
  

  مدیریت تحقیق و توسعه -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت تکنولوژي
  دوره روزانه

    

  

  

  

  

  

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

بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت  حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع
  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  0077228091  رضا علیزاده  حسین  1

    آزاد  3875698045  حمیدي  مهدي  2

    آزاد  0946566461  کتیرایی  شیرین  3

    آزاد  0010759441  نصیري  حامد  4

    ایثارگر  0011927216  پاك پرور  محمدمهدي  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 
  دوره روزانه

    

  

  

  

  

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  ت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصور

  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  0310577268  گرامی اصل  امیر  1

    آزاد  0010074902  نیک نیا  نرگس  2

    آزاد  0386431329  زمان زاده  سید عماد الدین  3

    آزاد  0920097901  حکیمیان  حسن  4

    آزاد  0410259391  سیلسپور  حسین  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

  دوره روزانه
  

  

  
  

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

، 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  3874518930  دلشاد  علی  1

    آزاد  2140776542  شجاعی  مسلم  2

    آزاد  0480166668  اسماعیلی  سعیده  3

    آزاد  0010293000  زرندیان  ندا  4

    آزاد  1171315759  صالحی پور  محمد 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



  

  اسامی پذیرفته شدگان رشته حسابداري

  دوره روزانه
    

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 

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

  حظاتمال  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  1540216373  دوست جباریان  جواد  1

    آزاد  0013750364  نصیري فروزي  علیرضا  2

    آزاد  0011241454  خانلرخانی  محمد امین  3

    آزاد  2280258730  روستا  منوچهر  4

    آزاد  4989911768  غواصی کناري  محمد  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

  دوره روزانه
  
  
  
  
  
  
  
  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  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  2298225559  زارع  محمد امین   1

    آزاد  3071242311  خواجویی  حمید  2

    آزاد  0063682532  خلیل زاده سلماسی  یممر  3

    آزاد  4989589882  باقریان کاسگري  عباس  4

    ایثارگر  1091386617  والیتی  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



  مدیریت تطبیقی و توسعه -ریت دولتیاسامی پذیرفته شدگان رشته مدی

  دوره روزانه
    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت  به جزء روزهاي پنج 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 
  رات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نف

  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
  انصراف داده است  آزاد  0075769913  سعادت  وجیهه  1
  انصراف داده است  آزاد  0082833990  گلچین خرازي  سعیده  2
  انصراف داده است  آزاد  0012066461  ایزدبخش  حمید   3
    آزاد  1292200731  ي تهرانیمظاهر  مینا  4
    آزاد  0011206977  فخیم  مهسا  5
    آزاد  0069856141  عامري گلستان  متین  6
    آزاد  6199959280  محمدي پور  محمد  7
    آزاد  1250043387  جلوداریان بیدگلی  سعید  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

  دوره روزانه

  
  تذکر مهم:

ت به اخذ تعهد به صورت نسب30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 

  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  1270284932  رحیمی خورزوقی  احسان  1
    آزاد  0067679961  شریعتی  مسعود  2
    آزاد  3710075408  ترشاباحمد زهی   عبدالعلی  3
  انصراف داده است  آزاد  0075769913  سعادت  وجیهه  4
    آزاد  0012066461  ایزدبخش  حمید  5
    آزاد  0082833990  گلچین خرازي  سعیده  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 سازمانی -پذیرفته شدگان رشته مدیریت دولتی اسامی

  دوره روزانه

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت زهاي پنج به جزء رو 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 
  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  0067679961  شریعتی  مسعود  1
  انصراف داده است  آزاد  0010317252  پرچمی سرقین  مریم  2
    آزاد  2803452855  غفار زادگان ربطی  وحید  3
    آزاد  0075769913  سعادت  یههوج  4
    آزاد  2300576473  ثابت  عباس  5
  انصراف داده است  آزاد  4679802545  انینقفروزنده جو  ریحانه  6
    آزاد  0072806621  مقدم فر  سعیدرضا  7
    آزاد  0452397197  باوندپور  مریم  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

  دوره روزانه

  
  تذکر مهم:

