
نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

پردیس ابوریحانمازاد بر ظرفيت/ گرایش فيزیولوژی گياهان زراعی اگروتکنولوژی171922قبيله محمد مهدی

پردیس ابوریحانمازاد بر ظرفيت/ گرایش فيزیولوژی گياهان زراعی اگروتکنولوژی171923نجفی علی

پردیس ابوریحانمازاد بر ظرفيت/ تجدید پذیر های انرزی172499نجاتی نمين پرند

پردیس ابوریحانمازاد بر ظرفيت/ آبياری و زهکشی172942حدادی محسن

پردیس ابوریحانبيماری شناسی گياهی171608ال احمد پارميدا

پردیس ابوریحانبيماری شناسی گياهی171657تاجيكبهروز

پردیس ابوریحانبيوتکنولوزی كشاورزی171920اسدی شادتينا

پردیس ابوریحانبيوتکنولوزی كشاورزی171890عظيمی فاطمه

پردیس ابوریحانتغذیه دام172033عبدلی فاطمه

پردیس ابوریحانمازاد بر ظرفيت/ حشره شناسی كشاورزی171247اسماعيلی قوهکی انسيه سادات

پردیس ابوریحانمازاد بر ظرفيت/ حشره شناسی كشاورزی171609قاسم یگانه آذین

پردیس ابوریحانژنتيك و به نژادی گياهی171980عباس ابادعربی رضا

پردیس ابوریحانطراحی و ساخت172954ملکی الهه

پردیس ابوریحانعلوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی172311اسدی محمد 

پردیس ابوریحانعلوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی172646ميرزاعليزاده غزل

پردیس ابوریحانمازاد بر ظرفيت/ علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی171349متقالچی علی

پردیس ابوریحانگياهان دارویی172020بابایی فاطمه

پردیس ابوریحانگياهان زینتی172029زارعی نظری زهرا

پردیس ابوریحانمنابع آب171378افشاری انسيه

پردیس ابوریحانمنابع آب171373جعفری ساعی آذین

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 
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پردیس ابوریحانمنابع آب171352زمان پوردهج مهدی

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند-مهندسی شيمی171951جوانمرد عليرضا  

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیبيوتکنولوژی- مهندسی شيمی171473تکاسی ثمين 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند-مهندسی شيمی171477محسنی مجيد  

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند-مهندسی شيمی171724عباسی ميترا 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند-مهندسی شيمی171993كيوان آرا محدثه 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند-مهندسی شيمی171443حسينی اميرحسين 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند-مهندسی شيمی171472زواری سامان 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیطراحی فرآیند-مهندسی شيمی172218نعمتی محراب 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیدارو سازی173884درزی بهاره 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیمحيط زیست- مهندسی شيمی172308حميدانی گلنار 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیفرآورش- مهندسی پليمر 171948شمسیزهرا 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیفرآورش- مهندسی پليمر 171452ابراهيمی نيلوفر 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیفرآورش- مهندسی پليمر 172229كشاورزی سعيدی مينا 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیمخازن- مهندسی نفت172253المحمودی زهرا 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیمخازن- مهندسی نفت171358قدیمی ابوالفضل 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیمخازن- مهندسی نفت172256گيالوند مصطفی 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیبهره برداری- مهندسی نفت172334فتوحی چاهوكی پگاه 

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیحفاری-  مهندسی نفت172302فيضیمحمد

دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیمحيط زیست- مهندسی شيمی171395جابریسيدحسن
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دانشکده مهندسی شيمی- پردیس دانشکده های فنیمازاد بر ظرفيت/ گرایش حفاری - مهندسی نفت 172425شریفیآالن 

دانشکده فنی فومن-  پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شيمی 172577هاشمیسيد هاتف

دانشکده فنی فومن-  پردیس دانشکده های فنی بهينه سازی سيستمها- مهندسی صنایع 171782ایزد بخشمریم 

دانشکده فنی كاسپين-  پردیس دانشکده های فنی فرآورش- مهندسی پليمر171300اسماعيلیشادی 

دانشکده فنی كاسپين-  پردیس دانشکده های فنی فرآورش- مهندسی پليمر171795رضاخانیآرمين 

دانشکده فنی كاسپين-  پردیس دانشکده های فنی فرآورش- مهندسی پليمر171323سليمانی زفرهعلی 

دانشکده فنی كاسپين-  پردیس دانشکده های فنی فرآیندهای جداسازی- مهندسی شيمی 172379خردواركلورعليرضا 

دانشکده فنی كاسپين-  پردیس دانشکده های فنی تبدیل انرژی- مهندسی مکانيك بشارتیعليرضا 

دانشکده فنی كاسپين-  پردیس دانشکده های فنی تبدیل انرژی- مهندسی مکانيك حقگو دریا كناریفرشاد 

دانشکده فنی كاسپين-  پردیس دانشکده های فنی تبدیل انرژی- مهندسی مکانيك سجادیسيدیوسف 

دانشکده فنی كاسپين-  پردیس دانشکده های فنی تبدیل انرژی- مهندسی مکانيك ناظم زاده نراقیمحمدرضا 

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی171296همتمهسا

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی173434اداویرضا

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی172041اسالمی شهربابکیستایش

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی171343آقا عليزاده كلخورانآیالر

