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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 

 .به شرح ذیل اعالم می گردند 1401براي سال  اسامی پذیرفته شدگانعایت کامل مقررات مربوطه، با ر

ماه  در اواخر شهریور)سازمان سنجش آموزش کشور(  پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري -1توجه 

 خواهد بود.1401 سال

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 مبنی بر اسکن درخواست کتبی  1401 سه روز پس از اعالم نتایج کنکور کارشناسی ارشدلذا متقاضیان حداکثر تا 

 .ارسال نمایند t@maragheh.ac.irbtalenبه ایمیل  همراه 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
 سبزي ها علوم و مهندسی باغبانی 1540490361 ی  ارسطو محمدي ثان 1 .1
 گیاهان زینتی   علوم و مهندسی باغبانی 2960413563 هاجر رحمتی  2 .2
 گیاهان دارویی علوم و مهندسی باغبانی 2960498089 لیال شعبانی   3 .3
 درختان میوه  علوم و مهندسی باغبانی 1540524620 فاطمه بهره ور  4 .4
 حشره شناسی  گیاهپزشکی 0020708599 الهام صفري  5 .5
  ژنتیک و به نژادي گیاهی   1680230980 محدثه اسکندرزاده  6 .6
 فیزیولوژي گیاهان زراعی اگرو تکنولوژي  2741315345 ثریا پیر محمدي باالنجی 7 .7
 آلیشیمی  شیمی  5070252364 اجاللی  افسانه  8 .8
 آلیشیمی  شیمی  1540486362 جاللت مریم   .9

 شیمی تجزیه شیمی  1540489302 خدائی علیرضا  9 .10
 شیمی تجزیه شیمی  1640282629 روحی مهدي   .11
12. 1

1 
 آنالیز عددي   و کاربردهاریاضیات  1540526542 محمدپور کهالن احسان 

 ریاضی  آنالیز  و کاربردها  ریاضیات  1540555011 یعقوبی  فاطمه   .13
 ریاضی  آنالیز  و کاربردها  ریاضیات  2960459245 زاده  هلطف الاحسان   .14
15. 1

2 
 ژنتیک زیست سلولی و مولکولی 3750470790 تدین ارسطو 

16. 1

3 
 ژنتیک زیست سلولی و مولکولی 0925154271 سخاورزطناز 

 میکروبی ري زیست فناو 4311448392 حسین میر آقاپور امیر   .17

مراغه  دانشگاه رشناسی ارشدکا دوره بدون آزمون دگان شفته پذير اسامی  

( 1401)سال  
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  آموزش زبان انگلیسی 1362571474 عاشقی  دنیز   .18
19. 1

4 
  آموزش زبان انگلیسی 6150118861 امینی  فاطمه 

  آموزش زبان انگلیسی 1273060466 زاهد انارکی  نوید   .20
21. 1

5 
 ریزي مسکن برنامه  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  1540546101 سعیدي  رضا 

22. 1

6 
 آمایش شهري  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  1700190261 نجاري زهرا 

 شهري  زیستمحیط  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  1540523837 رضازاده مهسا   .23
  روانشناسی عمومی 1540536963 محمدي فام  مریم   .24
  روانشناسی عمومی 1362692859 ناصري  نیره   .25
26. 1

7 
 سازه مهندسی عمران  2640241028 مهدي پیامی خمیران امیر 

27. 1

8 
 سازه مهندسی عمران  1362406546 قربان وطن پویا 

28. 1

9 
 سازه مهندسی عمران  1540502457 محمودي ساالر 

29. 2

0 
 منابع آبی  مدیریت  مهندسی عمران 4400274764 صفري ماهان 

30. 2

2 
 سازه مهندسی عمران  1362783978 عبدي  معین 

  


