نحوه ثبت نام پذیزفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان سال 6931

گزس ٍاطُ اٍلیِ = وذ هلی
شناسه کاربزی= تِ لیست صیش هشاجعِ ضَد
داًطىذُ ادتیات
ًام ٍ ًام خاًَادگی

سضتِ

ضٌاسِ واستشی

حذیث حیذسی

صتاى ٍ ادتیات عشب

U6900111169

فْیوِ وشهی داستیذی

هتشجوی صتاى عشتی

U6900111009

لیال وَثشی

صتاى ٍ ادتیات عشب

U6900111169

ساهاى صفشی

هتشجوی صتاى عشتی

U6900111009

پشیا هلىی

حمَق خصَصی

U6900111199

ضاّیي لضایی

صتاى ٍ ادتیات اًگلیسی

U6900111199

فشصاًِ اهجذیاى

آهَصش صتاى اًگلیسی

U6900111199

فاطوِ خشاساًی

صتاًطٌاسی

U6900111161

هظگاى آرس خَ

صتاى ٍ ادتیات فاسسی(هحض)

U6900111196

فاطوِ هحوذی

صتاى ٍ ادتیات فاسسی(هحض)

U6900111069

پشیسا وشهی

صتاى ٍ ادتیات فاسسی(تطثیمی)

U6900111160

صثا لٌثشی

صتاى ٍ ادتیات فاسسی(پایذاسی)

U6900111161

سحش هیشی طٌِْ

صتاى ٍ ادتیات فاسسی(تطثیمی)

U6900111169

ضیوا غالهی تیاهِ

فمِ ٍ هثاًی حمَق

U6900111166

سعیذ ًعوتی

فلسفِ ٍ حىوت اسالهی

U6900111160

علی عثذالولىی

طئَهَسفَلَطی

U6900111169

آسصٍ ًصشتی

اللین ضٌاسی

U6900111166

یاسوي تاتاهشادی

تشًاهِ سیضی سٍستایی

U6900111166

داًطىذُ علَم اجتواعی
ًام ٍ ًام خاًَادگی

سضتِ

ضٌاسِ واستشی

صّشا ساله

هذیشیت آهَصضی

U6900111169

صّشا عثذالولىی

واسآفشیٌی گشایص ساصهاًی

U6900111091

ساسا واوائی هجذ

واسآفشیٌی گشایص گشدضگشی

U6900111066

صیٌة وشیوی یىتا

علن اطالعات ٍ داًص ضٌاسی

U6900111166

ٍجیِْ اتشاّیوی فیشٍص آتادی

سٍتط تیي الولل

U6900111199

هاًذاًا اهجذیاى

علَم سیاسی

U6900111191

سیاٍش حیاتی

علَم سیاسی

U6900111190

حذیث جلیلیاى

تَسعِ التصادی ٍ تشًاهِ سیضی

U6900111160

فاطوِ هشادی

علَم التصادی(ًظشی)

U6900111166

سویشا ضادٍش

التصاد اًشطی

U6900111166

هحوذ سضا هعواس تاضی

علَم اجتواعی گشایص جاهعِ ضٌاسی

U6900111190

سپیذُ تْادس

علَم اجتواعی گشایص هطالعات فشٌّگی

U6900111196

صّشا ضشیفی

هطاٍسُ گشایص خاًَادُ

U6900111199

خذیجِ فتاحی صادُ

هطاسُ گشایص هذسسِ

U6900111196

سٍیا عاهشی

هطاسُ گشایص ضغلی

U6900111199

سَها هحوذی

هطاسُ گشایص تَاًثخطی

U6900111190

اهیش سٌجاتی

سٍاًطٌاسی عوَهی

U6900111196

فائضِ یَسفی

حساتذاسی

U6900111199

داًطىذُ علَم
ًام ٍ ًام خاًَادگی

سضتِ

ضٌاسِ واستشی

هعصَهِ حاتوی فش

اتوی هَلىَلی

U6900111069

هیالد صَفی

حالت جاهذ

U6900111060

پشیسا سْشاتی پیش دٍستی

فیضیه اتوسفش

U6900111066

آًالیض سیاضی

U6900111100

ساحلِ فتاح تیگی

سهض ٍ وذ

U6900111090

فاطوِ سْاهی ًظاد

آًالیض سیاضی

U6900111106

فاطوِ جٌت الوىاى

آًالیض سیاضی

U6900111161

صّشا وشهی

لیال پشٍادیذُ

آًالیض عذدی

U6900111169

صذیمِ اسواعیل صادُ

تحمیك دس عولیات

U6900111166

هْشاى سادن

علَم سلَلی ٍ هَلىَلی

U6900111106

ًىیسا لوشی

علَم سلَلی ٍ هَلىَلی

U6900111109

ًگاس تیگلشی

علَم جاًَسی گشایص فیضیَلَطی جاًَسی

U6900111160

هْذیس سْیلی

علَم گیاّی گشایص فیضیَلَطی گیاّی

U6900111169

هاسال افطیي پَس

تیَضیوی

U6900111109

فشیثا لٌثشی

آهاس سیاضی

U6900111106

صثا لٌثشی پَس

آهاس سیاضی

U6900111109

سضا چشاغی

آهاس سیاضی

U6900111109

داًطىذُ ضیوی
ًام ٍ ًام خاًَادگی

سضتِ

ضٌاسِ واستشی

وظال وثیشی

ضیوی تجضیِ

U6900111066

هشین دس صهاى

ًاًَ ضیوی

U6900111100

لیال ویافش

ضیوی آلی

U6900111069

صثا دتیشیاى

ضیوی واستشدی

U6900111060

پشدیس وطاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی
ًام ٍ ًام خاًَادگی

