
 اسامی اولیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 

 دانشگاه ایالم

 قابل توجه دانشجویان عزیز:

لیست زیر نتایج پذیرفته شدگان مورد تایید دانشگاه است. تایید نهایی منوط به ثبت در پورتال سازمان سنجش و گذراندن مراحل  -

 نهایی گزینش است که اطالعیه آن متعاقبا منتشر خواهد شد.

بایست تقاضای خود را در اسرع وقت بصورت شوند میدانشجویانی که به هر دلیل از پذیرش بدون آزمون دانشگاه ایالم منصرف می -

 مکتوب به کارشناس دفتر استعداد درخشان تحویل دهند. 

رو اسامی آنها در لیست رز ای دانشجوی انصرافی داشته باشیم ظرفیت مازاد آن رشته به دانشجویانی کهدر صورتی که در گروه/رشته -

 درج شده اختصاص خواهد یافت. لیست رزرو در پایان همین جدول قابل مشاهده است. 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی عنوان رشته

 1 مهسا پور ادیبی زیست شناسی گیاهی/سیستماتیک و بوم شناسی

 2 نگین اکبری شیمی تجزیه

 3 شیوا مرادی ذالن شیمی تجزیه

 4 فاطمه ابول مشدی میکروبیولوژی/ زیست شناسی میکروب های بیماری زا

 5 آرمین  یاوندی میکروبیولوژی/ زیست شناسی میکروب های بیماری زا

 6 زهرا قبادی زا یماریب یها کروبیم یشناس ستی/ زیولوژیکروبیم

 7 رویا دوکانه ئی زراعت و به نژادی گیاهی/ ژنتیک و به نژادی گیاهی

 8 سارا باقریان ریاضی کاربردی/ آنالیز عددی

 9 مریم برزویی شیمی آلی

 10 علیرضا مالئی ریاضی / جبر

 11 سپیده محمدی ریاضی / آنالیز

 12 پروانه سبزی زی/ آنال یاضیر



 13 کوثر الماسی زاده فیزیک/ ذرات بنیادی و نظریه میدانها

 14 سپیده اخضری فر حسابداری/مدیریت

 15 احمد محمدولی تیری/مدیحسابدار

 16 امین قنبری تیری/مدیحسابدار

 17 مهدیس ناصری تیری/مدیحسابدار

 18 محمدکوشکی تیری/مدیحسابدار

 19 ریحانه ممبنی جامعه شناسی

 20 فاطمه زینی وند یجامعه شناس

 21 پریسا امیدیان زاد یجامعه شناس

 22 سارا رشیدی مطالعات فرهنگی

 23 مریم رضایی فر اقتصادی/اقتصادمحضعلوم 

 24 مریم آژنگ /اقتصادمحضیعلوم اقتصاد

 25 راضیه کلی وندی علوم اقتصادی/اقتصاد انرژی

 26 علی عباسی آرام آموزش زبان انگلیسی

 27 لیال رحیم زاده یسیآموزش زبان انگل

 28 السا آهنگری یسیآموزش زبان انگل

 29 رستمیاسما  یسیآموزش زبان انگل

 30 محمد نجفی شجاع یسیآموزش زبان انگل

 31 رامین علی پور زبان شناسی همگانی

 32 علی مودت کاخکی زبان شناسی همگانی

 33 خاطره اسمعیلی مهندسی معماری

 34 شیما جابری یمعمار یمهندس



 35 فاطمه روشن زاده یمعمار یمهندس

 36 سیدمحمددانیال حسینی یمعمار یمهندس

 37 زهرا صید خانی معماری و انرژی

 38 زهرا همتی زاد علوم ومهندسی آبخیزداری/حفاظت آب و خاک

 39 معصومه هواسی /حفاظت آب و خاکیزداریآبخ یعلوم ومهندس

 40 مریم ربانی /حفاظت آب و خاکیزداریآبخ یعلوم ومهندس

 41 سمیرا فوالدوند مدیریت و کنترل بیابان

 42 حدیث نیاز نژاد باغبانی/گیاهان داروییعلوم ومهندسی 

 43 ابوطالب دهقان علوم ومهندسی باغبانی/درختان میوه

 44 یسرا مرادخانی مهندسی شیمی/فرایندهای جداسازی

 45 نگین  علی محمدی یجداساز یندهای/فرایمیش یمهندس

 46 عاطفه مطلبانی یجداساز یندهای/فرایمیش یمهندس

 47 کوثر فتاحی ورزشی/مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیمدیریت 

 48 مهسا پوررشنواد مدیریت ورزشی/فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

