
 
 

 دانشگاه بیرجند  کارشناسی ارشدبدون آزمون  شدگانپذیرفتهاولیه اسامی 

 1402-1401برای سال تحصیلی 

 )استعداد درخشان(
 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 وحیده حسینایی زبان و ادبیات فارسی

 علی عارفی تطبیقیادبیات  –زبان و ادبیات فارسی 

 محمدیانفاطمه گل رواییادبیات  –زبان و ادبیات فارسی 

 مریم بوشادی مدیریت توسعه پایدار روستایی – جغرافیاو برنامه ریزی روستایی

 محمدالیاس قهستانی بجد

 فائزه خزاعی

 فریزاکرم رمضانی ایران اسالمی -تاریخ

 آبادیملیحه مهدی

 حانیه غالمی

 خسروی فائزه

 الهام شیوا زبان شناسی 

 زهرا سابقی 

 فاطمه محمدیان

 کاخکیعلی مودت

 سهیال حیدری مترجمی زبان انگلیسی

)به شرط فرمحمد شکوهی

نفرات اول در  %15احراز 

ها تا پایان غیرهم ورودی

 نیمسال ششم( 

 رحمان بهشتی

 مقصود نصری



 طاها ساعدی رودی آموزش زبان انگلیسی

 فاطمه محسنی

 پوررامین علی

 - زبان و ادبیات عربی

 - اخالق و تربیت فردی و اجتماعی-نهج البالغه

 آسیه کاوسی فلسفه و کالم اسالمی

 صدیقه اکبرزاده

 فاطمه شیرمحمدی

 فاطمه بهروش

 زینب یوسفی

 فاطمه خسروی

 جوعالیه حق فضاآمایش سیاسی  – جغرافیای سیاسی

 راحله آخوندی پژوهش علوم اجتماعی

 گلمحبوبه شفیعی

 فاطمه سلیمانی

 مرتضی رضایی 

 مرضیه بانویی مخاطرات محیطی

 مبینا عثمانی

 مریم هادی

 آبادفائزه فرخی یوسف

 فرمحمد مجیدی علوم سیاسی

 علیرضا درودی

 

 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 القارخسروی زهره  برنامه ریزی درسی

 انیه پورباقرشهریح

 ملیکا عالیشان

 زهرا السادات حسینی

 فاطمه علیزاده

 رقیه تهماسبی مدیریت آموزشی

 فاطمه بهارشاهی

 مقدممریم چاجویی



 کوثر فرخی

 مهال غیورارجمندی  روانشناسی تربیتی

 مریم غالمزاده

 نژاداحسانیفاطمه 

 زهرا حسینی

 پیشبر زهرا پری

 گیومحمد خدادادی

 سالمیامیرسینا ا

 مرضیه کاظمی مدیریت اطالعا ت -علم اطالعات و دانش شناسی

 - کتابخانه های عمومیمطالعه  –علم اطالعات و دانش شناسی 

 

 

 

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 به شرط ) خورشید بیجاری بیومکانیک ورزشی  –تربیت بدنی 

 نفرات اول در غیر %15احراز 

هم ورودی ها تا پایان نیمسال 

 ششم(

 کوثر خزاعی مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی – مدیریت ورزشی

 سیده ساره حسینی

 حمیرا دوستی های ورزشیها و باشگاهمدیریت سازمان –مدیریت ورزشی 

 فردپورامیرحسین عباس

 نژادفاطمه فیروزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی -فیزیولوژی ورزشی 

 مائده عباسی

 آبادفیضراضیه خزاعی

 مهال بارانی ورزشی و تندرستیفیزیولوژی  –فیزیولوژی ورزشی 

 مینا فدایی

 آبادیعشرتسحر محبوب

 

 



 دانشکده علوم

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 - شیمی تجزیه

 سلمان باقرزاده شیمی آلی

 آبادیحانیه رحیم

 آبیزکارمهدی کشت

 - شیمی معدنی

 علیرضا سدنی یزیکشیمی ف

 سمیه همسایگان

 - فیتوشیمی

 فرزانه اکبری ماده چگالفیزیک  – فیزیک

 احمدی مهیا نجوم و اختر فیزیک - فیزیک

 - فیزیک پالسما - فیزیک

 - ایهستهفیزیک  - فیزیک

 امیرحسین ضیاء (تکتونیک)زمین ساخت  -علوم زمین 

 آبادیقاسممهدی خفاجه پترولوژی -علوم زمین 

 سعیده عباسی

 باغچهنجمه رجبی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی -علوم زمین 

 - یشناس نهیرید و ینگار نهیچ -علوم زمین 

 مرضیه سادات حسینی های صنعتیگوهرشناسی و کانی

 

 

 

