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  تعاليبسمه 

  مشخص شدند 93در سال  محقق اردبيليكارشناسي ارشد دانشگاه  پذيرفته شدگان بدون آزمون

از طريق ، محقق اردبيليدانشگاه از خارج  بدون آزمون كارشناسي ارشد داوطلبيننتايج اوليه پذيرفته شدگان 

در اين  .شد اعالم به شرح ليست ذيل اين دانشگاه 1393-1394تحصيلي   استعدادهاي درخشان براي سال

پس از بررسي در ، پرونده ارسال كرده بودند محقق اردبيليكه براي پذيرش در دانشگاه داوطلبيني مرحله 

در صورت پذيرفته شدگان . است در اين دانشگاه اعالم شده هاي مختلف تحصيلي جهت پذيرش رشته

 گروهتير ماه امسال به دفتر  21بايد تا تاريخ  يكارت مل يرا به همراه كپ درخواست خود، انصراف

اسكن  ياو نمايند  اطالع رساني 04515512205از طريق شماره فاكس دانشگاه  استعدادهاي درخشان اين

به آدرس  21/4/93 يخشناسنامه تا تار يا يكارت مل يرا به همراه كپ درخواست خود

jseifdavati@uma.ac.ir هر گونه عدم انصراف به معناي قطعي شدن  الزم به ذكر است .دنينما يميلا

 و دانشگاه هيچ گونه تعهدي در زمينه حذف اسامي پذيرفته شدگان از پورتال سازمان سنجش پذيرش بوده

. خواهند شدناي جايگزين  در صورت انصراف هر كدام از پذيرفته شدگان، ذخيره. نخواهد داشت

در ساعات اداري با اداره توانند  براي كسب اطالعات بيشتر مي داوطلبين پذيرش نشده ياو  شدگان پذيرفته

  : هاي زير تماس حاصل نمايند استعدادهاي درخشان دانشگاه از طريق شماره تلفن

  0451-5512081-9    2316داخلي    

  محقق اردبيليگروه استعدادهاي درخشان دانشگاه 

  

  1393-1394 يليتحص  سال يبرا كارشناسي ارشد داوطلبين از خارج دانشگاه محقق اردبيلي شدگان بدون آزمون پذيرفتهليست 

  گرايش- كد رشته   پذيرش شدهعنوان رشته   نام و نام خانوادگي  رديف

  23356  مهندسي معماري  بيتا برجي  1

  19360  مهندسي شيمي پيشرفته  ساحل هاديان شيب آبنداني  2

  19819  عمران سازه  امير ويسي زاده  3

  19980  عمران زلزله  مهرزاد  غالم پور  4

  13610  مشاوره مدرسه  گوجاني يراضيه هيبت  5

  13608  مشاوره خانواده  مريم سيف زاده نوشهر  6

  13418  مديريت آموزشي  سميرا درخشانفرد  7

  14560  روانشناسي باليني  نساء كاظمي  8

  11426  آمايش شهري  الناز   هادي  9

  11427  برنامه ريزي مسكن  الهام  هادي  10

 


