال 

کارشناسی ارشد ایشرگ –رشته  نام و نام خانوادگی دانشکده

------  افزاره های میکرو و نانوالکترونیک –مهندسی برق 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی برق و 

کامپیوتر

 آقای علی قاضی زاده

خانم سارا دانش پناه

 مدارهای مجتمع الکترونیک -مهندسی برق

 آقای سعید پارسائی

 آقای حسن وجدانی

 آقای محمدرضا زارع

آقای پوریا امینایی

 مخابرات سیستم  -مهندسی برق 



 مخابرات میدان  -مهندسی برق  آقای سینا شیبانی

 آقای احسان نوابی

 آقای سید محسن علی پور

 آقای مهدی جباری

 آقای محسن آگاه

 آقای رهام کالیی

 

 

 قدرت  -مهندسی برق 



 آقای محمدعلی قائمی فر

 آقای عرفان اکبری

آقای محمد حسن جانفشان

 کنترل –مهندسی برق 



 خانم آوا فقیهی

 انیسلطخانم فاطمه 

آقای علی یزدان پناه

 آقای مسعود جمشیدیان

 نرم افزار –مهندسی کامپیوتر 





 آقای میثم دادگر

آقای مسعود جمشیدیان

 رایانش امن –مهندسی کامپیوتر 

 

 آقای امید رجایی

 خانم مهسا کشتکار

آقای محمد امین رخشنده رو

مدیریت سیستم های  –مهندسی فناوری اطالعات 

 اطالعاتی

 

 (نده اداد )انصراف  خانم سارا دانش پناه

 آقای مهرداد ظفری

 بیوالکتریک –مهندسی پزشکی 

 

 معماری سیستم های کامپیوتری --------





 یایآقای پوریا امین

 خانم شیرین محبی

 خانم راضیه مسعودی

 آقای رضا یزدان شناس

و رباتیکز هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر   





 آقای صادق صالحی نسب

 آقای جواد رضا زاده

 آقای محمدامین علوی

 اکبری مقدمآقای علیرضا 

 آقای محمدرضا تنورساز

 

 

تبدیل انرژی –مهندس مکانیک 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی مکانیک

 

 خانم نادیا معتضدیان

آقای علی میرزایی

 

طراحی کاربردی –مهندسی مکانیک 

 آقای سید سعید میرباقری

 آقای پوریا شادکامی

 آقای علی قمری

 انرژی و محیط زیست -مهندسی سیستم های انرژی

آقای احسان پارسا زاده
 کاربرد پرتوها –مهندسی هسته ای 





 آقای ساالر شکاری

 

 مهندسی دینامیک پرواز و کنترل

 

 آقای علی رونده

 )انصراف داه اند(آقای یاور اعرابی

 آقای علی خدادوست

 آقای متین نیک صفت

 آقای محسن نیک فرجام

 آقای احسان نیک فرجام

 

 

 

 

  فرایندطراحی -مهندسی شیمی

 

 



 

 

 

 

 

مهندسی شیمی، نفت 

و گاز

 آقای حسین بحرینی

 

 ترموسنتیک -مهندسی شیمی 

 آقای سید محمود سیاسی نژاد
 

 شبیه سازی و کنترل فرآیند –مهندسی شیمی 

 آقای علی خدادوست

آقای سید محمود سیاسی نژاد

 فرایندهای جداسازی –مهندسی شیمی 

 آقای محسن نیک فرجام

 احسان نیک فرجامآقای 

 

  محیط زیست –مهندسی شیمی 

 

 )انصرا ف دادند( آقای احمدرضا کمانی

 آقای طاها زرین

 خانم غزال پیروزی

 

 

 مهندسی مخازن هیدروکربوری -مهندسی نفت 

 



 فراوری و انتقال گاز -مهندسی گاز آقای مهرداد طاهرزاده

 

 آقای مسعود شفیعی

 آقای فرزین داوودی

 محمدآصفیآقای 

 آقای اسماعیل هدایتی

 بهره برداری –مهندسی نفت 

 

 

 

 

 

 



 

 

آقای حسین ابراهیمی  شکل دادن فلزات –مهندسی مواد 



مهندسی

 خانم زهرا ثابت 

 آقای علی حجازی

 آقای مهدی نصرالهی نژاد

 آقای ایمان باصری

آقای سید حسن حسینی یزدی

 

 

  خوردگی و حفاظت مواد –مهندسی مواد 

 

 خانم زهرا ثابت 

 آقای علی حجازی

 آقای مهدی نصرالهی نژاد

 خانم مژده پیروی 

 حانم پرنیا ایروانی

 ن ابراهیمییآقای حس

شناسایی و انتخاب روش ساخت  –مهندسی مواد 

 مواد مهندسی

 آقای محمد نیک صفت

اقای سید عبدالرحمان حسینی فرادنبه

 سازه –مهندسی عمران 

 

 محیط زیست –مهندسی عمران  متقاضیان در مصاحبه قبول نشده اند.هیج یک از 

 

 ژئوتکنیک –مهندسی عمران  هیج یک از متقاضیان در مصاحبه قبول نشده اند.

