
  

  مدیریت تحقیق و توسعه -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت تکنولوژي
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

زرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع ب
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  3880204515  یوسفی  علی  1

    آزاد  4449986067  خانی متکستانی  مرتضی  2

    آزاد  4609412667  حسنی  علی  3

    آزاد  0453709745  خسروي  صابر  4

    ایثارگر  0067372031  برزگر  زهره  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  مالی -صنعتیاسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت 
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8ه جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت ب 11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 م سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عد

  

  

  

  

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  6219969571  مهدي  محمد  1

    آزاد  0013251910  نوبخت  وحید  2

    آزاد  0370080947  مرزانی  سید جواد  3

    آزاد  0795047746  جهان بین  رضا  4

    آزاد  0078465354  فرهنگ زاده  بنفشه  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته گردشگري
  پردیس خودگرداندوره 

  

  

  

  
  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

رس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آد
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  0063790191  پالوزیان  خدایار  1

    آزاد  2538948071  منصوري  احمد  2

    آزاد  1289499454  تامپی  هومان  3

    آزاد  0081042388  بادپر  فرناز  4

    آزاد  2721577840  جهانگیر بلورچیان  مهدیه  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته حسابداري
  پردیس خودگردان دوره

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  رصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق د

  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  4285891298  معصومی  جواد  1

    آزاد  1371081840  اصالنی  زهرا  2

    آزاد  0558981488  عربی  علی  3

    آزاد  3849922820  صدیقی  عبدالمجید  4

    ایثارگر  3258857857  چاله چاله  حامد  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  مدیریت خدمات و توسعه فناوري -اسامی پذیرفته شدگان مدیریت فناوري اطالعات

  پردیس خودگرداندوره 
  
  
  
  
  
  
  
  

  تذکر مهم:
خذ تعهد به صورت نسبت به ا30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  1289499454  تامپی  هومان  1

    آزاد  4449743563  میراب زاده اردکانی  امید  2

    آزاد  1229706364  محرابیان  مولود  3

    آزاد  3875647221  حسینی کیا  عاطفه السادات  4

    ایثارگر  0322794668  نجاریان  یاور  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  مدیریت تطبیقی و توسعه -ته شدگان رشته مدیریت دولتیاسامی پذیرف
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  به جزء 11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  دن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپر

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
  انصراف داده است  آزاد  4899018525  مقدم چرگري  رضا  1

    آزاد  1199893986  سخایی  شیما  2

  انصراف داده است  آزاد  1250112761  ذاکري قزاانی  زهرا  3

  انصراف داده است  آزاد  0062685716  پور حنیفه  غالم حسن  4

    رزمنده  1861454597  طالیی  قدرت اله  5

    آزاد  4609412667  حسنی  علی  6

    آزاد  076259978  الماسی  غزال  7

    آزاد  0060191041  ستاري نسب  رضا  8

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

  عمومی تصمیم گیري و خط مشی گذاري -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت دولتی

  پردیس خودگرداندوره 

  تذکر مهم: 
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  رت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصو

 

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
  انصراف داده است  آزاد  4899018525  مقدم چرگري  رضا   1
    آزاد  1199893986  سخایی  شیما  2
  انصراف داده است  آزاد  1250112761  ذاکري قزاانی  زهرا  3
    آزاد  0490365231  فالح  زهره  4
    رزمنده  1861454597  طالیی  قدرت اله  5
    آزاد  0062685716  پور حنیفه  غالم حسن  6
    آزاد  0076259978  الماسی  غزال  7

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 -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت دولتی
  پردیس خودگرداندوره 

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95ه شدگان بایستی از تاریخ پذیرفت

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  ه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجع

  
 

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
  انصراف داده است  آزاد  4899018525  مقدم چرگري  رضا  1
    آزاد  1199893986  سخایی  شیما  2
  انصراف داده است  آزاد  1250112761  ذاکري قزااتی  هراز  3
    آزاد  2801484644  هدایتی  ارشد  4
  انصراف داده است  آزاد  0681709121  صاحبی  صادق  5
    آزاد  0453441165  سید کاووسی  سیده الهه  6
    آزاد  2800376740  رادمنش  ایران  7
    رزمنده  1861454597  طالیی  قدرت اهللا  8