 دانشکده علوم  ریاضی و آمار

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 - آنالیز -ات و کاربردها ریاضی

 - بهینه سازی -اضی کاربردیری

 - آنالیز عددی -ریاضی کاربردی

 فاطمه نوفرستی ریاضی مالی -ریاضی کاربردی

 - آمارریاضی -آمار

 - هاعلم داده -آمار

 

 



 

 دانشکده مهندسی

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 - ساخت و تولید -مهندسی مکانیک 

 - طراحی کاربردی -مهندسی مکانیک 

 علی تهی تبدیل انرژی -انیک مهندسی مک

 - اکتشاف مواد معدنی -مهندسی معدن

 - فرآوری مواد معدنی -مهندسی معدن 

 مرتضی نیکویی استخراج مواد معدنی -مهندسی معدن

 - معدن و محیط زیست –مهندسی معدن 

 امیرحسین ربیعی ولیکیآب و سازه های هیدر-مهندسی عمران

 کارسبزه امیرحسین سازه-مهندسی عمران

 گارفاطمه مانده

 محمدحسین هاشمی

 علی محمودی

 امین سورگی

 شقایق خانی

مدیریت منابع مهندسی و  -مهندسی عمران

 آب

- 

 - محیط زیستمهندسی  -مهندسی عمران

 

 

 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 ییگهروخشایار رمضانی های قدرتسیستم -مهندسی  برق

 موسی درویش بچاری

 فاطمه یعقوبی

 میالد کهنسال

 - مدارهای مجتمع  الکترونیک-مهندسی  برق

 - سیستم -مهندسی  برق مخابرات

 پورمحمد ملک کترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیال -مهندسی برق

 سیدمعین میری



 گلادریس حسینی مهندسی فناوری اطالعات

 پورمتین حسین

 محسن ارزنی

-درضا محمدیمحم

 میریک 

 امیررضا بهدانی

 بجدیحانیه کالته

 - های میکرونانوالکترونیکافرازه –مهندسی برق 

 سیدحسین مصطفوی کنترل -مهندسی برق

 

 دانشکده منابع طبیعی

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

ارزیابی و آمایش  -محیط زیستعلوم و مهندسی 

 رزمینس

   نسرین زیبا

  محمدمعین خسروی محیط زیست آلودگی –یط زیست مهندسی محعلوم و 

 نژادفاطمه فروغی صنعت و محیط زیست -زیست فناوری

 آبادیمهناز شمس

 سیده فاطمه کسروی

 مفردنعیمه جابری مدیریت مرتع -علوم و مهندسی مرتع

 زهرا مالیی گیاهان دارویی و صنعتی -علوم و مهندسی مرتع

 محدثه مبارکی  اظت آب و خاکحف -علوم و مهندسی آبخیزداری

 

 دانشکده هنر

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 نژادفرناز طوفانی های دیگرتمدن و فرهنگ اسالمی و سرزمین -باستان شناسی

 مرضیه خانی

 علیرضا فرهمندنژاد دوران تاریخی ایران-باستان شناسی

 پورعادله جاویدان مواد اولیه و رنگرزی -فرش

 زجاجیسیده سارا 

 نسبسیده محدثه هاشمی

 الناز ابراهیمی مطالعات تاریخی هنر اسالمی – هنر اسالمی

 آبادیفرزانه حاجی

 مقدمفاطمه اسماعیلی صنایع دستی



 دانشکده کشاورزی

 پذیرفته شدگان عنوان رشته

 - علوم علفهای هرز -اگروتکنولوژی

 سیده فائزه عسکری تغذیه طیور –علوم دامی 

 امیرحسین دشتبان تغذیه دام -امیعلوم د

 - فیزیولوژی دام و طیور -علوم دامی

  بیدختیمحمد خواجه ژنتیک و اصالح دام و طیور -علوم دامی 

 - فیزیولوژی گیاهان زراعی –اگروتکنولوژی 

 - اکولوژی گیاهان زراعی –اگروتکنولوژی 

 مهسا مودی علوم و تکنولوژی بذر -اگروتکنولوژی

 - اکولوژی

 - توسعه روستایی

 سمیه فیروزی گیاهان دارویی-علوم و مهندسی باغبانی

 پورمریم عباس درختان میوه-علوم و مهندسی باغبانی

 مهدیه دهقانی یاهیگ یشناس یماریب

 مقدمپارسا اسار

 محسن بهرا

 زهرا برسم گیاهی ژنتیک و به نژادی

 محمدرضا صحاف

 - منابع آب -علوم و مهندسی آب

 عطیه مشفقی آبیاری و زهکشی -علوم و مهندسی آب

 - سازه های آبی -علوم و مهندسی آب

 - هیدروانفورماتیک -علوم و مهندسی آب 

 

 