 

 )انصرافدادند(خانم سمیه نوروزی 

 کار خانم فاطمه گل

 سازه های هیدرولیکیآب و  –مهندسی عمران 

 نشده اند. هیج یک از متقاضیان در مصاحبه قبول

 

 

 سنجش از دور - نقشه برداریمهندسی 

 

 

 خانم بهاره خواجه پور

 خانم سمیه نوروزی

 

 

 مهندسی عمران مدیریت منابع آب 



 هنر و معماری
  معماری

 

 آقای امیرحسین واعظی

 خانم فاطمه نوروزی

 خانم کیانا نوری زاده

 خانم حانیه پودینه

 

  معماری منظر
 خانم فاطمه نوروزی 

 خانم غزل وردی زاده

  پژوهش هنر

 خانم ساناز کاظمی

 خانم نگار مقدس

 خانم فاطمه پرجگر جهرمی

 برنامه ریزی شهری

 آقای روزبه عدالتی

 خانم زهرا مکتبی فرد

 خانم زهرا سادات منتصری

  طراحی شهری -شهرسازی

 

 خانم زهرا حسن دایی

 آقای سید علی اسدی نیا

 خانم کیمیا حق نگهدار

  برنامه ریزی منطقه ای
 خانم مهسا دهقانیان

 خانم ملیکا زارعی  

  حقوق خصوصی حقوق و علوم سیاسی

 خانم مریم عارفی

 خانم زهرا غالمپور

 آقای آرتین جهانشاهی



 خانم راضیه ایوبی

 بین الملل حقوق

 

 

 خانم مهال فتحی

 اقای سعید استوار

 آقای میکائیل کریمی

 

 حقوق عمومی 

 فرد زاده آقای سجاد

 آقای علی سرفرازی

 حقوق جزا و جرم شناسی

 

 رضا محمدی نیا

 رضا زاده  آقای سید علی محمد 

 آقای اسماعیل پیمان زاده

 خانم زهرا مهدوی

علوم اجتماعی، 

 اقتصاد و مدیریت

  حسابداری

 

 خانم شیدا رستمی 

 آقای احمد مطوری

 بازاریابی -مدیریت بازرگانی

 

 خانم ملیکا حسینی

 خانم فاطمه عسکری

 آقای امیرحسین محمدیان



 

  تولید و عملیات -مدیریت

 

 آقای سجاد فرهادپور

 آقای علیرضا رشیدی

 آقای سید محمد موسوی

 آقای حمیدرضا جواهریان

 مدیریت توسعه منابع انسانی 

 

 آقای علیرضا زمانی

 آقای یوسف روزبان

 

 جامعه شناسی

 

 آقای ولی اله شمسی

 کوشکی زادهآقای فرید 

 خانم فریبا تیز دست

 آقای میثاق ایجادی

 خانم کیانا قائدی جمعیت شناسی 

 خانم سحر ابوالحسن بیگی مطالعات زنان گرایش زن و خانواده

  اقتصاد انرژی- علوم اقتصادی

 

 ند( ه ا)انصراف داد خانم فاطمه آقایی

 خانم فاطمه اسدی        

 آقای حامد رستمی  اقتصاد اسالمی  –علوم اقتصادی 

 

 اقتصاد نظری   – علوم اقتصادی

 

 

 خانم صبا مصباحی

 خانم غزاله بهرامی

 خانم زهرا رحیمی

خانم فاطمه آقایی



مدیریت توسعه پایدار  –جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

 روستایی

 خانم بتول آبان گاه

آقای رامین البرزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 آبیاری و زهکشی

 

 خانم فاطمه جوانمردی

 خانم هانیه دبیری

 سازه های آبی

 

 

 خانم فاطمه جوانمردی

 هانیه دبیریخانم 

 هواشناسی 
 خانم الهه حقانی

 خانم فاطمه حیدری

 درختان میوه  –علوم باغبانی 
 خانم فاطمه رحمانیان 

 آقای علی اسدی الری

 آقای علیرضا تیمناک گیاهان زینتی –علوم باغبانی 

 سبزی کاری  –علوم باغبانی 
 ) انصراف داده اند(آقای علیرضا تیمناک

دانشکده ادبیات و 

 علوم انسانی

  ادبیات فارسی زبان و

 

 ریحانه قاسمیخانم 

 خانم فاطمه خشنو

 زهره اله کرمی

 تاریخ ایران اسالمی

 

 آقای محسن جعفری

 خانم فائزه فرهادی



 







 

 محصوالت گلخانه ای –علوم باغبانی 
 خانم سارا جمشیدی

 خانم مرجان توکلی علوم باغبانی فیزیولوژی و اصالح گیاهان دارویی

 خانم محدثه روستائیان

شیمی،  –مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 

 حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
 خانم حانیه شیخی

 خانم مریم هوشمند

 )انصراف دادند( خانم ریحانه حقیقت جو فیزیولوژی دام  –علوم دامی 

 خانم ملیکا دهداری دامنژاد اصالح   –علوم دامی 

 خانم سارا باقری ژنتیک و بهنژادی گیاهی

  منابع طبیعی و محیط زیست گیاهان داروئی

 

