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دوراناسالمي-باستانشناسي *يزدانيسنگريعليرضا196478ادبياتوعلومانساني

دوراناسالمي-باستانشناسي *محمدپورحمزه197292ادبياتوعلومانساني

زبانوادبياتعرب *فرجيفاطمه196147ادبياتوعلومانساني

زبانوادبياتعرب *حمزهريحانه196215ادبياتوعلومانساني

زبانوادبياتعرب *حوزانمحدثه196537ادبياتوعلومانساني

دانشكدهادبياتوعلومانساني-روزانه--مطالعاتترجمهعربي *اصغريعاطفه197196ادبياتوعلومانساني

فلسفهوكالماسالمي-الهياتومعارفاسالمي *سرداريحسين196212الهياتومعارفاسالمي

فلسفهوكالماسالمي-الهياتومعارفاسالمي *جمشيديفاطمه196677الهياتومعارفاسالمي

فلسفهوكالماسالمي-الهياتومعارفاسالمي *شمسيسميه197031الهياتومعارفاسالمي

تاريخوتمدنمللاسالمي *آذرنوشستاره196881الهياتومعارفاسالمي

تاريخوتمدنمللاسالمي *مجنونيآزاده197192الهياتومعارفاسالمي

علومقرآنوحديث *قهاريسيدمصطفي196303الهياتومعارفاسالمي

علومقرآنوحديث *عليدادابهريمهسا196772الهياتومعارفاسالمي

علومقرآنوحديث *قربانيمنصورآبادحسام197061الهياتومعارفاسالمي

علومقرآنوحديث *نظاميخيرآباديمحدثه197200الهياتومعارفاسالمي

فقهومبانيحقوقاسالمي *امينسيدعليرضا196156الهياتومعارفاسالمي

فقهومبانيحقوقاسالمي *زارعاسفيدانيزهرا196301الهياتومعارفاسالمي

فقهومبانيحقوقاسالمي *محيطيعلي196466الهياتومعارفاسالمي

فقهومبانيحقوقاسالمي *خطيبيقميفرينازسادات196515الهياتومعارفاسالمي

فقهومبانيحقوقاسالمي *كوهيسجاد196914الهياتومعارفاسالمي
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فلسفهدين *ميانروديعلي196923الهياتومعارفاسالمي

فلسفهدين *احمديالقلنديسمهدي197184الهياتومعارفاسالمي

فلسفهدين *ستودهمحمدمهدي196509الهياتومعارفاسالمي

ژنتيكوبهنژاديگياهي *كيخائيزهرا196302پرديسابوريحان

علومومهندسيآبگرايشآبياريوزهكشي *بيدآباديميثاق197009پرديسابوريحان

علومومهندسيآبگرايشمنابعآب *جزايريپريسا196587پرديسابوريحان

علومومهندسيآبگرايشمنابعآب *غنيانطاهره196920پرديسابوريحان

علومومهندسيآبگرايشمنابعآب *خليليرضا196957پرديسابوريحان

علومومهندسيآبگرايشمنابعآب *بهزاديفرهاد196985پرديسابوريحان

علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *گودرزينيكتا196148پرديسابوريحان

علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *كاظميگورانسرابالميرا196411پرديسابوريحان

علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *عاشورينفيس196551پرديسابوريحان

علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *حيدريهانيه196933پرديسابوريحان

علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *اسماعيليسارا197045پرديسابوريحان

علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *جالليانسحر197071پرديسابوريحان

طراحيماشينهايكشاورزي-مهندسيمكانيكبيوسيستم *فيضبخشسارا196966پرديسابوريحان

آمار *دهقانيقباديزهرا196190پرديسعلوم

آمار *عرببيكزفرهعطيه197265پرديسعلوم

آمار *سيديالهروديزهرا197379پرديسعلوم

رياضيكاربردي *عربيمحمد196471پرديسعلوم
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رياضيكاربردي *حبيبيزهرا196618پرديسعلوم

رياضيكاربردي *محمدياناسما196829پرديسعلوم

رياضيكاربردي *مدنينژادتهرانيعليرضا197134پرديسعلوم

رياضيكاربردي *آقاجانيمائده197288پرديسعلوم

سلوليومولكولي-زيستشناسي *يحييزادهجسورثنا196162پرديسعلوم

سلوليومولكولي-زيستشناسي *تقيپوررحيميدختفرزانه197121پرديسعلوم

سلوليومولكولي-زيستشناسي *مدانلوصبا197254پرديسعلوم

سلوليومولكولي-زيستشناسي *ارجمندكرمانيغزل197300پرديسعلوم

بيوسيستماتيك-زيستشناسيجانوري *بهادريفرنوش197027پرديسعلوم

زيستشناسيسلوليوتكويني-زيستشناسيجانوري *كازرينگار196325پرديسعلوم

زيستشناسيسلوليوتكويني-زيستشناسيجانوري *ناظمزادهشعاعيغزل196329پرديسعلوم

زيستشناسيسلوليوتكويني-زيستشناسيجانوري *فالحكهنسينا196379پرديسعلوم

زيستشناسيسلوليوتكويني-زيستشناسيجانوري *سامدليريفتانه196928پرديسعلوم

زيستفناوري *كاظمينويد196384پرديسعلوم

زيستفناوري *مافيمريم196642پرديسعلوم

زيستفناوري *پوربخشسيدهادي196672پرديسعلوم

زيستفناوري *ونكزينب196785پرديسعلوم

زيستفناوري *فخرهدي196903پرديسعلوم

زيستفناوري *اسدبيگيعدنان197203پرديسعلوم

شيميپليمر-شيمي *حياتغيبيسپيده196467پرديسعلوم
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شيميپليمر-شيمي *كرميميالد197140پرديسعلوم

شيميآلي-شيمي *غفوريگورابمصطفي196722پرديسعلوم

شيميآلي-شيمي *اميريخامكانيزينب196746پرديسعلوم

شيميآلي-شيمي *اميريزينب196892پرديسعلوم

شيميآلي-شيمي *يعقوبنژادپازكيسيدهپريسا197111پرديسعلوم

شيميتجزيه-شيمي *رضاپورفشتاليزهرا196161پرديسعلوم

شيميتجزيه-شيمي *حميديپناهيلدا196912پرديسعلوم

شيميفيزيك-شيمي *خوشنيتفاطمه196474پرديسعلوم

شيميفيزيك-شيمي *فقهازادهنيلوفر196496پرديسعلوم

شيميفيزيك-شيمي *متقيزادهمهال196498پرديسعلوم

شيميفيزيك-شيمي *راهببيتا197139پرديسعلوم

شيميمعدني-شيمي *بقائينائينيعليرضا196422پرديسعلوم

شيميمعدني-شيمي *ابراهيميرامين196687پرديسعلوم

كاربردي-شيمي *كريميشادي196750پرديسعلوم

كاربردي-شيمي *عبوديحسين197143پرديسعلوم

كاربردي-شيمي *حكيمييزديغزل197249پرديسعلوم

دانشكدگانعلوم-روزانه-محاسباتنرموهوشمصنوعي-علومكامپيوتر *احمديكاسانيامين196491پرديسعلوم

دانشكدگانعلوم-روزانه-محاسباتنرموهوشمصنوعي-علومكامپيوتر *يوسفيمهربهنام196775پرديسعلوم

