
شماره داوطلبینام خانوادگینامعنوان دورهدانشکدهعنوان رشته-گرایشکد رشته محل

159073جالل پورحسنروزانه              علوم انسانیتاریخ انقالب اسالمی *-                                                1178
204471بخشی زادهمحمدنوبت دوم            علوم انسانیتاریخ انقالب اسالمی *-                                                1192
244755صلحیاحسانبورس اعزام خارج     علوم انسانیحقوق بین الملل عمومی *-                                               1257
204989زارعمحمدبورس اعزام خارج     علوم انسانیمدیریت اموزشی *-                                                      1666
156826سهرابیراضیهروزانه              علوم انسانیفلسفه تعلیم وتربیت *-                                                 1669
246533قربانعلیمحمدروزانه              علوم انسانیفلسفه تعلیم وتربیت *-                                                 1669
132731احمدآباديآرزوروزانه              علوم انسانیمدیریت اموزشی *-                                                      1691
189916ذوقی پورسودابه روزانه              علوم انسانیمدیریت اموزشی *-                                                      1691
204796یوسفیمحمدتقیروزانه              علوم انسانیزبان وادبیات فارسی *-                                                 2139

نتایج آزمون دکتري تخصصی (Ph.D) سال 1395- دانشگاه بوعلی سینا

204796یوسفیمحمدتقیروزانه              علوم انسانیزبان وادبیات فارسی *-                                                 2139
191029عینی فعلیمحمودروزانه              علوم انسانیزبان وادبیات فارسی *-                                                 2139
203693مشعلیانمرضیهنوبت دوم            علوم انسانیزبان وادبیات فارسی *-                                                 2190
205801قیاسوندپرستوروزانه              علوم انسانیزبان وادبیات عرب *-                                                   2232
205054گلزار خجستهابوذرروزانه              علوم انسانیزبان وادبیات عرب *-                                                   2232
169596دنیاییشاديروزانه              علوم انسانیاموزش زبان انگلیسی *-                                                 5105
165153صمدياسکندرروزانه              علوم انسانیاموزش زبان انگلیسی *-                                                 5105
112278ایزدياحمدروزانه              علوم انسانیاموزش زبان انگلیسی *-                                                 5105
158793بوستانینسیمنوبت دوم            علوم انسانیاموزش زبان انگلیسی *-                                                 5129
158786حافظفاطمهنوبت دوم            علوم انسانیاموزش زبان انگلیسی *-                                                 5129
205693مشکین فاممهردادروزانه              علوم انسانیزبان شناسی همگانی *-                                                  5157
204408ایزديالهامروزانه              علوم انسانیزبان شناسی همگانی *-                                                  5157
204410عبديایرانروزانه              علوم انسانیزبان شناسی همگانی *-                                                  5157
205026نبی زادهصفدرروزانه              علوم اقتصادي و اجتماعیروان شناسی تربیتی *-                                                  1924

