
کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

00830687409810664928معینیامیرحسین1

4535098789750797191راسیارش2

00821402519736039878یزدیانعالیه3

00702511019752138765حاجی عموعصارمحمد4

22801721439759685119شریعتمداریجواد5

17509569939772597768ملك پوراناهیتا6

00674069639748784830اذرنیاکوروش7

17571355379817372798ملك پور مانلی8

04537616159766225291امامی جعفریایمان9

00811482759818546675پاکزادمهرداد10

00672866159804460148نجفیمریم11

47238408269744927805قوام شهیدی سیدسعید12

00646796919741238477سجادیسیدحسینعلی13

00678087279794733737شهریاریمصطفی14

00755560499830285447بیسادیمهدی15

91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

 گرایش بازاریابیMBAرشته 



91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

00824336589807646387صدقیهدی1

22006426959732685943فاضلیصبورا2

00770206699807814083فخریزهرا3

49108858469760188209ماجدیزهرا4

12890089579801777001فضیلهفرشاد5

00604614219792721377مرصعیتورج6

43913655619759517422رحمانیمصطفی7

4535658169808652567حبیبی پارساشادی8

22007819039826093028متاجی نیمورنسیبه9

00729544859732350550عباس طاهرمهدی10

00706747449741909264میرزاخانیلیال11

00653372989842191915باقریجعفر12

00746770559728828918احمدخانی هامعصومه13

13772153349836154833وقاریعبدالرضا14

00410135229764380627مرتضویسیدمحمد15

 گرایش استراتژیMBAرشته 



91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

00570049869760858996شكرزاده مهدی1

04536881449780144121میرفیضی                    فرنازسادات   2

48494463109756331184عزیزی                               الهه3

22795235159796410705جنت شریفیاحمد4

04535847219798087672رهبر                                محیا5

00797864319792218286عطری                               ارمین6

00617710419814857346کارگر                               مریم7

00552433129761697479کمالی                               محسن8

00795145459754486520جهانگیری سروناز9

00802600819768908439محمدیزینب10

00740464389764212931یوسفی                            حمیدرضا11

00576264729761194389نواب زاده سهی            مریم سادات     12

00673223879758846635کیانی اذر                       بهاره   13

03217092339800938517مهری یاری                     حمید      14

25398664929748281740جهانگرد                        وحید     15

رشته مدیریت اجرایی



91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

03236180499757169667علمی انواریعلی اکبر 1

40117333509827937692رستمیساهره2

00118147139773436251کاوندسپیده3

21616598129834477865درواررضا4

17535434799840011858اسدیپریدخت5

09335974019778299457نظام خواه سیس ابادمعصومه6

03223099729746437076محرابیاناهیتا7

00507017389836993316اعرابیحسین8

19716048799839844161زردشتیرضوان9

00658060269804963239نایب اقافاطمه10

10801033769836825620کیماسیفرزانه11

00636644459821229823افتخاریهلیا12

04400419719767231472قهاریهورشیدالسادات13

20025729099736375271حجازیمرجان14

47230277019793392164بنانلیلی15

رشته مدیریت بازرگانی



91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

48300167449764045234حیدرپورمحمدجواد1

00498652349768740743عالییفرامرز2

00701159319752306462زندمیثم3

03859815709832968594گنجیمحمدمهدی4

17573129009735872181یاراحمدیمریم5

00766575319740399993یانسیپروانه6

00714738749834645562دولتشاهیهنگامه7

26596618819769076136هادی نژادشیدا8

39618410209820055945صالحازاده9

27537046009786851991عبدالعلی زاده هاجر10

00713635319802950878نجفیجواد11

00117514449740735387رشیدمهرنیلوفر12

00627927849760020512مقدم منفردمونا13

04534760319786516597شهیدیامیرحسین14

04915035719818211281بدیسارطیبه15

رشته مدیریت مالی



