
 1401طع کارشناسی ارشد  ثبت نام استعدادهای درخشان در مقاطالعیه 

دانشجوی محترم، برای شما  آرزوی موفقیت و سالمتی  با  تبریک و  نام   ضمن عرض  ثبت  نحوه  در خصوص 

موارد ذیل    خواهشمند است   )لیست مندرج در پایان اطالعیه( 1401ارشد    –  سهمیه استعداد درخشاندانشجویان  

 را مطالعه نموده و نسبت به انجام آن نهایت دقت را مبذول فرمایید: 

و شماره    نیازی به ثبت نام اینترنتی نداشته   ،دانشجویان محترم پذیرفته شده با سهمیه استعداد درخشان -1

اداره تحصیالت تکمیلی ثبت شده    دانشجویی شما مستقیما توسط همکاران  آوا  است. در سیستم هم 

 آموزش دانشکده ها بایستی نسبت به انتخاب واحد و به روز رسانی ریالین اقدام فرمایند.   محترم  همکاران

بازه زمانی   -2 است در  ثبت با در دست داشتن    7/1401/ 16الی    9/7/1401دانشجو موظف  کلیه مدارک 

اداره تحصیالت تکمیلی   -( به حوزه معاونت آموزشی 1401مطابق اطالعیه ثبت نام کارشناسی ارشد  )نامی

 ونده مراجعه نماید.   جهت تشکیل پر

به صورت مفصل و مربوطه  ارشد در اطالعیه    کارشناسیطع  مدارک ثبت نامی مقالزم به توضیح است   -3

اطالعیه   به  مراجعه  با  بایستی  نیز  درخشان  استعداد  دانشجویان  و  است  شده  داده  توضیح  واضح 

معافیت  ،  م از مدارک تحصیلی مقاطع قبلیاعکلیه مدارک ثبت نامی خود    )سایت دانشگاه ارومیه( مذکور

 .آماده نمایند را و .....تحصیلی 

 : توجه فرماییدبه موضوع مهم ذیل  لطفا ارشد کارشناسی  دانشجوی محترم استعداد درخشان در مقطع  -4

  ، تحویلتان خواهد شد جهت تکمیل که هنگام ثبت نام حضوری  نظر به اینکه فرم صالحیت عمومی شما

لذا موارد ذیل را با دقت  ،  به سازمان سنجش جهت بررسی و اعالم نظر ارسال می شودبعد از ثبت نام  

 انجام دهید: مطالعه و کافی 

 به  ریال1190000مبلغ الف:واریز 

            4001021101007489شماره حساب:  یا      6367-9570-2998-2282شماره کارت:

اصل فیش پرداختی یا کپی رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز همراه با مدارک ثبت نامی الزامی    تحویل

صالحیت الزم به توضیح است فیش واریزی مبلغ فوق همراه با فرم بررسی  .باشد   و بسیار حائز اهمیت می

سا  ،عمومی شما به  ارسال خواهد شد وجهت گزینش  به   پرداخت   زمان سنجش  مربوط  مذکور  مبلغ 

 بوده و ارتباطی به دانشگاه ارومیه ندارد.  محترم  سازماندستورالعمل 

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%201401.pdf


مدارک از کلیه مدارک ثبت نامی خود کپی یا اسکن تهیه فرموده و  ثبت نام حضوری و تحویل در پایان خواهشمند است قبل از"

پرونده از مراجعه به اداره تحصیالت تکمیلی جهت اخذ کپی یا دریافت مدرک به عنوان امانت جدا خودداری  پس از تشکیل  

 "فرمایید.

 

 "موفقیت شما بزرگواران آرزوی قلبی ماست "

 اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه                                                                                           

 

 



 1401                          لیست دانشجویان استعداد درخشان  کارشناسی ارشد  

رشتهعنوان دانشکدهنام و نام خانوادگیشماره دانشجوییردیف

مدیریت آموزشی ادبیات و علوم انسانیزهرا عباسیان11401155122

مدیریت آموزشی ادبیات و علوم انسانیسینا پورقلندر21401155123

مدیریت آموزشی ادبیات و علوم انسانینسا عارضی31401155124

مدیریت آموزشی ادبیات و علوم انسانیثنا احبابوند41401155125

مدیریت آموزشی ادبیات و علوم انسانیصحرا اصالنی انگنه51401155126

مدیریت آموزشی ادبیات و علوم انسانیفاطمه فالح61401155127

مدیریت آموزشی ادبیات و علوم انسانیالهام جعفرکندوکی71401155128

مدیریت آموزشی ادبیات و علوم انسانیمهسا اسماعیل زاده81401155129

آموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانیسیده هیرو شهابی91401183119

آموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانیالهه درستی101401183120

آموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانیثریا کرمی یار111401183121

آموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانیدنیز عاشقی121401183122

آموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانیآیدا خدابخش131401183123

آموزش زبان انگلیسی ادبیات و علوم انسانیفاطمه امینی141401183124

تاریخ ایران اسالمی  - تاریخ ادبیات و علوم انسانیآصفه خدایی151401209114

روانشناسی تربیتی ادبیات و علوم انسانیشیالن هندوسین161401229108

روانشناسی تربیتی ادبیات و علوم انسانیجیهان پایون171401229109

روانشناسی تربیتی ادبیات و علوم انسانیعلی حسین بگلو181401229110

روانشناسی عمومیادبیات و علوم انسانیمعصومه جهش191401255111

روانشناسی عمومیادبیات و علوم انسانیکیمیا ناصری201401255112

روانشناسی عمومیادبیات و علوم انسانیمحمد خدابخش211401255113

برنامه ریزی آمایش سرزمین-جغرافیاادبیات و علوم انسانیسهیال علیزده اصل221401318119

برنامه ریزی آمایش سرزمین-جغرافیاادبیات و علوم انسانیشبنم اسدی231401318120

برنامه ریزی آمایش سرزمین-جغرافیاادبیات و علوم انسانیسمیه خانوی معروف241401318121

بهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایعادبیات و علوم انسانیمهشاد  آزادی251401403118

حقوق خصوصیادبیات و علوم انسانیثنا صباغ261401510113

حقوق خصوصیادبیات و علوم انسانیابوالفضل شاه محمدی آذر271401510114

حقوق خصوصیادبیات و علوم انسانیفاطمه عبدلی281401510115

حقوق خصوصیادبیات و علوم انسانیالهه علیزاده291401510116

حقوق جزا و جرم شناسیادبیات و علوم انسانیآرزو سلطان پور301401511114

حقوق جزا و جرم شناسیادبیات و علوم انسانیروژین ممکان ممکان311401511115

حقوق جزا و جرم شناسیادبیات و علوم انسانیسحر ولیزاده321401511116

زبان وادبیات فارسیادبیات و علوم انسانیفاطمه  امین الشریعه33140181132

زبان وادبیات فارسیادبیات و علوم انسانیسما یوسفی34140181133

زبان وادبیات فارسیادبیات و علوم انسانیگل نسا ابراهیمی35140181134

زبان وادبیات فارسیادبیات و علوم انسانیآیدا جباری36140181135

حسابداریاقتصاد و مدیریتآیسان میرزائی صلحی371401224112

بازاریابی-مدیریت بازرگانیاقتصاد و مدیریتکردستان  کرمی381401363110

بازاریابی-مدیریت بازرگانیاقتصاد و مدیریتسودا جاست391401363111

بازاریابی-مدیریت بازرگانیاقتصاد و مدیریتندا عبدیلی سالم401401363112

مدیریت مالیاقتصاد و مدیریتزهرا  مهدی زاده لواشلوئی411401366111

مدیریت مالیاقتصاد و مدیریتزهرا  حسینی واجاری421401366112

حسابداری مدیریتاقتصاد و مدیریتمهتاب  ایرانی431401395110

بازرگانی بین المللی-مدیریت بازرگانیاقتصاد و مدیریتزهرا افشار ارومیه441401396108

اقتصاد نظری-علوم اقتصادیاقتصاد و مدیریتفاطمه  محمودی 451401540112

مدارهای مجتمع الکترونیک-مهندسی برقبرق کامپیوتر و فناوری های پیشرفتهزهرا حق طلب461401411121

مدارهای مجتمع الکترونیک-مهندسی برقبرق کامپیوتر و فناوری های پیشرفتهسوسن محمدی دوستان471401411122



شبکه های کامپیوتری-مهندسی کامپیوتربرق کامپیوتر و فناوری های پیشرفتهسجاد علی بابایی481401521109

شبکه های کامپیوتری-مهندسی کامپیوتربرق کامپیوتر و فناوری های پیشرفتهعلیرضا جمشیدی491401521110

شبکه های کامپیوتری-مهندسی کامپیوتربرق کامپیوتر و فناوری های پیشرفتهحمیدرضا فتح اله زاده عطار501401521111

برق کامپیوتر و فناوری های پیشرفتهفاطمه محرمی511401657113
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی -مهندسی برق

الکتریکی

بیوشیمی بالینیدامپزشکیمکرمه سهراب لی521401382106

شیمی تجزیه-شیمی شیمیهدیه  بهاروند53140183113

شیمی تجزیه-شیمی شیمینادیا خلقتی54140183114

شیمی فیزیک - شیمی شیمیاسماء نظامی کورانه55140198113

آنالیز عددی- ریاضی کاربردی علومشیوا  کریمی قرالر لطف اله561401272113

بیوشیمیعلوممعصومه  صفری571401514112

بیوشیمیعلومشعله گرامی581401514113

آنالیز-ریاضیات و کاربردهاعلومفاطمه  نمکین مقیطالو591401623105

فیزیولوژی جانوری-زیست شناسی جانوریعلوممریم عباسیان شرف آباد601401660116

فیزیولوژی جانوری-زیست شناسی جانوریعلومزهرا  احمدی نجف آباد611401660117

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی- فیزیولوژی ورزشیعلوم ورزشیمحمد عیسی زاده قناتی621401636115

