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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



 و مدیریت منابع انسانی رفتار سازمانی -مدیریت بازرگانی

 نام خانوادگی نام کد ملی

 اسوعیلی هْیاری هصطفی 0480351368

 اشکاًی هْدی 4270421509

 اهیری حسي 5299924321

 اهیٌی ٍالشاًی هایدُ 1142474445

 ایسدی هَسی 4232066209

 تْراهی چافجیری پرٍاًِ 2691189619

 پرٍری پیواى 3980034135

 رزم اٍر تَراى 3521198146

 رستن خاًی اکرم 4285614456

 رفتاری هْدی 0859675432

 زارع عصوت اتاد هحودحسیي 4469733768

 زرًدیاى ًدا 0010293000

 زهاًی زیٌة 6109940380

 سقایی دّکردی احساى 4621611641

 سلیویاى ریسی سواًِ 1160017980

 شجاعی هحودحسیي 0370570944

 شرتتیاى احود 0011124865

 شعاراى افرا 1360457704

 شیعِ زادُ الِْ 0084005025

 صادق هحودّادی 3240176335

 صالحی ساداتی زّرا 4640056907

 صٌعتی ًجار هحسي 0070368562

 عثادی سیدهحودعلی 0071969901

 فتحی عاطفِ 4270244488

 فشارکی اصفْاًی فرزاد 1292372699

 قاسوی غالهحسیي 4592084691

 قریٌی زّرا 0065747038

 هحجَب حسیي 0075283352

 هطْری ًژاد فاطوِ 0794978231

 هالیی زیٌة 2530043000

 ٍحدت هْرتاى شکَفِ 3875914041

 ّاشویاى سیدهجتثی 0921269226

 

زهاى هصاحثِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59شٌثِ هَرخ دٍ

داًشکدُ ادتیات فارسی ٍ زتاى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آتاد پل ) طثاطثائی

هدیریت رٍترٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاتاى عالهِ جٌَتی

 .هی تاشدصثح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 مدیزیت سیاستگذاری باسرگانی -مدیزیت باسرگانی

 نام خانوادگی نام کد ملی

 اتَالولَکی حسي 0059228245

 اسوعیلی هْیاری هصطفی 0480351368

 اصالًی افراشتِ اهیر 0370681428

 اهیٌی ٍالشاًی هایدُ 1142474445

 تیگلرزادُ سواکَش هحودهْدی 2064842391

 پرٍری پیواى 3980034135

 پریشاًی علی 4270279133

 حاجی حسي زادُ سویِ 1930794398

 خلیل اکثر رشید 1271398869

 رستن خاًی اکرم 4285614456

 زرًدیاى ًدا 0010293000

 زًْاری هحودجَاد 0386105741

 ساهی سیاهک 4072274240

 سلیویاى ریسی سواًِ 1160017980

 شجاعی هحودحسیي 0370570944

 شرتتیاى احود 0011124865

 شیثاًی هقدم ًغوِ 0079636497

 شیعِ زادُ الِْ 0084005025

 صادق هحودّادی 3240176335

 صادقیاًی ایَب 2299647368

 صٌعتی ًجار هحسي 0070368562

 فتحی عاطفِ 4270244488

 فشارکی اصفْاًی فرزاد 1292372699

 قاسوی غالهحسیي 4592084691

 قاسوی شوس هعصَهِ 2680015282

 کرین پَر یاسوي 0079602606

 هرادیاى عرفاى 0013885057

 هطْری ًژاد فاطوِ 0794978231

 هعتودی دّکردی ًرگس 0452715504

 هالیی زیٌة 2530043000

 ًَرٍزی رٍدپشتی زّرُ 2700048792

 ٍلیاى علیرضا 0065663012

 ّاشویاى سیدهجتثی 0921269226

 

زهاى هصاحثِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59شٌثِ هَرخ سِ 

داًشکدُ ادتیات فارسی ٍ زتاى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آتاد پل ) طثاطثائی

داًشگاُ اهام صادق هدیریت رٍترٍی 

از ساعت  ()ع( خیاتاى عالهِ جٌَتی

 .هی تاشدصثح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 مدیریت بازاریابی –مدیریت بازرگانی  

 نام خانوادگی نام کد ملی

 اتَالولَکی حسي 0059228245

 اسوعیلی هْیاری هصطفی 0480351368

 اصالًی افراضتِ اهیر 0370681428

 اهیٌی کسثی حسیي 0010016279

 اهیٌی ٍالضاًی هایذُ 1142474445

 تیگلرزادُ سواکَش هحوذهْذی 2064842391

 پرٍری پیواى 3980034135

 پَرعسکری هحوذحسیي 3050190231

 جاّذی پذرام 2640061021

 حاجی حسي زادُ سویِ 1930794398

 خلیل اکثر رضیذ 1271398869

 داٍرزًی ًاصر 0012987700

 زرتخص اهیي 1990076068

 زرًذیاى ًذا 0010293000

 زًْاری هحوذجَاد 0386105741

 ساهی سیاهک 4072274240

 ضعاراى افرا 1360457704

 ضیثاًی هقذم ًغوِ 0079636497

 صادقیاًی ایَب 2299647368

 صٌعتی ًجار هحسي 0070368562

 فتحی عاطفِ 4270244488

 فرج زادُ ضاکر رّام 0011533651

 فطارکی اصفْاًی فرزاد 1292372699

 قاسوی غالهحسیي 4592084691

 کرین پَر یاسوي 0079602606

 هحجَب حسیي 0075283352

 هحوذی فاطوِ 2372562411

 هرادیاى عرفاى 0013885057

 هطْری ًژاد فاطوِ 0794978231

 هعتوذی دّکردی ًرگس 0452715504

 هالیی زیٌة 2530043000

 ًَرٍزی رٍدپطتی زّرُ 2700048792

 ٍلیاى علیرضا 0065663012

 ّاضوی سیذهسلن 2500035727

ایي رضتِ در رٍز زهاى هصاحثِ 

در  12/3/59چْارضٌثِ هَرخ 

هحل داًطکذُ ادتیات فارسی ٍ 

جی داًطگاُ عالهِ رزتاى ّای خا

ٍاقع در سعادت آتاد پل ) طثاطثائی

هذیریت رٍترٍی داًطگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاتاى عالهِ جٌَتی

 .هی تاضذصثح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 مشی گذاری عمومیتصمیم گیزی و خط  -مدیزیت دولتی
 ًام خاًَادگی ًام کذهلی

 احوذزّی ترشاب عبذالعلی 3710075408

 اررپیرا هرتضی 3090836947

 ارری حسیي 371669359

 اسواعیلی سعیذُ 480166668

 ایسدبخش حویذ 12066461

 بخشٌذُ سویِ 83055762

 بریي رسَل 73011533

 پذرٍد اسذاهلل 5179180481

 پرچوی سرقیي هرین 10317252

 جلَداریاى بیذگلی سعیذ 1250043387

 حسیٌی فردیي 2631682556

 رحیوی خَرزٍقی احساى 1270284932

 زهاًیاى هعصَهِ 3962627561

 سعادت ٍجیِْ 75769913

 شریعتی هسعَد 67679961

 صادقی بْذاد 2143154151

 صادقی دٍلت ابادی اهیرحسیي 11716150

 گلستاىعاهری  هتیي 69856141

 غفارزادگاى ربطی ٍحیذ 2803452855

 فرٍزًذُ جًَقاًی ریحاًِ 4679802545

 کیاًی اکرم 4133079353

 کیایی پریسا 82856125

 گل چیي خرازی سعیذُ 82833990

 هحوذی علی 2750735106

 هقذم فر سعیذرضا 72806621

 ًَرالْی هرین 12202142

 ّاشوی علیرضا 6839985172

 ّاشوی هحوذ 4160000592

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59شٌبِ هَرخ دٍ

داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 رفتار سازمانی -مدیریت دولتی

