
 

 هایاستعدادبدون آزمون )سهمیه مقطع کارشناسی ارشد  پذیرفته شدگان اولیهاسامی فهرست 

  99-99سال تحصیلی دانشگاه خوارزمی ( درخشان

 دانشکده مدیریت

شماره  رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشجویی

محل  نام کاربری

 تحصیل

 تهران kh9810410404977  915131389 استراتژی(کسب و کار ) مرضیه تاجیک قلعه 1

 تهران kh9811180094077 915161389  کسب و کار )مالی( عاطفه غالمی 2

راستی  عباسی فاطمه 5

 کناری

 تهران kh9814900539562 915161318 کسب و کار )مالی(

کسب و کار )رفتار سازمانی و  زهرا شیخی 1

 منابع انسانی(

915162389 kh9810019806116 رانته 

)بازرگانی بین  مدیریت بازرگانی شادی ابراهیمی 3

 الملل(

915222315 kh9810019502214 تهران 

 تهران kh9810020084137 915131315  )بازاریابی( کسب و کار مبینا مال احمد نجم آبادی 6

 تهران kh9814710563276 915121311 )بازاریابی( مدیریت بازرگانی فرانک صادقی 7

)مدیریت  مدیریت بازرگانی فریادرس راضیه 1

 استراتژیک(

915221311 khu9813950376453 تهران 

 مدیریت فناوری اطالعات فرشته موالیی 9

 )کسب و کار هوشمند(

915392387 kh9810018612792 تهران 

کسب و کار مدیریت  پریسا احمدی 18

 (استراتژی)

915131318 kh9810019482248 تهران 

 

 

 

 



 یمیدانشکده ش

شماره  رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشجویی

محل  نام کاربری

 تحصیل

 کرج khu9810019175965 915826311 شیمی فیزیک مریم رئیسیان اصل 1

 تهران kh9810020029306 915851389 نانو شیمی شایان نظری ارشد 2

 کرج kh9810480707553 915811381 شیمی آلی سحر بیات 5

 تهران kh9810440631726 915852311 شیمی تجزیه طناز غالمرضایی 1

 کرج kh9810440546435 915813387 شیمی کاربردی یگل ناز مولو 3

 کرج kh9810311412785 915813381 شیمی کاربردی حوریه آقایی 6

 کرج kh9810019031785 915815387 شیمی معدنی امید انام زاده 7

 کرج kh9810311401333 915815381 معدنیشیمی  هانیه محمدی  1

 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

محل  نام کاربری شماره دانشجویی رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیل

 کرج kh9810310939895 915811311 اسالمی کالم و فلسفه سلیمی امین محمد 1

 کرج kh9815930022526 915811315 اسالمی کالم و فلسفه کرمی فرزانه 2

چهارراهی فاطمه 5  کرج kh9814900557986 915811312 و کالم اسالمی فلسفه 

بدریانی سلیمانی معصومی 1  تهران kh9810311471307 915811315 دین فلسفه 

آباد حسن مختاری مطهره 3  تهران kh9810019877498 915811312 دین فلسفه 

 تهران kh9811451189559 915811311 ندی فلسفه ایمانی عبد امین محمد 6

رضایی صابر نگار 7 انگلیسی وادبیات زبان   983048508 kh9812741152713 تهران 

رشیدی سادات کیمیا 1 انگلیسی زبان آموزش   983046511 kh9810019727836 تهران 

 تهران kh9810020045281 915832312 انگلیسی زبان مترجمی روح آزاد مهشید 9

مشاک بمهتا 18 عرب وادبیات زبان   983029513 kh9810311522629 کرج 



حضرتی میالد 11 عرب وادبیات زبان   983029514 kh9813350231411 کرج 

فرمانی سحر 12 عرب وادبیات زبان   983029515 kh9814900589853 کرج 

عرب وادبیات زبان بهاری زیبا 15  983029517 kh9810019570945 کرج 

عرب وادبیات زبان یحدیث کالنتر 11  983029516 kh9810312310218 کرج 

اجتماعی پژوهش یگانه فضه 13  983043512 kh9814040237110 کرج 

اجتماعی پژوهش رضایی آزاد پگاه 16  983043511 kh9810019940432 کرج 

قائمی بصیر ریحانه 17 اسالمی ایران   983031511 kh9810019427050 کرج 

پناه پاک محدثه 11 اسالمی یرانا   کرج 983031512 983031512 

ممتاز تلخابی بهاره 19 اسالمی انقالب   983033514 kh9810020127383 کرج 

ادیبی رضوان 28  کرج kh9813770254465 915855315 اسالمی انقالب 

گنبد قمری امیره 21  کرج kh9813770231899 915855311 اسالمی انقالب 

 کرج kh9815400023967 915855312 اسالمی انقالب یعقوبی زهرا 22

 کرج kh9810480734631 915851311 تاریخ تشیع ناهید بابائی 25

بهشتی بنفشه 21 حدیث و قرآن علوم   983542512 kh9810020101546 تهران 

چراغعلی فاطمه 23  تهران kh9810074043560 915312315 حدیث و قرآن علوم 

حدیث و قرآن علوم ینوروز نسیم 26  983542511 kh9810060747897 تهران 

 تهران kh9813961791856 915312311 حدیث و قرآن علوم حیدری لیلی 27

 کرج kh9812210110432 915856311 فارسی ادبیات و زبان پور مقدم معصومه 21

 