سضتِ

ضٌاسِ واستشی

فاطوِ سلیوی هستعلی

هٌْذسی آب – هٌاتع آب

U6900111099

هشین حسیي صادُ

علَم داهی – تغزیِ ًطخَاس وٌٌذگاى

U6900111099

صیٌة ولًَذ

علَم داهی – تغزیِ طیَس

U6900111169

هشین هشادی تاصُ آتادی

علَم داهی – فیضیَلَطی دام

U6900111199

عاطفِ السادات حماًی

علَم ٍ هٌْذسی جٌگل

U6900111169

سحش اهیشی

تیَتىٌَلَطی وطاٍسصی

U6900111191

عاطفِ تضگذاسی

طًتیه ٍ تِ ًظادی وطاٍسصی

U6900111099

یعمَب ًَسٍصی

حطشُ ضٌاسی وطاٍسصی

U5600111169

هْتاب هْش ویص

صساعت

U6900111166

هشین سلیوی

هىاًیه تیَسیستن -طشاحی ٍ ساخت

U6900111196

فشاًِ خذاهشادی

هىاًیه تیَسیستن -فٌاٍسی پس اص تشداضت

U6900111190

سویشا پاوذل

علَم ٍ هٌْذسی خان – هذیشیت حاصلخیضی ٍ تیَتىٌَلَطی خان

U6900111096

گشایص تیَلَطی خان
فیشٍصُ غالهی ویًَاًی

هذیشیت هٌاتع خان گشایص فیضیه ٍ حفاظت خان

U6900111061

فشّاد تضم

تَسعِ سٍستایی

U6900111160

حاهذ ًظشی داسخَسی

تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس گشایص ًَآٍسی ٍ واسآفشیٌی

U6900111090

وطاٍسصی
هْتاب ٍلی صادُ

تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس گشایص ًَآٍسی ٍ واسآفشیٌی

U6900111099

وطاٍسصی
سَصاى تخت ٍس

تشٍیج ٍ آهَصش وطاٍسصی پایذاس گشایص تشٍیج وطاٍسصی ٍ هٌاتع

U6900111096

طثیعی

داًطىذُ تشتیت تذًی
ًام ٍ ًام خاًَادگی

سضتِ

ضٌاسِ واستشی

ًیلَفش عضیضی چٌاسی

هذیشیت ساّثشدی

U6900111199

ًذا وشهی

هذیشیت سٍیذادّا

U6900111199

حذیث هشادی

فیضیَلَطی فعالیت تذًی ٍ تٌذسستی

U6900111199

پشدیس سْشاتی

فیضیَلَطی واستشدی

U6900111196

سضَاى عضیضی

فیضیَلَطی تغزیِ

U6900111196

ًگیي هحوذی

فیضیَلَطی تغزیِ

U6900111199

فاطوِ صحشا گشد

یادگیشی حشوتی

U6900111191

داًطىذُ فٌی هٌْذسی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

سضتِ

ضٌاسِ واستشی

علی هٌَسی

هٌْذسی هىاًیه  -تثذیل اًشطی

U6900111196

آسهیي لٌادی

هٌْذسی هىاًیه -طشاحی واستشدی

U6900111000

لیال جوطیذی تاختش

هٌْذسی هَاد ضٌاسایی ٍ اًتخاب هَاد هٌْذسی

U6900111006

هشصاد عسگشی

هٌْذسی عوشاى-ساصُ ّای ّیذسٍلیىی

U6900111166

هحوذ سضا تیشاهی

هٌْذسی عوشاى -ساُ ٍ تشاتشی

U6900111009

اضىاى هٌَچْشی

هٌْذسی عوشاى -ساصُ

U6900111001

ًسین لاسوی

هٌْذسی عوشاى -ساصُ

U6900111016

هْذی هظْشی

هٌْذسی عوشاى -صلضلِ

U6900111000

حسیي صیذی

هٌْذسی عوشاى-طئَتىٌیه

U6900111009

فائضُ حسي صادُ

هٌْذسی عوشاى-طئَتىٌیه

U6900111006

الِْ تشاتعلی پَس

هعواسی سیستوْای واهپیَتش

U6900111090

علی یاٍسی

هٌْذسی واهپیَتش ً -شم افضاس

U6900111096

واٍُ هشاد خاًی

فٌاٍسی اطالعات -چٌذسساًِ ای

U6900111091

سیذ ًَیذ پاواى صاد

فٌاٍسی اطالعات -هذیشیت سیستوْای اطالعاتی

U6900111069

ًشگس لیطاسی

هٌْذسی هعواسی

U6900111169

ثویي اًصاسی

هٌْذسی هعواسی

U6900111169

ضیَا واٍیاًی

هخاتشات سیستن

U6900111016

سٍیا اضتشیاى

هٌْذسی پضضىی

U6900111006

فشَّد للخاًی

هذاسّای هجتوع الىتشًٍیه

U6900111011

جٌیذ ضیاًی فش

افضاسُ ّای هیىشٍ ٍ ًاًَ الىتشًٍیه

U6900111010

حسیي ًَسیاى فش

سیستوْای لذست

U6900111019

هْذی ًَسیاى فش

الىتشًٍیه لذست ٍ هاضیي ّای الىتشیىی

U6900111016

صادق لشتاى صادُ

هخاتشات هیذاى ٍ هَج

U6900111019

علی تتی

هٌْذسی ضیوی -طشاحی فشایٌذ

U6900111010

صّشا چٌگی

فشایٌذّای جذاساصی

U6900111019

یگاًِ پَس الثال

هٌْذسی ضیوی-طشاحی فشایٌذ

U6900111019