 نام خانوادگی نام کد ملی

 ارری حسیي 0371669359

 اسواػیلی سؼیذُ 0480166668

 الواسی هؼصَهِ 0322787297

 اهرایی فیرٍز 4198556628

 ایسدبخش حویذ 0012066461

 باًٍذپَر هرین 0452397197

 بَستاًی هرین 1972145339

 بیراًًَذ زیٌب 4073214187

 پذرٍد اسذاهلل 5179180481

 پرچوی سرقیي هرین 0010317252

 پَربْرٍزاى ػلی 2420381671

 ثابت ػباس 2300576473

 جاللیاى ٍشوِ سرا سیذُ سویراسادات 0011831790

 جلَداریاى بیذگلی سؼیذ 1250043387

 جَکار شٌْاز 3530046086

 حسًٌَذ جَاد 4073560018

 رسَلی سیذًَیذ 0010679911

 سؼادت ٍجیِْ 0075769913

 شریؼتی هسؼَد 0067679961

 شریف زادُ ایواى 2432856368

 صادقی بْذاد 2143154151

 ػبذالْی راضیِ 0569947928

 غفارزادگاى ربطی ٍحیذ 2803452855

 فرٍزًذُ جًَقاًی ریحاًِ 4679802545

 کیاًی اکرم 4133079353

 لطیفی جلیسِ سلیوِ 6309883739

 هقذم فر سؼیذرضا 0072806621

 ًظری اکبر 5699612858

 ّاشوی ػلیرضا 6839985172

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59شٌبِ هَرخ سِ 

داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ ػالهِ رّای خا

ٍاقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 توسعهمدیریت تطبیقی و  -مدیریت دولتی

 نام خانوادگی نام کد ملی

 اسذپَر هْذیِ 0064396551

 اهیراحوذی اػظن 0064636976

 ایسدبخش حویذ 0012066461

 باقری کاکلکی ػلی 4623660575

 برزگربفرٍیی کوال 0384778161

 پذرٍد اسذاهلل 5179180481

 جلَداریاى بیذگلی سؼیذ 1250043387

 حاج هحوذ فاطوِ 0077687892

 حسًٌَذ جَاد 4073560018

 حسیٌی چالشتری بْارُ 4621839209

 دّقاًی ًذا 6489977419

 رادهْر هیثن 2249962995

 سؼادت ٍجیِْ 0075769913

 شریف زادُ ایواى 2432856368

 ػاهری گلستاى هتیي 0069856141

 فخین هْسا 0011206977

 فرٍزًذُ جًَقاًی ریحاًِ 4679802545

 کیاًی اکرم 4133079353

 گل چیي خرازی سؼیذُ 0082833990

 هحوذی ػلی 2750735106

 هحوذی پَر هحوذ 6199959280

 هظاّری تْراًی هیٌا 1292200731

 هؼالی تفتی هرجاى 0940817780

 هقذم فر سؼیذرضا 0072806621

 ًظری اکبر 5699612858

 ّوذاًی ػلی 4911570581

 یَسفی خراین هحوذ 0075048094

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59شٌبِ هَرخ دٍ

داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ ػالهِ رّای خا

ٍاقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 انسانیمدیریت منابع  -مدیریت دولتی

 نام خانوادگی نام کد ملی

 اقایی کردشاهی ابَرر 4640015720

 الواسی هعصَهِ 0322787297

 اهرایی فیرٍز 4198556628

 ایسدبخش حویذ 0012066461

 بَستاًی هرین 1972145339

 پرچوی سرقیي هرین 0010317252

 پَربْرٍزاى علی 2420381671

 ٍشوِ سرا جاللیاى سیذُ سویراسادات 0011831790

 جلَداریاى بیذگلی سعیذ 1250043387

 حسًٌَذ جَاد 4073560018

 حسیٌی فردیي 2631682556

 رسَلی سیذًَیذ 0010679911

 رشیذی دریٌی هحبَبِ 3020058880

 سعادت ٍجیِْ 0075769913

 شریعتی هسعَد 0067679961

 عاهری گلستاى هتیي 0069856141

 جًَقاًیفرٍزًذُ  ریحاًِ 4679802545

 کیاًی اکرم 4133079353

 کیایی پریسا 0082856125

 هحوذی علیرضا 0579940926

 هعالی تفتی هرجاى 0940817780

 ّاشوی علیرضا 6839985172

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59شٌبِ هَرخ سِ 

داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 تحقیق در عملیات -مدیریت صنعتی

 نام خانوادگی نام کد ملی

 احمذی سیذٌ مرضیٍ 5010977257

 اررفر امیر 0014412772

 امامت میرسیذمحمذمحسه 0081976038

 باباییان جلًدار ػلی 2064904484

 پريیه ویما 0010463798

 پیريزفر احمذ 0943290147

 جباری داویال 0082244847

 جؼفری سحر 0010880461

 زرػکاوی محسه 0077717449

 شجاػی یاسر 4120153355

 ضرغامی سؼیذ 1583199616

 ػابذی وژاد امیه 2170061381

 غالمؼلی زادٌ ابًرر 6519692344

 فرجی مرجاولً میىا 1381740065

 کشايرز سمیٍ 2738808001

 گرامی اصل امیر 0310577268

 محمذوژادچاری فاطمٍ 2064738428

 محمذی پًر فایسٌ 0323447643

 مذوی سیذسیىا 0074764926

 مقیمی شُری بُساد 0910037711

 مىصًری محمذابادی سلیمان 4420198087

 وظامیان پًرجُرمی حسیه 4723481427

 وًربخش ساماوی سیذٌ پرياوٍ 4610031450

 ویکً حسیه 0920809499

 َاشمی زَرٌ 6309962175

 

زمان مصاحبٍ ایه رشتٍ در ريز 

در محل  10/3/59شىبٍ مًرخ دي

داوشکذٌ ادبیات فارسی ي زبان 

جی داوشگاٌ ػالمٍ رَای خا

ياقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

مذیریت ريبريی داوشگاٌ امام صادق 

از ساػت  ()ع( خیابان ػالمٍ جىًبی

 .می باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 تولید و عملیات -مدیریت صنعتی

