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پردیس ابوریحانبیوتکنولوژی کشاورزیبختیاری یوسف رضافاطمه

پردیس ابوریحانسازه های آبی- علوم و مهندسی آب احمدی علیاییفاطمه

پردیس ابوریحانسازه های آبی- علوم و مهندسی آب جعفریمینو

پردیس ابوریحانمنابع آب- علوم و مهندسی آب قاضلی فردمحمدرضا

پردیس ابوریحانمنابع آب- علوم و مهندسی آب واشقانی فراهانیاحسان

پردیس ابوریحانگیاهان زینتی- علوم و مهندسی باغبانی دلیلی داخلیپرستو

پردیس ابوریحانصنایع غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی حسین پورفایزه

پردیس ابوریحانصنایع غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی حسینیسحر

پردیس ابوریحانصنایع غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذایی قاسمیپردیس

پردیس ابوریحانژنتیک و اصالح نژاد دام و طیور- علوم دامی - مهندسی کشاورزی حسینیمصطفی

پردیس ابوریحانانرژی های تجدید پذیر- مهندسی مکانیک بیوسیستم علیزادگان چرنداییعطیه سادات

پردیس ابوریحانطراحی و ساخت- مهندسی مکانیک بیوسیستم فیض بخشسارا

پردیس ابوریحانطراحی و ساخت- مهندسی مکانیک بیوسیستم مرتضی زاده درقهصبا

پردیس دانشکده های فنیسیستم های قدرت- مهندسی برق نوریمحمدرسول

پردیس دانشکده های فنیفرآورش- مهندسی پلیمر بختیاریمامک

پردیس دانشکده های فنیفرآورش- مهندسی پلیمر سلطانی سلطان آبادانسیه

پردیس دانشکده های فنیفرآورش- مهندسی پلیمر عندلیبی وایقانسمیرا

پردیس دانشکده های فنیبیوتکنولوژی- مهندسی شیمی نوری محمدمحسن

پردیس دانشکده های فنیداروسازی- مهندسی شیمی جعفری دغلیان سفلیسحر

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی آل عزیزفربد

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی بهجوییمحمدرضا

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی دادشی نژادآالالنیمحمد مصطفی

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی شهسوارینیما
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پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی شیرزادپارسا

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی عبدالهیمحبوبه

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی قاسمی علی آبادیمحمدمهدی

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی هوشمنداسداله

پردیس دانشکده های فنیفرآوری و انتقال گاز- مهندسی شیمی مقدمشعیب

پردیس دانشکده های فنیمحیط زیست-مهندسی شیمی چهاردولیمریم

پردیس دانشکده های فنیحفاری- مهندسی نفت عالییعلی

پردیس دانشکده های فنیمخازن هیدروکربوری- مهندسی نفت تقی نسبعلی

پردیس دانشکده های فنیمخازن هیدروکربوری- مهندسی نفت عاشورزادهزهرا

پردیس دانشکده های فنیمخازن هیدروکربوری- مهندسی نفت نجفیعباس

پردیس دانشکده های فنیشبکه های مخابراتیاحمدی سیاهپوشاحمد

پردیس دانشکده های فنیافزاره های میکرونانوالکترویک- مهندسی برق محسنی ارمکیسیدامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیالکترونیک قدرت وماشین های الکترونیکی- مهندسی برق بتوکخالد

پردیس دانشکده های فنیسیستم های الکترونیک دیجیتال- مهندسی برق فالحتیعلی

پردیس دانشکده های فنیسیستم های قدرت- مهندسی برق ابوییعلی رضا

پردیس دانشکده های فنیسیستم های قدرت- مهندسی برق بیک باباییمیالد

پردیس دانشکده های فنیسیستم های قدرت- مهندسی برق رستمی کیسمیحسین

پردیس دانشکده های فنیسیستم های قدرت- مهندسی برق کساییسیدحسین

پردیس دانشکده های فنیکنترل- مهندسی برق الوان کاریانفاطمه

پردیس دانشکده های فنیکنترل- مهندسی برق دولتی بیرامیمیالد

پردیس دانشکده های فنیکنترل- مهندسی برق ربیعی قهفرخیمحمد

پردیس دانشکده های فنیکنترل- مهندسی برق عباسیعلی
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پردیس دانشکده های فنیکنترل- مهندسی برق عدالتیعلی

پردیس دانشکده های فنیکنترل- مهندسی برق محمدیعلی رضا

پردیس دانشکده های فنیمخابرات امن ورمزنگاری- مهندسی برق غالمیرضا

پردیس دانشکده های فنیمخابرات سیستم- مهندسی برق فداکار قره چمنعلی رضا

پردیس دانشکده های فنیمخابرات سیستم- مهندسی برق محرابیمهراد

پردیس دانشکده های فنیمخابرات سیستم- مهندسی برق منصوریانسیدامیرعبداهلل

پردیس دانشکده های فنیمخابرات سیستم- مهندسی برق منوچهر پورمحمدامین

پردیس دانشکده های فنیمدارهای مجتمع الکترونیک- مهندسی برق ادینفراز

پردیس دانشکده های فنیکنترل-مهندسی برق فتحیفایزه

پردیس دانشکده های فنیبیومکانیک- مهندسی پزشکی جان نثاری قمشهمهریار

پردیس دانشکده های فنیبیومکانیک- مهندسی پزشکی مرادیزینب

پردیس دانشکده های فنیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع بدریزهرا

پردیس دانشکده های فنیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع زنجانی فومنیزهرا

پردیس دانشکده های فنیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع شکیباییحسین

پردیس دانشکده های فنیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع شهبازیمحمد

پردیس دانشکده های فنیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع قایدی حیدریانسیه

پردیس دانشکده های فنیسیستم های کالن- مهندسی صنایع مدنیمهدیه سادات

پردیس دانشکده های فنیسیستم های کالن- مهندسی صنایع نیک اخترمحمد مهدی

پردیس دانشکده های فنیلجستیک و زنجیره تامین- مهندسی صنایع غفاری لشکناریمحمد

پردیس دانشکده های فنیلجستیک و زنجیره تامین- مهندسی صنایع لحمیبیتا

پردیس دانشکده های فنیحمل و نقل- مهندسی عمران غالمیسینا

پردیس دانشکده های فنیحمل و نقل- مهندسی عمران ملکی کهکیمهدی
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پردیس دانشکده های فنیژئوتکنیک- مهندسی عمران محزونآرمان

پردیس دانشکده های فنیسازه- مهندسی عمران پسیانسپهر

پردیس دانشکده های فنیسازه- مهندسی عمران تاهباززادهفربود

پردیس دانشکده های فنیسازه- مهندسی عمران رجاییمحمدرضا

پردیس دانشکده های فنیسازه- مهندسی عمران عباسیامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیسازه- مهندسی عمران محمودیبردیا

پردیس دانشکده های فنیسازه- مهندسی عمران نوریاننوید

پردیس دانشکده های فنیسواحل ، بنادر و سازه های دریایی- مهندسی عمران علی بخشیمحمدامین

پردیس دانشکده های فنیسواحل ، بنادر و سازه های دریایی- مهندسی عمران فالح سلطانیعلی رضا

پردیس دانشکده های فنیمحیط زیست- مهندسی عمران خرازیانمحمد

پردیس دانشکده های فنیمحیط زیست- مهندسی عمران خواجویانعلی

پردیس دانشکده های فنیمدیریت ساخت- مهندسی عمران بیاتحسین

پردیس دانشکده های فنیمدیریت ساخت- مهندسی عمران پارساییانپوریا

پردیس دانشکده های فنیمدیریت ساخت- مهندسی عمران میرابیانپدرام

پردیس دانشکده های فنیمنابع آب- مهندسی عمران امینیامیرمسعود

پردیس دانشکده های فنیالگوریتم ها و محاسبات- مهندسی کامپیوتر سمیع یوسفیفرنود

پردیس دانشکده های فنیالگوریتم ها و محاسبات- مهندسی کامپیوتر فاطمی اردکانیفاطمه سادات

پردیس دانشکده های فنیالگوریتم ها و محاسبات- مهندسی کامپیوتر هوانسیان قلی کندیآنیتا

پردیس دانشکده های فنینرم افزار- مهندسی کامپیوتر کاشفنگار

پردیس دانشکده های فنینرم افزار- مهندسی کامپیوتر کچوییسینا

پردیس دانشکده های فنیهوش مصنوعی و رباتیک- مهندسی کامپیوتر عادلی منشمحمدعلی

پردیس دانشکده های فنیهوش مصنوعی و رباتیک- مهندسی کامپیوتر کریمیمریم
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پردیس دانشکده های فنیهوش مصنوعی ورباتیک-مهندسی کامپیوتر باطنیبهار