 دانشکده فنی و مهندسی

شماره  رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشجویی

 محل نام کاربری

 تحصیل

هوش  -مهندسی کامپیوتر امیر حسین برخورداری 1

 مصنوعی

915812318 kh9810019748779 تهران 

هوش  -مهندسی کامپیوتر لو برزگر وردی امیررضا حق 2

 مصنوعی

915812311 kh9810020226586 تهران 

 تهران khu9814061082884 915981311 کاوی داده -کامپیوتر  علوم پور فاطمه دهقان 5



 تهران kh9810020192274 915981389 کاوی داده -کامپیوتر  علوم محدثه عنبری آبکنار 1

 تهران khu9810019186169 915981318 کاوی داده -کامپیوتر  علوم مائده نوروزی 3

6 
 مبینا ایقایی

بهینه سازی  –صنایع مهندسی 

 سیستمها

915835312 kh9811272342816 تهران 

بهینه سازی  –صنایع هندسی م امیر خوش اقبال 7

 سیستمها

915835315 kh9810019773587 تهران 

 تهران 915869386 915869386 ساخت مدیریت و مهندسی محمد احدی آق قلعه 1

 تهران kh9810019664656 915869387 ساخت مدیریت و مهندسی پور وحید معدنی 9

 کرج khu9810311486381 915315315 ژئوتکنیک -مهندسی عمران  صبا مؤذنی 18

 مهندسی - عمران مهندسی شاهین قزوینه 11

 زلزله

915861311 khu9113368516136 کرج 

 

 دانشکده علوم زمین

محل  نام کاربری شماره دانشجویی رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیل

 کرج khu9811484905 915899381 زمین شناسی زیست محیطی پریسا پیکانی 1

 تهران kh9810480787141 915216387 زمین شناسی اقتصادی سحر سیدرضایی مسجدی 2

زمین شناسی رسوب شناسی و  معصومه علی وردی 5

 سنگ شناسی رسوبی

915181387 kh9810310843081 کرج 

 تهران 915122382 915122382 زمین شناسی مهندسی کامبیز بهمن یار 1

 

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

محل  نام کاربری شماره دانشجویی رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیل

 کرج kh9810020226144 915827318 روانشناسی تربیتی نیلوفر خداداد 1

 کرج 915827389 915827389 روانشناسی تربیتی فاطمه غالم طجری 2



 کرج kh9813241778193 915817389 مه ریزی درسی برنا اعظم تیموری مطلق 3

 کرج khu9118571321333 915825389 روانشناسی عمومی مهسان پورعلی 1

زهرا سادات فاطمی  3

 اردستانی

 کرج kh9810019788568 915132321 تکنولوژی آموزشی

 کرج khu9112328158526 915817318 برنامه ریزی درسی فاطمه ضیایی ازاد 6

 

 کده تربیت بدنی و علوم ورزشیدانش

محل  نام کاربری شماره دانشجویی رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیل

 کرج kh9814900501298 915862311 و حرکات اصالحی  شناسی آسیب رجبی محدثه 1

 کرج kh9810311402984 915861389 و حرکات اصالحی شناسی آسیب حسنلو قره مهتاب 2

 کرج kh9814890316078 915861318 و حرکات اصالحی شناسی آسیب ه کیمیا سید طالبیسید 5

 کرج kh9815590065887 915866381 بیومکانیک ورزشی فیروزه حاجی محمدی 1

 کرج khu9111218812331 915866318 بیومکانیک ورزشی الهی حبیب ستاره 3

 کرج kh9813920637186 915866389 ورزشیبیومکانیک  علیرضا فرهاد توسکی 6

 کرج kh9810371505372 915861311 فیزیولوژی ورزشی مغامیر میرزایی صنم 7

 تهران 915211312 915211312 بازاریابی -مدیریت ورزشی چی جوهر علی محمد 1

 تهران kh9810020050410 915211315 بازاریابی -مدیریت ورزشی آباد مستان امانی آرزو 9

 تهران kh9813770242602 915211311 بازاریابی -مدیریت ورزشی داغی فائزه قره 18

 تهران kh9815140043823 915211311 بازاریابی -مدیریت ورزشی زینب نوروزی 11

 تهران kh9814640176104 915862312 رفتار حرکتی نیلوفر میرزایی 12

 تهران kh9711200120558 975211319 رفتار حرکتی فاطمه بهرامیان 15

 

