
1400پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 

دانشگاه بوعلی سینا

گرایش- رشته  گروه دانشکده نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

-باكتریشناسیپاتوبیولوژیپیرادامپزشکیمحمدذوالفقاریمژده 1

-بهداشتوكنترلكیفیموادغذاییپاتوبیولوژیپیرادامپزشکیفضلاهللبوالحسنیبهاره 2

شیمیآلی-شیمیشیمیآلیشیمیحمیدمشفقمنزهپریسا 3

شیمیآلی-شیمیشیمیآلیشیمیبهمنباقریهرسینیشعله 4

شیمیآلی-شیمیشیمیآلیشیمیناصررحمانیبهاره 5

شیمیتجزیه-شیمیشیمیتجزیهشیمیعلیسبحانیرادمرضیه 6

شیمیتجزیه-شیمیشیمیتجزیهشیمیصیدرضاسیفیچقاییزهرا 7

شیمیتجزیه-شیمیشیمیتجزیهشیمیولیلطفیآرمین 8

شیمیتجزیه-شیمیشیمیتجزیهشیمیمحمدحسینیامیرمسعود 9

شیمیفیزیک-شیمیشیمیفیزیکشیمیعزتالهاسماعیلبیگیمهسا 10

شیمیمعدنی-شیمیشیمیمعدنیشیمیمحمدگودرزینادیا 11

شیمیمعدنی-شیمیشیمیمعدنیشیمیشیرزادفلکزادسپیده 12

شیمیكاربردی-شیمیشیمیكاربردیشیمینادرشکریقهرمانراحله 13

شیمیكاربردی-شیمیشیمیكاربردیشیمیاكبرباقریسمانه 14

استراتژی-مدیریتكسبوكارعلوماقتصادیعلوماجتماعیواقتصادیعلییاركلوالیكسری 15

-حسابداریحسابداریعلوماقتصادیواجتماعیعلیرضاشهبازیمریم 16

-حسابداریحسابداریعلوماقتصادیواجتماعیفرهادمحمدیمهسا 17

-روانشناسیتربیتیروانشناسیعلوماقتصادیواجتماعیحسینسماواتآرزو 18
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-روانشناسیعمومیروانشناسیعلوماقتصادیواجتماعیمجتبیبوالهریزهرا 19

-روانشناسیعمومیروانشناسیعلوماقتصادیواجتماعیفریدونجمشیدیزارعمحدثه 20

-جامعهشناسیعلوماجتماعیعلوماقتصادیواجتماعیرحمتعلیخزاییدریا 21

-جمعیتشناسیعلوماجتماعیعلوماقتصادیواجتماعیولیاهللكریمیبزچلوییامیرمحمد 22

اقتصادنظری-علوماقتصادیعلوماقتصادیعلوماقتصادیواجتماعیغالمرضاسیفیسحر 23

بانکداریاسالمی-علوماقتصادیعلوماقتصادیعلوماقتصادیواجتماعیسیدجوادنوربخشبروجردیانسیدهفائزه 24

توسعهاقتصادیوبرنامهریزی-علوماقتصادیعلوماقتصادیعلوماقتصادیواجتماعیرسولحیدریپروینیشقایق 25

-فقهومبانیحقوقاسالمیالهیاتعلومانسانیعباسآهوخشغزل 26

-حقوقعمومیحقوقعلومانسانیعلیقدیرلیمحمدحسین 27

-حقوقبینالمللحقوقعلومانسانیرضازندمریم 28

-حقوقبینالمللحقوقعلومانسانیحمیدرضاحاجیباباییفاطمه 29

-حقوقجزاوجرمشناسیحقوقعلومانسانیاحمدبستانقدیرلیضرغام 30

-حقوقجزاوجرمشناسیحقوقعلومانسانیمحمدحیاتیگلناز 31

-حقوقجزاوجرمشناسیحقوقعلومانسانیتقیبراتیعلیاكبر 32

-حقوقخصوصیحقوقعلومانسانیحمیدرضاجعفریحدیث 33

-حقوقخصوصیحقوقعلومانسانیعباسعلیخالقیهایده 34

-حقوقخصوصیحقوقعلومانسانیعباسجهانیاعظم 35

-حقوقخصوصیحقوقعلومانسانیعلیرضاعزیزیعطیه 36

-آموزشزبانانگلیسیزبانانگلیسیعلومانسانیسیدعزیزموسویرضوانالسادات 37
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-مترجمیزبانعربیزبانوادبیاتعربیعلومانسانیمرادعلییارمطاقلوسمیه 38