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  منابع انسانی -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت دولتی

  پردیس خودگرداندوره 

    

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8اي پنج شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزه 11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  هد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تع

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
  ه استانصراف داد  آزاد  4899018525  مقدم چرگري  رضا  1

    آزاد  1199893986  سخایی  شیما  2

    آزاد  1250112761  ذاکري قزاانی  زهرا  3

    آزاد  0681709121  صاحبی  صادق  4

    آزاد  0453441165  سید کاوسی  سیده الهه  5

    آزاد  0070829756  نامداري  بهاره  6

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 -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت صنعتی

  پردیس خودگرداندوره 

    

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از 

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  0069503842  عباسی  مهدي  1

    آزاد  2063385076  حسین زاده اطاقسرا  سید علی اکبر  2

  انصراف داده است  آزاد  4569567665  شریفی  نوید  3

    آزاد  0048447420  شیخ ربیعی  عباس  4

  انصراف داده است  ایثارگر  0078854490  سید حایري  سید علیرضا  5

    آزاد  0074508172  میرزایی نژاد لیمویی  معصومه  6

    ایثارگر  0073627399  صادقی یکتا  زهره  7

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 -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت صنعتی

  پردیس خودگرداندوره 

    

  تذکر مهم:
رت نسبت به اخذ تعهد به صو30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  

  مالحظات  سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0079329381  طوري مقدم الف نژاد  طه  1

    آزاد  4569567665  شریفی  نوید  2

    آزاد  0078854490  سید حایري  سید علیرضا  3

    آزاد  0069503842  عباسی  مهدي  4

    آزاد  2063385076  حسین زاده اطاقسرا  سید علی اکبر  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  بازرگانی سیاستگذاري -مدیریت بازرگانیاسامی پذیرفته شدگان رشته  
  پردیس خودگرداندوره 

    

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

ه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگرا
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  1249940214  جالل پور  مهدیه  1

    آزاد  0440064759  سعیدي نژاد  محمد مهدي  2

    آزاد  0084720174  ملکی نالگیاثري  مازیار  3

    آزاد  0062685716  پور حنیفه  غالم حسن  4

    آزاد  0060191041  ستاري نسب  رضا  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  بازاریابیمدیریت  -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت بازرگانی

  پردیس خودگرداندوره 
    

  

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 
ت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیال

 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  

  مالحظات  سهمیه قبولی  لیکد م  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  2900035503  قهرمانی  شهرام  1

  انصراف داده است  آزاد  0084720174  ملکی نالگیاثري  مازیار  2

    آزاد  0440064759  سعیدي نژاد  محمد مهدي  3

    آزاد  4899713193  کیایی  مهدي  4

    ایثارگر  2803445409  مقنی  هانیه  5

    ازاد  2002246882  جوال  نعمت اهللا  6

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 سازمانیرفتار -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت بازرگانی

  پردیس خودگرداندوره 

    

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8زء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت به ج 11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  پردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم س

  
 

  اتمالحظ  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0440064759  سعیدي نژاد  محمد مهدي  1

    آزاد  6199891163  فالح نوش آبادي  مهدي  2

    آزاد  0060191041  ستاري نسب  رضا  3

    آزاد  1861454597  طالیی  قدرت اله  4

    ایثارگر  0681709121  صاحبی  صادق  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته زبان و ادبیات فارسی
  خودگردان پردیسدوره 

  
  

  

  
  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

بر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معت
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  3761939760  حسنی  سید حمید  1
    آزاد  1828093823  جلوداریان  امید  2
    آزاد  4322055702  حاجی نصیري  محمدرضا  3
    آزاد  0063367734  محمدطاهري  مریم  4
    آزاد  3932205898  جعفرمنش  مژگان  5
    آزاد  0382044045  استادي  اکبر  6

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان زبان و ادبیات عرب
  خودگردان پردیسدوره 

  
    

  