هد به صورت نسبت به اخذ تع30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 

  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  006767996  شریعتی  مسعود  1
    آزاد  001031725  پرچمی سرقین  مریم  2
    آزاد  57994092  محمدي  علیرضا  3
    آزاد  002005888  رشیدي درینی  محبوبه  4
    ایثارگر  64001572  آقایی کردشامی  ابوذر  5
    آزاد  4679802545  فروزنده جونقاه  ریحانه  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 -گان رشته مدیریت صنعتیاسامی پذیرفته شد

  دوره روزانه

  

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

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  2080382616  عرب  علیرضا  1
  انصراف داده است  آزاد  0323447643  محمدي پور  فائزه  2
    آزاد  5189940519  رفیعی رشت آبادي  فاطمه  3
    آزاد  4420198087  منصوري محمد آبادي  سلیمان  4
    آزاد  2738808001  کشاورز  سمیه  5
    آزاد  0910037711  مقیمی شهري  بهزاد  6

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

  هدوره روزان

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

اختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، س
  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  0323447643  محمدي پور  فائزه  1
    آزاد  4420198087  منصوري محمد آبادي  سلیمان  2
  انصراف داده است  آزاد  2738808001  کشاورز  سمیه  3
    آزاد  0081976038  امامت  میر سید محمد محسن  4
    آزاد  6519692344  غالمعلی زاده  ابوذر  5
    آزاد  0014412772  آذرفر  امیر  6

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 -اسامی پذیرفته شدگان رشته  مدیریت بازرگانی

  دوره روزانه

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

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

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  3240176335  صادق  محمدهادي  1
    آزاد  0386105741  زنهاري  محمد جواد  2
    آزاد  0065663012  ولیان  علیرضا  3
  انصراف داده است  آزاد  0079636497  شیبانی مقدم  نغمه  4
    ایثارگر  4270244488  فتحی  عاطفه  5
    آزاد  0084005025  شیعه زاده  الهه  6

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  

  بازاریابی -اسامی پذیرفته شدگان رشته مدیریت بازرگانی

  دوره روزانه
    

  

  

  

  تذکر مهم:
ت به اخذ تعهد به صورت نسب30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  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  0079636497  شیبانی مقدم  نغمه  1

    آزاد  3980034135  پروري  پیمان  2

    آزاد  0370681428  اصالنی افراشته  امیر  3

    آزاد  1930794398  حاجی حسن زاده  سمیه  4

    ایثارگر  2700048792  نوروزي رود پشتی  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



  و مدیریت منابع انسانی سازمانیرفتار -ذیرفته شدگان رشته مدیریت بازرگانیاسامی پ

  دوره روزانه

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8 شنبه و جمعه از ساعتبه جزء روزهاي پنج  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 
  ند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواه

  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
  انصراف داده است  آزاد  3980034135  پروري  پیمان  1
  انصراف داده است  آزاد  3240176335  صادق  محمد هادي  2
    آزاد  1160017980  سلیمیان ریزي  سمانه  3
    آزاد  0370570944  شجاعی  محمد حسین  4
    ایثارگر  4270244488  فتحی  عاطفه  5
    آزاد  0794978231  مطهري نژاد  فاطمه  6
    آزاد  0921269226  هاشمیان  سید مجتبی   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 زبان و ادبیات فارسی
  دوره روزانه

  

  

  

  
  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  د شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهن

  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام  ردیف
    آزاد  4539663161  جعفري  فرزاد  1
    آزاد  0081577011  سادات دربندي  مائده  2
    آزاد  1270045032  یوسفی  عاطفه  3
    آزاد  3258427607  عباسی  پریا  4
    آزاد  0071014578  مرادي  ممری  5
    آزاد  0010261826  ال سید  موناسادات  6
    ایثارگر  0383823374  مصطفایی کر ملکی  فاطمه  7
    ایثارگر  2679773691  قربانپور دلیوند  سمیه  8

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
  دوره روزانه

    

  

  

  
  

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

رکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان م
  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  0481973796  مسگر  امیر  1
    آزاد  0621788104  ملکی  معصومه  2
    آزاد  0461324807  مرتضوي  سید احمد  3
    آزاد  2430434121  معزي دشتکی  سعید  4
    آزاد  2559285551  عباسی  طیبه  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
  دوره روزانه