 نام خانوادگی نام کد ملی

 احوذی سیذُ هرضیِ 5010977257

 اررفر اهیر 0014412772

 اسالم خَاُ هْذی 0829721118

 باباییاى جلَدار علی 2064904484

 پیرٍزفر احوذ 0943290147

 جباری داًیال 0082244847

 حسیٌی دّشیری سیذجالل الذیي 5520000670

 حسیٌی صفا سلواى 0083151516

 دٍالبی سعیذ 4570034772

 رضَیاى سیذاحساى 0920962017

 رفیعی رشت ابادی فاطوِ 5189940519

 زرعکاًی هحسي 0077717449

 ضرغاهی سعیذ 1583199616

 عابذی ًژاد اهیي 2170061381

 عبادی ضیایی علی 0081461712

 عرب علیرضا 2080382616

 غالهعلی زادُ ابَرر 6519692344

 کشاٍرز سویِ 2738808001

 هحوذًژادچاری فاطوِ 2064738428

 هحوذی باالًی عبذالکرین 0014151871

 هحوذی پَر فایسُ 0323447643

 هذًی سیذسیٌا 0074764926

 هقیوی شْری بْساد 0910037711

 هٌصَری هحوذابادی سلیواى 4420198087

 ًَربخش ساهاًی سیذُ پرٍاًِ 4610031450

 ًیکَ حسیي 0920809499

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59شٌبِ هَرخ سِ 

داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 

 مالی -مدیریت صنعتی

 نام خانوادگی نام کد ملی

 باباییان جلًدار علی 2064904484

 بیراوًوذ حسه 4132374831

 حکیمیان حسه 0920097901

 ديالبی سعیذ 4570034772

 زمان زادٌ سیذعمادالذیه 0386431329

 سیلسپًر حسیه 0410259391

 شکًَی بیذَىذی محمذسجاد 0010290151

 عابذی وژاد امیه 2170061381

 غالمعلی زادٌ ابًرر 6519692344

 گرامی اصل امیر 0310577268

 مىصًری محمذابادی سلیمان 4420198087

 وجفی فراشاٌ سیذعلی محمذ 4450050223

 وًبخت يحیذ 0013251910

 ویک ویا ورگس 0010074902

 ویکً حسیه 0920809499

 يلی زادٌ فریذٌ 4073045954

 َذایتی مقذم معیه 0079176194

زمان مصاحبٍ ایه رشتٍ در ريز 

در  12/3/59چُارشىبٍ مًرخ 

محل داوشکذٌ ادبیات فارسی ي 

جی داوشگاٌ عالمٍ رزبان َای خا

ياقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

مذیریت ريبريی داوشگاٌ امام صادق 

از ساعت  ()ع( خیابان عالمٍ جىًبی

 .می باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اطالػات فٌاٍری هدیریت
 خانوادگی نام نام ملی کد

 احودیاى هحود 0386383170

 خَاُ اسالم هْدی 0829721118

 اقاداٍدجلفایی صفَرا 1292751916

 اکبری احساى 3610346884

 اهیری بْرٍز 3253828336

 کاسگری باقریاى ػباس 4989589882

 فیرٍزابادی برخَرداری هْدی 4480019081

 بیات ابَالقاسن 1060764644

 پَیا اهیي 2470265584

 خادم هْدی 1651859140

 سلواسی زادُ خلیل هرین 0063682532

 خَاجَیی حوید 3071242311

 دادگر شْریار 2130145061

 زارع هحوداهیي 2298225559

 پٌاُ شریفی حسیي 0651919290

 کشاٍرزترک هصطفی 4310242499

 کیاًی شادی 0010192018

 ابادی حسیي هظاّری الْام 1286098785

 هَسَی پریسا 1209791013

 ٍالیتی اشرف 1091386617

 ّادی فاطوِ 1461688272

 پَرصادقیاى ّاشن ارهیٌدخت 2298531544

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59شٌبِ هَرخ دٍ

داًشکدُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ ػالهِ رّای خا

ٍاقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هدیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باشدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 

تىٌَلَشی  هذیریترشتِ   

 خانوادگی نام نام ملی کد

 عمذا اشرفی طاّرُ 4480005986

 برٍهٌذواخىی احوذ 0840061811

 پرٍر پان هحوذهْذی 0011927216

 گیالًی پَریاى تمی هحوذ 2190006724

 پرًك جبارزادُ عیسی 0067903746

 عباسی حاجی حوسُ 1262086493

 حویذی هْذی 3875698045

 رحوتی هحوذ 3300051037

 رضاعلیسادُ حسیي 0077228091

 خاًی زلف هحوذاسواعیل 4281857631

 دست سبه شبیر 2162557096

 عسگری فْیوِ 4679883103

 غرٍیاى هحوذصابر 0920221912

 لاراخاًی هسعَد 1270315544

 وتیرایی شیریي 0946566461

 فخرابادی ورهی هْراى 1292890126

 وشاٍرزترن هصطفی 4310242499

 وواًی هحوَد 0530681234

 ویاًی شادی 0010192018

 هَسَی هرین سیذُ 0653177781

 ًصیری حاهذ 0010759441

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در  12/3/59چْارشٌبِ هَرخ 

هحل داًشىذُ ادبیات فارسی ٍ 

جی داًشگاُ عالهِ رزباى ّای خا

آباد پل ٍالع در سعادت ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



   حسابداری
 خانوادگی نام نام ملی کد

 اخًودی امید 0063886235

 اژوگ احمد 1990194184

 بُلًلی سیىا 0012512923

 يود پًرداداش َادی 2755503734

 پًر حاجی سعید 3490052382

 بیگی حسه يحید 4490144113

 دیًا زادٌ حسه سیدمصطفی 2050259077

 خاولرخاوی محمدامیه 0011241454

 جباریان ديست جًاد 1540216373

 ريستا مىًچُر 2280258730

 زارعی رضا 1930114060

 سرفراز مىصًر 0670225215

 ًَوی سلیماوی محمد 5830010259

 شادمان مصطفی 0942448456

 خًیدک صدیقی فریدٌ 0010591354

 طاَری مىصًر 0080535631

 خاوی عالی محسه 0010459898

 کىاری غًاصی محمد 4989911768

 محمدی حجت 1502724995

 محمًدی مُدی 0794886167

 فريزی وصیری علیرضا 0013750364

 وًريزی سًوا 0012186791

 بیلىدی َدایتی علی 0919940285

 یاریان مُران 0081793121

 

زمان مصاحبٍ ایه رشتٍ در ريز 

در محل  10/3/59شىبٍ مًرخ دي

داوشکدٌ ادبیات فارسی ي زبان 

جی داوشگاٌ عالمٍ رَای خا

ياقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

مدیریت ريبريی داوشگاٌ امام صادق 

از ساعت  ()ع( خیابان عالمٍ جىًبی

 .می باشدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



   گردشگری
 خانوادگی نام نام ملی کد

 ابادی ابَّاشن فرزاًِ 4420003081

 اسواعیلی سعیدُ 0480166668

 اشتیاًی طاّرُ 3782426274

 فرد باباخاًی هحودصادق 2300138778

 بابایی یاٍر 1660103355

 پَر هْدی 0064108791

 هتکستاًی خاًی هرتضی 4449986067

 دلشاد علی 3874518930

 سرا سقیي راضی ًسریي 1377532739

 خَزستاًی رهضاًی هحودحسیي 0051102552

 زرًدیاى ًدا 0010293000

 خاًی زلف هحوداسواعیل 4281857631

 زهاًی زیٌب 6109940380

 ستَدُ الِ رحوت 0385152787

 طلب سعادت سعید 0062302825

 هحودی سلطاى حسي 0384547451

 پارسا سیٌایی عیسی 1376522659

 هْرجردی هحودی شاُ هرضیِ 4480005692

 شجاعی هسلن 2140776542

 پَر صالحی هحودرضا 1171315759

 صدری رضا 2539862871

 طباییاى السادات ریحاًِ 1199907898

 ًژاد عباس سعید 2755659270

 پَر علی زّرُ 5010804662

 سادات زاٍیِ قاسوی سیدجَاد 0069782571

 قدیوی اصغر علی 5249746853

 اباد حسیي هحسٌی هحسي 4220215441

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در  12/3/59چْارشٌبِ هَرخ 

هحل داًشکدُ ادبیات فارسی ٍ 

جی داًشگاُ عالهِ رزباى ّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هدیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشدصبح  0330

