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  بسمه تعالی

دانشگاه کاشان به شرح جدول  1395بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه تخصصی دکتري سال 

می تواند صرفاً به اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه اقدام نماید، الزم  داوطلباز آنجا که هر . گرددذیل اعالم می

 2/5/95شان، از روز شنبه مورخ دوره دکتري دانشگاه کاتمایل به تحصیل در ، درصورت معرفی شدهاست افراد 

با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی جهت سپردن  13الی  8ساعت  6/5/95ارشنبه مورخ هلغایت چ

الزم به .مراجعه فرمایند مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان -دانشگاه کاشانتعهد ثبت نام به 

  .دانشگاه خواهد بوداین  95به منزله انصراف از پذیرش در دوره دکتري قوفبازه زمانی  رذکر است عدم مراجعه د

  مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان

  
  دانشگاه کاشان 1395اسامی پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه دکتري 

 

 محلرشتهنام   دوره نام نام خانوادگی
  کد
 محلرشته

 علی ایاسه

 1220 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران - یجامعه شناس  روزانه

 مرتضی مبارك بخشایش

 مسعود زالی زاده

 سیدرضا اسالمی بناب

 علیرضا ازادي

  1241 جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران - جامعه شناسی  نوبت دوم
 امید بابایی

 مسعود زمانی مقدم

 ولی بهرامی

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



٢ 
 

 امیر باقرزاده گان

  1280 جرم شناسی و حقوق جزا  روزانه
 سیدمحمدساالر عمارتی نوش ابادي

 فرشاد شیرزادي فر

  1309 جرم شناسی و حقوق جزا  نوبت دوم
 اذر عبدي

 صدیقه حسین پور

 1766 معارف نهج البالغه علوم و  روزانه
 لیال زارعی شهامت

 فاخره فراهانی

 شیما صرمحمودپورقم  1775 حدیث علوم قران و  روزانه

 صدیقه موسوي کیانی

 یعقوب برزگرشانی

  1835 معارف نهج البالغه علوم و  نوبت دوم
 محمد صالحی

 1841 حدیث ن وآعلوم قر  نوبت دوم  -  -

 زهره شریعت ناصري

 فاطمه بدیعی 1908 ن وحدیثآعلوم قر  پردیس خودگردان

 عبدالحمید رحمانی

 نعیمه السادات ارنگ

  ادبیات فارسی زبان و  هروزان
 )واحد خواهران(

2157 
 صدیقه انصاري

 مرضیه اسماعیل زاده مبارکه

 2158 ادبیات فارسی زبان و  روزانه

 تکتم بهرامی

 ابراهیم سروستانی تک

 هادي سلیمی

 اسماعیل گلرخ ماسوله

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



٣ 
 

 2199 ادبیات فارسی زبان و  نوبت دوم ریحانه صادقی

 2200 )واحد خواهران( ادبیات فارسی زبان و  نوبت دوم  مژده  پوررفسنجانیحاج احمدي 

 کیمیا فتحی

 عفت مردانی 2247 )واحد خواهران( ادبیات عرب زبان و  روزانه

 گالله حسین پناهی تازه اباد

 2248 ادبیات عرب زبان و  روزانه

 پوران رضایی چوشلی

 پرستو قیاسوند

 زهرا صفرپوربهدانی

 فرزانه فتاحیان

 2259 )واحد خواهران( ادبیات عرب زبان و  نوبت دوم - -
 

 فاطمه یوسفی

 2260 ادبیات عرب زبان و  نوبت دوم

 فاطمه طباطبایی مزرعه نو

 محمدعلی معدلی

  فاطمه  محمدي

 سمیه نیک فردذاکله بري

 حدیث پیرداده بیرانوند 2360 شیمی فیزیک -شیمی  روزانه

 الهام غالمرضایی کهن

 مهال دادایی یزدلی

 2399 لیآشیمی   -شیمی  روزانه

 راحله شعبانی

 حوریه سادات عبودتیان هرندي

 سمیه مرادي

 فایزه احراري

 مهناز میرحیدري

 مینا زارع مهرجردي

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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

