
کارشناسی رشتھ تحصیلی نام خانوادگی نام  
کد رشتھ 

 محل
مقطع کاشناسی ارشد در دانشگاه ارومیھ عنوان رشتھ محل انتخابی  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/اموزش زبان انگلیسي/ 13245 اموزش زبان انگلیسي عظیمي زاد كشتیبان مرضیھ  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/اموزش زبان انگلیسي/ 13245 اموزش زبان انگلیسي عباس زاده نسا  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/برنامھ ریزي امایش سرزمین/ 10700 برنامھ ریزي امایش سرزمین نوري عیبلو زھرا  

/روزانھ---- انساني/برنامھ ریزي امایش سرزمین/دانشگاه ارومیھ/علوم  10700 برنامھ ریزي امایش سرزمین خدامرادي كجالر شایان  

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/تاریخ/تاریخ ایران اسالمي/روزانھ 11754 تاریخ پاشایي كباران تانیان

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/تاریخ/تاریخ ایران اسالمي/روزانھ 11754 تاریخ نیساني دنیا

ارومیھ/علوم انساني/تاریخ/تاریخ ایران اسالمي/روزانھدانشگاه  11754 تاریخ سعیدي اشكان  

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/تاریخ/تاریخ ایران باستان/روزانھ 11736 تاریخ منصوري نیا فردین

/اسیب شناسي ورزشي وحركات اصالحي/حركات اصالحي/روزانھدانشگاه ارومیھ 11525 تربیت بدني وعلوم ورزشي رسول نژاد معصومھ  

/اسیب شناسي ورزشي وحركات اصالحي/حركات اصالحي/روزانھدانشگاه ارومیھ 11525 تربیت بدني وعلوم ورزشي رحیم زاده اغبالغي زھرا  

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/رفتارحركتي/یادگیري وكنترل حركتي/روزانھ 11273 تربیت بدني وعلوم ورزشي محمودي پروانھ

وعلوم ورزشيتربیت بدني  اصغرزاده زھرا  دانشگاه ارومیھ /مدیریت ورزشي/مدیریت رویدادھاي ورزشي/روزانھ 11629 



مھندسي تولیدات گیاھي-تولیدات گیاھي  وثوقي فایزه  دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي باغباني/گیاھان دارویي/روزانھ 24399 

مھندسي تولیدات گیاھي-تولیدات گیاھي  فیض اباد مھسا  دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي باغباني/درختان میوه/روزانھ 24321 

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/جغرافیاودفاع مقدس/ 10768 جغرافیا عزیزي پرستو  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/حسابداري/ 14529 حسابداري میمنت نژاد حكم اباد محمد  

قراملكيشب زنده  امیررضا /روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/حسابداري/ 14529 حسابداري   

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/حسابداري/ 14529 حسابداري عباس زاده فایزه  

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/ریاضي كاربردي/انالیزعددي/روزانھ 18659 ریاضیات وكاربردھا حمزه لو افسانھ

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/زبان وادبیات انگلیسي/ 13374 زبان وادبیات انگلیسي سلسبیل قلعھ جوقي ویدا  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/اموزش زبان انگلیسي/ 13245 زبان وادبیات انگلیسي كمانھ سیدامیر حسین  

/روزانھ---- ارومیھ/علوم انساني/زبان وادبیات فارسي/دانشگاه  10002 زبان وادبیات فارسي فوالدي ثمین  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/زبان وادبیات فارسي/ 10002 زبان وادبیات فارسي كریمي باشالنبوشلو لیال  

/روزانھ---- فارسي/دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/زبان وادبیات  10002 زبان وادبیات فارسي طاھري حیدرانلو ارزو  

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/زیست شناسي جانوري/فیزیولوژي/روزانھ 19102 زیست شناسي جانوري جوانمرد سحر

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/بیوشیمي/ 18121 زیست شناسي جانوري عبدالھي شادي  



پایھ/زیست شناسي جانوري/سلولي وتكویني/روزانھدانشگاه ارومیھ/علوم  19167 زیست شناسي جانوري احمدي دریا  

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/زیست شناسي جانوري/فیزیولوژي/روزانھ 19102 زیست شناسي جانوري پورصابر معصومھ

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/شیمي/شیمي الي/روزانھ 16936 شیمي كاربردي یوسفیان زھرا