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی171684بهرامی سامانیاميرحسين

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی171480تمنائیاحمدرضا

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی173150خسرویمحمدرضا

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی171533درمانمحمدمعين

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی171738ذاكراصفهانیمحمدامين
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دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی172440ذبيحی طاریاميرحسين

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی171561صالحیعلی

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  تبدیل انرژی172694فقيهیپارسا

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  طراحی كاربردی171545ابراهيمیرضا

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  طراحی كاربردی171375تبریزیانامين

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  طراحی كاربردی171994چاههاميرحسين

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  طراحی كاربردی171505صرفیمحمدحسين

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  طراحی كاربردی171668عبداله چالکیمهدی

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  طراحی كاربردی172619قان بيلیفرشاد

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  طراحی كاربردی171521گيالنی نژادمهرگان

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  طراحی كاربردی171330ملکیسروش

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  طراحی كاربردی171384مهدیخانی سروجهانیمهدی

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  بيومکانيك-مهندسی پزشکی171678دلخوش رادمهدی

دانشکده مهندسی مکانيك/ پردیس دانشکده های فنی  بيومکانيك-مهندسی پزشکی172001فرسادمهرتا

دانشکده  علوم مهندسی/ پردیس دانشکده های فنی  الگوریتم و محاسبات- مهندسی كامپيوترشریفیپرگل

دانشکده مهندسی  معدن/ پردیس دانشکده های فنی  مکانيك سنگ173546الکساند شيرآبادهایبرت

مهندسی صنایع/ پردیس دانشکده های فنی  مدیریت پروژه-مهندسی صنایع173007رحمانیمحمد

مهندسی صنایع/ پردیس دانشکده های فنی  بهينه سازی سيستم ها-مهندسی صنایع 173196حمدیزهرا

مهندسی صنایع/ پردیس دانشکده های فنی  سيستمهای كالن-مهندسی صنایع 171919حاج امينیمهسا

مهندسی صنایع/ پردیس دانشکده های فنی  مهندسی صنایع مدیریت پروژه171918صوفی نالکياشریحنانه
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مهندسی صنایع/ پردیس دانشکده های فنی  بهينه سازی سيستم ها-مهندسی صنایع 171987روزخوشعلی

مهندسی صنایع/ پردیس دانشکده های فنی  بهينه سازی سيستم ها-مهندسی صنایع 172812مهاجریعرفان

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی    حمل و نقل171509شهيدیانسيد فرشيد

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی    حمل و نقل171721نيریاميد

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی    مدیریت ساخت172908عزتیمهدی

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی    مدیریت ساخت172911عزتیمحمد حسين

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی    مدیریت ساخت172806قاسمیمرتضی

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی   سازه171207الياسیمحی الدین

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی   سازه172202خدابخش جوینانیاشکان

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی   سازه172907راهنمامحمد

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی   سازه173360كاشانیزهرا

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی  زلزله173213بنی جمالیسيد كسری

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی  مدیریت منابع آب173117قناعی مياندوآبحسين

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی  مدیریت منابع آب171818مصلح آبادیعلی

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی ژئوتکنيك171810اسداللهیسيد محمد نوید

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی ژئوتکنيك172486علی احمدی جشفقانیمحمد

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی محيط زیست173206محبی عليداشعلی

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی راه و ترابریجعفریحميدرضا

دانشکده مهندسی عمران/ پردیس دانشکده های فنی زلزله172597ساویز نائينی وحيد

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنی استخراج فلزات173306توكلی جورابیفاطمه 
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دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنی شکل دادن فلزات172610شاهوردیآرین 

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی173381اصغریفاطمه 

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی172764اميرمکریبهراد 

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی173555انوری كوهستانیابوالفضل 

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی171717دانااميررضا 

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی171932صابری توكلیكيميا 

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی173276پورقدیماميد 

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی172751مصيبیعلی اصغر 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی الکترونيك قدرت171553صيدمحمدیمحمد حسين

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی بيوالکتریك171808حسن پورگولگنیارشاد 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی بيوالکتریك171916هاشمیسيدنيما

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی ذخيره اول الکترونيك قدرت171915خواجه حيدریامين رضا

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی ذخيره اول بيوالکتریكوليعهدیپارميداسادات

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی ذخيره پنجم نرم افزار172075هادیلومهدی 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی ذخيره ششم كنترل172014اسحاقیشهاب 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی شبکه های مخابراتی172018عليزده پيرعليدهیحسين

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی كنترل172650ذاكری جوشقانیعلی 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی كنترل172545صابری نوقابیمهدی 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی كنترل172022كرمیعلی 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی كنترل171677گرجانیشایا



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی كنترل171969وثوقی رادعليرضا

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی مخابرات امن رمزنگاری171930خلجدانيال 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی مدارهای مجتمع الکترونيك172333احمدی محمد 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی ميدان وموج173129آرانی بيدهندیمحمد رضا

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی نرم افزار171482عظيمیمحمد رضا

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی نرم افزار171847فاخریليال 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی نرم افزار172317مرادیایمان

