
پذيرفته شدگان مشروط دكتري سال 1395
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قبولعلوم اقتصاديعلوم اقتصادي                                       2102رودابه                                 اميران                                 
قبولعلوم اقتصاديعلوم اقتصادي                                       2102ارش                                    علويان قوانيني                       
قبولعلوم اقتصاديعلوم اقتصادي                                       2102ياسر                                   ماليي                                  

قبولعلوم اقتصاديعلوم اقتصادي                                       2102پيام                                   نوروزي چلچه                       
قبولمديريتمديريت                                               2107مجيد                                   دهقان                                  

قبولمديريتمديريت                                               2107بهزاد                                  رضايي                                  
قبولمديريتمديريت                                               2107اميرحسين                               صادقي دولت ابادي               
قبولمديريتمديريت                                               2107علي                                    فتحعلي زاده                          
قبولشيميشيمي                                                   2202شكيبا                                  زينلي                                  

قبولشيميشيمي                                                   2202شادي                                   عسگري                                
قبولشيميشيمي                                                   2202سپيده                                  كلهر                                   
قبولشيميشيمي                                                   2202ليال                                   نادري                                  
قبولنانو شيميشيمي                                                   2202رويا                                   لطفي قمشلو                          
قبولنانو شيميشيمي                                                   2202محسن                                   مصلحي                                
قبولنانو شيميشيمي                                                   2202اناهيتا                                دانشور                                 
قبولنانو الكترونيكفناوري نانو                                           2319محمد                                   اميري                                  

قبولنانو فناوريفناوري نانو                                           2319مهدي                                   برجسته                                 
قبولنانو الكترونيكفناوري نانو                                           2319مرضيه سادات                            حسيني                                  
قبولنانو فناوريفناوري نانو                                           2319مرضيه                                  سليمي                                  
قبولنانو فناوريفناوري نانو                                           2319مايده                                  سيمايي چافي                        
قبولنانو فناوريفناوري نانو                                           2319الهام                                  گل افشان                             
قبولرياضي كاربرديعلوم رياضي                                         2206مسعود                                  بيرامي امينلويي                      

قبولرياضي كاربرديعلوم رياضي                                         2206سايه                                   خانيها                                 
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قبولرياضي محضعلوم رياضي                                         2206سعيد                                   صادقي                                 
جبرعلوم رياضي                                         2206مهري                                   عقبايي بناب                           قبولرياضي محض-
قبولرياضي كاربرديعلوم رياضي                                         2206عليرضا                                 فيض كريملو                         
قبولرياضي محضعلوم رياضي                                         2206مصطفي                                  كيايي                                  
قبولرياضي محضعلوم رياضي                                         2206كامبيز                                 مقدم فر                                
قبولرياضي محضعلوم رياضي                                         2206امين                                   نجفي امين                            
قبولعلوم كامپيوترعلوم كامپيوتر                                       2207حامد                                   واسعي                                  
قبولفيزيكفيزيك                                                 2209محمدامين                               اسكندري                             
قبولفيزيكفيزيك                                                 2209خاطره                                  جعفري قهفرخي                   
قبولفيزيكفيزيك                                                 2209زينب سادات                             خاكسار                                
قبولفيزيكفيزيك                                                 2209سعيده                                  طايفه هاشمي                        
نانو فيزيكفيزيك                                                 2209بهنام                                  عشقي                                    - قبولفيزيك
قبولفيزيكفيزيك                                                 2209علي                                    فرنودي                                 
قبولفيزيكفيزيك                                                 2209حامد                                   كاملي                                  
قبولفيزيكفيزيك                                                 2209احمد                                   مرادپوري                             
قبولفيزيكفيزيك                                                 2209سيدسعيد                                هاشمي ابرندابادي                  
مخابرات ميدانمهندسي برق                                         2301كمال الدين                             اريك                                    قبولمهندسي برق-
مخابرات سيستممهندسي برق                                         2301محمد                                   الماس گنج                            قبولمهندسي برق-
الكترونيكمهندسي برق                                         2301محمد                                   برزگري                                 قبولمهندسي برق-
قدرتمهندسي برق                                         2301مهدي                                   بهرامي                                  قبولمهندسي برق-
مخابرات سيستممهندسي برق                                         2301محسن                                   پورجوال                                قبولمهندسي برق-
مخابرات سيستممهندسي برق                                         2301محمدعلي                                جمشيدي                               قبولمهندسي برق-
مخابرات ميدانمهندسي برق                                         2301سيدمحمدحسين                            جهان بخت                            قبولمهندسي برق-
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قدرتمهندسي برق                                         2301سيدامير                                حسيني                                   - قبولمهندسي برق
الكترونيكمهندسي برق                                         2301محمدجواد                               حيدريان                                قبولمهندسي برق-
مخابرات ميدانمهندسي برق                                         2301بابك                                   رحماني                                 قبولمهندسي برق-
قدرتمهندسي برق                                         2301محسن                                   رضايتي                                 قبولمهندسي برق-
مخابرات سيستممهندسي برق                                         2301حجت اله                                زماني                                   قبولمهندسي برق-

