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 رتبه و واحد دانشگاهی قبولی های دکتری سال  59 )موسسه ابن یمین(

 01 رتبه زیر 01 در گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی

 

 ردیف نام نام خانوادگی عنوان رشته رتبه قبولی واحد دانشگاهی

  .1 آرزو عظیمی مشاوره 1 علوم تحقیقات

  .2 زیبا یزدانی مدیریت آموزشی 1 دانشگاه عالمه

  .3 سحر سنندجی مشاوره 2 علوم تحقیقات

  .4 مریم قدس مشاوره 3 تهران شمال

  .5 نوشا هژبرنژاد مدیریت آموزشی 3 علوم تحقیقات

  .6 مریم سلیمانی حمیدی نژاد روانشناسی تربیتی 5 تهران شمال

  .7 زهرا فخری روانشناسی عمومی 5 علوم تحقیقات

روانشناسی و آموزش  5 تهران مرکزی

 کودکان استثنایی

  .8 افسانه باقری کریمی

یتهران مرکز روانشناسی و آموزش  6 

 کودکان استثنایی

  .9 مهسا جورابی

  .11 الهه زایرزاده مشاوره 7 علوم تحقیقات

  .11 مهسا تجلی روانشناسی تربیتی 8 تهران شمال

  .12 ندا میر معزی مشاوره 8 علوم تحقیقات

  .13 گیتا منعمیان مشاوره 9 تهران مرکز

  .14 ایران رادمنش مدیریت دولتی 9 قائم شهر
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  .15 زهرا قلیایی مشاوره 9 علوم تحقیقات

  .16 زهرا محمودی مشاوره 11 علوم تحقیقات

  .17 طاهره شفایی روانشناسی   دانشگاه تهران

روانشناسی و آموزش  11 تهران مرکزی

استثناییکودکان   

  .18 فریده حاجی حیدری

روانشناسی و آموزش  11 تهران مرکزی

 کودکان استثنایی

  .19 مریم مللی

  .21 رویا سفری مدیریت آموزشی 11 تهران مرکز

  .21 میترا رضایی روانشناسی عمومی 11 علوم تحقیقات

  .22 گلریز پور محدث روانشناسی تربیتی 13 تهران شمال

احمدی مریم مدیریت آموزشی 13 تهران مرکزی  23.  

  .24 مهین باجالن روانشناسی عمومی 13 علوم تحقیقات

  .25 نسرین احمد خان کرد مدیریت آموزشی 13 تهران مرکزی

  .26 زهرا موسوی مشاوره 14 رودهن

  .27 زیبا یزدانی مدیریت آموزشی 14 علوم تحقیقات

  .28 رقیه چگینی روانشناسی عمومی 15 واحد کرج

زادگانفاطمه اخوی  مشاوره 15 تهران مرکزی  29.  

  .31 الهام افسر روانشناسی عمومی 16 تهران مرکزی

  .31 پریسا کالهی روانشناسی عمومی 16 تهران مرکزی

  .32 پیمان پور مومن مدیریت آموزشی 17 علوم تحقیقات

  .33 نیوشا اعالیی روانشناسی سالمت 18 پردیس بین المللی کیش
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  .34 آرزو حسین رضایی روانشناسی تربیتی 18 تهران شمال

  .35 مهرانگیز میری مدیریت آموزشی 19 تحقیقاتعلوم 

  .36 لیلی رمضان ساعتچی روانشناسی عمومی 19 تهران شمال

  .37 سارا سجادی فر مشاوره 21 رودهن

  .38 محبوبه شاطری مدیریت آموزشی 21 تهران مرکزی

  .39 الدن عراقی مشاوره 21 تهران مرکزی

  .41 ناهید رضا مشاوره 22 واحد قم

تربیتروانشناسی  24 واحد بابل   .41 فریبا قاسمی 

  .42 علی مالحسینی مدیریت آموزشی 23 رودهن

  .43 زهرا محتشمی روانشناسی تربیتی 25 واحد الکترونیکی

روانشناسی و آموزش  26 واحد اهواز

 کودکان استثنایی

  .44 مهدیه مهدویان

  .45 فرزانه نوروزی روانشناسی سالمت 26 واحد تنکابن

  .46 وجیهه ابویی مشاوره 26 واحد الکترونیک

  .47 فاطمه قربانی مدیریت آموزشی 26 واحد رودهن

  .48 محسن حیدری نژاد مشاوره 27 واحد خمین

  .49 منصوره یزدانی روانشناسی سالمت 28 واحد نجف آباد

روانشناسی و آموزش  28 علوم تحقیقات

 کودکان استثنایی

  .51 حسین المدنی

  .51 فاطمه احمدی مشاوره 29 واحد ابهر

عمومیروانشناسی  31 واحد بیرجند   .52 اکرم اشرفی 
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  .53 سارا منافی برنامه ریزی درسی 31 تهران شمال

