
 کشاورزی دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 آهٌِ  اسدی

 2 فاطوِ  آخًَی پَرحسیٌی

 3 هحود  تْرٍزی ٍرجَی

 4 پریسا  پاکرٍح

 5 تْجت  سرچطوِ

 6 ضثٌن  حیدری

 7 لیال  ضاکری ػلی آتاد

 8 فرزاًِ  جٌاًی اسکَیی

 9 اهیي سٌْدی خلیفِ کٌدی

 10 سجاد  رحیوی

زادُاسواػیل  ضریف   11 

 12 رتاب  سالهی

 13 کلثَم  دّماى

 14 صالح  حمی

 15 فرٍؽ  فاضل

 16 الْام  لٌثری

 17 هْری  کاکی

 18 سْیال   ػثدلی

 19 اسرا  ػصری

 20 آرزٍ  ػسیس خَاجِ

 21 پرٍیي  هحودیاى

 22 ػلی اصغر  هؼثَدی

 23 هْتا  هحودی غرا

 24 هْرداد  هجتْدی

 25 هؼصَهِ  هصطفایی

 26 ایرج  یؼمَتی

 27 هرین سادات   ٍاػظ هدًی

 28 تْرام  ًَراًی تٌَر

 29 سواًِ  ًَری

 30 الْام  دّماًپَر

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 داًطکدُ ترق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام ونام خانوادگی

ًاصر  آلایی   1 

 2 ضیَا اختریاى

 3 تْارُ  اػلوی هیالًی

ى فرازیرضا تِ  4 

 5 ضثٌن پاضایی

 6 ریحاًِ پَر هیرزا رضایی

 7 ًرگس پَر رجثؼلی

 8 هحوَد پرًدُ

 9 آتٌا جاللی هجاّد

 10 خدیجِ  حسي پَر

 11 اتَالفضل خدهتی

 12 فاطوِ خضرلَ

گس  دریاًیرى  13 

 14 سید حوید ذاکری فر

 15 اهیر رضا زریي لرُ کَضي

 16 سیاٍش زرگری

 17 هیالد  سلواًی

ًام زرتیلد هحود ضا  18 

 19 سؼید ضجاع آتادی

طرز هٌیّادی   20 

 21 ائلٌاز فرٌٍّدُ

 22 سحر فرش تاف رضیدی

 23 سیٌا لائوی

 24 سارا لاًغ

 25 ػطیِ کرین لَ

 26 هرین کطاٍرز افطار

 27 یَسف کاظوی سٌجی

 28 فائسُ کارٍاى حلَائی

 29 آریي ػثاس زادُ

 30 هحود ػظیوی آضپسی

 31 ًاصر ػطار

 32 جؼفر ػثاس فام

 33 زیثا  هیری کیَیچ

 34 ػلی هحسي زادُ اسی

 35 سجاد هالک

 36 صود ًجار لاتل

 37 ًرجس ًیک زاد

 38 ساًاز ًاهی

 39 ضوین یَسفی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 دانشکده شیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف ًام ٍ ًام خاًَادگی

 1 سارا  اتَالماسوی لوری

 2 اسوؼیل  آریي خَاُ

 3 الویرا  اصغری

 4 هؼصَهِ الدس هایاى

 5 سؼدی هتؼلك  ضثٌن

 6 هطْرُ  ضجاػی

 7 پرستَ دلیر خیرالْی ًژاد

 8 ساًاز  ساجدی اهیي

 9 زّرا فتحی

 10 رلیِ ضکری کالى

 11 زّرُ هرٍج

 12 راد طٌاز صادلی

 13 هطْرُ ٍارث

یرًاّید جؼف  14 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 دانشکده علوم طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام ونام خانوادگی

 1 ضریي آذر ترزیي

 2 ضْیي  اػالیی

 3 اهید  چراغی

 4 ػارفِ  حیدریاى

 5 راضیِ  سلواى زادُ

 6 صدیمِ ضکَر

 7 ًگیي راػی تیلِ سَار

 8 پریسا فرجی

 9 حسیي ًَرزی

القٍحیدُ ػسیسیاى آ  10 

 11 هرین لرُ خاًی

 12 ضکَفِ یسداى پرست

 13 پرٍاًِ هحوَدی

 14 رلیِ هصری

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 دانشکده فیسیک

 

 

 

 

 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف ًام ٍ ًام خاًَادگی

 1 فْیوِ  پَرحسیي

 2 پًَِ تراتی

 3 اهید جثار زادُ

 4 جلیل ضیری

 5 سید هجتثی طاّری

 6 هرتضی طاّری

 ردیف ًام ًٍام خاًَادگی

 1 زّرا آذری

 2 ٍحیدُ ارلطی

 3 ًجیثِ زیٌال الدم

 4 هرین کریوی

کریویسپیدُ   5 

 6 هرین تیات

 7 سارا هؼصَ زادُ

 8 ًسریي فرضی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 داًطکدُ ترتیت تدًی