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی- فیزیولوژی ورزشیعلوم ورزشیالناز  تیمورپور631401636116

تمرینات اصالحی-آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصالحیعلوم ورزشیفریما  باباپور641401640115

تمرینات اصالحی-آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصالحیعلوم ورزشیهیال  جعفری651401640116

ساخت وتولید-  مهندسی مکانیکفنی و مهندسیمبین شیرزاد661401100114

بهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایعفنی و مهندسیزینب رضازاده سالطه671401403115

بهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایعفنی و مهندسیمحمد ناموررضایی681401403116

بهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایعفنی و مهندسیمسعود  سلیمانپور691401403117

بهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایعفنی و مهندسیامیرحسین رستمی701401403119

نانو مواد-نانو فناوریفنی و مهندسیعارفه  مددی711401460105

نانو مواد-نانو فناوریفنی و مهندسیفاطمه تقی زاده721401460106

 سازه - مهندسی عمران فنی و مهندسیامیرحسین محمودی73140171119

 سازه - مهندسی عمران فنی و مهندسیفاطمه باقرزاده74140171120

 سازه - مهندسی عمران فنی و مهندسیدانش خدرلو75140171121

 سازه - مهندسی عمران فنی و مهندسیثمین رحیم زاده76140171122

تبدیل انرژی- مهندسی مکانیک فنی و مهندسیرضا محمدوند77140180117

طراحی و ساخت -مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزینشمیل فرهادی781401327105

طراحی و ساخت -مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزیامیرحسین قهرمانی قهرمانلو791401327106

منابع خاک وارزیابی اراضی -مدیریت منابع خاک کشاورزیفایزه اژدری راد801401417102

کشاورزیرعنا ابراهیمی811401418101

شیمی - مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

،حاصلخیزی 

خاک و تغذیه گیاه

منابع آب-علوم و مهندسی آبکشاورزینهاله بهرامی821401525105

ژنتیک و به نژادی گیاهیکشاورزیسحر حسینی831401526106

گیاهان زینتی-علوم و مهندسی باغبانیکشاورزیفایزه پیربک دریشوند841401531105

گیاهان دارویی-علوم و مهندسی باغبانیکشاورزیسمانه اسمعیل زاده851401532105

تولید محصوالت گلخانه ای-علوم و مهندسی باغبانیکشاورزیرعنا جنگی بالو861401533105

شیمی مواد غذایی-علوم و مهندسی صنایع غذاییکشاورزیمهرنوش شریفی871401537105

شیمی مواد غذایی-علوم و مهندسی صنایع غذاییکشاورزینگین خوش نژاد881401537106

ژنتیک و اصالح دام و طیور- علوم دامی کشاورزیویدا پیرویی891401571105

تغذیه دام- علوم دامی کشاورزیآی ناز خانی خوشاکو901401573105

بیماری شناسی گیاهیکشاورزیزینب غریبی911401576108

بیوتکنولوژی کشاورزیکشاورزیمهسا حسن پورقشالق921401577108

برنامه ریزی شهریمعماری شهرسازی و هنرفاطمه عسگری931401276115

برنامه ریزی شهریمعماری شهرسازی و هنرفاطمه خجسته مقال941401276116



مهندسی معماریمعماری شهرسازی و هنرسیده الهه آیدینی اسکویی951401415121

مهندسی معماریمعماری شهرسازی و هنرپیمان پناهی961401415122

مهندسی معماریمعماری شهرسازی و هنرلیال حسن خانی971401415123

مهندسی معماریمعماری شهرسازی و هنرمهسا حاصلی الیاس آباد981401415124

مدیریت شهریمعماری شهرسازی و هنرمحمد محمدنژاد991401658112

علوم زیستی جنگل-علوم و مهندسی جنگلمنابع طبیعیفایزه نورمحمدعلیایی1001401466102

مدیریت جنگل-علوم و مهندسی جنگلمنابع طبیعینگار جعفری1011401467105

تکثیر و پرورش آبزیان-علوم و مهندسی شیالتمنابع طبیعیامید قاله1021401534105

مدیریت مرتع-علوم و مهندسی مرتعمنابع طبیعیهانیه غالمی1031401545105

حفاظت آب و خاک-علوم و مهندسی آبخیزمنابع طبیعیفرشته ابراهیمی حاجی پیرلو1041401628105