دانشكدگانعلوم-روزانه-محاسباتنرموهوشمصنوعي-علومكامپيوتر *مومنيميالجرديصالح196813پرديسعلوم

فيزيكگرايشاپتيكوليزر *مومنيابراهيم196270پرديسعلوم
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فيزيكگرايشاپتيكوليزر *ساقيزهرا196568پرديسعلوم

فيزيكگرايشذراتبنياديونظريهميدانها *سجاديسيدمحمدصادق196802پرديسعلوم

فيزيكگرايشفيزيكمادهچگال *موحديفردفاطمه196338پرديسعلوم

فيزيكگرايشفيزيكمادهچگال *كاظميكردآباديفاطمه196507پرديسعلوم

فيزيكگرايشفيزيكمادهچگال *فواديانامير196621پرديسعلوم

فيزيكگرايشفيزيكمادهچگال *ادهميژينا196712پرديسعلوم

فيزيكگرايشفيزيكمادهچگال *نايبيپونه196861پرديسعلوم

فيزيكگرايشفيزيكمادهچگال *امينالرعاياسبا196899پرديسعلوم

فيزيكگرايشفيزيكمادهچگال *نقويحوريهسادات197381پرديسعلوم

فيزيكگرايشگرانشوكيهانشناسي *حاجيسيدجواديعليرضا196821پرديسعلوم

حسابداري *خادمزادهبهزاد196622پرديسفارابي

حسابداري *پارساآوا197206پرديسفارابي

حقوقجزاوجرمشناسي *منظميتبارسروش196233پرديسفارابي

حقوقجزاوجرمشناسي *دشتيحوريهالسادات196824پرديسفارابي

حقوقخصوصي *شعبانيزينب196638پرديسفارابي

حقوقعمومي *مهديفرمحمد196259پرديسفارابي

حقوقعمومي *حميديامير196807پرديسفارابي

حقوقعمومي *رفعتنژادفائزه196965پرديسفارابي

حقوقعمومي *توكليفاطمه196983پرديسفارابي

علومقرآنوحديث *سهرابيمحمد196619پرديسفارابي
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علومقرآنوحديث *عافيمحمد197092پرديسفارابي

علومقرآنوحديث *احمديمحمد197310پرديسفارابي

علومقرآنوحديث *علمالهديزهره197353پرديسفارابي

كارآفريني *جعفريسيدمحمدعلي196695پرديسفارابي

مديريتآموزشي *جهانيپورعبداله196170پرديسفارابي

مديريتآموزشي *تيزهوشجالليفاطمه196171پرديسفارابي

مديريتبازرگانيگرايشبازاريابي *خوشرومينا196330پرديسفارابي

مديريتبازرگانيگرايشبازاريابي *رهنمااميرعلي196351پرديسفارابي

مديريتبازرگانيگرايشبازاريابي *ميمنديفاطمه196547پرديسفارابي

مديريتبازرگانيگرايشبازاريابي *قاسميزهرا197069پرديسفارابي

مديريتبازرگانيگرايشبازاريابي *طاهريآزادفاطمه197237پرديسفارابي

مديريتصنعتيگرايشمديريتسيستمها *پهلوانادهمحمدجواد196543پرديسفارابي

اقتصادكشاورزيگرايشبازاريابيمحصوالتكشاورزي *حاتميسحر196655پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

بيماريشناسيگياهي *آرايينژادمحمدحسين197042پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

بيوتكنولوژيكشاورزي *رمضانيكپورچاليمحمد196306پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

محمديفاطمه196605پرديسكشاورزيومنابعطبيعي
پرديس-روزانه-آموزشكشاورزيپايدارومحيطزيست-ترويجوآموزشكشاورزي *  

كشاورزيومنابعطبيعي
حشرهشناسيكشاورزي *آهنگيرشتيبيژن196849پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

ژنتيكوبهنژاديگياهي *پيامنيمحمد196996پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومداميگرايشتغذيهدام *سرزعيماميرحسين196654پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومداميگرايشتغذيهطيور *براتيشيما196205پرديسكشاورزيومنابعطبيعي
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علومداميگرايشتغذيهطيور *محمدييوسف196480پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومداميگرايشژنتيكواصالحداموطيور *غالميطاحونهميالد196648پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشآبياريوزهكشي *قربانيانمحمد196317پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشآبياريوزهكشي *قاجانيمريم197234پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشآبياريوزهكشي *ظفرمومننيما197344پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشسازههايآبي *طالبيسميرا196431پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشسازههايآبي *حقدوستمحمدرضا196670پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشسازههايآبي *جمشيدنژادمريم196819پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشسازههايآبي *فتحعليزادهفرناز197101پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشهواشناسيكشاورزي *محتشميسهيال196574پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشهواشناسيكشاورزي *اهللياريدانيال196710پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشهواشناسيكشاورزي *محمديهانيه197030پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيآبگرايشهواشناسيكشاورزي *ساالريخسرو197162پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

جواديانحامد196879پرديسكشاورزيومنابعطبيعي
روزانه-فيزيولوژيتوليدوپسازبرداشتگياهانباغباني-علومومهندسيباغباني * -

دانشكدگانكشاورزيومن
جالليانسحر197088پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

روزانه-فيزيولوژيتوليدوپسازبرداشتگياهانباغباني-علومومهندسيباغباني * -

دانشكدگانكشاورزيومن
حياتيفائزه197248پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

روزانه-فيزيولوژيتوليدوپسازبرداشتگياهانباغباني-علومومهندسيباغباني * -

دانشكدگانكشاورزيومن
امينيفاطمه197333پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

روزانه-فيزيولوژيتوليدوپسازبرداشتگياهانباغباني-علومومهندسيباغباني * -

دانشكدگانكشاورزيومن
علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *عساكرهعاطفه196238پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *زمانيمهديه196408پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *محمديوحيده197002پرديسكشاورزيومنابعطبيعي
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علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *رحمتيگلپر197057پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيباغبانيگرايشاصالحوبيوتكنولوژيگياهانباغباني *عزيزيفسندوزسحر197079پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيجنگلگرايشعمرانوبهرهبرداريجنگل *كرميسارا196570پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيشيالتگرايشتكثيروپرورشآبزيان *نيكپنجهاميراحمد196437پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيشيالتگرايشتكثيروپرورشآبزيان *حيدريگوجانيمعصومه196500پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيصنايعغذاييگرايشزيستفناوريموادغذايي *صياديمهسا196578پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيصنايعغذاييگرايشزيستفناوريموادغذايي *فرهنگيزينب196713پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيصنايعغذاييگرايشزيستفناوريموادغذايي *مسچيآيناز196733پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيصنايعغذاييگرايشزيستفناوريموادغذايي *ميرمهديراضيهسادات196741پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيصنايعغذاييگرايشزيستفناوريموادغذايي *كبيريزمانيزينب197105پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

علومومهندسيمرتع *امانيمعصومه197153پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

مديريتحاصلخيزيوزيستفناوريخاكگرايشبيولوژيوبيوتكنولوژيخاك *اميرحسينيكاميار196486پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

