
 1398ليست پذيرفته شدگان بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد در سال 

نوع مقطع  نام خانوادگی نام کد متقاضی
 رشته تحصیلی کارشناسی

کد 
رشته 
 محل

 عنوان رشته محل انتخابی

 دانشگاه مراغه /علوم پايه /مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي /زيست فناوري *میكروبي /روزانه١٨٠٧٧ میكروبیولوژي- زيست شناسي سلولي مولكولي  کارشناسی پیوسته عبدالجباري مهسا ٥٧٣٨٧

 دانشگاه مراغه /فني ومھندسي /مجموعه مھندسي عمران /مھندسي عمران *مديريت منابع اب /روزانه٢١٢١٤ مھندسي عمران کارشناسی پیوسته ميراحمدي سيدرسا ٥٧٣٩٣

 نانومواد/نانوفناوري *نانومواد/روزانه-دانشگاه مراغه /فني ومھندسي /نانوفناوري ٢٢٨١٨ مھندسي موادومتالورژي کارشناسی پیوسته شيرازي سحر ٥٧٣٩٤

 /روزانه---- * دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه زبان انگلیسي /اموزش زبان انگلیسي١٣٣٠٤ اموزش زبان انگلیسي کارشناسی پیوسته نيك عاطفه سجاد ٥٧٣٩٥

 /روزانه---- دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه زبان انگلیسي /اموزش زبان انگلیسي *١٣٣٠٤ اموزش زبان انگلیسي کارشناسی پیوسته حيدري معصومه ٥٧٤١١

 /روزانه---- انگلیسي /اموزش زبان انگلیسي *دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه زبان ١٣٣٠٤ اموزش زبان انگلیسي کارشناسی پیوسته يگانه اميد ٥٧٤١٦

 دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه علوم جغرافیايي /جغرافیاوبرنامه ريزي شھري *امايش شھري /روزانه١٠٥١٠ جغرافیاوبرنامه ريزي شھري کارشناسی پیوسته بزمي مغانجق مينا ٥٧٤١٨

 دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه علوم جغرافیايي /جغرافیاوبرنامه ريزي شھري *برنامه ريزي مسكن وبازافريني شھري /روزانه١٠٥٢٨ جغرافیاوبرنامه ريزي شھري کارشناسی پیوسته چوپاني يوسف ٥٧٤٢١

 /روزانه دانشگاه مراغه /علوم پايه /مجموعه شیمي /شیمي *شیمي تجزيه١٧١٦٩ شیمي محض کارشناسی پیوسته كريمي فريبا ٥٧٤٢٤

 دانشگاه مراغه /علوم پايه /مجموعه شیمي /شیمي *شیمي تجزيه /روزانه١٧١٦٩ شیمي كاربردي کارشناسی پیوسته شمس وند نسيم ٥٧٤٢٦

 باغباني *سبزي ھا/روزانهدانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومھندسي باغباني /علوم ومھندسي ٢٤٢٥٦ علوم باغباني- مھندسي كشاورزي  کارشناسی پیوسته خاني زينب ٥٧٤٣٠

 دانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومھندسي باغباني /علوم ومھندسي باغباني *گیاھان دارويي /روزانه٢٤٣١١ مھندسي تولیدات گیاھي-تولیدات گیاھي  کارشناسی پیوسته شيري فاطمه ٥٧٤٣٢

 /روزانه---- دانشگاه مراغه /كشاورزي /مجموعه زراعت واصالح نباتات /اگرواكولوژي *٢٤٠٩٦ گیاھي تولیداتمھندسي -تولیدات گیاھي  کارشناسی پیوسته اشرفي علي اباد مهسا ٥٧٤٣٤

 گیاھان زراعي /روزانهدانشگاه مراغه /كشاورزي /مجموعه زراعت واصالح نباتات /اگروتكنولوژي *اكولوژي ٢٣٩٩٨ مھندسي تولیدات گیاھي-تولیدات گیاھي  کارشناسی پیوسته جعفري خرسند غزاله ٥٧٤٣٥

 دانشگاه مراغه /كشاورزي /مجموعه زراعت واصالح نباتات /اگروتكنولوژي *فیزيولوژي گیاھان زراعي /روزانه٢٣٩٤٣ اصالح نباتات- زراعت واصالح نباتات - مھندسي كشاورزي  کارشناسی پیوسته فتحعلي پور بناب بهزاد ٥٧٤٣٧

  

  

   



 1398در سال  دكتريبدون آزمون مقطع  ليست پذيرفته شدگان

  

 رشته محل انتخابی وضعیت فارغ التحصیلی رشته تحصیلی نام خانوادگی نام کد متقاضی

 دانشگاه مراغه/كشاورزي ومنابع طبیعي/اگروتكنولوژي/اگروتكنولوژي *فیزيولوژي گیاھان زراعي/روزانه - ٤٩٤٦ فارغ التحصیل مھندسي زراعت سعيدي سارا ١٢٧٠٧

 دانشگاه مراغه/كشاورزي ومنابع طبیعي/اگروتكنولوژي/اگروتكنولوژي *اكولوژي گیاھان زراعي/روزانه - ٤٩٧١ دانشجو ترم آخر كشاورزي اكولوژيك سوريسميه ١٢٧٠٨

 


