
  به نام خدا

 بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد شدگان اولیه و معرفی شده به سازمان سنجش برای پذیرش  لیست پذیرش

 )ویژه فرهنگیان پیمانی یا رسمی( 0911-0011سال تحصیلی  -دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

 علوم انسانی دانشکده   

 نام خانوادگی نام
کد رشته 

 محل
 محل انتخابیعنوان رشته 

 /روزانه----تهران/علوم انساني/برنامه ريزي درسي/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  12853 عابدي الهام

 /روزانه----تهران/علوم انساني/مديريت اموزشي/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  12967 ابوالي فاطمه

 /روزانه----تهران/علوم انساني/مديريت اموزشي/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  12967 عسكري نرگس

 /روزانه----تهران/علوم انساني/اموزش زبان انگليسي/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  13253 فتوحي پرنق فردين

 /روزانه----تهران/علوم انساني/روان شناسي تربيتي/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  14436 مرادي فاطمه زهرا

 /روزانه----تهران/علوم انساني/روان شناسي تربيتي/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  14436 جباربيگی فائزه

 تهران/علوم انساني/مشاوره/مشاوره مدرسه/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  15970 سيفوري اميد

 تهران/علوم انساني/مشاوره/مشاوره مدرسه/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  15970 )فرزند دمحمجواد( جوكار دمحمحسين

 علوم پایه دانشکده   

 نام خانوادگی نام
کد رشته 

 محل
 عنوان رشته محل انتخابی

 تهران/علوم پايه/فيزيك/فيزيك ماده چگال/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  17438 خسروابادي دمحمرضا

 /روزانه----تهران/علوم پايه/اموزش فيزيك/-دبيرشهيدرجايي دانشگاه تربيت  17693 كدخدا اميردمحم

 /روزانه----تهران/علوم پايه/رياضيات وكاربردها/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  18335 دمحمي نويد

 تهران/علوم پايه/رياضي كاربردي/اناليزعددي/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  18668 حبيب نژاد عليرضا

 دانشکده مهندسی برق   

 نام خانوادگی نام
کد رشته 

 محل
 عنوان رشته محل انتخابی

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي برق/مدارهاي مجتمع الكترونيك/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  19299 )فرزند حسنقلی( جوكار دمحمحسين

 ومهندسي/مهندسي برق/سيستم هاي قدرت/روزانهتهران/فني -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  19596 رشايي ساالر



 عمراندانشکده مهندسی    

 نام خانوادگی نام
کد رشته 

 محل
 عنوان رشته محل انتخابی

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي عمران/سازه/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  21145 صبوري زرنق هادي

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي عمران/زلزله/روزانه-دبيرشهيدرجايي دانشگاه تربيت  21199 محمودي علي

 مکانیکدانشکده مهندسی    

 نام خانوادگی نام
کد رشته 

 محل
 عنوان رشته محل انتخابی

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي مكانيك/ساخت وتوليد/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  21955 دهقاني تازه كند سجاد

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي مكانيك/ساخت وتوليد/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  21955 شمشيري مهدي

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي مكانيك/طراحي كاربردي/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  22040 حدادپور نطنزي دمحمرضا

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي مكانيك/طراحي كاربردي/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  22040 وكيلي اميردمحم

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي مكانيك/تبديل انرژي/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  22194 مومنی دمحم

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي مكانيك/تبديل انرژي/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  22194 چلويي دمحم امير

 تهران/فني ومهندسي/مهندسي مكانيك/تبديل انرژي/روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  22194 خشنود دمحمرضا

 معماری و شهرسازیدانشکده مهندسی    

 نام خانوادگی نام
کد رشته 

 محل
 عنوان رشته محل انتخابی

 /روزانه----شهري/تهران/هنر/طراحي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  25743 سلطانيان فاطمه

 /روزانه----تهران/هنر/مهندسي معماري/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  25796 عمراني نسيم

 /روزانه----تهران/هنر/مهندسي معماري/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  25796 كوثر فاطمه

 /روزانه----معماري/تهران/هنر/مهندسي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  25796 زهره وندي مهسا

 /روزانه----تهران/هنر/مهندسي معماري/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  25796 زارع زاده فاطمه

 /روزانه----تهران/هنر/مهندسي معماري منظر/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  25948 قايميان فرزانه

 /روزانه----تهران/هنر/ارتباطتصويري/-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  26106 اردكاني فرد سيده شادي

 

 



  به نام خدا

 دکتریبدون آزمون در مقطع  شدگان اولیه و معرفی شده به سازمان سنجش برای پذیرش  لیست پذیرش

 )ویژه فرهنگیان پیمانی یا رسمی( 0911-0011سال تحصیلی  -دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

 معماری و شهرسازیدانشکده مهندسی   

 رشته محل انتخابی نام خانوادگی نام

 /روزانه-تهران/هنر/معماري/معماري *-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  - 3745 عزيزمقدم دمحمامين

 علوم ورزشی دانشکده  

 رشته محل انتخابی نام خانوادگی نام

 /روزانه-فيزيولوژي ورزشي/فيزيولوژي ورزشي *-ورزشي تهران/علوم انساني/علوم -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  - 0531 نورزاد فاطمه

 علوم انسانی دانشکده  

 رشته محل انتخابی نام خانوادگی نام

 /روزانه-تهران/علوم انساني/برنامه ريزي درسي/برنامه ريزي درسي *-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  - 0471 خرم الهام

 