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی نرم افزار172769مسيبی بهروزنيکا

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی نرم افزار172396مهدی زاده ثانیثمين 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی هوش مصنوعی وباتيك172031زارع نژاد اشکذریعليرضا

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی هوش مصنوعی وباتيك173430شعبانی ميرزائیطاها

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی هوش مصنوعی وباتيك172696صورتی حسن زادهژیوار 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی هوش مصنوعی وباتيك175195فياضمحسن

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی هوش مصنوعی وباتيك171435قربانیپارسا 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی نرم افزار171482عظيمیمحمد رضا

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی مخابرات سيستم172018عليزاده  پيرعليدهیحسين 

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی كنترلوليعهدیپارميداسادات

دانشکده مهندسی برق وكامپيوتر/پردیس دانشکده های فنی سيستم قدرت171915خواجه حيدریامين رضا

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ پردیس دانشکده های فنیخوردگی و حفاظت از مواد171654موسویسيدمحمدحسن 

دانشکده مهندسی نقشه برداری/ پردیس دانشکده های فنیGIS-مهندسی نقشه برداری171917اكبریعلی



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده مهندسی نقشه برداری/ پردیس دانشکده های فنیGIS-مهندسی نقشه برداری171328موسی زادهپوریا 

دانشکده مهندسی نقشه برداری/ پردیس دانشکده های فنیمازاد بر ظرفيت/ GIS-مهندسی نقشه برداری172626صبحیسهند 

دانشکده مهندسی نقشه برداری/ پردیس دانشکده های فنیسنجش از دور-مهندسی نقشه برداری171399نوروزیهليا 

دانشکده مهندسی نقشه برداری/ پردیس دانشکده های فنیفتوگرامتری-مهندسی نقشه برداری171357رضایی نفرسينا 

