اسامی اولیه پذیرفتهشدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
برای سال تحصیلی 1041-1044
(استعداد درخشان)
با توجه به عدم تایید ظرفیتها توسط سازمان سنجش آموزش کشور ،پذیرش نهایی بر اساس ظرفیت-
های اعلامی در دفترچه شماره  2کارشناسی ارشد سازمان سنجش خواهد بود.
نتایج اعلام شده صرفا" نتایج اولیه بوده و به هیچ عنوان به معنی پذیرش قطعی دانشجو نمی باشد.
دانشجویانی که قصد انصراف از پذیرش بدون آزمون دانشگاه بیرجند را دارند می توانند حداکثر تا
تاریخ  1044/41/04با مراجعه به سایت  talent.birjand.ac.irبا وارد کردن کد رهگیری نسبت به
ثبت انصراف ،اقدام نمایند.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عنوان رشته

پذیرفته شدگان

زبان و ادبیات فارسی

سیده عطیه نارمنجی
فاطمه اکبری
مریم خواجه محمودی

زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی

سیده زهرا موسویمنش
فاطمه جمالزئی
نیلوفر رسولی

زبان و ادبیات فارسی – ادبیات روایی

فاطمه قربانی
مهناز تسامحی
حمیده محمودی

جغرافیاو برنامه ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی سیده فائزه حسینی
مهرداد خسروی هندوالان
امین محمودی خورندی
ابوالفضل شهابادی
تاریخ -ایران اسلامی

سیده فاطمه عبدی
پگاه صادقی بابااحمدی
راحله دلارام
ستاره هاشمی

زبان شناسی همگانی

زهرا ایدون
فاطمه زهرا نخلی فریز
ایمان داودی

مترجمی زبان انگلیسی

فاطمهزهرا فوائدی
علیرضا نظری
فاطمه جناغی
هانیه دولتیمقدم
فاطمه علامی

آموزش زبان انگلیسی

فاطمه محسنی
عبدالرحمن نقشبندی

زبان و ادبیات عربی

-

نهج البلاغه-اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

-

فلسفه و کلام اسلامی

فاطمه صحرانورد
مریم سلطانی
فاطمه عجم

جغرافیای سیاسی – آمایش سیاسی فضا

محبوبه رضائی

پژوهش علوم اجتماعی

سیده فاطمه موسوی
محدثه ماهگلی
سمانه سلامیفرد
یوسف عباسی

مخاطرات محیطی

فاطمهزهرا شبانی
فرزانه رجبی
فاطمه حیدری شوکتآباد

علوم سیاسی

حسین قربانی
مریم رضائی
ابوالفضل قاسمی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

عنوان رشته

پذیرفته شدگان

برنامه ریزی درسی

راضیه اجتهادی
سیده شیما زمزم
زینب زنگویی
مهدی همسایگان
امیرحسین غلامزاده

مدیریت آموزشی

شکیبا استادیعیلکی
فهیمه جعفری
مرضیه طالبی
نگار سعدی

روانشناسی تربیتی

سارا جعفری اول
شقایقسادات آتشگاهی
محدثه نوروزی
تکتم نادری
مهشید کوهستانی جوان

علم اطلاعات و دانش شناسی -مدیریت اطلاعا ت

حبیبهالسادات باقری
زهره حسینزاده

علم اطلاعات و دانش شناسی – مطالعه کتابخانه های عمومی

-

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان رشته

پذیرفته شدگان

تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

بنفشه قربانیبرآبادی
ناعمه تیزهوشلاجی

مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی سعیده پیروز
فیزیولوژی ورزشی  -فیزیولوژی ورزشی کاربردی

مهدیه بهنامنیا
زهرا ابراهیمی

فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

قدسیه خزاعی

دانشکده علوم
عنوان رشته

پذیرفته شدگان

شیمی تجزیه

نفیسه رمضانی فورگ

شیمی آلی

زهرا خالقی

شیمی معدنی

-

شیمی فیزیک
فیتوشیمی

-

فیزیک ماده چگال

رامین رضاییترشیزی

فیزیک-نجوم و اختر فیزیک

-

فیزیک -فیزیک پلاسما

-

فیزیک -فیزیک هستهای

-

علوم زمین  -زمین ساخت (تکتونیک)