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



246952حسینیحسینروزانه              علوم اقتصادي و اجتماعیروان شناسی تربیتی *-                                                  1924
189965فتحیفتانه نوبت دوم            علوم اقتصادي و اجتماعیروان شناسی تربیتی *-                                                  1960
137130سیدانسیدابوالقاسمنوبت دوم            علوم اقتصادي و اجتماعیروان شناسی تربیتی *-                                                  1960
149965هژبريعلیروزانه              هنر و معماريباستان شناسی *دوران تاریخی                                            2000
126031شریفی نیااکبرروزانه              هنر و معماريباستان شناسی *دوران تاریخی                                            2000
171429فاضللیالنوبت دوم            هنر و معماريباستان شناسی *دوران تاریخی                                            2010
205742سایوندزهراروزانه              علوم ورزشیفیزیولوژي ورزشی *فیزیولوژي ورزشی قلب وعروق وتنفس                      2042
189704کشوريمریمروزانه              علوم ورزشیفیزیولوژي ورزشی *فیزیولوژي ورزشی قلب وعروق وتنفس                      2042
204737طالیی منعممحمدنوبت دوم            علوم ورزشیفیزیولوژي ورزشی *فیزیولوژي ورزشی قلب وعروق وتنفس                      2084
203641جوادي فرکبري نوبت دوم            علوم ورزشیفیزیولوژي ورزشی *فیزیولوژي ورزشی قلب وعروق وتنفس                      2084
204751فرخ روناصرروزانه              علوم ورزشیبیومکانیک ورزشی *-                                                    2071
152324صدیقیامیررضاروزانه              علوم ورزشیبیومکانیک ورزشی *-                                                    2071
247238بهبانیرضاروزانه              علوم پایهسنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی *-                                        2278 247238بهبانیرضاروزانه              علوم پایهسنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی *-                                        2278
205063اسفندیاريموسیروزانه              علوم پایهسنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی *-                                        2278
203880احمديلیالروزانه              علوم پایهزمین شناسی مهندسی *-                                                  2289
126358فلیحیرجبعلینوبت دوم            علوم پایهزمین شناسی مهندسی *-                                                  2322
140696خلوتیسیناروزانه              علوم پایهزیست شناسی -سیستماتیک گیاهی *-                                        2589
157385زارعمعصومهنوبت دوم            علوم پایهزیست شناسی -سیستماتیک گیاهی *-                                        2602
143468جعفريمدینهروزانه              علوم پایهریاضی محض *جبر                                                        2698
204053فیضی مذهببهنازروزانه              علوم پایهفیزیک *-                                                              2965
204037خانجانیان پاكمژگانروزانه              علوم پایهفیزیک *-                                                              2965
126459اجاللیعبدالحسینروزانه              فنی و مهندسیمهندسی برق *قدرت                                                      3239
205228صادقیثنانوبت دوم            فنی و مهندسیمهندسی برق *قدرت                                                      3327
164903ناصري رادمهرانبورس اعزام خارج     فنی و مهندسیمهندسی عمران *مهندسی محیطزیست                                         3395
212884شاملوشهاب الدینروزانه              فنی و مهندسیمهندسی عمران *سازه                                                    3398
205302ابراهیمی ورکانهابوالقاسمنوبت دوم            فنی و مهندسیمهندسی عمران *سازه                                                    3518

