
 

(را دارند. 79ستان و بلوچستان که شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهر ماه دانشجویان کارشناسی دانشگاه سی اولیه اسامی اصالحیه ) 

را دارند. 79لوچستان که شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهر ماه یان کارشناسی دانشگاه سیستان و  باسامی اولیه دانشجو  

 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

  301 22 34.11 321 3 روزانه 9393 فائزه ابراهیمی پور جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا

  301 22 34.13 320 2 روزانه 9393 ساره توزش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا

  301 22 31.19 333 9 روزانه 9393 رخسانه بهاروند جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا

 309 33 33.91 331 3 روزانه 9393 محدثه وزیری مهر آب و هوا شناسی جغرافیا
ژپو و مخاطرات را  یشهایفقط گرا  

 می توانند انتخاب نمایند.

 309 92 35.31 323 2 روزانه 9393 مهرناز فیض نژاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا
 فقط گرایشهای ژپو و مخاطرات را 

 می توانند انتخاب نمایند.

 309 92 33.34 323 9 روزانه 9393 ه کدخداییسائم جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا
فقط گرایشهای ژپو و مخاطرات و 

 گردشگری را می توانند انتخاب نمایند.

 309 92 33.39 333 1 روزانه 9393 طیبه نوروزی  برنامه ریزی شهریجغرافیا و  جغرافیا
فقط گرایشهای ژپو و مخاطرات و 

 گردشگری را می توانند انتخاب نمایند.

 309 92 33.43 331 3 روزانه 9393 ساره خسروی جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا
فقط گرایشهای ژپو و مخاطرات و 

توانند انتخاب نمایند.گردشگری را می   

  301 23 35.33 334 3 روزانه 9393 تاج بی بی گمشادزائی زبان و ادبیات فارسی ادبیات

  301 23 35.03 322 2 روزانه 9393 نازنین شهرکی زبان و ادبیات فارسی ادبیات



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

  309 21 34.93 332 3 روزانه 9393 شعیب شه بخش زبان و ادبیات عربی ادبیات

  309 21 31.1 333 2 روزانه 9393 زهرا رئیسی زبان و ادبیات عربی ادبیات

  309 21 31.21 331 9 روزانه 9393 زبیده علی نژاد زبان و ادبیات عربی ادبیات

  309 21 31.05 334 1 روزانه 9392 فروزان آسوده زبان و ادبیات عربی ادبیات

 مترجمی  زبان  انگلیسی ادبیات
امیر ارسالن ذورقی 

 براهوئی
 309 29 34.01 334 3 روزانه 9392

 

  309 29 31.3 333 2 روزانه 9392 علی حمزه ای نیا مترجمی  زبان  انگلیسی ادبیات

  309 29 31.03 331 9 روزانه 9392 حسین غفران حریفی مترجمی  زبان  انگلیسی ادبیات

 مترجمی  زبان  انگلیسی ادبیات
زینب مظهری آب 

 سردی
 309 29 31.33 303 3 روزانه 9322

 

