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 کدمیل / گذرنامه
نمره نهایی  از 

100 
 رشته تحصییل: 

O1715957 61 علوم سیاسی 

p02753175 46 ادبیات فارسی 

p03129607 43 روابط بین الملل 

p03499412 33 روابط بین الملل 

p03541657 32  جغرافیای سیاسی 

 حقوق و علوم سیاسی 37 01300022

 روابط بین الملل 48 02376884

 روابط بین الملل 47 02462985

 زبان و ادبیات فارسی  41 0013178253

 ریاضی کاربردی 38 13306429

جغرافیاو برنامه ریزی  34 0013648810

 روستایی

 زبان و ادبیات فارسی  72 0013680196

شناسی مسائل جامعه 79 0014154684

 اجتماعی ایران 

 برق 58 0014510901

 ریاضی محض 61 0014558610

 حقوق خصوصی 65 0014846934

 آب و هواشناسی 62 0015959775

 ریاضی کاربردی 53 17092037

 زبان و ادبیات فارسی  97 0017315281

 زیست شناسی  57 18438602

 ژئومورفولوژی 28 0018896367

علوم تربیتی )فلسفه  52 0048078611

 تعلیم و تربیت(

 علوم اعصاب شناختی 72 0049248596

 مدیریت آموزشی 63 0055014550

 مدیریت آموزش عالی  51 0056989024

 زبان و ادبیات فارسی 59 0057852219

 غایب 0059565462
 روانشناسی تربیتی 

 حقوق خصوصی 83 0065818751

 یجغرافی سیاس 70 0066476593

 ژئومورفولوژی 36 0068691858

 روانشناسی سالمت 87 0074899678

علم اطالعات و دانش  37 0075498979

 شناسی

 مدیریت آموزش عالی 62 0077109041
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 کدمیل / گذرنامه
نمره نهایی  از 

100 
 رشته تحصییل: 

 غایب 0079370470
 مدیریت آموزشی

 تربیت بدنی 34 0079861121

 شیمی آلی  53 0080761844

 ادبیات فارسی 87 0082322007

 تاریخ علم 41 0083003835

 عمران ژئوتکنیک 55 0083231927

 جمعیت شناسی 45 0310262569

 زبان و ادبیات فارسي 49 0310502527

 روانشناسی تربیتی 61 0321449134

 حکمت متعالیه 43 0321613546

 -زیست شناسی 49 0370857021

 سلولی تکوینی جانوری

 وادبیات انگلیسی زبان 92 0383701597

 غایب 0384321496
 مدیریت اموزشی

 روانشناسی تربیتی 71 0439739233

 شیمی 87 0440207150

 ژئومورفولوژی 30 0451066154

 زبان و ادبیات فارسی 48 0451271661

علم اطالعات و دانش  72 0451671661

 شناسی

 سیاستگذاری فرهنگی  70 0453745601

 غایب 492914304
 تاریخ

 غایب 0520137991
 جغرافیای سیاسی

 روانشناسی بالینی 95 0520676408

 مدیریت آموزش عالی 47 0532238346

 زبان و ادبیات فارسی 56 0550158987

 برنامه ریزی شهری 39 0569744806

 جامعه شناسی  78 0590095013

 تربیت بدنی 63 0638591147

 تربیت بدنی 61 0640328180

جغرافیا برنامه ریزی  45 0681841575

 شهری

 سیاست گذاری فرهنگی 60 0859670511

آسیب شناسی ورزشی  81 0923168966

 و حرکات اصالحی

 ژئومورفولوژی 35 0924008989

 غایب 0941122026
علم اطالعات و دانش 

 شناسی



           (                              1401خرداد  22) -دوره شانزدهم-نمرات نهایی آزمون زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی                       3
 

 کدمیل / گذرنامه
نمره نهایی  از 

100 
 رشته تحصییل: 

