
 بیَهکاًیک ٍرسشی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 هقذاد تیوَری 1

 حاهذ قاسن پَر 2

 فائسُ پاک رٍاى 3
 

 

 سیاست گذاری فزٌّگی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 عیسی عاتذیٌی 1

 ًرگس شجاعی 2

 سویِ طالثی اردکاًی 3

 حسي رحواًی 4

 زیٌة ایسدی 5

 راضیِ آراستِ 6

 هجتثی تیات 7

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 جغزافیای رٍستایی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 علیرضا شاُ حسیٌی 1

 رضیِ اکرهیسیذُ  2

 جَاد خجستِهحوذ 3

 هستاًِ حسیٌی 4

 

 صئَهَرفَلَصی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 رضا قشویسیذ هحوذ 1

 ًفیسِ طالثی 2

 َبهحوذرضا هحج 3

 کارداى ّوا 4

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 هٌْدسی صٌایع

 خاًَادگیًام ٍ ًام  ردیف

 هیٌا رٍح ًَازفر 1

 ًسریي تیگ زادُ 2

 هْری ًصرآتادی 3

 احساى ٍاعظی 4

 سیپریسا هغ 5

 

 

 صئَتکٌیک -عوزاى

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 آرهاى صٌا 1

 راى تْثْاًیستصیر پ 2

 هقذاد حویذزادُ 3

 سپیذُ فذایی 4

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 جغزافیای سیاسی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 دلشادزادجلیل  1

 رستٌایی کراهت رًجثر 2

 سیذ هحوذتقی رئیس السادات 3

 ًااحسیي د 4

 

 

 شٌاسیا آب ٍ َّ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 رضا طیة طاّر 1

 لقواى هحوَدی 2

 جوال پرٍیس 3

 حسیي سیٌایی 4

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 فقِ ٍ حقَق جشا

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 ًرگس ایسدی 1

 فاطوِ عرتشاّی 2

 زّرا رحوتی 3

 هحوذ ارجوٌذی 4

 

 

 جغزافیا ٍ بزًاهِ ریشی شْزی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 هرین پْلَاًی 1

 غالهحسیي جْاًذار 2

 شْرزاد شریف جاّذ 3

 ایلیا لعلی ًیت 4

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 سباى ٍ ادبیات عزب

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 اس شیرازیایٌ 1

 هحوذعلی هعذلی 2

 فاطوِ تسلیوی 3

 هرین علی پَر 4

 لَاسری هجیذُ 5

 

 

 

 رٍاًشٌاسی تزبیتی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 راحلِ گرجی 1

 هاًا رشیذی 2

 هرضیِ سلطاًی 3

 فاطوِ شریف هَسَی 4

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 فقِ ٍ حقَق خصَصی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 علی اکثر جعفری 1

 هحوذکرین حجازی پَر 2

 تیغی هجتثی جْاى 3

 ییَسف طرف 4

 

 

 ساسُ -عوزاى

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 هسعَد رضایی 1

 سارا داًشَر 2

 ًذاهیي جاّذی دلیَ 3

 شیریي عیي قالیی 4

 

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 هدیزیت هٌابع اًساًی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 شواهِ حلوی 1

 رضا ستاری ًسة 2

 فریثرز شاد تخت 3

 عثذالرضا اسذ تیگی 4

 عثاس قرتیاى 5

 لیال تقَی 6

 

 هدیزیت رفتار ساسهاًی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 الْام السادات هیرحسیٌی هحوذی 1

 زّرا راکری قساًی 2

 هرین هیر جلیلی هٌْا 3

 هحوذ کیاى پَر 4

 هحسي اًصاری 5

 لیال تیگ هحوذی 6

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 تاریخ ایزاى بعد اس اسالم

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 یَسف الْی 1

 هحوذ رضا قرتاًی 2

 کوال اسواعیلی 3

 طالة عاتذی 4

 هحوذ ساجذ سلطاًی 5

 هحوذ آرر هْر 6

 رٍشٌک ًوازی 7

 

 بزًاهِ ریشی درسی 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 ثارُ یادگاری 1

 هْذی رتیعی 2

 هحوذ هْذی عثری 3

 سارا شْیذی 4

 هرین سواٍاتی 5

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 هدیزیت آهَسشی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 هرادیپرٍاًِ  1

 زیثا یسداًی 2

 رقیِ ًظری 3

 رقیِ پَر صاتری 4

 فاطوِ عثذالْی 5

 زّرا کاکَیی 6

 

 هدیزیت آهَسش عالی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 اکثر ًَری زادُ 1

 هیٌا شیخ علی تاتایی 2

 هرضیِ رتیعی فر 3

 ًذا تٌی اسذی 4

 هلیحِ هقذسی 5

 کثری ًَر شاّی 6

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 رفتار حزکتی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 ًثا اًصاری 1

 هالک هیرزایی 2

 رٍح الِ طاّری 3

 

 سباى ٍ ادبیات فارسی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 سیذ حویذ حسٌی 1

 جویلِ سٌجری 2

 هرین عرب 3

 هحوذ رضا حاجی ًصیری 4

 اهیر عثاس ستایشگر 5

 عارف خرهشاّی 6

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 سباى ٍ ادبیات اًگلیسی

 ًام خاًَادگیًام ٍ  ردیف

 اهیر حسیي عفتیاى 1

 فاطوِ شاپَری اراًی 2

 فاطوِ ترکی تاغثاى داری 3

 هحوذ غیاثیاى 4

 

 حکوت هتعالیِ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 سیذ هحوذ صادق هَسَی 1

 حَریِ شجاعی 2

 فاطوِ رافتی 3

 اسذی ًسیِْ 4

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 رٍاًشٌاسی سالهت

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 هیرزاییجعفر  1

 سعیذُ سادات هصطفَی 2

 فاطوِ هعیي القرتائی 3

 ّاًیِ الستی 4

 

 هشاٍرُ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 فرشاد زارعی 1

 طاّرُ سعیذی فرد 2

 اکرم السادات سجادیاى 3

 هرین هعادی اصفْاى 4

 

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 رٍابط بیي الولل

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 کاظن شریف کاظوی 1

 خذا قلی پَرعلیرضا  2

 تْساد هحوذی 3

 

 

 فلسفِ تعلین ٍ تزبیت

 ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 ّاجر کَّی اصفْاًی 1

 علی خَاجِ جَزم 2

 اکثر ًَری زادُ 3

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