 ًعوتی فاطوِ سیدُ 0072365552

 پٌاُ یسداى الِ عٌایت 2500111245

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 زباى ٍ ادبیات فارسی

 نام خانوادگی نام کد ملی

 اسکٌدری هحوَد 0013381288

 اکبرشاّی حسي 4310327028

 ال سید هًَاسادات 0010261826

 اهیدی ایَب 6169936770

 اهیری فرخٌدُ 3380260411

 برقی لطفعلی 6030020048

 بشیری سیٌا 3720296377

 تقی زادُ یالقَزاغاجی سویِ 2851770098

 جعفری فرزاد 4539663161

 جْلت هحود 2130214525

 خَشاهي زّرا 0768853915

 داٍدی پدرام 2080056980

 سادات دربٌدی هایدُ 0081577011

 ستایش اردکاًی حویدُ 4449637097

 شوس ابادی هْدی 2030169651

 شیرهحودی هژگاى 2002553092

 عباسی پریا 3258427607

 عبدلی عسیسالِ 3920011651

 عبدی سیدهحود 0534655531

 فاتح دٍلت ابادی ارهاى 0310716098

 فرزی فرزاد 3341400771

 قرباى پَردلیًَد سویِ 2679773691

 هالکی هرضیِ 0011222001

 هرادی هرین 0071014578

 هصطفایی کرهلکی فاطوِ 0383823374

 هَالیی سلواى 1159721327

 هْرابی اهیر 2420256931

 هیرزاپَر ابَالفضل 0759943176

 هیرزاخاًی هحود 5939042856

 هیرزادُ سیداحود 0939678578

 ًژادسلیواًی حوید 4610159279

 ّاشویاى بجٌَرد سیدعلی 0077884957

 یَسفی هحودتقی 4040023676

 یَسفی علی اکبر 5089168385

 یَسفی عاطفِ 1270045032

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59شٌبِ هَرخ سِ 

داًشکدُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هدیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 زتان ي ادتیات عرب
 نام خانوادگی نام کد ملی

 اکثری لارخًوی مُذی 4324121117

 جثريتی کجل فرشاد 1533922799

 حجرکشت رضا 0321331281

 حیذرتکی تُريز 0013546384

 داليراترتکًٌ زَرا 0076975657

 دَمان فاطمٍ 6489899851

 رفیعی راضیٍ 4650728452

 رییسی مشتاق 5970113212

 زرگاوی مصطفی 1899843337

 شٍ تخش اسماعیل 3610166088

 صادلی زَرا 3990093630

 صذریان اکرم 5510002761

 عثاسی طیثٍ 2559285551

 عسیسی َادی 3762348642

 عىذلیة علی 6099942394

 غالمعلی زادٌ مُران 3120108715

 کماسی احیا 5879953777

 محمذی محسه 5909955551

 مرتضًی سیذاحمذ 0461324807

 مسگر امیر 0481973796

 معسی دشتکی سعیذ 2430434121

 ملکی معصًمٍ 0621788104

 واطك خًشىًدريحی فریذٌ 2593711612

 وًری زاد عثذاهلل 2020199661

 

زمان مصاحثٍ ایه رشتٍ در ريز 

در محل  10/3/59شىثٍ مًرخ دي

داوشکذٌ ادتیات فارسی ي زتان 

جی داوشگاٌ عالمٍ رَای خا

يالع در سعادت آتاد پل ) طثاطثائی

مذیریت ريتريی داوشگاٌ امام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاتان عالمٍ جىًتی

 .می تاشذصثح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 آموزش زبان انگلیسی

 ًام خاًَادگی ًام کد هلی

 احودی هحود 0322639158

 احودی هرین 0075077825

 احودی فتلکی جَاد 1990261027

 اریاهٌص ػلی اکبر 4469737811

 اسفٌدیاری هجتبی 2080372645

 الازادُ سلواز 2710041944

 بیری اسَ 2920217682

 حسیٌی الست سیدُ فایسُ 0386389632

 کالییخاًلرزادُ  ًدا 2050228139

 دزفَلیاى ضبٌن 0061983071

 راسك لسلباش ػبدالِ 2820117767

 رحواًی سیویي دخت 1064009360

 رضایی هْسا 2050245203

 زیٌلی گریسی حسیي 1270749471

 سجادی پَر ػلیرضا 4570037461

 سلیواى سالن یَسف 1689887575

 صالحی پَرباٍرصاد پیواى 1960060201

 ػادُ ایلر 2031650963

 ػلی ًسب هْسا 2740360150

 کاردٍست اهیر 4623251209

 هحودخَاُ ابراّین 2929866020

 هظفری چیٌیجاًی سیدُ حویدُ 2700011120

 هظفریاى پَر ازادُ 2296303358

 هیرزایی ضجاع خاًلَ هیثن 5199909886

 ًادری سواًِ 0651901235

 ّاضوی ػلی 5399803143

 

زهاى هصاحبِ ایي رضتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59ضٌبِ هَرخ دٍ

داًطکدُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًطگاُ ػالهِ رّای خا

ٍالغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هدیریت رٍبرٍی داًطگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باضدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



   ترجوِ
 خانوادگی نام نام ملی کد

 اٍرکی ابَذر 1841813990

 براری ریحاًِ 2160179124

 برخَردار سیدیحیی 1064027555

 پاشاابگرهی رسَل 2740390963

 فرٍش پَست هْرًاز 2280488213

 تقَی هرتضی 0850044911

 جْاًجَیاى طاّر 2619946018

 پَر حقیقت کاهبیس 2470964741

 سَرشجاًی حیدری فاطوِ 4622190117

 دستیار ٍریا 3732446611

 زرگریاى سعید 1130209229

 ًژاد ساساًی الْام 4899903464

 شاّی هحود 2529967814

 شریفی حوید 2380049645

 صادقیِ حوید 0938981692

 هْر عاطف زّرا 0451542071

 اختیارابادی عاهری سعید 2980158321

 عراقیاى رٍیا 0939733757

 عسکری هحسي 3359560132

 ٍردیي عطازادُ سجاد 1360965173

 قدرتی هرین 0829398635

 قلٌدری رضا 0386095140

 هحرهی ًعیوِ 0068384998

 کرکًَدی هَسَی هیترا 5419843412

 دّکردی ًجفی احساى 4610009137

 ًصرتی سارا 4911520991

 پَر ًقی هصطفی 2219166988

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59شٌبِ هَرخ سِ 

داًشکدُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هدیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشدصبح  0330