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  ریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تا

  
  
  

  مالحظات  سهمیه قبولی  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
  انصراف داده است  آزاد  0075741989  خداوردي  فهیمه  1
    آزاد  0081621043  رضااسا  مریم  2
    آزاد  0073673625  حاجی رضایی  امین  3
    آزاد  0410030937  پهلوان زاده فینی  مهسا  4
    آزاد  0682461407  بجنوردي وحید  فریده  5
    آزاد  1293040304  ناجی  نیلوفر  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  آموزش زبان انگلیسی
  دوره روزانه

    

  

  

  
  تذکر مهم:

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

  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  1990261027  احمدي فتلکی  جواد  1
    آزاد  2700011120  مظفري چینیجانی  سیده حمیده  2
    آزاد  2050228139  خانلرزاده کالیی  دان  3
    آزاد  5199909886  میرزایی شجاع خانلو  میثم  4
    آزاد  4623251209  کاردوست  امیر  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  مهاسامی پذیرفته شدگان رشته ترج
  دوره روزانه

    

  

  

  
  تذکر مهم:

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

  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
  انصراف داده است  آزاد  2980158321  عامري اختیار آبادي  سعید  1
    آزاد  0451542071  عاطف مهر  زهرا  2
    آزاد  2280488213  پوست فروش  مهرناز  3
    آزاد  1841813990  اورکی  ابوذر  4
    گرایثار  2380049645  شریفی  حمید  5
    آزاد  2619946018  جهانجویان  طاهر  6

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 فرهنگی -اسامی پذیرفته شدگان رشته جامعه شناسی
  دوره روزانه

    

  

  

  

  

  مهم:تذکر 
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  نشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند شد.تکمیلی دا

  

  مالحظات  قبولی هسهمی  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  2003215042  زالی زاده  مسعود  1
  انصراف داده است  آزاد  3732476723  رشیدي  جمال  2

    آزاد  4073206982  پیرحیاتی  نرگس  3
    آزاد  0052539415  نوري نیا  حسین  4
    ایثارگر  0014773112  امین ورزلی  محسن  5
    آزاد  0080169945  اشرف سمنانی  بهروز  6

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 -اسامی پذیرفته شدگان رشته جامعه شناسی
  دوره روزانه

    

  

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  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  0069850038  هاشمی  نیلوفر  1
  انصراف داده است  آزاد  0080169945  اشرف سمنانی  روزبه  2

  انصراف داده است  آزاد  4073206982  پیرحیاتی  نرگس  3
    آزاد  2722578735  ایمانی خوشخو  محمد جواد  4
    آزاد  0380965453  احمدي منش  حسین  5
    آزاد  0075304325  نوده فراهانی  اسماعیل  6
    ایثارگر  4810003841  تقی پور  عباس  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 مددکاري اجتماعی
  دوره روزانه

  

  

  

  
  تذکر مهم:

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

  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  0323402399  مجیدي پرست  سجاد  1
    آزاد  3839594189  امینی  حمزه  2
    آزاد  4859868544  محمدي  مرضیه  3

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 رفاه اجتماعی
  دوره روزانه

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به و جمعه از ساعت شنبه جزء روزهاي پنج  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 
  رزو جایگزین خواهند شد. تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات

  
  
  
  
  

  مالحظات  ولیقب سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  4959750553  میرزایی  رحمت  1
    آزاد  0941596321  حامد  مهدیه  2
    آزاد  0944934501  آشوري  یکتا  3
    آزاد  3732476723  رشیدي  جمال  4
    ایثارگر  1091226441  خانی  محمد  5

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 -اسامی پذیرفته شدگان رشته علوم سیاسی

  دوره روزانه

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  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
  انصراف داده است  آزاد  0639299644  جباري  محمد حسن  1
    آزاد  1552191958  انوریان اصل  حامد   2
  انصراف داده است  آزاد  1600652042  اصغرپور  طاهر  3
  انصراف داده است  آزاد  0074157868  میرزازاده  محسن  4
    آزاد  3782258819  مولودي  امیر  5
    آزاد  3622117516  نیک فرجام  مجتبی  6
    آزاد  1570046301  رحیمی زنوز  فرزین  7
    آزاد  2298257388  دبیري  فاطمه  8

