
  دانشکده کشاورزي-95اسامی قبول شدگان مشروط دکتري سال
 

 ردیف

دانشکده 
گروه  -کشاورزي

زراعت و اصالح 
  نباتات

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 اصالح نباتات سمانه خلیلی  1

 اصالح نباتات مرتضی اوالدي  2

 اصالح نباتات مهدي قنواتی  3

 اصالح نباتات هومن شیروانی  4

 اصالح نباتات رامین صادق قول مقدم  5

 نباتات اصالح پرویز گودرزي  6
  

 ردیف

دانشکده 
 -کشاورزي

گروه زراعت و 
  اصالح نباتات

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 زراعت محمدرضا رحیمی  1

 زراعت مدینه بیژنی  2

 زراعت مسلم حیدري  3

 زراعت زاده عبديخالد   4

 زراعت زآرزو پروا  5

 زراعت رضا پورستاري  6

 زراعت کامران منصور قناعی  7
  

دانشکده  ردیف
 -کشاورزي

گروه زراعت و 
  اصالح نباتات

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 کشاورزي بیوتکنولوژي ابراهیم کریمی  1

 کشاورزي بیوتکنولوژي فریبا اکبري  2

 کشاورزي بیوتکنولوژي علی قنبري  3
  

دانشکده  ردیف
 -کشاورزي

علوم گروه 
  دامی

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 ژنتیک و اصالح دام مریم حیدري  1

 ژنتیک و اصالح دام رسول خدابخش زاده  2

  

 ردیف

دانشکده 
 -کشاورزي

  علوم دامیگروه 

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی
 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام  میثم محمدپناه  1

 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام  نسیم اکبري  2

 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام  زینب میرباقري  3

 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام  کیانوش سیار  4

 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام  جعفر خلیلی  5
  

  

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  دانشکده کشاورزي-95اسامی قبول شدگان مشروط دکتري سال
 
  

 ردیف
دانشکده 
 -کشاورزي

علوم گروه 
  دامی

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 تغذیه دام پدرام پناهی ها  1

 تغذیه دام زهرا حسینی  2

 تغذیه دام مژگان نهاوندي  3

 تغذیه دام سیده لیال میرعیسی خانی  4

 تغذیه دام خسرو پارسایی مهر  5
  

  

          -دانشکده کشاورزي ردیف
  گروه گیاه پزشکی

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی
 پروکاریوت هاي بیماري زاي گیاهی: عنوان گرایش بیماري شناسی گیاهی  توحید اله ویردي پور  1

  

  

دانشکده  ردیف
گروه  -کشاورزي

  گیاه پزشکی

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 بیماري شناسی گیاهی عنوان گرایش قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهی علی زمان میرآبادي  1
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  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 ترویج و آموزش کشاورزي بنت الهدي ایزدي  1

 ترویج و آموزش کشاورزي محسن عادلی ساردویی  2

 ترویج و آموزش کشاورزي کلثوم حمیدي  3

 ترویج و آموزش کشاورزي پیام معمارباشی  4

 ترویج و آموزش کشاورزي نسرین منگلی  5

 ترویج و آموزش کشاورزي تابیانطاهره چرخ   6
  

دانشکده  ردیف
گروه  -کشاورزي

ترویج ارتباطات 
و توسعه 
  روستایی

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی
 توسعه روستایی کبري کریمی  1

 توسعه روستایی سهیال فتحی  2

 توسعه روستایی محسن عادلی ساردویی  3

  

 ردیف
  گروه علوم باغبانی -دانشکده کشاورزي

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 علوم باغبانی عنوان گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی فاطمه بیدرنامنی  1

 علوم باغبانی عنوان گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی سیدهاشم مرتضوي  2

  

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 ردیف
  گروه علوم باغبانی -دانشکده کشاورزي

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 علوم باغبانی عنوان گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي ها سیما شیراحمدي  1

 علوم باغبانی عنوان گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي ها پیمان شیخعلی پور  2
  

 ردیف

  گروه علوم باغبانی -دانشکده کشاورزي

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 عنوان گرایش فیزیولوژي و اصالح میوهعلوم باغبانی  داود جوادي  1

 علوم باغبانی عنوان گرایش فیزیولوژي و اصالح میوه سارا رضی  2

 علوم باغبانی عنوان گرایش فیزیولوژي و اصالح میوه  رضا بهمنی  3
  

 ردیف
  گروه علوم باغبانی -دانشکده کشاورزي

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 باغبانی عنوان گرایش فیزیولوژي و اصالح گیاهان داروییعلوم  زینب محکمی  1

 علوم باغبانی عنوان گرایش فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی مهرداد اکبرزاده  2
  

 ردیف

  گروه علوم ومهندسی خاك -دانشکده کشاورزي

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 خاكمدیریت حاصلخیزي خاك و زیست فناوري  مریم سامانی  1

 مدیریت حاصلخیزي خاك و زیست فناوري خاك مریم موسوي  2

 مدیریت حاصلخیزي خاك و زیست فناوري خاك  سولماز بی دست  3

  

 ردیف
  گروه علوم ومهندسی خاك -دانشکده کشاورزي

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 )زمینه حفاظت و مدیریت خاك(مدیریت منابع خاك  مجید فرومدي  1
  

 ردیف

  گروه علوم ومهندسی خاك -دانشکده کشاورزي

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 )زمینه ارزیابی اراضی و پدومتري(مدیریت منابع خاك  بهزاد امیري  1

 )زمینه ارزیابی اراضی و پدومتري(مدیریت منابع خاك   لیال لطف الهی  2

 )پدومتريزمینه ارزیابی اراضی و (مدیریت منابع خاك   محمد عباسی  3
  

  

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


