فهرست دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسیارشد
سال تحصیلی 1400-1401
دانشکده

رشته

گرایش  /شاخه

فقه و مبانی حقوق

-

علوم قران و حدیث

-

نام و نام خانوادگی
ویدا بیگدلو
زهرا مالزین العابدین
نرگس زکی پور
فاطمه تقی خانی
زهرا مهری

الهیات
فلسفه و کالم
اسالمی

زکیه صالحی پناه
-

مریم غالمی گلوردی
منیره وهاب نژاد

ادیان و عرفان

-

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

فاطمه میرزائی کنجانی
فاطمه جمیلی
پارمیدا به آئین

دانشکده فنی و

طوبی برزگر سواسری

مهندسی
مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم ها

نورالزهرامهدیان

مهشاد زارعی
عاطفه قدس نیا
مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

شیمی تجزیه

-

شیمی معدنی

-

شیمی آلی

-

نانو شیمی

-

مریم عابدینی
الناز رضائی
مرجان جلوه زاده

شیمی –فیزیک

مهدیه نعیم آبادی
نیلوفر باژن
سارا محسنی توانا

مترجمی زبان
ادبیات

فرانسه
زبان و ادبیات عربی

نیلوفر رضایی
مبینا زمانیان

-

سیده کیانا رکنی
-

پریسا جعفرزاده
فاطمه حسینی
الناز گروسی

علوم ریاضی

علوم تربیتی و
روانشناسی

ریاضی کاربردی

-

فاطمه فرحزادی

برنامه ریزی درسی

-

فاطمه پیراسته

مدیریت آموزشی

-

مریم یعقوبی

زینب توانگر
تاریخ و فلسفه

-

حدیث حیدرنیا

روانشناسی تربیتی

-

محیا اصغری

مشاوره

مشاوره خانواده

روانشناسی بالینی

-

ملیکا نورانی

سیستماتیک و بوم شناسی

زهرا امید

آموزش و پرورش

محدثه مصیبی
مبینا سلیمیان
فرخنده شهریاری
پریسا محمدی

زیست شناسی
گیاهی
زیست شناسی
گیاهی

علوم زیستی

زهرا چکیده خون
فیزیولوژی

فاطمه مقصودی
نگار خلیلی

زیست فناوری

میکروبی

میکروبیولوژی

میکروب های بیماری زا

میکروبیولوژی

محیطی

نرگس عرب
تینا فالح
مهشید سعیدی
زهرا فرخ

سارا طالبپور
نقاشی

-

پژوهش هنر

-

صنابع دستی

-

شادی مغزی نجف آباد
ثمین ملتمس
فاطمه گودرزی
زهرا کماندار آرانی
یاسمن بهدانی
عاطفه شمشیری
مونا آبادیگر
شکیال اسماعیلی
مهرنوش عتیقی

طراحی پارچه
ولباس

-

زینب کرمی
عاطفه احمدی

پژوهش علوم
اجتماعی

فائزه گودرزی طائمه
-

مریم نافذ عارفی

دانشکده علوم

مرضیه عالمی

اجتماعی و اقتصادی

فاطمه تاجداری
حسابداری

حسابداری مالی

الهه ترکمنی بجستانی
هدیه سلمان صفت

سماء بهرامی
فاطمه کردآبادی
حسابرسی

-

حسابداری مدیریت

-

مطالعات زنان

زن و خانواده

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

مدیریت مالی

-

مدیریت کسب و کار

استراتژی

زینب مولودی استاجین

کسب و کار الکترونیک

زینب اصل روستا

فاطمه حیدری اشکذری
فاطمه نورزاده
کیمیا خادمی
فاطمه بابایی صداقت
سیده زینب سبط الشیخ
زهرا نظیفی
کیمیا شیخ
صبا اسفندیاری
نگین علی محمدگلسرخی
فاطمه محمدی مقدم

مدیریت فناوری
اطالعات

بهناز یوسف نژاد ملکی
علوم اقتصادی

اقتصاد نظری

حانیه احمدی بسطامی
اقتصاد

زهرا سادات فامیلی

توسعه و برنامه ریزی
اقتصادی
یادگیری و کنترل حرکتی

سحر حسینی
فهیمه منفرد

رفتار حرکتی
رشد حرکتی

زهرا مالحی کوهستکی

دانشکده علوم ورزشی

نگین زیدی هاشم آبادی
فیزیولوژی ورزشی

محض

فاطمه راگردی کاشانی

