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پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ویژه ممتازین بدینوسیله دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شیراز اسامی 

 را به شرح زیر اعالم می دارد. 1401-1402سال تحصیلی 

 توجه به نکات زیر ضروری است:

 .است تایید صالحیت عمومی دانشجوو همچنین  سازمان سنجش آموزش کشورپذیرش نهایی دانشجو منوط به تایید نهایی  -1

ای از پذیرش و یا تحصیل، از ادامه لب خالف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحلهدر صورت مشاهده هرگونه مطا -2

 خواهد شد.تحصیل وی جلوگیری و پیگیری قانونی انجام 

بعد از اعالم اسامی هفته  دوحداکثر ظرف مدت به عنوان پذیرفته شده اعالم شده است،  گرایش –دو رشته افرادی که نامشان در  -3

ها نام آنها را گرایش –از رشته  یها انصراف خود را اعالم نمایند. در غیر اینصورت دانشگاه مجاز خواهد بود در یکدر یکی از رشته

 حذف کند.

بعد از اعالم اسامی  هفته دوکتبی حداکثر تا الزم است انصراف خود را بصورت  ،پذیرفته شدگانی که قصد انصراف از پذیرش دارند -4

 د.ادهای درخشان دانشگاه ارسال نماینبه دفتر هدایت استعد https://mail.sutech.ac.irطریق پست الکترونیکی  از

متقاضیان انصراف  نامهکه  دنجزو پذیرفته شدگان قرار می گیردر صورتی  ،اعالم شده است بصورت رزرومتقاضیانی که اسامی آنان  -5

از طریق دفتر هدایت شدگان، پذیرفتهلذا در صورت انصراف پذیرفته شده به دفتر هدایت استعدادهای درخشان رسیده باشد. 

 .شودگرفته میاستعدادهای درخشان به متقاضیان رزرو تماس 

نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان، هماهنگ و همزمان با ثبت نام پذیرفته شدگان از طریق کنکور سراسری،  از چگونگی ثبت   -6

یا مراجعه حضوری جهت اطالع از این  طریق سایت دانشگاه صنعتی شیراز اعالم خواهد شد، خواهشمند است از هر گونه تماس تلفنی

 شود. موضوع به واحدهای مختلف دانشگاه خودداری

 

 مهندسی برق 
 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

یهطراق یشاهوارمهرشاد آقای  1  
افزارهای  -مهندسی برق 

 میکرو نانو الکترونیک
 پذیرفته شده

 

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 علیرضا شکری پورآقای  1
قدرت -مهندسی برق   

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده علی پور حجازیآقای  2

 



 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 خانم عارفه سیف 1

کنترل -مهندسی برق   

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده دانیال بصیریآقای  2

 پذیرفته شده خانم زهرا حیدری 3

 

 شیمی

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

1 
زرین  محمدحسینآقای 

 کاله
 شیمی داروئی

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده خانم زهرا اکبری 2

 پذیرفته شده خانم شیرین لرزاده 3
 

 رشته مهندسی فناوری اطالعات

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 فاطمه شعبانیخانم  1

 معماری سازمانی –فناوری اطالعات 

 پذیرفته شده

 رزرو میترا خورشیدیخانم  2

 رزرو خانم پریسا رحمانیان 3

 رزرو خانم سنا زارعی 4
 

 

 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 آّقای سید عرفان موسوی منزه 1

 نرم افزار –کامپیوتر 

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده آقای مصطفی عباس زاده 2

 رزرو آقای عرفان پرهیزی 3

 رزرو مریم رادمردیخانم  4
 

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 آقای عرفان مصدق 1

 شبکه –کامپیوتر 

 پذیرفته شده

 رزرو آقای حسین عبدالهی پور 2

 رزرو آقای آرش کرم پور 3

 رزرو خانم فرشته لیتوئی 4
 



 مهندسی صنایع

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 پذیرفته شده مهندسی صنایع خانم قدیره محمدی تقی آبادی 1

 

 رشته فیزیک

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 مریم خدادادی آراخانم  1

 اپتیک و لیزر  -فیزیک 

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده خانم مینا خدادادی آرا 2

 رزرو  خانم زهرا فیروزی 3
 

 اولویت رشته و گرایش خانوادگینام و نام  ردیف

 خانم زهرا فیروزی 1
 فتونیک -فیزیک 

 پذیرفته شده

 رزرو  خانم فاطمه ربیع نژاد 2

 

 مهندسی مکانیک و هوافضا

 

 

 

 

 مهندسی عمران و محیط زیست

 

 

 

 

  

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 حسین منصوریآقای  1
تبدیل  –مهندسی مکانیک 

 انرژی

 پذیرفته شده

2 
محمدرضا ایزدی تل آقای 

 سرخی 
 پذیرفته شده

 اولویت رشته و گرایش نام و نام خانوادگی ردیف

 پذیرفته شده زلزله متین بهجتیآقای  1

 پذیرفته شده یدرولیکیهسازه های  پوریا رضایی نژادآقای  2



 مهندسی شیمی

 

 اولویت گرایشرشته و  نام و نام خانوادگی ردیف

 سینا آقامالییآقای  1
طراحی  -مهندسی شیمی

 فرایند

 پذیرفته شده

 پذیرفته شده خانم ریحانه باقری 2

 پذیرفته شده خانم شهربانو دهقان فر 3