  309 24 34.14 320 3 روزانه 9392 آمنه اصغریان تاریخ ادبیات

  309 24 31.93 322 2 روزانه 9392 مهشید غفران آباد تاریخ ادبیات

  301 23 34.3 320 3 روزانه 9392 زکیه کارگر اقتصاد بازرگانی اقتصاد

  301 23 31.19 320 2 روزانه 9392 زهرا خاجوی نسب اقتصاد بازرگانی اقتصاد

  301 23 31.92 323 9 روزانه 9392 کیرضوانه جزی اقتصاد بازرگانی اقتصاد

  301 23 31.92 333 9 روزانه 9392 نادره کریمی گهرگزی اقتصاد بازرگانی اقتصاد

  301 23 31.23 333 1 روزانه 9392 فاطمه گلشاهی اقتصاد بازرگانی اقتصاد

  301 21 34.92 304 3 روزانه 9322 راضیه سارانی دادی پور بازرگانیاقتصاد  اقتصاد



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

  301 20 34.03 323 3 روزانه 9392 ثریا خدادادی اقتصاد کشاورزی اقتصاد

  301 20 31.33 331 2 روزانه 9392 فاطمه مصطفایی اقتصاد کشاورزی اقتصاد

  301 23 31.01 333 3 روزانه 9392 علی کالنتری بنجار اقتصادد صنعتی اقتصاد

  309 33 31.33 301 3 روزانه 9393 ام البنین هادی پور حفاظت و مرمت بناهای تاریخی هنر

  309 23 33.13 304 3 روزانه 9393 طاهره غالمی صنایع دستی هنر

  309 23 34.13 301 2 روزانه 9393 سحر ساالری صنایع دستی هنر

  309 23 34.33 334 9 روزانه 9393 سالم حسین بر صنایع دستی هنر

  309 23 34.32 305 1 روزانه 9393 دپورومهسیما محم صنایع دستی هنر

  305 29 34.3 303 3 روزانه 9393 سارا قاسمی بجد مهندسی معماری هنر

  305 29 31.39 303 2 روزانه 9393 نیلوفر آبساالن مهندسی معماری هنر

  305 29 31.12 304 9 روزانه 9393 زهرا لطیفی مهندسی معماری هنر

  305 29 31.9 303 1 روزانه 9392 علیرضا اسماعیل نزاد مهندسی معماری هنر

  309 23 34.13 301 3 روزانه 9322 الهام فرح بخش نقاشی هنر

  309 23 34.39 301 9 روزانه 9322 نفیسه ایدون نقاشی  هنر

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

و برنامه ریزی مدیریت  -علوم تربیتی

 آموزشی
 309 90 31.21 323 3 روزانه 9393 ندا حسین بر

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

آموزش و پرورش پیش  -علوم تربیتی

 دبستانی و دبستانی
 309 90 14.81 131 1 روزانه 9392 مهناز سلیمانی

 



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

آموزش و پرورش پیش  -علوم تربیتی

 دبستانیدبستانی و 
 309 90 34.92 323 2 روزانه 9392 صابره یوسفیان منفرد

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

آموزش و پرورش پیش  -علوم تربیتی

 دبستانی و دبستانی
 309 90 34.03 392 9 روزانه 9392 پریزاد تیموری

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

آموزش و پرورش پیش  -علوم تربیتی

 دبستانی و دبستانی

نفیسه شهاب الدینی 

 شاهمرادی
 309 90 31.4 323 1 روزانه 9392

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

آموزش و پرورش پیش  -علوم تربیتی

 دبستانی و دبستانی
 309 90 31.13 335 3 روزانه 9392 اسما صیادی

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

آموزش و پرورش پیش  -علوم تربیتی

 دبستانی و دبستانی
 309 19 31.14 313 3 روزانه 9313 کاروانیمحسن 

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی
 301 91 31.93 303 3 روزانه 9393 سمیه صفری روانشناسی عمومی

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی
 301 91 31.22 303 2 روزانه 9393 یاسمن عباس زاده بزی روانشناسی عمومی

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی
 301 91 31.33 304 9 روزانه 9393 سمیه جعفری روانشناسی عمومی

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

علوم  -تربیت بدنی و علوم ورزشی

 زیستی
 33 34 34.03 322 3 روزانه 9392 مهران بیلری

 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

علوم  -تربیت بدنی و علوم ورزشی

 زیستی
 33 34 31.13 331 2 روزانه 9392 رابعه منصفی

 



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

علوم  -تربیت بدنی و علوم ورزشی

 زیستی

اسماجعفری خوشن 

 ابادی
 33 34 31.13 334 9 روزانه 9392

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 305 25 35.11 331 3 روزانه 9393 محمد فخیره الکترونیک -مهندسی برق 

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 305 21 34.11 332 3 روزانه 9393 مهشید ریکی قدرت -مهندسی برق 

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 305 21 31.53 333 2 روزانه 9393 محدثه کوچکی قدرت -مهندسی برق 

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 301 21 31.24 304 9 روزانه 9393 مسعود احسانی قدرت -مهندسی برق 

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 301 21 35.22 303 1 روزانه 9393 پورعلی دیانتی  قدرت -مهندسی برق 

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 301 21 35.11 330 3 روزانه 9393 فاطمه تیموری فورک مهندسی برق مخابرات

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 مهندسی برق مخابرات

ن زاده حنیفه حس

 طبس
 301 21 35.01 330 2 روزانه 9393

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 303 90 33.3 332 3 روزانه 9393 مینا خسروی نرم افزار -کامپیوترمهندسی 

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 303 90 33.93 304 9 روزانه 9393 یهاجر پور حسن نرم افزار -مهندسی کامپیوتر

 



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 303 90 33.2 303 3 روزانه 9393 فاطمه قلی نژاد نرم افزار -مهندسی کامپیوتر

 

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 303 92 33.33 304 2 روزانه 9323 فرهاد ابراهیمی نرم افزار -مهندسی کامپیوتر

 