پردیس علومآب زمين شناسیخدادادیاناميرحسين 

پردیس علوممازاد بر ظرفيت/ آمار ریاضی172006بالودآیسان 

پردیس علومتکتونيك171667صمدیمبينا 

پردیس علومچينه نگاری و دیرینه شناسیلواسانینسيم 

پردیس علومریاضی محض172025 سروریشروین

پردیس علومریاضی محض171415امينی پناهآرمان 

پردیس علومریاضی محض171401مظلومسيدمهدی 

پردیس علومزمين شناسی اقتصادی171532 مطلبی نژادسينا

پردیس علومزمين شناسی مهندسی171240حبيبیعاطفه 

پردیس علومزمين شناسی مهندسی171278روشن ليارجدمهمائده 

پردیس علومزمين شناسی نفت171976عزیززاده مهماندوست عليابهنيا 

پردیس علومزیست شناسی سلولی و ملکولی171775  ثابتیاحسان       

پردیس علومزیست شناسی سلولی و ملکولی172951 اميری خواهمعصومه

پردیس علومزیست فناوریدهقانیزهرا

پردیس علومزیست فناوریمحمودیرضوان

پردیس علومزیست فناوری ميکروبی173089   ابراهيمیفاطمه     



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

پردیس علومزیست فناوری ميکروبی173202ناطقیسيده سبا      

پردیس علومشيمی آلی172236عالالدینی اميرحسين

پردیس علومشيمی آلی171252كوچك حق بين فروغ

پردیس علومشيمی پليمر171590كریمی رضا

پردیس علومشيمی تجزیه171402اميرپوراقطاعی مریم

پردیس علومشيمی تجزیه172430انصاری محمدحسن

پردیس علومشيمی فيزیك171486قربانی فشتالی مهدی

پردیس علومشيمی فيزیك172097واعظی مهسا

پردیس علومشيمی معدنی172434دوست محمدی پریسا

پردیس علومشيمی معدنی172235محمودی مریم

پردیس علومعلوم كامپيوتر173326ریاحی تملیمهرداد  

پردیس علومگرایش هوش مصنوعی-علوم كامپيوتر172799حدادیفاطمه 

پردیس علومعلوم كامپيوتر171403اشرفیشفيق 

پردیس علومفيزیولوزی- علوم گياهی 171804   قاصدفریما        

پردیس علوماپتيك و ليزر- فيزیك172369لطفياناميررضا 

پردیس علومذرات بنيادی و نظریه ميدانها-فيزیك172060مدیرزاده طهرانیحنانه سادات 

پردیس علومگرانش و كيهان شناسی-فيزیك172306بهمنی حيدرآبادیفرناز 

پردیس علومگرانش و كيهان شناسی-فيزیك172428طهماسبی فرستایش 

پردیس علومماده چگال-فيزیك171700چهاردولیفهيمه 

پردیس علومماده چگال-فيزیك173734طالبی حبيب آبادیحامد 



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

پردیس علومگرایش آمار ریاضی171765اسبریزیعليرضا 

پردیس علومگرایش آمار ریاضی171212محمدزادهاميرحسين 

پردیس علومنانوشيمی171991موسوی راد  سيده نرگس

پردیس علومهوش مصنوعیسلطانآرمين 

پردیس علومسیستماتیک و بوم شناسی –علوم گياهی 171808خليلیزهرا           

پردیس فارابیحسابداری172944افرازمروارید

پردیس فارابیحسابداری172945شهيدزادهسيده پریسا

پردیس فارابیحقوق172505اكبریمحسن

پردیس فارابیحقوق172633الفت نيااميررضا

پردیس فارابیحقوق172465پورصفائیمعصومه

پردیس فارابیحقوق171476ذوقی اصغرپورسعيد

پردیس فارابیحقوق172016رفيعی دمنهمحمد

پردیس فارابیحقوق173515روحانی نژادسجاد

پردیس فارابیحقوق173110طيبیشبنم

پردیس فارابیحقوق172826كرمیاميرحسين

پردیس فارابیحقوق173035نامجوفرسپهر

پردیس فارابیزبان و ادبيات عربی172873تاج زاده قمیمهدیه سادات

پردیس فارابیعلوم قران و حدیث173325راثی ورعینرگس سادات

پردیس فارابیعلوم قران و حدیث173413رحيمیفاطمه

پردیس فارابیفلسفه171832توحيدیمحمدحسين



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

پردیس فارابیفلسفه172155جعفریعلی

پردیس فارابیفلسفه172941دالوریزهرا

پردیس فارابیمترجمی زبان عربی173673جنگیعلی

پردیس فارابیمترجمی زبان عربی172845رفيعی دهاقانیحوریه

پردیس فارابیمدیریت بازرگانی171442زارعان حاجی اقازینب

پردیس فارابیمدیریت بازرگانی171588زینالیمحسن

پردیس فارابیمدیریت بازرگانی171510نورمندی پوروحيد

پردیس فارابیمدیریت دولتی173791اعرابی نسبسارا

پردیس فارابیمدیریت دولتی171258داداشی زارنجیعلی اصغر

پردیس فارابیمدیریت مالی173265حاضری یزدیفرزانه

پردیس فارابیمدیریت مالی171338مسلمیعلی

پردیس فارابیمدیریت مالی171386نجفی زاده ساریالهه

پردیس كشاورزی و منابع طبيعی تکثير و پرورش آبزیان171459اسحقیمهدی

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیارزیابی و آمایش سرزمين173556رجب پورنيکوپرستو

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمشروط به تایيد شورا/ آبياری و زهکشیقربان اشرفیشروین

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیآلودگی محيط زیستاستيری فائزه 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیبازاریابی محصوالت كشاورزی173543سيادتی فينی سيد امير رضا 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیبيولوژی و بيوتکنولوژی خاك172064شکفته هره دشتشقایق 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیبيماری شناسی گياهیتوكلی اردكانی شادی 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیبيو تکنولوژی كشاورزی172272 كمالی دهقانآرمان



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیبيو تکنولوژی گياهان زراعی172840نجيب نژادپویا 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیبيولوژی و آناتومی چوب172887علی وردی خانیریحانه 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیتغذیه دام172340حسين ابادیسامان

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیتغذیه دام171985غالمیاشکان

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیتکثير و پرورش آبزیان171470جباریمحيا 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیتوليدات محصوالت گلخانه ایجعفریامير محمد 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیحشره شناسی كشاورزی172085توكلی اردكانی شادی 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیحفاظت و تنوع زیستیمهدی پور پيربازاریمریم

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیحففاظت آب و خاك181696اميریبنفشه 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیزیست فناوری مواد غذاییعباسیشيدا

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیزیست شناسی مواد غذایی171224كرمیسجاد 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیژنتيك نژادی گياهی172271نوراییآرمين 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیژنتيك و اصالح نژاد دام172244رسولی نجمه

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیژنتيك و اصالح نژاد دام173166نجارنفيسه

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیسازه های آبیسوهانییاسمين

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمشروط به تایيد شورا/ سازه های آبی173775ثابتی  سهی مسعود 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیطراحی و ساخت ماشينهای كشاورزی173404صدر الحفاظسيد مرتضی 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیعلوم زیستی جنگل171222صالحی وزیریسعيده 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیعمران و بهره برداری جنگی172433رمضانی احمد آبادیميترا

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیفضای سبزآقا زادهسيد كورش 



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیفضای سبزكروبیشایان

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیفيزیولوژی دام172191سعادت مندمرتضی 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیفيزیولوژی دامنادی شورابیمحمد

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیكامپوزیتهای لينکو سلولزی173864احمدیسيد محمد مهد ی

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیگياهان داروئی و صنعتی171693محمد عشوریفائزه 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیگياهان زینتی172485بهرامی نياپریسا 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمدیریت صنایع چوب و سلولزی173811وفائی زادفاطمه 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمدیریت و كنترل بيابان171694باقرپورمریم 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمنابع خاك و ارزیابی اراضی171783خوبیمحمد 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمهدسی فضای سبز172482علی اصغریفاطمه 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمهدسی فضای سبز172492علی پورحسين

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمهندسی صنایع غذایی171184ابریشمچیبهار 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمهندسی صنایع غذایی172032خادم عباسی مليکا

پردیس كشاورزی و منابع طبيعینوآوری و كار آفرینی در كشاورزیبنفش سيف الدینینرگس 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمدیریت توسعه كشاورزی شاهوردیكوثر 