پردیس دانشکده های فنیهوش مصنوعی ورباتیک-مهندسی کامپیوتر رنجبر پازکیامیرمحمد

پردیس دانشکده های فنیهوش مصنوعی ورباتیک-مهندسی کامپیوتر زنگنهسعید

پردیس دانشکده های فنیهوش مصنوعی ورباتیک-مهندسی کامپیوتر عدالتعلی

پردیس دانشکده های فنیهوش مصنوعی ورباتیک-مهندسی کامپیوتر فیض الهیمهدی

پردیس دانشکده های فنیهوش مصنوعی ورباتیک-مهندسی کامپیوتر نادیسینا

پردیس دانشکده های فنیاکتشاف مواد معدنی- مهندسی معدناکبریمهدی

حاجی محمدی محمدامین

تورانپشتی
پردیس دانشکده های فنیمکانیک سنگ- مهندسی معدن

پردیس دانشکده های فنیمکانیک سنگ- مهندسی معدنعاشوریفاطمه

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک اینانلومحمدجالل

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک خسرویحسین

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک زرقانی شیرازرضا

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک شریفیسیداحمدرضا

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک منصورصبا

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک مهدوی فرمحسن

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک موقوفهاشکان

پردیس دانشکده های فنیساخت و تولید- مهندسی مکانیک اسماعیلیامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیساخت و تولید- مهندسی مکانیک جاهد آزادسارا

پردیس دانشکده های فنیساخت و تولید- مهندسی مکانیک شاکریحسام

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی- مهندسی مکانیک رستمیپارسا

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی- مهندسی مکانیک طاهریمهدی

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی- مهندسی مکانیک فرامرزیابوالفضل
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پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی- مهندسی مکانیک میرزاییمحمدامین

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی-مهندسی مکانیک رسولیستوده سادات

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیک رابطحامد

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیک رحیمیدانیال

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیک علم الهدیسیدامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیک مصطفویعلی رضا

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیک مقدم کوهیمحمدرضا

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی-مهندسی مکانیک نوروزی فراهانیعرفان

پردیس دانشکده های فنیاستخراج فلزات- مهندسی موادعبدی سبوحییاسمن

پردیس دانشکده های فنیشکل دادن فلزات- مهندسی مواد معماریانمهشید

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد خبره فرشچیسیده یاسمین

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد خیریسارا

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد رناسیبهار

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد کمالیمهرنوش

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد گل رنگمهبد

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد مبشریمحمد

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد ناظریمحمد

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد نیکخواه فینیشیدا

پردیس دانشکده های فنیژئودزی- مهندسی نقشه برداری احمدیمحمدامین

پردیس دانشکده های فنیژئودزی- مهندسی نقشه برداری شاهرخیشکیبا

پردیس دانشکده های فنیسنجش از دور- مهندسی نقشه برداری زرگرمحمدرضا

پردیس دانشکده های فنیسنجش از دور- مهندسی نقشه برداری مسواریمحدثه
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پردیس دانشکده های فنیسیستم های اطالعات مکانی- مهندسی نقشه برداری خلیلیبشری

پردیس دانشکده های فنیسیستم های اطالعات مکانی- مهندسی نقشه برداری ناصح زادهالهه

پردیس دانشکده های فنیفتوگرامتری- مهندسی نقشه برداری فرج اللهیبه آیین

پردیس دانشکده های فنیفتوگرامتری- مهندسی نقشه برداری نجفمصطفی

فومن- پردیس دانشکده های فنی عملیات و زنجیره تامین- مدیریت کسب و کاررهبانمهدیه

فومن- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی پورحسینی یانمحمد

فومن- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی ذوالقرنیانشیدا

فومن- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی ربانیعلی

فومن- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی رستمی راوریمهرانگیز

فومن- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی محمدیسیدامین

موسوی زاده زهرا

شکرباغانی
فومن- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی 

فومن- پردیس دانشکده های فنی بهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع پورمشتاقرحمت اله

فومن- پردیس دانشکده های فنی بهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع فرهادی رامینمحمدرضا

فومن- پردیس دانشکده های فنی بهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع قضاتلوامیرحسین

کاسپین- پردیس دانشکده های فنی فرآورش- مهندسی پلیمرکاظمیرضا

کاسپین- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی شفاعتی طبالوندانیسروش

کاسپین- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی صدریعلی رضا

کاسپین- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی قیممحمدامین

کاسپین- پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شیمی نجیبیسیده زهرا

پردیس علومانسان شناسی زیستیکریمی زادهامیرحسین

پردیس علومآمار ریاضی- آمار دهقانی قبادیزهرا

پردیس علومآمار ریاضی- آمار میرچیمهسیداحمد
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پردیس علومریاضی کاربردیصالحیمحمدصادق

پردیس علومریاضی محضعبداللهیادیب

پردیس علومسلولی و تکوینی- زیست شناسی جانوری ملکی نژادفاطمه

پردیس علومسلولی و تکوینی- زیست شناسی جانوری ناظم زاده شعاعیغزل

پردیس علومفیزیولوژی- زیست شناسی جانوری مانیسپهر

پردیس علومفیزیولوژی- زیست شناسی جانوری مقیمی پستکیثنم

پردیس علومزیست شناسی سلولی و ملکولیرادنیکنامملیکه

پردیس علومزیست شناسی سلولی و ملکولینام آورینیلوفر

پردیس علومسیستماتیک و بوم شناسی- زیست شناسی گیاهی سخاوتفاطمه

پردیس علومزیست فناوریبلندیان بافقیمحمدصادق

پردیس علومزیست فناوریحسن سیچانیبهاره

پردیس علومزیست فناوریرازیانپگاه

پردیس علومزیست فناوریمبشریرضا

پردیس علومزیست فناوریوحدانینگار

پردیس علوممیکروبی- زیست فناوری تهوریفرزانه سادات

پردیس علوممیکروبی- زیست فناوری حسن سیچانیبهاره

پردیس علوممیکروبی- زیست فناوری رازیانپگاه

پردیس علومشیمی- شیمیسیادتسیدحسام الدین

پردیس علومشیمی پلیمر- شیمیغالمحسینیپانیذ

پردیس علومشیمی تجزیه- شیمیزارعیمهسا

پردیس علومشیمی آلی- شیمی رضاییفاطمه زهرا

پردیس علومشیمی آلی- شیمی سلیمیفاطمه
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پردیس علومشیمی تجزیه- شیمی عرب چوبدار مغانلونیلوفر

پردیس علومشیمی فیزیک- شیمی نورهاشمیفاطمه

پردیس علومآب زمین شناسی- علوم زمین فرویزیآیدا

پردیس علومرسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی- علوم زمین اسداللهی شادسوگند

پردیس علومزمین شناسی اقتصادی- علوم زمین شفیعی دیزجشقایق

پردیس علومزمین شناسی مهندسی- علوم زمین افضلسعید

پردیس علومزمین شناسی مهندسی- علوم زمین داوری صارممیالد

پردیس علومزمین شناسی مهندسی- علوم زمین آزادمهرآهو

پردیس علومزمین شناسی نفت- علوم زمین حسین زادهمهناز

پردیس علومعلوم کامپیوترابراهیمیامیرحسین

پردیس علومعلوم کامپیوتراصولیمحمدرضا

پردیس علومعلوم کامپیوترتیموری پابندیمحمد

پردیس علومعلوم کامپیوتررجبعلی زادگانکیانا

پردیس علومعلوم کامپیوترسیاحیان دهکردیمحدثه

پردیس علومعلوم کامپیوترکمالعطاء اهلل

پردیس علومعلوم کامپیوترمصلح دامغانیسام

پردیس علوماپتیک و لیزر- فیزیک بوربورمرادیفرشته

پردیس علوماپتیک و لیزر- فیزیک علمی غیاثییاسمین

پردیس علومذرات بنیادی و نظریه میدان ها- فیزیک جان نثار الدانیمایده

پردیس علومذرات بنیادی و نظریه میدان ها- فیزیک رستمیامیرحسین

پردیس علومذرات بنیادی و نظریه میدان ها- فیزیک رشیدی شهریتکتم

پردیس علومذرات بنیادی و نظریه میدان ها- فیزیک معزیمحمد
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پردیس علومگرانش و کیهان شناسی- فیزیک خوانساریمحمدرضا

