
شماره دانشجویینام و نام خانوادگیگرایش کارشناسی ارشد/ رشتهردیف
40112414نازنین دانشورآمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری1
40112424اسما رمشکیآمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری2
40112434محمد عثمان حسین زهی زمانیبرنامه ریزی کالبدی فضایی- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی3
40112444معصومه کاخاآمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری4
40112454مهدیه درویش زادهزبان و ادبیات عربی5
40112464فاطمه زهرا شه بخشزبان و ادبیات انگلیسی6
40112384امیر رزقیآموزش زبان انگلیسی7
40112474کوثر خازن چینزبان و ادبیات فارسی 8
40112484سمیرا شه بخشزبان و ادبیات فارسی 9

40112494آیدا خسرویزبان و ادبیات فارسی 10
40112504سمیه نهتانیانتاریخ عمومی جهان- تاریخ11
40112514فرزانه شه بخشتاریخ عمومی جهان- تاریخ12
40112524فریبا ذورقی اورتاریخ عمومی جهان- تاریخ13
40112534سید سعید اسالمی نژادتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی- علوم اقتصادی14
40112544محدثه پارسهتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی- علوم اقتصادی15
40112214حدیثه ده مردهتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی16
40112314فاطمه زیتونتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی17
40112554مریم اکبریتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی18
40112564مرصع یوسفی مجردخط مشی گذاری عمومی- مدیریت دولتی19
40112574ملیکا طارقیبازاریابی- مدیریت بازرگانی20
40112584بابک کاظمیکسب و کار جدید- کارآفرینی21
40112594متین قاسمی بجدکسب و کار جدید- کارآفرینی22
40112604ستاره سالخورده حقیقیپژوهش هنر23
40112614متینه زرگریپژوهش هنر24
40112624نیلوفر شعبان زاده باغانپژوهش هنر25
40112644فریبا بهرامینقاشی26
40112634زهرا مالالهینقاشی27

1401اسامی پذیرفته شدگان نهایی کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان در مهر 



40112344ساجده معالئیروانشناسی عمومی28
40112654مهدی عسکریروانشناسی عمومی29
40112664محدثه عامری رادروانشناسی تربیتی30
40112674مطهره اویسی کهخاروانشناسی تربیتی31
40112684زینب سرگزیتحقیقات آموزشی32
40112694کوثر خواجه دادمدیریت آموزشی33
40112704رویا متصدی زرندیمدیریت آموزشی34
40112714حسین سرگزیفیزیولوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشی35
40112724راضیه خزاعی فیض آبادفیزیولوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشی36
40112734عطیه شهرکیفیزیولوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشی37
40112744سیده محیا حسینی طباطباییمدیریت سازمانها و باشگاههای ورزشی- مدیریت ورزشی38
40112764نگین عباس زاده بزیفیزیولوژی ورزشی و تندرستی39
40112754زهرا سرحدی کرباسکیمهندسی فناوری اطالعات40
40112774محمد حسین نجفیبیوشیمی41
40112324محمد درویش زادهبیوشیمی42
40112784مژده خمرژنتیک43
40112794فاطمه نوریآب زمین شناسی - علوم زمین44
40112814حمیدرضا اسماعیلیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع45
40112824مهال فدائیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع46
40112354سعید جالل آبادیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع47
40112834ابوالفضل نیکزادی پناهبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع48
40112894ساناز محمودیفقه و مبانی حقق اسالمی49
40112904فاطمه شبرنگ زادهفقه و مبانی حقق اسالمی50
40112914علی سرگزیفقه و مبانی حقق اسالمی51
40112964مهدیه لوطکیعلوم قرآن و حدیث52
40112934شیما ساالرزهیعلوم قرآن و حدیث53
40112944فرزانه شیخعلوم قرآن و حدیث54
40112954روح انگیز میری بنجارنهج البالغه55
40112924سمیه ریگیادیان و عرفان56



40112854مریم مکسانی(توپولوژی )هندسه- ریاضیات و کاربردها57

40112864حمید حسینیآنالیز عددی- ریاضی کاربردی58

40112874فاطمه حسنیداده کاوی- علوم کامپیوتر59

40112884فاطمه ناروییمحاسبات نرم و هوش مصنوعی60