مديريتحاصلخيزيوزيستفناوريخاكگرايشبيولوژيوبيوتكنولوژيخاك *اسبقياننمينيسيدهخمساء197015پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

مهندسيصنايعچوبوفرآوردههايسلولزيگرايشبيولوژيوآناتومي *نيكوتدبيرعليرضا196342پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

مهندسيمكانيكبيوسيستمگرايشانرژيهايتجديدپذير *سجاديستايش196232پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

مهندسيمكانيكبيوسيستمگرايشفناوريپسازبرداشت *هاشميشبانكارهشقايق196388پرديسكشاورزيومنابعطبيعي

پژوهشهنر *تاجيكمريم196188پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *طاهرزهره196203پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *پرمهريابندهاميرحسين196219پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *نوفليثمينه196362پرديسهنرهايزيبا
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پژوهشهنر *قربانيانصالح196373پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *نجيبيافسانه196530پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *درخشانيمژده196682پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *محمدنفريكيمياسادات196708پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *محمدرضائيامير196809پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *دهقانيفرشاد196854پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *قليزادهطياررضوان196924پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *خداياريپانتهآ197008پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *افروزيمحسن197090پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *نبيپورمعصومهسادات197110پرديسهنرهايزيبا

پژوهشهنر *نوروزعليمدحت197204پرديسهنرهايزيبا

تاريختطبيقيوتحليليهنراسالمي *اشرففاطمه196364پرديسهنرهايزيبا

تاريختطبيقيوتحليليهنراسالمي *طهماسبيمحمدمهدي196432پرديسهنرهايزيبا

تاريختطبيقيوتحليليهنراسالمي *زجاجيسيدعلي196540پرديسهنرهايزيبا

تاريختطبيقيوتحليليهنراسالمي *نيكنسبزينب196864پرديسهنرهايزيبا

تاريختطبيقيوتحليليهنراسالمي *گروسيعاطفه197058پرديسهنرهايزيبا

تاريختطبيقيوتحليليهنراسالمي *داوديفروزان197089پرديسهنرهايزيبا

طراحيصنعتي *توحيديفرفاطمه196231پرديسهنرهايزيبا

طراحيصنعتي *طلوعيازناوهدانيال196274پرديسهنرهايزيبا

طراحيصنعتي *دانشپورسيدايليا196277پرديسهنرهايزيبا
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طراحيصنعتي *دهستانياردكانيآرزو196831پرديسهنرهايزيبا

طراحيصنعتي *شكوريرادفاطمه197262پرديسهنرهايزيبا

مديريتپروژهوساخت *رحيميفاطمه196953پرديسهنرهايزيبا

مديريتپروژهوساخت *بادوامهدي197125پرديسهنرهايزيبا

معماري *ابوترابيمهسا196178پرديسهنرهايزيبا

معماري *محمدپورمحدثه196328پرديسهنرهايزيبا

معماري *كريميمحمدرضا196370پرديسهنرهايزيبا

معماري *نوركجوريهانيه196381پرديسهنرهايزيبا

معماري *آرزهآزاده196445پرديسهنرهايزيبا

معماري *تفرشيفائزه196458پرديسهنرهايزيبا

معماري *بياتاكرم196534پرديسهنرهايزيبا

معماري *جابريعلي196705پرديسهنرهايزيبا

معماري *قاسميسنگيزينب196723پرديسهنرهايزيبا

معماري *محسنآباديفراهانيهانيه196735پرديسهنرهايزيبا

معماري *برادرانمطيعمحمدرضا196767پرديسهنرهايزيبا

معماري *تركزاديگانه196768پرديسهنرهايزيبا

معماري *مهدويانسيدهسعيده196789پرديسهنرهايزيبا

معماري *تودهخرمنحره196830پرديسهنرهايزيبا

معماري *عليمحمدزادهمارال196841پرديسهنرهايزيبا

معماري *عاليحسينيعبدالحميد196863پرديسهنرهايزيبا
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معماري *ابوالحسنينرگس196866پرديسهنرهايزيبا

معماري *شجاعالساداتيطنازالسادات196925پرديسهنرهايزيبا

معماري *حسنپناهكلورسميرا196942پرديسهنرهايزيبا

معماري *عطاييعارفه196944پرديسهنرهايزيبا

معماري *صفرياصلليال196948پرديسهنرهايزيبا

معماري *صباغيانطاها196952پرديسهنرهايزيبا

معماري *فريدنيفريما196963پرديسهنرهايزيبا

معماري *مقدسزادهساناز196980پرديسهنرهايزيبا

معماري *نظيريزهرا196991پرديسهنرهايزيبا

معماري *زينالپوراصلمريم197000پرديسهنرهايزيبا

معماري *خطيبزادهفائزه197022پرديسهنرهايزيبا

معماري *معروفيعلي197096پرديسهنرهايزيبا

معماري *بهراميفربهاره197133پرديسهنرهايزيبا

معماري *عليلومينا197198پرديسهنرهايزيبا

معماري *پاكنژادمحمد197212پرديسهنرهايزيبا

معماري *كاكيزادهمحمدامير197228پرديسهنرهايزيبا

معماري *سالميريحانه197238پرديسهنرهايزيبا

معماري *وطنپرستمقدمناهيد197239پرديسهنرهايزيبا

معماري *سلطانبيگيپريا197241پرديسهنرهايزيبا

معماري *عليجانزادهزهرا197311پرديسهنرهايزيبا
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معماري *حميديمحدثهالسادات197351پرديسهنرهايزيبا

