
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري  
 

 عصبی عضالنی                     -فیزیولوژی ورزشی  رشته:

 كد رشته محل محل نام رشته شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2393 عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 523235 كالنی نويد 5

 2393                     عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 231742 سايوند زهرا 2

 2393                     عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 576993 گرگین کرجی زینب  9

 2393                     عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 503734 کشوری مریم 4

 

 زبان و ادبیات فارسی                                          رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2565 زبان و ادبيات فارسی 223073 مرادي كمره منصوره  5

 2565 زبان و ادبيات فارسی 535332 دولتشاه ناصر  2

 2565 زبان و ادبيات فارسی 570172 كريمی علی اشرف  9

 2565 زبان و ادبيات فارسی 535323 عينی فعلی محمود  4

 2565 زبان و ادبيات فارسی 541449 سروستانی تک ابراهيم 1

 

 ادبیات عرفانی                    –زبان و ادبیات فارسی     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2503                    زبان و ادبيات فارسی ادبيات عرفانی 532417 كيانپور شجاع 5

 2503                    زبان و ادبيات فارسی ادبيات عرفانی 234701 جاللوند سجاد 2

 2503                    و ادبيات فارسی ادبيات عرفانیزبان  535323 روميانی حشمت اله  9

 

 زبان و ادبیات فارسی  )پردیس خود گردان(               رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2224             زبان و ادبيات فارسی  )پرديس( 503776 غالمی نژاد سهيال  5

 2224             زبان و ادبيات فارسی  )پرديس( 225339 سلطانی مطلق زهرا  2

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 تغییرات آب و هوایی                 –آب و هواشناسی   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

–آب و هواشناسی  916091 پور احمد مهدی   5

                  تغييرات آب و هوايی

5349 

–آب و هواشناسی  944449 صحنعلی زاده مهدی  2

                  تغييرات آب و هوايی

5349 

–آب و هواشناسی  988744 شرافت مهدی  9

                  تغييرات آب و هوايی

5349 

 

 تاریخ اسالم                           –تاریخ   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی خانوادگینام  نام رديف

 5569 تاريخ اسالم 251043 وکیلی سحر  محترم  5

 5569 تاريخ اسالم 577356 پروانه    فرهاد  2

 5569 تاريخ اسالم 566975 بستان حسن  9

 5569 تاريخ اسالم 233262 افشاری فر  راضیه  4

 5569 اسالمتاريخ  503194 بخشی زاده سمیه  1

 5569 تاريخ اسالم 511609 کاظمی ظریفه  6

 

     

 تاریخ ایران بعد از اسالم                             –تاریخ     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 511739 بحرینی  فروغ  5

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 533616 نعمتی محمد علی  2

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 591544 حسینی  سید حسن  9

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 503195 یوسفوند فاطمه  4

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 533661 مرادی سرابی یحیی  1

 5576 اسالمتاريخ ايران بعد از  533613 امرایی سیاوش  6

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 روانشناسی                                 رشته:   

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5319 روانشناسی 573994 نصیری هانیس  غفار  5

 5319 روانشناسی 503373 سهرابیان طاهره  2

 5319 روانشناسی 556064 عاصمی زواره ندا  9

 5319 روانشناسی 503372 احمدی چگنی سحر  4

 5319 روانشناسی 246030 مهدوی  عابد  1

 5319 روانشناسی 246312 حسینی  حسین  6

 

 روانشناسی تربیتی                               رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5394 روانشناسی تربيتی 246746 میری  میر نادر 5

 5394 روانشناسی تربيتی 576052 دهقان  فاطمه  2

 5394 روانشناسی تربيتی 563242 نسایی مقدم بیان  9

 5394 روانشناسی تربيتی 546522 ممبینی شریف  4

 5394 روانشناسی تربيتی 576633 امیریان لیال  1

 

 زبان و ادبیات عرب                                        رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2243 زبان وادبيات عرب 239303     ضرونی محمدصادق  5

 2243 زبان وادبيات عرب 547361 صفری نژاد عفت  2

 2243 عرب زبان وادبيات 573533  ترکاشوند مجتبی  9

 

 زبان و ادبیات عرب )پردیس خود گردان(                    رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2266                  زبان و ادبيات عرب )پرديس( 562364  تسلیمی فاطمه  5

 2266                  زبان و ادبيات عرب )پرديس( 547715 زهیری حمزه  2

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 دانشکده اقتصاد و علوم اداري 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري 

 

 علوم اقتصادی                                                       رشته:      

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5592 علوم اقتصادي 520243 آذري بنی بتول 5

 5592 علوم اقتصادي 239473 مظهري آوا مريم 2

 

   

 رفتار سازمانی                          –مدیریت دولتی  رشته: 

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5447 رفتار سازمانی -مديريت دولتی 533710 امرايی فيروز 5

 5447 رفتار سازمانی -مديريت دولتی 257662 سهرابی آرزو 2

 5447 رفتار سازمانی -مديريت دولتی 575217 شمسی گوشكی فاطمه 9

 

