
 79ذیرفته شدگان مشروط کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهر پ اسامی
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1 

جغرافیا و برنامه ریزی 

برنامه ریزی  -روستایی

 فضاییکالبدی 

 س وب یوسف فائزه ابراهیمی پور
جغرافیا و برنامه 

 ریزی روستایی
 72/11/29 22 11/11 1 191 129 9791 روزانه

2 

جغرافیا و برنامه ریزی 

برنامه ریزی  -روستایی

 کالبدی فضایی

 س و ب رستم رخساره بهاروند
جغرافیا و برنامه 

 ریزی روستایی
 72/11/21 22 19/19 9 191 117 9791 روزانه

9 
مخاطرات  -جغرافیا

 محیطی
 س و ب دادشه مهرناز فیض نژاد

جغرافیا و برنامه 

 ریزی شهری
 72/11/21 92 12/91 2 191 121 9791 روزانه

1 
مخاطرات  -جغرافیا

 محیطی
 س و ب اسالم سائمه کدخدایی

جغرافیا و برنامه 

 ریزی شهری
 72/11/21 92 19/71 9 191 121 9791 روزانه

 72/11/19 27 12/67 2 197 122 9791 روزانه زبان و ادبیات فارسی س و ب محمد نازنین شهرکی و ادبیات فارسی زبان 9

 زهرا رئیسی زبان و ادبیات عربی 2
رسول 

 بخش
 72/11/19 29 19/1 2 199 119 9791 روزانه زبان و ادبیات عربی س و ب

 72/11/19 29 19/21 9 199 119 9791 روزانه زبان و ادبیات عربی س و ب مرتضی زبیده علی نژاد زبان و ادبیات عربی 9

 72/11/19 29 19/62 1 199 111 9791 روزانه زبان و ادبیات عربی س و ب محمد نادر فروزان آسوده زبان و ادبیات عربی 1

 آموزش زبان انگلیسی 7
زینب مظهری آب 

 سردی
 س و ب فضل اله

مترجمی زبان 

 انگلیسی
 72/11/19 21 19/97 1 197 169 9722 روزانه

 آموزش زبان انگلیسی 16
حسین غفران 

 حریفی
 س و ب ابراهیم

مترجمی زبان 

 انگلیسی
 79/62/91 29 19/61 9 197 119 9792 روزانه

 زابل بهمن فریناز فوالدی آموزش زبان انگلیسی 11
مترجمی زبان 

 انگلیسی
 79/62/91 19 11/29 1 191 119 9792 روزانه

 79/62/91 21 11/11 1 191 126 9792 روزانه تاریخ س و ب علی آمنه اصغریان تاریخ ایران باستان 12

 79/62/91 21 19/99 2 191 122 9792 روزانه تاریخ س و ب نورمحمد مهشید غفران آباد تاریخ ایران باستان 19

 72/11/61 19 19/91 1 191 122 9791 روزانه تاریخ والیت عبدالباسط یاسر مالزئی تاریخ ایران اسالمی 11



 72/11/69 21 19/1 9 116 117 9791 روزانه تاریخ زابل علی مرضیه جمالزئی تاریخ ایران اسالمی 19

 س و ب حسن فاطمه سرگزی جامعه شناسی 12
 -علوم اجتماعی

 پژوهشگری 
 79/62/61 27 19/27 1 197 117 9791 روزانه

19 
اقتصاد -علوم اقتصادی

 نظری
 79/62/91 21 19/61 1 197 117 9792 روزانه اقتصاد صنعتی س و ب جمشید کالنتری بنجارعلی 

11 
اقتصاد -علوم اقتصادی

 نظری
 79/62/91 29 11/1 1 197 126 9792 روزانه اقتصاد بازرگانی س وب محمد زکیه کارگر

17 
 -علوم اقتصادی

 اقتصاد نظری
 79/62/91 29 19/99 2 197 126 9792 روزانه اقتصاد بازرگانی س و ب عزیز زهرا خاجوی نسب

26 
توسعه -علوم اقتصادی

 اقتصادی و برنامه ریزی

راضیه دادی پور 

 سارانی

شمس 

 الدین
 72/11/29 29 11/92 1 197 161 9722 روزانه اقتصاد بازرگانی س و ب

21 
توسعه -علوم اقتصادی

 اقتصادی و برنامه ریزی
 رضوانه جزیکی

محمد 

 ایوب
 79/62/91 29 19/92 9 197 121 9792 روزانه اقتصاد بازرگانی س و ب

22 
توسعه -علوم اقتصادی

 اقتصادی و برنامه ریزی

نادره کریمی 

 گهرگزی
 79/62/91 29 19/92 9 197 117 9792 روزانه اقتصاد بازرگانی س و ب محمد

29 
اقتصاد -علوم اقتصادی

 و انرژی
 79/62/91 29 19/21 1 197 117 9792 روزانه بازرگانیاقتصاد  س و ب حبیب اله فاطمه گلشاهی

