اسامی پذيرفته شدگان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
(سال) 1400

بر اساس آییننامه"پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد" ابالغیه شماره  21/77948و
اصالحیه شماره  2/299574وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و شیوه نامه اجرایی مصوب هیئت رئیسه و امور استعدادهاي درخشان دانشگاه،
براي سال  1399با رعایت کامل مقررات مربوطه ،اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل اعالم می گردند.
توجه  -1پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تایید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود.
توجه  -2از آنجایی که نام هر متقاضی بایستی فقط و فقط از یک دانشگاه و از یک ک د رشته در پرتال رسمی سازمان سنجش درج گردد،
لذا متقاضیان حداکثر تا سه روز پس از اعالم نتایج کنکور کارشناسی ارشد اسکن درخواست کتبی مبنی بر اعالم انصراف را به همراه
اسکن کارت ملی و صفحه اول شاسنامه به ایمیل  btalent@maragheh.ac.irارسال نمایند.
توجه  -3تمامی عواقب ناشی از عدم اعالم انصراف کتبی در موعد مقرر به عهده شخص دانشجو است و دانشگاه مراغه در این خصوص هیچ
گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی

ردیف

کد ملی

گرایش پذیرش

رشته پذیرش

1

سمانه فتح پور جباري

1540478963

علوم و مهندسی باغبانی

گیاهان دارویی

2

رقیه سمندر مهترلو

5670071972

اگرو تکنولوژي

فیزیولوژي گیاهان زراعی

3

زهرا چرمی

1540510409

ژنتیک و به نژادي گیاهی

4

زهرا غفاري

5060093182

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوژي و اصالح سبزي

5

ساحل احدي مغانجق

1540499553

گیاهپزشکی

حشره شناسی

6

آرزو دهقانی

1540444910

شیمی آلی

7

امیر محمد جسور بیرق

1362446238

شیمی آلی

8

زهرا مفیدي زاد

1540452727

شیمی تجزیه

9

مریم صادقی راکد

2960483421

شیمی تجزیه

10

لیال محمدزاده

1540504646

ریاضی

آنالیز عددي

11

معصومه راشدي کهق

1540506967

ریاضی

آنالیز عددي

12

آیدا شفق

2960525655

زیست سلولی و مولکولی

ژنتیک

13

مهدي قربانی

2710348950

زیست فناوري

میکروبی

14

رضا قدیمی

1362187852

آموزش زبان انگلیسی

15

سمانه نجفی

1540501361

جغرافیا و برنامه ریزي شهري آمایش شهري

16

پري رضائیان

1540337545

جغرافیا و برنامه ریزي شهري آمایش شهري

17

شاداب دریائی

5100183926

مهندسی عمران

سازه

18

صبا امامی احمد آباد

1540455580

مهندسی عمران

سازه

19

عرفان ایالتی

0020511337

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

20

مهدي نعمتی خسروشاهی

1362388394

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید
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