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/شیمي/شیمي كاربردي/روزانھ 17342 شیمي كاربردي پیر خراطي ژالھ

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/نانوشیمي/ 17394 شیمي كاربردي رضازاده ریحانھ  

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/شیمي/شیمي فیزیك/روزانھ 16823 شیمي محض درستي سارا

ارومیھ/علوم پایھ/شیمي/شیمي فیزیك/روزانھدانشگاه  16823 شیمي محض سبب كار مھناز  

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/شیمي/شیمي فیزیك/روزانھ 16823 شیمي محض رھایي نعیمھ

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/نانوشیمي/ 17394 شیمي محض رضوان طلب الھھ  

پایھ/شیمي/شیمي معدني/روزانھدانشگاه ارومیھ/علوم  17124 شیمي محض امیني روندي سعیده  

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/علوم اقتصادي/توسعھ اقتصادي وبرنامھ ریزي/روزانھ 10976 علوم اقتصادي خوانچھ گردان رعنا

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/علوم اقتصادي/بانكداري اسالمي/روزانھ 11023 علوم اقتصادي كریم غالمعلي سمیرا

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/علوم اقتصادي/بانكداري اسالمي/روزانھ 11023 علوم اقتصادي زینالي فاطمھ

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/علوم اقتصادي/توسعھ اقتصادي وبرنامھ ریزي/روزانھ 10976 علوم اقتصادي اسمعیلي دریا



 ماریھ
خضري زادچغال 

 مصطفي
انساني/علوم اقتصادي/اقتصادنظري/روزانھدانشگاه ارومیھ/علوم  11048 علوم اقتصادي  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/مدیریت اموزشي/ 12962 علوم تربیتي مختاري فاطمھ  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/مدیریت اموزشي/ 12962 علوم تربیتي سھیلي نیا فاطمھ  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/مدیریت اموزشي/ 12962 علوم تربیتي مصطي زاده دریك فاطمھ  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/مدیریت اموزشي/ 12962 علوم تربیتي ابراھیمي كچانلو شادي  

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/علوم زمین/زمین ساخت /تكتونیك //روزانھ 16588 علوم زمین خنجري سارا

زمینعلوم  مجرد محدثھ  علوم پایھ/علوم زمین/اب زمین شناسي/روزانھ/دانشگاه ارومیھ 16628 

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/اسیب شناسي ورزشي وحركات اصالحي/حركات اصالحي/روزانھ 11525 علوم ورزشي دژم خوي شاھگلي نعیمھ

ومھندسي اب/سازه ھاي ابي/روزانھدانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم  23880 علوم ومھندسي اب شایان مھر مھتاب  

 دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي اب/منابع اب/روزانھ 23928 علوم ومھندسي اب خادمي قوني كامیار

 دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي اب/ابیاري وزھكشي/روزانھ 23827 علوم ومھندسي اب دھقاني نوشین

باغبانيعلوم ومھندسي  یوسف زاده سھیل  دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي باغباني/گیاھان دارویي/روزانھ 24398 

 دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي باغباني/تولیدمحصوالت گلخانھ اي/روزانھ 24424 علوم ومھندسي باغباني عبادي مریم



 حسیني لور نازیال
مدیریت - علوم ومھندسي جنگل 

 جنگل
ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي جنگل/مدیریت جنگل/روزانھدانشگاه  24582  

 24641 علوم ومھندسي خاك صبوري خامنھ بیتا
حاصلخیزي خاك -دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/مدیریت حاصلخیزي وزیست فناوري خاك/شیمي 

 وتغذیھ گیاه/روزانھ

 24669 علوم ومھندسي خاك عباسي عیسي كان ریحانھ
ارومیھ/كشاورزي/مدیریت حاصلخیزي وزیست فناوري خاك/بیولوژي وبیوتكنولوژي دانشگاه 

 خاك/روزانھ

 دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي صنایع غذایي/فناوري موادغذایي/روزانھ 25183 علوم ومھندسي صنایع غذایي كبودي زھرا

ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي صنایع غذایي/زیست فناوري موادغذایي/روزانھدانشگاه  25176 علوم ومھندسي صنایع غذایي رجبي میثم  

 دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي صنایع غذایي/شیمي موادغذایي/روزانھ 25168 علوم ومھندسي صنایع غذایي رجبي مقدم شادي

ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي صنایع غذایي/زیست فناوري موادغذایي/روزانھدانشگاه  25176 علوم ومھندسي صنایع غذایي شیخ پور قھرمانلو زھرا  

 دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي صنایع غذایي/شیمي موادغذایي/روزانھ 25168 علوم ومھندسي صنایع غذایي خزاني بھینا

ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي صنایع غذایي/فناوري موادغذایي/روزانھدانشگاه  25183 علوم ومھندسي صنایع غذایي احمدزاده زویك صبا  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/حقوق جزاوجرم شناسي/ 13718 فقھ وحقوق اسالمي امیني ربطي سیده سودا  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/حقوق خصوصي/ 13533 فقھ وحقوق اسالمي طاھري اده مھدي  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/حقوق جزاوجرم شناسي/ 13718 فقھ وحقوق اسالمي فرخي قلعھ جوقي ثمین  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/حقوق خصوصي/ 13533 فقھ وحقوق اسالمي طاھري اده مجید  



/روزانھ---- انساني/حقوق خصوصي/دانشگاه ارومیھ/علوم  13533 فقھ وحقوق اسالمي میرزایي كوثر  

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/معارف اسالمي وحقوق/حقوق خانواده/روزانھ 13890 فقھ وحقوق اسالمي مرادي سمیھ

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/معارف اسالمي وحقوق/حقوق خانواده/روزانھ 13890 فقھ وحقوق اسالمي ھاشم لو كوثر

گلشانيمعروف  سیده شقایق  دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/معارف اسالمي وحقوق/حقوق خانواده/روزانھ 13890 فقھ وحقوق اسالمي 

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/معارف اسالمي وحقوق/حقوق خانواده/روزانھ 13890 فقھ وحقوق اسالمي شریفي سیران

/روزانھ----پایھ/نانوفیزیك/دانشگاه ارومیھ/علوم  17678 فیزیك اصغري علیرضا  

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/فیزیك/فیزیك ماده چگال/روزانھ 17430 فیزیك امیني اراس

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/فیزیك/فیزیك ماده چگال/روزانھ 17430 فیزیك نوري پشتگل ریحانھ

پایھ/فیزیك/اپتیك ولیزر/روزانھدانشگاه ارومیھ/علوم  17608 فیزیك عباس زاده جبل كندي عرفان  

 دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/فیزیك/فیزیك ماده چگال/روزانھ 17430 فیزیك پیمانیان زھرا

اتمي- فیزیك  اقایي توپراق قلعھ شیوا  دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/فیزیك/ذرات بنیادي ونظریھ میدان ھا/روزانھ 17534 

ھستھ اي- فیزیك  اكبري اقزیارت پریا  دانشگاه ارومیھ/علوم پایھ/فیزیك/اپتیك ولیزر/روزانھ 17608 

 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/مدیریت بازرگاني/مدیریت استراتژیك/روزانھ 14923 مدیریت بازرگاني نوري جلوچیان مرضیھ

داخلي/روزانھدانشگاه ارومیھ/علوم انساني/مدیریت بازرگاني/بازرگاني  14940 مدیریت بازرگاني خسروپوري فاطمھ  



 دانشگاه ارومیھ/علوم انساني/مدیریت بازرگاني/بازاریابي/روزانھ 14880 مدیریت بازرگاني محمدزادگان راحلھ

 دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي مرتع/مدیریت مرتع/روزانھ 23761 مرتع وابخیزداري شكارچي مھسا

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/ھنر/مھندسي معماري/ 25791 مرمت بناھاي تاریخي فایضي محمودجق الھھ  

الكترونیك- مھندسي برق  طالبي علي  دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي برق/مدارھاي مجتمع الكترونیك/روزانھ 19295 

الكترونیك- مھندسي برق  نوري جواد الكترونیك/روزانھدانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي برق/مدارھاي مجتمع  19295   

الكترونیك- مھندسي برق  حاجیلو مھدي  دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي برق/الكترونیك قدرت وماشین ھاي الكتریكي/روزانھ 19641 

الكترونیك- مھندسي برق  بري گمچي حسین الكتریكي/روزانھدانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي برق/الكترونیك قدرت وماشین ھاي  19641   

قدرت- مھندسي برق  محمودي ممكاني روناك  دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي برق/سیستم ھاي قدرت/روزانھ 19588 

قدرت- مھندسي برق  رضایي گوندوغدي زھرا  دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي برق/سیستم ھاي قدرت/روزانھ 19588 

