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 1399یج اولیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ااعالم نت

دانشگاه صنعتی  99این اطالعیه می توانید از نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون ارشد سال  3 و 2متقاضی گرامی با مراجعه به صفحات  -

 شاهرود مطلع گردند.

در لیست قطعی نبوده و پذیرش نهایی منوط به تأیید مدارک ارسالی داوطلب، تأیید سازمان است پذیرش افراد حاضر بدیهی  -

سنجش آموزش کشور و تأیید صالحیت عمومی پذیرفته شدگان به تشخیص هیأت مرکزی دانشجو می باشد. همچنین پذیرفته شدگان مرد 

 اشته باشند.منع قانونی برای  ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی دبایستی ن

 صیل شوند در غیر اینصورت پذیرش آنها لغو خواهد شد.حفارغ الت 31/6/99پذیرفته شدگان می بایست حداکثر تا تاریخ  -

به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود  27/2/99پذیرفته شدگان می توانند تقاضای انصراف خود را حداکثر تا تاریخ  -

آن را همراه اسکن و اسکن  به همراه اثر انگشت اطالعیه( را تکمیل، امضاء 4اعالم نمایند. برای انصراف الزم است فرم انصراف از پذیرش )صفحه 

بوده و قابل بررسی ارسال نمایند ارسال فرم انصراف به منزله انصراف قطعی  Alirez_geo25@yahoo.comایمیل کارت ملی به آدرس 

 ذکر شود. 99مجدد نمی باشد. در عنوان ایمیل نام خانوادگی متقاضی و سال 

 ضمناً ثبت نام نهایی در اواخر شهریور ماه انجام خواهد شد که اطالعیه های آن در سایت دانشگاه بارگذاری خواهد شد. -

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود
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 دانشگاه صنعتی شاهرود 1399ارشد بدون آزمون سال نتایج 

 رشته گرایش پذیرش شده کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف
 آموزش زبان انگلیسی 4580307501 مریم بیاری 1

 آموزش زبان انگلیسی 4580317912 مائده قاسمی 2

 آموزش زبان انگلیسی 0910167478 سجاد باقری 3

 آموزش زبان انگلیسی 0860517519 سیده غزل حسینی موسوی 4

 آموزش زبان انگلیسی 0910165203 سهیال عالئی 5

 مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی  -تربیت بدنی 4580230981 عباس اسماعیلی 6

 تغذیه ورزشفیزیولوژی ورزشی  -تربیت بدنی 4580315774 مهدیه کوثری 7

 مدیریت رویدادهای ورزشی  -تربیت بدنی 4580308042 زهرا صندوقی 8

 شیمی آلی 2110702605 مهران فرهنگ 9

 سیستمهای قدرت -مهندسی برق 2110702044 علیرضا قهرمانی 10

 تولید و عملیات -مدیریت صنعتی 4580323955 مریم سادات طبایی 11

 تولید و عملیات -مدیریت صنعتی 4580280751 راضیه احمدی 12

 تولید و عملیات -مدیریت صنعتی 4580319834 سحر جمال زاده 13

 رفتار سازمانی و منابع انسانی -مدیریت کسب و کار 4600095049 نههانیه ارج 14

 مالی -مدیریت کسب و کار  4580317920 زهرا عرب یار محمدی 15

 مالی -مدیریت کسب و کار  4580319321 مبینا عرب عامری 16

 برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 4580292022 زینب وفایی 17

 برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 2020712040 مینا آذری 18

 هوش مصنوعی و رباتیکز 4580323203 نادیا سهرابی 19

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 4580314190 مجتبی مرادی 20

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3660683558 محمدامین سعادت زهی 21

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 4580313852 خدامیمبینا  22

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 0780780361 وحید باغانی 23

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 4580322827 مهدی محمد خانی 24

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 4580305477 محمدحسین ایزدی فرد 25

 انرژی و محیط زیست -سیستمهای انرژی -مهندسی مکانیک 0860476235 سعید زمانی 26

 ساخت و تولید -مهندسی مکانیک 3920696549 علی جعفری 27

 5700089874 سجاد رضائی 28
 استخراج معدن -مهندسی معدن
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 رشته گرایش پذیرش شده کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف
 مواد معدنیفراوری  -مهندسی معدن 3120268437 امیرمحمد نصراله زاده بافتی 29

 فراوری مواد معدنی -مهندسی معدن 3610876573 ابوبکر شه بخش 30

 ژئوالکتریک -ژئوفیزیک 0311729231 فاطمه قاسمی 31

 ژئوتکنیک -مهندسی عمران 4580304578 علی ابراهیمی 32

 ژئوتکنیک -مهندسی عمران 0923793410 آرین خدادادی 33

 سازه -عمران مهندسی 4580313325 سیدناصر موسوی 34

 سازه -مهندسی عمران 4580311248 یاسمن باباخانی 35

 سازه -مهندسی عمران 0924191252 فاطمه دلربا 36

 راه و ترابری -مهندسی عمران 4580301617 مصطفی نوروزیان 37

 راه و ترابری -مهندسی عمران 2282437136 مبین استواری 38

 سازه های آبی -مهندسی کشاورزی 0021360820 فاطمه امینی بیات 39

 سازه های آبی -مهندسی کشاورزی 5200078407 علی نوروزی 40

 حشره شناسی کشاورزی 0830122672 جمانه کریمیان 41

 علوم مهندسی صنایع غذایی فناوری مواد غذایی 4560140960 سیده زهرا نورانی 42

 کشاورزیحشره شناسی  5200073278 مبارکه تیمور عباسی 43
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 بسمه تعالی

طریق پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان در دوره های  صنعتی شاهرود ازتعهد انصراف از ادامه تحصیل در دانشگاه 

 1399کارشناسی ارشد سال 

 مدیر محترم استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود

و شماره سریال  ......................................به شماره ملی ...................................فرزند ..........................................اینجانب

تی شاهرود اعالم بدون آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعمشروط انصراف خود را از پذیرش  ..............................شناسنامه

 می نمایم. این انصراف قطعی بوده و هیچگونه ادعایی نسبت به پذیرش مجدد در این دانشگاه نخواهم داشت.

 نام و نام خانوادگی

 و اثر انگشت امضاء                                                                                                                                                                                                                      

 شماره تلفن                                                                                                                                                                                                                      

 

 27شنبه  توسط داوطلب به همراه تصویر کارت ملی، حداکثر تا روزو اثر انگشت امضاء  تکمیل وضروری است تصویر فرم پس از 

 ارسال گردد. Alireza_geo25@yahoo.comبه پست الکترونیکی  99اردیبهشت 

سنجش آموزش کشور در این دانشگاه یا توجه: داوطلبان پذیرفته شده، در صورت قبولی از طریق کنکور سراسری سازمان 

 .دانشگاه دیگر، برای ادامه تحصیل حق انتخاب بین آزمون و غیرآزمون را خواهند داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Alireza_geo25@yahoo.com