مخابرات سيستممهندسي برق                                         2301الهه                                   سبحاني                                  قبولمهندسي برق-
كنترلمهندسي برق                                         2301اميررضا                                سيالني                                  قبولمهندسي يرق-
الكترونيكمهندسي برق                                         2301رامين                                  صفاييان                                 قبولمهندسي برق-
الكترونيكمهندسي برق                                         2301حسن                                    عباسي                                   قبولمهندسي برق-
مخابرات ميدانمهندسي برق                                         2301محمدعلي                                عباسي                                   قبولمهندسي برق-
مخابرات ميدانمهندسي برق                                         2301وحيد                                   عزتي                                    قبولمهندسي برق-

مخابرات سيستممهندسي برق                                         2301شهاب                                   قاسمي گوجاني                      قبولمهندسي برق-
كنترلمهندسي برق                                         2301حميدرضا                                قاضي سعيدي                         قبولمهندسي برق-
مخابرات ميدانمهندسي برق                                         2301پريسا                                  كريمي خوزاني                      قبولمهندسي برق-
قدرتمهندسي برق                                         2301ياسين                                  گيالسي                                 قبولمهندسي برق-
الكترونيكمهندسي برق                                         2301اميراحمد                               محمدي                                 قبولمهندسي برق-
الكترونيكمهندسي برق                                         2301مژگان                                  مكاري قهرودي                     قبولمهندسي برق-
كنترلمهندسي برق                                         2301عليرضا                                 ميرشمسي                              قبولمهندسي برق-
قدرتمهندسي برق                                         2301سامان                                  نصيري                                   قبولمهندسي برق-
مخابرات سيستممهندسي برق                                         2301وحيد                                   يوسفي پور                             - قبولمهندسي برق
قدرتمهندسي برق                                         2301صادق                                   محسن زاده هدش                  قبولمهندسي برق-
زلزلهمهندسي عمران                                     2302مصطفي                                  اسفندياري                             قبولمهندسي عمران-
منابع آبمهندسي عمران                                     2302امير                                   حشمتي فر                             قبولمهندسي عمران-
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راه و ترابريمهندسي عمران                                     2302پريچهر                                 دوگاني اغچغلو                      قبولمهندسي عمران-
سارهمهندسي عمران                                     2302علي                                    روشني مقدم                          قبولمهندسي عمران-
سارهمهندسي عمران                                     2302علي                                    صدرارا                                  قبولمهندسي عمران-
منابع آبمهندسي عمران                                     2302حميد                                   فرهمند                                  قبولمهندسي عمران-
سارهمهندسي عمران                                     2302مجيد                                   قادري گركاني                       قبولمهندسي عمران-
زلزلهمهندسي عمران                                     2302دنيا                                   موسوي                                  قبولمهندسي عمران-
حمل و نقلمهندسي عمران                                     2302حسين                                   نادري                                   قبولمهندسي عمران-

قبولمهندسي عمران-حمل و نقلمهندسي عمران                                     2302ميالد                                  وحيدي                                 
تبديل انرژيمهندسي مكانيك                                  2304سيدمسعود                               احمدي هنزايي                       قبولمهندسي مكانيك-
تبديل انرژيمهندسي مكانيك                                  2304علي                                    ارجمند                                  قبولمهندسي مكانيك-
تبديل انرژيمهندسي مكانيك                                  2304محسن                                   اسدبگي                                 قبولمهندسي مكانيك-
تبديل انرژيمهندسي مكانيك                                  2304اميرسامان                              اقتصاد                                  قبولمهندسي مكانيك-

تبديل انرژيمهندسي مكانيك                                  2304هومن                                   بهمن جهرمي                         قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك جامداتمهندسي مكانيك                                  2304اميرعباس                               توراني                                  قبولمهندسي مكانيك-