هنرهايتجسمي *خانياوشانيمهسا196508پرديسهنرهايزيبا

هنرهايتجسمي *شكريحسن196585پرديسهنرهايزيبا

هنرهايتجسمي *حيدريرامشهمريم196613پرديسهنرهايزيبا

هنرهايتجسمي *ويسيعلي196689پرديسهنرهايزيبا

هنرهايتجسمي *زريابيمحمد196692پرديسهنرهايزيبا

هنرهايتجسمي *نبيپورسهراب196893پرديسهنرهايزيبا

هنرهايتجسمي *كاويانيفرناز197131پرديسهنرهايزيبا

هنرهايتجسمي *سلطانمحمديالهام197138پرديسهنرهايزيبا

هنرهايتجسمي *پاكروانزهرا197164پرديسهنرهايزيبا

نانوالكترونيك-فناورينانو *تفتيوحيد197175پرديسدانشكدههايفني

محيطزيستگرايشبرنامهريزيمحيطزيست *عرفانينسبصالحه197073پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشالكترونيك *جعفرزادهسهند196222پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشالكترونيك *كوخائيمريم196288پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشالكترونيك *موسويآزادهسادات196531پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشالكترونيك *رضائيفخرشيما196718پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشالكترونيك *شاهپرورياحسان197097پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشالكترونيك *رجائيانابوالفضل197216پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشالكترونيك *جانيپوررباطيفاطمه197236پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشالكترونيك *شكوهيمحمدحسين197295پرديسدانشكدههايفني
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مهندسيبرقگرايشقدرت *ايكانيعليرضا196196پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *تهذيبيرژين196216پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *سلطانيمحمديمحمد196291پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *اقباليانآرانيعليمحمد196300پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *عبداللهيوشوائيعباس196450پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *اسديحسين196526پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *اسماعيلزادهمنصور196674پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *آزموناسمرودسعيد196748پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *حسينخانيمحمدرضا196766پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *اسماعيليفاطمه196778پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *قوامينژادمهدي196917پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *بهكامرضا196930پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *عطاييكچويياميرحسين196962پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *منعميبيدگليمهديه196993پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *رستميكيسميحسين197098پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *خوبيارپورسعيد197128پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *نصرالهزادهساروينريمان197135پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *رضايياميرحسين197160پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشقدرت *عبادالهيمحمد197274پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *محمديعليرضا196185پرديسدانشكدههايفني
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مهندسيبرقگرايشكنترل *يكتامقدمنودهيحسين196356پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *رضاپورسرمستانيمنيژه196545پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *علويسيداميررضا196635پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *مرزبنداميررضا196665پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *عزتيبابيزينب196845پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *آقازمانياميرمحمد196891پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *احمديمحمدجواد196904پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *شيخاحمديسيدهيمن196968پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *جواهريپورمهسا196981پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *كالنتريشادي197040پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *محمديدشتكيسعيد197112پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشكنترل *رحمانيانكوشككيآرمينه197337پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشمخابراتسيستم *افضلينوشين196280پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشمخابراتسيستم *گرجيزهرا196691پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشمخابراتسيستم *عبدليزفرقنديفرزانه197157پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشمخابراتسيستم *خالقيدختعارفه197174پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشمخابراتميدانوموج *صادقياحسان196345پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشمخابراتميدانوموج *نوروزيرزانياميرحسين196390پرديسدانشكدههايفني

مهندسيبرقگرايشمخابراتميدانوموج *اسمعيليدستجرديپورپريسا197044پرديسدانشكدههايفني

مهندسيپزشكيگرايشبيوالكتريك *سجاديجاغرقسيدمصطفي196606پرديسدانشكدههايفني
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مهندسيپزشكيگرايشبيوالكتريك *عليداديمهسا196658پرديسدانشكدههايفني

مهندسيپزشكيگرايشبيوالكتريك *كيامرزپوياا196886پرديسدانشكدههايفني

مهندسيپزشكيگرايشبيوالكتريك *نصوحيمرجان196913پرديسدانشكدههايفني

مهندسيپزشكيگرايشبيوالكتريك *ديانيزهرا196994پرديسدانشكدههايفني

مهندسيپزشكيگرايشبيوالكتريك *نجفيمحدثه197305پرديسدانشكدههايفني

مهندسيپزشكيگرايشبيوالكتريك *يوسفيپوربهزاد197364پرديسدانشكدههايفني

مهندسيپزشكيگرايشبيومكانيك *نصيريفاطمه196678پرديسدانشكدههايفني

مهندسيپليمر *داداشيپارسا196443پرديسدانشكدههايفني

مهندسيپليمر *زندياليپينكاسعد197053پرديسدانشكدههايفني

مهندسيسيستمهايانرژيگرايشانرژيومحيطزيست *برزيگراميرحسين196377پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *عباسيفاطمه196416پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *باقرينيلوفر196454پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *تقويصادق196464پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *خوشاندامعلي196527پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *نوريمريم196553پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *شاهمراديكياكاليهزهرا196599پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *پاكزادسيدآرش196706پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *رستميراوريمهرانگيز196870پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *باقرنوهسيهاله196878پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *عاشورزادهزهرا197210پرديسدانشكدههايفني
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مهندسيشيمي *مهدويميناسادات197335پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيمي *حقپناهطاهره197346پرديسدانشكدههايفني

مهندسيشيميگرايشبيوتكنولوژي *كيانيرادسهيل196880پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *فنائيسيدعلي196281پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *ياريشيرمردنسيم196415پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *حقبيانمهدي196451پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *اسماعيلپورنگين196751پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *ملكيسارينا196800پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *مراديروژين196873پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *محمودزادهشايا196970پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *محمديهادي197003پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *قضاوينفيسه197224پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *اسديدليوندعليرضا197230پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *تجاسبپوريا197233پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *كلهريفاطمه197269پرديسدانشكدههايفني

مهندسيصنايع *ساداتاخوينيلوفر197304پرديسدانشكدههايفني

مهندسيطراحيمحيطزيست *اسحقيفاطمه196724پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشزلزله *مهدويكركانحميدرضا196359پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشزلزله *روشنيمهيار196611پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشزلزله *جمشيديانسارا196669پرديسدانشكدههايفني
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مهندسيعمرانگرايشزلزله *خسرويانمسعود196684پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشزلزله *بختياريمهران196717پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشزلزله *بكتاششايان196995پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشزلزله *كوثرينيما197188پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشزلزله *بخشايشياشار197327پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشژئوتكنيك *محزونآرمان196181پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشژئوتكنيك *بهمنپورعليرضا196361پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشژئوتكنيك *ميرباقريسيدمحمدحسين196419پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشژئوتكنيك *ميرقاسميمحمدحسن196699پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشژئوتكنيك *الماسيكوپائيمحمد196867پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشژئوتكنيك *كالنكيحسامالدين197032پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشسازه *فتحالهپوراميرحسين196163پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشسازه *گنجيزادهزوارهاميرحسين196565پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشسازه *ملكيعلي196823پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشسازه *صرافيعلي196919پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشسازه *دهقانيانسيفاهلل197087پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشسازه *يزدانيمهدي197220پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشسازه *آذريپريسا197247پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشسازه *حاجيسليمانينگين197257پرديسدانشكدههايفني

مهندسيعمرانگرايشسازه *دانشپسندمحمدرضا197286پرديسدانشكدههايفني
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مهندسيعمرانگرايشسازه *زيارتياميرعلي197345پرديسدانشكدههايفني

مهندسيفناورياطالعات *بهرامپورلمرسحر196774پرديسدانشكدههايفني

مهندسيفناورياطالعات *فيضيانفاطمه197080پرديسدانشكدههايفني

مهندسيفناورياطالعات *دهقانيمحمد197176پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشمعماريسيستمهايكامپيوتري *عبدالصالحياعظمسادات196814پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشمعماريسيستمهايكامپيوتري *بهراميمحمد197251پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *فرخمحمدرضا196289پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *نصرالهيزهرا196668پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *پورعليآقامحليحديثه196727پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *آذريجوبيتا196739پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *پيمانيرادسمانه196793پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *رجاييابيانهفرزانه196820پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *برقالمععلي196947پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *كسائيسيدمحمدسجاد197148پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *خاتميعليرضا197340پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشنرمافزار *هاشميعالمراضيه197358پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *سلطانعليزادهملكيحميدرضا196378پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *صمصاميمحمدمهدي196552پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *هاشميمريمسادات196609پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *فقيهايمانيصباسادات196725پرديسدانشكدههايفني
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مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *بارونيسارا196872پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *سليمانيمهسا197001پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *صالحيچگنيرضا197035پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *استادينجارمحمد197116پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *ناديسينا197296پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *فائزصابره197361پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *وطنيفاطمه197369پرديسدانشكدههايفني