 49 زهرا آبادی یو تندرست یورزش یولوژیزی/فیورزش تیریمد

 50 پریسا جمالی یو تندرست یورزش یولوژیزی/فیورزش تیریمد

 51 پرستو حیدری یو تندرست یورزش یولوژیزی/فیورزش تیریمد

 52 عبدیفاطمه  باکتری شناسی

 53 زینب بیرانوند یشناس یباکتر

 54 سیدرضا هاشم الحسینی یشناس یباکتر

 55 یاسمن بنی طرف بافت شناسی

 56 شیرین کیخائی یبافت شناس



 57 اسماء بابائی یبافت شناس

 58 نگین موقوفه تنها الهیات و معارف اسالمی/فقه و مبانی حقوق اسالمی

 59 فاطمه تیموری یحقوق اسالم ی/فقه و مبانیو معارف اسالم اتیاله

 60 شکوفه حسین نژادیان یحقوق اسالم ی/فقه و مبانیو معارف اسالم اتیاله

 61 فاطمه کوشکی یحقوق اسالم ی/فقه و مبانیو معارف اسالم اتیاله

 62 زینب فتاحی علوم ومهندسی آب/سازه های آبی

 63 محمدمهدی متین فر مهندسی کامپیوتر/هوش مصنوعی و رباتیکز

 64 علیرضا سام پورماهانی کزیو ربات ی/هوش مصنوعوتریکامپ یمهندس

 65 زهرا فرجی کزیو ربات ی/هوش مصنوعوتریکامپ یمهندس

 66 بشرا دارابی کزیو ربات ی/هوش مصنوعوتریکامپ یمهندس

 67 لیال محمودی جنگلعلوم ومهندسی جنگل/مدیریت 

 68 بهاره صید محمدیان زاد جنگل تیریجنگل/مد یعلوم ومهندس

 69 بامدادغالمی مهندسی عمران/سازه

 70 احد کیانی ده کیان مهندسی عمران/سازه

 71 فاطمه مرادزاده علوم تربیتی/ آموزش بهسازی منابع انسانی

 72 زهرا حاجی بیگی مدیریت دولتی/ رفتار سازمانی

 73 نگین نیک بیان مدیریت بازرگانی/بازاریابی

 74 نگار نظری یابی/بازاریبازرگان تیریمد

 75 کسری هاشمی یابی/بازاریبازرگان تیریمد

 76 گلزار نصرت زاده الهیات و معارف اسالمی/فلسفه و کالم اسالمی

 77 بهاره ملکشاهی ی/فلسفه و کالم اسالمیو معارف اسالم اتیاله

 78 فائزه اقبالی ی/فلسفه و کالم اسالمیو معارف اسالم اتیاله



 79 کوثر غالمی زاده ی/فلسفه و کالم اسالمیو معارف اسالم اتیاله

 80 میالد گنجی الهیات ومعارف اسالمی/ علوم قران و حدیث

 81 علی سوری ثی/ علوم قران و حدیومعارف اسالم اتیاله

 82 ایاریشهال خد مهندسی علوم دامی/تغذیه طیور

 83 نسترن فرجی وریط هی/تغذیعلوم دام یمهندس

 84 فاطمه جعفریان مهندسی علوم دامی/تغذیه نشخوارکنندگان

 85 روشنک اخزری علوم دامی/ فیزیولوژی دام وطیور

 86 صادق ملک حسینی زبان و ادبیات فارسی

 87 دنیا نصراللهی زاد زبان و ادبیات فارسی

 88 احمد مهدی بیگی زبان و ادبیات فارسی

 89 روژین خیری ادبیات عربی

 90 رضوان جاللی یعرب اتیادب

 91 زینب پایمرد یگانه یعرب اتیادب

 92 فاطمه سادات فاضلی مطلق یعرب اتیادب

 93 هستی شیخ محمدی مهندسی مکانیک بیوسیستم/فناوری پس از برداشت

 94 اهلل بابائی مهندسی مکانیک بیوسیستم/ انرژی های تجدیدپذیر

 95 زهرا قنبری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی/ انرژی

 

  



 متقاضی کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم رزروفهرست دانشجویان 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی عنوان رشته 

 1 اسماء لطفعلی وند ریاضی محض/ آنالیز

 2 محمد امین جمشیدی حسابداری/ مدیریت

 3 شیرین رحیمی حسابداری/ مدیریت

 4 زهرا امامی جامعه شناسی

 5 طاهره حیدرزادی یجامعه شناس

 6 فاطمه باالئی پارگامی یجامعه شناس

 7 کوثر کمری علوم اقتصادی/ اقتصاد محض

 8 فوزیه اسکندری هیودی / اقتصاد محضیعلوم اقتصاد

 9 یکوثر کمر علوم اقتصادی/اقتصاد انرژی

 10 یودیه یاسکندر هیفوز ی/اقتصاد انرژیعلوم اقتصاد

 11 امیررضا زارعی آموزش زبان انگلیسی

 12 مهدیه کریمیان مهندسی معماری

 13 سیده فاطمه حسینی  علوم ومهندسی باغبانی/گیاهان دارویی

 14 ینیفاطمه حس دهیس علوم ومهندسی باغبانی/ درختان میوه

 15 مرادیفاطمه  باکتری شناسی

 16 علیمرادیزهرا  باکتری شناسی

 17 سمیه عبدی باکتری شناسی



 18 یمرادیزهرا عل بافت شناسی

 19 یعبد هیسم یبافت شناس

 20 مریم کمری الهیات ومعارف اسالمی/فقه و مبانی حقوق اسالمی

 21 محدثه سنجرانی یحقوق اسالم ی/فقه و مبانیومعارف اسالم اتیاله

 22 زهرا پیری زاده اصل یحقوق اسالم ی/فقه و مبانیومعارف اسالم اتیاله

 23 بهراد قنبرپور یحقوق اسالم ی/فقه و مبانیومعارف اسالم اتیاله

 24 نیلوفر پورحیدریان علوم تربیتی /بهسازی منابع انسانی

 25 بیتا افراخته الهیات و معارف اسالمی/فلسفه و کالم اسالمی

 26 شیوا سلیمی علوم دامی/فیزیولوژی دام وطیور

 27 نعمت اله عباسی رودی زبان و ادبیات فارسی

 

 


