
 ردیف نام و نام خانوادگی رشته قبولی در مقطع کارشناسی ارشد

 1 اعظم عسگری زبان و ادبیات فارسی

 2 فاطمه جان محمدی فیروز زبان و ادبیات فارسی

 3 ماهم ناظری قوجق زبان و ادبیات فارسی

 4 زهرا دهنوی ادبیات تطبیقی-زبان و ادبیات فارسی

 5 زهرا اخالقی تطبیقیادبیات -زبان و ادبیات فارسی

 6 امیر نعمتی منطق

 7 زهرا خلیلی نظریه و نقد ادبی-زبان و ادبیات فارسی

 8 امیر رضا باباخانی زبان و ادبیات انگلیسی

 9 سپیده فرهادی زبان و ادبیات انگلیسی

 11 فاطمه شفیع زاده گروسی زبان و ادبیات عربی

 11 ریحانه علوی طبائی زبان و ادبیات عربی

 12 بهناز خواجه  محمدآبادی زبان و ادبیات عربی

 13 محدثه ربانی حقیقی مترجمی زبان انگلیسی

 14 پانته آ چنگیزی مترجمی زبان انگلیسی

 15 موحده سادات موسوی مترجمی زبان انگلیسی

 16 پریسا ساعدی آموزش زبان انگلیسی

 17 علی حسن پور دربندی آموزش زبان انگلیسی

زبان انگلیسیآموزش   18 فاطمه مرادی شهدادی 

 19 بهاره پورمالیری آموزش زبان انگلیسی

 21 مینا امیری زبان شناسی همگانی

 21 مهسا پاک نژاد زبان شناسی همگانی

 22 نرگس فالح شهرکی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان ها

 23 غزا له اصغر زاده مغانلو زبان های باستانی ایران

 24 نگین مرادخانی زبان های باستانی ایران

 25 شراره روشنی مترجمی زبان فرانسه

 26 نازنین پورمسعودی مترجمی زبان فرانسه



 27 فاطمه قاسمی  علی آبادی مترجمی زبان فرانسه

 28 سید محمد رضا موسوی قیداری فلسفه

 29 فائزه خوش طینت فلسفه

 31 سحر خوا نچه زر فلسفه هنر

 31 مهتا واحد نمازی مدیریت رسانه

 32 ارمغان دالوندی مدیریت رسانه

 33 حانیه محبی زاده مدیریت رسانه

 34 سیده کیمیا رجائی صدیق مدیریت رسانه

 35 فاطمه جعفری روزنامه نگاری

 36 زینب شهابی فرد روزنامه نگاری

 37 سیده فاطمه وصالی روزنامه نگاری

 38 رضایتطاهره  روزنامه نگاری

 39 علی حیدری علوم ارتباطات اجتماعی

 41 رقیه نباتی آقکند علوم ارتباطات اجتماعی

 41 نسرین داودخانی علوم ارتباطات اجتماعی

 42 محمد مهدی فروزان علوم ارتباطات اجتماعی

 43 مژگان حاجی زادگان مطالعات فرهنگی و رسانه

 44 ملیکا توکلی مطالعات فرهنگی و رسانه

 45 عظیمه رحیم آبادی مطالعات فرهنگی و رسانه

 46 فائزه خوشبوئی اقتصاد نظری –علوم اقتصادی 

اقتصاد نظری –علوم اقتصادی   47 شبنم رحیم طرقی 

اقتصاد نظری –علوم اقتصادی   48 لیال جباری 

 49 سیده مهسا قاضی میرسعید اقتصاد و تجارت الکترونیک-علوم اقتصادی 

 51 کلثوم محمدی اقتصاد و تجارت الکترونیک- علوم اقتصادی

 51 مریم السادات قاسمی پور مقدم خمامی اقتصاد اسالمی –علوم اقتصادی 

اقتصاد اسالمی –علوم اقتصادی   52 ریحانه صباغ زاده 

اقتصاد اسالمی –علوم اقتصادی   53 زهره ابراهیمی 



 54 حسن ابوذرپور اقتصاد انرژی-علوم اقتصادی

اقتصاد انرژی-اقتصادیعلوم   55 احمد محمد زاده 

اقتصاد انرژی-علوم اقتصادی  56 امیر حسین کاله دوز 

 57 زهرا اسدی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی -علوم اقتصادی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی -علوم اقتصادی  58 پریا کریمی 