ديناميك جامداتمهندسي مكانيك                                  2304فاطمه                                  حسين پور                              قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك- كنترل- ارتعاشاتمهندسي مكانيك                                  2304فاطمه سادات                            داعي نژاد                               قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك جامداتمهندسي مكانيك                                  2304نيلوفر                                 سبحانيه                                 قبولمهندسي مكانيك-

ديناميك- كنترل- ارتعاشاتمهندسي مكانيك                                  2304مجتبي                                  شهاب                                    قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك- كنترل- ارتعاشاتمهندسي مكانيك                                  2304محمدمهدي                               صالحي                                  قبولمهندسي مكانيك-
تبديل انرژيمهندسي مكانيك                                  2304محسن                                   صفي صمغ ابادي                    قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك- كنترل- ارتعاشاتمهندسي مكانيك                                  2304مجيد                                   عابدي                                   قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك- كنترل- ارتعاشاتمهندسي مكانيك                                  2304محمدحسين                               عباسي                                   قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك- كنترل- ارتعاشاتمهندسي مكانيك                                  2304سهيل                                   غبرايي                                  قبولمهندسي مكانيك-
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تبديل انرژيمهندسي مكانيك                                  2304ايرج                                   غفراني                                  قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك- كنترل- ارتعاشاتمهندسي مكانيك                                  2304حسين                                   كشاورز                                 قبولمهندسي مكانيك-
تبديل انرژيمهندسي مكانيك                                  2304اسماعيل                                محمديان بيشه                        قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك جامداتمهندسي مكانيك                                  2304مسعود                                  مرادي                                   قبولمهندسي مكانيك-
تبديل انرژيمهندسي مكانيك                                  2304حسين                                   معظمي گودرزي                    قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك جامداتمهندسي مكانيك                                  2304امين                                   ميرزاخاني نافچي                    قبولمهندسي مكانيك-
ديناميك جامداتمهندسي مكانيك                                  2304فايزه                                  نوروزي                                 قبولمهندسي مكانيك-
قبولمهندسي دريامهندسي دريا                                        2318شاهد                                   جعفرپورهمداني                    
قبولمهندسي دريامهندسي دريا                                        2318رحيم                                   ميركي باصري                       

قبولمهندسي هوافضا-ديناميك پروازمهندسي هوافضا                                    2305پيمان                                  ابشتن                                  
ديناميك پروازمهندسي هوافضا                                    2305محمدعلي                                اختردانش                              قبولمهندسي هوافضا-
قبولمهندسي هوافضا-آئروديناميكمهندسي هوافضا                                    2305مجيد                                   حاجي پور                            
قبولمهندسي هوافضا-ديناميك پروازمهندسي هوافضا                                    2305اتنا                                   فدايي جويباري                     
قبولمهندسي هوافضا-سازهمهندسي هوافضا                                    2305كميل                                   نصراللهي نسب                      
قبولمهندسي هوافضا-سازهمهندسي هوافضا                                    2305مجيد                                   نصرالهي فكجور                    
قبولمهندسي هوافضا-سازهمهندسي هوافضا                                    2305مصطفي                                  نصيري                                  
قبولمهندسي هوافضا-سازهمهندسي هوافضا                                    2305حامدرضا                                واليتي                                 
قبولمهندسي نفتمهندسي نفت                                        2310محمدحسن                                بديع زاد                               

قبولمهندسي نفتمهندسي نفت                                        2310رضا                                    شمس                                   
قبولمهندسي نفتمهندسي نفت                                        2310علي                                    كريمان مقدم                        
قبولمهندسي نفتمهندسي نفت                                        2310صادق                                   محمودي                              
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311زهرا                                   اسحقي گرجي                      
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311محسن                                   تمتاجي                                 
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قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311يداهللا                                 توان                                   
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311زهرا                                   خيرخواه راوندي                   
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311منيره                                  ده ابادي                               
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311محمدحسن                                صادقي                                 
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311فريبا                                  عبداله زاده خانقاه                  
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311احمد                                   فنايي شيخ االسالمي              
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311پريسا                                  نوحي                                   
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                                      2311سحر                                    زينالي                                 