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



205301عبديمازیارروزانه              فنی و مهندسیمهندسی عمران *ژئوتکنیک                                                3437
205270حسین پور همدانیحسیننوبت دوم            فنی و مهندسیمهندسی عمران *ژئوتکنیک                                                3529
179826شمشاديمهردادروزانه              فنی و مهندسیمهندسی مکانیک *طراحی کاربردي زمینه دینامیک کنترل وارتعاشات            3648
205358رضویانحسینروزانه              فنی و مهندسیمهندسی مکانیک *طراحی کاربردي زمینه دینامیک کنترل وارتعاشات            3648
205347غفاريمجتبیروزانه              فنی و مهندسیمهندسی مکانیک *طراحی کاربردي زمینه دینامیک کنترل وارتعاشات            3648
122560رستمیرسولروزانه              فنی و مهندسیمهندسی مکانیک *طراحی کاربردي زمینه دینامیک کنترل وارتعاشات            3648
206198امینیاحمدروزانه              فنی و مهندسیمهندسی مکانیک *طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات                      3617
179779خدایاريمحمدسجادروزانه              فنی و مهندسیمهندسی مکانیک *طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات                      3617
205334اشرفیانپیامروزانه              فنی و مهندسیمهندسی مکانیک *طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات                      3617
205357طاهريامینروزانه              فنی و مهندسیمهندسی مکانیک *طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات                      3617
251917کرباسیانآرشروزانه              فنی و مهندسیمهندسی مکانیک *طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات                      3617
204126فامیل علمدارپریساروزانه              فنی و مهندسیمهندسی صنایع *-                                                       3928
253386موسويبهمننوبت دوم            فنی و مهندسیمهندسی صنایع *-                                                       3943 253386موسويبهمننوبت دوم            فنی و مهندسیمهندسی صنایع *-                                                       3943
176917جهانیفرحنازروزانه              شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2341
203912مسیبیالهامروزانه              شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2341
205083ظاهري نیاکانهادي روزانه              شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2341
101035اسدپور جوقانیرقیهروزانه              شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2341
185736شیخی لسارفاطمهروزانه              شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2341
157338کیهانیانمعصومهروزانه              شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2341
179229پاکروش علی آباديآرشروزانه              شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2341
203924دادخواه تهرانیمهديروزانه              شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2341
214212جعفري نژاداعظمنوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2495
182494نورالهی مقدمنازنیننوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2495
203924فراهانی فروزيمعصومهنوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی فیزیک                                                      2495
192564آنی زادهمحمدرضاروزانه              شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2374
202945نوريسمیراروزانه              شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2374
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190057قربانیشیواروزانه              شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2374
165969کلهرسیماروزانه              شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2374
201206نان بدهصابرروزانه              شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2374
176944نیک افشارساراروزانه              شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2374
170404امیديکامرانروزانه              شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2374
151153قباخلوفرزانهروزانه              شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2374
176947حریريمیناروزانه              شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2374
185814دست مردسحرنوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2506
205101اولیاییسیدسجادنوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2506
192208گودرزيفریدهنوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی الی                                                        2506
176931عبدالهیبهارهروزانه              شیمیشیمی *شیمی تجزیه                                                      2414
203921رضوانی جاللناهیدروزانه              شیمیشیمی *شیمی تجزیه                                                      2414
143327دانشیارآناهیتاروزانه              شیمیشیمی *شیمی تجزیه                                                      2414 143327دانشیارآناهیتاروزانه              شیمیشیمی *شیمی تجزیه                                                      2414
203930سیارپورطیبهروزانه              شیمیشیمی *شیمی تجزیه                                                      2414
143305شریفیهديروزانه              شیمیشیمی *شیمی تجزیه                                                      2414
225708سیفیافسانهروزانه              شیمیشیمی *شیمی تجزیه                                                      2414
203946حکمیسمانهروزانه              شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2454
176934نعمتیلیالروزانه              شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2454
203940وطن نوازلیالروزانه              شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2454
205104یوسفیعابدروزانه              شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2454
176958نادري زادهبهارهروزانه              شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2454
203948احمدوندزینبروزانه              شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2454
121571فاطمی کیاحجت اهللاروزانه              شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2454
201407صوفیابوالفضلنوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2532
176919عزیزيطیبهنوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2532
214838طالقانیمهدي نوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی معدنی                                                      2532
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168354اسماعیلیحامدروزانه              شیمیشیمی *شیمی کاربردي                                                    2484
143296پرویزيطیبهروزانه              شیمیشیمی *شیمی کاربردي                                                    2484