مهندسيكامپيوترگرايشهوشمصنوعيورباتيكز *طالبيانمبينا197371پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمحيطزيستگرايشآبوفاضالب *كالنتريمهدي197273پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمحيطزيستگرايشآلودگيهوا *پرتاشسيدسهند197010پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمحيطزيستگرايشسواحل *رمضانيمحمدمهدي197070پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمحيطزيستگرايشمنابعآب *سميعينيافاطمه196173پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمحيطزيستگرايشمنابعآب *سلمكصبا196690پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمحيطزيستگرايشمنابعآب *استپانيانآوروشنرافي197384پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشتبديلانرژي *اسفنجانيپويا196237پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشتبديلانرژي *تكيارسيدپرهام196266پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشتبديلانرژي *شهسواريارغوان196653پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشتبديلانرژي *احمدزادهمهدي196773پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشتبديلانرژي *مژدهبخشمفردياسمن196834پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشتبديلانرژي *خسرويحسين196974پرديسدانشكدههايفني



مجموعه رشته
شماره پرونده 

داوطلب
انتخابي (هاي)گرايش نام خانوادگي و نام

 دانشگاه تهران 1401-1402سال  (استعداد درخشان  )لیست پذيرفته شدگان اولیه دکتري تخصصي بدون آزمون

مهندسيمكانيكگرايشتبديلانرژي *محمديمحمدهادي197041پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشتبديلانرژي *خصافهاني197217پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشساختوتوليد *محمدزادهكوملهمحمد196166پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشساختوتوليد *سليمانالياس196790پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشساختوتوليد *شريفيميالد196901پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشساختوتوليد *زرخواهنوا197013پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشساختوتوليد *كردياميد197029پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهديناميك،كنترلوارتعاشات *كوچكيانفرداميد196250پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهديناميك،كنترلوارتعاشات *رخيزينب196355پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهديناميك،كنترلوارتعاشات *حسينليسيدعلي196624پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهديناميك،كنترلوارتعاشات *محمدپورجاغرقفائزه197142پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهديناميك،كنترلوارتعاشات *دادرسجوانشهريار197150پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهديناميك،كنترلوارتعاشات *رضائيپرهام197168پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهديناميك،كنترلوارتعاشات *عسگريحجت197218پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهديناميك،كنترلوارتعاشات *سميعياصفهانيسامان197250پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهديناميك،كنترلوارتعاشات *وثوقيفردالناز197279پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهمكانيكجامدات *صابريگركانيعليرضا197276پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهمكانيكجامدات *عسكريمحدثه197312پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهمكانيكجامدات *اميرينيامحمدصادق197348پرديسدانشكدههايفني

مهندسيمكانيكگرايشطراحيكاربرديشاخهمكانيكجامدات *عليرضاييپورسعيد197354پرديسدانشكدههايفني
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مهندسيموادومتالورژي *هماييصحرا196176پرديسدانشكدههايفني

مهندسيموادومتالورژي *دريابانمرجان196781پرديسدانشكدههايفني

مهندسيموادومتالورژي *حسنآباديمحمد197074پرديسدانشكدههايفني

مهندسيموادومتالورژي *حاجيانكرهروديمرتضي197102پرديسدانشكدههايفني

(مخازن)مهندسينفت *زلكينژادعلي196155پرديسدانشكدههايفني

(مخازن)مهندسينفت *طالبيعليرضا196667پرديسدانشكدههايفني

(مخازن)مهندسينفت *سرافرازيشيوا197289پرديسدانشكدههايفني

(مخازن)مهندسينفت *بسطاميداريوش197313پرديسدانشكدههايفني

مهندسينقشهبرداريگرايشژئودزي *شيرافكنشايان196812پرديسدانشكدههايفني

مهندسينقشهبرداريگرايشسنجشازدور *محمديمينا196623پرديسدانشكدههايفني

مهندسينقشهبرداريگرايشسنجشازدور *بهراميهژير197023پرديسدانشكدههايفني

مهندسينقشهبرداريگرايشسيستمهاياطالعاتمكاني *دهنويئيالقمسلم196335پرديسدانشكدههايفني

مهندسينقشهبرداريگرايشسيستمهاياطالعاتمكاني *مراديكالردهزهرا196869پرديسدانشكدههايفني

مهندسينقشهبرداريگرايشفتوگرامتري *عبدالهيعلي196413پرديسدانشكدههايفني

مهندسينقشهبرداريگرايشفتوگرامتري *مطيبسروش197004پرديسدانشكدههايفني

مهندسينقشهبرداريگرايشفتوگرامتري *زاورحسين197093پرديسدانشكدههايفني

مهندسينقشهبرداريگرايشفتوگرامتري *قهرلومهديه197194پرديسدانشكدههايفني

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *صفريفائزه196167تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *يساوليشراهيمحمد196187تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *فخريميرزانقاحسان196298تربيتبدنيوعلومورزشي



مجموعه رشته
شماره پرونده 

داوطلب
انتخابي (هاي)گرايش نام خانوادگي و نام

 دانشگاه تهران 1401-1402سال  (استعداد درخشان  )لیست پذيرفته شدگان اولیه دکتري تخصصي بدون آزمون

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *خدابخشيترگل196656تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *افتخاريالهام196862تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *سروشفردزهرا196940تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *بختياريخوشيما197014تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *محمديخاصسيدهصبا197062تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *مومنپورسروش197222تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *صادقيمهسا197315تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *صيديعلي197388تربيتبدنيوعلومورزشي

آسيبشناسيورزشيوحركاتاصالحي *پورجعفريجرجافكيبهناز197389تربيتبدنيوعلومورزشي

رفتارحركتي-تربيتبدنيوعلومورزشي *جزينيفريبا196938تربيتبدنيوعلومورزشي

رفتارحركتي-تربيتبدنيوعلومورزشي *باقرزادهكيانا197147تربيتبدنيوعلومورزشي

رفتارحركتي-تربيتبدنيوعلومورزشي *دهقاننيريالهام197372تربيتبدنيوعلومورزشي

فيزيولوژيورزشي *مردعليزادهحانيه196197تربيتبدنيوعلومورزشي

فيزيولوژيورزشي *عليعسكريفرشيد196649تربيتبدنيوعلومورزشي

فيزيولوژيورزشي *دليرانيمريم196685تربيتبدنيوعلومورزشي

فيزيولوژيورزشي *اميريحسين196796تربيتبدنيوعلومورزشي

فيزيولوژيورزشي *حضوريطاهره196848تربيتبدنيوعلومورزشي

فيزيولوژيورزشي *طيبيخرميناصره197298تربيتبدنيوعلومورزشي

مديريتورزشي *فريدنياحسين196184تربيتبدنيوعلومورزشي

مديريتورزشي *خسرويفارسانياميرمحمد196228تربيتبدنيوعلومورزشي



مجموعه رشته
شماره پرونده 

داوطلب
انتخابي (هاي)گرايش نام خانوادگي و نام

 دانشگاه تهران 1401-1402سال  (استعداد درخشان  )لیست پذيرفته شدگان اولیه دکتري تخصصي بدون آزمون

