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اسامی اولیه پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد 

  1399_ 1400سال تحصیلی 

 

رخشان( دتعداد پذیرفته شدگان و نیز افراد ذخیره در قالب پذیرش بدون آزمون)اس اولیه غیر قطعیاسامی 

 به شرح جدول زیر اعالم گردید. 1399-1400تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد سال 

ازمان سعمومی  : اسامی یاد شده به منزله پذیرش قطعی نمی باشد و منوط بر تایید صالحیت علمی و1نکته 

 سنجش آموزش کشور می  باشد

 در صورت انصراف دانشجویان پذیرفته شده، امکان تغییر رشته)بر اساس اولویت مد نظر متقاضی( :2نکته

 د شد. نجایگزین خواه ،و پس از آن افراد ذخیره به ترتیب رتبه تغییر خواهد یافت

ان دفتر امور استعدادهای درخش(  06633120341پرسش با شماره تلفن:  : در صورت داشتن هرگونه3نکته 

 ان( تماس حاصل فرمایید. دانشگاه لرست

 توضیحات رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

  یادبیات عرب رضوان بیرانوند 1

  ادبیات فارسیزبان و  فاطمه سادات الوندی 2

  ادبیات فارسیزبان و  زهرا بختیاری 3

  منابع آب -آبمهندسی علوم و  زهرا سیفی  4

  ازه های آبیس -علوم و مهندسی آب مهشید دولتشاد 5

  بیاری و زهکشیآ -علوم و مهندسی آب زینب عزیزی نجفقلی 6

  ذخیره سحر حسینی نیک 7

  یالب و رودخانهس -علوم و مهندسی آبخیز طیبه سپهوند  8

  ذخیره آرزو جماد شرف 9

  ولید محصوالت گلخانه ایت  -ی باغبانیعلوم و مهندس اکرم جهانیان 10

  یاهان زینتیگ -علوم و مهندسی باغبانی خاتون بهزاد 11

  یستمهای قدرتس -مهندسی برق پوریا ندری 12

  بیوتکنولوژی کشاورزی فاطمه حاتمی 13

  ژنتیک و به نژادی گیاهی نسرین همت پور ورنمد 14



  بیوشیمی ساناز نجفوند دریکوندی 15

  ذخیره الهه قنایی 16

مشروط بر تایید سازمان  غییر اقلیمت -آب و هوا شناسی هدیه ساکی 17

 آموزش کشور سنجش 

  غییر اقلیمت -آب و هوا شناسی ساناز خزایی 18

   ردشگری شهریگ -و برنامه ریزی گردشگری جغرافیا شکوفه رحیمی  موسوی 19

  یمغییر اقلت -آب و هوا شناسی فاطمه پای مرز 20

  ذخیره فاطمه حیدری 21

  حسابداری حمیدرضا ایرانفر 22

  حسابداری امید وحید دستجردی 23

  حسابداری هانیه احسنی 24

 -مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک زهرا زمانی سرناوه 25

 شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

 

  روانشناسی عمومی  میالد گودرزی 26

  وانشناسی عمومیر پویا تکاور 27

  روانشناسی تربیتی پوریا عمو نجف آبادی 28

  زبان و ادبیات انگلیسی شیوا رفیعی 29

  آموزش زبان انگلیسی ام البنین یوسفوند 30

  ذخیره مریم بهاروندی  31

  مین شناسی زیست محیطیز -علوم زمین نرگس قالوند 32

  ت محیطیمین شناسی زیسز -علوم زمین محدثه مردیان 33

  مین شناسی زیست محیطیز -علوم زمین فاطمه پورکوهی  34

  شیمی تجزیه فاطمه فعلی 35

  شیمی تجزیه فاطمه بیرانوند 36

  شیمی آلی زهرا طبیبی 37

  شیمی معدنی رضا ویسکرمی 38

  نانوشیمی زهرا حسن پور 39

مشروط بر تایید سازمان  شیمی تجزیه مریم سالم زاده 40

 آموزش کشور سنجش
  شیمی آلی زینب شکاری 41

  غذیه طیورت -علوم دامی زهرا بیرانوند 42

  تغذیه دام -یعلوم دام میالد حسینی 43

  سازه -مهندسی عمران مهدی نیک نژاد 44



  سازه -مهندسی عمران رضا عادلی  45

  سازه -مهندسی عمران محدثه بیرانوند 46

حسام الدین سید محمودی  47

 فولیدز

  سازه -مهندسی عمران

  رم افزارن -مهندسی کامپیوتر محسن میری  48

  رم افزارن -مهندسی کامپیوتر پریا رشیدی 49

  رم افزارن -مهندسی کامپیوتر بهاره شریعتی فر 50

  ذخیره علی زند خوانیان 51

  ذخیره مرجان هادی اف 52

  ذخیره حدیث پاریاد 53

  ذخیره عاطفه رحمانی 54

  حشره شناسی کشاورزی مریم کریمیان شمس آبادی  55

  بیماری شناسی گیاهی سیده زهره موسوی فر 56

  فتار سازمانی و منابع انسانیر -مدیریت کسب و کار پگاه کالنی  57

  فتار سازمانی و منابع انسانیر -مدیریت کسب و کار سبا عسکری ذهابی 58

  یابیبازار -یمدیریت بازرگان لیال حسن پور 59

  ازاریابیب -مدیریت بازرگانی نسا بیرانوند 60

  دیریت استراتژیکم -مدیریت بازرگانی فاطمه آزمند 61

  دیریت استراتژیکم -مدیریت بازرگانی زینب صفری احمدوند 62

  ذخیره امید دهقان 63

  ذخیره احمد قلعه امام قیسی 64

  ذخیره سید مطهره موسوی 65

  ذخیره مطاعیغزال  66

  ذخیره صبا صالحی 67

  ذخیره ثریا قاسمی 68

  ذخیره شکوفه پیریان شیخی 69

  مدیریت آموزشی فاطمه شجاعی 70

  مدیریت آموزشی اصغر جوزی 71

  ذخیره فاطمه کارگر سامانی 72

  صول الدین و معارف علویا-نهج البالغه سارا  میرچناری 73

  صول الدین و معارف علویا-الغهنهج الب سمیه یاراحمدی 74



  صول الدین و معارف علویا-نهج البالغه حدیث باقرزاده اول الوار 75

  ذخیره پریسا زمانی سرناوه 76

  عالیت بدنی و تندرستیفیزیولوژی ف -فیزیولوژی ورزشی دولیسکان  مریم چراغی 77

  ی بالینییزیولوژی فعالیت ورزشف -فیزیولوژی ورزشی فاطمه پورمتین 78

  یزیولوژی فعالیت ورزشی بالینیف -فیزیولوژی ورزشی سمیه امام رضایی  79

  یزیولوژی فعالیت ورزشی محضف -فیزیولوژی ورزشی محدثه شیخ انصاری 80

  یزیولوژی ورزشی کاربردیف -فیزیولوژی ورزشی رضا قنبری 81

  ذخیره نگار چگنی 82

  ذخیره فاطمه سادات حسینی آبادچی 83

  تاریخ ایران اسالمی –تاریخ  مهسا مظفری 84

  تاریخ ایران اسالمی –تاریخ  سحر شاهیوندی 85

 