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف ًام ٍ ًام خاًَادگی

 1 سیٌا اهیٌی زادُ

 2 پَیاى احیایی

اتسرگی زادُقضیَا  آ  3 

 4 هحدثِ الِ یاری

 5 سکیٌِ اخثاری ضجاػی

 6 سیدُ فاطوِ حسیي پَر

 7 آفاق رستویاى

داًص  لیال  8 

 9 هْرًاز رحواًی

 10 اٍیس لٌدّادی

 11 هْسا کاظوی ًژاد

 12 سویرا طْواسثی

 13 سویرا ظْاتی

 14 جَاد  هداحی

 15 ثٌا هحودزادُ رفیغ

 نام ونام خانوادگی ردیف

 فرید  پاکساد حسٌلَ 1

 سجاد  پاضایی 2

 پرٍاًِ  دٍلت آتادی 3

 فرید فتحیهرین   4

 سارا فرج پَر 5

 سؼید فتح الْی 6

 زّرا  ضیر ػلیسادُ 7

 ًسین کطویری 8

 ّادی ًَتری 9

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 دانشکده جغرافیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 رسَل  افسری

 2 لیال  اسالهی

 3 کلثَم  اتاذر

 4 هرین  اًصاری

 5 خدیجِ  اتراّیوی

 6 هؼصَهِ آدهی

 7 ضمایك  زالی

 8 تَحید  رحین پَر

 9 ضٌْاز  راضدی

 10 ریحاًِ  دٍستدار

 11 فاطوِ  خدایی

 12 رتاب  سائلی

 13 هٌیر ضیرزاد

 14 ًگیي ضکرٍی

 15 ػلی خدهت زادُ

 16 تْوي للیلی

 17 پَراى کرتاسی فرٍش

 18 ضْرام  لطفی

 19 سؼیدُ  ػلَی

 20 هؼصَهِ ػلیرضایی

 21 ًدا  هَسَی

 22 آرهاى هسلوی

 23 فاطوِ  فکری

 24 فریثا  ًَری

 25 کیَهرث  ًؼیوی

 26 سویرا  ّاضوی

 27 ثریا  ّادی

 28 رلیِ  ًاصری

 29 زّرا  یسداًی

 30 ثریا ّادی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی ردیف

 ضْیي  آزهَدُ 1

 ًرگس پَرطالة 2

 پریسا پَر هحود 3

 حویدُ رادهٌص 4

 افساًِ جَرتٌیاى 5

 زیثا حیدریاى 6

 فرضتِ چٌگیسی 7

 زیٌة چراغی 8

 سارا پیام ضاد 9

 رٍیا زریي تاج 10

 صفر ػلی دّماًی 11

 صدف ػلیسادُ درخطی 12

 ّاضن لادری 13

 ًسا کاظوی 14

 هحود صدیك ًکَ ًام 15

 هیالد ػصفَری 16

 سیدُ حکیوِ هَسَی 17

 هسلواىهْسا  18

 فاطوِ سؼیدی هحوَد آتادی 19

 لطیفِ ًظاهی 20

 آرزٍ لطکری 21

 هحود یاردل 22

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 دانشکده ادبیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داًطکدُ ریاضی

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 ّادی تاتایی کیا

 2 سیٌا رسَلی زاد

 3 اهید فرخٌدُ

 4 هْری هحمك

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 ساًاز افطیي

 2 ساًاز  افطار

 3 زّرا حاجی تاتایی

 4 زّرا حمی

 5 آرزٍ دستاى

 6 سَلواز سؼیدی هٌص

 7 ساًاز ًاظوی

کریوی کٌگرلَییفْیوِ   8 

 9 هیٌا طسَجی آذر

 10 سیدُ هرین هَسَی هسجد

 11 سؼیدُ هحود زادُ

 12 اهیرهْدی هاّطٌیاى

 13 زّرا  هلک ًیا

 14 لیال هحود تالری

 15 هیٌا ًَرٍزی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 داًطکدُ هکاًیک 

 

 

 ًام ًٍام خاًَادگی ردیف
 احساى اکرهی 1

 هیالد اسفٌدیار 2

 هْراى جاتری زهْریر 3

 هجتثی رٍضي 4

 سجاد رٍحی 5

 سَدا رضازادُ 6

 رضا رزالی 7

 راهیي ساجدی 8

 اسؼد ػلیسادُ 9

 سؼید ػلی الفتی 10

 رلیِ ػظیوی سَداى 11

 زادُایَب کرین  12

 سید هیالد هصطفَی 13

 هْدی هیرزا آلایی 14

 کیْاى کَزُ گر 15

 هیالد ًظر زادُ 16

 ریحاًِ ًیطاتَری 17

 هحود ًوازی زادُ 18

 سؼید یَز تاضی زادُ 19

 راهیي ّادی زادُ 20

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