 72/11/11 21 11/91 1 199 161 9722 روزانه نقاشی س و ب خدابخش الهام فرح بخش نقاشی 21

 روانشناسی تربیتی 29
صابره یوسفیان 

 منفرد
 س و ب جهانگیر

آموزش و پرورش 

پیش دبستانی و 

 دبستانی

 79/62/91 96 11/92 2 199 121 9792 روزانه

 س و ب اصغر نفیسه شهاب الدینی روانشناسی تربیتی 22

آموزش و پرورش 

پیش دبستانی و 

 دبستانی

 79/62/91 96 19/1 1 199 121 9792 روزانه

 س و ب عیسی اسماء صیادی روانشناسی تربیتی 29

آموزش و پرورش 

پیش دبستانی و 

 دبستانی

 79/62/91 96 19/99 9 199 112 9792 روزانه

 روانشناسی عمومی 21
یاسمن عباس زاده 

 بزی
 79/62/91 99 19/22 9 191 167 9791 روزانه روانشناسی عمومی س و ب حسین

 79/62/91 99 19/19 1 191 161 9791 روزانه روانشناسی عمومی س و ب غالم سمیه جعفری روانشناسی عمومی 27

 س و ب چراغ مهران بیلری فیزیولوژی محض 96
علوم  -علوم ورزشی

 زیستی ورزش
 79/62/91 11 11/69 1 192 122 9792 روزانه



 فیزیولوژی محض 91
اسماء جعفری خوشن 

 آبادی
 س و ب اسحق

علوم  -علوم ورزشی

 زیستی ورزش
 79/62/91 11 19/91 9 192 111 9792 روزانه

 زابل محمدامیر مهدیه پیری  فیزیولوژی کاربردی 92
علوم  -علوم ورزشی

 انسانی ورزش
 79/62/91 21 19/19 2 192 126 9792 روزانه

99 
 -مهندسی برق

 سیستم های قدرت
 س و ب قدرتعلی محمد فخیره

 -مهندسی برق

 الکترونیک
 79/62/91 22 12/99 1 112 111 9791 روزانه

91 

افزاره -مهندسی برق

های میکرو و 

 نانوالکتریک

 محمدرضا مطهری
محمد 

 صادق
 والیت

 -مهندسی برق

 الکترونیک
 72/11/11 92 12/91 2 111 119 9792 روزانه

99 

-مهندسی برق

الکترونیک قدرت و 

 ماشین های الکتریکی

 والیت علی نجیم درزاده
 -مهندسی برق

 الکترونیک
 79/62/91 92 12/99 9 119 111 9791 روزانه

92 

-مهندسی برق

الکترونیک قدرت و 

 ماشین های الکتریکی

 زابل حسین ابوالفضل شیبانی فر
 -مهندسی برق

 قدرت
 79/62/91 11 12/12 2 112 111 9791 روزانه

99 
-مهندسی برق

 مخابرات سیستم

حنیفه حسن زاده 

 طبس
 س و ب غالمحسین

 -مهندسی برق

 مخابرات
 79/62/91 21 12/61 2 112 116 9791 روزانه

91 
-مهندسی برق

 مخابرات سیستم
 حمید محسن انصاری

س و ب )صنعت  

 و معدن خاش(

 -مهندسی کامپیوتر

 نرم افزار
 79/62/91 17 19/21 1 116 129 9792 روزانه

97 
-مهندسی برق

 مخابرات سیستم
 عزیزاله مهین سارونی

س و ب )صنعت  

 و معدن خاش(

 -مهندسی کامپیوتر

 نرم افزار
 79/62/91 17 12/11 2 116 126 9792 روزانه

16 
-مهندسی برق

 مخابرات سیستم
 سیف اله مهین مقبلی دامنه

س و ب )صنعت  

 و معدن خاش(

 -مهندسی کامپیوتر

 نرم افزار
 79/62/91 17 19/71 9 116 111 9792 روزانه

11 

مهندسی فناوری 

شبکه های  -اطالعات

 ارتباطی و کامپیوتری

 س و ب احمد فاطمه فقیهی نسب
مهندسی فناوری 

 اطالعات
 12 12/92 2 111 119 9721 روزانه

72/69/2

9 

12 

فناوری مهندسی 

شبکه های   -اطالعات

 ارتباطی و کامپیوتری

 جمعه صابره باران زهی
مجتمع آموزش 

 عالی سراوان

مهندسی فناوری 

 اطالعات
 72/11/29 91 11/97 1 112 161 9791 روزانه

 س و ب غالمرضا مهدیه مهران پور بیو شیمی 19
