
 

 هایاستعدادبدون آزمون )سهمیه مقطع کارشناسی ارشد  پذیرفته شدگان اولیهاسامی فهرست 

  99-99سال تحصیلی دانشگاه خوارزمی ( درخشان

 دانشکده مدیریت

 رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 کسب و کار ) استراتژی( مرضیه تاجیک قلعه 1

 کسب و کار )مالی( عاطفه کریمی 2

 کسب و کار )مالی( فاطمه راستی کناری 3

 کسب و کار )رفتار سازمانی و منابع انسانی( زهرا شیخی 4

 مدیریت بازرگانی) بازرگانی بین الملل( بهناز دهقانی احمدآبادی 5

 مدیریت بازرگانی)بازاریابی( شادی ابراهیمی 6

 کسب و کار)بازاریابی( پریچهر چوبک 7

 زرگانی)بازاریابی(مدیریت با فرانک صادقی 8

 مدیریت بازرگانی)مدیریت استراتژیک( راضیه فریادرس 9

 مدیریت فناوری اطالعات)کسب و کار هوشمند( فرشته موالیی 11

 

 دانشکده شیمی

 رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 شیمی فیزیک مریم رئیسیان اصل 1

 نانو شیمی شایان نظری ارشد 2

 ی آلیشیم سحر بیات 3



 شیمی تجزیه طناز غالمرضایی 4

 شیمی کاربردی مهبد جاللی نیک 5

 شیمی کاربردی حوریه آقایی 6

 شیمی معدنی امید انام زاده 7

 شیمی معدنی هانیه محمدی  8

 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 میاسال کالم و فلسفه سلیمی امین محمد 1

 اسالمی کالم و فلسفه کرمی فرزانه 2

چهارراهی فاطمه 3  دین فلسفه 

بدریانی سلیمانی معصومی 4  دین فلسفه 

آباد حسن مختاری مطهره 5  دین فلسفه 

 دین فلسفه ایمانی عبد امین محمد 6

رضایی صابر نگار 7 انگلیسی وادبیات زبان   

رشیدی سادات کیمیا 8 انگلیسی زبان آموزش   

 انگلیسی زبان مترجمی روح آزاد هشیدم 9

مشاک مهتاب 11 عرب وادبیات زبان   

حضرتی میالد 11 عرب وادبیات زبان   

فرمانی سحر 12 عرب وادبیات زبان   

عرب وادبیات زبان بهاری زیبا 13  

نامیان فاطمه 14 شناسی جامعه   

 شناسی جامعه پیرمردی مرضیه 15

لو حمزه فاطمه 16 اجتماعی پژوهش   

اجتماعی پژوهش رضایی آزاد پگاه 17  



قائمی بصیر ریحانه 18 اسالمی ایران   

خسروی زهرا 19 اسالمی ایران   

پناه پاک محدثه 21 اسالمی ایران   

اسالمی ایران رضایی آزاد پگاه 21  

ممتاز تلخابی بهاره 22 اسالمی انقالب   

ادیبی رضوان 23  اسالمی انقالب 

گنبد قمری امیره 24  المیاس انقالب 

 اسالمی انقالب یعقوبی زهرا 25

 تشیع تاریخ ینوروز نسیم 26

بهشتی بنفشه 27 حدیث و قرآن علوم   

چراغعلی فاطمه 28  حدیث و قرآن علوم 

 حدیث و قرآن علوم حیدری لیلی 29

ذاکرین زهرا 31 فارسی وادبیات زبان   

 فارسی وادبیات زبان پور مقدم معصومه 31

 

 سیدانشکده فنی و مهند

 رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر لو برزگر وردی امیررضا حق 1

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر سید امیرمسعود میرکاظمی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر شیوا محمودزاده 3

 کاوی داده - کامپیوتر علوم امیرمحمد فاندر   4

 کاوی داده -کامپیوتر  علوم انی  مهسا سلیم 5

 کاوی داده -کامپیوتر  علوم پور   فاطمه دهقان 6

 کاوی داده -کامپیوتر  علوم مائده نوروزی  7



8 
 بهینه سازی سیستمها –صنایع مهندسی  مبینا ایقایی

 بهینه سازی سیستمها –صنایع مهندسی  مرضیه امینی رارانی 9

 بهینه سازی سیستمها –صنایع مهندسی  سهیال امیدی 11

 مدیریت مهندسی –صنایع مهندسی  سید علیرضا موسویان انارکی 11

 مدیریت مهندسی –صنایع مهندسی  آرزو سلطانی 12

 مدیریت مهندسی –صنایع مهندسی  ساجده نعمتی 13

 لجستیک و زنجیره تامین –صنایع مهندسی  بیتا رمضی 14

 ک و زنجیره تامینلجستی –صنایع مهندسی  نفیسه قضاوی 15

 سازه -مهندسی عمران  پانیذ فوقانی  16

 سازه -مهندسی عمران   محمدرضا گودرزی 17

 سازه -مهندسی عمران  مقدم علی صباغیان 18

 سازه -مهندسی عمران   دالرام دالور 19

 سازه -مهندسی عمران  امیرحسین بخارائیان 21

 ساخت مدیریت و مهندسی  دل ساالر خرم 21

 ساخت مدیریت و مهندسی  پور وحید معدنی 22

 ژئوتكنیک -مهندسی عمران   غزل حیدری 23

 ژئوتكنیک -مهندسی عمران   صبا مؤذنی 24

 راه و ترابری-مهندسی عمران    هدش اشكان زارع 25

 راه و ترابری-مهندسی عمران    رضا رودبارکی 26

 لهزلز مهندسی - عمران مهندسی  شاهین قزوینه 27

 مهندسی عمران محیط زیست  قلعه آق محمد احدی 28

 مهندسی عمران محیط زیست  زاده فائزه قلی 29

 مهندسی عمران محیط زیست  مائده محمدی 31

 

