
به شرح جدول زیر اعالم می گردد.   400-401متقاضی  پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد  برای سال تحصیلینام های اولیه غیر قطعی 

 الزم به یادآوری است:

 منوط بر تایید فنی و عمومی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. ،نامهای یاد شده، قطعی نمی باشد و پذیرش قطعی -1

 جایگزین خواهند شد. دیگر متقاضیاندرصورت انصراف افراد پذیرش شده، به ترتیب معدل،  -2

به دفتر امور  (Estedadarshad.lu@gmail.comایمیل ) ارسال از طریق 21/4/1400انصراف، می توانند تا  و اعتراضهر گونه متقاضیان جهت  -3

 (  آماده هر گونه پاسخگویی می باشد.06633120341شماره تماس )ضمنا .  اقدام نماینداستعدادهای درخشان،

 دانشگاه لرستان 400-401سال تحصیلی برای کارشناسی ارشد بدون آزمون  متقاضیاولیه غیر قطعی  پذیرفته شدگان  نامهای

 پذیرفته شدهگرایش  –رشته  نام و نام خانوداگی

 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی بودکخدیجه رضاییان کن 

 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی زهرا شمس الدینی

 نظری اقتصاد -اقتصادی علوم روستایی مهدی

 مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگانی مریم یاراحمدی

 مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگانی زهرا رضایی اشیانی

 ابع انسانینرفتار سازمانی و م –مدیریت کسب وکار  شهروسوندمهدیه 

 ابع انسانینرفتار سازمانی و م –مدیریت کسب وکار  مبینا سپه وند
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 ابع انسانینرفتار سازمانی و م –مدیریت کسب وکار  حسین نجفی چالشتری

 بازاریابی -مدیریت بازرگانی فاطمه پاپی

 بازاریابی -مدیریت بازرگانی فاطمه کاکاوندی

 حسابداری احمد هادی راد

 حسابداری محسن شفقتی چروده

 حسابداری کیمیا خادمی

 تغذیه دام -علوم دامی  اسماعیل پورحسینی

 تغذیه دام–علوم دامی  فاطمه دالوند

 تغذیه طیور -علوم دامی  فاطمه قلعه طوقی نژاد

 اراضیمنابع خاک وارزیابی  -مدیریت منابع خاک زهرا تیربازاری

شیمی،حاصلخیزی خاک و -مدیرییت حاصلخیرزی و زیست فناوری خاک   فاطمه پیرایه

 تغذیه گیاه

 بیماری شناسی گیاهی محمد بازگیر

 فیزیولوژی گیاهان زراعی -اگروتکنولوژی رویا رضایی نژاد

 ژنتیک و بهنژادی گیاهی زهرا پاپی



 اپتیک ولیزر -فیزیک فرشته فتح گنجی

 آنالیز عددی -ریاضی کاربردی دریکوندساناز 

 جبر -ریاضیات و کاربردها مهرنوش نوری

 آنالیز -ریاضیات و کاربردها نگار کمالی

 بیوشیمی فائزه پیرمحمدی

 بیوشیمی آنیتا اسمعیلی

 بیوسیستماتیک -زیست جانوری حسین بیرانوند

 شیمی آلی -شیمی مبینا مقدسی

 شیمی آلی -شیمی یاسمین کوگانی

 شیمی تجزیه -شیمی مهدیس زندی

 نانوشیمی فاطمه کوشکی

 شیمی معدنی -شیمی معصومه عالی نژاد

 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض -فیزیولوژی ورزشی مهیا سیاوشی

 فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی -فیزیولوژی ورزشی فائزه حسنوند

 تندرستی فیزولوژی فعالیت بدنی و -فیزیولوژی ورزشی رضوان فتحی



 فیزولوژی  ورزشی کاربردی -فیزیولوژی ورزشی  زینب خادمی

 آموزش زبان انگلیسی منصوره محمد شریفی

 زبان وادبیات  انگلیسی شمیم فرحناک نیا

 آموزش زبان انگلیسی شکوفه امیری

 زبان وادبیات فارسی کبری کریمی یگانه

 زبان وادبیات فارسی صبا رستمی

 زبان وادبیات فارسی احمدوندمریم اسدپور 

 ادبیات عربی زهرا  نورالهی

 ادبیات عربی زهرا چنگایی

 ادبیات عربی فاطمه عباسی

 تاریخ تشیع -تاریخ  شیوا حسنی

 تاریخ تشیع -تاریخ  افسانه فرسلیمان

 تغییر اقلیم –آب وهواشناسی  مریم بازگیر چگنی

 تغییر اقلیم –آب وهواشناسی  فهیمه حیدری تبار

 گردشگری شهری–جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری  فاطمه دهقانی



 گردشگری شهری–جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری  سیده سحر موسوی

 روانشناسی عمومی دیزیچه اسماعیل بهرامی

 روانشناسی عمومی محمدجوادابراهیمی مزرعه نوی

 روانشناسی عمومی زهرا دریکوند

 روانشناسی تربیتی قربانیامیررضا 

 مدیریت آموزشی زهرا کلیوندثانی

 مدیریت آموزشی افسانه ولی زاده راد

 جغرافیا ودفاع مقدس عاطفه صادقی

 اصول الدین و معارف علوی -نهج البالغه شلکه فاطمه بهرامی

 اصول الدین و معارف علوی -نهج البالغه نسرین قیطولی

 سازه-عمران  امیرمحمد حسن زاده

 سازه-عمران  محمد عباسی

 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر فاطمه اسدی

 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر فاطمه قادری فر

 (95درصورت تایید سازمان)ورودی  -نرم افزار -مهندسی کامپیوتر مریم نعمتی میرزایی

 