پردیس كشاورزی و منابع طبيعیمشروط به تایيد شورا/ فناوری پس از برداشت عليپورنيما

پردیس هنرهای زیباادبيات نمایشی173834 زارع رمشتیكوروش

پردیس هنرهای زیبامازاد بر ظرفيت/ انيميشن171326نوروزیحميدرضا 

پردیس هنرهای زیباآهنگسازی172377خادمی كالنترتابا

پردیس هنرهای زیبامازاد بر ظرفيت/ آهنگسازی172398ببری فرد ثمينبهاران



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

پردیس هنرهای زیبابرنامه ریزی شهری171567روشن روشسپيده

پردیس هنرهای زیبابرنامه ریزی منطقه ای171610احسان زادهسيده تينا

پردیس هنرهای زیباپژوهش هنر172307اميربيگیجهانبخش

پردیس هنرهای زیباتاریخ هنرجهان اسالم171990حيدری جونقانیمهرناز

پردیس هنرهای زیبا(انيميشن)تصویر متحرك 171866جعفری معينحسين

پردیس هنرهای زیباتصویرسازی171864 ظریفيان قاضی خيراميرحسين

پردیس هنرهای زیباسينما172216دهقانمرضيه

پردیس هنرهای زیبامازاد بر ظرفيت/ سينما171705امينی جوكامیبهناز

پردیس هنرهای زیباطراحی شهری171479فرشچیآسانا 

پردیس هنرهای زیباطراحی صنعتی172676درگاهیشهرزاد 

پردیس هنرهای زیباطراحی صنعتی172483ضيائینيکتا 

پردیس هنرهای زیباطراحی صنعتی172360مغنيانكوثر

پردیس هنرهای زیبامازاد بر ظرفيت/ طراحی صنعتی172858بهراميانكيانا 

پردیس هنرهای زیباكارگردانی171675گياهچیایليا

پردیس هنرهای زیبامازاد بر ظرفيت/ كارگردانی171712عمادی تركانیفاطمه

پردیس هنرهای زیبامدیریت پروژه و ساخت172226مظاهریفاطمه

پردیس هنرهای زیبامدیریت شهری171607نقيبی زادهسارا

پردیس هنرهای زیبامطالعات معماری ایران173839احمدی زادهمحمد جواد

پردیس هنرهای زیبامعماری داخلی171901حاجی محمودزادهسپيده

پردیس هنرهای زیبامعماری و انرژی171887باقری لطف آبادكيميا



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

پردیس هنرهای زیبامعماری و انرژی172277كربالیی محمد حسينكيميا

پردیس هنرهای زیبامهندسی معماری172239ال داودسيدهادی

پردیس هنرهای زیبامهندسی معماری173276رشتيانزهرا سادات

پردیس هنرهای زیبامهندسی معماری171952كلهرنياآناهيتا

پردیس هنرهای زیبامهندسی معماری منظر172432گلشاهی پرشکوهشقایق

پردیس هنرهای زیبا(اتنوموزیکولوژی )موسيقی شناسی 172399معلممحمدحسين

پردیس هنرهای زیبانقاشی171702متدینپریسا 

پردیس هنرهای زیبامازاد بر ظرفيت/ نقاشی 171857مالمحمدیمرضيه 

پردیس هنرهای زیبانمایش عروسکی172322حسينیمبينا 

پردیس هنرهای زیبامازاد بر ظرفيت/ نمایش عروسکی172391شاهکارگالله

پردیس هنرهای زیبانوازندگی موسيقی ایرانی172373صفریسهند

پردیس هنرهای زیبانوازندگی موسيقی جهانی172374كفاشی اصلسينا 

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمازاد بر ظرفيت/ ادبيات پایداری-ادبيات فارسیمحمدزادهاميرحسام

دانشکده ادبيات و علوم انسانیادبيات پایداری- ادبيات فارسی 172328رحمانیمحمدرضا

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمحض- ادبيات فارسی 173954حميدشریفلومریم

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمحض- ادبيات فارسی 171535زارع بيدكیفاطمه

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمحض- ادبيات فارسی 171872محمدی سرهنگ آبادیمحدثه سادات

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمحض- ادبيات فارسی 173442نوریوحيده

دانشکده ادبيات و علوم انسانیایرانشناسی172382احمدی زادهمحمد جواد

دانشکده ادبيات و علوم انسانیایرانشناسی172997گلستانیسيده مينا



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده ادبيات و علوم انسانیباستان شناسی171996اصغری تازه ابادیحورا

دانشکده ادبيات و علوم انسانیباستان شناسیعامریان الهه

دانشکده ادبيات و علوم انسانیباستان شناسی173718معمارمشرفیدینا

دانشکده ادبيات و علوم انسانیباستان شناسی171257نجفیشهرزاد

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمازاد بر ظرفيت- باستان شناسیسلطانمرادینرگس

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمازاد بر ظرفيت- باستان شناسی اتش رزمرومينا

دانشکده ادبيات و علوم انسانیاسناد و مدارك آرشيوی و نسخه شناسی- تاریخ 172874كفاش پاریزیسوگند

دانشکده ادبيات و علوم انسانیاسناد و مدارك آرشيوی و نسخه شناسی- تاریخ 172885كفاش پاریزیسپيده

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمطالعات آسيای مركزی و قفقاز- تاریخ 173662نيك پی جورشریحنانه

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمطالعات خليج فارس- تاریخ مقيمیسيدسهيل

