
 

 

 مصاحبه شفاهی  دوره دکتری بدون آزمون در کننده شرکت اسامی داوطلبان

 دانشگاه عالمه طباطبایی 96-95 رشته های مختلف سال تحصیلی 

 رشته مورد تقاضای دوره دکتری نام خانوادگی -نام  ردیف
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 مصاحبه شفاهی  دوره دکتری بدون آزمون شرکت کننده دراسامی داوطلبان 

 انشگاه عالمه طباطبایید   96-95رشته های مختلف سال تحصیلی   

 رشته مورد تقاضای دوره دکتری نام خانوادگی -نام  ردیف
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 مصاحبه شفاهی  دوره دکتری بدون آزمون شرکت کننده دراسامی داوطلبان 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 69-69رشته های مختلف سال تحصیلی  

 رشته مورد تقاضای دوره دکتری نام خانوادگی -نام  ردیف
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بازاریابی مدیریت -مدیریت بازرگانی راضیه فعلی  .59  
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تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  محمد مهدی عباسی   .65  

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  زهرا امین افشار   .66  

عملیات تولید و -مدیریت صنعتی  امید ارجمند قهستانی  .67  

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  غزاله عالمه   .68  

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  پریسا عمرانی   .69  

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  ایمان نوربخش حبیب آبادی  .71  

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  احسان خاکسار   .71  

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  مژگان دالوری   .72  

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  هین مهدی شا  .73  

تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  مجتبی احمدی نوذری   .74  

 تحقیق درعملیات-مدیریت صنعتی  حسام نظری  .75

 تحقیق درعملیات-مدیریت صنعتی  مریم کولیائی   .76
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 مصاحبه شفاهی  دوره دکتری بدون آزمون شرکت کننده دراسامی داوطلبان 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 69-69تحصیلی رشته های مختلف سال  

 رشته مورد تقاضای دوره دکتری نام خانوادگی -نام  ردیف
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مدیریت خدمات و توسعه فناوری -مدیریت فناوری اطالعات مه سیما کاظمی موحد   .81  
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 مالی -مدیریت صنعتی  الهام امینائی   .91

 مالی -مدیریت صنعتی  ناهید قربانی  .92

 مالی -مدیریت صنعتی  سید محمد امیر هاشمی   .93

گیری سنجش و اندازه رقیه اسدی  .94  
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 گیری سنجش و اندازه الهام اشترانی  .96
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پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



 
 

 مصاحبه شفاهی  دوره دکتری بدون آزمون شرکت کننده دراسامی داوطلبان 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 69-69رشته های مختلف سال تحصیلی  

 

 رشته مورد تقاضای دوره دکتری نام خانوادگی -نام  ردیف

 اسالمی تعلیم و تربیتفلسفه  الهام ایزد پناه   .115

 اسالمی فلسفه تعلیم و تربیت زهرا پیری  .116
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 تکنولوژی آموزشی محمد هاشمی  .114
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 تکنولوژی آموزشی زینب رشیدی  .116

 تکنولوژی آموزشی زینب اسمعیلی بجدنی  .117
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 روانشناسی تربیتی مهدیه هالجیان قهفرخی   .125

 روانشناسی تربیتی فرناز مهدی پور ماراالنی   .126

 روانشناسی تربیتی حمیده رادمنش   .127
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 مصاحبه شفاهی  دوره دکتری بدون آزمون نده درشرکت کناسامی داوطلبان 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 69-69رشته های مختلف سال تحصیلی  

 رشته مورد تقاضای دوره دکتری نام خانوادگی -نام  ردیف
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 مصاحبه شفاهی  دوره دکتری بدون آزمون شرکت کننده دراسامی داوطلبان 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 69-69 مختلف سال تحصیلی رشته های 

 رشته مورد تقاضای دوره دکتری نام خانوادگی -نام  ردیف
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 مصاحبه شفاهی  دوره دکتری بدون آزمون شرکت کننده دراسامی داوطلبان 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 69-69 رشته های مختلف سال تحصیلی 

 رشته مورد تقاضای دوره دکتری نام خانوادگی -نام  ردیف
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 زبان و ادبیات فارسی سعید اکبری   .188

 زبان و ادبیات فارسی رضا اسدی   .189

 زبان و ادبیات فارسی مهدی رمضانی  .191

 ن و ادبیات فارسیزبا زهرا فتحی   .191

 زبان و ادبیات فارسی محمد شیخ االسالمی   .192

 زبان و ادبیات فارسی ناهید حیدری رامشه   .193
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