زیست شناسی 

 عمومی
 79/62/91 21 19/21 1 191 112 9791 روزانه

 79/62/91 21 11/1 1 199 112 9792 روزانه شیمی کاربردی س و ب رمضان فریبا اندرز شیمی تجزیه -شیمی  11



 سید امیر معلم شیمی تجزیه -شیمی  19
سید محمد 

 محسن
 79/62/91 21 19/12 2 199 126 9792 روزانه شیمی کاربردی س و ب

 72/11/21 29 12/11 1 199 161 9722 روزانه کاربردیشیمی  س و ب محمدعلی فاطمه حیدری شیمی فیزیک -شیمی 12

 ریحانه مکاری کاشی شیمی فیزیک -شیمی 19
محمد 

 حسین
 79/62/91 99 12/99 9 199 167 9791 روزانه شیمی محض س وب

 72/11/11 29 12/22 9 199 169 9722 روزانه شیمی کاربردی س و ب رحمت سمیرا صدیقی زاده شیمی فیزیک -شیمی 11

 79/62/91 21 19 9 199 112 9722 روزانه شیمی کاربردی س و ب محمد آذر ابراهیمی شیمی فیزیک -شیمی 17

96 
آب زمین  -علوم زمین

 شناسی
 79/62/91 26 12/91 2 191 112 9792 روزانه زمین شناسی س و ب ابراهیم حمیده لطف الهی

91 
آب زمین  -علوم زمین

 شناسی

فرشاد رنجبری 

 مازغی
 79/62/16 19 11/11 1 192 162 9791 روزانه زمین شناسی والیت علی

 سازه-مهندسی عمران 92
سعیده عباسی 

 هوشیار
 79/62/91 99 11/12 2 116 119 9791 روزانه مهندسی عمران س و ب حیدر

 79/62/91 99 19/12 1 116 169 9791 روزانه مهندسی عمران س و ب امیر حسین قاسمی سازه-مهندسی عمران 99

 سازه-مهندسی عمران 91

محمدعلی 

ضیاءالدینی 

 دشتخاکی

 79/62/91 21 19/99 1 111 116 9791 روزانه مهندسی عمران والیت عباس

 علی اکبر حجت دیندار سازه-مهندسی عمران 99
مجتمع آموزش 

 عالی سراوان
 79/62/91 91 91//12 1 112 119 9791 روزانه مهندسی عمران

 79/62/91 99 19/91 9 116 111 9791 روزانه مهندسی عمران س و ب رضا فاطمه لطیفی سازه-عمرانمهندسی  92

 79/62/91 16 12/17 9 116 117 9791 روزانه مهندسی مکانیک س و ب عیسی مهدی غالمی مهندسی مکاترونیک 99

 79/62/91 16 19/97 2 116 119/9 9791 روزانه مهندسی مکانیک س و ب رضا وحید جباری موروئی مهندسی مکاترونیک 91

 79/62/91 21 19/19 9 112 111 9791 روزانه مهندسی مکانیک والیت موسی پوریا رهدار مهندسی مکاترونیک 97

26 
 -مهندسی مکانیک

 تبدیل انرژی
 عباس علی نصیریان

دریانوردی و 

علوم دریایی 

 چابهار

 -مهندسی مکانیک 

 سیاالت
 72/11/29 96 19/21 1 116 119 9791 روزانه

21 
 -مهندسی صنایع

 بهینه سازی سیستمها
 س و ب اکبر محدثه کمالی دلجو

 -مهندسی صنایع

 صنایع
 79/62/91 91 12/72 9 112 111 9791 روزانه

22 
 -مهندسی صنایع

 بهینه سازی سیستمها
 س و ب محمود وحید عقیلی

 -مهندسی صنایع

 صنایع
 79/62/91 91 19/71 2 112 112 9791 روزانه



29 
 -مهندسی صنایع

 بهینه سازی سیستمها
 س و ب حمداله فائزه محمدی نژاد

 -مهندسی صنایع

 صنایع
 79/62/91 91 19/19 1 112 111 9791 روزانه

21 

 -مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب 

 مواد مهندسی

 س وب گنجعلی فاطمه پابرجی
 -مهندسی مواد

 متالورژی صنعتی
 72/11/11 99 19/29 1 112 119 9722 روزانه

 79/62/91 92 11/19 1 199 169 9791 روزانه حسابداری س و ب احمد علی مسعود توانگر حسابداری 29

