
 1396-97اطالعیه گزوه جذب و هدایت استعدادهای درخشان بزای سال تحصیلی 

 . بِ ضشح جذٍل صیش هی باضذ1396-97سال تحصیلی کارشناسی ارشدهقطغ  (استؼذاد دسخطاى)اساهی پزیشفتِ ضذگاى بذٍى آصهَى

نام  رشته پذیزفته شده  نام خانوادگی   ردیف

 1 هحوذی قلؼِ ًی هحوذ حسابذاسی

 2 اقاییفشد ػلی صباى ٍ ادبیات فاسسی

 3 هَلَی ٍسدًجاًی ساضیِ باصاسیابی-هذیشیت باصسگاًی

 4 هَسَی سویِ بیواسی ضٌاسی گیاّی

 5 هشادی سضا حطشُ ضٌاسی کطاٍسصی

 6 سحیوی ابشاّین ضٌاسایی ٍ هباسصُ با ػلف ّای ّشص

 7 سبضٍاسی یاسش آبیاسی ٍ صّکطی- ػلَم ٍ هٌْذسی آب

 8 سیاُ هٌصَس ساسا تَلیذات هحصَالت گلخاًِ ای-ػلَم ٍ هٌْذسی باغباًی

 9 ضاّیًَذ هؼصَهِ طًتیک ٍ بِ ًظادی گیاّی

 10 ًصش چالطتشی پشٍیي تغزیِ دام- ػلَم داهی

 11 سَسی سیویي هذیشیت جٌگل- ػلَم ٍ هٌْذسی جٌگل

 12 ًَسی صادُ لیال اصَل الذیي ٍ هؼاسف ػلَی- ًْج البالغِ

 13 سلیواًی ضْیي صباى ٍ ادبیات ػشبی

 14 باقشی فش هشین هذیشیت آهَصضی

 15 ضاکشهی فاطوِ تاسیخ ایشاى اسالهی

 16 دیٌاسًٍذی فاطوِ فیضیَلَطی فؼالیت ٍسصضی بالیٌی- فیضیَلَطی ٍسصضی

 17 حسیي پَس فشضتِ سٍاًطٌاسی ػوَهی

 18 سپًَْذ فاطوِ سٍاًطٌاسی تشبیتی

 19 صلقی ساسا جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی گشدضگشی

 20 کیاًی دُ کیاى هحبَبِ آب ٍ َّاضٌاسی کاسبشدی- آب ٍ َّاضٌاسی

 21 دسیکًَذی فاطوِ جغشافیا ٍ دفاع هقذع

 22 پٌیشی هحسي ًشم افضاس- هٌْذسی کاهپیَتش

 23 بطاستی ًظاد طالِ سیاضی کاسیشدی

 24 قاسن ًیا ضیذا سیاضی کاسبشدی

 25 گٌجی قٌبشی بٌْاص جبش- سیاضی هحض



 26 حیذسیاى اکشم آًالیض- سیاضی هحض

 27 ضْویاى هحوذ ػلی رسات بٌیادی ٍ ًظشیِ هیذاى ّا- فیضیک

 28 بْشاهی هحوذ فیضیک ًجَهی- فیضیک

 29 دسیکًَذی صذیقِ بیَضیوی- صیست ضٌاسی سلَلی هلکَلی

 30 بیشاًًَذ صّشا فیضیَلَطی-صیست ضٌاسی گیاّی

 31 بیشاًًَذ حذیث آهاس سیاضی- آهاس

 32 ًجفًَذ دسیکًَذ ّاًیِ ضیوی آلی- ضیوی

 33 طْواسبی سجاد سیستوْای قذست-هٌْذسی بشق

 34 هؼتوذ هؼصَهِ ًاًَضیوی-ضیوی

 35 قایذ سحوتی اهیشحسیي هذاسّای هجتوغ الکتشًٍیک- هٌْذسی بشق

 36 قلی پَس حسیي اباد هْذی ساصُ- هٌْذسی ػوشاى 

 37 باقشی حیذسی هشین باصاسیابی- هذیشیت باصسگاًی

 38 ضشیفی هحوذ الکتشًٍیک قذست ٍ هاضیي ّای الکتشیکی- هٌْذسی بشق

 39 لطیفی سویشا ضیوی تجضیِ- ضیوی

 

اطالعیه تاریخ ثبت نام پذیزفته شدگان  "کلیه افراد یاد شده می بایست در تاریخ های زیر به همراه مدارک  نگاشته شده در

در  مندرج در پرتال دانشگاه لرستان" دانشگاه لزستان1396 سال دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهنهایی آسمون ورودی 

 .  جهت تکمیل فرم های مورد نیاز و معرفی نامه به دفتر استعدادهای درخشان، مراجعه حضوری نمایندابتدا 

 تاسیخ هشاجؼِ جْت ثبت ًام هجوَػِ سضتِ پزیشش ضذُ

 27/6/96 کطاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی

 28/6/96 ػلَم اقتصادی ٍ هذیشیتادبیات، ػلَم اًساًی، 

 29/6/96 فٌی ٍ هٌْذسی ٍ ػلَم پایِ

 

 اػالم ًام ّای یاد ضذُ بِ هٌضلِ پزیشش قطؼی ًوی باضذ ٍ قبَلی قطؼی هٌَط بش تاییذ ساصهاى سٌجص آهَصش :یادآوری مهم

 .کطَس خَاّذ بَد


