
 

 1400- 1399قابل توجه متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

دانشگاه بيرجند اعالم مي رشته هاي داير در 

ساير دانشگاه ها كه تاكنون فرم معرفي نامه تكميل شده از دانشگاه خود را ارائه نداده اند، 

birjand@talent چنانچه  .ارسال نمايند

به سامانه  20/5/1399 تاريختا حداكثر 

نتايج  "ضمنا .مراجعه و با استفاده از كد رهگيري خود نسبت به ثبت انصراف اقدام نمايند

 .خواهد شد

 

 

قابل توجه متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

 )استعداد درخشان(

رشته هاي داير در آزمون مقطع كارشناسي ارشد  پذيرش بدون

ساير دانشگاه ها كه تاكنون فرم معرفي نامه تكميل شده از دانشگاه خود را ارائه نداده اند، 

ir.ac.birjandآدرسفرم معرفي نامه را به  1399

حداكثر دون آزمون دانشگاه بيرجند را دارند متقاضياني قصد انصراف از پذيرش ب

مراجعه و با استفاده از كد رهگيري خود نسبت به ثبت انصراف اقدام نمايند

خواهد شدو تاييد مهرماه اعالم  اواسطنهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور 

قابل توجه متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

پذيرش بدونبدين وسيله فهرست اوليه 

ساير دانشگاه ها كه تاكنون فرم معرفي نامه تكميل شده از دانشگاه خود را ارائه نداده اند، از  پذيرفته شدگان. گردد

31/5/1399حداكثر تا تاريخ 

متقاضياني قصد انصراف از پذيرش ب

talent.birjand.ac.ir مراجعه و با استفاده از كد رهگيري خود نسبت به ثبت انصراف اقدام نمايند

نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور 

 



 

 
 دانشگاه بیرجند  کارشناسی ارشدبدون آزمون  شدگاناسامی پذیرفته

 1400-1399برای سال تحصیلی 

 )استعداد درخشان(

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 زینب نوفرستی زبان و ادبیات فارسی

 فاطمه نویدی

 گازار وستیفاطمه زهرا د تطبیقیادبیات  –زبان و ادبیات فارسی 

 معصومه شهابیان رواییادبیات  –زبان و ادبیات فارسی 

 مریم زارعی مدیریت توسعه پایدار روستایی – جغرافیاو برنامه ریزی روستایی

 نرگس خدمتی

 مریم علی پورمطلق

 ریحانه علیزاده

 فاطمه علی اکبری

 محدثه ضیاء ایران اسالمی - تاریخ

 طناکمحمد خسروی

 سعید سمندری

 زهرا سادات خزاعی فر بان شناسی همگانیز

 جالل هوتی مترجمی زبان انگلیسی

 هدی ارغوانی

 پوریا حیدری پور

 امید شبانی

 نسرین یوسفی زبان و ادبیات عربی

 فاطمه امتحانی

 - اخالق و تربیت فردی و اجتماعی - نهج البالغه

 نسرین علی نژاد فلسفه و کالم اسالمی

  آبادیاقدس اکبر

 ه کرنکشفرشت

 - آمایش سیاسی فضا -جغرافیای سیاسی

 فاطمه محمدی گودیزی پژوهش علوم اجتماعی

 فاطمه ابراهیمی

 محدثه ابوئی مهریزی

 سیدعلی جوادزاده

 زهرا چوپانی مخاطرات محیطی

 زهرا رضایی علوم سیاسی

 نرجس بهشتی ارچنگان



 فاطمه جمالی

 

 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 پذیرفته شدگان تهعنوان رش

 تول اکبریب برنامه ریزی درسی

 سارا عابدینی

 منصوره حسینی

 کوثر سراوانی

 مهدی قربانی

 رستمی محمد

 سجاد سرابندی

 حمید فرهادی

 زینب غضنفری مدیریت آموزشی

 فاطمه محمودی

 فائزه یوسف نژاد

 طاهره زارعی

 مریم محمدزاده 

 محمد خسروی طناک

 مقدمداوریسکینه  روانشناسی تربیتی

 زادهرقیه طاهری

 نیاوحیده قربان

 زهرا درودگرمقدم

 سحر خراشادیزاده مدیریت اطالعا ت -علم اطالعات و دانش شناسی

 طاهره کیانی

 سیما الیاس پور

 فاطمه نویدی

 - کتابخانه های عمومیمطالعه  –علم اطالعات و دانش شناسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورز
 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 فاطمه زارعی بیومکانیک ورزشی  –تربیت بدنی 

 احمدرضا سیارفرد

 فاطمه میرانی مقدم ورزشیهای مدیریت راهبردی در سازمان -ت ورزشیمدیری

 محدثه احسانی تبار

 زهره اکبری

 زهرا سورگی فیزیولوژی ورزشی کاربردی -فیزیولوژی ورزشی 

 زهرا حاجی آبادی

 وفابعه قاسمیرا

 السادات امیریصدیقه

 مصطفی ذوالفقاری

 معصومه اسحاقی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض –فیزیولوژی ورزشی 

 معصومه نداف

 فاطمه قنبری

 دانشکده علوم
 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 ساره پارساپور شیمی تجزیه