معماريمهندسي كامپيوتر                                  2312محسن                                   انصاري                                  قبولمهندسي كامپيوتر-
نرم افزارمهندسي كامپيوتر                                  2312مليحه                                  ايزدي                                   قبولمهندسي كامپيوتر-
هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر                                  2312زينب                                   برزگر                                   قبولمهندسي كامپيوتر-
نرم افزارمهندسي كامپيوتر                                  2312پدرام                                  بهشتي                                   قبولمهندسي كامپيوتر-
معماريمهندسي كامپيوتر                                  2312ابراهيم                                جهاندار                                 قبولمهندسي كامپيوتر-
نرم افزارمهندسي كامپيوتر                                  2312الهه                                   حبيبي                                   قبولمهندسي كامپيوتر-
نرم افزارمهندسي كامپيوتر                                  2312نفيسه                                  دايمي                                   قبولمهندسي كامپيوتر-
هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر                                  2312ارمان                                  سپهر                                    قبولمهندسي كامپيوتر-

نرم افزارمهندسي كامپيوتر                                  2312مهدي                                   سلطاني                                  قبولمهندسي كامپيوتر-
هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر                                  2312سيده فاطمه                             سيدصالحي                            قبولمهندسي كامپيوتر-
هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر                                  2312سعيدرضا                                شهنه پور                                قبولمهندسي كامپيوتر-
معماريمهندسي كامپيوتر                                  2312برديا                                  صفايي                                   قبولمهندسي كامپيوتر-

معماريمهندسي كامپيوتر                                  2312سيدمحمدحسين                            فرزام                                   قبولمهندسي كامپيوتر-
هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر                                  2312مهسا                                   قرباني                                  قبولمهندسي كامپيوتر-

معماريمهندسي كامپيوتر                                  2312فرشته                                  مظفري                                  قبولمهندسي كامپيوتر-
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نرم افزارمهندسي كامپيوتر                                  2312سيدحامد                                مقيمي                                   قبولمهندسي كامپيوتر-
نرم افزارمهندسي كامپيوتر                                  2312محمد                                   مهيني                                   قبولمهندسي كامپيوتر-
معماريمهندسي كامپيوتر                                  2312نگين السادات                           نعمت الهي زاده ماه                قبولمهندسي كامپيوتر-
نرم افزارمهندسي كامپيوتر                                  2312مجتبي                                  نيك عهد                               قبولمهندسي كامپيوتر-
هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر                                  2312افروز                                  وظيفه دان                              قبولمهندسي كامپيوتر-
هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر                                  2312زهرا                                   رهايي                                   قبولمهندسي كامپيوتر-
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي                        2313فاطمه                                  بداغي                                  
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي                        2313سجاد                                   برادري باويل عليايي              
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي                        2313علي                                    پورفتحي                               
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي                        2313اميرحسين                               زياري                                  
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي                        2313محمدعلي                                مبرهن بناب                           
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي                        2313مهدي                                   محققي                                 
كاربرد پرتوهامهندسي هسته اي                                  2315نيلوفر                                 رشته بركارسفلي                    قبولمهندسي هسته اي-
كاربرد پرتوهامهندسي هسته اي                                  2315شهاب                                   مرادي اقبالغ                          قبولمهندسي هسته اي-
قبولمهندسي سيستم هاي انرژيمهندسي سيستم هاي انرژي                    2317سميه                                   احمدي                                 
قبولمهندسي سيستم هاي انرژيمهندسي سيستم هاي انرژي                    2317مرتضي                                  حدادي شهراباد                     
قبولمهندسي سيستم هاي انرژيمهندسي سيستم هاي انرژي                    2317سودابه                                 گلزاري                                
قبولمهندسي سيستم هاي انرژيمهندسي سيستم هاي انرژي                    2317فرشاد                                  مطبوع                                  

قبولمهندسي صنايعمهندسي صنايع                                     2309سپهر                                   راميار                                 
قبولمهندسي صنايعمهندسي صنايع                                     2309محمدرضا                                رضايي                                  
قبولمهندسي صنايعمهندسي صنايع                                     2309مهدي                                   زيني وند                               
قبولفلسفه علمفلسفه                                                   2110محمدعلي                                امامي ال اقا                           
قبولفلسفه علمفلسفه                                                   2110نيلوفر                                 شاهين نيا                              

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



پذيرفته شدگان مشروط دكتري سال 1395

پذيرفته شدگان (مشروط)رشته قبولينام رشته امتحانيكد رشته امتحانينامنام خانوادگي

قبولفلسفه علمفلسفه                                                   2110ابوطالب                                صفدري شربياني                   
قبولفلسفه علمفلسفه                                                   2110محسن                                   مقري                                   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