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
  دوره روزانه

  

  

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8ساعت شنبه و جمعه از به جزء روزهاي پنج  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 

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

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  4285763974  غدیري  سید شهاب  1
  انصراف داده است  آزاد  0639299644  جباري  محمد حسن   2
    آزاد  0074157868  میرزازاده  محسن  3
    آزاد  4011864218  میرویسی نیک  صادق  4
    آزاد  0452444391  نظرپور  رضا  5
    آزاد  0938727206  دمقدور مشهو  امیر  6

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
  دوره روزانه

    

  

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 

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

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0859880291  احمدنیا  سید مجتبی  1
  انصراف داده است  آزاد  4285763974  غدیري  سید شهاب   2
  ده استانصراف دا  آزاد  0639299644  جباري  محمد حسن  3
    آزاد  4209352039  اکبري کریم آبادي  نورالدین  4
  انصراف داده است  آزاد  1552191958  انوریان اصل  حامد  5
    آزاد  0560021267  حسینی  فرزاد  6
    آزاد  1600652042  اصغرپور  طاهر  7
    آزاد  1680011197  آتشبار بناب  سجاد  8

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
  دوره روزانه

    

  

  

  

  تذکر مهم:
صورت  نسبت به اخذ تعهد به30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  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  0073184977  سید هاشمی تولون  محمد رضا  1
    آزاد  1288845766  علیمردان  محمدرضا   2

    آزاد  0063871981  ابراهیمی  مهیار  3
    آزاد  3230860977  آقایی  عبید  4
    آزاد  5110090955  ذکاوتمند  علیرضا  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  شته حقوق خصوصیاسامی پذیرفته شدگان ر
  دوره روزانه

    

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 

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

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0520317564  یاوري  سجاد  1
    آزاد  6279944816  اسعدي  سید حسین   2
    آزاد  3230918274  عباسی  سمیه  3
    آزاد  0370423437  میر باقري  سیده فاطمه  4
    ایثارگر  3720088022  محمودي  صالح  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 عمومی
  دوره روزانه

    

  

  

  

  تذکر مهم:
ه صورت نسبت به اخذ تعهد ب30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  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  2142134521  موسوي  سید مجید  1
    آزاد  0921289324  یرضای  مصطفی   2
    آزاد  1199911471  امیري  عباس  3
    آزاد  2050364301  آهنگر سماکوش  محسن  4
    آزاد  2640097407  سازگاري  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



  رشته حقوق بین المللی عمومیاسامی پذیرفته شدگان 
  دوره روزانه

    

  

  

  
  تذکر مهم:

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

  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  3489904656  حسینی آزاد  سید علی  1
    آزاد  2210077664  علیپور تکامجانی  خاطره   2
    آزاد  0921195931  بهزادي  کیوان  3
    آزاد  4380157301  طاهرخانی  مصطفی  4
    آزاد  0370754328  شارق  زهراسادات  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
  دوره روزانه

    

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8به و جمعه از ساعت شنبه جزء روزهاي پنج  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 

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

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  6150013014  باقري  داود  1
    آزاد  2691159681  سمایی صحنه سرایی  مهدي   2
    آزاد  0386308322  باقرزاده گان  امیر  3
    آزاد  2190030862  شاهپوري  تهمینه  4
    آزاد  2280968606  کسائی  الهه سادات  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
  دوره روزانه

    

  

  

  

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

ک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپی
  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  2380112290  حسینی  سید محمد حسین  1
    آزاد  4989897307  آسمانی کناري  حدیث   2

    آزاد  1580251641  توکلی مرند  محمدرضا  3
    آزاد  0533245044  یزيعز  رضا  4
    آزاد  3240148552  فاضلی  سامان  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
  دوره روزانه

    

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت روزهاي پنج به جزء  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 

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

  مالحظات  ولیقب سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0075086417  الوندي  پدرام  1
    آزاد  4280617481  بهمنی  مهرزاد   2
    آزاد  0081744080  اسفندیاري  مریم  3
    آزاد  4999706164  بیانی  محمد صاحب  4
    آزاد  3830031076  عزیزي  فرید  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
  دوره روزانه

