لیست دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد  1400دانشگاه ارومیه
ردیف

شماره دانشجویی

رشته قبولی

نام و نامخانوادگی

1

1400126114

زهرا زند

زیست شناسی جانوری  -فیزیولوژی

2

1400207110

مونا احمدی

شیمی  -شیمی کاربردی

3

1400224114

هادی مصطفوی خانقاه

حسابداری

4

1400224115

کامران ارسن

حسابداری

5

1400224116

آیدا موسوی مقدم

حسابداری

6

1400224117

امین رحمانی شهرکی

حسابداری

7

1400224118

حدیثه عابدی

حسابداری

8

1400272107

نیما اسماعیلی قراقویون

ریاضی کاربردی  -آنالیز عددی

9

1400312113

مصطفی فتحی حیدرانلو

مدیریت ورزشی  -مدیریت رویدادهای ورزشی

10

1400363108

ساحل فرهنگ

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

11

1400366110

مرضیه حسین زاده

مدیریت مالی

12

1400397108

لیانا الکسان شیراباد

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

13

1400428107

مریم موالقلقاچی

مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک

14

1400436104

مهسا شکاری

علوم زمین  -زمین ساخت(تکتونیک)

15

1400514109

ماندانا ابراهیم زاده بردیزی

بیوشیمی

16

1400514110

لیال احمدیان

بیوشیمی

17

1400540113

مهدی مهدیون

علوم اقتصادی-اقتصاد نظری

18

1400540114

مریم شرفخانی

علوم اقتصادی-اقتصاد نظری

19

1400600108

یگانه صادق نژاد

رفتار حرکتی-یادگیری و کنترل حرکتی

20

1400602107

دریا عثمان نژاد

علوم زمین-زمین شناسی اقتصادی

21

1400604105

محمد سربرهنه

زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی

22

1400606111

فاطمه حسن نژاد

زیست شناسی جانوری-سلولی و تکوینی

23

1400636111

سعیده توتاخانه

فیزیولوژی ورزشی -فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

24

1400636112

محمد صدوری

فیزیولوژی ورزشی -فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

25

1400636113

سیدعلی سیدی

فیزیولوژی ورزشی -فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

26

1400640111

اسماء موسوی

آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصالحی-تمرینات اصالحی

لیست دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد  1400دانشگاه ارومیه
ردیف

شماره دانشجویی

رشته قبولی

نام و نامخانوادگی

27

1400640112

فاطمه صفری

آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصالحی-تمرینات اصالحی

28

1400640113

راضیه رجبی قره قشالقی

آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصالحی-تمرینات اصالحی

29

140082119

پریسا خیری

شیمی  -شیمی آلی

30

140082120

کوثر محمدپور

شیمی  -شیمی آلی

31

140082121

مهسا گلمحمدی حورمغان

شیمی  -شیمی آلی

1400276110 32

شیوا خدایاری

برنامه ریزی شهری

1400276111 33

پریناز ولی یاری

برنامه ریزی شهری

1400280106 34

پریسا لطفی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

1400327105 35

نوید رستمی

مهندسی مکانیک بیوسیستم -طراحی و ساخت

1400328105 36

حسام نیکخواه

مهندسی مکانیک بیوسیستم  -فناوری پس از برداشت

1400409105 37

مرضیه شیرمحمدی

غذایی

1400415109 38

فاطمه خلیلی قوشچی

مهندسی معماری

1400415110 39

سودا محمدی ساری بیگلو

مهندسی معماری

1400418102 40

مسعود واحدی

،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

1400410105 41

فائزه اسمعیل لو

علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

1400466102 42

امیر غنی دل قهرمانلو

علوم و مهندسی جنگل-علوم زیستی جنگل

1400467105 43

دلوین حاتمی

علوم و مهندسی جنگل-مدیریت جنگل

1400523105 44

سولماز مکرم

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی

1400525105 45

ثمین پورحسن

علوم و مهندسی آب-منابع آب

1400531105 46

فاطمه علی زاده

علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان زینتی

1400533105 47

مهتاب بشیر بنایم

علوم و مهندسی باغبانی-تولید محصوالت گلخانه ای

1400537105 48

سوژین سرای ترکاشه

علوم و مهندسی صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی

1400537106 49

عالء وطن خواه

علوم و مهندسی صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی

1400584105 50

الهام ستوده قره باغ

آگروتکنولوژی  -علوم و تکنولوژی بذر

علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک -شیمی

لیست دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد  1400دانشگاه ارومیه
ردیف