  .54 نگاه سلطانی طالقانی روانشناسی عمومی 31 تهران شمال

  .55 لیدا اسعدی تهرانی روانشناسی عمومی 32 تهران مرکزی

  .56 فاطمه قاسم پور روانشناسی تربیتی 32 واحد قاینات

  .57 سارا طارمی روانشناسی عمومی 34 تهران شمال

  .58 معصومه ضرب استجابی روانشناسی تربیتی 37 تهران مرکز

  .59 زهرا عسگری روانشناسی عمومی 38 تهران شمال

  .61 جمشید شهبازی مشاوره 39 واحد خمین

  .61 مریم توفیقی مشاوره 39 واحد ابهر

  .62 لعیا دین دوست مشاوره 41 واحد تنکابن

پردیس -تهران جنوب

 کیش

  .63 ثنا الرجانی روانشناسی سالمت 41

رییرویا دل مشاوره 41 واحد بجنورد  64.  

  .65 معصومه محمدی روانشناسی عمومی 41 تهران مرکزی

  .66 شیرین فالح روانشناسی تربیتی 41 واحد رودهن

پردیس  -تهران جنوب

 کیش

  .67 نفیسه محمد روانشناسی سالمت 44

  .68 مریم فوالدی مشاوره 44 واحد یزد

  .69 عاطفه خزاعی روانشناسی تربیتی 45 واحد رودهن

  .71 حمید فرج الهی روانشناسی عمومی 45 تهران مرکز

  .71 اعظم نوروزی مشاوره 49 واحد قم
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  .72 اعظم براتی مشاوره 51 واحد اراک

  .73 زهره عیوض پور برنامه ریزی درسی 51 تهران شمال

  .74 پرنیان مقامی روانشناسی عمومی 52 واحد قم

  .75 نسرین دیداری مشاوره 52 واحد سنندج

  .76 بهناز عباسی راد روانشناسی عمومی 52 واحد نجف آباد

  .77 مهران اسعدی مشاوره 55 واحد تنکابن

  .78 سودابه امامی فر مشاوره 57 واحد ابهر

  .79 سودابه امامی مهر مشاوره 57 واحر ابهر

  .81 سهیال عیسایی روانشناسی عمومی 61 واحد کرج

  .81 مریم طالبی روانشناسی عمومی 65 زرند

  .82 عصمت خطیب روانشناسی عمومی 69 واحد اراک

  .83 زهرا قدیانی مدیریت آموزشی 73 تهران جنوب

  .84 زینت امیری روانشناسی عمومی 75 واحد قم

  .85 سیده نغمه غفاری روانشناسی عمومی 75 واحد سنندج

  .86 زهرا عصری مدیریت آموزشی 77 واحد کازرون

  .87 سوسن نظری روانشناسی عمومی 82 واحد ساوه

  .88 زهرا فریدونی روانشناسی سالمت 83 واحد تنکابن

  .89 محسن حیدری نژاد مشاوره 84 واحد خمین

   .91 روناک معروفی روانشناسی تربیتی 85 واحد شهرکرد

  .91 اکبر مخبری مدیریت آموزشی 92 واحد گرمسار

http://www.ebneyamin.com/


موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین  
 دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

 