 الالیی ًَریاى حوید 2080015281

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



   شٌاسی زباى
 خانوادگی نام نام ملی کد

 جشَقاًی اقایی حویذ 0381035719

 ابادی ابراّین اهیری هحوذعارف 3040016296

 ٍحیذ بجٌَردی فریذُ 0682461407

 بختیاری فرزاًِ 2909739856

 فیٌی زادُ پْلَاى هْسا 0410030937

 رضایی حاجی اهیي 0073673625

 حکوتی راهیي 2281213021

 خذاٍردی فْیوِ 0075741989

 ًژاد دارابی هرتضی 2992647942

 رضااسا هرین 0081621043

 رضَاًیاى هیٌا 0081239971

 ابادی ًجف االهیٌی رٍح حسیي 4710020205

 سلیوی فایسُ 3341627741

 شریعتوذاری هیالد 0640285627

 اشرافی صادقی صفا 1467375861

 عٌایتی صبا 4324254133

 هحوذی هیرسعذالِ 1620245205

 هحوذی ازاد 3821170697

 فام هشکیي هْرداد 3860374842

 ًاجی ًیلَفر 1293040304

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در  12/3/59چْارشٌبِ هَرخ 

هحل داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ 

جی داًشگاُ عالهِ رزباى ّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 

   عمومی حقوق

 خانوادگی نام نام ملی کد

 امیری عباس 1199911471

 اَىگرسماکًش محسه 2050364301

 چلبی فایقٍ 2860194551

 حاجیاوی حسیه 3549738986

 رضایی مصطفی 0921289324

 رضایی مُدی 3873367319

 رکابدار سیدجمال 2899927019

 سازگاری صادق 2640097407

 اباد سرباززرگ سکیىٍ 2755632781

 پًر سعیدی سعید 4220164111

 سُرابلً علی 3770056140

 ویامىصًر شعبان محمدجًاد 2064707573

 لشکریاوی شمسایی مُدی 2300337088

 عبدالمحمدی فرزاوٍ 0550014926

 زادٌ علی امیرحسیه 2130169325

 غالمی مُشاد 0780169824

 گًدرزی احمد 4132562069

 لطفی محمد 5079320826

 پًراژیٍ محسه زَرا 5650013357

 مرادی عباس 4859880560

 جًقی مقتدرقلعٍ محمد 2032140675

 مًسًی سیدمجید 2142134521

 وصرابادی ريیا 0946487170

زمان مصاحبٍ ایه رشتٍ در ريز 

در  12/3/59چُارشىبٍ مًرخ 

محل داوشکدٌ ادبیات فارسی ي 

عالمٍ جی داوشگاٌ رزبان َای خا

ياقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

مدیریت ريبريی داوشگاٌ امام صادق 

از ساعت  ()ع( خیابان عالمٍ جىًبی

 .می باشدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خصوصی حقوق 

 خانوادگی نام نام ملی کد

 اسعدی سیدحسیي 6279944816

 اسکٌدری حسي 4610332612

 افتقاری راهیي 0640204805

 اهیزحسیٌی اهیي 4420281022

 بذری بیژى 2709285665

 جوشیدًٍد شْاب 3960995857

 الّزٍد چاٍشی ابزاّین 1672249971

 حسیٌی سیدیاسز 2229805320

 حیدری احساى 2392094845

 خدایی هحبَب 5190032744

 راضی سپیدُ 0015095940

 ًژادخاکیاًی رهضاًی سعیدُ 2670036619

 شزقی هزضیِ 1757038175

 طالبیاى حسیي 5110676682

 عباسی سویِ 3230918274

 عباسی هحودرضا 0702486027

 ابادی ًجف عسکزی علی 0580010392

 علیشادُ جعفز 0384667440

 فزّاًی رسَل 3860207741

 گشاس قدیزی سویِ 1639828532

 هٌصَری کاهیاب ًیلَفز 0014835339

 هحودی عوید 4372259794

 هحودی اهید 4911543515

 هحوَدی صالح 3720088022

 هیزباقزی فاطوِ سیدُ 0370423437

 فیٌی ًاظزی هعصَهِ 1250270316

 عیدگاّی سادگاى ًجات سعید 0920353576

 ًَری هیتزا 3330019700

 یاٍری سجاد 0520317564

سهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍس 

در  12/3/59چْارشٌبِ هَرخ 

هحل داًشکدُ ادبیات فارسی ٍ 

جی داًشگاُ عالهِ رسباى ّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هدیزیت رٍبزٍی داًشگاُ اهام صادق 

اس ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 الملل بین روابط

 خانوادگی نام نام ملی کد

 اخشی هسؼَد 4899920628

 اسؼدی بْرٍز 0063153726

 کٌاری اسواًی حدیث 4989897307

 اسیاباى اهید 0921921268

 ابادی اهیي هحود 1580843141

 باقری ابراّین 1450022049

 اذر پیک هرین 0440185785

 هرًد تَکلی هحودرضا 1580251641

 حسًٌَد هظفر 4072791415

 حسیٌی سیدهحودحسیي 2380112290

 دالٍر حسیي 2550069374

 استاد سالهی هحود 2298663890

 قیِ ساری شاّی رضا 1450471463

 برهی زادُ شفیغ سواًِ 4579919718

 بکیاًی صادقی اهیي 2280606925

 صدرپَر سیداهیرحسیي 0011145765

 ػربؼاهری جَاد 4592206010

 ػسیسی رضا 0533245044

 ػوادی سیٌا 1229913688

 هؼصَم الْی ػیي بْرام 4000074784

 ًیا غالم ّادی 4980034675

 فاضلی ساهاى 3240148552

 قَجایی بْساد 1590150945

 کاظوی حاهد 4490056966

 کریوی حویدرضا 4000080857

 هرادی هحودحسیي 4120064964

 هَسَی سیدهَسی 4519961505

 ًقلی هَسَی هژگاى 1200053321

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در  12/3/59چْارشٌبِ هَرخ 

هحل داًشکدُ ادبیات فارسی ٍ 

جی داًشگاُ ػالهِ رزباى ّای خا

ٍاقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هدیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باشدصبح  0330

 ًریواًی گلٌاز 3330035226

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 

 سیاسی شىاسی جامعٍ -سیاسی علًم

 خانوادگی نام نام ملی کد

 اتشباربىاب سجاد 1680011197

 اصغرپًر طاَر 1600652042

 اصل اوًریان حامذ 1552191958

 باقری محمذ 0889405964

 شرجیىی بقایی خرم 1653055634

 پیرمرد رضا 0630132917

 جباری محمذحسه 0639299644

 مُر جمشیذی پريیس 4251165608

 حسیىی سیذرضا 2130126049

 دبیری فاطمٍ 2298257388

 ویا ربیعی بُمه 1171195109

 زوًز رحیمی فرزیه 1570046301

 قُری سرحذی رضا 3660305367

 بًگری شریفی خذاداد 4669857908

 شیباوی يحیذ 2372025856

 بخش فرح عباس 6219296729

 زادٌ کرم طاَرٌ 6100001128

 کشايرز َادی 2480113851

 گريسی حمیذرضا 3860228811

 مجیذی مصطفی 0820149055

 گردی تلف محمذی سعیذ 4680085721

 مقذيرمشًُد امیر 0938727206

 مًلًدی امیر 3782258819

 میرزازادٌ محسه 0074157868

 وریماوی گلىاز 3330035226

 فرجام ویک مجتبی 3622117516

ایه رشتٍ در ريز زمان مصاحبٍ 

در  12/3/59چُارشىبٍ مًرخ 

محل داوشکذٌ ادبیات فارسی ي 

جی داوشگاٌ عالمٍ رزبان َای خا

ياقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

مذیریت ريبريی داوشگاٌ امام صادق 

از ساعت  ()ع( خیابان عالمٍ جىًبی

 .می باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ایراى هسایل - سیاسی علَم
 خانوادگی نام نام ملی کد

 اتشباربٌاب سجاد 1680011197

 احوذًیا سیذهجتبی 0859880291

 اصغرپَر طاّر 1600652042

 اصالًی بٌْیا 1600438059

 ابادی کرین اکبری ًَرالذیي 4209352039

 اصل اًَریاى حاهذ 1552191958

 باقری هحوذ 0889405964

 شرجیٌی بقایی خرم 1653055634

 پیرهرد رضا 0630132917

 پیرٍز هجیذ 0430043066

 جباری هحوذحسي 0639299644

 هْر جوشیذی پرٍیس 4251165608

 حسیٌی فرزاد 0560021267

 حسیٌی سیذرضا 2130126049

 طْواسبی خلیل ًَرر 4660176185

 دبیری فاطوِ 2298257388

 زًَز رحیوی فرزیي 1570046301

 ًیا شْیذی علی 3251509713

 شیباًی ٍحیذ 2372025856

 غذیری سیذشْاب 4285763974

 بخش فرح عباس 6219296729

 کریوی چیوي 3849960676

 گرٍسی حویذرضا 3860228811

 هجیذی هصطفی 0820149055

 گردی تلف هحوذی سعیذ 4680085721

 هقذٍرهشَْد اهیر 0938727206

 هَلَدی اهیر 3782258819

 هیرزازادُ هحسي 0074157868

 فرجام ًیک هجتبی 3622117516

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59شٌبِ هَرخ سِ 

داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 سیاسی اندیشه - سیاسی علوم
 خانوادگی نام نام ملی کد