 

 خانم عطیه امین دین 

 خانم زهرا نفری

 خانم غزاله دهقانی مدیریت مناطق بیابانی

 خانم فاطمه نصر فیزیولوژی گیاهان زراعی –اگروتکنولوژی 

 غذایی مواد شیمی   –علوم صنایع غذایی 
 آقای عرفان پورآرین

 خانم شیوا تحریری

 مواد غذایی فناوری  –علوم  صنایع غذایی 
 آقای عرفان پورآرین

 آقای محمد پارسائی

 خانم فاطمه دهقان کشاورزیحشره شناسی  –گیاه پزشکی 

 خانم فاطمه نوروزی  بیماری شناسی گیاهی –گیاه پزشکی 

 خانم فاطمه رنجبر

 هیج یک از متقاضیان در مصاحبه قبول نشده اند. طراحی و ساخت -بیوسیستممکانیک مهندسی 

 هیج یک از متقاضیان در مصاحبه قبول نشده اند. فناوری پس از برداشت –مهندسی مکانیک بیوسیستم 

بیوتکنولوزی کشاورزی

 

 خانم صدیقه وطن دوست

 خانم سارا باقری



 اقتصادکشاورزی



 

 خانم مریم کنعانی

 خانم آمنه کمالی

 المرضا نژادیانخانم پگاه غ )داراب (درختان میوه   –علوم باغبانی 

 خانم زهرا دامن باغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم

 

 علوم

 شیمی آلی 

 

 خانم فاطمه زارع

 بیگدلی زادهخانم فاطمه 

 آقای محمدرضا دانشور

 خانم نیلوفر خرم منفرد شیمی معدنی

 خانم افروز ازاد شیمی فیزیک 

 خانم بی تا راهب

 خانم پریسا نوذری اختر فیزیک نجوم و –فیزیک 

 آقای شهریار بزمی ذرات بنیادی–فیزیک 

 خانم زهرا غلپاش فیریک اپتیک و لیزر

 آقای محمد نوبخت سامانه های پیچیدهفیزیک آماری و 

 فیزیک ماده چگال
 هیج یک از متقاضیان در مصاحبه قبول نشده اند.

 خانم فاطمه باقر زاده سریزدی آمار ریاضی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانم راضیه هاشمی زیست محیطی-زمین شناسی

 خانم اسما راهنما تکنونیک –زمین شناسی 

 آب شناسی –زمین شناسی 

 

 مریم اکبریخانم 

 آقای علی سلیمانی

 خانم مریم فهندژ سعدی آنالیز عددی –ریاضی کاربردی

 خانم مینا طالب پور

 بهینه سازی –ریاضی کاربردی 

 

 خانم فاطمه حیدری فر

 خانم آرمینا شریعت

 خانم مریم فهندژ سعدی جبر–ریاضی 

و ديفرانسيل  معادالت -ریاضی کاربردی

 ديناميكيهاي سيستم

 خانم زهرا رضائی حسین آباد

 آقای محمدجواد صابری نیک

دانشکده 

 دامپزشکی

 فیزیولوژی

 

 خانم ریحانه حقیقت

 



 

 

 

 

 

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

 بالینی روانشناسی

 خانم سارا کیومرثی

 اخالقیخانم نرجس 

 آل محمد  خانم سید فاطمه

 خانم نسترن محرابی

 سید سعید مددی آقای

 خانم سیده سارا فرج زاده

 آموزش پیش دبستانی

 خانم فاطمه دالل زاده 

 خانم مهسا اژدری

 خانم یاسمین سجادی فر

 خانم الهه نصرالهی

 یادگیری و کنترل  –رفتار حرکتی 

 کمال آبادی فائزه سعدیخانم 

 غزال شمشیریخانم 

 رشد حرکتی –رفتار حرکتی 

 فائزه سعدی خانم

 مهاجر سید حسن موسویآقای 

 سمانه ضرغامیخانم 

 بالینی -فیزیولوژی وورزشی 

 خانم صدیقه سادات امیری

 خانم فاطمه سادات روح االمینی

 آقای مصطفی ذوالفقاری

 



 فیریولوژی ورزشی کاربردی

 خانم نازیال حیدری

 خانم قاطمه زینلی 

 خانم زینب خیرآبادی

 

 تغذیه ورزشی

 ذوالفقاریآقای مصطفی 

 خانم فاطمه حیاتی

 خانم صدیقه سادات امیری

 روانشناسی تربیتی

 

 

 خانم فاطمه نادری

 خانم مهسا اژدری

 علم سنجی –علم اطالعات و دانش شناسی 

 
 خانم مهشید شرکت العباسیه

 مدیریت اطالعات –علم اطالعات و دانش شناسی 

 

 خانم مهسا امیری 

 آقای بهراد فرزدی

 روانشناسی کودکان استثنایی

 خانم اعظم دلیر سنگی

 خانم شهره زارعی

 آقای رضا آقازاده

 خانم سیده مرضیه سجادیان

 زهرا رفعت جو مدیریت آموزشی 

 


