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 دانشگاه های سراسری و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی                                                                                                

 دانشگاه قبولی در مقطع کارشناسی ارشد رشته قبولی در مقطع کارشناسی ارشد رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 موسسه غیر انتفاعی تاکستان مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی مدیریت بازرگانی زهره اعتمادی فر 1

 موسسه غیر انتفاعی علوم شناختی تهران علوم شناختی گرایش توانبخشی شناختی روان شناسی بالینی مهدی امانی 2

 دانشگاه محقق اردبیلی روان شناسی بالینی روان شناسی بالینی عبد الصالح امینیان 3

 دانشگاه تهران روان شناسی عمومی بالینیروان شناسی  عطیه ایزی 4

 موسسه غیر انتفاعی فردوس مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی مدیریت بازرگانی باقرزاده  یزدیحمیدرضا  5

 حکمت رضویغیر انتفاعی موسسه  مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی مدیریت بازرگانی میترا بذرافشان مقدم 6

 حکمت رضوی غیر انتفاعی موسسه روان شناسی عمومی روانشناسی بالینی پریسا پور حسن 7

 حکمت رضوی غیر انتفاعی موسسه روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی مرضیه پور مقدم 8

 شاندیز غیر انتفاعی موسسه روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی مهتاب پیرایش 9

 فردوسی مشهددانشگاه  روان شناسی بالینی روان شناسی بالینی جواد تقوی خیابانی 11

 بینالود  غیر انتفاعی موسسه حسابداری حسابداری صادق توکلی 11

 تابران  غیر انتفاعی موسسه مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی مدیریت بازرگانی معصومه جوادی نیا 12

 شاندیزغیر انتفاعی موسسه  روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی عادله جوالیی 13

 موسسه غیر انتفاعی حکیم نظامی قوچان حسابداری حسابداری عبس اباد علی جهان پور 14

 مشهد امام رضا عغیر انتفاعی دانشگاه  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک مدیریت بازرگانی فاطمه چکنه مضاف 15

 بینالودمشهدغیر انتفاعی موسسه  مدیریت ورزش گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش مدیریت بازرگانی فرشته چمنی اصغری 16

 موسسه غیر انتفاعی عطار حسابداری حسابداری یاسر حسن زاده 17

 موسسه غیر انتفاعی  عطار مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت صنعتی پریسا حسیبیان 18

 دانشگاه تهران علوم شناختی گرایش روان شناختی روان شناسی بالینی سیده نادیا حسینی زاده 19

 غیر انتفاعی خیام دانشگاه روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی بیتا حقدادی 21

 دانشگاه سمنان روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی محمد حیدر زاده 21



 شاندیز غیر انتفاعی موسسه  روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی محبوبه خانی 22

 تهران-دانشگاه علم و صنعت ایران کار افرینی گرایش کسب و کار جدید مدیرین صنعتی سیمین رجبی خامسی 23

 موسسه غیر انتفاعی عطار مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل مدیریت بازرگانی ر یحانه رحمتیان طوسی 24

 دانشگاه شهید باهنر کرمان حسابداری حسابداری ناهید رضائی 25

 موسسه غیر انتفاعی حکمت رضوی روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی رفایی قدیمیامیر حسین  26

 موسسه غیر انتفاعی کاویان روان شناسی تربیتی روان شناسی بالینی پریسا رفیعی 27

 موسسه غیر انتفاعی شاندیز روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی دانیال زارع ملک اباد 28

 موسسه غیر انتفاعی حکمت رضوی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت بازرگانی عماد زمانی 29

 موسسه غیر انتفاعی بینالود حسابداری حسابداری زهرا زیبایی 31

 موسسه غیر انتفاعی پارس رضوی گناباد روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی عطیه ساد ات سلطانی 31

 دانشگاه غیر انتفاعی خیام روان شناسی عمومی بالینیروان شناسی  مریم شاد 32

 دانشگاه غیر انتفاعی خیام روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی بهنام شریفی 33

 دانشگاه غیر انتفاعی خیام روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی هدی صالحی جامی 34

 دانشگاه غیر انتفاعی خیام روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی شقایق صدقیانی 35

 دانشگاه پیام نورمشهد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت بازرگانی ویدا عابدزاده یامی 36

 سه غیر انتفاعی حکمت رضویموس روان شناسی عمومی مدیریت بازرگانی الناز عباسیان 37

 ه غیر انتفاعی سناباد سموس بازاریابیمدیریت بازرگانی گرایش  حسابداری سوسن عبداله پور خادر 38

 موسسه غیر انتفاعی حکمت رضوی روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی یاسمن عسگری کاریزی 39

 موسسه غیر انتفاعی حکمت رضوی روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی مرضیه علیزاده 41

 دانشگاه پیام نور گناباد اسالمی گرایش روان شناسی مثبت گراروان شناسی  روان شناسی بالینی سیده نوشین غالمپور 41

 موسسه غیر انتفاعی حکیم نظامی قوچان مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت صنعتی احد فرهمند جهان اباد 42

 موسسه غیر انتفاعی پارس رضوی گناباد روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی مرجان قاسمی 43

 ه غیر انتفاعی حکمت رضویسموس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت بازرگانی ملیحه قاسمی کته تلخ 44

 دانشگاه شهید بهشتی تهران روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی فریده قواسی 45

 حکمت رضویموسسه غیر انتفاعی  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت بازرگانی ریحانه کنویسی 46

 دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان روان شناسی بالینی غزاله گریوانی 47

 ن بجنوردموسسه غیرانتفاعی حکیما مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی مدیریت بیمه وحید محمدیان لوجلی 48

 امام رضا ع غیر انتفاعی دانشگاه  مدیریت اماکن متبرکه مذهبی  مدیریت صنعتی محمد محمودی 49



 موسسه غیر انتفاعی حکیم توس مشهد حسابداری حسابداری ملیحه محمودی 51

 موسسه غیر انتفاعی شاندیز روان شناسی عمومی روان شناسی بالینی فاطمه محوالتی شمس اباد 51

 دانشگاه هنر کرج آهنگسازی مدیریت صنعتی سیرین مختار نژاد 52

 دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری مدیریت  حسابداری سید احمد موسوی 53

 دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریز ی مدیریت بازرگانی سید محمد حسین موسوی ونندی 54

 موسسه غیر انتفاعی بینالود عملیاتمدیریت صنعتی گرایش تحقیق در  مدیریت صنعتی فرشته میر احمدی 55

 امام رضاغیر انتفاعی دانشگاه  برنامه ریزی شهری مدیریت بازرگانی زهرا نبی 56

 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مدیریت صنعتی زهرا نبی زاده 57

 امام رضا عغیر انتفاعی دانشگاه  اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی  نهج البالغه گرایش حسابداری سکینه نصرتی ثانی 58

 دانشگاه سمنان روان شناسی بالینی روان شناسی بالینی زهرا نعمتی 59

 موسسه غیر انتفاعی حکیم نظامی قوچان مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت صنعتی زهرا نوروز نژاد 61

 موسسه غیر انتفاعی عطار  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بازرگانیمدیریت  نسرین نیک بین 61

 امام رضاعغیر انتفاعی دانشگاه  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدیریت مالی نیفریده نیک خواه کاشا 62

  موسسه غیر انتفاعی تابران  مدیریت بازرگانی گرایش کار افرینی مدیریت صنعتی مهین هامون پیما 63

 