دانشکده ادبيات و علوم انسانیتاریخ اسالم173065محمدیان برنتیابوالفضل

دانشکده ادبيات و علوم انسانیتاریخ اسالم171434معززی نيا محمدصالح

دانشکده ادبيات و علوم انسانیتاریخ ایران اسالمی172870روحی قره شيرانفاطمه

دانشکده ادبيات و علوم انسانیتاریخ ایران اسالمی172182رئوفی فردسعيد

دانشکده ادبيات و علوم انسانیتاریخ ایران اسالمی172589شاكریمحمدمعين

دانشکده ادبيات و علوم انسانیتاریخ ایران باستان173051ملك لومارال

دانشکده ادبيات و علوم انسانیزبان و ادبيات عربی172285حبيبیهما

دانشکده ادبيات و علوم انسانیزبان و ادبيات عربی173295شاكری حسين ابادعطيه

دانشکده ادبيات و علوم انسانیزبان و ادبيات عربی172357نادعلیمونا

دانشکده ادبيات و علوم انسانیفلسفه171975امينیزهرا



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده ادبيات و علوم انسانیفلسفهصابریفرید

دانشکده ادبيات و علوم انسانیفلسفه171507نيك ذاتنگار

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمترجمی زبان عربی172286چهاردولیمحدثه

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمترجمی زبان عربی172214طباطباییمژده

دانشکده ادبيات و علوم انسانیمترجمی زبان عربی172859نوروزیمائده

دانشکده اقتصاداقتصاد انرژی173627 ابرقوییحسام الدین 

دانشکده اقتصاداقتصاد انرژی171541 هرویرادبه 

دانشکده اقتصاداقتصاد انرژی171339موالییزهرا 

دانشکده اقتصاداقتصاد توسعه171186 صفدریعلی 

دانشکده اقتصاداقتصاد محيط زیست172446 اصفهانی پور مریم

دانشکده اقتصاداقتصاد محيط زیست171618 نادریمحيا 

دانشکده اقتصاداقتصاد نظری173701 غنی پور كلخورانحسن 

دانشکده اقتصاداقتصاد نظری172710 ميرسعيد قاضینونا سادات 

دانشکده اقتصاداقتصاد نظری همتیپدرام 

دانشکده الهيات و معارف اسالمیادیان و عرفان172629فرجینرگس 

دانشکده الهيات و معارف اسالمیادیان و عرفان172536كالهدوزمصطفی 

دانشکده الهيات و معارف اسالمیادیان و عرفان172731محمدیامين

دانشکده الهيات و معارف اسالمیتاریخ و تمدن ملل اسالمی172638مرادزادهزهرا

دانشکده الهيات و معارف اسالمیعلوم قرآن و حدیث172983شریفيانفهيمه 

دانشکده الهيات و معارف اسالمیعلوم قرآن و حدیث172561صادقيان طهرانیزهرا



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده الهيات و معارف اسالمیعلوم قرآن و حدیث172026نوریسوسن سادات

دانشکده الهيات و معارف اسالمیفقه شافعی171836رحيمیحمزه

دانشکده الهيات و معارف اسالمیفقه شافعی171718محمدی اقدمعلی

دانشکده الهيات و معارف اسالمیفقه و مبانی حقوق اسالمی171907طالبی توتیروح اهلل

دانشکده الهيات و معارف اسالمیفقه و مبانی حقوق اسالمی172144كریمیفاطمه  

دانشکده الهيات و معارف اسالمیفقه و مبانی حقوق اسالمی172663مال صادقی ركن آبادیریحانه

دانشکده الهيات و معارف اسالمیمازاد بر ظرفيت/ فقه و مبانی حقوق اسالمی171751خروطی بيدختیمریم

دانشکده الهيات و معارف اسالمیفلسفه و كالم اسالمی172716سرابی جيرانبالغیالهه

دانشکده الهيات و معارف اسالمیفلسفه و كالم اسالمی172642سلطان محمدی محدثه

دانشکده الهيات و معارف اسالمیفلسفه و كالم اسالمی171835قائمیسارینا

دانشکده الهيات و معارف اسالمیفلسفه و كالم اسالمی172666محبیفاطمه

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشیحركات اصالحی172350حيدریگلچهره 

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشیحركات اصالحی172211اردستانی جعفریزینب

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشیبيومکانيك ورزشی171392قلی پور بشيریمحمد

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشیبيومکانيك ورزشی171416ميرزا طبيبیمهسا

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشیفيزیولوژی ورزشی محض172048پرویزیپردیس

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشیرشد حركتی171475رضائیمهسا

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشیامدادگر ورزشی171388سبزی كارطحانیحدیث

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشیامدادگر ورزشی171437احمدیمعصومه

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشیفيزیولوژی ورزشی كاربردی171368ميراحمدی باباحيدریسيده فاطمه



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی97مازاد بر ظرفيت ورودی / تربيت بدنی ویژه171550حقيقتی بروجنیالله

دانشکده جغرافياآب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محيطی171354صادقی سليمه 