 منصوره محمودی

 مطهره باقی

 الهه فرامرزی شیمی آلی

 زادهدلیفاطمه بیگ

 - شیمی معدنی

 خضریصمدی مهدی  شیمی فیزیک

 - فیتوشیمی

 جانیجالل توزنده ماده چگال فیزیک

 - نجوم و اختر فیزیک-فیزیک

 - فیزیک پالسما -فیزیک

 - ایهستهفیزیک  -فیزیک

 زهره شریفی (تکتونیک)زمین ساخت  -علوم زمین 

 فاطمه قاسمی

 عیزهرا زار پترولوژی -علوم زمین 

 وحید فرهادی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی -علوم زمین 

 - یشناس نهیرید و ینگار نهیچ -علوم زمین 

 

 

 



 

 

 

 

 دانشکده علوم  ریاضی و آمار
 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 ساالرابوالقاسم روان آنالیز -ریاضیات و کاربردها 

 - بهینه سازی -ریاضی کاربردی

 تکتم دقیق آنالیز عددی -ریاضی کاربردی

 - آمارریاضی-آمار

 

 

 

 دانشکده مهندسی
 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 - مهندسی مکانیک ساخت و تولید

 حامد پامرغی مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

 امیرحسین عبدالهی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 ابوالفضل داودی

  آبادیاحسان شمس عدنیاکتشاف مواد م -مهندسی معدن

  کریتیزادهمصطفی کرم فرآوری مواد معدنی -مهندسی معدن 

 - استخراج مواد معدنی -مهندسی معدن

 - معدن و محیط زیست –مهندسی معدن 

 گرفرامرز جلوه رولیکیدآب و سازه های هی -مهندسی عمران

 مهدی زاری سازه -مهندسی عمران

 عاطفه واحدی

 فاطمه نجیبی مدیریت منابع آبمهندسی و  -مهندسی عمران

 - محیط زیستمهندسی  -مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 علی عربی های قدرتسیستم -مهندسی  برق

 سیدهاشم رشیدی

 علیرضا قهرمانی

 ولگ فایزه قاسمی گ مدارهای مجتمع  الکترونیک -مهندسی  برق

 سمیرا کیانی میناخو

 نژادمحدثه مزگی

 فرخنده مرتضوی

 خور صالح شریفیان

 عاطفه خادم سیستم -مهندسی  برق مخابرات

 شهریسیدمجتبی علویان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی -مهندسی برق

 آبادیرامین شریک

 دازهرا جانف های اطالعاتیمدیریت سیستم -مهندسی فناوری اطالعات

 الیاس بشکنی

 نژادرضا ساالری

 نرگس عباسی

 زادهالهام حسین

 مژده توانگر

 - های میکرونانوالکترونیکافرازه –مهندسی برق 

 - کنترل -مهندسی برق 

 

 

 دانشکده منابع طبیعی
 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 ندا محمدپور ارزیابی و آمایش سرزمین -محیط زیستعلوم و مهندسی 

 ریحانه قانعی محیط زیست آلودگی –هندسی محیط زیست معلوم و 

 فاطمه خدادادی صنعت و محیط زیست -زیست فناوری

 زهرا خدادادی

  آبادیاحمد حجر یزدانی

 عاصمه صباغی درمیان مدیریت مرتع -علوم و مهندسی مرتع

 مهدی معصومی گیاهان دارویی و صنعتی -علوم و مهندسی مرتع

 احسان حامدی حفاظت آب و خاک -داریعلوم و مهندسی آبخیز

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشکده هنر
 

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 فاطمه شخمی پیش از تاریخ ایران-باستان شناسی

 اطهر عرب زاده دوران تاریخی ایران-باستان شناسی

 نجمه مودی تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین های دیگر-باستان شناسی

 مهال علی پور

 

 

 انشکده کشاورزید
 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 ابوالفضل فرخی علوم علفهای هرز -اگروتکنولوژی

 زهرا صحراگرد تغذیه طیور –علوم دامی 

 - تغذیه دام -علوم دامی

 ریحانه خسروی زیدآبادی فیزیولوژی دام و طیور -علوم دامی

 رحیمه ذوالفقاری ژنتیک و اصالح دام و طیور -علوم دامی 

 - فیزیولوژی گیاهان زراعی –اگروتکنولوژی 

 زهیجمیله حسین اکولوژی گیاهان زراعی –اگروتکنولوژی 

 زینلی مهدی نخعی علوم و تکنولوژی بذر -اگروتکنولوژی

 - اگرواکولوژی

 - توسعه روستایی

 طاهره هاشمی گیاهان دارویی-علوم و مهندسی باغبانی

 کوثر مودی یاهیگ یشناس یماریب

 اجده ذاکریانس

 سیدامیرحسین حسینی گیاهی ژنتیک و به نژادی

 حنان حنفی منابع آب -علوم و مهندسی آب

 آبادیزهرا حاجی آبیاری و زهکشی -علوم و مهندسی آب

 علیرضا رجبی بمرود سازه های آبی -علوم و مهندسی آب

 زادهپوریا تقی هیدروانفورماتیک -علوم و مهندسی آب 

 آبادیضامیر خزاعی ف

 
 
 


