
 

 

  به نام خدا

  97-98اعالم نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 

 دانشگاه صنعتی شیراز

الزم به ذکر  اعالم می گردد. مطابق جدول زیر متقاضیان محترم، رساند نتایج مصاحبه به اطالع می           

 . خواهد بودگزینش عمومی نتیجه است پذیرش این افراد مشروط به 

خواهشمند است سازمان سنجش آموزش کشور، سامانه  در اطالعاتو ثبت رود با توجه به و           

 97197270170با شماره  31/40/97تا تاریخ  در این مرحلهحداکثر متقاضیان محترم پذیرفته شده 

را دارند در این مرحله که قصد انصراف  افرادی. همچنین و موافقت خود را اعالم نمایند فرمایندتماس حاصل 

 90/90/07تا تاریخ حداکثر جهت جایگزینی اولویت بعدی و حذف از لیست دانشگاه صنعتی شیراز 

یا شماره فکس   zjani@sutech.combora انصراف خود را به آدرس ایمیل درخواست

  .ارسال نمایند 97930310-971

 دفتر هدایت استعدادهای درخشان

 دانشگاه صنعتی شیراز
 

 

 

 

 

 

 رشته مهندسی مکانیک

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول تبدیل انرژی –مکانیک  آقای محمد کاظم طهماسبی سروستانی 1

 قبول تبدیل انرژی –مکانیک  روستاآقای محمد مهدی  2

 

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول طراحی کابردی –مکانیک  خانم یاسمن گیتی آرا 1

 قبول طراحی کابردی –مکانیک  آقای عبداله کشاورز زرجانی 2

 قبول طراحی کابردی –مکانیک  آقای سید علیرضا فاطمی 9

 

mailto:borazjani@sutech.com


 

 

 رشته مهندسی صنایع

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول بهینه سازی سیستم ها –صنایع  خانم شیما یکه باش 1

 رزرو بهینه سازی سیستم ها –صنایع  خانم فاطمه شکوهی 2

 

 مهندسی فناوری اطالعات 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول کامپیوتریشبکه های  آقای حمیدرضا عابدینی 1

  1رزرو  شبکه های کامپیوتری آقای محمدرضا عوض آقایی 2

 2رزرو  شبکه های کامپیوتری خانم زهره مرادی 9

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول نرم افزار آقای علی سامانی پور 1

  1رزرو  نرم افزار آقای علی باغچه بان 2
 

 رشته مهندسی شیمی

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول مهندسی شیمی طراحی فرایند خانم سارا همتی 1

 قبول مهندسی شیمی طراحی فرایند خانم سحر کیانی 2

 قبول مهندسی شیمی طراحی فرایند خانم فائزه آخوندی 9

 قبول مهندسی شیمی طراحی فرایند آقای محمد مسیحی 0
 

 

 

 اولویت  رشته و گرایش نام خانوادگینام و  ردیف

 قبول فرآوری و انتقال گازمهندسی شیمی  خانم فائزه آخوندی 1

 



 

 

 فیزیکرشته 

 اولویت  رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول فوتونیک خانم فائزه پاک فطرت 1

 قبول فوتونیک آقای محمدجواد ساالری 2

 قبول فوتونیک خانم زهرا ریاضی فر 9
 

 

 

 مهندسی عمران و محیط زیست

 اولویت  رشته و گرایش خانوادگینام و نام  دیفر

 قبول خاک و پی خانم شبنم شیرازی زاده 1

 قبول خاک و پی آقای احمد فیلی نژاد 2

 قبول خاک و پی خانم زهرا ربیعی 9
 

 مهندسی برق 

 

 

 اولویت  رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول اپتیک و لیزر خانم فرنوش آزادی 1

 قبول اپتیک و لیزر آقای همایون زاهد 2

 اولویت  رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول ماده چگال آقای همایون زاهد 1

 اولویت  رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول مخابرات سیستم آقای مجتبی مرادی 1

 قبول مخابرات سیستم مروت پودنکیخانم محبوبه  2

 قبول مخابرات سیستم خانم مرجان نظری 9

 قبول مخابرات سیستم آقای مهران طاهری 0

 اولویت  رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول مدارهای مجتمع الکترونیک آقای محمد حاجیان پور 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاضی

 

 اولویت  رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول آنالیز عددی –ریاضی کاربردی  خانم غزاله فرجام 1

 قبول آنالیز عددی –ریاضی کاربردی  خانم زهرا رنجبر 2
 

 اولویت  رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول آنالیز ریاضی –ریاضی محض  خانم شعله پور فرضعلی 1
 

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول مهندسی برق سیستم های قدرت خانم فاطمه افشاریان 1

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول کنترل آقای سید مهدی زاهدی 1

 قبول کنترل آقای محمد حاجیان پور 2

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 قبول تحقیق در عملیات –ریاضی کاربردی  خانم نیلوفر خسروانی 1

 قبول تحقیق در عملیات –ریاضی کاربردی  خانم سید فروغ حسینی 2

 قبول تحقیق در عملیات –ریاضی کاربردی  خانم زهرا زارع 9