دانشکده جغرافياجغرافيا و برنامه ریزی گردشگری173082قارائی كسمائی مهدیه 

171178نهی حسن 
سنجش ازدور و سيستم اطالعات جغرافيایی گرایش سيستم اطالعات 

جغرافيایی
دانشکده جغرافيا

172467ابوی سگرآبادیرضا
مازاد بر ظرفيت ورودی / امایش شهری- جغرافيا و برنامه ریزی شهری 

97
دانشکده جغرافيا

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق بين الملل171577ملك محمدیركسانا

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق تجاری اقتصادی بين المللی172161خوش باطنمهدی

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق تجاری اقتصادی بين المللی172473فخاریانپویا

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق ثبت171262بينشمهسا

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق جزا و جرم شناسی171576آقائینسترن

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق جزا و جرم شناسی171267بلبلیاميرحسين

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق جزا و جرم شناسی172204واحدیحسين 

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق حمل و نقل تجاری171319نایب اقانيما

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق خصوصی171456حجتییلدا

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق خصوصی172397هوشيارميالد

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق مالکيت فکری171515مهرائیعلی 

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق مالی171219رضافراميرحسين

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق مالی171256عباسی خيرآبادیمرضيه

دانشکده حقوق و علوم سياسیحقوق نفت وگاز171209كریمیمحمدصادق

دانشکده حقوق و علوم سياسیروابط بين الملل172460عامریمحمدامين



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده حقوق و علوم سياسیروابط بين الملل172506عسکریعرفان

دانشکده حقوق و علوم سياسیسياستگذری عمومی172355حسن نژادفاطمه

دانشکده حقوق و علوم سياسیسياستگذری عمومی172703حسنی سعدیزهره

دانشکده حقوق و علوم سياسیجامعه شناسی سياسی- علوم سياسی172318ناصریشبنم

دانشکده حقوق و علوم سياسیاندیشه سياسی-علوم سياسی172459یحيویسيد امير

دانشکده حقوق و علوم سياسیجامعه شناسی سياسی-علوم سياسی172332تقی زادهساغر

دانشکده حقوق و علوم سياسیجامعه شناسی سياسی-علوم سياسی172462نيك صفتمحمدامين

دانشکده حقوق و علوم سياسیاروپا- مطالعات منطقه ای172368ثقفیفاطمه

دانشکده حقوق و علوم سياسیآمریکای شمالی-مطالعات منطقه ای172525نقی زادهمطهره

دانشکده حقوق و علوم سياسیخاورميانه و شمال آفریقا-مطالعات منطقه ای172327مومناميرحسين

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیبرنامه ریزی درسی171741دارابیمحدثه

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیبرنامه ریزی درسی172848مهدوی زفرقندیزینب 

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروان شناسی تربيتی172740محمدزادهفاطمه

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی بالينی171418بوتيمازسمانه 

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیفلسفه و تاریخ آموزش و پرورش173953كمالی پور راوریمریم

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیمدیریت آموزشی171735شاهویفاطمه 

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیمشاوره خانواده171638اسدیمسعود 

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیمشاوره خانواده173128فخاریمرضيه 

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی بالينی171931ابن علیزینب 

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی تربيتی171981حسينی نژادزینب



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی شناختی گرایش علوم شناختی171924محمدیزهرا

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی شناختی گریش علوم شناختی171742نوریفاطمه

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی عمومی172932غمی لوآیناز

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی عمومی172735شفيعیفاطمه 

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی عمومی172062احمدی مجدزهرا 

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی و آموزش كودكان استثنایی171748عموزاده سماكوشطوبی

دانشکده روان شناسی و علوم تربيتیروانشناسی عمومی171787باباییمحمد

دانشکده زبانها وادبيات خارجیآموزش زبان انگليسی171763مهدیقليخاندرسا 

دانشکده زبانها وادبيات خارجیآموزش زبان روسی172539شيخ مرتضیفاطمه

دانشکده زبانها وادبيات خارجیآموزش زبان ژاپنی173776اسدالهی محبوبيانمریم

دانشکده زبانها وادبيات خارجیآموزش زبان ژاپنی بستاكی ریحانه

دانشکده زبانها وادبيات خارجیآموزش زبان فرانسه171760عرب ندوی زرندینگار

دانشکده زبانها وادبيات خارجیزبان و ادبيات فرانسه171889شهابییسنا 

دانشکده زبانها وادبيات خارجیزبان وادبيات انگليسی171776هاشمی رنجبراميرحسين

دانشکده زبانها وادبيات خارجیزبان وادبيات انگليسی171780ميركاظميانفاطمه سادات

دانشکده زبانها وادبيات خارجیزبان وادبيات فرانسه171242شيرافکنپانيذ

دانشکده زبانها وادبيات خارجیمترجمی زبان آلمانی172109راشيدی مغانلومحمد

دانشکده زبانها وادبيات خارجیمترجمی زبان فرانسه172145شجاعی برجوئیساحل

دانشکده علوم اجتماعیارتباطات171511توپچیكيميا 

دانشکده علوم اجتماعیارتباطات171710آقا محمدیمریم 



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده علوم اجتماعیارتباطات171413فتاحیمحمد رضا