  
  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95از تاریخ پذیرفته شدگان بایستی 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد. تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی

  
  
  
  

  مالحظات  سهمیه قبولی  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0082197921  صادقی  مرضیه سادات  1
    آزاد  1752893931  نواسري  مجیده  2
    آزاد  1910161713  بهاري کیا  محمد  3
    آزاد  1229680731  صانعی  پروین  4
    آزاد  0059212179  محمدي  سیده عفاف  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته زبان شناسی
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت  حضوري
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  
  

  مالحظات  سهمیه قبولی  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0872322831  ارینپور  مهال  1
    آزاد  4270217421  شهیدي تبار  مصطفی  2

    زادآ  0073726060  فیاضی بارچینی  لیال  3
    آزاد  0794894615  مجیدي فرد  احسان  4
    آزاد  0060613203  رحیم زاده  فرشته  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  زبان انگلیسیاسامی پذیرفته شدگان رشته  آموزش 
  خودگردان پردیسدوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

الت صیحضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تح
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  
  

  مالحظات  سهمیه قبولی  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0057354952  قادر پناهی  لیال  1

    آزاد  0080913733  زمانی  مونا  2

    آزاد  2063373752  اثناعشري امیري  محدثه  3

    آزاد  1382567022  عالیی  محیا  4

    ایثارگر  4591687953  ابوالحسنی  مجیدسید   5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته ترجمه
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  

  تذکر مهم:
بت به اخذ تعهد به صورت نس30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  

  مالحظات  سهمیه قبولی  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  5749846733  پارساکیا  کمال  1

    آزاد  3660010944  سنجرانی  بوالفضلا  2

    آزاد  0066341051  گلشاهی  زهرا  3

    ایثارگر  1360348603  هادي  علیرضا  4

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  جامعه شناسی سیاسی -پذیرفته شدگان رشته علوم سیاسی اسامی
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  
  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد. تکمیلی دانشگاه

 

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  5849676449  سوري  جواد  1

    آزاد  3060007160  نادري  حسین  2

    آزاد  2299011651  قلیزاده  غالمرضا  3

    آزاد  4988875695  محمدپور فرمی  تقی  4

    آزاد  0082593132  فیاض  مهدي  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اندیشه هاي سیاسی -اسامی پذیرفته شدگان رشته علوم سیاسی
  پردیس خودگرداندوره 

  

  

  
  
  
  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8وزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت به جزء ر 11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد. تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
  انصراف داده است  آزاد  0451149645  باقري خاروانی  سعید  1
    آزاد  1754340806  عبدالخانی  محمد  2
  انصراف داده است  آزاد  0938676423  غفوري  موسی  3
    آزاد  2299011651  قلیزاده  غالمرضا  4
    آزاد  0082593132  فیاض  مهدي  5
    آزاد  3060007160  نادري  حسین  6
    آزاد  3672456012  خواجه  اکبر  7

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  مسائل ایران -اسامی پذیرفته شدگان رشته علوم سیاسی
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8اي پنج شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزه 11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 
حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 

  هد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تع
  
 

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
  انصراف داده است  آزاد  0451149645  باقري خاروانی  سعید  1

    آزاد  1376726173  محمدي پیروزیان  الهه  2

  انصراف داده است  آزاد  5849676449  سوري  ادجو  3

    آزاد  2299011651  قلیزاده  غالمرضا  4

    آزاد  0938676423  غفوري  موسی  5

    آزاد  5829851121  فدوي  حبیب اهللا  6

    ایثارگر  0056259344  رضی  علیرضا  7

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت قراردادهاي بین المللی نفت و گاز
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

یی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسا
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0036247863  افشاري  حمیدرضا   1

    آزاد  4899018525  مقدم چرگري  رضا  2

    آزاد  1199893986  سخایی  شیما  3

    آزاد  4592084691  قاسمی  غالمحسین  4

    آزاد  4899050097  خلیلی  حمیدرضا  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته حقوق خصوصی
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95از تاریخ پذیرفته شدگان بایستی 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد. تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی

  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0069946566  جوشن لو  حسین  1