سیده نرجس قاسمی
محدثه هاونگی
حانیه دهقانی

علوم زمین  -پترولوژی

مهسا دهقان

علوم زمین  -رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی -
زهرا حسینی

علوم زمین  -چینه نگاری و دیرینه شناسی

دانشکده علوم ریاضی و آمار
پذیرفته شدگان

عنوان رشته
ریاضیات و کاربردها  -آنالیز

-

ریاضی کاربردی -بهینه سازی سیده فرزانه اسلامی
ریاضی کاربردی -آنالیز عددی

-

ریاضی کاربردی -ریاضی مالی

-

آمار -آمارریاضی

-

آمار -علم دادهها

-

دانشکده مهندسی
عنوان رشته

پذیرفته شدگان

مهندسی مکانیک  -ساخت و تولید

-

مهندسی مکانیک  -طراحی کاربردی

-

مهندسی مکانیک  -تبدیل انرژی

فاطمه صفامنش
مهدی ضیائیمقدم
مجتبی دهقانیدرمیان
کاظم دلسوز
امیرمحمد امینیفر

مهندسی معدن -اکتشاف مواد معدنی

-

مهندسی معدن  -فرآوری مواد معدنی

فاطمه صالحیتبار

مهندسی معدن -استخراج مواد معدنی

-

مهندسی معدن – معدن و محیط زیست

مریم چمنی
محمدهادی صالحزاده

مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی

-

سجاد رضایی
محدثه نیکپی
حسین صباغی
روح الامین چترآذر

مهندسی عمران-سازه

مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت منابع آب سیدرضا ذبیحی
مهندسی عمران -مهندسی محیط زیست

-

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
عنوان رشته

پذیرفته شدگان

مهندسی برق -سیستمهای قدرت

عماد غلامی

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

-

مهندسی برق مخابرات -سیستم

-

مهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی سروش سرمد
سجاد مرغشیکاخکی
امیرحسین دهنوی
مهندسی فناوری اطلاعات -فناوری اطلاعات

مرتضی اکبری
غزاله حسینپور
پیمان باقری
مریم زنگویی
مرجان فنودی

مهندسی برق – افرازههای میکرونانوالکترونیک

-

مهندسی برق -کنترل

دانشکده منابع طبیعی

عنوان رشته

پذیرفته شدگان

علوم و مهندسی محیط زیست -ارزیابی و آمایش سرزمین آرزو نوریزاده
علوم و مهندسی محیط زیست – آلودگی محیط زیست

شقایق قاسمی
مریم سالاری

زیست فناوری -صنعت و محیط زیست

سعیده عربصاحبی
صدیقه شربتدار
پوریا حسینآبادی
راضیه عباسزاده

علوم و مهندسی مرتع -مدیریت مرتع

امیرحسین سرزهی

علوم و مهندسی مرتع -گیاهان دارویی و صنعتی

عالمه امیرآبادیزاده
سعیده ثابتایمانی

علوم و مهندسی آبخیزداری -حفاظت آب و خاک

فاطمه مودی

دانشکده هنر
پذیرفته شدگان

عنوان رشته
باستان شناسی-دوران اسلامی ایران

مریم مزدوریزاده

باستان شناسی-دوران تاریخی ایران

ابوالفضل باقری مدواری
زهرا اسدی
نرگس چوپانی
مریم امیننژاد
سمیرا شهرکی

فرش -مواد اولیه و رنگرزی

هنر اسلامی – مطالعات تاریخی هنر اسلامی

محدثه کرمانیپور
فاطمه کوهستانی
ناهید محمودی

دانشکده کشاورزی
عنوان رشته

پذیرفته شدگان

اگروتکنولوژی -علوم علفهای هرز

-

علوم دامی – تغذیه طیور

فاطمه لطفیاول

علوم دامی -تغذیه دام

نسیم براتیمزنگ

علوم دامی -فیزیولوژی دام و طیور

-

علوم دامی  -ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تیام رادین

اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی -
اگروتکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی

معصومه شمسالدینی

اگروتکنولوژی -علوم و تکنولوژی بذر

-

اکولوژی

-

توسعه روستایی

-

علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی

زهره دهقانی
کیانا مکرمدری

بیماری شناسی گیاهی

مائده باقری
سحر سیروسی
امین اکسیر

ژنتیک و به نژادی گیاهی

فائزه خالقدادی

علوم و مهندسی آب -منابع آب

مهدیه قربانی شوکتآباد
مهلا محمودیگل

علوم و مهندسی آب -آبیاری و زهکشی

فاطمه خسرویزادنبه
فرزانه بشیریزاده

علوم و مهندسی آب -سازه های آبی

محمد قربانی

علوم و مهندسی آب  -هیدروانفورماتیک

-