قدرت-  مھندسي برق اسكندري چوبتراش رعنا  دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي برق/سیستم ھاي قدرت/روزانھ 19588 

مخابرات- مھندسي برق  حضرتي مھدي  دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي برق/مخابرات سیستم/روزانھ 19974 

/روزانھ---- شھري/دانشگاه ارومیھ/ھنر/برنامھ ریزي  25672 مھندسي شھرسازي جبارپور مھراباد فاطمھ  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/ھنر/برنامھ ریزي شھري/ 25672 مھندسي شھرسازي اسدي ایدنلو مایده  

 سیستم ھا/روزانھ دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي صنایع/بھینھ سازي 20780 مھندسي صنایع پور مالاحمد ارسي محمود



 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي صنایع/بھینھ سازي سیستم ھا/روزانھ 20780 مھندسي صنایع خلیل پور سعیده

 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي صنایع/بھینھ سازي سیستم ھا/روزانھ 20780 مھندسي صنایع كریم خاني میانجي عرفان

سازي سیستم ھا/روزانھدانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي صنایع/بھینھ  20780 مھندسي صنایع دنیوي احسان  

 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي عمران/سازه/روزانھ 21135 مھندسي عمران محمودي احسان

 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي عمران/سازه/روزانھ 21135 مھندسي عمران افسون یاسر

عمران/راه وترابري/روزانھدانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي  21272 مھندسي عمران نویدي صادق  

 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي عمران/زلزلھ/روزانھ 21195 مھندسي عمران كاوه یي امین

 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي كامپیوتر/نرم افزار/روزانھ 23070 مھندسي كامپیوتر فعالیت شبنم

نباتاتزراعت واصالح -مھندسي كشاورزي  حقي قرابقلو نسا /روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/بیوتكنولوژي كشاورزي/ 25570   

گیاه پزشكي- مھندسي كشاورزي  قلي زاده صوفیاني مریم /روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/بیماري شناسي گیاھي/ 25305   

گیاه پزشكي- مھندسي كشاورزي  حاجي پور صحرا /روزانھ---- شناسي كشاورزي/دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/حشره  25251   

 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي مكانیك/طراحي كاربردي/روزانھ 22033 مھندسي ماشین ھاي صنایع غذایي ولي زاده سمیرا

 سجاد
ابراھیم زاده پور 

 احمدي
 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي معدن/فراوري موادمعدني/روزانھ 22519 مھندسي معدن



 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي معدن/فراوري موادمعدني/روزانھ 22519 مھندسي معدن روح زاد محمدحسین

 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي معدن/استخراج موادمعدني/روزانھ 22586 مھندسي معدن درویشي زھرا

ومھندسي/مھندسي معدن/استخراج موادمعدني/روزانھدانشگاه ارومیھ/فني  22586 مھندسي معدن پیري نژاد پارسا  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/ھنر/مھندسي معماري/ 25791 مھندسي معماري كاظم پور كریم اباد نعیمھ  

/روزانھ---- دانشگاه ارومیھ/ھنر/مھندسي معماري/ 25791 مھندسي معماري قادریان الھام  

ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي مكانیك/طراحي كاربردي/روزانھدانشگاه  22033 مھندسي مكانیك سھرابي سحر  

 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/مھندسي مكانیك/طراحي كاربردي/روزانھ 22033 مھندسي مكانیك سلطاني كامران

وساخت/روزانھدانشگاه ارومیھ/كشاورزي/مھندسي مكانیك بیوسیستم/طراحي  25438 مھندسي مكانیك بیوسیستم محمدي سنجي شعبان  

 دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/مھندسي مكانیك بیوسیستم/طراحي وساخت/روزانھ 25438 مھندسي مكانیك بیوسیستم حسین پور میالد

جنگلداري- مھندسي منابع طبیعي  دباغي ارزو  دانشگاه ارومیھ/كشاورزي/علوم ومھندسي جنگل/علوم زیستي جنگل/روزانھ 24594 

مواد مھندسي یحیي ذمھ مرضیھ  دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/نانوفناوري/نانومواد/روزانھ 22873 

 دانشگاه ارومیھ/فني ومھندسي/نانوفناوري/نانومواد/روزانھ 22873 مھندسي مواد بشیري سین ابادي سروین

 

 