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی -علوم اقتصادی  59 سمانه بهزادی 

 61 محمد قلیچ خانی بیم سنجی

 61 رویا مشتاق فرد بیم سنجی

 62 کوثر درنشین فقه و مبانی حقوق اسالمی

 63 احمد رضا چنگیزیان فقه و مبانی حقوق اسالمی

 64 زینب بحر العلوم علوم قرآن و حدیث

 65 ریحانه انیسی علوم قرآن و حدیث

 66 رقیه غالمشاهی هارونیه علوم قرآن و حدیث

 67 حسین سجودی علوم قرآن و حدیث

 68 نرگس حاجی زاده رشد حرکتی -رفتار حرکتی

 69 مریم دلیرانی حرکات اصالحی–آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

 71 زینب تاج آبادی فراهانی حقوق جزا و جرم شناسی

 71 محیا سخا حقوق جزا و جرم شناسی

 72 بیانفائزه حق  حقوق جزا و جرم شناسی

 73 مریم رسائی فر حقوق اقتصادی

 74 اسماعیل صالح آبادی حقوق اقتصادی

 75 مازیار آقاسی جاوید حقوق تجارت بین الملل

 76 کیمیا حاج پیرری حقوق تجارت بین الملل

 77 سیما السادات میرجلیلی حقوق تجارت بین الملل

 78 سینا تجربه کار حقوق  بین الملل

 79 میالد جاللیان ابراهیمی حقوق بشر



 81 سارا سادات موسوی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

 81 رامبد دو میدانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

 82 علی آل علی علوم سیاسی

 83 فاطمه فتحی حقوق عمومی

 84 مریم شفیع زاده بروجنی حقوق عمومی

 85 ریحانه شیرازی حقوق عمومی

 86 محمد رضا فالح شاهرودی المللروابط بین 

 87 زینب سادات موسوی روابط بین الملل

 88 محمد محمودیان روابط بین الملل

 89 هدی یوسفی نجف آبادی مطالعات منطقه ای

 91 محمد رضا حاجی صفر تهرانی مطالعات منطقه ای

 91 امین صانعی مطالعات منطقه ای

 92 اعظم لطفی نیستانک حقوق مالکیت فکری

 93 گشین مرادی حقوق مالکیت فکری

 94 محمد براتی جوآبادی حقوق خصوصی

 95 آرزو آیینه وند حقوق خصوصی

 96 سیده فاطمه رضوی حقوق خصوصی

 97 شهرزاد آزادی روان شناسی بالینی

 98 زینب محمدی روان شناسی بالینی

 99 نیکو پیشکاری روان شناسی بالینی

 111 آرمان صفائی نور روان شناسی عمومی

 111 ریحانه صبوری روان شناسی عمومی

 112 زهره سلیمی روان شناسی عمومی

 113 سروش جاوید نیا روان شناسی  و آموزش کودکان استثنائی

 114 فاطمه الماسی آموزش کودکان استثنائیروان شناسی  و 

 115 زهرا بشیرزاده روان شناسی تربیتی

 116 شادی مختاری روان شناسی تربیتی



 117 رعنا علیزاده جهان آبادی روان شناسی تربیتی

 118 ریحانه مقدم آموزش و پرورش پیش دبستانی-علوم تربیتی

 119 فاطمه افشار اعلم آموزش و پرورش پیش دبستانی-علوم تربیتی

 111 بیتا فرمانی آموزش و پرورش ابتدایی-علوم تربیتی

 111 فاطمه میرزایی آموزش و پرورش ابتدایی-علوم تربیتی

 112 یاسمن ولی زاده تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 113 فاطمه کاظمی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 114 فاطمه السادات آیتیان مدیریت آموزشی