پردیس علومگرانش و کیهان شناسی- فیزیک صدیقینیکی

پردیس علومگرانش و کیهان شناسی- فیزیک محمدیعلی

پردیس علومگرانش و کیهان شناسی- فیزیک یعقوبی رادمهتاب

پردیس علومماده چگال- فیزیک نقویحوریه سادات

پردیس علومهسته ای- فیزیک ساالریمطهره

پردیس علوممحیطی- میکروبیولوژی مبشریاحمدرضا

پردیس علوممیکروب های بیماری زا- میکروبیولوژی حسینلرنسیم

پردیس علوممیکروب های بیماری زا- میکروبیولوژی محمدپورمحمدعلی

پردیس علوممیکروب های بیماری زا- میکروبیولوژی وحدانینگار

پردیس علومنانوشیمیاصغریزینب

پردیس فارابیحسابداریبختیاریفاطمه

پردیس فارابیحسابداریوصالی بصیرزهره

پردیس فارابیحقوق بین المللخطیبزهرا

پردیس فارابیحقوق تجارت بین المللاشعریمینا

پردیس فارابیحقوق تجارت بین المللمحمدیعارفه

پردیس فارابیحقوق ثبتاسدیامیرحسین

پردیس فارابیحقوق جزا و جرم شناسیبیاتعلیفاطمه

موسوی نژاد سیدعلی

سرحمامی
پردیس فارابیحقوق جزا و جرم شناسی

پردیس فارابیحقوق خصوصیرضویسیدمحمد

پردیس فارابیحقوق خصوصیشاکری منفردمحسن

پردیس فارابیحقوق عمومیجزینی زادهمحمدرضا
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پردیس فارابیحقوق عمومیمحمدپورمحمدجواد

پردیس فارابیحقوق نفت و گازرمضانیکوثر

پردیس فارابیزبان و ادبیات عربیرجبیمرضیه

پردیس فارابیزبان و ادبیات عربیزاغرینسرین

پردیس فارابیزبان و ادبیات عربیفعلیزینب

پردیس فارابیعلوم قرآن وحدیثاسدیحانیه

پردیس فارابیعلوم قرآن وحدیثسلیم جواهریمحمدجواد

پردیس فارابیعلوم قرآن وحدیثسهرابیمحمد

پردیس فارابیعلوم قرآن وحدیثشیبانیصدیقه

پردیس فارابیعلوم قرآن وحدیثکریمینرجس

پردیس فارابیعلوم قرآن وحدیثمرادعلیزادهفاطمه

پردیس فارابیفقه و حقوق اقتصادیمرادیمژگان

پردیس فارابیفقه و مبانی حقوق اسالمیپروانه بروجنیعلی اصغر

پردیس فارابیفقه و مبانی حقوق اسالمیفصیحیمرتضی

پردیس فارابیفقه و مبانی حقوق اسالمیموحدیمرضیه

پردیس فارابیفلسفهرجبی ارهانیمحمدحسین

پردیس فارابیفلسفهشوندیراضیه

پردیس فارابیمهندسی مالی و میریت ریسک- مالی انصاریمحمدعلی

پردیس فارابیمترجمی زبان عربیابراهیمیفهیمه

پردیس فارابیمترجمی زبان عربیجاذبیزینب

پردیس فارابیمترجمی زبان عربیقدیانیسمیرا

پردیس فارابیتجارت الکترونیک- مدیریت بازرگانی رحمانی امیننیلوفر
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پردیس فارابیتجارت الکترونیک- مدیریت بازرگانی فیضمحمدرسول

پردیس فارابینوآوری تکنولوژی- مدیریت تکنولوژی پایامریم

پردیس فارابیتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی فالحسجاد

پردیس فارابیتوسعه منابع انسانی- مدیریت دولتی محمدی نویسیسمیرا

پردیس فارابیبازاریابی- مدیریت کسب  کار اسدیشیما

پردیس فارابیبازاریابی- مدیریت کسب  کار فیاض پورمهسا

پردیس فارابیاستراتژی- مدیریت کسب و کار صدرایی زاده جهرمیسیده مهتاب

پردیس فارابیاستراتژی- مدیریت کسب و کار  یوسفیعلیرضا

پردیس فارابیهوش مصنوعی و رباتیک- مهندسی کامپیوتر چاوشی زادهسیدمحمدجواد

پردیس فارابیهوش مصنوعی و رباتیک- مهندسی کامپیوتر مدیری زادهعلی

پردیس فارابیهوش مصنوعی و رباتیک- مهندسی کامپیوتر ناظمی شادباشحمیدرضا

پردیس فارابیهوش مصنوعی و رباتیک- مهندسی کامپیوتر یوسفیجواد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیاقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- اقتصاد کشاورزی صفری مجدابوالفضل

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیاقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- اقتصاد کشاورزی طاهریانمهدیس

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیاقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- اقتصاد کشاورزی عمادیشقایق

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیبیماری شناسی گیاهیشانقیاکرم

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیبیوتکنولوژی کشاورزیتنهائیرضا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعینوآوری و کارآفرینی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی پایداراللهیاریفاطمه

پردیس کشاورزی و منابع طبیعینوآوری و کارآفرینی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی پایداررضوی پنداسیسیدمحمد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیتکثیر و پرورش آبزیاننیک پنجهامیراحمد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیحشره شناسیاکبری علون آبادیهدیه

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیژنتیک و به نژادی گیاهیعلی بیگیپیمان
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پردیس کشاورزی و منابع طبیعیتغذیه طیور- علوم دامی بحرییاسمن

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیآبیاری و زهکشی- علوم و مهندسی آب آقاجانیمریم

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیآبیاری و زهکشی- علوم و مهندسی آب حبیب زادهترالن

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیسازه های آبی- علوم و مهندسی آب گرشاسبیمیثم

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیسازه های آبی- علوم و مهندسی آب نباتیمحمدرضا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیدرختان میوه- علوم و مهندسی باغبانی احدیمهسا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیدرختان میوه- علوم و مهندسی باغبانی موسوی نژادسیدعلی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیسبزیها- علوم و مهندسی باغبانی دالورینیلوفر

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیسبزیها- علوم و مهندسی باغبانی الله پرورسیدعلی رضا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیگیاهان دارویی- علوم و مهندسی باغبانی غنیفاطمه زهرا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیگیاهان زینتی- علوم و مهندسی باغبانی جوادیانحامد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیعلوم زیستی جنگل- علوم و مهندسی جنگل منصوریسیده فاطمه

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیتکثیر و پرورش آبزیان- علوم و مهندسی شیالت نیک پنجهامیر احمد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیشیمی مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذاییرضائی آقباشامیرحسین

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیشیمی مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذاییکاظمییاسمن سادات

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیفناوری مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذاییامیرآتشانیفرزانه

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیفناوری مواد غذایی- علوم و مهندسی صنایع غذاییکسائیانکیانا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیآلودگی های محیط زیست- علوم و مهندسی محیط زیست خاتمیهلیا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیآلودگی های محیط زیست- علوم و مهندسی محیط زیست زمانیامیر

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیآلودگی های محیط زیست- علوم و مهندسی محیط زیست قاسمیآنیتا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیمدیریت کشاورزیزارع اماموردیخانزهرا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیحفاظت و اصالح- مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی پریشانی فروشانیحبیب اله
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پردیس کشاورزی و منابع طبیعیحفاظت و اصالح- مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ثمره مالرفیعیآتوسا

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیکامپوزیت های لیگنوسلولزی- مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی علی قارداشیمرضیه

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیکامپوزیت های لیگنوسلولزی- مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی یگانهنسترن

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی فضای سبزمحمد کاشینغمه

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیمهندسی فضای سبزمالیی کهنه سرامهدیه

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیطراحی و ساخت- مهندسی مکانیک بیوسیستم رضوانیمریم

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیطراحی و ساخت- مهندسی مکانیک بیوسیستم علی بخشیحنانه

پردیس هنرهای زیباادبیات نمایشیمحدثیامیرمحمد

پردیس هنرهای زیباادبیات نمایشیمختارپورنوشین

پردیس هنرهای زیباارتباط تصویریگلپایگانیمریم

پردیس هنرهای زیباآهنگسازیشکوهی مویدپریا

پردیس هنرهای زیباآهنگسازیمحمدی مقانکیغزاله

پردیس هنرهای زیبابرنامه ریزی شهریطاهریگلنارالسادات

پردیس هنرهای زیبابرنامه ریزی شهرینجمیزهرا

پردیس هنرهای زیبابرنامه ریزی منطقه ایسینمبریصدف

پردیس هنرهای زیباپژوهش هنررئوفیانآیناز

پردیس هنرهای زیباپژوهش هنرطبائی جبلیمریم السادات

پردیس هنرهای زیباتاریخ هنر جهان اسالمفتوحی فیروزآبادمهسا

پردیس هنرهای زیباتصویر سازیفیروزنیامحمدرضا

پردیس هنرهای زیبا(انیمیشن )تصویر متحرکنکو نظرشبنم

پردیس هنرهای زیباتصویرسازیسلطان محمدیالهام

پردیس هنرهای زیباسینماحق خواهمحمدناصر
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پردیس هنرهای زیباسینمانعیمیدرسا