 

 دانشکده علوم جغرافیایی



شماره  مورد پذیرش رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشجویی

محل  نام کاربری

 تحصیل

سنجش از دور و سیستم  طاهره بختیاری بابادگانی 1

اطالعات جغرافیایی سیستم 

 (GISاطالعات جغرافیایی)

915591387 kh9811272256261 کرج 

تم سنجش از دور و سیس هاجر زارعی 2

اطالعات جغرافیایی سیستم 

  (GISاطالعات جغرافیایی)

915591381 kh9814020326071 کرج 

 کرج kh9814020326061 915361386 ژئومورفولوژی نظری فاطمه زارعی 5

 تهران kh9810440646359 915179386 ژئومورفولوژی آمایش محیط مرجان شریفی پور 1

 شهری جغرافیا و برنامه ریزی  محمد جمشیدی 3

 محیط زیست شهری

915892387 kh9810311490158 کرج 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری  بتول اکبری 6

 محیط زیست شهری

915892381 kh9810311661882 کرج 

 

 دانشکده علوم زیستی

محل  نام کاربری شماره دانشجویی رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیل

 کرج kh9118819893898 915116381 وینی جانوریسلولی تک عاطفه اسدی 1

 کرج kh9118118798121 915877387 بیوشیمی الناز عصار 2

 کرج kh9118828351119 915877381 بیوشیمی فرزانه عشقی 5

 کرج kh9111719919599 915877389 بیوشیمی فهیمه راستی قزل احمد 1

 کرج khu9111868179298 915873389 ژنتیک شیوا فیلی اسدیان 3

 کرج kh9118511166978 915873381 ژنتیک فاطمه حسینی 6

 کرج kh9118816679679 915873387 ژنتیک ژاله سالمی 7



 کرج kh9118819119211 915186387 سلولی و مولکولی فتاحی رویا 1

 کرج khu9118817593131 915186381 سلولی و مولکولی حنانه توکلی اول 9

 

 دانشکده علوم مالی

محل  نام کاربری شماره دانشجویی رشته مورد پذیرش نام خانوادگی نام و ردیف

 تحصیل

 تهران kh9810020352565 915111311 مدیریت مالی محمد رضا ملکان 1

 تهران kh981002002338 915111313 مدیریت مالی سهیل قربانی 2

 تهران kh9811190201178 915111316 مدیریت مالی امیر حسین کالهدوز 3

 تهران kh9810311614256 915191311 مالی سیستمهای مهندسی ضیایی نسب دخت  آرام 4

 تهران kh9810019836465 915116311 حسابداری زهراچکامیان ابوطالبی 5

 تهران kh9814400244024 915116313 حسابداری فاطمه رضایی 6

 تهران kh9810019662688 915663311 حسابرسی مطهره الله زار خسرو شاهی 7

 تهران kh9810440652154 915663313 حسابرسی فهیمه حشمتی 8

سپیده کشاورزیان صادق  9

 آبادی

 تهران kh9811100283781 915663316 حسابرسی

 

 دانشکده اقتصاد

محل  نام کاربری شماره دانشجویی رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیل

سیستمهای  –دسی صنایع مهن ساغر سادات فاطمی 1

 کالن اقتصادی اجتماعی

911869381 khu9118118622198 تهران 

 تهران kh9810019904592 915172311 اقتصاد انرژی غزاله کهندانی 2

 تهران kh9815070156047 915163312 اقتصاد مالی اسالمی حسین غفوری 5

 تهران kh9811451270127 915163315 اقتصاد مالی اسالمی زهرا محمد جانی 1

 تهران kh9810018275931 155563399 اقتصاد مالی اسالمی سحر زلفی 3



 تهران kh9810019845553 915176311 اسالمی بانکداری ساحل رجب 6

 تهران kh9816180036446 915176312 اسالمی بانکداری مریم سیار خلج 7

 

 دانشکده فیزیک

محل  نام کاربری شماره دانشجویی رشرشته مورد پذی نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیل

 کرج khu9115558516276 915131311 )ماده چگال( حالت جامد هادی تیموری 1

 کرج khu9116818818151 915371386 اپتیک و ایزر محمد میرزا پور 2

 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

محل  کاربرینام  شماره دانشجویی رشته مورد پذیرش نام و نام خانوادگی ردیف

 تحصیل

 تهران kh9810019704119 915831311 حقوق خصوصی مریم مرادی 1

 تهران kh9810020239361 915831312 حقوق خصوصی سمانه اسدالهی 2

 تهران khu9118828271635 915831315 حقوق خصوصی اعظم لطفی 5

 کرج kh9811200181816 915868311 مطالعات زنان زهرا بهرامیان 1

 