 115 هانیه تهوری مدیریت آموزشی

 116 آیدا عظیمی تحقیقات آموزشی

 117 رویا عالئی تحقیقات آموزشی

 118 نگار السادات طباطبا تکنولوژی آموزشی

 119 فاطمه نجفی تکنولوژی آموزشی

 121 ناهید افشاری تکنولوژی آموزشی

 121 محدثه السادات یحیوی زاده برنامه ریزی درسی

 122 حدیث هوشمند برنامه ریزی درسی

 123 زینب علی نژاد ماهفروزی برنامه ریزی درسی

 124 محدثه دواری مدیریت اطالعات-علم اطالعات و دانش شناسی

مدیریت اطالعات-علم اطالعات و دانش شناسی  125 سیده کیمیا میرصالحی 

مدیریت اطالعات-علم اطالعات و دانش شناسی  126 ملیکا خرمشکوه 

 127 منیره چنگیزی مدیریت کتابخانه های دیجیتالی-علم اطالعات و دانش شناسی

مدیریت کتابخانه های دیجیتالی-علم اطالعات و دانش شناسی  128 فاطمه محمدی تبار 

 129 عاصم اسماعیلی مشاوره  خانواده-مشاوره

 131 نگارسادات میرکاظم مشاوره  خانواده-مشاوره

 131 پریسا صفرپور مرکیه مدرسهمشاوره  -مشاوره

 132 محمد سنایی راد آموزش وبهسازی منابع انسانی

 133 هلیا رحیمی آموزش وبهسازی منابع انسانی



 134 مرضیه پیرمردی زاغه جمعیت شناسی

 135 محبوبه میرزایی مطالعات فرهنگی

 136 سوگندقربانی فرد هیر مطالعات فرهنگی

 137 نوریالمیرا  مطالعات فرهنگی

 138 آرمین صدفیان جامعه شناسی

 139 نسیم خدامی جامعه شناسی

 141 فاطمه نامیان جامعه شناسی

 141 ملیکا مقدم جامعه شناسی

 142 فاطمه فتحعلی برنامه ریزی شهری

 143 اسماء زندنیا برنامه ریزی شهری

 144 نرگس نادری دره شوری برنامه ریزی شهری

 145 مهدی شکیبا منش برنامه ریزی شهری

 146 مریم السادات اسدپور گلوجه غمی مددکاری اجتماعی

 147 محدثه بابا محمدی مددکاری اجتماعی

 148 راحیل اقتدایی مددکاری اجتماعی

 149 سیده فاطمه ناوشکی مددکاری اجتماعی

 151 یگانه اسمعیلی مهیاری برنامه ریزی رفاه اجتماعی

اجتماعیبرنامه ریزی رفاه   151 کیمیا باقری 

 152 فاطمه زهرا کامیاب نیا برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 153 عباس فرحانی برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 154 عارفه زراعتی دیزچه زن و خانواده –مطالعات زنان 