    

  

  

  

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

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  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  4400072207  پیر جمادي  سحر  1
    آزاد  1380218195  قربانی  ابراهیم   2
    آزاد  0069964483  محمودي یکتا  مهدي  3
    آزاد  2539939007  اسماعیلی  آرزو  4
    ایثارگر  0849472911  خوش بخت  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



  آن و حدیثاسامی پذیرفته شدگان رشته علوم قر
  دوره روزانه

  

  

  

  

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

طع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقا
  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  0580010661  دستجانی فراهانی  رضوانه  1
  انصراف داده است  آزاد  0056942370  گوهري  مریم   2
    آزاد  0073148415  احمدي آشتیانی  فرهاد  3
    آزاد  0063373467  فراهانی  فاخره  4
    رزمنده  0042928401  انصاري  محمد سعید  5
    آزاد  0385956339  محققی  حسین  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 فلسفه هنر
  دوره روزانه

    

  

  

  
  تذکر مهم:

نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت ء روزهاي پنج به جز 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 

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

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0381918068  صبوري  نگار  1
    آزاد  0067355341  حضرتی وند  خشایار   2
    آزاد  2300816921  غفاري  نوید  3
    آزاد  2064713085  قوام پورهاشمی  سید حسین  4
    آزاد  3255912776  خدادادي شاهیوند  علی  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 
  دوره روزانه

    

  

  

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

آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به 
  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  1285114795  یعقوبیان قمشه  محمد حسن  1
    آزاد  0067288057  رضایی  محمدصادق   2
    آزاد  3559894301  نعمتی  عباس  3
    آزاد  3369965062  علیپور  یروسس  4
    ایثارگر  1080106571  حجتی نجف آبادي  علی  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

  دوره روزانه
    

  

  
  

  

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

کزي مدیریت تحصیالت حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مر
  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 فردی
    آزاد  5149941638  امیري  مهدي  1
    آزاد  0370155432  فاتحی  حمید   2
    آزاد  6519976342  مستکملی  مصطفی  3
    آزاد  2432843479  شعبانی  محمد  4
  انصراف داده است  ایثارگر  0063124769  شفایی یامچلو  طاهره  5
    آزاد  1660108004  مهراور گیگلو  شهرام  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 برنامه ریزي درسی
  دوره روزانه

  

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8ز ساعت شنبه و جمعه ابه جزء روزهاي پنج  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 
  ن خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزی

  
  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  4199278958  کوشکی  فتح اله  1
    آزاد  2939706891  علی پور  میکاییل   2
    آزاد  3839600162  عزیزي  یعقوب  3
    آزاد  4433699896  موسوي ندوشن  فاطمه السادات  4
    آزاد  3962786104  خدارحمی  مریم  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 روان شناسی تربیتی
  دوره روزانه

  

  

  

  

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

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  1381747493  عباسی  فهیمه  1
    آزاد  0051747014  رادمنش  عصمت   2
    آزاد  0640104169  زاهد  سعیده  3
    آزاد  0058139974  سلیمانی  مهسا  4
    آزاد  0793494923  خسروجردي  ازهر  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 روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
  دوره روزانه

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت زهاي پنج به جزء رو 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 
  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
    آزاد  5380006574  چوبداري  عسگر  1
    آزاد  0780358090  مهدوي  مجتبی   2
    آزاد  5059216349  بهاري قره گوز  علی  3
    آزاد  5729962401  غالمی  مرضیه  4
    آزاد  4324298548  نجفی فرد  طاهره  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 سنجش و اندازه گیري
  دوره روزانه

    

  

  

  
  تذکر مهم:

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

  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  2370424958  ذوالفقار نسب  سلیمان  1
    آزاد  2594580414  رستگاراگاه  مصطفی   2
    آزاد  0889688893  بنی اسدي  علی  3
    آزاد  5469939332  بانشی  علی رضا  4
    آزاد  1293163090  رحمانی ملک آباد  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  فلسفه  تعلیم و تربیت
  دوره روزانه

    

  

  

  