 2439 شیمی تجزیه -شیمی  روزانه

 منصورهسیده  معمارزاده

 یونس میرزایی

 لعیا انوري

 بهاره فراهانی

 مهرنوش صادقی دولت ابادي

 مژگان عامري سیاهویی

 امیر رجایی 2476 شیمی معدنی -شیمی  روزانه

 مجتبی تارین

 مژگان گودرزي

 2492 معدنی نانومواد - نانوشیمی  روزانه

 سعید مشتاقی

 محمد حسن پور

 مریم سادات صعیمر

 مهدي رهبر

 محمد حسین درویش نژاد

 شیما رحم دل دلچه 2499 شیمی فیزیک -شیمی  نوبت دوم

 فریده زرگانی

 سیما کلهر

 2513 لیآشیمی  -شیمی  نوبت دوم

 پوریا بابایی

 کیانا فرجی سینا

 مسعود شفقت لنبر

 میالد علی حسین زاده

 راضیه غالمی

 روح انگیز مامنه

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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

 2526 شیمی تجزیه -شیمی  نوبت دوم

 علی احتیاطی

 فاطمه سپهوند

 روژین دارابی

 راضیه بنکدارسخی

 نگین بیرقدار 2537 شیمی معدنی -شیمی  نوبت دوم

 فاتن عشرتی یگانه

 سیده راحله یوسفی کفشگري

 2543 معدنی نانومواد - نانوشیمی  نوبت دوم
 قباد رنجه

 سمیه مدنی

 2723 جبر -ریاضی محض  روزانه

 زهره جمال کاشانی

 مینا شمکانی مشهدي

 سکینه زارع خفري

 2760 نالیزآ -ریاضی محض  روزانه مریم باجالن

 فاطمه معینی

 2835 جبر -ریاضی محض  نوبت دوم
  معصومه  نیتی بیدگلی

 2846 نالیزآ -ریاضی محض  نوبت دوم فاطمه حیدري

 2877 جبر -ریاضی محض  پردیس خودگردان  -  -

 2882 نالیزآ -ریاضی محض  پردیس خودگردان - -

 3032 )فیزیک ماده چگال( فیزیک  روزانه مرضیه یوسفی شیدانی

 مسعود سعید

 3033 )فیزیک اتمی و مولکولی( فیزیک  روزانه
 سپیده طاهرزاده

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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

 محمدرضا مردانه 3062 نانوساختارها -نانوفیزیک - علوم وفناوري نانو  روزانه

 محمد مصدقیان جوشقانی

 3095 )فیزیک ماده چگال( فیزیک  نوبت دوم - -

 زهرا قنواتی

 3096 )فیزیک اتمی و مولکولی( فیزیک  نوبت دوم
 مریم هاشمی

 علیرضا یوسفی خرایم

 محمدرضا پیرمرادیان 3105 نانوساختارها -نانوفیزیک - انوعلوم وفناوري ن  نوبت دوم

 احمدرضا یاسمیان

 3123 )فیزیک ماده چگال( فیزیک  پردیس خودگردان - -

 فرهاد جهان تیغ

 3124 )فیزیک اتمی و مولکولی( فیزیک  پردیس خودگردان
 فاطمه ترکمان پري

 ایرج پورکیوانی نرگور

 3268 تقدر -مهندسی برق  روزانه

 امیر عمانی

 مهدي زارعی

 الهام سماواتی

 3299 کنترل -مهندسی برق  روزانه  عبدالرضا  رادمنش

 مجتبی بیگلراحمدي

 3337 قدرت -مهندسی برق  نوبت دوم
  یحیی  عبداللهی اسدابادي

 3349 کنترل -مهندسی برق  نوبت دوم  مصطفی  نظربیگی

 مهرداد اقلیمی

 3377 قدرت -هندسی برقم  پردیس خودگردان
  محمود  محمدحسن

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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

 رسول امراللهی پور 3614 تولید ساخت و - مهندسی مکانیک  روزانه

 عبدالرضا جلیلوند

 3643 طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات - مهندسی مکانیک  روزانه