دانشکده علوم اجتماعیبرنامه یزی رفاه اجتماعی171833نوروزیمعصومه 

دانشکده علوم اجتماعیبرنامه یزی رفاه اجتماعی171729فهيمیعلی 

دانشکده علوم اجتماعیبرنامه یزی رفاه اجتماعی172329بياتبيتا 

دانشکده علوم اجتماعیپژوهش علوم اجتماعی172364نوذریمصطفی

دانشکده علوم اجتماعیپژوهش علوم اجتماعی171900قربانیفائزه

دانشکده علوم اجتماعیجامعه شناسی172439عباسیامير محمد 

دانشکده علوم اجتماعیجامعه شناسی172588رحمتییونس 

دانشکده علوم اجتماعیجامعه شناسی172634سيفیسامان 

دانشکده علوم اجتماعیمردم شناسی171728یزدچیميالد 

دانشکده علوم اجتماعیمردم شناسی171551نباتیجالل 

دانشکده علوم اجتماعیمردم شناسی171582ميرزا علیمحمد 

دانشکده علوم اجتماعیمردم شناسی172101ملکشاهیپریچهر

دانشکده علوم اجتماعیمطالعات فرهنگی و رسانه171685عليخانینرگس 

دانشکده علوم اجتماعیمطالعات فرهنگی و رسانه171671نامداریمهدیه 

دانشکده علوم اجتماعیجمعيت شناسی173358وطن پرستفاطمه 

دانشکده علوم اجتماعیمازاد بر ظرفيت/ فلسفه علوم اجتماعی 172045حيدریعليرضا

دانشکده علوم اجتماعیمازاد بر ظرفيت/ مطالعات جوانان171902لطفیمریم 

دانشکده علوم اجتماعیمازاد بر ظرفيت/ پژوهش علوم اجتماعی172242نی سازمحمد صالح

دانشکده علوم اجتماعیمازاد بر ظرفيت/ مطالعات جوانان171888شوق الشعراءیگانه 



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده علوم اجتماعیمازاد بر ظرفيت/ برنامه ریزی گردشگری172834آرش مهرفرانك

دانشکده علوم اجتماعیمازاد بر ظرفيت/ مطالعات فرهنگی و رسانه171586اطيابینگار 

دانشکده علوم اجتماعیمازاد بر ظرفيت/ مطالعات جوانان173682بخشیبهاره

دانشکده علوم اجتماعیمازاد بر ظرفيت/ توسعه محلی گرایش شهری171720عسگریسارا 

دانشکده علوم اجتماعیمازاد بر ظرفيت/ مطالعات فرهنگی و رسانه171586اطيابینگار 

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی سيستم های ميکرو و نانو الکترومکانيك171762حاجی احمدیمحيا 

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی مکاترونيك171624پيله ور ابریشمكيانا

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی مکاترونيك172594محمددینیشایان 

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی مکاترونيك172929محمدیحانيه 

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی انرژی های تجدیدپذیر172419علی اكبرزادهآال 

دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی انرژی های تجدیدپذیر173952ملکیالهه

دانشکده علوم و فنون نوینتکنولوژی- مهندسی سيستم های انرژی173444قشمشمیآیدا

دانشکده مدیریتبانکداری171348خادميانكيميا

دانشکده مدیریتبانکداری171270فيروزی مقامبهنام 

دانشکده مدیریتبانکداری171294لقمانیمحمد متين

دانشکده مدیریتحسابداری171444قضاوی خوارسگانیزهرا

دانشکده مدیریتمدیریت اطالعات-علم اطالعات و دانش شناسی 171730اسدیكيميا 

دانشکده مدیریتاستراتژی- كسب و كار 172039یوسفیمينا 

دانشکده مدیریتكسب و كار بازاریابی171616ذاكر اصفهانینورمهر

دانشکده مدیریتبازاریابی- مدیریت بازرگانی 171346شکری بوسجينآرزو



نام خانوادگینام 
شماره پرونده 

ثبتی در سامانه 

جامع آموزشی

دانشکده/ پردیس نام رشته پذیرش ارشد

 دانشگاه تهران 1400-1401 ليست پذیرفته شدگان قطعی كارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 

دانشکده مدیریتبودجه و ماليه عمومی- مدیریت دولتی171236صالحی اقدمفائزه

دانشکده مدیریترفتارسازمانی- مدیریت دولتی171318عقيلیهستی

دانشکده مدیریتتحقيق در عمليات- مدیریت صنعتی171321اميریسيدامير حسين

دانشکده مدیریتمدیریت پروژه- مدیریت صنعتی171410شفيعیفاطمه

دانشکده مدیریتمدیریت زنجيره تامين- مدیریت صنعتی171299قاصدیسارا 

دانشکده مدیریتهوشمندس كسب و كار- مدیریت فناوری اطالعات 172034احمدیانهانيه

دانشکده مدیریتاستراتژی- مدیریت منابع انسانی171716نظریفاطمه

دانشکده مدیریتمطالعات آرشيوی171398نجاریمحمد

دانشکده مطالعات جهانمطالعات آمریکای التين174025رفعت نشانیاسمين 

دانشکده مطالعات جهانمطالعات آمریکای التين172166بردبارغزاله

دانشکده مطالعات جهانمطالعات كشورهای آلمانی زبان171271حدادیانرومينا 

دانشکده مطالعات جهانمطالعات كشورهای آلمانی زبان171895قاسمی همدانیپوران