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

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

  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  منا ردیف
    آزاد  0012743534  آقایی حق حق  جواد  1
    آزاد  5959956578  قادریانی  هادي   2
    آزاد  0935664254  میرزایی قلعه سیاه  فرشته  3
    آزاد  3392566373  خدمتیان  محمد  4
    ایثارگر  4622649756  آرمان پور  رسول  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 روان شناسی
  دوره روزانه

    

  

  

  

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو جایگزین خواهند 

  
  
  

  مالحظات  قبولی سهمیه  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
  انصراف داده است  آزاد  1720023093  کارسازي  حسین  1
    آزاد  2739911165  مظلوم  مریم   2
    آزاد  0074690371  اسدي  مریم  3
    آزاد  5779897417  ارم  سمیرا  4
    ایثارگر  0011702761  علمایی کوهپایی  مرضیه  5
    آزاد  0780079574  مهراد صدر  محمد  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 مشاوره
  دوره روزانه

    

  

  

  

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

 مدیریت تحصیالتحضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس: دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي 
  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  5809960472  یوسفی نژاد  احمد  1
    آزاد  2298386781  اسالم زاده  بابک   2
    آزاد  2295421942  مرادي  میترا  3
    آزاد  2929792884  حبیبی  یوسف  4
    آزاد  1462219071  اصالنی  طاهر  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
  دوره روزانه

    

  

  

  

  تذکر مهم:
سبت به اخذ تعهد به صورت ن30/13الی  8شنبه و جمعه از ساعت به جزء روزهاي پنج  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 
  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
    زادآ  0534845150  عبدلی  سمانه  1
    آزاد  0012637661  قاسمی سامنی  متین   2
    آزاد  4180034549  خزایی  آذر  3
    آزاد  3873931222  سعیدپور  مرضیه  4
    آزاد  4132549682  مثنوي  امیر  5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  می پذیرفته شدگان رشته مدیریت آموزشیاسا
  دوره روزانه

  

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

دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، ساختمان مرکزي مدیریت تحصیالت  حضوري با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس:
  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  1450612997  هماینی دمیرچی  امین  1
    آزاد  0063124769  شفایی یامچلو  طاهره   2
    آزاد  5149941638  امیري  مهدي  3
    آزاد  3309954153  قارلقی  سجاد  4
    ایثارگر  1063825229  حسن زاده  مصطفی   5
    آزاد  0910003734  کرمی  محمدرضا  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 اقتصاد نفت وگاز
  دوره روزانه

  تذکر مهم:
نسبت به اخذ تعهد به صورت 30/13الی  8جمعه از ساعت شنبه و به جزء روزهاي پنج  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 
  جایگزین خواهند شد.تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق درصورت عدم سپردن تعهد، نفرات رزو 

  

  مالحظات  قبولی سهمیه  د ملیک  نام خانوادگی  نام ردیف
  انصراف داده است  آزاد  0013640781  باقرپور اسکویی  الناز  1
  انصراف داده است  آزاد  0073647705  باباپور  میترا   2
  انصراف داده است  آزاد  0012299189  حمل دار  منیره  3
  انصراف داده است  آزاد  5519984972  يبادآمعیلی صدر اس  فروغ  4
    ایثارگر  0370701194  حیدري  محمد  5
    آزاد  5559803227  جعفري مهر  اسماعیل  6
    آزاد 0084066415  ستاري نسب  زهرا  7
    آزاد  1209927470  صیادنیا طیبی  عزت اله  8
    آزاد  0060201721  نظرزاده  محمد جواد  9

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
  دوره روزانه

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

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

  مالحظات  سهمیه قبولی  کد ملی  نام خانوادگی  نام ردیف
    آزاد  0013640781  باقرپور اسکویی  الناز   1
    آزاد  0013759051  امیران  رودابه   2
    آزاد  0073647705  باباپور  میترا  3
    آزاد  0012299189  حمل دار  منیره  4
    آزاد  1490097041  قنبري  سمیرا  5
   آزاد  0453585817  عباسی  محمد  6
   آزاد  5519984972  اسمعیلی صدرآبادي  فروغ  7
   آزاد  4640038046  حسینی  سید محبوبه   8
   آزاد  4120106012  پیر دایه  هادي  9
   آزاد  4060011789  علی فر  مجید  10

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