 اتشباربىاب سجاد 1680011197

 اصالوی بُىیا 1600438059

 امیذپًر مُرداد 4200264919

 فرد ایراوی محمًد 0062951874

 جباری محمذحسه 0639299644

 مُر جمشیذی پريیس 4251165608

 حسیىی فرزاد 0560021267

 حسیىی سیذرضا 2130126049

 خسريی کیًان 5100009322

 دبیری فاطمٍ 2298257388

 زوًز رحیمی فرزیه 1570046301

 رفاَت اهلل َذایت 2491806606

 ویا شُیذی ػلی 3251509713

 شیباوی يحیذ 2372025856

 ػمادی سیىا 1229913688

 غذیری سیذشُاب 4285763974

 بخش فرح ػباس 6219296729

 قراباغی ریحاوٍ 5719924051

 کریمی چیمه 3849960676

 کشايرز َادی 2480113851

 گريسی حمیذرضا 3860228811

 مجیذی مصطفی 0820149055

 مرادی محمذحسیه 4120064964

 مقذيرمشًُد امیر 0938727206

 مًلًدی امیر 3782258819

 میرزازادٌ محسه 0074157868

 ویک میريیسی صادق 4011864218

 وظرپًر رضا 0452444391

 فرجام ویک مجتبی 3622117516

 

زمان مصاحبٍ ایه رشتٍ در ريز 

در محل  11/3/59شىبٍ مًرخ سٍ 

داوشکذٌ ادبیات فارسی ي زبان 

جی داوشگاٌ ػالمٍ رَای خا

ياقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

مذیریت ريبريی داوشگاٌ امام صادق 

از ساػت  ()ع( خیابان ػالمٍ جىًبی

 .می باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



هذیریت راّبردی در سازهاًْا  -هذیریت ٍرزضی

 ٍ رٍیذادّای ٍرزضی 

 نام خانوادگی نام کد ملی

 احوذی یاسر 0880083948

 اسواػیلی ارزٍ 2539939007

 اضکی حسي 5299846622

 پیرجوادی سحر 4400072207

 حاجی غیاثیاى فْیوِ 6199737271

 خذاپرست هحبَبِ 1270531476

 پَرسَقخَاجِ  پرٍاًِ 4251301056

 خَاجِ کرین الذیٌی رٍح اهلل 3071955464

 خَش بخت اکرم 0849472911

 خیراًذیص برٍجٌی هٌْاز 4650495253

 رحواًی هرتضی 0749415071

 رٍدباری حویذ 3031908767

 سیذباقری سیذهْذی 3052280147

 طاّری حسیي 4073687174

 طْواسیاى گقارد 1292856483

 ظریفی فریبرز 3379872326

 غیاثًَذ خسرٍ 3932864107

 قرباًی ابراّین 1380218195

 کراًیاى فاطوِ 3252212501

 کرهی زّرا 2570137790

 هحوَدی یکتا هْذی 0069964483

 هصلحی لیال 1292616903

 هظاّری بٌْام 1465725555

 هٌصَری راهیي 4285534339

 ًاصریاى کالتی ػلی 0919976107

 ًظری قٌبری هیثن 3257236735

 ًوازی هْذاد 6019278581

 ّوتی ًژادطَلی هحوذ 2593441143

 

زهاى هصاحبِ ایي رضتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59ضٌبِ هَرخ سِ 

داًطکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًطگاُ ػالهِ رّای خا

ٍاقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًطگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باضذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



   هشاٍرُ
 خانوادگی نام نام ملی کد

 احودی عاطفِ 1286140234

 فر اریي ًیرُ 1141333597

 گرجی اسحقی هعصَهِ 2181817529

 زادُ اسالم بابک 2298386781

 اصالًی طاّر 1462219071

 اجیرلَ ایسدی احود 1621835227

 چقایی برازًدُ سویِ 4200072521

 چَپاًی هَسی 2930093498

 حبیبی یَسف 2929792884

 پَر حسي حوید 4209685984

 یسدی حسیٌی عاطفِ سیدُ 0902469071

 حیدری ًاصر 4209759112

 خبازی هلیحِ 4610154374

 سْیلی فریبا 3732193551

 شفیعی زّرا 0072222360

 طالبی ریحاًِ 3040192221

 فالحی هرین 2431898725

 پَرًَری لَاف فرشاد 2003299084

 هرادی هیترا 2295421942

 جْاى هسرعِ هٌصَری بْوي 1672092450

 یگاًِ سعیدُ 4324331715

 ًژاد یَسفی احود 5809960472

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59شٌبِ هَرخ دٍ

داًشکدُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هدیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 هذیریت آهَزشی

 خانوادگی نام نام کد ملی

 اهجذی حَر جَاد 1467759759

 اهیری هْذی 5149941638

 تاسیَس زیٌة 4859966491

 تذری هرتضی 0860134784

 پرًیاى زاّذیي 4198583951

 تَاى هْسا 2471670423

 حسي زادُ هصطفی 1063825229

 حسیٌی سیذسعیذ 1829288385

 رٍقی پَر سَداتِ 4199707621

 رستن اتادی ٍیذا 3309060330

 شفایی یاهچلَ طاّرُ 0063124769

 فرّادی هحذثِ 3510109104

 قارلقی سجاد 3309954153

 کرهی هحوذرضا 0910003734

 هحوذیاى زّرا 4072788724

 هالیی رتاب 4270192951

 ًصیری رحیوعلی 5459904201

 ًَتخت پَر هحسي 1461555477

 ًَشادی سکیٌِ 4269904232

 ًیک اخالق سعیذ 0062575988

 ّوایٌی دهیرچی اهیي 1450612997

 یذالْی دُ چشوِ ارش 4679727187

 

زهاى هصاحثِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59شٌثِ هَرخ سِ 

داًشکذُ ادتیات فارسی ٍ زتاى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آتاد پل ) طثاطثائی

هذیریت رٍترٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاتاى عالهِ جٌَتی

 .هی تاشذصثح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



   شٌاسی رٍاى
 خانوادگی نام نام ملی کد

 ارم سویرا 5779897417

 اسدی هرین 0074690371

 الوَتی اسوؼیلی سَدُ 0322425719

 اشتیاًی پرٍیي ًصیبِ 0081968949

 پیواى ػادل 6000044380

 پَر حبیبی زیٌب 0920249566

 حسٌی اکرم 0533265215

 سیدجؼفری جَاد 1250149959

 صفارزادُ ازادُ 0054347440

 یاًچشوِ ػظیوی کَثر 1930927460

 کَپایی ػلوایی هرضیِ 0011702761

 کارسازی حسیي 1720023093

 حکاک هحدث زّرا 0944749844

 هرادحاصلی هستاًِ 0082421439

 هظلَم هرین 2739911165

 پَر هلک ٍحید 0012260381

 هْرادصدر هحود 0780079574

 ًصیری هحود 1490128514

 خاًَاًِ ّودهی هیثن 2669922929

 راد یؼقَبی هْسا 0078503868

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59شٌبِ هَرخ دٍ

داًشکدُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ ػالهِ رّای خا

ٍاقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هدیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باشدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 آهَزشی تکٌَلَشی
 خانوادگی نام نام ملی کد