 حسابداری 22
مریم مختاری آب 

 پنگوئی
 79/62/91 91 11/91 1 192 111 9791 روزانه حسابداری والیت ماشاءاله

 حسابداری 29
بهناز جمالزهی کمال 

 آبادی
 72/11/11 91 19/11 9 192 121 9791 روزانه حسابداری والیت محمد گل

 72/11/26 92 19/27 1 199 126 9791 روزانه حسابداری س و ب محمد حدثه عطائی حسابداری 21

27 
 -مدیریت دولتی

 توسعه منابع انسانی
 72/11/29 96 17/62 1 199 119 9791 روزانه مدیریت دولتی س و ب اسمعیل معصومه زینلی

96 
 -مدیریت دولتی

 توسعه منابع انسانی
 72/11/29 96 11/91 1 199 117 9791 روزانه مدیریت دولتی س و ب غالمرضا آسیه حسنی بجد

91 
 -مدیریت دولتی

 توسعه منابع انسانی
 79/62/91 22 19/92 9 192 126 9791 روزانه مدیریت دولتی والیت عباس مهری خاکی

92 
خط  -مدیریت دولتی

 گذاری عمومیمشی 
 72/11/29 96 11/92 9 199 126 9791 روزانه مدیریت دولتی س  وب ضامن علی محدثه آخوندزاده

99 
-مدیریت بازرگانی

 تجارت الکترونیکی
 72/11/29 29 11/67 1 199 121 9791 روزانه مدیریت مالی س و ب علی فاطمه رحمانیان

91 
 -مدیریت بازرگانی

 بازاریابی
 72/11/29 29 19/1 9 199 126 9791 روزانه مدیریت مالی س و ب حسین مریم پیغام آور

99 
 -مدیریت بازرگانی

 بازاریابی
 72/11/29 29 19/69 9 199 126 9791 روزانه مدیریت مالی س و ب شیرمحمد ارسالن رئیسی

92 
کسب و -کارآفرینی

 کار جدید

مهال قربان زاده 

 کنگان

محمد 

 حسین
 72/11/29 96 11/1 2 199 117 9791 روزانه مدیریت دولتی س و ب

99 
کسب و -کارآفرینی

 کار جدید
 س و ب حمزه فاطمه مصطفایی

 -علوم اقتصادی

 اقتصادی کشاورزی
 79/62/91 26 19/17 2 197 119 9792 روزانه

 79/62/91 92 19/12 9 199 111 9792 روزانه آمار و کاربردهای آن س و ب درویش حمزه زمان آبادی آمارریاضی -آمار 91



97 

 -علوم کامپیوتر

محاسبات نرم و هوش 

 مصنوعی

 79/62/91 99 11/92 9 199 161 9791 روزانه علوم کامپیوتر س و ب محمود ابوالفضل کیخا

 س و ب نورمحمد خدابخش بارانیان فلسفه و کالم اسالمی 16
فلسفه و حکمت 

 اسالمی
 79/62/91 96 17/11 1 199 111 9792 روزانه

 س و ب محمدرضا عاطفه مسجدی فلسفه و کالم اسالمی 11
فلسفه و حکمت 

 اسالمی
 79/62/91 96 11/67 2 199 119 9792 روزانه

 س و ب حاجی فاطمه پردلی فلسفه و کالم اسالمی 12
فلسفه و حکمت 

 اسالمی
 79/62/91 96 19/1 1 199 126 9792 روزانه

19 
فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی
 س و ب اکبر فاطمه نادری

فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی
 72/11/29 92 17/19 1 199 111 9791 روزانه

11 
فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی
 س و ب مهدی مهدیه علی پور

فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی
 72/11/19 92 11/9 2 199 111 9791 روزانه

 72/11/29 21 19/19 1 192 112 9791 روزانه ادیان و عرفان س وب چهارشنبه عبدالقیوم راهبری ادیان و عرفان 19

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