پردیس هنرهای زیباطراحی شهریاکبرپوررومینا

پردیس هنرهای زیباطراحی شهریقانعپگاه

پردیس هنرهای زیباطراحی صنعتیجهانشاهیعطیه

پردیس هنرهای زیباطراحی صنعتیخورسندیسارا

پردیس هنرهای زیباطراحی صنعتیشکوری رادفاطمه

پردیس هنرهای زیباعکاسیشیرالی زادهیاسمین

پردیس هنرهای زیبامعماری بیونیک- فناوری معماری اخوانمحیا

پردیس هنرهای زیبامعماری دیجیتال- فناوری معماری ستوده قره باغهانیه

پردیس هنرهای زیباکارگردانیانصاری منوچهرآبادیشقایق

پردیس هنرهای زیباکارگردانیدهقانییاسمن

پردیس هنرهای زیبامدیریت پروژه و ساختآخوندیفاطمه

پردیس هنرهای زیبامدیریت پروژه و ساختعلمدارمینا

پردیس هنرهای زیبامدیریت شهریقاسمی نژادغزاله

حفاظت و مرمت میراث - مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی نظریشقایق

شهری
پردیس هنرهای زیبا

پردیس هنرهای زیباحفاظت و مرمت میراث معماری- مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی بخشی خلیفه محلهشادی

پردیس هنرهای زیباحفاظت و مرمت میراث معماری- مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی شمعچی زادهپریسا

پردیس هنرهای زیبامعماری داخلیباقریصبا

پردیس هنرهای زیبامعماری داخلیمعماریضحی

پردیس هنرهای زیبامعماری منظرگنجی ارجنکیانسیه

پردیس هنرهای زیبامعماری و انرژیفرامرز قراملکیمریم

پردیس هنرهای زیبامعماری و انرژینجیمیمحدثه
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پردیس هنرهای زیبامهندسی معماریمحمدیمهسا

پردیس هنرهای زیبامهندسی معماریمولویزهرا

پردیس هنرهای زیبامهندسی معماریهادیان جزیفرینوش

پردیس هنرهای زیبانقاشیخالقییاسمن

پردیس هنرهای زیبانقاشیطاهریمحدثه

پردیس هنرهای زیبانمایش عروسکیاحمدلوفهیمه

پردیس هنرهای زیبانمایش عروسکیآرشیدرها

پردیس هنرهای زیبانوازندگی موسیقی ایرانیتقوی آالشتیمرتضی

پردیس هنرهای زیبانوازندگی موسیقی ایرانینوعیالهام السادات

پردیس هنرهای زیبانوازندگی موسیقی جهانیرضویانسیدآرش

پردیس هنرهای زیبانوازندگی موسیقی جهانیصفائیهستی

دانشکده ادبیات و علوم انسانیپیش از تاریخ- باستان شناسی ابراهیمیمهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانیپیش از تاریخ- باستان شناسی یزدانی سنگریعلیرضا

دانشکده ادبیات و علوم انسانیتمدن و فرهنگ اسالمی- باستان شناسی محمدی کاشانیفاطمه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریخ ایران اسالمی- تاریخ پیره مرد شتریانجمال

دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریخ ایران اسالمی- تاریخ دستیارفریما

دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریخ ایران اسالمی- تاریخ رکنیانزینب

دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریخ ایران اسالمی- تاریخ عبادی ایرانیفرزانه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیتاریخ ایران باستان- تاریخ کاملیفاطمه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیمطالعات آسیای مرکزی و قفقاز- تاریخ نجارعلی محمدطاهر

دانشکده ادبیات و علوم انسانیمطالعات خلیج فارس- تاریخ ایران منشرضا

دانشکده ادبیات و علوم انسانیمطالعات خلیج فارس- تاریخ توانافاطمه
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دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان شناسی همگانیارجمندفاطمه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان شناسی همگانیشیرزاد ثمرینامیرمحمد

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیانصافیفاطمه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیآق تومانفاطمه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیجمالی سوسفیرضا

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیسلمان نیامجتبی

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربیشربتیشهرزاد

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیسقاییزهرا

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیطاهریمحدثه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیمحصل احمدیفاطمه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیمزاریعلی

دانشکده ادبیات و علوم انسانیادبیات پایداری- زبان و ادبیات فارسی  پاپری دیانتعرفان

دادش نیای علیرضا

بندردوست
دانشکده ادبیات و علوم انسانیادبیات پایداری- زبان و ادبیات فارسی  

دانشکده ادبیات و علوم انسانیادبیات پایداری- زبان و ادبیات فارسی  رضاییفاطمه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیادبیات پایداری- زبان و ادبیات فارسی  محمودآبادیفاطمه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیفلسفهالهیارامیرحسین

دانشکده ادبیات و علوم انسانیفلسفهبشارتی ویندفرح ناز

دانشکده ادبیات و علوم انسانیفلسفهجودیحسین

دانشکده ادبیات و علوم انسانیفلسفهموسوی رادسیده بهار

دانشکده ادبیات و علوم انسانیفلسفهنعمتیفاطمه

دانشکده ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیاحمدوند کهریزیمریم

دانشکده ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیضیغمیحانیه
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دانشکده ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیعراقینرگس

دانشکده ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیمحمودیمریم

دانشکده ادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان عربیملک میرزاییفائزه

دانشکده اقتصاداقتصاد انرژیطاهبازنیوشا

مشتاق حق دوست راستین

کسمایی
دانشکده اقتصاداقتصاد انرژی

دانشکده اقتصاداقتصاد توسعهافشار ناصریهانیه

دانشکده اقتصاداقتصاد توسعهدوستعلیحسین

دانشکده اقتصاداقتصاد توسعهصالحی نیاکوثر

دانشکده اقتصاداقتصاد نظریصادقی نژادزهرا

دانشکده اقتصاداقتصاد نظریصالحیرژینا

دانشکده اقتصاداقتصاد نظریقاهریفاطمه

دانشکده اقتصاداقتصاد نظریمهدیمحمد

دانشکده الهیات و معارف اسالمیادیان و عرفاناکبریفاطمه

دانشکده الهیات و معارف اسالمیادیان و عرفانذبیحیمریم

دانشکده الهیات و معارف اسالمیتاریخ و تمدن ملل اسالمیپوراکبری نایینیمحدثه

دانشکده الهیات و معارف اسالمیتاریخ و تمدن ملل اسالمیداراعلی

دانشکده الهیات و معارف اسالمیعلوم قرآن وحدیثاله مرادینوشین

دانشکده الهیات و معارف اسالمیعلوم قرآن وحدیثباقرپورفایزه

دانشکده الهیات و معارف اسالمیعلوم قرآن وحدیثقربانی منصورآبادحسام

دانشکده الهیات و معارف اسالمیفقه شافعیعارفیعبداهلل

دانشکده الهیات و معارف اسالمیفقه و مبانی حقوق اسالمیجوادزادهشیوا

دانشکده الهیات و معارف اسالمیفقه و مبانی حقوق اسالمیشیرازی خواهالهه
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دانشکده الهیات و معارف اسالمیفقه و مبانی حقوق اسالمیفصیحیمرتضی

دانشکده الهیات و معارف اسالمیفقه و مبانی حقوق اسالمیموحدی پورسجاد

دانشکده الهیات و معارف اسالمیفلسفه و کالم اسالمیاسدی فردفاطمه

دانشکده الهیات و معارف اسالمیفلسفه و کالم اسالمیامینی نژادحانیه

دانشکده الهیات و معارف اسالمیفلسفه و کالم اسالمیرضوانی فرحوریه سادات

دانشکده الهیات و معارف اسالمیفلسفه و کالم اسالمیطیبانیایمان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیامدادگر ورزشی- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی رضاییزهرا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیامدادگر ورزشی- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی صادقیفاطمه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیامدادگر ورزشی- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی محمودیانوریشه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیبیومکانیک ورزشیحصاریفاطمه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیرشد حرکتی- رفتار حرکتی ابوالحسنیسها