 احوذی احوذ 5969962546

 گل احوذی جؼفر 2900031435

 هاّاًی اسوؼیلی خاًن حاج 6079749386

 بختیاری لیال 4132329887

 بْراهی هجیذ 0383757223

 فریواًی حوسیی اهیر 0849869481

 خسایی ارر 4180034549

 دریکًَذی زّرا 4850015514

 سؼیذپَر هرضیِ 3873931222

 هقذم زادُ سلیواى هجتبی 0060435739

 ػباسی رضا 1600202225

 ػبذاللْی اسواػیل 0559804776

 ػبذلی سواًِ 0534845150

 فیرٍزی اسواػیل 3230879491

 ساهٌی قاسوی هتیي 0012637661

 قذیری زیٌب 4432519339

 هحوذیاى کریوی اصغر ػلی 3991323958

 هثٌَی اهیر 4132549682

 ًظری الِ حشوت 4549901349

 ًظری سواًِ 0492018804

 فیض ًَرالْی رقیِ 5029929533

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  11/3/59شٌبِ هَرخ سِ 

داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ ػالهِ رّای خا

ٍاقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



   َىر فلسفٍ
 خانوادگی نام نام ملی کد

 برکاتی اکرم سیذٌ 0421347686

 پًرداوص سؼیذ 3240327228

 بختی جًان حامذ 3329889136

 حسیىی حاج فایقٍ 0012309141

 حبیب زَرا فاطمٍ 0010798196

 يوذ حضرتی خطایار 0067355341

 ضاَیًوذ خذادادی ػلی 3255912776

 زارػی زَرٌ 4950011588

 اباد بُمه مرادی سلطان محمذػلی 3052295551

 ضؼباوی ارش 4133254910

 صبًری وگار 0381918068

 غفاری وًیذ 2300816921

 فرضیذ فرزاد 0078368502

 پًرَاضمی قًام سیذحسیه 2064713085

 فرزاوٍ متقیان مژدٌ 0010007113

 مظاَرپًر خذیجٍ 4269322446

 زادٌ مًسًی سیذامیه 4432392002

 ویکً سیذجابر 2143186487

 

زمان مصاحبٍ ایه رضتٍ در ريز 

در محل  10/3/59ضىبٍ مًرخ دي

داوطکذٌ ادبیات فارسی ي زبان 

جی داوطگاٌ ػالمٍ رَای خا

ياقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

مذیریت ريبريی داوطگاٌ امام صادق 

از ساػت  ()ع( خیابان ػالمٍ جىًبی

 .می باضذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



   تطبیقی فلسفٍ
 خانوادگی نام نام ملی کد

 پًرداوش سعیذ 3240327228

 ابادی وجف حجتی علی 1080106571

 يوذ حضرتی خشایار 0067355341

 داوشًرصاییه فاطمٍ 0440263301

 رایگاوی فاطمٍ 4310411266

 رضایی محمذصادق 0067288057

 زراعتی فایسٌ 0640083900

 زیىلی حمیذ 0849956234

 طیبی عماد 2980008370

 علیپًر سیريس 3369965062

 غفاری وًیذ 2300816921

 غالمی مُذی 5819823990

 کلخًران زادٌ فتحعلی سعیذ 0075404184

 فرشیذ فرزاد 0078368502

 پًرَاشمی قًام سیذحسیه 2064713085

 فرزاوٍ متقیان مژدٌ 0010007113

 محمذی مُذی 0080659391

 ویا محمذی محمذ 0386464057

 مًسًی سیذَادی 4073084623

 وعمتی عباس 3559894301

 قمشٍ یعقًبیان محمذحسه 1285114795

 

زمان مصاحبٍ ایه رشتٍ در ريز 

در محل  11/3/59شىبٍ مًرخ سٍ 

داوشکذٌ ادبیات فارسی ي زبان 

جی داوشگاٌ عالمٍ رَای خا

ياقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

مذیریت ريبريی داوشگاٌ امام صادق 

از ساعت  ()ع( خیابان عالمٍ جىًبی

 .می باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 حذیث ٍ قرآى علَم
 خانوادگی نام نام ملی کد

 احذیاى هرین 3860044621

 اشتیاًی احوذی فرّاد 0073148415

 اداٍی هحسي 4172067883

 اسالهی هحوذعلی 0019743734

 اقبالیاى هرین 0056010184

 هحوذکوارعلیا ال سیذتقی 5050012198

 الذبًَی ًفیسِ سیذُ 0036611522

 السالن ایاب 4712325186

 اًصاری هحوذسعیذ 0042908401

 جذی حسیي 2580355650

 حسیٌی سیذهازیار 2580288376

 خیَُ هایذُ 2300928590

 فراّاًی دستجاًی رضَاًِ 0580010661

 رییسی هرضیِ 2360036645

 هذٍییِ زارعی زّرا 5139336340

 جَدکی زیذی هجیذ 4859884418

 تقَی سادات سیذهحوذ 4250342719

 شیراًی هجتبی 1160016501

 فخر هحوذ 5198470521

 فراّاًی فاخرُ 0063373467

 ًیک قْرهاًی رقیِ 0941563723

 گَّری هرین 0056942370

 هجیذی هجیذ 2960065638

 هحققی حسیي 0385956339

 فر هَسَی سیذهحوذتقی 0013433342

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59شٌبِ هَرخ دٍ

داًشکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ عالهِ رّای خا

ٍاقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساعت  ()ع( خیاباى عالهِ جٌَبی

 .هی باشذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 سیاسی ضٌاسی جاهؼِ - ضٌاسی جاهؼِ
 خانوادگی نام نام ملی کد

 هٌص احوذی حسیي 0380965453

 سوٌاًی اضرف بْرٍز 0080169945

 زادُ اقایی سؼیذ 2649841923

 اٍرزهاًی حویذ 0320227618

 خَضخَ ایواًی هحوذجَاد 2722578735

 بخطی بْوي 5870004128

 ًژاد پٌاّی ابَطالب 4251243201

 پیرحیاتی ًرگس 4073206982

 پَر تقی ػباس 4810003841

 چراغی هرتضی 0052705803

 ربیؼی هرجاى 0074820990

 ػسیسابادی زّرُ 1062948521

 ػطَفی ػبذالحسیي 0050238140

 ابادی فتح ابَالفضل 0532583477

 فتحی هٌیژُ 0031790054

 الذیٌی کرین ػاطفِ 4431862366

 زادُ کرین ّیَا 3849966518

 زادُ گل هْریار 1464921830

 هصطفَی اًَر 3858978744

 هقذم هظلَهی اهیذ 1239912943

 باضواق هفاخری جویل 5589433061

 هٌصَری فردیي 5969950424

 ًاجی بْارُ 3240323621

 فراّاًی ًَدُ اسواػیل 0075304325

 ٍزٍایی ًَیذ 0068130147

 ّاضوی ًیلَفر 0069850038

 یؼقَبی داریَش 2630361543

 

زهاى هصاحبِ ایي رضتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59ضٌبِ هَرخ دٍ

داًطکذُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًطگاُ ػالهِ رّای خا

ٍاقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هذیریت رٍبرٍی داًطگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باضذصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 فرهنگی شناسی جامعه- شناسی جامعه
 خانوادگی نام نام ملی کد

 مىع احمذی حطیه 0380965453

 ضمىاوی اغرف بٍرَز 0080169945

 َرزلی امیه محطه 0014773112

 خُغخُ ایماوی محمذجُاد 2722578735

 مػیری باغبان ویلُفر 4433303240

 بخػی بٍمه 5870004128

 وژاد پىاٌی ابُطالب 4251243201

 پیرحیاتی ورگص 4073206982

 پُر تمی عباش 4810003841

 چراغی مرتضی 0052705803

 وذری حك ایرج 4189929093

 خاوی محمذ 1091226441

 پُرلرایی خضری فاطمً 3071103646

 وُیص خُظ اعظم 0680222741

 ربیعی مرجان 0074820990

 رضُلی عباضعلی 3780225409

 رغیذی جمال 3732476723

 زادي زالی مطعُد 2003215042

 غٍرضتاوی ضیذحطیه 0075357275

 عسیسی علیرضا 0941934594

 ابادی فتح ابُالفضل 0532583477

 فرامرزی کاظمی الً وعمت 5779706514

 الذیىی کریم عاطفً 4431862366

 کریمی ماوذاوا 2380000700

 زادي گل مٍریار 1464921830

 باغماق مفاخری جمیل 5589433061

 مىصُری فردیه 5969950424

 یعمُبی داریُظ 2630361543

 