  301 23 31.21 332 3 روزانه 9393 مهدیه مهران پور زیست شناسی عمومی  

  303 93 31.43 301 3 روزانه 9393 نصیر فرامرزی نمداد شیمی محض علوم پایه

  303 93 31.41 304 2 روزانه 9393 فاطمه نورالهی راوری شیمی محض علوم پایه

  303 93 35.11 303 9 روزانه 9393 مرضیه دانشی مسکونی شیمی محض علوم پایه

  303 93 35.35 303 1 روزانه 9393 خدیجه قاسمی طبس شیمی محض علوم پایه

  303 93 35.99 303 3 روزانه 9393 ریحانه مکاری کاشی شیمی محض علوم پایه

  303 24 34.1 335 3 روزانه 9392 فریبا اندرز شیمی کاربردی علوم پایه

  303 24 31.42 320 2 روزانه 9392 سید امیر معلم شیمی کاربردی علوم پایه

  303 24 31.11 320 9 روزانه 9392 جواد قدرتی شیمی کاربردی علوم پایه

  303 24 31.93 301 1 روزانه 9392 ابوالقاسم درزاده شیمی کاربردی علوم پایه

  303 21 34.04 304 2 روزانه 9322 سحر بندری شیمی کاربردی علوم پایه

  303 21 35.31 303 9 روزانه 9322 نفیسه عباس زاده شیمی کاربردی علوم پایه

  303 21 35.14 303 1 روزانه 9322 فاطمه حیدری شیمی کاربردی علوم پایه

  303 24 34.42 331 3 روزانه 9392 فرزام فرنوش تیکزن -سلولی مولکولیزیست شناسی  علوم پایه



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

  303 24 34.91 301 2 روزانه 9392 نازنین قادری نژاد تیکزن -زیست شناسی سلولی مولکولی علوم پایه

  303 20 31.31 322 3 روزانه 9392 سید جواد حسینی زمین شناسی  علوم پایه

  303 20 35.34 332 2 روزانه 9392 لطف الهی حمیده زمین شناسی  علوم پایه

 زمین شناسی  علوم پایه
فاطمه آتش پنجه 

 خادمی
 303 20 33.35 334 9 روزانه 9392

 

 فیزیک کاربردی  علوم پایه
عباسعلی قاسمی 

 قهساره
 302 24 39.33 305 9 روزانه 9393

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 99 35.13 331 3 روزانه 9393 محمد امین ابراهیمی مهندسی شیمی

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 33 34.95 331 3 روزانه 9393 بهزاد کمالی جانفدا مهندسی عمران

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 33 34.35 331 2 روزانه 9393 سعیده عباسی هوشیار مهندسی عمران

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 33 31.2 339 9 روزانه 9393 مجتبی زائرمیری مهندسی عمران

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 33 33.19 301 1 روزانه 9393 حسین قاسمی مهندسی عمران

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 33 33.91 332 3 شبانه 9393 فاطمه لطیفی مهندسی عمران

 



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 10 31.51 331 3 روزانه 9393 رضا شخم کار مهندسی مکانیک

 

شهید مهندسی 

 نیکبخت
 303 10 35.39 333 2 روزانه 9393 عباسعلی رامشینی مهندسی مکانیک

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 10 35.43 333 9 روزانه 9393 مهدی غالمی مهندسی مکانیک

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 10 35.12 330.3 1 روزانه 9393 فاطمه حسین آبادی مهندسی مکانیک

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 10 33.31 331 3 روزانه 9393 احسان کبیری مهندسی مکانیک

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 303 10 33.33 339.3 5 روزانه 9393 وحید جباری موروئی مهندسی مکانیک

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 301 91 34.01 323 3 روزانه 9393 علی رنجور مهندسی صنایع

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 301 91 31.42 339 2 روزانه 9393 سامیه مرتضوی مهندسی صنایع

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 301 91 35.35 333 9 روزانه 9392 محدثه کمالی دلجو مهندسی صنایع

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 301 91 35.39 330 3 روزانه 9393 علی زروندی متالورژی صنعتی -مهندسی مواد

 



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 301 91 35.34 323 2 روزانه 9392 علیرضا جاچی متالورژی صنعتی -مهندسی مواد

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 301 93 31.59 339 3 روزانه 9322 فاطمه پابرجی متالورژی صنعتی -مهندسی مواد

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 301 93 35.1 333 2 روزانه 9322 حدیثه باللی زاده متالورژی صنعتی -مهندسی مواد

 

شهید مهندسی 

 نیکبخت
 301 93 35.39 301 9 روزانه 9322 سوگند ساحلی زادگان متالورژی صنعتی -مهندسی مواد

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 301 93 35.29 331 1 روزانه 9322 حسین ذوالعلی متالورژی صنعتی -مهندسی مواد

 

مهندسی شهید 

 نیکبخت
 متالورژی صنعتی -مهندسی مواد

محدثه امیرخانی 

 خبیصی
 301 93 35.39 323 3 روزانه 9322

 