مديريتورزشي *ابوالحسينيعلي196309تربيتبدنيوعلومورزشي

مديريتورزشي *سواريمحمدامين196837تربيتبدنيوعلومورزشي

مديريتورزشي *مهريسامان196978تربيتبدنيوعلومورزشي

مديريتورزشي *رجبيانمريم197081تربيتبدنيوعلومورزشي

مديريتورزشي *قادرخانيمحمد197264تربيتبدنيوعلومورزشي

مديريتورزشي *بستاكيمحمد197375تربيتبدنيوعلومورزشي

جغرافياوبرنامهريزيروستايي *حصاركيزادزهرا197078جغرافيا

جغرافياوبرنامهريزيشهري *اسكوئيارسعلي196154جغرافيا

جغرافياوبرنامهريزيشهري *قاضياسالم196235جغرافيا

جغرافياوبرنامهريزيشهري *اسكوييزادهفاطمه196363جغرافيا

جغرافياوبرنامهريزيشهري *اخوانانورياميررضا196463جغرافيا

جغرافياوبرنامهريزيشهري *سعيديسجاد196817جغرافيا

جغرافياوبرنامهريزيشهري *وفاداريكمارعلياداود197019جغرافيا

جغرافياوبرنامهريزيشهري *بشيرمشهديمحدثه197338جغرافيا

جغرافيايسياسي *قربانيسپهرپريسا196240جغرافيا

جغرافيايسياسي *برادرانمطيعشقايق196517جغرافيا

سنجشازدوروسامانهاطالعاتجغرافيايي *نخجيريآرمين196452جغرافيا

سنجشازدوروسامانهاطالعاتجغرافيايي *فيروزيزديمينا196703جغرافيا

سنجشازدوروسامانهاطالعاتجغرافيايي *فخرالدينمهديه197260جغرافيا

سنجشازدوروسامانهاطالعاتجغرافيايي *جسريناهيد197297جغرافيا



مجموعه رشته
شماره پرونده 

داوطلب
انتخابي (هاي)گرايش نام خانوادگي و نام

 دانشگاه تهران 1401-1402سال  (استعداد درخشان  )لیست پذيرفته شدگان اولیه دکتري تخصصي بدون آزمون

حقوقبينالمللعمومي *غالميميانسراييمعصومه196333حقوقوعلومسياسي

حقوقبينالمللعمومي *رئوفيامين196410حقوقوعلومسياسي

حقوقبينالمللعمومي *شريفيكيامحمدعلي197350حقوقوعلومسياسي

حقوقبينالمللعمومي *عليپناهرضا197352حقوقوعلومسياسي

حقوقتجارتوسرمايهگذاريبينالمللي *آقاسيجاويدمازيار196564حقوقوعلومسياسي

حقوقتجارتوسرمايهگذاريبينالمللي *عربريحانه196709حقوقوعلومسياسي

حقوقتجارتوسرمايهگذاريبينالمللي *رحيميمهرآرش196711حقوقوعلومسياسي

حقوقتجارتوسرمايهگذاريبينالمللي *عليزاددستجردخاطره196956حقوقوعلومسياسي

حقوقتجارتوسرمايهگذاريبينالمللي *گليكلثومه197169حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *جهانشاهيآرتين196248حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *كريمينيكمينا196282حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *مهردارقائمقاميگلريز196740حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *جيهونيبهزاد196836حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *كاتبدامغانيمحمدمهدي196860حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *كالنترزادهسعدآبادسجاد196921حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *ثابتقدمفاطمه196934حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *صياديصادق196976حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *نجفيخواهمحيا197283حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *كبيريشاهآبادمحمدامين197294حقوقوعلومسياسي

حقوقخصوصي *ميالنيسيدمصطفي197341حقوقوعلومسياسي



مجموعه رشته
شماره پرونده 

داوطلب
انتخابي (هاي)گرايش نام خانوادگي و نام

 دانشگاه تهران 1401-1402سال  (استعداد درخشان  )لیست پذيرفته شدگان اولیه دکتري تخصصي بدون آزمون

حقوقعمومي *زراعتمحدثه196239حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *آقائيمهرداد196847حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *محمديمحمدرضا196932حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *نجفيجواد197151حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *فيروزيمهديه197179حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *راستييروجنيحسن197208حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *نمازيدانيال197227حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *موهبتياحسان197271حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *كهنمهرمهدي197277حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *واشقانيفراهانيرضوان197280حقوقوعلومسياسي

حقوقعمومي *عليزادهسروش197355حقوقوعلومسياسي

روابطبينالملل *ميراحمديدرياسريسيدعلي196220حقوقوعلومسياسي

روابطبينالملل *طاهريمحمدرضا196502حقوقوعلومسياسي

روابطبينالملل *سلطانيرنانيمحمد196729حقوقوعلومسياسي

روابطبينالملل *خاموشيمحمدمهدي197246حقوقوعلومسياسي

روابطبينالملل *فرهنگفاطمه197367حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشانديشههايسياسي *عليپوراسيرياحمدرضا196679حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشانديشههايسياسي *مطيعيزهرا196686حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشانديشههايسياسي *متقيسارا197278حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشجامعهشناسيسياسي *كاميابيكيانا196322حقوقوعلومسياسي



مجموعه رشته
شماره پرونده 

داوطلب
انتخابي (هاي)گرايش نام خانوادگي و نام

 دانشگاه تهران 1401-1402سال  (استعداد درخشان  )لیست پذيرفته شدگان اولیه دکتري تخصصي بدون آزمون

علومسياسيگرايشجامعهشناسيسياسي *سبحانيمحمد197021حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشجامعهشناسيسياسي *عربعليرضا197136حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشسياستگذاريعمومي *ناصريكردهدهمهدي197173حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشسياستگذاريعمومي *اكرميمائده197291حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشمسائلايران *آقاجانيسميه196257حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشمسائلايران *مزدخواهاحسان196448حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشمسائلايران *پازوكيمحمد196518حقوقوعلومسياسي

علومسياسيگرايشمسائلايران *ايروانيالداغيرضا196826حقوقوعلومسياسي

مطالعاتمنطقهاي *دمرچيلوفاطمه196468حقوقوعلومسياسي

مطالعاتمنطقهاي *افاضلفاطمه196485حقوقوعلومسياسي

مطالعاتمنطقهاي *لطفيميالد196506حقوقوعلومسياسي

مطالعاتمنطقهاي *آقائيبيكلواسانيروزبه196610حقوقوعلومسياسي

مطالعاتمنطقهاي *وجديسيچانيمحمدصادق197085حقوقوعلومسياسي

مطالعاتمنطقهاي *جعفريپاسكيابيمحمدرضا197129حقوقوعلومسياسي

ايمنيشناسي *هوشمندپويا196165دانشكدهدامپزشكي

ايمنيشناسي *موسويينگجهسيدسجاد197252دانشكدهدامپزشكي

برنامهريزيدرسي *آزاددوالبيبهروز196153دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

برنامهريزيدرسي *رهاييعلي196224دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

برنامهريزيدرسي *زارعشيخكالئيسيدفاطمه196546دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

برنامهريزيدرسي *عليپورخاتون196632دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي



مجموعه رشته
شماره پرونده 

داوطلب
انتخابي (هاي)گرايش نام خانوادگي و نام

 دانشگاه تهران 1401-1402سال  (استعداد درخشان  )لیست پذيرفته شدگان اولیه دکتري تخصصي بدون آزمون

روانشناسيتربيتي *اعتماديفائزه196375دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيتربيتي *اسكندريخزاقينجمه196721دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيتربيتي *وكيليمطهره196749دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيتربيتي *برجستهجهرميآيدا196926دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيتربيتي *اكبريمقدمكاخكيمطهره196979دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيتربيتي *رمضانزادهتبريزمحمد197038دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيتربيتي *مستفيضينيكو197066دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيتربيتي *كوكبعلي197115دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيتربيتي *نژاديانالناز197331دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

اموزشكودكاناستثنايي-روانشناسي *عبدالهيفاطمه196334دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

اموزشكودكاناستثنايي-روانشناسي *مقصوديمحمدحسين196744دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

اموزشكودكاناستثنايي-روانشناسي *يحييزادهكوثر196884دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

اموزشكودكاناستثنايي-روانشناسي *بساطيعرفان197193دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

اموزشكودكاناستثنايي-روانشناسي *طهمورثمينا197259دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

اموزشكودكاناستثنايي-روانشناسي *سلطانيزهرا197317دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *كالنترهرمزيبعثت196146دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *جانيمسيح196260دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *گالشيعليآبادصدري196279دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *قنادزادگانفاطمه196350دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *مظلومزادهمحمدرضا196424دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي



مجموعه رشته
شماره پرونده 

داوطلب
انتخابي (هاي)گرايش نام خانوادگي و نام

 دانشگاه تهران 1401-1402سال  (استعداد درخشان  )لیست پذيرفته شدگان اولیه دکتري تخصصي بدون آزمون

روانشناسيسالمت *نصيريانفائزه196430دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *رضاعليزادهمهسا196441دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *شيرازيسوسن196482دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *كامرانوندمهنوش196483دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *زمانيمهشيد196581دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *عزيزيسميه196614دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *بخشيخانشيرسما196629دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *هاشمينسبزهره196707دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *ابراهيمنژادمقدمسمانه196736دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *مهرآورزهرا196745دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *سعيدفاطمهسادات196822دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *سلمانيفرشته196898دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *رحمانيفاطمه196939دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *رزاقيمريم196954دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *عسگريزادهاحمد197034دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *غالمزادشكيبا197063دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *سلطانيفاطمه197161دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *سميعيفاطمه197177دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *بكيزادهفرح197195دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *عبدالهزادهحسنا197209دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي



مجموعه رشته
شماره پرونده 

داوطلب
انتخابي (هاي)گرايش نام خانوادگي و نام

 دانشگاه تهران 1401-1402سال  (استعداد درخشان  )لیست پذيرفته شدگان اولیه دکتري تخصصي بدون آزمون

روانشناسيسالمت *هونجانيمهسا197225دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *قنبرينگار197242دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *فوالديفاطمه197243دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

روانشناسيسالمت *نصرتيپريسا197267دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

سنجشواندازهگيري *صباغيفاطمه197155دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

سنجشواندازهگيري *شيردلميالد197191دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

فلسفهتعليموتربيت *محسنيكيانعيمه197106دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

فلسفهتعليموتربيت *پارچهبافدولتيعليرضا197118دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

فلسفهتعليموتربيت *بهورزهرا197167دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

فلسفهتعليموتربيت *فرخندهامير197391دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

مديريتآموزشي *محمديحسن196221دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

مديريتآموزشي *حسنبنديمهناز196246دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

مديريتآموزشي *عشاقياميد196832دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

مديريتآموزشي *جعفرپورمرزونيزهرا197037دانشكدهروانشناسيوعلومتربيتي

(نانوبيوتكنولوژي)ريززيستفناوري *بياتعليرضا196575دانشكدهعلوموفنوننوين

(نانوبيوتكنولوژي)ريززيستفناوري *پاكنيافاطمه196726دانشكدهعلوموفنوننوين

(نانوبيوتكنولوژي)ريززيستفناوري *پتفتركسانا196779دانشكدهعلوموفنوننوين

(نانوبيوتكنولوژي)ريززيستفناوري *شاطريفاطمه196801دانشكدهعلوموفنوننوين

(نانوبيوتكنولوژي)ريززيستفناوري *عسگريسينا196856دانشكدهعلوموفنوننوين

(نانوبيوتكنولوژي)ريززيستفناوري *رسوليليال197028دانشكدهعلوموفنوننوين
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مهندسيپزشكيگرايشبيومتريال *عسكريشادي196349دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيپزشكيگرايشبيومتريال *حريرفروشدنيا196460دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيسيستمهايانرژيگرايشفناوريانرژي *گودرزيكاميار196815دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيسيستمهايانرژيگرايشفناوريانرژي *خزاعيزهرا197024دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيسيستمهايانرژيگرايشفناوريانرژي *آشفتهحسين197113دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيسيستمهايانرژيگرايشفناوريانرژي *تمجيدشبستريسارا197245دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيسيستمهايانرژيگرايشمدلسازيانرژي *اسقانيانعليرضا196512دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيسيستمهايانرژيگرايشمدلسازيانرژي *ذوالفقاريزهرا196742دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيسيستمهايانرژيگرايشمدلسازيانرژي *ممبنينويد196922دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيسيستمهايانرژيگرايشمدلسازيانرژي *آسايشزارچيروحاهلل197373دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيفناورياطالعات *رحيميسپيده196539دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيفناورياطالعات *سرداريانقاسمآباديعلي197060دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيمكاترونيك *اكرميمحمدرضا196620دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيمكاترونيك *بياتمحمدحسين197055دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيمكاترونيك *اسدپورميالد197095دانشكدهعلوموفنوننوين

سازههايهوايي-مهندسيهوافضا *وكيليخديجه197383دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيهوافضاگرايشديناميكپروازوكنترل *ابراهيمياحمد196183دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيهوافضاگرايشفضايي *نعمتيمحمدحسين196492دانشكدهعلوموفنوننوين

مهندسيهوافضاگرايشفضايي *ثناييرويا196499دانشكدهعلوموفنوننوين

آموزشزبانروسي *اسمعيليحميديمژگان196601زبانهاوادبياتخارجي
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آموزشزبانروسي *ديانتيزهرا196808زبانهاوادبياتخارجي

آموزشزبانروسي *سليمانياميرفرهاد196972زبانهاوادبياتخارجي

حيدريفاطمه196664علوماجتماعي
دانشكدهعلوماجتماعي-روزانه-جامعهشناسياقتصاديوتوسعه-جامعهشناسي *  

تهران
دانشكدهعلوماجتماعيتهران-روزانه-جامعهشناسيفرهنگي-جامعهشناسي *خانمحمديعلي196481علوماجتماعي

دانشكدهعلوماجتماعيتهران-روزانه-جامعهشناسيفرهنگي-جامعهشناسي *محمدياكبر197258علوماجتماعي

دانشكدهعلوماجتماعيتهران-روزانه-جامعهشناسيتوسعهاجتماعيروستايي *صياديانبرخوردارمحدثه197103علوماجتماعي