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشییادگیری و کنترل حرکتی- رفتار حرکتی سالمیزهرا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی ورزشیموسوی زنوزمینا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی ورزشیهنرزادهساغر

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی ورزشیوحیدفرفاطمه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیروانشناسی ورزشیوالییایمان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیفیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیزارعیشیوا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیفعالیت بدنی و تندرستی- فیزیولوژی ورزشی شادکامیانزهرا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیفعالیت بدنی و تندرستی- فیزیولوژی ورزشی قرجهکامران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیفیزیولوژی فعالیت ورزشی محض- فیزیولوژی ورزشی ساریخانیپرنیا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشی احدیفاطمه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشی اردانی زادهفاطمه
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دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشی علی عسگریفرشید

دانشکده جغرافیاآمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری بولیه سن ونساننوریکا

دانشکده جغرافیاآمایش شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری محمدینسترن

دانشکده جغرافیامسکن و بازآفرینی شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری عظمتیحسین

دانشکده جغرافیاسیستم اطالعات جغرافیایی-سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیاییمحمدولی لوتوحید

دانشکده جغرافیاسیستم اطالعات جغرافیایی-سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایینرگسزهرا

دانشکده جغرافیاسنجش از دور-سنجش از دور وسیستم اطالعات جغرافیایینخجیریآرمین

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق بشرربیعینیلوفر

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق بین المللرنجبرعلی رضا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق بین المللعطائیمهرناز

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق تجارت اقتصادی بین المللفروغیمحمدرضا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق تجارت اقتصادی بین المللمرادیسپهر

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق جزا و جرم شناسیزارع میرک آبادنفیسه

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق جزا و جرم شناسیشاعفیفریبا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق جزا و جرم شناسیوطن پورکیمیا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق حمل و نقل تجاریاسمعیلی تاج آبادیزهرا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق حمل و نقل تجاریرضایی شورکیعلی رضا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق خصوصیقاسمیسجاد

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق خصوصییعقوبیانمهدی

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق عمومیاسمعیلیفائزه

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق عمومیخطیبی بایگیمحمدعلی

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق کیفری اطفال و نوجوانانهادیانیمیریاشا



دانشکده پذیرش شده/ پردیس رشته در مقطع کارشناسی ارشدنام خانوادگی نام

 دانشگاه تهران1399-1400سال  (استعداد درخشان)          اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق مالکیت فکرینقشی حیدرانلومیالد

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق مالکیت فکریواشقانی فراهانیرضوان

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق نفت و گازاردالنزهرا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق نفت و گازخرازیانمهتاب

دانشکده حقوق و علوم سیاسیروابط بین المللجناقیکیمیا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیروابط بین المللحسینیسیدمحسن

دانشکده حقوق و علوم سیاسیسیاستگذاری عمومیاکبری دافساریحامد

دانشکده حقوق و علوم سیاسیسیاستگذاری عمومیدادگسترسیدمحمدرضا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیسیاستگذاری عمومیناصری کرده دهمهدی

دانشکده حقوق و علوم سیاسیاندیشه سیاسی- علوم سیاسی امیریمجید

دانشکده حقوق و علوم سیاسیاندیشه سیاسی- علوم سیاسی خادم زاده بافقیفرزانه

دانشکده حقوق و علوم سیاسیجامعه شناسی- علوم سیاسی عربعلی رضا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیجامعه شناسی- علوم سیاسی محمدیکیان

دانشکده حقوق و علوم سیاسیآسیای جنوب شرقی- مطالعات منطقه ای افاضلفاطمه

دانشکده حقوق و علوم سیاسیآسیای مرکزی و قفقاز- مطالعات منطقه ای اوستاآیدین

دانشکده حقوق و علوم سیاسیآسیای مرکزی و قفقاز- مطالعات منطقه ای شعبانی خطیبانیسروش

دانشکده حقوق و علوم سیاسیآمریکای شمالی- مطالعات منطقه ای قلی پور خاله سراییمحمد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیبرنامه ریزی درسیشیری فرمریم

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیتاریخ و  فلسفه آموزش و پرورشصابری قلعه میریعاطفه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروان شناسی تربیتیخانی صوفالرفاطمه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروان شناسی و آموزش کودکان استثنائیسلیمان پورسارا

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروان شناسی و آموزش کودکان استثنائیعباسیان الرالهه



دانشکده پذیرش شده/ پردیس رشته در مقطع کارشناسی ارشدنام خانوادگی نام

 دانشگاه تهران1399-1400سال  (استعداد درخشان)          اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینیالماسیانمبینا

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینیصیفی کارزهرا

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینیقمری زمهریروحید

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی عمومیخداشناسنرگس سادات

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی عمومیطهرانچیعلی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی شناختی- علوم شناختی سیدحسنیشهرزاد سادات

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیمدیریت آموزشیاحمدیعلی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیمدیریت آموزشیعشاقیامید

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره خانواده- مشاوره حاجی عموکیمیا

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره خانواده- مشاوره روشن چلسیمیمنت

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره مدرسه- مشاوره نصیری دهجسعیده

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیآموزش زبان روسیجالوفائزه

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیآموزش زبان روسیشمعدانیمیگل

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیآموزش زبان ژاپنیفرخیرامتین

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیآموزش زبان فرانسهبختیاریحوا

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیآموزش زبان فرانسهکیهانیمصطفی

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان و ادبیات انگلیسیتقوی شاهرودیسارا

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان و ادبیات انگلیسیسفینهسلوا

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان و ادبیات آلمانیسربازی آزادمصطفی

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان و ادبیات آلمانیسیاهیحنانه

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان و ادبیات روسیساعینیکی

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان و ادبیات روسیمحمدینرگس



دانشکده پذیرش شده/ پردیس رشته در مقطع کارشناسی ارشدنام خانوادگی نام

 دانشگاه تهران1399-1400سال  (استعداد درخشان)          اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان و ادبیات فرانسهامیر معافیمحمد

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان و ادبیات فرانسهمحمودزاده دربندیمهدیه

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان وادبیات اردوکریمی قهیسارا

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیزبان وادبیات اردوموذنیمایده

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیمترجمی زبان انگلیسیدرفشهمریم

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیمترجمی زبان انگلیسیمهرنیافهیمه

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیمترجمی زبان آلمانیچمنی حاجی بکیسارا

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیمترجمی زبان آلمانیدامغانیارسالن

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیمترجمی زبان فرانسهغدیریعطیه سادات

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیمترجمی زبان فرانسهفهیمیآیسا

دانشکده علوم اجتماعیبرنامه ریزی اجتماعیبیاتفاطمه

دانشکده علوم اجتماعیبرنامه ریزی اجتماعیفاطمی نویسسیدعلی

دانشکده علوم اجتماعیبرنامه ریزی اجتماعیمیرجانی سرویسمیرا

دانشکده علوم اجتماعیپژوهش علوم اجتماعیتقدمی معصومیمهدی

دانشکده علوم اجتماعیپژوهش علوم اجتماعیجامه بزرگمریم

دانشکده علوم اجتماعیپژوهش علوم اجتماعیسبزواری جوزانیاشکان

دانشکده علوم اجتماعیتوسعه شهریصمیمی هشتجینالهام

دانشکده علوم اجتماعیتوسعه شهریعلیزادهشقایق

دانشکده علوم اجتماعیجامعه شناسیصفائیاننوشین

دانشکده علوم اجتماعیجامعه شناسیفیض کریملومهدی

دانشکده علوم اجتماعیجامعه شناسینیل فروشان دردشتیمحمدامین

دانشکده علوم اجتماعیجامعه شناسییگانهسارا



دانشکده پذیرش شده/ پردیس رشته در مقطع کارشناسی ارشدنام خانوادگی نام

 دانشگاه تهران1399-1400سال  (استعداد درخشان)          اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 