    آزاد  0069380244  نحوي  سعیده  2

    آزاد  0058285482  رستگار  هوتن  3

    آزاد  0077584066  سید علی روته  مریم سادات  4

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته حقوق عمومی
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

ست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در د
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
  انصراف داده است  آزاد  1159401721  کاظمی دمنه  مریم  1

    آزاد  0010195718  دالوري  محمد حسین  2

    آزاد  6249943137  نجفی  احمد  3

    آزاد  4879267279  یازرلو  فاطمه  4

    آزاد  1293257230  پنجه پور  احمد  5

    آزاد  1239972989  پورعسگر  محسن   6

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ی عمومیاسامی پذیرفته شدگان رشته حقوق بین الملل
  خودگردان پردیسدوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

 حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  1159401721  کاظمی دمنه  مریم  1

    آزاد  4010113200  فرزانه  آذر  2

    آزاد  4839659486  حسن پور ملکشاه  رضا  3
    آزاد  0945367880  صفوي پور  صدف  4
    آزاد  0067259553  جاللی  مجتبی  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته حقوق جزا و جرم شناسی
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:3
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8اعت به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از س 11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 واهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خ

  
  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  4911778814  بیات  محسن  1

    آزاد  0945374879  کبریتی کرمانی  محمد جواد  2

    آزاد  1373981164  محمدپور فرد  جعفر  3
    آزاد  0012014028  فرزانه  نغمه  4
    رزمنده  0050730088  جلوداري  حجت اله  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته روابط بین الملل
  خودگردان پردیس دوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

اطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تق
  تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

 

  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0078834538  خانعلی زاده  مهدي  1

    آزاد  4072507261  عزیزي بساطی  مجتبی  2

    آزاد  0451149645  باقري خاروانی  سعید  3

    آزاد  0322139481  رنجبري  مقصود  4

    رزمنده  3800534045  کرمی  مهدي  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته علوم ارتباطات
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 دم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت ع

  
  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  4131958392  شمسه  مجید  1

    آزاد  3873583445  ثقه اي  سعید  2

    آزاد  5388592464  پاك زاد  احمد  3
    آزاد  5939451446  کارخانه  احمد  4
    ایثارگر  1142438211  هاشمیان ادریانی  سلمان  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  مدیریت راهبردي در سازمانها و رویدادهاي ورزشی -اسامی پذیرفته  شدگان رشته مدیریت ورزشی
  خودگردان پردیسدوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
سبت به اخذ تعهد به صورت ن30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  4650495253  خیراندیش بروجنی  بهناز  1
    آزاد  0059670290  قنبري  امین اهللا  2
    آزاد  1819008894  قاسم نژاد  مه پري  3
    آزاد  4623312968  بنیادي فرد  موعود  4
    ایثارگر  1270160249  کریم زاده  فرزانه  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  امی پذیرفته شدگان رشته فلسفه هنراس
  خودگردان پردیس دوره 

    

  

  
  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 
، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک

  تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.
 

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0453387993  عاشوري کیسمی  محمد علی  1

    آزاد  0074627600  حاجی محمدي اوشانی  ناهید  2

    آزاد  0872374262  رحمانی بردر  محسن  3
    آزاد  0010798196  حبیب  فاطمه زهرا  4
    ایثارگر  0082505926  باقرزاده فرد  بهاره  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  فلسفه تطبیقیرشته  اسامی پذیرفته شدگان 

  خودگردان ه پردیسدور
    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95 پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد. تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد

  
  
  

  مالحظات  قبولی میهسه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  1282873733  نیلی احمدآبادي  هاجر  1
    آزاد  2180092334  کلبادي نژاد  علیرضا  2
    آزاد  0010063277  گلستانی  سعید  3
    آزاد  4208245581  عباسپور  امین  4
    آزاد  2594916757  جعفرزاده بجار گفشا  سمیه  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  مدیریت آموزش عالی -اسامی پذیرفته شدگان رشته آموزش عالی
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  
  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

 

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  4230024479  نجفی دولت آباد  شهال  1