 بهاره شهبازي

 سیده سمانه اسمانی

 داود اديشریفی دولت اب

 مریم لري دهسراجی

 رسول رستمی

 سیده زهرا جزایري سورشجانی

 سیداحسان علوي

 امین نجارنظامی

 3697 تبدیل انرژي - مهندسی مکانیک  روزانه

 معصومه ابراهیم قمی

 حسین ابرومند

 فرزاد پورفتاح

 خشایار حسین زاده

 سیدنوید روحانی اصفهانی

 امین قشونی

 احمد قیصریان 3711 ساخت وتولید - مهندسی مکانیک  نوبت دوم

 معصومه اسکندري شهرکی

 3723 طراحی کاربردي زمینه مکانیک جامدات - مهندسی مکانیک  نوبت دوم

 ناهید طاهري اردلی

 مسعود باقري

 پیمان رضا

 ارام قاضی عسگر

  پویا  پورموسی

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



٨ 
 

 مهدي نیمعدن دارارا

 3744 تبدیل انرژي - مهندسی مکانیک  نوبت دوم
  ناهید  طاهري اردلی

 رضا دلیلی

 3778 تبدیل انرژي - مهندسی مکانیک  پردیس خودگردان

 علی گلستانه

 مرتضی صالح کندزي

 احسان عبدي علمی

 رسول شفیعی بادي

 امین ارجمندفرد

 3842 معدنی اکتشاف مواد - معدنمهندسی   روزانه حبیب اله بازدار

 3846 معدنی استخراج مواد - مهندسی معدن  روزانه روح اهللا شیرانی فرادنبه

 3860 معدنی اکتشاف مواد - مهندسی معدن  نوبت دوم سیدفرهاد حسینی خالدي

 3863 معدنی استخراج مواد - مهندسی معدن  نوبت دوم بابک کریمی دهکردي

 3871 معدنی اکتشاف مواد - معدن مهندسی  پردیس خودگردان - -

 3874  معدنی استخراج مواد - مهندسی معدن  پردیس خودگردان بهنام بهنیا

 سمیه سهرابی شاهسواري

  3998  مهندسی شیمی  روزانه

 علیرضا باغبان

 الهه گندم کار

 منیره ده ابادي

 سمانه بورد

 محمد زارعی

 مریم بنی عامر

 بزین طاهریان

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



٩ 
 

 محمد سهامیان مقدم

 4019 مهندسی شیمی  نوبت دوم

 ارش شفایی

 بهاره کلبادي نژاد

 فهیمه گوگردچیان

 محمدمهدي صفري فروشان

 لیال پشت شیخانی

 روح اهللا کشاورز

 زهرا کریمی

 محمدمهدي اقاحسینعلی شیرازي

 4030 مهندسی شیمی  پردیس خودگردان

 رامی اکبري

 سپندار ملک قاسمی

 سیدعلیرضا هاشمی

 فهیمه دهقان

 دانیال نعمتی ابیانه

 علی شاهوردي

 شیوا لشگري

 4054 نرم افزار - مهندسی کامپیوتر  روزانه سعید دوست علی

 4078 رباتیک هوش مصنوعی و - مهندسی کامپیوتر  روزانه مجید جودکی

 4100 نرم افزار - مهندسی کامپیوتر  نوبت دوم بابک ناصح چافی

 مرضیه سلیمی

 4232 نانوالکترونیک -فناوري نانو  روزانه
 مهدي مدنی

 راضیه تیموري

 4235 نانوالکترونیک -فناوري نانو  نوبت دوم
 امراه غفاري پورصالح

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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

 4844 بیابان زدایی  روزانه

 مرضیه قمشیون

 ساره هاشم گلوگردي

 زهرا المیاناس

 سعید خسروبیگی بزچلویی

 4850 بآ -بخیزداريآمهندسی  علوم و  روزانه
 مریم اذین مهر

 زهرا اسالمیان

 4863 بیابان زدایی  نوبت دوم

 حمیدرضا مرادي عراقی

 ندا نجفی کلیانی

 افروز ابتین

 حسین افشاري

 4868 بآ -بخیزداريآعلوم ومهندسی   نوبت دوم
 سعداله ینیسنگ

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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