دانشکده علوم اجتماعیعلوم ارتباطاتچمنیحانیه

دانشکده علوم اجتماعیعلوم ارتباطاتراستیمینا

دانشکده علوم اجتماعیعلوم ارتباطاتمومنیعلی

دانشکده علوم اجتماعیفلسفه علوم اجتماعیموسوی مطهرفاطمه سادات

دانشکده علوم اجتماعیمردم شناسیرزاقینیکی

دانشکده علوم اجتماعیمردم شناسیگلدانیسیده  بشری

دانشکده علوم اجتماعیمطالعات جوانانحاجی میرزاییگل آسا سادات

دانشکده علوم اجتماعیمطالعات جوانانشوقیان کردکندیمریم

دانشکده علوم اجتماعیمطالعات جوانانناصریریحانه

دانشکده علوم اجتماعیمطالعات فرهنگیسفاریمرضیه

دانشکده علوم اجتماعیمطالعات فرهنگیطاعتی الطرانمهسا

دانشکده علوم اجتماعیمطالعات فرهنگیفالحیانزهرا

دانشکده کارآفرینیتوسعه- کارآفرینی پرحلم کمالچالیمرضیه

دانشکده کارآفرینیکسب و کار الکترونیکی- کارآفرینی احمدیانسارا

دانشکده کارآفرینیکسب و کار جدید- کارآفرینی جمشیدیعلی

دانشکده کارآفرینیگردشگری- کارآفرینی شفیعیمژگان

دانشکده مدیریتحسابداریسماواتمیالد

دانشکده مدیریتمدیریت اطالعات- علم اطالعات و دانش شناسی حسینیفرشته سادات

دانشکده مدیریتمطالعات کتابخانه های عمومی- علم اطالعات و دانش شناسی محمدیفرزانه

دانشکده مدیریتبانکداری- مالی صباحیبیتا

دانشکده مدیریتبانکداری- مالی جمالیفاطمه

دانشکده مدیریتمهندسی مالی و مدیریت ریسک- مالی آتش روزهانیه



دانشکده پذیرش شده/ پردیس رشته در مقطع کارشناسی ارشدنام خانوادگی نام

 دانشگاه تهران1399-1400سال  (استعداد درخشان)          اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 

دانشکده مدیریتمهندسی مالی و مدیریت ریسک- مالی بابائی خانکهدانیشیما

دانشکده مدیریتمهندسی مالی و مدیریت ریسک- مالی جعفرزاده دوگوریزهرا

دانشکده مدیریتاستراتژیک- مدیریت بازرگانی کیانی مهرسارینا

دانشکده مدیریتبازاریابی- مدیریت بازرگانی اناریکیانا

دانشکده مدیریتمدیریت رسانهداشچیالناز

دانشکده مدیریتتولید و عملیات- مدیریت صنعتی جلولیبابک

دانشکده مدیریتمدیریت پروژه- مدیریت صنعتی مهدویسحر

دانشکده مدیریتمدیریت تکنولوژی- مدیریت صنعتی قدسعلیرضا

دانشکده مدیریتمدیریت زنجیره تامین- مدیریت صنعتی آریانپوریاسمن

دانشکده مدیریتسیستم های اطالعاتی پیشترفته- مدیریت فناوری اطالعاتپورحسن گیل کالیهدرسا

دانشکده مدیریترفتار سازمانی و منابع انسانی- مدیریت کسب و کارسرسنگیسارا

دانشکده مدیریتاستراتژی- مدیریت کسب و کار اشراقیپریا

دانشکده مدیریتبازاریابی-مدیریت کسب و کار تقوی علیداشرضا

دانشکده مطالعات جهانمطالعات آمریکای التین- مطالعات جهان خلیل پورنرگس

دانشکده مطالعات جهانمطالعات کشورهای آلمانی زبان- مطالعات جهان ذوالفقاریشایان

دانشکده مطالعات جهانمطالعات آمریکای التین-مطالعات جهان رحمانیمهتاب

دانشکده مطالعات جهانمطالعات آمریکای التین-مطالعات جهان عزیزی شمامیشقایق

دانشکده مطالعات جهانمطالعات شبه قاره هند-مطالعات جهان شاه بداغلواردوان

دانشکده مطالعات جهانمطالعات فرانسه-مطالعات جهان کیوانسارا



دانشکده پذیرش شده/ پردیس رشته  مقطع کارشناسی ارشدنام خانوادگی نام

پردیس دانشکده های فنیسیستم های الکترونیک دیجیتال- مهندسی برق فتوحیآریان

پردیس دانشکده های فنیمدارهای مجتمع الکترونیک- مهندسی برق قاضی زاده قالنیعلی

پردیس دانشکده های فنیشبکه های مخابراتیحاجی فرجیپرنیا

پردیس دانشکده های فنیشبکه های مخابراتیزهتابیشهریار

پردیس دانشکده های فنیشبکه های مخابراتیشجاعیشایان

پردیس دانشکده های فنیافزاره های میکرونانوالکترونیک- مهندسی برق امام پورمحمدحسن

پردیس دانشکده های فنیافزاره های میکرونانوالکترونیک- مهندسی برق بلوریانمهدی

پردیس دانشکده های فنیافزاره های میکرونانوالکترونیک- مهندسی برق طاهبازسینا

پردیس دانشکده های فنیافزاره های میکرونانوالکترونیک- مهندسی برق علیا نسبسیدعلی

پردیس دانشکده های فنیالکترونیک و ماشین های الکتریکی- مهندسی برق آل کثیرحمید

پردیس دانشکده های فنیالکترونیک و ماشین های الکتریکی- مهندسی برق برومندحمزه

پردیس دانشکده های فنیالکترونیک و ماشین های الکتریکی- مهندسی برق پاک زبانمریم

پردیس دانشکده های فنیالکترونیک و ماشین های الکتریکی- مهندسی برق پاکزاد تجریشیامیرپویا

پردیس دانشکده های فنیسیستم های قدرت- مهندسی برق شمس الدینیمهدی

پردیس دانشکده های فنیسیستم های قدرت- مهندسی برق صادقی نژادعماد

پردیس دانشکده های فنیسیستم های الکترونیک دیجیتال- مهندسی برق عسگری نژاد امیریعلی

پردیس دانشکده های فنیمخابرات امن و رمزنگاری- مهندسی برق پاریابیفایزه

پردیس دانشکده های فنیمخابرات سیستم- مهندسی برق اسدیپارسا

پردیس دانشکده های فنیمخابرات میدان و موج- مهندسی برق امیرلیسحر

پردیس دانشکده های فنیمخابرات میدان و موج- مهندسی برق حکیمیامین

پردیس دانشکده های فنیمخابرات میدان و موج- مهندسی برق زینلیامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیمخابرات میدان و موج- مهندسی برق عبدییونس

پردیس دانشکده های فنیمخابرات میدان و موج- مهندسی برق قاسمی نظرلومجید

پردیس دانشکده های فنیمخابرات میدان و موج- مهندسی برق منتظریمهدی

 از سایر دانشگاه ها1399-1400سال (استعداد درخشان)اسامی  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون           



دانشکده پذیرش شده/ پردیس رشته  مقطع کارشناسی ارشدنام خانوادگی نام

 از سایر دانشگاه ها1399-1400سال (استعداد درخشان)اسامی  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون           

پردیس دانشکده های فنیمخابرات میدان و موج- مهندسی برق موسوی مهربانسیدسعید

پردیس دانشکده های فنیمدارهای مجتمع الکترونیک- مهندسی برق بابائیمحمد

پردیس دانشکده های فنیمدارهای مجتمع الکترونیک- مهندسی برق خادمی شریف آبادسپهر

پردیس دانشکده های فنیمدارهای مجتمع الکترونیک- مهندسی برق زهریسپیده

پردیس دانشکده های فنیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی اتفاقعلی رضا

پردیس دانشکده های فنیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی امراللهیامیرعباس

پردیس دانشکده های فنیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی برزگرخانقاهعلی

پردیس دانشکده های فنیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی سلطانیحمید

پردیس دانشکده های فنیبیوالکتریک- مهندسی پزشکی کریمیامیررضا

پردیس دانشکده های فنیبیومکانیک- مهندسی پزشکی ایران منشنازنین

پردیس دانشکده های فنیفرآورش- مهندسی پلیمر کاظمیرضا

پردیس دانشکده های فنیبیوتکنولوژی- مهندسی شیمی اسدی الریفاطمه

پردیس دانشکده های فنیداروسازی- مهندسی شیمی غفوریمهسا

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی دیرسارا

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی ربانیعلی

پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند- مهندسی شیمی رمضانیامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیمحیط زیست- مهندسی شیمی خاقانی محمدینوید

پردیس دانشکده های فنیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع احسانیبهداد

پردیس دانشکده های فنیبهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع نجاتیعرفان

پردیس دانشکده های فنیسیستم های کالن- مهندسی صنایع برجیان بروجنیزهرا

پردیس دانشکده های فنیسیستم های کالن- مهندسی صنایع رستم بیگیفاطمه

پردیس دانشکده های فنیلجستیک و زنجیره تامین- مهندسی صنایع آقاصیعلی

پردیس دانشکده های فنیلجستیک و زنجیره تامین- مهندسی صنایع ستارشبنم

پردیس دانشکده های فنیمدیریت پروژه- مهندسی صنایع سادات توکلیسمانه
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پردیس دانشکده های فنیمدیریت پروژه- مهندسی صنایع نورمحمدیفاطمه