    آزاد  0054957281  سید نوري  طاهره  2

    آزاد  4160041396  عسگري  امیر  3

    آزاد  4609741891  محمدي  حجت اله  4

    ایثارگر  3131042230  نصیریان  اشرف  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  امه ریزي درسیاسامی پذیرفته شدگان رشته برن
  پردیس خودگرداندوره 

  

  

  

  

  

  مهم: تذکر
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 انشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی د

  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0069062331  عظیمی  شادي  1

    آزاد  0061948063  یادگاري  ثاره  2

    آزاد  4609741891  محمدي  حجت اله  3

    آزاد  0065353617  سماواتی  مریم  4

    آزاد  0439026164  افضلی  سعیده  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته  فلسفه  تعلیم و تربیت
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  5919893052  قدیمی  لیال  1

    آزاد  0055095331  نورشاهی  يکبر  2

    آزاد  0931480167  سبزیکاران مشهدي  مرتضی  3
    آزاد  0054433551  قریشی  سید سجاد  4
    ایثارگر  0452387272  تندرو  افسانه  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  اسامی پذیرفته شدگان رشته مشاوره
  پردیس خودگرداندوره 

    

  

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 
، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت

 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  6249752978  نوري چناشک  طاهره  1

    آزاد  1142413144  امان اااهی  زهرا  2

    آزاد  0012382124  معادي اصفهان  مریم  3
    آزاد  1292586370  مدنی فر  مرضیه  4
    ایثارگر  4189709581  لویاريج  فاطمه  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  

  اسامی پذیرفته شدگان رشته تکنولوژي آموزشی
  پردیس  خودگرداندوره 

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8نج شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پ 11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
 نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، 

  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0559804776  عبداللهی  اسماعیل  1
    آزاد  0054445140  طالبی  سکینه  2
    آزاد  0045124930  اویسی  اتونونرجس خ  3
    آزاد  0065353617  سماواتی  مریم  4
    ایثارگر  5939913369  افشاري  رقیه  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  
  

  اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت آموزشی
  پردیس خودگرداندوره 

    

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

قاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، ت
 تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0054445140  طالبی  سکینه  1

    آزاد  6599854664  یزدانی  زیبا  2

    آزاد  2890099350  پوردیان  محمد  3

    آزاد  2160552798  کاکویی  زهرا  4

    ایثارگر  4199688803  جعفرزاده  اکرم  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  

  اسامی  پذیرفته شدگان رشته اقتصاد نفت وگاز
  خودگردان پردیسدوره 

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت  به جزء روزهاي پنج 11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت 
  رات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نف

  
 

  

  مالحظات  قبولی یهسهم  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
  انصراف داده است  آزاد  0051157446  عبدیان  مسعود  1
    آزاد  0067399169  محیط  صادق  2
    آزاد  6189565638  امیریان  سعید  3
    آزاد  0064788164  یادگاري  حسین  4
    آزاد  2299047271  ایزدي  مریم  5
    آزاد  0051760452  علوي  سید محمود  6

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  

  اسامی پذیرفته شدگان رشته علوم اقتصادي
  خودگردان پردیسدوره 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت حضوري با در دست داشتن کارت 30/13الی  8به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت  11/5/95لغایت  2/5/95پذیرفته شدگان بایستی از تاریخ 

ورت عدم از تاریخ فوق درصاست بعد  شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی
  سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.

  مالحظات  سهمیه قبولی  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0051157446  عبدیان  مسعود  1
    آزاد  0059343990  رضایی  جواد  2
  انصراف داده است  آزاد  0067399169  محیط  صادق  3
    آزاد  6189565638  امیریان  سعید   4
    آزاد  2299047271  ایزدي  مریم  5
   آزاد  3621974962  متین  سعید   6
   آزاد  0450127575  شکري  امیر  7
   آزاد  4020115516  قاسمی  امید  8
   آزاد  0079758916  اکبري  سارا  9
   آزاد  0380870053  سعیدنیا  اسمعیل  10
    آزاد  1289463271  محمدي  حمید  11

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


