نتایج اولیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون
دانشگاه ایالم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته مورد پذیرش

۱

سمیره کریمی

زبان و ادبیات فارسی

۲

باقرمحسنی نژاد

زبان و ادبیات فارسی

۳

زهراقنبری پور

جامعه شناسی

۴

پریساعزیزپور

جامعه شناسی

۵

زینب تکتاز

جامعه شناسی

۶

رویا پورنیازی

جامعه شناسی

۷

زینب باقریان نژاد

بازاریابی

۸

مهرداد قایدی

بازاریابی

۹

علی محمدی

بازاریابی

سمانه ثابتی قهفرخی

بازاریابی

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

مهدی صیدرضایی

کارآفرینی

۱۴
۱۵

فائزه غیاثوند

۱۶
۱۷

امید متاعی کهره

کارآفرینی

۱۸

استراتژیک

۱۹

زینب بساطی

زبان وادبیات عرب

۲۰

حسن حسان

زبان و ادبیات عرب

۲۱

نرگس جمال پور

آموزش زبان انگلیسی

۲۲

شکوفه جابری

آموزش زبان انگلیسی

۲۳

زینب انصاریان

آموزش زبان انگلیسی

۲۴

حامدصفاری

آموزش زبان انگلیسی

۲۵

سارامویدی

آموزش زبان انگلیسی

۲۶

شکوفه نوری

اقتصاد انرژی

۲۷

الهه ارزانی

حسابداری مدیریت

۲۸

کیمیا خادمی

حسابداری مدیریت

۲۹

کوثرخسروی

حسابداری مدیریت

۳۰

فریبا کریمی

حسابداری مدیریت

۳۱

شکوفه آذرگون یگانه

فلسفه و کالم اسالمی

۳۲

مریم حیدری

فلسفه و کالم اسالمی

۳۳

زینب قائدی

فلسفه و کالم اسالمی

۳۴

پروین ضیاء

فلسفه و کالم اسالمی

۳۵

زهرا طرفی

علوم قران و حدیث

۳۶

زهرا رحیمی

علوم قران و حدیث

۳۷

فاطمه زینی وند

علوم قران و حدیث

۳۸

رقیه بگری پاپی

علوم قران و حدیث

۳۹

یسری طاهری کالن

فقه و مبانی حقوق اسالمی

۴۰

مریم دانش پور

فقه و مبانی حقوق اسالمی

۴۱

پرستو آهنجیده

فقه و مبانی حقوق اسالمی

پریسا لطفی

میکروبیولوژی

مسعود سهرابیان

باکتری شناسی

نگارسلطانی

باکتری شناسی

امیرحسین جوانمرد

میکروبیولوژی (میکروبهای بیماری زا)

هانیه صبوحی

شیمی تجزیه

سمیرا ابراهیمیان

ذرات بنیادی و نظریه میدانها

۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶

۴۷

۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲

زینب موسی

مهندسی جنگل

۵۳

زهرا جیرانی محرز

ژنتیک و به نژادی گیاهی

۵۴

مانیا خورانی

ژنتیک وبه نژادی گیاهی

فاطمه فاضلی

اکولوژی گیاهان زراعی

۵۵
۵۶
۵۷

عاطفه جابری

بیماری شناسی

۵۸

نرگس رمضانی

بیماری شناسی

۵۹

مریم رسولی

علوم و مهندسی آبخیز

احمدجمشیدی

درختان میوه

پریسا منتی

فیزیولوژی

نگین منتی

تغذیه طیور

فرزانه رحیمی

تغذیه طیور

کژال ملکشاهی کناروند

تغذیه دام(نشخوارکنندگان)

۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰

محمدمعین حیدری

مهندسی شیمی

۷۱

رضا موحد

مهندسی شیمی

مهرشید قاسمی

مهندسی شیمی

۷۴

محمدکهزادی پور

مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

۷۵

مجتبی حاتمی

مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

۷۲
۷۳

۷۶

پویا جمشیدی

هوش مصنوعی-رباتیکز

۷۷
۷۸

امیرحسین خسروی

هوش مصنوعی-رباتیکز

۷۹
۸۰

مصطفی سیفی

هوش مصنوعی-رباتیکز

۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸

شکیبا مرادی دارابخانی

معماری معماری

دانیال خداکرمی

معماری انرژی

احمدعظیمی

مهندسی معماری

کلثوم پورآزاد

معماری انرژی