پردیس دانشکده های فنیمدیریت پروژه- مهندسی صنایع ورچندیسحر

پردیس دانشکده های فنیآب و سازه های هیدرولیکی- مهندسی عمران باقرینیلوفر

پردیس دانشکده های فنیآب و سازه های هیدرولیکی- مهندسی عمران حاجبیزهرا

پردیس دانشکده های فنیراه و ترابری- مهندسی عمران اکبریمجتبی

پردیس دانشکده های فنیراه و ترابری- مهندسی عمران صالحیانعلی رضا

پردیس دانشکده های فنیزلزله- مهندسی عمران آجودانیانزهرا

پردیس دانشکده های فنیزلزله- مهندسی عمران باقریمحمد باقر

پردیس دانشکده های فنیزلزله- مهندسی عمران بذرافشانامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیزلزله- مهندسی عمران خانیامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیزلزله- مهندسی عمران کدخدا اولمهدیه

پردیس دانشکده های فنیزئوتکنیک- مهندسی عمران باطنیعلی رضا

پردیس دانشکده های فنیزئوتکنیک- مهندسی عمران خضریخشایار

پردیس دانشکده های فنیژئوتکنیک- مهندسی عمران شهرابی فراهانیزهرا

پردیس دانشکده های فنیسازه- مهندسی عمران غنیمیزهرا

پردیس دانشکده های فنیسازه- مهندسی عمران لطفیانکیمیا

پردیس دانشکده های فنیمحیط زیست- مهندسی عمران درگاهیانمحمدحسین

پردیس دانشکده های فنیمنابع آب- مهندسی عمران نورباالتفتیحمیدرضا

پردیس دانشکده های فنیمهندسی فناوری اطالعاتاسکندرنژادپارسا

پردیس دانشکده های فنیمهندسی فناوری اطالعاتاکرمی ابرقوئیعلیرضا

پردیس دانشکده های فنیمهندسی فناوری اطالعاتصادقیانزینب

پردیس دانشکده های فنیمهندسی فناوری اطالعاتعلی خاصیمهدی

پردیس دانشکده های فنیمهندسی فناوری اطالعاتلطیفی شالزهرا

پردیس دانشکده های فنیمهندسی فناوری اطالعاتملکیمحمد
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پردیس دانشکده های فنیالگوریتم و محاسبات- مهندسی کامپیوتر رحمانیفاطمه

پردیس دانشکده های فنیالگوریتم و محاسبات- مهندسی کامپیوتر یزدانینادیا

پردیس دانشکده های فنیمعماری سیستم های کامپیوتری- مهندسی کامپیوتر سیامکیامیرعرفان

پردیس دانشکده های فنیمعماری سیستم های کامپیوتری- مهندسی کامپیوتر محمدباقرینجمه

پردیس دانشکده های فنیمعماری سیستم های کامپیوتری- مهندسی کامپیوتر میرزاییمحمد معین

پردیس دانشکده های فنیمعماری سیستم های کامپیوتری- مهندسی کامپیوتر نخعیپوریا

پردیس دانشکده های فنینرم افزار- مهندسی کامپیوتر اکبری امینمهسا

پردیس دانشکده های فنینرم افزار- مهندسی کامپیوتر دهقانمحمدصادق

پردیس دانشکده های فنینرم افزار- مهندسی کامپیوتر شاهین فرفربد

پردیس دانشکده های فنینرم افزار- مهندسی کامپیوتر فرجعرفان

پردیس دانشکده های فنینرم افزار- مهندسی کامپیوتر کوهستانیمعصومه

پردیس دانشکده های فنینرم افزار- مهندسی کامپیوتر ماهریمحمدمهدی

پردیس دانشکده های فنینرم افزار- مهندسی کامپیوتر میرفردوسعلی

پردیس دانشکده های فنیمنابع آب- مهندسی محیط زیست یحیی زاده شورابیکیانا

پردیس دانشکده های فنیفرآوری مواد معدنی- مهندسی معدن هاشمی تبارعلی

پردیس دانشکده های فنیمکانیک سنگ- مهندسی معدن قبادیسیوان

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک آذربارنجیمهدی

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک جلیل خبازیآرش

پردیس دانشکده های فنیتبدیل انرژی- مهندسی مکانیک قادر توتونچیعلیرضا

پردیس دانشکده های فنیساخت و تولید- مهندسی مکانیک مرادحاصلی خامنهزهرا

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی- مهندسی مکانیک امیری نیامحمدصادق

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی- مهندسی مکانیک دیلفانیانعرفان

پردیس دانشکده های فنیطراحی کاربردی- مهندسی مکانیک مدنیعلیرضا

پردیس دانشکده های فنیاستخراج فلزات- مهندسی مواد و متالورژی ایروانیپرنیا
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پردیس دانشکده های فنیاستخراج فلزات- مهندسی مواد و متالورژی قناد بشیریسپیده

پردیس دانشکده های فنیجوشکاری- مهندسی مواد و متالورژی افروغمحمد

پردیس دانشکده های فنیجوشکاری- مهندسی مواد و متالورژی کریمیمیالد

پردیس دانشکده های فنیجوشکاری- مهندسی مواد و متالورژی میرزاعلیکمال الدین

پردیس دانشکده های فنیخوردگی و حفاظت- مهندسی مواد و متالورژی آموسینیما

پردیس دانشکده های فنیخوردگی و حفاظت- مهندسی مواد و متالورژی جهاندیدهکیارش

پردیس دانشکده های فنیخوردگی و حفاظت- مهندسی مواد و متالورژی عنابستانیساجده

پردیس دانشکده های فنیشکل دادن فلزات- مهندسی مواد و متالورژی ابراهیم پور قندیبیتا

پردیس دانشکده های فنیشکل دادن فلزات- مهندسی مواد و متالورژی صفی زادهسارا

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد و متالورژی اسدی مشیزیامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد و متالورژی حیدری بندرآبادیعلیرضا

پردیس دانشکده های فنیشناسایی و انتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد و متالورژی کیوانداریانفواد

پردیس دانشکده های فنیبهره برداری- مهندسی نفت موسویسیده محدثه

پردیس دانشکده های فنیمخازن هیدروکربوری- مهندسی نفت زلکی نژادعلی

پردیس دانشکده های فنیژئودزی- مهندسی نقشه برداری رشیدی هفشجانیرضا

حسین پور اقدم محمد

مقصودلو
پردیس دانشکده های فنیسنجش از دور- مهندسی نقشه برداری 

پردیس دانشکده های فنیسیستم های اطالعات جغرافیایی- مهندسی نقشه برداری معلمیآیدا

پردیس دانشکده های فنیفتوگرامتری- مهندسی نقشه برداری نعیمایی عالیرضا

پردیس دانشکده های فنیهیدروگرافی- مهندسی نقشه برداری حسینی خولنجانیسماسادات

پردیس دانشکده های فنیهیدروگرافی- مهندسی نقشه برداری رستمیامیرحسین

پردیس دانشکده های فنیهیدروگرافی- مهندسی نقشه برداری طاهرمنشسهند

پردیس علومآمار ریاضی- - آمار امیدعلیمهال

پردیس علومآمار ریاضی- - آمار باال هنگانسیه

پردیس علومآمار ریاضی- - آمار عیدیشقایق
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پردیس علومریاضی کاربردیسعیدیونفرهاد

پردیس علومریاضی کاربردیعلی پورفاطمه

پردیس علومریاضی کاربردینصیریانملیکا

پردیس علومریاضی محضجواهریمریم

پردیس علومریاضی محضسمنانیپردیس

پردیس علومعلوم سلولی و مولکولی- زیست شناسی لسان طوسیغزل

پردیس علومسلولی و تکوینی- زیست شناسی جانوری فالح کهنسینا

پردیس علومفیزیولوژی- زیست شناسی جانوری عباس پورسونیا

پردیس علومزیست فناوریفخرهدی

پردیس علومزیست فناوریفیضیفائزه

پردیس علومزیست فناورینیکوکارزهرا

سیده فاطمه 

زهرا
پردیس علوممیکروبی- زیست فناوری سیدی بادلی

پردیس علومشیمی آلی- شیمی دهقانی تفتیفاطمه

پردیس علومشیمی پلیمر- شیمی زائر کاظمینمعصومه

پردیس علومشیمی تجزیه- شیمی عبدالحسین حریریشیوا

پردیس علومشیمی تجزیه- شیمی گیل نژادجواد

پردیس علومشیمی فیزیک- شیمی عیسوند رجبیمرتضی

پردیس علومشیمی فیزیک- شیمی مددیمهکام

پردیس علومآب زمین شناسی- علوم زمین نجفیسیدحسین

پردیس علومعلوم کامپیوتربیدهمحمدمهدی

پردیس علومعلوم کامپیوترپروینی اسکوییسیدرسا

پردیس علومعلوم کامپیوترخیراندیشریحانه

پردیس علومعلوم کامپیوترکاشینوید

پردیس علومعلوم کامپیوترمیرزا ابوالحسنیفاطمه
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پردیس علوماپتیک و لیزر- فیزیک بختیاریپوریا

پردیس علوماپتیک و لیزر- فیزیک سامانیمحمد

پردیس علومذرات بنیادی و نظریه میدان ها- فیزیک صرامیملیکا

پردیس علومذرات بنیادی و نظریه میدان ها- فیزیک یعقوبییاسمن

پردیس علومگرانش و کیهان شناسی- فیزیک طبسیسیدسجاد

پردیس علومماده چگال- فیزیک اسکندرلیاسما

پردیس علومماده چگال- فیزیک حسینیسیده مطهره

پردیس علومماده چگال- فیزیک ربیهاویبسام

پردیس علومماده چگال- فیزیک رجبی منشادیمحمدحسین

پردیس علومماده چگال- فیزیک ستایش مههرکیمیا

پردیس علومماده چگال- فیزیک سلمانیان نژادحسین

پردیس علومماده چگال- فیزیک سلمانیان نژادحسن

پردیس علومماده چگال- فیزیک محمودیانزینب

پردیس علومهسته ای- فیزیک فرج اللهیفاطمه

پردیس علوممیکروب های بیماری زا- میکروبیولوژی محقق مطلقسیده پریسا

قم- پردیس فارابی بهینه سازی سیستم ها- مهندسی صنایع فنائیسیدعلی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیطراحی و ساخت- مهندسی مکانیک بیوسیستم اخوتمحسن

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیفناوری پس از برداشت- مهندسی مکانیک بیوسیستم سراییسارا

پردیس هنرهای زیبامدیریت پروژه و ساختخدادادیآناهیتا

دانشکد مدیریتسیستم های اطالعاتی پیشرفته- مدیریت فناوری اطالعاتزندزهرا

دانشکده اقتصاداقتصاد انرژیمیرانیآرش

دانشکده اقتصاداقتصاد توسعهحسینی قصاب محلهمارال

دانشکده اقتصاداقتصاد توسعهسیدرمضانیفاطمه

دانشکده اقتصاداقتصاد توسعهمیرعابدیرویاسادات
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دانشکده اقتصاداقتصاد نظریاسدی طلب بیگیفاطمه

دانشکده اقتصاداقتصاد نظریمحمدی برزلقیمهصا

دانشکده اقتصاداقتصاد نظرییوسف زاده روشنزهرا

دانشکده الهیات و معارف اسالمیعلوم قرآن و حدیثاهلل مرادینوشین

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیبیومکانیک ورزشیعلی پناهیشکیبا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیبیومکانیک ورزشیمظهر سرمدیزهرا

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیرشد حرکتی- رفتار حرکتی موسویسیده حنانه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیفیزیولوژی فعالیت ورزشی محض- فیزیولوژی ورزشی ضیاء تباراحمدیسیده فاطمه

دانشکده جغرافیاآب و هواشناسی محیطی- آب و هواشناسی عبدالجبارپزاوه

دانشکده جغرافیابرنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری- جغرافیا و برنامه ریزی شهری افکاری فرزقیفاطمه

دانشکده جغرافیاسنجش از دور- سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی متولی زاده نائینیمعین

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق بین المللحیدریانمحمدجواد

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق تجاری اقتصادی بین المللیگویندهامیرحسین

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق خصوصیآزادبختشبیر

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق عمومیمحمدپورمحمدجواد

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق مالکیت فکریپورفرزینزهرا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیحقوق نفت و گازعبدوسفاطمه

دانشکده حقوق و علوم سیاسیروابط بین المللاباذریفاطمه

دانشکده حقوق و علوم سیاسیعلوم سیاسیکاظم زادهمهدی

دانشکده حقوق و علوم سیاسیاندیشه سیاسی- علوم سیاسی فرهنگفاطمه

دانشکده حقوق و علوم سیاسیخاورمیانه و شمال آفریقا- مطالعات منطقه ای لطفیمیالد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینی سعیدفاطمه سادات

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینیآقبالغ تقی پورزهرا

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینیرحمانیفاطمه



دانشکده پذیرش شده/ پردیس رشته  مقطع کارشناسی ارشدنام خانوادگی نام

 از سایر دانشگاه ها1399-1400سال (استعداد درخشان)اسامی  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون           

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره مدرسهقاسمیانفرزانه

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجیآموزش زبان انگلیسیرحیمیرعنا

دانشکده علوم اجتماعیروستایی- توسعه محلی دریاییفیروزه

دانشکده علوم اجتماعیروستایی- توسعه محلی شهمرادیالهام

دانشکده علوم و فنون نویننانو بیوتکنولوژی- ریززیست فناوریاکبری پاکرونرگس

دانشکده علوم و فنون نویننانو بیوتکنولوژی- ریززیست فناوریبیاتالهه

دانشکده علوم و فنون نوینزبان شناسی رایانشیسرهنگ زادهآرمین

دانشکده علوم و فنون نوینزبانشناسی رایانشیسرهنگ زادهآرمین

دانشکده علوم و فنون نوینعلوم تصمیم و مهندسی دانش/ علوم کامپیوترطایفهشکیال

دانشکده علوم و فنون نوینسازه های هوایی- مهندسی هوافضا صادقیمهدی

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی انرژیهای تجدیدپذیرچراغچیامیررضا

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی انرژیهای تجدیدپذیرمرتضوی رادفاطمه

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی انرژیهای تجدیدپذیرمقدوری خوب نمازهرا

دانشکده علوم و فنون نوینبیومواد-  مهندسی پزشکیمستشارییلدا

دانشکده علوم و فنون نوینبیومواد-  مهندسی پزشکیمهر سروشسارا

دانشکده علوم و فنون نوینبیومکانیک- مهندسی پزشکیعلیزادگانعطیه

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی بافت- مهندسی پزشکیبنکدارآرمین

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی بافت- مهندسی پزشکیعسکریفاطمه

دانشکده علوم و فنون نوینتکنولوژی انرژی- مهندسی سیستم های انرژیتمجید شبستریسارا

دانشکده علوم و فنون نوینتکنولوژی انرژی- مهندسی سیستم های انرژیعارفیمهسا

دانشکده علوم و فنون نوینتکنولوژی انرژی- مهندسی سیستم های انرژیکبریاییزینب

دانشکده علوم و فنون نوینسیستم های انرژی- مهندسی سیستم های انرژی شهسواریارغوان

دانشکده علوم و فنون نوینسیستم های انرژی- مهندسی سیستم های انرژی علی پناهیپریسا

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیکخسروی نیاپگاه



دانشکده پذیرش شده/ پردیس رشته  مقطع کارشناسی ارشدنام خانوادگی نام

 از سایر دانشگاه ها1399-1400سال (استعداد درخشان)اسامی  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون           

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیکخسروی نیاپگاه

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیککشوریفاطمه

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیکمرتضی زادهصبا

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی مکاترونیک تحویلیاناحسان

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی مکاترونیکتوتونچیانسروش

دانشکده کارآفرینیکسب و کار جدید- کارآفرینی متولیعلی

دانشکده کارآفرینیکسب و کار جدید- کارآفرینی منوچهر طیبیمحمدجواد

دانشکده مدیریتحسابداریمنصوریآمنه

دانشکده مدیریتمهندسی مالی و مدیریت ریسک- مالی بقایی شهرکیمحمد

دانشکده مدیریتبازاریابی- مدیریت بازرگانی باباییفاطمه

دانشکده مدیریتمدیریت رسانهرحیمیمحدثه

دانشکده مدیریتمدیریت پروژه- مدیریت صنعتی پورعلیمعصومه

دانشکده مدیریتهوشمندی کسب و کار- مدیریت فناوری اطالعاتگودرزیحمید

دانشکده مدیریتبازاریابی- مدیریت کسب و کارروجائیفاطمه

دانشکده مدیریتمنابع انسانی- مدیریت کسب و کارخسرویمنصوره

دانشکده مدیریتاستراتژی- مدیریت کسب و کار صادقیامیرحسین