شماره دانشجویی

رشته قبولی

نام و نامخانوادگی

1400572105 51

منیره حیدرپورچهارسوقی

علوم دامی  -فیزیولوژی دام و طیور

1400576108 52

پرستو درویش زاده

بیماری شناسی گیاهی

1400582105 53

صائمه صادقی گجوتی

علوم و مهندسی آبخیزداری  -حفاظت آب و خاک

1400582106 54

مهتا نصیرزاده

علوم و مهندسی آبخیزداری  -حفاظت آب و خاک

1400609105 55

سارینا نوری

علوم دامی-تغذیه طیور

1400155117 56

زهرا نیکو

مدیریت آموزشی

1400155118 57

زهرا حسینی

مدیریت آموزشی

1400183113 58

رضا قدیمی

آموزش زبان انگلیسی

1400183114 59

شادی چاوش زاده

آموزش زبان انگلیسی

1400209113 60

سجاد ظهرعلی محمد

تاریخ  -تاریخ ایران اسالمی

1400225111 61

حانیه کاردان یامچی

روانشناسی عمومی

1400225112 62

سحر تارم

روانشناسی عمومی

1400229109 63

مریم خوشبخت

روانشناسی تربیتی

1400281106 64

معصومه مروتیزخراب

تاریخ-تاریخ ایران باستان

1400318113 65

فرزانه سعیدپور دله زی

جغرافیا-برنامه ریزی آمایش سرزمین

1400318114 66

طال عثمان نژاد

جغرافیا-برنامه ریزی آمایش سرزمین

1400318115 67

میالد کتانی

جغرافیا-برنامه ریزی آمایش سرزمین

1400402114 68

فرزانه اصالنی گزنق

الکتریکی

1400403116 69

پرهام ضرغام زاده

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

1400403117 70

ساالر صمدزاده قایمی

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

1400427107 71

هانیه مشکی

زبان و ادبیات انگلیسی

1400510111 72

فاطمه علیزاده

حقوق خصوصی

1400510112 73

هاجر احمدزاده

حقوق خصوصی

1400510113 74

مبینا صفری آقبالغی

حقوق خصوصی

1400511111 75

میالد رحمتی وند

حقوق جزا و جرم شناسی

1400511112 76

زینب تربتی قره باغ

حقوق جزا و جرم شناسی

1400511113 77

مجتبی علی عباس نژاد

حقوق جزا و جرم شناسی

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های

لیست دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد  1400دانشگاه ارومیه
ردیف

شماره دانشجویی

رشته قبولی

نام و نامخانوادگی

1400518113 78

سودابه یوسف زاده یالقوزآغاجی مهندسی برق-سیستم های قدرت

1400518114 79

میرفرشاد مختاری فر

مهندسی برق-سیستم های قدرت

1400520113 80

سعید مهدی پورچلناب

مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی

1400520114 81

حافظ زارع

مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی

1400607103 82

امیرعباس هوشنگ

مهندسی معدن-اکتشاف مواد معدنی

1400626114 83

محمدحسین جهان

مهندسی معدن-استخراج مواد معدنی

1400626115 84

هادی احمدی قورچلو

مهندسی معدن-استخراج مواد معدنی

1400626116 85

علی علیپورفرد

مهندسی معدن-استخراج مواد معدنی

140071119 86

احسان محمدی

مهندسیعمران  -سازه

140071120 87

محمد ابراهیمی

مهندسیعمران  -سازه

140080117 88

سیدفهیم طاهری

مهندسی مکانیک  -تبدیل انرژی

140080118 89

محمد مقراضی

مهندسی مکانیک  -تبدیل انرژی

140081120 90

ایناز درویش زاده باالو

زبان وادبیات فارسی

140081121 91

پریسا اعظمی

زبان وادبیات فارسی

140081122 92

سمیه حاجی

زبان وادبیات فارسی

140081123 93

فاطمه محب زاده علیار

زبان وادبیات فارسی

پارسا محبی

مهندسی معدن -فناوری مواد معدنی

94

1400520115