 



 دانشکده علوم زمین

 رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 زمین شناسی زیست محیطی پریسا پیكانی 1

 زمین شناسی زیست محیطی فاطمه صادقی 2

 زمین شناسی اقتصادی سحر سیدرضایی مسجدی 3

 زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی معصومه علی وردی 4

 زمین شناسی نفت علیرضا امجدی 5

 زمین شناسی مهندسی کامبیز بهمن یار 6

 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 د پذیرشرشته مور نام و نام خانوادگی ردیف

 علم اطالعات و دانش شناسی نگار زرگر 1

 روانشناسی تربیتی نیلوفر خداداد 2

 روانشناسی تربیتی سروش جاوید نیا 3

 روانشناسی تربیتی عبدالجالل توماچ 4

 

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 ورزشی شناسی آسیب پریا عسگری 1

 ورزشی شناسی آسیب سیده کیمیا سید طالبی 2

 بیومكانیک ورزشی فیروزه حاجی محمدی 3

 بیومكانیک ورزشی الهی حبیب ستاره 4

 فیزیولوژی ورزشی مغامیر میرزایی صنم 5



 فیزیولوژی ورزشی جلیلی مهدی محمد 6

 بازاریابی -مدیریت ورزشی دودهكی رضا محمد 7

 بازاریابی -یریت ورزشیمد آباد مستان امانی آرزو 8

 بازاریابی -مدیریت ورزشی چی جوهر علی محمد 9

 رفتار حرکتی لیال محمدی 11

 رفتار حرکتی حسنلو قره مهتاب 11

 

 دانشکده علوم جغرافیایی

 مورد پذیرش رشته نام و نام خانوادگی ردیف

یستم اطالعات سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی س طاهره بختیاری بابادگانی 1

 (GISجغرافیایی)

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی سیستم اطالعات  زهرا رسولی 2

 (GISجغرافیایی)

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی سیستم اطالعات  هاجر زارعی 3

 (GISجغرافیایی)

 ژئومورفولوژی نظری فاطمه زارعی 4

 مایش محیطژئومورفولوژی آ مرجان شریفی پور 5

 فضایی -برنامه ریزی کالبدی  - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی پیام واحدی روشنده 6

 محیط زیست شهری -جغرافیا و برنامه ریزی شهری  محمد جمشیدی 7

 محیط زیست شهری -جغرافیا و برنامه ریزی شهری  بتول اکبری 8

 

 

 

 



 دانشکده علوم زیستی

 شته مورد پذیرشر نام و نام خانوادگی ردیف

 سلولی تكوینی جانوری عاطفه اسدی 1

 سلولی تكوینی جانوری شیما کریمی افشار 2

 بیوشیمی الناز عصار 3

 بیوشیمی فرزانه عشقی 4

 بیوشیمی فهیمه راستی قزل احمد 5

 ژنتیک نوشین ارشدی 6

 ژنتیک منا خانی 7

 ژنتیک نگار نمازی 8

 سلولی و مولكولی رویا فتاحی 9

 سلولی و مولكولی ژاله سالمی 11

 سلولی و مولكولی حنانه توکلی اول 11

 )ذخیره ژنتیک( شیوا فیلی اسدیان 12

 ()ذخیره بیوشیمی امیرحسین شماخی 13

 

 

 دانشکده علوم مالی

 رشته مورد پذیرش نام ونام خانوادگی ردیف

 مدیریت مالی محمد رضا ملکان 1

 مدیریت مالی سهیل قربانفر 2

 مدیریت مالی امیر حسین کالهدوز 3

 مهندسی مالی رضا رحمانی 4

 مهندسی مالی آرام ضیایی نسب 5



 مهندسی مالی مائده مجیدیان 6

 حسابداری علیرضا تارودی 7

 حسابداری زهراچکامیان ابوطالبی 8

 حسابداری محمد نیکنام خانقاه 9

 حسابداری فاطمه رضایی 11

 حسابرسی اهیمطهره الله زار خسرو ش 11

 حسابرسی سحرالسادات وکیلی 12

 حسابرسی فهیمه حشمتی 13

 حسابرسی سپیده کشاورزیان صادق آبادی 14

 

 دانشکده اقتصاد

 رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 سیستمهای کالن اقتصادی اجتماعی –مهندسی صنایع  زهرا صالبی 1

 یستمهای کالن اقتصادی اجتماعیس –مهندسی صنایع  ساغر سادات فاطمی 2

 اقتصاد انرژی حیدر رجبی نژاد سیاه پوش 3

 اقتصاد انرژی مهسا ولی مرادی 4

 اقتصاد انرژی امیرمحمد موید 5

 اقتصاد انرژی زهره ابراهیمی 6

 اقتصاد مالی اسالمی فاطمه طاهر نژاد 7

 اقتصاد مالی اسالمی زهرا محمد جانی 8

 لی اسالمیاقتصاد ما فیسحر زل 9

 اسالمی بانكداری ساحل رجب 11

 

 



 دانشکده فیزیک

 رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 حالت جامد هادی تیموری 1

 اپتیک و ایزر محمد میرزا پور 2

 گرانش و کیهان شناسی احمدرضا مدهنی 3

 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 حقوق خصوصی مریم مرادی 1

 حقوق خصوصی سمانه اسدالهی 2

 حقوق خصوصی اعظم لطفی 3

 مطالعات زنان زهرا بهرامیان 4

 حقوق بین الملل محسن زارع ده آبادی 5

 