91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

00838716409822236003ستاریمهدی1

00710768679731512066فریدونیشهرزاد2

00574026209733021337هاتفیکریم3

37318730879763709840بشارتیمحمدعلی4

31609563699793727557بازگیراصغر5

18192387929771088497ترك زادهسعید6

37310857559769579226شریفیفریدون7

00832688819731344369معصومیصبا8

04536763409783498056رابودانسحر9

18171703519732518246عسكری حسنوندفرهاد10

00417744699835316349رنجبرنیك خواهزهره11

09339300979765554504غفوری نیامحسن12

00747878029818714371ملك اسماعیلیماندانا13

38748120819734866001المعیحمیدرضا14

00728074159754654216خوانساریعلیرضا15

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

00731095179779808727قدیانلووحیده1

اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته حسابداری

رشته مدیریت ورزشی



91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

00703934009838334890پورمشیرمهدی1

04401066319769746923باللیمحمدحسن2

00785691259764716021قمری دیلمیملیكا3

20801149809770250013نورینرجس4

00795398749816031224ایرملوبهرام5

00792394129821397519امیرواقفیسیدمحمدمهدی6

3239768679812677289صفری واریانیمحمدرضا7

00457979519796075311پورابوالفتح هشترودیعلیرضا8

00701785699822068306هراتیسیدمهدی9

795877209739561510طهرانی یكتامینا10

33800166329810832625مینائیشیوا11

00812258659742412354منصوریانفاطمه12

27397885769762368266پاداشت دهكاییسحر13

00103305939803286271ال علینسترن14

00799940759826763815میری موسویسیدحسین15

رشته مهندسی صنایع



91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

30522112859813180379سعیدسهیال1

00703467559774777825حكیمی نژاد فرناز2

00842278269772765464عبدی زنابمینا3

00103153579839005677نقدیمرجان4

00108847349837999497صمدانینگار5

00106978029829111569حمیدییاسمن6

04517109759797919976اعتمادی دیلمی شهرزاد7

00623389869802447788اقایی میبدیالهام8

09249471529795236828موسویسیدابوالفضل9

29917006109749455617گلستانی پوراریا10

00835252899745263199عطاالهیمهدخت11

13759247539841018038کی نژاد الهام12

00783134739818882068شمس اشگذریعطیه13

04512761169780479514جبل عاملی سارا14

00730020629834310168محمدیمرجان15

رشته روانشناسی بالینی



91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

00782933249785175023جوادیسیدمهدی1

12925834959735033698اعالییاشكان2

49117395419786181204نعیمی نوقابی زهرا3

09434838919744592412ناصریمحمدمهدی4

41319247579759349725کساییمعصومه5

00528898749819385158شكاابراهیم6

09418670729828776176روحانی مشهدیسهیال7

00530378819766560685عباس زاده محمد8

12494696869837496406پاك نهادنائینیمجید9

43113102289830620840مهرعلیان اردشیر10

38748659409839341071کامجونیاسعید11

00565246769757337364مطهری منشمهدی12

26492363379811671108عباسیان امینمجید13

33089083779740903083کتابیفروزان14

00523339819737381452ثابتی پورمهدی15

رشته حقوق عمومی



91 - 92اسامی پذیرفته شدگان قطعی مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 

پردیس البرز دانشگاه تهران

کد رهگیریکد ملینام خانوادگینامردیف

04533870209761362086اصغری ماهی ابادیرویا1

00656089689806304813امیریعبدالرضا2

27225341429797249189اسالم دوست کاربندی یاسر3

39344727889769914620چگنیمحترم4

30314286849777964063شریفی راینیالهام5

18822069089831123930مرعشیمینا6

04925596649830453143اسمعیلیامیرحسین7

00616908809763542144هدایتیرضا8

21431157339832633201رهنمااسكیمرضیه9

20606694999801441607یعقوبی حسن کال شیرزاد10

00793441949735369091امراییفرانك11

38391520119788696655خیرابادیانور12

21802554629775616309بهرامی عبدالملكیشیدا13

19200977919805969419جمشیدینیما14

27389146089817540494بحرکاظمیرقیه15

رشته حقوق جزا و جرم شناسی


