
 

 به نام خدا                                                                        

  98-99سال تحصیلی  اسامی  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون اعالم 

 دانشگاه صنعتی شیراز

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

 این افراد مشروط به نتیجه گزینش عمومی خواهد بود.

با توجه به ورود و ثبت اطالعات در سامانه سازمان سنجش کشور، خواهشمند است متقاضیان محترم پذیرفته شده 

تمامس حاصل فرمایند و موافقت  07137279189با شماره تماس  15/04/98حداکثر در این مرحله تا تاریخ 

از حذف جایگزینی اولویت و خود را اعالم نمایند. همچنین افرادی که قصد انصراف در این مرحله را دارند جهت 

در خواست انصراف خود را به آدرس ایمیل  10/04/98لیست دانشگاه صنعتی شیراز حداکثر تا تاریخ 

borazjani@sutech.ac.ir ارسال نمایید. 071-37353414یا شماره فکس 

 دفتر هدایت استعدادهای درخشان

 دانشگاه صنعتی شیراز

  
  

  

 

 رشته مهندسی برق

 نتیجه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 قبول مهندسی برق  گرایش مخابرات سیستم کواری علی 1

 قبول مهندسی برق  گرایش مخابرات میدان و موج حیدری سامان 2

 قبول مهندسی برق گرایش کنترل محمدعلیزاده سینا 3

 قبول مهندسی برق گرایش کنترل قربانی علیا عرفان 4

 قبول مهندسی برق گرایش کنترل پوینده فر سمانه 5

 قبول مهندسی برق گرایش کنترل میرزایی آی ناز 6

 قبول مهندسی برق گرایش کنترل اکبری الهام 7

 مرادزاده طهرانی وحید 8
گرایش الکترونیک قدرت و  قدرت مهندسی برق

 ماشین های الکتریکی
 قبول

 قبول مهندسی برق  گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک رحیمی نژاد زهرا 9

 قبول مهندسی برق  گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک جمدی بهداد 10

 ولدان زوج زهرا 11
افزارهای میکرو و نانو رق  گرایش مهندسی ب

 الکترونیک
 قبول

mailto:borazjani@sutech.ac.ir


 

 رشته ریاضی

 نتیجه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 قبول بهینه سازی -ریاضی کاربردی مدنی نژاد تهرانی علیرضا 1

 قبول بهینه سازی -ریاضی کاربردی عزیزیان نسنار یوسف 2

 قبول بهینه سازی -ریاضی کاربردی زارع مهذبیه بهاره 3

 قبول آنالیز عددی -ریاضی کاربردی سلطانی علی 4
 

 

 

 رشته فیزیک

 نتیجه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 قبول فیزیک -فوتونیک  حجابیان فاطمه 1

 قبول فیزیک -فوتونیک  فرخی زهرا 2

 قبول فیزیک -فوتونیک  رزاقپور فرشته 3

 قبول اپتیک و لیزر -فیزیک  رسولی عمادی زهرا 4

 قبول اپتیک و لیزر -فیزیک  رزاق پور فرشته 5

 قبول اپتیک و لیزر -فیزیک  فرخی زهرا 6

 

 

 رشته مهندسی شیمی

 نتیجه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 قبول مهندسی شیمی  طراحی فرآیند رحمانیان محمد 1

 

 

 رشته مهندسی صنایع

 نتیجه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 قبول مهندسی صنایع   بهینه سازی سیستم ها قنواتی نیلوفر 1

 قبول مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها دیدار انسیه  2

 

 رشته مهندسی فناوری اطالعات

 نتیجه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 قبول مهندسی کامپیوتر نرم افزار داربویی سید سینا  1

 قبول شبکهمهندسی کامپیوتر  شامخی علی  2

 قبول معماری سازمانی -مهندسی فناوری اطالعات قانع زیبا 3

 



 

 رشته مهندسی مکانیک

 نتیجه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 قبول مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی شریفی محمدرضا 1

 قبول مهندسی مکانیک  طراحی کاربردی حقیقت محمدرضا 2

 

 

 عمرانرشته مهندسی 

 نتیجه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 قبول زلزله -مهندسی عمران  جمشیدی زهرا 1

 قبول زلزله -مهندسی عمران  یکه خانی محمد 2

 قبول زلزله -مهندسی عمران  امیدوار زهرا 3

 قبول زلزله -مهندسی عمران  غالمی نژاد مهدی 4

 قبول پیمهندسی عمران  مکانیک خاک و  پوربیرک سجاد 1

 قبول مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی هوشیار فائزه 2

 قبول مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی علیزاده شیراز امیر 3

مهندسی عمران آب و سازه های  حقیقت امیر حسین  1

 هیدرولیکی
 قبول

  

 

 

 

 

 

 رشته شیمی

 نتیجه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 قبول شیمی دارویی -شیمی شهبازخانی کیانا 1

 قبول شیمی دارویی -شیمی رضاپور نیری داود 2

 قبول شیمی دارویی -شیمی فرقانی شیما 3