زمان مصاحبه این رشته در روز 

در محل  11/3/59شنبه مورخ سه 

دانشکده ادبیات فارسی و زبان 

جی دانشگاه عالمه رهای خا

واقع در سعادت آباد پل ) طباطبائی

مدیریت روبروی دانشگاه امام صادق 

از ساعت  ()ع( خیابان عالمه جنوبی

 .می باشدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



   ارتباطات ػلَم
 خانوادگی نام نام ملی کد

 احراری ابراّین 5239682151

 اسفٌدیاری هرین 0081744080

 اسفٌدیاری هحودجؼفر 1292887680

 اػتوادی ارهاى 4830018860

 الًَدی پدرام 0075086417

 بْوٌی هْرزاد 4280617481

 بیاًی هحودصاحب 4999706164

 ابادی تقی هسؼَد 0946000670

 بسرگی جاهِ غالهرضا 6479716493

 حیدری هْدی 6609327718

 خلچی هحود 0589943723

 رضَاًی سؼیدُ 2994038951

 رهضاًی حسیي 3801773302

 سؼید ػباس 3179795832

 سیاسی پردیس 0010677161

 بجستاى شفاػی ارش 0943309964

 شوسِ هجید 4131958392

 پَر ضاهٌی ػلی 5509949953

 طاّر طیب اهیي 2002298165

 ػبدی سیدػیسی 1461193087

 ػسیسی تَحید 1461414989

 ػسیسی حوید 3839845521

 ػسیسی فرید 3830031076

 اللوی شیدُ سیدُ 0064663140

 هبرم هیترا 4500832734

 هحودی سؼیدُ 0079534465

 ًظری ّادی 4232063455

 

زهاى هصاحبِ ایي رشتِ در رٍز 

در هحل  10/3/59شٌبِ هَرخ دٍ

داًشکدُ ادبیات فارسی ٍ زباى 

جی داًشگاُ ػالهِ رّای خا

ٍاقغ در سؼادت آباد پل ) طباطبائی

هدیریت رٍبرٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاباى ػالهِ جٌَبی

 .هی باشدصبح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 ػلَم اقتصادی

 خاًَادگی ًام ًام کذ هلی

 ارٍجی زیٌة 5670002393

 اسوؼیلی ّادی 2740128754

 اسوؼیلی صذراتادی فرٍؽ 5519984972

 اشؼری هْذی 0014238306

 اصفْاًی پَریا 5000031776

 اکثرهَسَی سیذصالح 1360049673

 اهیراى رٍداتِ 0013759051

 تاتاپَر هیترا 0073647705

 تاغثاى پَر جَاد 2790174581

 تاقرپَراسکَیی الٌاز 0013640781

 ترسیاُ ٍحیذ 4240159318

 پَرسلیوی حویذرضا 0386541426

 پیردایِ ّادی 4120106012

 جؼفری هْر اسواػیل 5559803227

 حسًٌَذ صذیقِ 4180002558

 حسیٌی سیذُ هحثَتِ 4640038046

 حول دار هٌیرُ 0012299189

 حیذری هحوذ 0370701194

 خسرٍسرشکی هحوذجَاد 0012284173

 خضرزادگاى حاهذ 3750051658

 داراتی هْذی 0370184106

 رهضاى پَر ایواى 2050066546

 رّگشای هیرّادی 0480138036

 ستاری ًسة زّرا 0084066415

 شجاع الذیي رقیِ 2301009823

 صفَی سیذهحوذًَاب 5899320702

 صیادًیاطیثی ػست الِ 1209927470

 صیقالًی شْثذ 2580355049

زهاى هصاحثِ ایي رشتِ در رٍز 

در  12/3/59چْارشٌثِ هَرخ 

هحل داًشکذُ ادتیات فارسی ٍ 

جی داًشگاُ ػالهِ رزتاى ّای خا

ٍاقغ در سؼادت آتاد پل ) طثاطثائی

هذیریت رٍترٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساػت  ()ع( خیاتاى ػالهِ جٌَتی

 .هی تاشذصثح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 

 ضیایی زّرا 0370615018

 طاّریاى هیثن 0901367028

 ػثاسی هحوذ 0453585817

 ػثاسی فرزاًِ 3521002357

 ػثذی سؼیذ 0013812671

 ػقیقی زّرا 0080982700

 ػلی فر هجیذ 4060011789

 ػیَضی احیا 3782465555

 غویي هحسي 0082803481

 فرج ًیا سلواى 2755653329

 قرتاًی چٌاری تٌْام 0011353351

 قٌثری سویرا 1490097041

 کاظوی ًجف اتادی هحوذهْذی 1080098321

 کوال الْام 2143126761

 لک سَدا 2790037981

 هجذرضایی حَرا 0068438400

 هحثی هجذ هصطفی 0012150150

 هحوذزادُ احساى 1270544357

 هختاری اسفیذٍاجاًی هحوذ 0480380971

 هصطفی زادُ هحوذ 3840039533

 هظلَم پَرشترتاًی هحوذرضا 0066028604

 هؼلوی هحوذ 0059860073

 هؼواریاى هحوذحسیي 0013915193

 هَسَی احساى 4160091806

 هْرگاى ػلی 0014143380

 هٌْذسی اهیرحسیي 0590048481

 ًادری شاّی ػلی 1361013761

 ًظرزادُ هحوذجَاد 0060201721

 ًظری فارساًی هحسي 4670101625

 ًَرٍزی چلچِ پیام 4610051036

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 گرایش تازارّا ٍ هالیِ ًفت ٍگاز -اقتصاد ًفت ٍگاز 

 نام خانوادگی نام کد ملی

 ارٍجی زیٌة 5670002393

 اسوؼیلی ّادی 2740128754

 اسوؼیلی صذراتادی فرٍؽ 5519984972

 تاتاپَر هیترا 0073647705

 تاغثاى پَر جَاد 2790174581

 تاقرپَراسکَیی الٌاز 0013640781

 ترسیاُ ٍحیذ 4240159318

 جؼفری هْر اسواػیل 5559803227

 حسًٌَذ صذیقِ 4180002558

 حسیٌی سیذُ هحثَتِ 4640038046

 حول دار هٌیرُ 0012299189

 حیذری هحوذ 0370701194

 خضرزادگاى حاهذ 3750051658

 رهضاى پَر ایواى 2050066546

 ستاری ًسة زّرا 0084066415

 صفَی سیذهحوذًَاب 5899320702

 صیادًیاطیثی ػست الِ 1209927470

 طاّریاى هیثن 0901367028

 ػثاسی فرزاًِ 3521002357

 ػلی فر هجیذ 4060011789

 فرج ًیا سلواى 2755653329

 قرتاًی چٌاری تٌْام 0011353351

 لک سَدا 2790037981

 هجذرضایی حَرا 0068438400

 هحثی هجذ هصطفی 0012150150

 هختاری اسفیذٍاجاًی هحوذ 0480380971

 هصطفی زادُ هحوذ 3840039533

 هظلَم پَرشترتاًی هحوذرضا 0066028604

 هؼلوی هحوذ 0059860073

 هؼواریاى هحوذحسیي 0013915193

 هَسَی احساى 4160091806

 هْرگاى ػلی 0014143380

 ًادری شاّی ػلی 1361013761

 ًظرزادُ هحوذجَاد 0060201721

 

زهاى هصاحثِ ایي رشتِ در رٍز 

در  12/3/59چْارشٌثِ هَرخ 

هحل داًشکذُ ادتیات فارسی ٍ 

جی داًشگاُ ػالهِ رزتاى ّای خا

ٍاقغ در سؼادت آتاد پل ) طثاطثائی

هذیریت رٍترٍی داًشگاُ اهام صادق 

از ساػت  (جٌَتی)ع( خیاتاى ػالهِ 

 .هی تاشذصثح  0330

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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




