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و  77948/21ابالغیه شماره  "کارشناسی ارشدتحصیلی  پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره"نامهآیین بر اساس

دانشگاه،  درخشاناستعدادهاي  امورو  هیئت رئیسهاجرایی مصوب  شیوه نامهو  تحقیقات و فناوري وزارت علوم، 299574/2اصالحیه شماره 

 .اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل اعالم می گردندعایت کامل مقررات مربوطه، با ر 1399براي سال 

 )سازمان سنجش آموزش کشور( خواهد بود. پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري -1توجه 

د رشته در پرتال رسمی سازمان سنجش درج گردد، از آنجایی که نام هر متقاضی بایستی فقط و فقط از یک دانشگاه و از یک ک -2توجه 

اعالم انصراف را به همراه مبنی بر اسکن درخواست کتبی  سه روز پس از اعالم نتایج کنکور کارشناسی ارشدلذا متقاضیان حداکثر تا 

 .ارسال نمایند t@maragheh.ac.irbtalenبه ایمیل  اسکن کارت ملی و صفحه اول شاسنامه 

در این خصوص هیچ  مراغهدانشگاه تمامی عواقب ناشی از عدم اعالم انصراف کتبی در موعد مقرر به عهده شخص دانشجو است و  -3توجه 

 . گونه مسئولیتی نخواهد داشت

 

 گرایش پذیرش رشته پذیرش کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف

 گیاهان دارویی علوم و مهندسی باغبانی 1540471111 مسعود علیزاده   1

 فیزیولوژي گیاهان زراعی اگرو تکنولوژي  6360062917 پرستو علیزاده  2

 اکولوژي گیاهان زراعی اگرو تکنولوژي 5070164198 رقیه صفوري  3

  ژنتیک و به نژادي گیاهی 1680159046 شبنم احدیان زاوشتی  4

  اگرو اکولوژي 2755813601 سمیه محسنی  5

  اگرو اکولوژي 2741261601 سحر قاضی لو  6

 ژنتیک  زیست سلولی و مولکولی 1362211133 سانیا قبادي علمداري  7

 ژنتیک زیست سلولی و مولکولی 0021110034 امیر حسین گلستانی 8

 ژنتیک زیست سلولی و مولکولی 3490373154 ثمین رحیمی  9

 میکروبی زیست فناوري  2710291207 میالد زارع دل آور  10

 میکروبی زیست فناوري  2960472489 آي ناز قلندري  11

 میکروبی زیست فناوري  5060102394 مرضیه ساعدي مهمانداري  12

 فیزیولوژي  زیست شناسی گیاهی   1540430332 مهسا امیر اصالنی  13

  آموزش زبان انگلیسی 1362249221 الهه ناشیر  14

  آموزش زبان انگلیسی 1362305715 شعاع مزرعه الله 15

  آموزش زبان انگلیسی 1362327077 منا میرزا محمدي رهداري  16

  آموزش زبان انگلیسی 1680265891 گیتا بشارت  17

 آمایش شهري  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  1590313380 ولی اهلل احمد پور  18

  وادمنانو -اوري فننانو  1540328473 حجت راشدي  19

 سازه مهندسی عمران  1540454517 ساناز حاجلو  20

 ساخت و تولید مهندسی مکانیک   6660174796 لیال کیوانی   21

 ساخت و تولید مهندسی مکانیک   1362388394 مهدي نعمتی خسروشاهی   22

  مهندسی و مدیریت منابع آب 2680260503 فرخنده انوري  23

  مهندسی نانو مواد 1490467361 هادي راشدي  24

  

مراغه  دانشگاه کارشناسی ارشد دوره بدون آزمون دگان شفته پذير اسامی  
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