101066شیردلبهنازنوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی کاربردي                                                    2539
185779حسن نژادفاطمهنوبت دوم            شیمیشیمی *شیمی کاربردي                                                    2539
205464چاوشیابراهیمروزانه              کشاورزيمهندسی مکانیک بیوسیستم *فناوري پس ازبرداشت                            4270
205462همایونفرحامدروزانه              کشاورزيمهندسی مکانیک بیوسیستم *فناوري پس ازبرداشت                            4270
510003قشالقیفاطمهروزانه              کشاورزيمهندسی مکانیک بیوسیستم *فناوري پس ازبرداشت                            4270
158302ایزديبنت الهديروزانه              کشاورزيترویج واموزش کشاورزي *-                                               4325
204213چرخ تابیانطاهرهنوبت دوم            کشاورزيترویج واموزش کشاورزي *-                                               4348
204227ساالري نیکخدیجهروزانه              کشاورزيمدیریت منابع خاك *-                                                   4370
205479اسفندیاري اخالصاسماعیلروزانه              کشاورزيمدیریت منابع خاك *-                                                   4370
205484بیاتسجادروزانه              کشاورزيمدیریت منابع خاك *-                                                   4371
230858صحرایینسیمنوبت دوم            کشاورزيمدیریت منابع خاك *-                                                   4406 230858صحرایینسیمنوبت دوم            کشاورزيمدیریت منابع خاك *-                                                   4406
204230نجفیسرونازروزانه              کشاورزيمدیریت حاصلخیزي وزیست فناوري خاك *-                                   4391
205482جاللیمهديروزانه              کشاورزيمدیریت حاصلخیزي وزیست فناوري خاك *-                                   4391
204229طاهروندسمانهروزانه              کشاورزيمدیریت حاصلخیزي وزیست فناوري خاك *-                                   4391
204218جواهري خواهسهیالنوبت دوم            کشاورزيمدیریت حاصلخیزي وزیست فناوري خاك *-                                   4413
210603اشرفنگینروزانه              کشاورزيابیاري وزهکشی *-                                                      4422
190377آزادي فرعاطفهروزانه              کشاورزيابیاري وزهکشی *-                                                      4422
205507قاسمیعادلنوبت دوم            کشاورزيابیاري وزهکشی *-                                                      4452
205503باقرخانیعلیرضانوبت دوم            کشاورزيابیاري وزهکشی *-                                                      4452
204270چهاردولی اشاقیزهراروزانه              کشاورزياصالح نباتات *-                                                       4481
144093یزدان پناهسلمازنوبت دوم            کشاورزياصالح نباتات *-                                                       4547
166222دانایی پورزهراروزانه              کشاورزيبیوتکنولوژي کشاورزي *-                                                4524
113100پیداییعسلروزانه              کشاورزيبیوتکنولوژي کشاورزي *-                                                4524
177584ایزديشیواروزانه              کشاورزيبیوتکنولوژي کشاورزي *-                                                4524
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102055سیروس نیاپریچهرروزانه              کشاورزيبیوتکنولوژي کشاورزي *-                                                4524
204280دره ايمینابورس اعزام خارج     کشاورزيعلوم باغبانی *گیاهان دارویی ادویه اي ونوشابه اي                       4585
162456اخبارفرقاسمروزانه              کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح سبزي ها                                4589
166228ارمیونالههروزانه              کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح سبزي ها                                4589
139013صادقیمحمدصادقنوبت دوم            کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح سبزي ها                                4627
152212حافظنیامریمنوبت دوم            کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح سبزي ها                                4627
174790رفیعی سربیژنسمیعروزانه              کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح درختان میوه                            4601
126701نوريکریمروزانه              کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح درختان میوه                            4601
166226قربانیآمنهروزانه              کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح درختان میوه                            4601
197166شریفیهومننوبت دوم            کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح درختان میوه                            4632
256228عباسیکیومرثنوبت دوم            کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح درختان میوه                            4632
190422توانمنصورهروزانه              کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح گیاهان دارویی ادویه اي وعطر            4620
118642رحیمی ریزيمرضیهروزانه              کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح گیاهان دارویی ادویه اي وعطر            4620 118642رحیمی ریزيمرضیهروزانه              کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح گیاهان دارویی ادویه اي وعطر            4620
256229ثابت جهرمیمهدينوبت دوم            کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح گیاهان دارویی ادویه اي وعطر            4642
231100صارمزهرانوبت دوم            کشاورزيعلوم باغبانی *فیزیولوژي واصالح گیاهان دارویی ادویه اي وعطر            4642
205555مراديعلیرضاروزانه              کشاورزيتغذیه دام *-                                                          4656
256292کریمیمجتبیروزانه              کشاورزيتغذیه دام *-                                                          4656
118691ندیمآزادهروزانه              کشاورزيحشره شناسی کشاورزي *-                                                 4700
203382اعتماديعیسیروزانه              کشاورزيحشره شناسی کشاورزي *-                                                 4700
177627مهدويطیبه الساداتروزانه              کشاورزيحشره شناسی کشاورزي *-                                                 4700
177642بلبلی خوشینانیزینبروزانه              کشاورزيبیماري شناسی گیاهی *قارچ شناسی وبیماري شناسی گیاهی                    4712
231150محرابیون محمديمرضیهروزانه              کشاورزيبیماري شناسی گیاهی *قارچ شناسی وبیماري شناسی گیاهی                    4712
674335قاسمی اسفهالنسعیدروزانه              کشاورزيبیماري شناسی گیاهی *قارچ شناسی وبیماري شناسی گیاهی                    4712

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست




