
 رشتھ پذیرش شدهنام خانوادگینامردیف

کارآفرینیخرمی صوفیانیامیرحسین1

کارآفرینیضوئیسیده ساحل2

الھیات و معارف اسالمی- فلسفه و حکمت اسالمیعیش آبادیفاطمه3

الھیات و معارف اسالمی - فلسفه و حکمت اسالمیگل پور شیخانیرضا4

الھیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانعشق اورامندمھدیه5

الھیات و معارف اسالمی - ادیان و عرفانشمسمائده6

الھیات و معارف اسالمی- فقه و مبانی حقوق اسالمیرستمیریحانه7

الھیات و معارف اسالمی- فقه و مبانی حقوق اسالمیزنجانیعلیرضا8

الھیات و معارف اسالمی- علوم قرآن و حدیثمحرابیزیبا9

الھیات و معارف اسالمی- علوم قرآن و حدیثشعبانی تبارزینب10

الھیات و معارف اسالمی- فقه شافعیامینی پورکارزان11

الھیات و معارف اسالمی- فقه شافعیکریمیدل آرا12

علوم اقتصادیتھوریسیدمحمد سجاد13

علوم اقتصادیتوانگرترمه14

علوم اقتصادیھاشمیپریا15

علوم اقتصادیصمیمییلدا16

اقتصاد توسعهواعظسارا17

اقتصاد اسالمیدلبخشسرور18

بانکداری اسالمیعبدیمھسا19

اقتصاد انرژیبرھانیکیانا20

 سیستم اطالعات جغرافیایی(GIS)امیدیاناھیتا21

سنجش از دوردارائیسحر 22

جغرافیا و برنامھ ریزی شھریبھادریبھناز23

جغرافیا و برنامھ ریزی شھریپوربیاتیفاطمھ 24

نتایج بررسی اولیھ ١٠% برتر کارشناسی برای ورود بھ مقطع کارشناسی ارشد(استعدادھای درخشان)سال ٩٧ دانشگاه تھران



جغرافیا و برنامھ ریزی روستاییرضا زاده بلگوریسپیده25

زیست شناسی سلولی ملکولیباغومیان سنگبارانیسینیتا26

سیستماتیک گیاھیخاکپاشمحیا27

فیزیولوژی گیاھیفقیه زادهصبا28

میکروبیولوژیپوربخشسیدھادی29

زیست فناوری میکروبیمنصوریمتین30

علوم جانوری- سلولی تکوینیرستمیفاطمه31

علوم جانوری -فیزیولوژیقره داغیمیالد32

فیزیک - ذرات بنیادیستاری جاویدامیرعطا33

فیزیک - حالت جامدپورجعفرآبادیمھدیه34

فیزیک - ذارت بنیادیآقاجانعلی35

فیزیک - حالت جامدمولویشھرزاد36

فیزیک - گرانش وفیزیک نجومیغفرانیارسالن37

فیزیک - حالت جامدقلیزادهصبا38

فیزیک - اتمی ومولکولیبابائیبھار39

فیزیک - اتمی ومولکولیاسمعیلیحسین40

فیزیک - فیزیک نجومیمحمدیکیمیا41

زمین شناسی نفتعسگریکیمیا42

زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبیگلستانیزھرا43

زمین شناسی مھندسیاحمدیمحدثه سادات44

زمین شناسی اقتصادیملکی حسن آبادرضا45

شیمی پلیمرمددیمژده46

شیمی معدنیبھرامیھانیه47

شیمی فیزیکمسعودیبھراد48

شیمی آلییاریفرزانه49

نانو شیمیالله پورسارا50

شیمی آلیگوھریمحمدحسین51



شیمی معدنیمرتضویسیده مھتاب52

شیمی تجزیهرمضانیعلی53

علوم کامپیوترباروتیخشایار54

علوم کامپیوتراھرابیانکیان55

ریاضی کاربردیوثوق نژادپریسا56

ریاضی محضشیرنژادحمیدرضا57

ریاضی محضسوریمرضیه58

ریاضی محضشاکرامیرحسین59

فلسفهجعفری خانهابوالفضل60

فلسفهسلیمانی جمارانیآتنا61

فلسفهغربی فردامیر62

زبان وادبیات فارسیمیرعمادیسیدوفا علی63

زبان وادبیات فارسیھاشمیانسیده فاطمه64

زبان وادبیات فارسیمقبل فردفرزانه65

زبان وادبیات فارسی -گرایش پایداریقنبریمرضیه66

زبان وادبیات فارسی- گرایش پایداریاکرامیانکیمیا67

باستان شناسی - دوران تاریخیپارساییشھرزاد68

باستان شناسی گرایش تمدن وفرھنگ اسالمییعقوبیانسیه69

باستان شناسی پیش از تاریخ ایرانصداقتیبھزاد70

زبان وادبیات عربیتقی زادهمعصومه71

زبان وادبیات عربیدرستکارھانیه72

زبان وادبیات عربیآخوند باباسمیه73

مترجمی زبان عربیمدنیاکرم74

مترجمی زبان عربیفلکیزینب75

مترجمی زبان عربیشھبازیلطیفه76

تاریخ -ایران باستانسبط الشیخاحسان77

تاریخ -ایران باستانقنبریحسین78



تاریخ -ایران اسالمیعسگریراحیل79

تاریخ -ایران اسالمییزدان پرستبھمن80

تاریخ اسالمبیاتحسین81

تاریخ - اسناد ومدارک آرشیوی ونسخه شناسیدستواناحمد82

تاریخ - مطالعات خلیج فارسکچوئیعلیرضا83

تاریخ - مطالعات خلیج فارسشیشه گری محجوبمھسا84

مجموعه مھندسی عمراناسماعیل زادهمحمد حسین85

مجموعه مھندسی عمرانصادقیسینا86

مجموعه مھندسی عمرانصادقیھاتف87

مجموعه مھندسی عمرانمداح ساداتیهمریم السادات88

مجموعه مھندسی عمرانسامتزھرا89

مجموعه مھندسی عمرانمحمد زادهمھشید90

مجموعه مھندسی عمرانحیدریامیرحسین91

مجموعه مھندسی عمرانسادات نیاسید امیر92

مجموعه مھندسی عمرانحیدریمینا93

مجموعه مھندسی عمرانمقامیامیر94

مجموعه مھندسی عمرانکارگرحامد95

مجموعه مھندسی عمرانایمانی دلوئیاحسان96

مجموعه مھندسی عمراناعرابیعلیرضا97

مجموعه مھندسی عمران/ نقشه برداریباغبانیمسعود98

مجموعه مھندسی عمران/ نقشه برداریغفارپورفاطمه99

مجموعه مھندسی عمران/ نقشه برداریبادام فیروزشھاب الدین100

مجموعه مھندسی عمران/ نقشه برداریتقویمائده101

مجموعه مھندسی عمران/ نقشه برداریمحمدپناهکیانوش102

مجموعه مھندسی عمران/ نقشه برداریبھرامیھژیر103

مجموعه مھندسی عمران/ نقشه برداریشیوانسبپویا104

مجموعه مھندسی عمران/ نقشه برداریساکیزھرا105



مجموعه مھندسی عمران/ نقشه برداریآرین نسبمروارید106

مجموعه مھندسی متالورژی موادغریبیان بجستانیمریم107

مجموعه مھندسی متالورژی موادکردمیرستاره108

مجموعه مھندسی متالورژی موادرمضانیعلی رضا109

مجموعه مھندسی متالورژی مواداکبر موالییثمینه110

مجموعه مھندسی متالورژی موادحسین زادهمحمدرضا111

مجموعه مھندسی متالورژی موادسرفرازی جامیسارا112

مجموعه مھندسی متالورژی موادحیدری نیاعلی113

حقوق خصوصی واسالمیصحرانوردغزاله114

حقوق عمومیوالئیعلی115

حقوق جزا وجرم شناسیحسن زاده گردهفاطمه116

حقوق خصوصی واسالمیعرب اسدیطاھا117

حقوق تجاری اقتصادی بین المللبقائی القلندیسکریم118

حقوق نفت وگازکشاورزیانفائزه119

حقوق جزا وجرمشناسیصفریفاطمه120

حقوق جزا وجرمشناسیحسینی آھنگرسیده فاطمه121

حقوق نفت وگازبادکوبهسبا122

حقوق بین المللطالبی اسفندارانیکوثر123

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسیجعفریفرھاد124

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسیامان کاهسعید125

روابط بین المللجعفریسیدحسین126

علوم سیاسی- مسائل ایرانگودرزیمھدی127

روابط بین المللاللھیعباس128

علوم سیاسیاربابیمحمدامین129

علوم سیاسیمھدیونسیدعلی130

علوم سیاسیزیدآبادی نژادحمید131

مطالعات منطقه ای(خاور میانه)قندالیمصطفی132



مطالعات منطقه ای(اروپا)شھسواری فردعطیه133

مطالعات منطقه ای(آسیای مرکزی)رشمهءمحمد134

حسابداریگلی تاالریسمیه135

علم اطالعات  دانش شناسی - مدیریت اطالعاتاله یاریمیترا136

علم اطالعات  دانش شناسی - مدیریت کتابخانه ھای دیجیتال مجدآبادی فراھانیسپیده137

علم اطالعات  دانش شناسی - علم سنجیموسویطیبه سادات138

مدیریت مالی- بیمهمظفریمحمدعلی139

مدیریت مالی- بانکدارینصریفاطمه140

 سازمانھای دولتیشفیعیمھتاب141

 رفتار سازمانیوکیلیصبا142

خط مشی گذاریقیصریفائزه143

مدیریت صنعتی- مدیریت زنجیره تامینحسین پورپری ناز144

مدیریت صنعتی- کیفیت وبھره وریزھراییسیدمحمد مھدی145

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیاتحسن آبادیپریسا146

مدیریت تکنولوژی- نوآوریمصلحیملیکا147

مدیریت بازرگانی- بازاریابیعبدالمحمدیسجاد148

مدیریت بازرگانی- بازاریابیمرادیآذین149

مدیریت جھانگردیعدل ورمونا150

مدیریت جھانگردیگلپایگانیبھناز151

ارتباطات اجتماعیخرمی شادزینب152

مطالعات فرھنگیرضانیازھرا153

برنامه ریزی  گردشگرینوریمحمدجواد154

جامعه شناسیمیرسعیدیسیدمحمد مھدی155

جامعه شناسیصدرنژادسیده سمیرا156

پژوھش علوم اجتماعیصادقینیوشا157

پژوھش علوم اجتماعیوجدانیالھه158

مردم شناسیمھدی زادهمھتاب159



مردم شناسیکرمیانھانیه160

توسعه محلی گرایش شھریقنبری حقیقیسپیده161

برنامه ریزی رفاه اجتماعیبھرامی نصرپروین162

مطالعات جوانانوحدتھستی163

جمعیت شناسیامانیمحجوبه164

مترجمی زبان فرانسهمھدیانیسارا165

زبان  و ادبیات فرانسهطباطباییسیده طناز166

آموزش زبان فرانسهرضائی زیارانیسارا167

آموزش زبان فرانسهامیسمیه168

مترجمی زبان فرانسهخواجیاناسفندیار169

زبان وادبیات انگلیسیخراسانیمریم170

مترجمی زبان آلمانیعلیزاده نظرکندیمریم171

مترجمی زبان آلمانیایزدیمحمدرضا172

آموزش زبان روسیالکاییریحانه173

زبان وادبیات روسیسوریمحیا174

آموزش زبان روسینیکخواهکیمیا175

زبان وادبیان ژاپنیمھربانیفاطمه176

زبان وادبیات اردوباباوندکبری177

مھندسی معدن-فرآوری مواد معدنیحسینی طرزممیرسجاد178

مھندسی معدن-مکانیک سنگخیریآرین179

مھندسی معدن-مکانیک سنگامینیعرفان180

مھندسی معدن-فرآوری مواد معدنیخنداننیلوفر181

مھندسی معدن-معدن ومحیط زیستعبادیمھرداد182

مھندسی معدن- اکتشاف معدنفیاض بخش زیردسترضا183

مھندسی معدن- استخراج معدنمعظمی نیامھدیه184

مھندسی نفت- اکتشافمرادیمازیار185

مھندسی برق- الکترونیک دیجیتالامامیسیدمھیار186



مھندسی برق- مخابرات میدان وموجسمیع زادهسھراب187

مھندسی برق-مخابرات میدان وموجحسینیسیدعرفان188

مھندسی برق-مخابرات سیستمصادقی قرطاولمحمد189

مھندسی برق-شبکه ھای مخابراتیپرچکانیعلی190

مھندسی برق-مخابرات سیستممرادی کالردهفائزه191

مھندسی برق- مخابرات امن ورمزنگارییوسفوندرضا192

مھندسی برق- سیستم ھای قدرتداداشی ایلخچیحسین193

مھندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین ھای الکتریکیثقفیعلی194

مھندسی برق-مخابرات میدان وموجکاظمی نژادسیدمحمد195

مھندسی پزشکی- بیوالکتریکفالحامیرحسین196

مھندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین ھای الکتریکیبازیارستار197

مھندسی برق- کنترلرستمیمحمدرضا198

مھندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشین ھای الکتریکیاحمدیسعید199

مھندسی برق- کنترلصرفیمحمد200

مھندسی برق- سیستم ھای قدرتمحمودی نصرآبادیھژیر201

مھندسی برق- کنترلبیگدلی شاملومحمدحسن202

مھندسی برق- الکترونیک دیجیتالحسینی بیوکیسیدحسین203

مھندسی پزشکی- بیوالکتریکگیالنیمحمدمھدی204

مھندسی برق-افزاره ھای میکرونانو الکتریکاسداللھی اصل تبریزخواهسیداحسان205

مھندسی برق- کنترلخاقانیجواد206

مھندسی پزشکی- بیوالکتریکنکوییمھدیار207

مھندسی برق-افزاره ھای میکرونانو الکتریکامن زادهرحیم208

مھندسی برق-افزاره ھای میکرونانو الکتریکخرمعرفان209

مھندسی برق- سیستم ھای قدرتمعصومی مجرهسیداسماعیل210

مھندسی برق- مدارھای مجتمع الکترونیکزینعلیمحمدرضا211

مھندسی برق- مدارھای مجتمع الکترونیکجعفری شارمیحمید212

مھندسی برق- مدارھای مجتمع الکترونیکتوانافاطمه213



مھندسی برق-افزاره ھای میکرونانو الکتریکتائبیپریسا214

مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی ورباتیکز روشن ضمیرعلیرضا215

مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی ورباتیکزپاک زادشایان216

مھندسی کامپیوتر- نرم افزارنوروزی قزانیمحمدحسین217

مھندسی کامپیوتر- نرم افزارعبیریامیرحسین218

مھندسی کامپیوتر- نرم افزارصانعی موسویحدیث219

مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی ورباتیکزحدادیانفرید220

مھندسی کامپیوتر-معماری سیستمھای کامپیوتریخادم جعفرآبادیعلیرضا221

مھندسی کامپیوتر-معماری سیستمھای کامپیوتریصالحی ده نویسیدمحمدرضا222

مھندسی کامپیوتر-معماری سیستمھای کامپیوتریبزرگیاردوان223

مھندسی کامپیوتر-ھوش مصنوعی ورباتیکزبیاتمحمد224

مھندسی فناوری اطالعاتاوسطبھزاد225

مھندسی کامپیوتر- نرم افزارقانعمحمد226

مھندسی کامپیوتر- نرم افزاربخشیکوثر227

مھندسی فناوری اطالعاتساعتپریسا228

زیست شناسی سلولی ملکولیباغومیان سنگبارانیسینیتا229

آمارصیدی شعبانمحمدرضا230

سیستماتیک گیاھیخاکپاشمحیا231

فیزیولوژی گیاھیفقیه زادهصبا232

میکروبیولوژیپوربخشسیدھادی233

زیست فناوری میکروبیمنصوریمتین234

علوم جانوری- سلولی تکوینیرستمیفاطمه235

علوم جانوری -فیزیولوژیقره داغیمیالد236

فیزیک - ذرات بنیادیستاری جاویدامیرعطا237

فیزیک - حالت جامدپورجعفرآبادیمھدیه238

فیزیک - ذارت بنیادیآقاجانعلی239

فیزیک - حالت جامدمولویشھرزاد240



فیزیک - گرایش فیزیک نجومیغفرانیارسالن241

فیزیک - حالت جامدقلیزادهصبا242

فیزیک - اتمی ومولکولیبابائیبھار243

فیزیک - اتمی ومولکولیاسمعیلیحسین244

فیزیک - گرایش فیزیک نجومیمحمدیکیمیا245
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