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 بسمه تعالی

) از طریق آیین نامه استعداد درخشان(به اطالع داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون 

مورخ   77948/21 کلیه پرونده هاي واصله مطابق آیین نامه شماره ،می رساند دانشگاه صنعتی سهند

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و اصالحیه هاي آن توسط دفتر استعدادهاي درخشان و اداره  5/5/1393

و به تایید شوراي تحصیالت تکمیلی این دانشگاه رسیده تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته 

دانشگاه صنعتی  ارشد کارشناسی طعمق در ادامه تحصیل جهت حائز شرایط افراد اسامی فهرست. است

 . گردد می اعالم ذیل شرح سهند به

و امکان لغو قبولی شد خواهد  درجاسامی داوطلبان حائز شرایط در پرتال سازمان سنجش به ذکر است  الزم

طریق  ازپس از درج در این پورتال وجود ندارد، لذا چنانچه هرکدام از متقاضیان تمایل به ادامه تحصیل 

سهمیه استعدادهاي درخشان در دانشگاه صنعتی سهند را نداشته و یا در سایر دانشگاهها پذیرفته شده اند، 

دفتر استعدادهاي درخشان انصراف خود را به صورت مکتوب به   1396شهریور 15الزم است حداکثر تا مورخ 

 .دانشگاه صنعتی سهند ارائه نمایند

زمون همزمان با پذیرفته شدگان آزمون سراسري که متعاقبا از طریق سایت ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آ

در ضمن ادامه تحصیل این افراد منوط به تایید سازمان . دانشگاه اعالم خواهد گردید، انجام خواهد شد

  .سنجش آموزش کشور می باشد

  .)مراجعه نمایید  www.sut.ac.irبراي اطالعات بیشتر به سایت(

 
   041- 33443849 :فکس ،   041- 33459131:   تلفن پاسخگوئی به سواالت

  niroomand@sut.ac.ir:ایمیل

 

  گرایش  رشته
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  سیستم هاي قدرت
  

  

  

  الکترونیک قدرت
  محمد غفار پور

  

  

  مخابرات سیستم
رضا حیدري -رضا غیبی زرنق

  محمد باقر فارابی-اژدر 

  

  کنترل
  

    

  

  افزارهاي میکرو و نانو
  امیر مهدوي

  

  

  ثمین شیدا  محمد جعفري بیرامی  شبکه هاي کامپیوتري   مهندسی کامپیوتر

  مهندسی پزشکی
  بیوالکتریک

مهسا افقی -هادي جوادپور

  رضایی

سیده مرضیه –میالد همتی 

-محمد فوالد وند-قریشی

  فاطمه ابهري نژاد

      بیومکانیک

  مهندسی معدن

  مکانیک سنگ
  محمد اصغر زاده

  

  اصغر امان پور

  اکتشاف معدن
-  

  

-  

  استخراج معدن
  اکبر افزول

  

  محمد اصغرزاده

  فراوري
  وحیداصالنی

  

  احسان کوهی

  مهندسی مواد

  جوشکاري
  آرمین اصغري

    
  

  ریخته گري
    بدیهه اقدممحمد حسین 

  خوردگی
امیر حسین - آریا نیک نظر

 مشهوري اذر

محمد حسن -بهروز قزل باش

  آمنه میروهاب زاده-بدیهه اقدم

  آمنه میروهاب زاده  داریوش قره لی  نانو مواد

  شناسایی و انتخاب 

نیما گل -بهزاد مجتهدي

  شبنم محمدي-زاده

  

آمنه میروهاب -بهروز قزل باش

 زاده

 
 

  فلزاتاستخراج 
آمنه -محمد حسن بدیهه اقدم  امیرمحمدنجفی

 میروهاب زاده

مهندسی اکتشاف 

  نفت
-  

  

  

  

  نانو  مهندسی شیمی
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  پلیمر
  پیمان تقوي  میثم شهروز-رضا عظیمی

  

  ترموسینتیک
سمیرا -سمیرا تندرو فرد

  رحیمی

  

  فرایندهاي جداسازي
پروانه -رحیم سرداري

  خلعتی

  سعید اسمعلی پوراندرابی

  محیط زیست
رقیه - زهرا رستم زاده

  رشیدي

  احمد محمد زاده

  احمد حق زاده-آیدا وهاب کیا  فرید علی زاد اقیانوس  بیوتکنولوژي

  مهندسی فرایند

-پیمان تقوي ایشکوه

  پرستو بادامچی زاده

  

  امیر رضا ذبیحی

  صنایع غذایی
  عطیه آقایی سروري

  

  

    میثم شهروز-رضا عظیمی  پدیده هاي انتقال

مهندسی مخازن 

  هیدورکربوري
-  

   شراره الفتی

 -مهندسی نفت

  حفاري 
  

   ارسطو عبدي

بهره  -مهندسی نفت

  برداري نفت
  

   برهان شاه محمدي

  مهندسی عمران

  سازه 
 مهدیه اسمعیل-مهدي فرضی

  زاده

  امیررضا رضایی

  مهدي فرضی- امیرصفی زاده  کیوان همتی  ژئوتکنیک

  افشار سیفی اصل  امیر رضا رضایی   سازه هاي دریایی

  امیررضا رضایی  امیر صفی زاده  زلزله

  مهندسی مکانیک

  تبدیل انرژي

هادي -سهیل دهقانی

  محمدیان

  

امیرعباس -محمد اقاباالزاده

  زهرا منیري-زاده

  طراحی کاربردي

  سهیل دهقانی-فرهاد حبیبی  

  

امیر عباس  -محمدیانهادي 

محمد  - زهرا منیري -زاده

  آقاباالزاده

  

  سیستم محرکه خودرو
  زهرا منیري  امیر عباس زاده

  

سازه  -مهندسی هوا وفضا

  اي فضاییه

  

  

 

مکانیک  -مهندسی هوا وفضا

  پرواز
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  سیستم هاي انرژي
 امیرعباس زاده زهرا منیري

  

     

  مهندسی پلیمر

    همایون خضرآقا-منیره الکن  فراورش

      پلیمریزاسیون

  رنگ
  

  

  

 ******* اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند******* 

  

  