 گروه آموزشی دکتر سورانی
www.ebneyamin.com 

22610988 -180  

  .92 لیال محمودیان روانشناسی عمومی 94 واحد سمنان

  .93 فاطمه فرازنده روانشناسی تربیتی 96 واحد اردبیل

  .94 زهرا ابراهیمی مدیریت آموزشی 111 واحد سنندج

  .95 مریم جلیل وند روانشناسی عمومی 117 علوم تحقیقات

  .96 طیبه قلیزاده عنصرودی روانشناسی عمومی 119 واحد ارومیه

  .97 نازنین سلطانی روانشناسی عمومی 119 واحد یاسوج

  .98 ریحانه سیگارچی روانشناسی عمومی 121 واحد تنکابن

تربیتیروانشناسی  128 واحد بابل   .99 معصومه اصغری سلیمانی 

  .111 امیر محمد جعفری روانشناسی عمومی 131 واحد شاهرود

  .111 امیر پیرایش روانشناسی عمومی 141 واحد شاهرود

  .112 نرگس شریعت مداری مدیریت آموزشی 156 واحد رودهن

  .113 نسرین مصطفایی روانشناسی عمومی 211 واحد ساوه

رحمتیمریم  روانشناسی عمومی 324 واحد ساوه  114.  

  .115 بتول بهرامی روانشناسی تربیتی  واحد الکترونیکی

  .116 سوده صحرایی روانشناسی سالمت  واحد رودهن

  .117 زهرا معین روانشناسی تربیتی  واحد زنجان

  .118 ندا ملک زاده روانشناسی عمومی  واحر رودهن

  .119 وحیده فاطمی مشاوره  واحد رودهن

  .111 حسین سلطانی مشاوره  واحد تنکابن

  .111 رویا فتحی مدیریت آموزشی  واحد قم
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  .112 الهه سعیدی روانشناسی عمومی  واحد تنکابن

  .113 لیال زمانی روانشناسی تربیتی  واحد الکترونیکی

  .114 پرستو موالیی مشاوره  واحد تنکابن

  .115 مژگان صالحی روانشناسی عمومی  تهران مرکزی

  .116 زهرا سروی مشاوره  علوم تحقیقات

  .117 طاهریآزاده  مشاوره  دانشگاه عالمه

  .118 سهیال جمالی روانشناسی عمومی  واحد قم

 .119 لیلی رمضان ساعتچی روانشناسی عمومی  دانشگاه الزهرا

  .121 فرشاد ژیان مشاوره  واحد تنکابن

  .121 رائده نقیب السادات روانشناسی عمومی  تهران شمال

  .122 ماندانا شعبان روانشناسی عمومی  دانشگاه الزهرا

بالینیروانشناسی   شهید بهشتی   .123 سکینه اقبالی 

  .124 سکینه جعفری روانشناسی عمومی  واحد کرج

  .125 لعیا میری روانشناسی عمومی  تهران شمال

  .126 هاجر رفیعیان مدیریت آموزشی  واحد گرگان

  .127 صبا شاطرانی مدیریت آموزشی  تهران مرکزی

  .128 حمید شاطرانی مدیریت آموزشی  واحد ساوه

  .129 جعفرینسرین  روانشناسی  شهید رجایی

  .131 افسانه متولی روانشناسی عمومی  واحد سمنان

  .131 کیوان اروندیان روانشناسی عمومی  واحد شاهرود
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  .132 بدری طباطبایی روانشناسی عمومی  واحد کرمان

  .133 سوده صحرایی روانشناسی سالمت  رودهن

  .134 رمضان ساعتچی یلیل روانشناسی سالمت  پردیس بین المللی کیش

آموزشیمدیریت   تهران شمال   .135 مجید شیر خان  

  .136 مرجان مهرابی مشاوره  یزد

  .137 طاهره شفایی روانشناسی تربیتی  تهران شمال

  .138 خانم اسالمی روانشناسی سالمت  رودهن

  .139 اکرم مطهری نسب مشاوره  واحد قم

  .141 محمد حسن گل محمدی مدیریت آموزشی  واحد قم

  .141 تهمینه یزدان فر روانشناسی تربیتی  واحد رودهن

  .142 عاطفه کریمی مدیریت آموزشی  واحد قم 

  .143 نغمه غفاری روانشناسی عمومی  واحد ساری

  .144 مرجان پیشینیان مشاوره  واحد رودهن

روانشناسی و آموزش   واحد اهواز

 کودکان استثنایی

  .145 سارا ذوالفقاری

  .146 زهرا امینی مدیریت آموزشی  واحد بابل

  .147 خانم اسالمی روانشناسی سالمت  واحد رودهن

  .148 شیوا خلیلی روانشناسی سالمت  واحد بین الملل

  .149 محمدرضا مهدوی روانشناسی سالمت  واحد کیش

  .151 زهرا محتشمی روانشناسی تربیتی  تهران شمال
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