جمعيتشناسي *كاظميمريم196885علوماجتماعي

دانشاجتماعيمسلمين *شيخيشجاعالدين196287علوماجتماعي

دانشاجتماعيمسلمين *جمالزادهمحمدحسين196399علوماجتماعي

رفاهاجتماعي *ميرجانيسرويسميرا196434علوماجتماعي

رفاهاجتماعي *بهرامينصرپروين196816علوماجتماعي

علومارتباطات *جبارپورفائزه196396علوماجتماعي

علومارتباطات *افشانيفريده196630علوماجتماعي

علومارتباطات *خرميشادزينب196761علوماجتماعي

علومارتباطات *نظريانسياهپوشفاطمه197006علوماجتماعي

علومارتباطات *مؤمنيعلي197017علوماجتماعي

علومارتباطات *شمساسمعيليمعصومه197086علوماجتماعي

مردمشناسي *شهبازيريحانه196811علوماجتماعي

مردمشناسي *سرافرازيوسف196905علوماجتماعي

كارآفريني *سيفيكارقميمريم196414كارآفريني
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كارآفريني *سراجوجيهه197047كارآفريني

كارآفريني *متوليعلي197268كارآفريني

كارآفريني *ارجمنديباسمنجصنم197326كارآفريني

سياستگذاريعلموفناوري *رامبدرامين196439مديريت

ماليگرايشبانكداري *ويسيحسين196236مديريت

ماليگرايشبانكداري *شهبازيمحمد196313مديريت

ماليگرايشبانكداري *صباحيبيتا197130مديريت

ماليگرايشبانكداري *رضاييعلي197185مديريت

ماليگرايشمهندسيمالي *شاهقليانعليرضا196202مديريت

ماليگرايشمهندسيمالي *غالميجاللالدين196525مديريت

ماليگرايشمهندسيمالي *انصاريمحمدعلي196977مديريت

ماليگرايشمهندسيمالي *آتشروزهانيه197126مديريت

ماليگرايشمهندسيمالي *رستميرادمژگان197165مديريت

ماليگرايشمهندسيمالي *ناذرگايانه197362مديريت

مديريتبازرگانيگرايشمديريتبازاريابي *روانستانپوريا196160مديريت

مديريتبازرگانيگرايشمديريتبازاريابي *تقويعليداشرضا196218مديريت

مديريتبازرگانيگرايشمديريتبازاريابي *محمديپورالهام196673مديريت

مديريتبازرگانيگرايشمديريتبازاريابي *زارعاشكذريپريساسادات196795مديريت

مديريتبازرگانيگرايشمديريتبازاريابي *طالبيمهدي196857مديريت

مديريتبازرگانيگرايشمديريتبازاريابي *اشرفزادهافشارافسانه197253مديريت
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مديريتبازرگانيگرايشمديريتبازاريابي *خسروپوريفاطمه197270مديريت

مديريتبازرگانيگرايشمديريتبازاريابي *فيضمحمدرسول197323مديريت

مديريتبازرگانيگرايشمديريتسياستگذاريبازرگاني *نصرتپناهرسول197049مديريت

مديريتبازرگانيگرايشمديريتسياستگذاريبازرگاني *هزارينرگس197094مديريت

مديريتدولتيگرايشتصميمگيريوخطمشيگذاريعمومي *تقيپوراختريآرش196636مديريت

مديريتدولتيگرايشمديريتمنابعانساني *رستمياروشكيالهه196344مديريت

مديريتدولتيگرايشمديريتمنابعانساني *طاهريسينا197054مديريت

مديريتدولتيگرايشمديريتمنابعانساني *اسكندرينيره197256مديريت

مديريتصنعتيگرايشتحقيقدرعمليات *جهانشاهينژادفرشيد196453مديريت

مديريتصنعتيگرايشتحقيقدرعمليات *جعفريسرونيزهرا196589مديريت

مديريتصنعتيگرايشتحقيقدرعمليات *يافتيانفاطمه196794مديريت

مديريتصنعتيگرايشتحقيقدرعمليات *جواهريانحميدرضا196915مديريت

مديريتصنعتيگرايشتحقيقدرعمليات *راستيعلي197144مديريت

مديريتصنعتيگرايشتحقيقدرعمليات *اماميفاطمه197261مديريت

مديريتصنعتيگرايشتحقيقدرعمليات *عظيميمليحه197306مديريت

مديريتفناورياطالعاتگرايشكسبوكارهوشمند *صدريخواهشيخآبادياميررضا196310مديريت

مديريتفناورياطالعاتگرايشكسبوكارهوشمند *گلدوزاشكان196465مديريت

مديريتفناورياطالعاتگرايشكسبوكارهوشمند *صفريهادي197287مديريت

بيوانفورماتيك *اسداهللپورچمازيمجتبي196261بيوفيزيك-مركزتحقيقاتبيوشيمي

بيوانفورماتيك *نوروزيطيوالفرشته196586بيوفيزيك-مركزتحقيقاتبيوشيمي
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بيوشيمي *نيازيپرناز196484بيوفيزيك-مركزتحقيقاتبيوشيمي

بيوشيمي *دهقانيدرنا196747بيوفيزيك-مركزتحقيقاتبيوشيمي

بيوشيمي *آقاييالهام197076بيوفيزيك-مركزتحقيقاتبيوشيمي

بيوشيمي *محمدپورعليرضا197266بيوفيزيك-مركزتحقيقاتبيوشيمي

بيوفيزيك *نورآذرانمونا196490بيوفيزيك-مركزتحقيقاتبيوشيمي

ايرانشناسيمعاصر *حميديسميه196312مطالعاتجهان

ايرانشناسيمعاصر *قشالقيسارا196573مطالعاتجهان

مطالعاتآمريكايشمالي *حاجمحمديالميرا196400مطالعاتجهان

مطالعاتآمريكايشمالي *خليلپورنرگس196989مطالعاتجهان

مطالعاتجهانگرايشمطالعاتبريتانيا *متوسليفاطمه196576مطالعاتجهان

مطالعاتجهانگرايشمطالعاتروسيه *محمدنياحنائيفائزه197109مطالعاتجهان

مطالعاتجهانگرايشمطالعاتهند *ابراهيميحسين196159مطالعاتجهان

مطالعاتجهانگرايشمطالعاتهند *اسماعيليبهاره196617مطالعاتجهان

مدرسيمعارفاسالميگرايشاخالقاسالمي *حسنيسيدصادق196643معارفوانديشهاسالمي

مدرسيمعارفاسالميگرايشاخالقاسالمي *بابائيسرور197231معارفوانديشهاسالمي

مدرسيمعارفاسالميگرايشمبانينظرياسالم *نصراللهيعمرانفهيمه196580معارفوانديشهاسالمي

مدرسيمعارفاسالميگرايشمبانينظرياسالم *عبدالهپورسنگچيفاطمه196851معارفوانديشهاسالمي

مدرسيمعارفاسالميگرايشمبانينظرياسالم *حاجيزادهولوكالئيزهرا197068معارفوانديشهاسالمي

مدرسيمعارفقرآنوحديث *ميرمراديسيدهسمانه196308معارفوانديشهاسالمي

ژئوفيزيكگرايشژئوالكتريكوالكترومغناطيس *تفقدخباززهرا196210موسسهژئوفيزيك


