
عنوان رشتهنام ونام خانوادگیردیف

مهندسی انرژی های تجدیدپذیرزهرا توحیدی نژاد1

مهندسی انرژی های تجدیدپذیرامیررضا صادقی2

مهندسی انرژی های تجدیدپذیرحسین بلوچی3

مهندسی انرژی های تجدیدپذیرسجاد رضایی پور4

مهندسی انرژی های تجدیدپذیرمیالد رحیمی5

هوش مصنوعی و رباتیکز-مهندسی کامپیوترمهدی آخی6

هوش مصنوعی و رباتیکز-مهندسی کامپیوترمحمدسجادسیری7

مهندسی معماریفاطمه جهانی8

سازه-مهندسی عمرانحدیث رشیدی9

سازه-مهندسی عمراندیده سارایی زاد10

جبر-ریاضیات و کاربردهافاطمه قیطانی11

آنالیز-ریاضیات و کاربردهافائزه خدمتی12

توپولوژی-هندسه-ریاضیات و کاربردهافاطمه نورانی13

زیست شناسی میکروب های بیماری زا-میکروبیولوژیفائزه مرشدوندی14

زیست شناسی میکروب های بیماری زا-میکروبیولوژیساراحیدری کیا15

زیست شناسی میکروب های بیماری زا-میکروبیولوژیصبورا نوری نژاد16

شیمی تجزیه-شیمیکوثرملکی17

شیمی آلی-شیمیسهیال بسطامی18

ذرات بنیادی و نظریه میدان ها-فیزیکسارا مالیی19

ذرات بنیادی و نظریه میدان ها-فیزیکافسانه حاتمی نیا20

ذرات بنیادی و نظریه میدان ها-فیزیکمریم فرضی پور21

فقه و مبانی حقوق اسالمیشیما لطفی زاده22

فقه و مبانی حقوق اسالمیرضا سجادیان23

فقه و مبانی حقوق اسالمیمحمد کمایستانی24

علوم قران و حدیثکبری عاملی25

علوم قران و حدیثزینب زنجی26

فلسفه و کالم اسالمیالله کی شمس27

فلسفه و کالم اسالمیپریسا حاتمی28

باکتری شناسیپردیس نعمتی29

باکتری شناسیسمانه نعمتی30

حسابداری مدیریتزهرا مرادیان31

حسابداری مدیریتمحمدرضا فرخی نژاد32

آموزش زبان انگلیسیفاطمه فداییان33

آموزش زبان انگلیسیامیرمحمود کرم بیگی34

آموزش زبان انگلیسییسری جوهری35

  99دانشگاه ایالم سال (استعدادهای درخشان)اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد به صورت پذیرش بدون آزمون 



آموزش زبان انگلیسیزینب ناصر36

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی-مدیریت ورزشیفرشته نامداری37

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی-مدیریت ورزشیندا ملک نیا38

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی-مدیریت ورزشیزهرا کرمی39

ادبیات عربیشیما یوسفی40

 ادبیات عربیندا صیدمحمدی41

ادبیات عربیمعصومه احمدبیگی42

 ادبیات عربیشبنم کرامتیان43

ادبیات عربیزینب لطفعلی وند44

 زبان و ادبیات فارسیپروین نصیری45

 زبان و ادبیات فارسیزینب صالحی46

زبان و ادبیات فارسیپری ناز حسینی47

جامعه شناسیزهرا نظری ماژین48

جامعه شناسیالناز باقالنی49

جامعه شناسیمهسا تدرو50

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-علوم اقتصادییسرا علیزاده51

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-علوم اقتصادیفاطمه صیدی52

اقتصاد نظری-علوم اقتصادیمحمدشایسته53

بازاریابی-مدیریت بازرگانیزینب صفری احمدوند54

بازاریابی-مدیریت بازرگانیسمیه منفردیان زاده55

بازاریابی-مدیریت بازرگانیارغوان بهزادی56

مدیریت جنگل-علوم ومهندسی جنگلآذرتیباش57

مدیریت جنگل-علوم ومهندسی جنگلمهسا رحیمی58

گیاهان دارویی-علوم ومهندسی باغبانیکوثربرنجی59

بیماری شناسی گیاهیسپیده تفرجی یگانه60

بیماری شناسی گیاهیصدیقه میرزاوند61

طراحی و ساخت-مهندسی مکانیک بیوسیستممحمدسمایی62

-انرژی های تجدیدپذیر-مهندسی مکانیک بیوسیستممهساهمتی63

تغذیه دام-علوم دامینسیم درختی64

تغذیه طیور-علوم دامیکوثر دوستی65

ژنتیک و به نژادی گیاهیمهدی محمودی66

ژنتیک و به نژادی گیاهیفاطمه فتحی67

فیزیولوژی گیاهان زراعی-اگروتکنولوژیکوثرشیخی68

حفاظت آب و خاک-علوم ومهندسی آبخیزداریحدیث احمدیان69

حفاظت آب و خاک-علوم و مهندسی آبخیزداریمریم فرجی70

مدیریت و کنترل بیابانحدیث درویش زاده71

علوم قران و حدیثزهرا پوراکبریان72


