اسامی پذیرفته شدگان آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی مقطع
کارشناسی ارشد مهرماه سال  6931دانشگاه قم
توجه:
 – 1اسامی ذیل منتخب دانشگاه می باشد و دانشجویان عزیز بعد از تایید نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور در اواخر شهریور ماه
 1931می توانند در دانشگاه ثبت نام نمایند.
 – 2اسامی ذیل در سامانه سازمان سنجش و آموزش کشور ثبت شده و در صورتی که دانشجویی در دانشگاه دیگر ی از آیین نامه استعداد
درخشان استفاده نموده و پذیرش شده ،الزم است از دانشگاه قم انصراف دهد.
 – 9در صورت انصراف دانشجو می بایست انصراف خود را به صورت کتبی به گروه استعداد درخشان دانشگاه قم ارائه نماید.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام و نام خانوادگی

ردیف

رشته تحصیلی پذیرفته شده

6

زهرا ثمری ابراهیم زاده

2

صادق موالیی همایون

9

بتول قربانی گیسی

زبان و ادبیات عرب

4

نجمه صوفی

زبان و ادبیات عرب

5

زهرا علیئی

زبان و ادبیات فارسی

1

ایمان نریمانی

علم و اطالعات شناسی

7

رضا زارع

روانشناسی تربیتی

8

مریم کرمی

روانشناسی تربیتی

3

فهیمه محمدی آزاد

روانشناسی تربیتی

مالحظات

فیزیولوژی ورزشی
مدیریت ورزشی

دانشکده حقوق
نام و نام خانوادگی

ردیف

رشته تحصیلی پذیرفته شده

6

امین کرمانی نژاد

حقوق خصوصی

2

محمد خورشید

حقوق خصوصی

9

ساناز وهابی

حقوق خصوصی

4

فاطمه سادات جزایری

حقوق خصوصی

5

فرشید عزیزی

حقوق جزا و جرم شناسی

1

الهه عربشاهی

حقوق جزا و جرم شناسی

7

حمید رستمی

حقوق بین الملل

8

نظر جشیره

حقوق بین الملل

3

سپیده شفیعی

حقوق بین الملل

مالحظات

دانشکده الهیات و معارف اسالمی
نام و نام خانوادگی

ردیف

رشته تحصیلی پذیرفته شده

6

محمد یاوریان بائی

علوم قرآن و حدیث

2

طیبه قربانی

علوم قرآن و حدیث

9

سحر شریعت نژاد

تفسیر و علوم قرآن

4

مریم بروجردی

تفسیر و علوم قرآن

5

زهره سلیمانی

فلسفه اسالمی

1

فهیمه رضایی

فلسفه اسالمی

7

مینا جو گندی

کالم اسالمی

8

محمد مهدی عباس حمید

مالحظات

فقه و مبانی حقوق اسالمی

دانشکده مدیریت
نام و نام خانوادگی

ردیف

رشته تحصیلی پذیرفته شده

6

عارف فروغی

حسابداری

2

معصومه عسگری

حسابداری

9

محمد شریف پور التون

4

محمدرضا چکشی

بانکداری اسالمی

5

مهدی مصطفی پور

مدیریت بازرگانی – بازاریابی

1

فاطمه پالیده

مدیریت بازرگانی – بازاریابی

7

محمد مومنی یزدی

مدیریت بازرگانی –کارآفرینی

8

یگانه عبدالباقی

مدیریت بازرگانی – کارآفرینی

3

بهاره ابراهیم بابایی

مدیریت بازرگانی – استراتژیک

61

خدیجه پیران عادل

مدیریت صنعتی– تولید و عملیات

66

حدیث فدایی السکی

مدیریت صنعتی– تحقیق در عملیات

62

مهدی کاشانی زاده

مدیریت صنعتی– مدیریت پروژه

69

حدیث باجالن

مدیریت صنعتی– مدیریت پروژه

64

حدیثه محمد ننه کیوان

مدیریت صنعتی– مدیریت پروژه

اقتصاد اسالمی

مالحظات

دانشکده علوم پایه
نام و نام خانوادگی

ردیف

رشته تحصیلی پذیرفته شده

6

فاطمه فوالدی پور

ریاضی کاربردی  -بهینه سازی

2

فاطمه حیدری

ریاضی محض – آنالیز ریاضی

9

فریده داوطلب علیایی

4

زینب توحیدی نیا

فیزیک نجومی

5

علیرضا عباسی کجانی

شیمی فیزیک

1

علی لگنهاوسن

شیمی معدنی

مالحظات

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

دانشکده فنی و مهندسی
نام و نام خانوادگی

ردیف

رشته تحصیلی پذیرفته شده

6

محسن یزدی جمال چی

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

2

فرهاد منادی نیا

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

9

محمدرضا شاقوزی

تجارت الکترونیکی

4

مهدی جواهری صابر

تجارت الکترونیکی

5

فاطمه آزاد

تجارت الکترونیکی

1

زینب آرزومند

تجارت الکترونیکی

7

حمید آل اسحاق

عمران – سازه

8

محدثه ارسطا

عمران – سازه

3

محمد حسین محمدیان

آب و سازه های هیدرولیکی

61

نیره زارعی

آب و سازه های هیدرولیکی

66

پویا نوحی حفظ آباد

سواحل ،بنادر و سازه های دریایی

62

سجاد میرمحمدی

سواحل ،بنادر و سازه های دریایی

69

امیر حسین دالور

ژئوتکنیک

64

حسین بختیاری

ژئوتکنیک

65

سید امیر عباس محسنی

مهندسی صنایع

61

مجتبی جمالی

مهندسی صنایع

67

الهام صادقی

مهندسی صنایع

68

فریبا زرین اقبال

مهندسی صنایع

مالحظات