  303 95 34.13 301 3 روزانه 9393 مسعود توانگر حسابداری مدیریت و حسابداری

  303 95 31.30 323 2 روزانه 9393 بهناز کاظمی حسابداری مدیریت و حسابداری

  303 95 31.13 339 9 روزانه 9393 علیرضا فیروزکوهی حسابداری مدیریت و حسابداری

  303 95 31.23 320 1 روزانه 9393 حدیثه عطائی حسابداری مدیریت و حسابداری

  303 95 35.15 320 3 روزانه 9393 زهرا کخا حسابداری مدیریت و حسابداری

  303 90 33.02 333 3 روزانه 9393 معصومه زینلی مدیریت دولتی مدیریت و حسابداری

  303 90 34.1 333 2 روزانه 9393 قربان زاده کنگانمهال  مدیریت دولتی مدیریت و حسابداری



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

  303 90 34.92 320 9 روزانه 9393 محدثه آخوندزاده مدیریت دولتی مدیریت و حسابداری

  303 90 34.93 333 1 روزانه 9393 آسیه حسنی بجد مدیریت دولتی مدیریت و حسابداری

  303 21 34.03 321 3 روزانه 9393 فاطمه رحمانیان مدیریت مالی مدیریت و حسابداری

  303 21 31.31 333 2 روزانه 9393 زهرا امینی پور مدیریت مالی مدیریت و حسابداری

  303 21 31.3 320 9 روزانه 9393 مریم پیغام آور مدیریت مالی مدیریت و حسابداری

  303 21 31.04 329 1 روزانه 9393 زهرا احمدزاده مدیریت مالی مدیریت و حسابداری

  309 92 33.19 334 3 روزانه 9393 فاطمه نادری فقه و مبانی حقوق اسالمی الهیات

  309 92 34.9 334 2 روزانه 9393 مهدیه علی پور فقه و مبانی حقوق اسالمی الهیات

  309 92 34.33 333 9 روزانه 9393 الناز عرب زاده فقه و مبانی حقوق اسالمی الهیات

  309 92 31.11 331 3 روزانه 9393 علیرضا شهدوست حقوق اسالمی فقه و مبانی الهیات

  302 21 31.11 335 3 روزانه 9393 عبدالقیوم راهبری ادیان و عرفان  الهیات

  309 90 33.34 334 3 روزانه 9392 خدابخش بارانیان فلسفه و حکمت اسالمی الهیات

  309 90 34.03 333 2 روزانه 9392 عاطفه مسجدی فلسفه و حکمت اسالمی الهیات

  309 90 34.05 333 9 روزانه 9392 تکتم سبزه بان فلسفه و حکمت اسالمی الهیات

  309 90 31.4 320 1 روزانه 9392 فاطمه پردلی فلسفه و حکمت اسالمی الهیات

  302 99 33.30 333 3 روزانه 9393 سید ابوالقاسم فضایلی علوم قرآن و حدیث الهیات

  309 92 33.55 303 3 روزانه 9392 غزل تهرانی آمار و کاربردهای آن ریاضی

  309 92 33.31 301 2 روزانه 9392 زهره چراغی آمار و کاربردهای آن ریاضی



 نام و نام خانوادگی رشته/ گرایش کارشناسی دانشکده
نیمسال 

 ورودی
 رتبه دوره

واحدهای 

گذرانده در 

پایان شش 

نیمسال 

 نخست

معدل کل در 

پایان شش 

 نیمسال نخست

تعداد هم 

 ورودی
 واحدها4/3

 توضیحات

  309 92 33.32 333 9 روزانه 9392 حمزه زمان آبادی آمار و کاربردهای آن ریاضی

 ریاضی
 فرزاد حیدری بی زنوئیه علوم کامپیوتر

 303 93 31.35 305 3 روزانه 9393
 

 ریاضی
 ابوالفضل کیخا علوم کامپیوتر

 303 93 31.32 303 9 روزانه 9393
 

  305 34 31.93 331 3 روزانه 9392 جلیل چرویده صنایع -مهندسی صنایع صنعت و معدن خاش

  305 34 31.29 334 2 روزانه 9392 ایوب قاسمی صنایع -مهندسی صنایع صنعت و معدن خاش

  305 34 31.30 333 9 روزانه 9392 حسن جعفری صنایع -مهندسی صنایع صنعت و معدن خاش

  303 33 31.23 329 3 روزانه 9392 محسن انصاری مهندسی کامپیوتر نرم افزار صنعت و معدن خاش

  303 33 35.44 320 2 روزانه 9392 مهین سارونی مهندسی کامپیوتر نرم افزار صنعت و معدن خاش

  303 33 33.33 334 9 روزانه 9392 مهین مقبلی دامنه مهندسی کامپیوتر نرم افزار صنعت و معدن خاش

 

 