 حقوق خصوصی 44 1064008941

 زبان و ادبیات فارسی 38 1080020128

حقوق جزا و جرم  70 1171246838

 شناسی

 زبان و ادبیات انگلیسی 98 1198660015

 آب و هواشناسی 38 1250002109

 سلولی تکوینی جانوری 48 1281846155

 -مهندسی عمران  60 1361689846

 مهندسی سازه

 سیاستگذاری فرهنگی 38 1375885741

 مدیریت گردشگری 60 1376336405

 مدیریت آموزش عالی 39 1379199107

 غایب 1381641210
 جغرافیای سیاسی

 غایب 1533964556
جغرافیا و برنامه ریزی 

 روستایی

 شیمی آلی 71 1540352781

 علوم ارتباطات  49 1602637113

جغرافیا و برنامه ریزی  60 1602647674

 شهری

 برنامه ريزي درسي 38 1651743142

 جانوریزیست شناسی  48 1660137950

 غایب 1729092047
مدیریت بازرگانی 

 استراتژیک

 برنامه ریزی درسی 55 1753852250

 تاریخ 38 1755440693

جغرافیاوبرنامه ریزی  31 1830209108

 شهری

جغرافیا و برنامه ریزی  34 1830340328

 شهری 

 تاریخ ایران اسالمی 39 1970260440

 جامعه شناسی 34 2063358291

جغرافیا و برنامه ریزی  51 2080364103

 شهری

 فلسفه تربیت 32 2143001576

 غایب 2162128845
 حقوق

 مدیریت آموزش عالی 70 2170159991

 آب و هواشناسی 41 2181457786

 جغرافیای سیاسی 34 2210126991

 زبان و ادبیات فارسی 51 2220022978

جامعه شناسی مسائل  72 2229662351

 اجتماعی ایران

جغرافیا و برنامه ریزی  46 2259622453

 شهری
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 کدمیل / گذرنامه
نمره نهایی  از 

100 
 رشته تحصییل: 

 فلسفه تعلیم وتربیت 48 2269930274

جامعه شناسی بررسی  60 2291995995

 مسائل اجتماعی ایران

 روانشناسی 69 2411646501

جغرافیا و برنامه ریزی  60 2450561668

 شهری

 ریاضی محض 52 2595999125

 جبر -ریاضی 66 2631764358

 غایب 2803476959
 روانشناسی بالینی

 جامعه شناسی 43 3970012295

 زبان و ادبیات فارسی  45 3120014941

 اقتصاد  44 3258559597

 زبان و ادبیات فارسی 48 3319335642

 فیزیک پالسما 53 3330317248

 شیمی آلی 75 3380075604

 غایب 3621888251
 زمین شناسی 

 غایب 3790113018
جغرافیا و برنامه ریزی 

 روستایی

 مدیریت 73 3800832208

 غایب 3801927946
 زمین شناسی اقتصادی

 غایب 3821172568
 برنامه ریزی درسی

 غایب 3839887453
جغرافیا و برنامه ریزی 

 شهری

 زمین شناسی مهندسی 35 3850159401

 زمین شناسی اقتصادی 43 3860631578

 غایب 3962496467
جغرافیا و برنامه ریزی 

 توریسم

 غایب 3970173043
 جامعه شناسی

 تاریخ 60 3990133454

حقوق جزا و جرم  52 4060169420

 شناسی 

 عمران گرایش سازه 80 4120558851

 حقوق خصوصی  -حقوق  54 4130732072

 فیزیک; 64 4133000536

 ژئومورفولوژی 33 4180035431

 هواشناسیآب و  45 4180036703

 غایب 4190230464
جغرافیا و برنامه ريزي 

 شهري

 جمعیت شناسی 76 4190453730

 غایب 4200103664
 حقوق خصوصی
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 کدمیل / گذرنامه
نمره نهایی  از 

100 
 رشته تحصییل: 

 اگروتکنولوژی 63 4220091149

 فیزیولوژی جانوری 72 4220231366

 حقوق 99 4240001714

 تاریخ ایران دوره اسالمی 44 4371947468

 جغرافیا 66 4400092453

 غایب 4432178221
 روان شناسی تربیتی

 مهندسی صنایع 43 4490027303

جامعه شناسی مسائل  37 4560114749

 اجتماعی ایران 

 مهندسی عمران 63 4569570542

آسیب شناسی ورزشی  60 4810239640

 و حرکات اصالحی

 غایب 4839448620
 مدیریت آموزشی

جغرافیا و برنامه ریزی  42 4870069581

 شهری

 فیزیک پالسما 77 4899912749

 زبان و ادبیات فارسی 54 4980189229

 مدیریت آموزش عالی 53 4989641078

 -زیست شناسی  70 4990016572

 فیزیولوژی جانوری 

 مدیریت آموزشی 41 5250056318

علم اطالعات و دانش  41 5558792361

شناسی )بازیابی 

 اطالعات و دانش(

 جامعه شناسی 89 5580017448

 برنامه ریزی درسی 48 5698940878

 فقه و حقوق خصوصی 53 5829429853

 جغرافیا 42 5870018730

جغرافیا و برنامه ریزی  82 6100018012

 شهری

 ژئومورفولوژی 49 6229795884

 ژئومورفولوژی 50 6289920227

 گردشگری 51 12882492147

 