-زبانوادبیاتفارسیزبانوادبیاتفارسیعلومانسانیمسعودپاشاییزهرا 39

-زبانوادبیاتفارسیزبانوادبیاتفارسیعلومانسانیسعیدبصیریپرستو 40

-مترجمیزبانفرانسهزبانوادبیاتفرانسهعلومانسانیرسولخسرویمحدثه 41

-برنامهریزیدرسیعلومتربیتیعلومانسانیجمشیدقنبریعلیسردآذر 42

تعلیموتربیتاسالمی-تاریخوفلسفهآموزشوپرورشعلومتربیتیعلومانسانیمحمودشرفیراضیه 43

-تکنولوژیآموزشیعلومتربیتیعلومانسانیجهانبخشیوسفیمریم 44

-تکنولوژیآموزشیعلومتربیتیعلومانسانیمحمدآقامحمدیمنا 45

-مدیریتآموزشیعلومتربیتیعلومانسانیعلیرضاعظیمیزهرا 46

رسوبشناسیوسنگشناسیرسوبی-علومزمینزمینشناسیعلومپایهذبیحالهسوریفاطمه 47

(تکتونیک)زمینساخت-علومزمینزمینشناسیعلومپایهبیژنیاوریسعید 48

زمینشناسیاقتصادی-علومزمینزمینشناسیعلومپایهرمضانعلیوزینیجمشیدپریسا 49

زمینشناسیمهندسی-علومزمینزمینشناسیعلومپایهمهدیوحیدیفرپژمان 50

فیزیولوژی-زیستشناسیگیاهیزیستشناسیعلومپایهغالمرضازیوردارترانه 51

فناوریموادغذایی-علومومهندسیصنایعغذاییصنایعغذاییعلوموصنایعغذاییبهارمحمدرضاروحانیشیرین 52

حركاتاصالحی-آسیبشناسیورزشیوحركاتاصالحیعلومورزشیعلومورزشیعباسیعقوبیفاطمه 53

-بیومکانیکورزشیعلومورزشیعلومورزشیسعیدصارمیجاللسپیده 54

یادگیریوكنترلحركتی-رفتارحركتیعلومورزشیعلومورزشیجواداحمدیمهناز 55

فیزیولوژیورزشیكاربردی-فیزیولوژیورزشیعلومورزشیعلومورزشیعصمتالهعباسیفاطمه 56
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مدیریتراهبردیدرسازمانهایورزشی-مدیریتورزشیعلومورزشیعلومورزشیاصغرنقویزهرا 57

بهینهسازیسیستمها-مهندسیصنایعمهندسیصنایعفنیومهندسیمحمدرضامحرمیانعلی 58

بهینهسازیسیستمها-مهندسیصنایعمهندسیصنایعفنیومهندسیرامینرفیعزادهبهاره 59

بهینهسازیسیستمها-مهندسیصنایعمهندسیصنایعفنیومهندسیهادیطهماسبیپگاه 60

سیستمهایكالن-مهندسیصنایعمهندسیصنایعفنیومهندسیمهردادپورخدادادسنجابیعلی 61

ژئوتکنیک-مهندسیعمرانمهندسیعمرانفنیومهندسیعلیگوهریسجاد 62

سازه-مهندسیعمرانمهندسیعمرانفنیومهندسیهادیرایگانآرمین 63

مدیریتساخت-مهندسیعمرانمهندسیعمرانفنیومهندسیعلیرضاحجتنیما 64

طراحیكاربردی-مهندسیمکانیکمهندسیمکانیکفنیومهندسیمهدیباقریامیرحسین 65

شبکههایكامپیوتری-مهندسیكامپیوترمهندسیكامپیوترفنیومهندسیاحمدعلیكلهرمهرداد 66

معماریسیستمهایكامپیوتری-مهندسیكامپیوترمهندسیكامپیوترفنیومهندسیحمیدرضاییسپهر 67

نرمافزار-مهندسیكامپیوترمهندسیكامپیوترفنیومهندسیارسالنافتخاریمحمدعلی 68

هوشمصنوعیورباتیکز-مهندسیكامپیوترمهندسیكامپیوترفنیومهندسیمسعودچائیچیمهرنوش 69

هوشمصنوعیورباتیکز-مهندسیكامپیوترمهندسیكامپیوترفنیومهندسیعلیشعبانیحامد 70

دورانتاریخیایران-باستانشناسیباستانشناسیهنرومعماریشکراهللرجبیهمدانیكامران 71

-طراحیشهریطراحیشهریهنرومعماریمحمدآقامحمدیاحمدرضا 72

-طراحیشهریطراحیشهریهنرومعماریاسدهللاسمعیلوندعارفه 73

-مهندسیمعماریمهندسیمعماریهنرومعماریامامعلیافشاریمعصومه 74

-مهندسیمعماریمهندسیمعماریهنرومعماریغالمحسینساجدینمریم 75
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تولیدمحصوالتگلخانهای-علومومهندسیباغبانیباغبانیكشاورزیاسدالهعزیززادهعلی 76

درختانمیوه-علومومهندسیباغبانیباغبانیكشاورزیحمیدرضادلگرمهمایون 77

گیاهانزینتی-علومومهندسیباغبانیباغبانیكشاورزیداودزاهدیرضوان 78

ترویجكشاورزیپایدارومنابعطبیعی-ترویجوآموزشكشاورزیپایدارترویجوآموزشكشاورزیكشاورزیمحمدفداییمزینمهسا 79

گیاهاندارویی-علومومهندسیباغبانیعلومباغبانیكشاورزیحسینشادرامكیمیا 80

-بیماریشناسیگیاهیگیاهپزشکیكشاورزیمصطفیسلطانیطالعفاطمه 81

طراحیوساخت-مهندسیمکانیکبیوسیستممهندسیبیوسیستمكشاورزیعلیاصغرینایینیامیرحسین 82

انرژی-مهندسیمکانیزاسیونكشاورزیمهندسیماشینهایكشاورزیكشاورزیجوادحسینیتبارمحدجواد 83
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