
 

 رشته های مختلف پذیرفته شدگان اولیه دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون  اسامی

 ) سهمیه استعداد درخشان ( 89-89ها در سال تحصیلی  دانشگاه سایر

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

سال در  سایر دانشگاههاکارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون مقطع 

 )سهمیه استعدادهای درخشان(، نکات مهمی را به شرح ذیل به آگاهی می رساند . 89-89تحصیلی 

، پس از تأئید سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو،  "منحصرا قبول شدگان نهایی پذیرش -1

پذیرفته شدگان لازم است جهت دریافت اطلاعات ثبت نام در شهریور ماه سال جاری به وب سایت  .رسمیت خواهد یافت

 مراجعه نمایند.  www.atu.ac.irدانشگاه به نشانی 

نشده و پذیرفته  موفق به کسب  حد نصاب لازم طلبان مابقی رشته های دوره کارشناسی ارشد )که در جدول نیامده( ، داو-2

 نشده اند.

دانشگاه  22/4/89اسامی دانشجویان منتخب مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در کمیته ستادی مورخ  "ضمنا -3

 مطرح و ادامه تحصیل آنان در دوره کارشناسی ارشد تایید گردید.

 

 ردیف خانوادگیونامنام قبولی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیلیرشته

 1 مریم ایوانی حقوق بشر

 2 هوداد ظریف کار تجارت بین المللحقوق 

 3 پریسا فیاضی حقوق جزا و جرم شناسی

 4 فاطمه دارویی حقوق جزا و جرم شناسی

 2 ندا خواجه خلیلی حقوق خصوصی

 6 فاطمه صمدی شاه آبادی حقوق خصوصی

 9 جواد یحیی زاده کاشی حقوقو عمومی

 9 محمد نظری پور حقوق عمومی

 8 طوبی مزیدی نوجوانانحقوق کیفری اطفال و 

http://www.atu.ac.ir/


 ردیف خانوادگیونامنام تحصیلیرشته

 11 محمدعلی عبدی نانساء حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

 11 حدیث شهپری پور روابط بین الملل

 12 صبا غفاری اقتصاد انرژی-علوم اقتصادی

 13 مهسا جعفری اقتصاد نظری-علوم اقتصادی

 14 طراوت صاحب نسق الکترونیکاقتصاد و تجارت -علوم اقتصادی

 12 علی خدابنده لوراد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-علوم اقتصادی

 16 نادیا ابراهیمی زرندی فقه و مبانی حقوق اسلامی-الهیات و معارف اسلامی

 19 پریسا عصفوری آموزش زبان انگلیسی

 19 زهرا رضایی مترجمی زبان انگلیسی

 18 هاتف قدس زاده فلسفه و کلام اسلامی

 21 مینا صادقی حسابداری

 21 سیدعلیرضا موسوی حسابداری

 22 ملیکا رضائی هنجنی حسابرسی

 23 فاطمه رحمتی کسب و کار جدید-کارآفرینی

 24 معصومه قاسمی تبار بازرگانی بین الملل-مدیریت بازرگانی

 22 منصوره پورکریمی تجارت الکترونیکی-مدیریت بازرگانی

 26 فاطمه کنعانی مدیریت استراتژیک-مدیریت بازرگانی

 29 مهرزاد زارع مدیریت استراتژیک-مدیریت بازرگانی

 29 دالیا نجفلو بازاریابی جهانگردی-مدیریت جهانگردی

 28 سیدمرتضی ضیائی ادیب برنامه ریزی توسعه جهانگردی-مدیریت جهانگردی

 31 مطهره پیوندی تحول-مدیریت دولتی

 31 علی زمانی بابگهری تحقیق در عملیات-مدیریت صنعتی

 32 نازنین اسمعیلی تحقیق در عملیات-مدیریت صنعتی

 33 مهرناز کیهان فر بازاریابی-مدیریت کسب و کار

 34 فرشید جهانشاهی نژاد تولید و عملیات-مدیریت صنعتی

 مهندسی مالی و مدیریت ریسک-مالی

 

 32 مریم مقدم



 ردیف خانوادگیونامنام تحصیلیرشته

 36 فاطمه قزلباش مهندسی مالی و مدیریت ریسک -مالی

 39 مرضیه زینال وندی بانکداری-مالی

 39 مبینا صلصالی بانکداری-مالی

 38 مرتضی رفیعی بالان مدیریت امور شهری

 41 صالح خاکسار شهمیرزادی برنامه ریزی توسعه منطقه ای

 41 زینیفاطمه  برنامه ریزی شهری

 42 محمدحسین گل زردی برنامه ریزی توسعه منطقه ای

 43 عالمه قاسمی جمعیت شناسی

 44 فاطمه حیدری کیا جمعیت شناسی

 42 مریم اکبریه کلیبر حرکات اصلاحی-آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 46 الهام افتخاری حرکات اصلاحی-آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 49 سارا کریمی یادگیری و کنترل حرکتی-رفتارحرکتی

 49 مائده حسینعلی زاده زواردهی یادگیری و کنترل حرکتی-رفتارحرکتی

 48 نیلوفر رضایی روانشناسی ورزشی

 21 نگین زهتاب سلماسی فیزیولوژی ورزشی کاربردی -فیزیولوژی ورزشی

 21 فصیحیلیلا  فیزیولوژی ورزشی کاربردی -فیزیولوژی ورزشی

 22 مائده کریمی مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی-مدیریت ورزشی

 23 سعیده نصرتی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی-مدیریت ورزشی

 24 پویان حکیمیان روانشناسی بالینی

 22 عاطفه محمدحسینی روانشناسی صنعتی سازمانی

 26 زهرا جعفرپورمرزونی مدیریت آموزشی

 29 زهرا ایزد خواصی عطاآبادی خانواده-مشاوره

 29 فاطمه صلبوخ آمار ریاضی

 28 محسن عسگری محاسبات نرم و هوش مصنوعی-علوم کامپیوتر

 61 یاسمن خوشدل توری ریاضی مالی-کاربردیریاضی 

گروه استعداد درخشان-معاونت آموزشی دانشگاه  