زن و خانواده –مطالعات زنان   155 زهرا کاردان 

زن و خانواده –مطالعات زنان   156 فاطمه صدیق 

 157 فهیمه بخشی زارعی مدیریت خدمات اجتماعی

 158 مریم کوه کن برنامه ریزی توسعه منطقه ای

 159 حمیدرضا شهاوند برنامه ریزی توسعه منطقه ای

 161 فاطمه ابراهیمی آمار  اقتصادی



 161 فاطمه کریمی آمار  اقتصادی

 162 ساجده لشگری آمار  اقتصادی

ترابیمریم کهن  آمار ریاضی  163 

 164 امید نجفی مهدی پور ریاضی مالی -ریاضی کاربردی

 165 یاسمن شهراسبی محاسبات نرم و هوش مصنوعی -علوم کامپیوتر

 166 علی رضائی مهندسی مالی و مدیریت ریسک  -مالی

 167 نسترن موسوی مهندسی مالی و مدیریت ریسک  -مالی

 168 امین صادقی بانکداری  -مالی

 169 حدیث خلیلی بانکداری  -مالی

 171 مهسا ولی  مرادی اسالمیبانکداری–علوم اقتصادی 

 171 فاطمه تقی مال حسابداری

 172 فاطمه شعبانی حسابداری

 173 نسیم صیامی حسابرسی

 174 محمد نیکنام خانقاه حسابرسی

 175 زهرا سادات حاجی مالعلی حسابداری مدیریت

 176 علیمرادیانزهرا  حسابداری بخش عمومی

 177 فاطمه آجرلو حسابداری بخش عمومی

 178 ملیکا قاسمی بازاریابی -مدیریت بازرگانی

 179 میالد قنبری بازاریابی -مدیریت بازرگانی

 181 جالل الدین غالمی بازرگانی بین الملل-مدیریت بازرگانی

 181 پریچهر چوبک بازرگانی بین الملل-مدیریت بازرگانی

 182 ملینا مهرمام مدیریت استراتژیک –مدیریت بازرگانی 

مدیریت استراتژیک –مدیریت بازرگانی   183 محمد حدادی 

مدیریت استراتژیک –مدیریت بازرگانی   184 یاسمن توحیدی نسب 

 185 لیلی باقریان فرح آبادی الکترونیکیتجارت  –مدیریت بازرگانی 

 186 ربابه ابراهیمی فرسنگی بازاریابی-مدیریت کسب و کار

 187 زهرا اصالنی رفتار سازمانی و منابع انسانی-مدیریت  کسب و کار



 188 مهری افشاری رفتار سازمانی و منابع انسانی-مدیریت  کسب و کار

 189 زهرا علیدادی تلخستانی استراتژی-مدیریت  کسب و کار

 191 امیر محمد بهزادمنش استراتژی-مدیریت  کسب و کار

 191 عباس ادیبی سیستم های اطالعاتی پیشرفته -مدیریت فناوری اطالعات

 192 علیرضا ریاحی سیستم های اطالعاتی پیشرفته -مدیریت فناوری اطالعات

 193 زهرا عقیقی عملیات زنجیره تامین-مدیریت  کسب و کار

 194 تندیس سپهری تولید و عملیات -مدیریت صنعتی

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  195 راضیه بیرنگ 

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  196 مریم گلی 

 197 محمد صادق نصیری تحقیق در عملیات-مدیریت صنعتی

 198 علی معین فرد تحقیق در عملیات-مدیریت صنعتی

 199 فاطمه نظر فخاری کسب و کار جدید-کارآفرینی

 211 الناز عیاری کسب و کار جدید-کارآفرینی

 211 نیلوفر ضخیمی مدیریت  شهری

 212 مهسا جعفری مدیریت  شهری

 213 هانیه حمزه زاده خط مشی گذاری عمومی–مدیریت دولتی 

 214 الهه رستمی اروشکی توسعه منابع انسانی -مدیریت دولتی

 215 ندا صبر آموز مدیریت رفتار سازمانی –مدیریت دولتی 

 216 بهاره افراسیابی شغل آباد ریزی توسعه جهانگردیبرنامه  -مدیریت جهانگردی

برنامه ریزی توسعه جهانگردی -مدیریت جهانگردی  217 بهاره نجفی 

برنامه ریزی توسعه جهانگردی -مدیریت جهانگردی  218 علیرضا آشوری 

 219 فاطمه هادی بازاریابی جهانگردی-مدیریت جهانگردی

 211 رقیه سعدی زاده جهانگردیبازاریابی -مدیریت جهانگردی

استعدادهای درخشاندفتر  -معاونت آموزشی  