     

 منابع انسانی               –مدیریت دولتی     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5411               مديريت دولتی  منابع انسانی 533030 شريعت نژاد علی  5

 5411               مديريت دولتی  منابع انسانی 504739  لطيفی جليسه سليمه 2

 5411               مديريت دولتی  منابع انسانی 503171 سلگی زهرا  9

 

 

 

 

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 دانشکده علوم پايه 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري 

 شیمی آلی                                                     –شیمی    رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2432 شيمی آلی 533373 مرادي راضيه 5

 2432 شيمی آلی 535403 محمديان سوري سجاد  2

 2432 شيمی آلی 557523 رضايت اعظم  9

 2432 شيمی آلی 533370 صارمی معصومه  4

 

 

 شیمی تجزیه                                                     –شیمی    رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2442 شيمی تجزيه 533532 دولتشاه سميرا 5

 2442 شيمی تجزيه 576395 عبدالهی  بهاره  2

 2442 شيمی تجزيه 239325 رضوانی جالل ناهيد  9

 2442 شيمی تجزيه 505615 همتی دوست  كريم  4

 2442 شيمی تجزيه 549931 شريفی   هدا 1

 2442 شيمی تجزيه 576311 مرادي  سارا 6

 

 

 

 شیمی فیزیک                  -شیمی   رشته:      

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 533304 عبدالهی جونقانی  سلماز 5
 2969 شيمی فيزيک

 533313 ياراحمدي مهوش 2
 2969 شيمی فيزيک

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 شیمی معدنی                                   –شیمی   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 533303 بازگير صديقه 5
 2473 شيمی معدنی

 2473 شيمی معدنی 540193 صادقی ميثم 2

 532225 جابرانصاري فاطمه 9
 2473 شيمی معدنی

 233633 ظهره بند زينب 4
 2473 شيمی معدنی

 

 ذرات بنیادی                                                      –فیزیک   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل داوطلبیشماره  نام خانوادگی نام رديف

 9343                                                      ذرات بنيادي –فيزيک  535101 محمودي فرد مجتبی  5

 

 حالت جامد                        –فیزیک      رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 9393 حالت جامد -فيزيک  533297 بيرانوند  آزاده  5

 

 اتمی و مولکولی                           –فیزیک   رشته:     

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 9345                           اتمی و مولكولی –فيزيک  525092 بختيار شوهانی جعفر  5

 9345                           اتمی و مولكولی –فيزيک  535100 جعفري نعمت اله 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 

 

 دانشکده فنی و مهندسی 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري 

 

 

 الکترونیک                                        -مهندسی برق    رشته:    

 كد رشته محل نام رشته محل داوطلبی شماره نام خانوادگی نام رديف

 9535 الكترونيک -مهندسی برق  526479 رستمی منفرد جالل 5

 9535 الكترونيک -مهندسی برق  535642 امامی نژاد حامد 2

        

 

 قدرت                                      -مهندسی برق    شته:ر

 كد رشته محل رشته محلنام  شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 9275 قدرت -مهندسی برق  535622 زند بصيري 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



 

 دانشکده كشاورزي 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري 

           سازه های آبی رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4442 سازه های آبی 503333 خرمی  اقبال 5

 4442 سازه های آبی 533976 همه زاده پرستو 2

 4442 سازه های آبی 535330 گودرزي احمد  9

 4442 سازه های آبی 535352 رستمی سعيد  4

 

 تغذیه دام                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4663 تغذيه دام 544593 امينی فرد  زهرا  5

 4663 تغذيه دام 533493 صارمی نژاد پروين  2

 4663 تغذيه دام 533443 برومند نيا زينب  9

 4663 تغذيه دام 523343 هاشمی مظاهر 4

 4663 تغذيه دام 236213 كوليوند ابوالفضل 1

 

 گیاهان زینتی                           –علوم باغبانی       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4657 علوم باغبانی 533425 حسنوند فاطمه 5

 4657 علوم باغبانی 532715 بيرانوند فرهاد 2

 4657 علوم باغبانی 547120 كيانی ابراهيم  9

 4657 علوم باغبانی 533457 اعلم فاطمه 4

 

 

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 آب                                                   -علوم و مهندسی آبخیزداری     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 533439 مرادي پور شهين  5

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 230720 اكرامی محمد 2

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 533403 فالح فاطمه 9

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 532359 صالحی حسين  4

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 533432 قربانی نژاد سميرا 1

 

 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل                      -علوم جنگل رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4700 علوم جنگل 533472 منصوري معصومه  5

 4700 علوم جنگل 530030 اسديان مريم  2

 4700 علوم جنگل 533401 يوسفوند پروانه  9

 4700 علوم جنگل 503233 سليمانی نيكنام 4

 

 جنگلداری                     -علوم جنگل   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4773 علوم جنگل 533402 كرامتی مقدم فرزانه 5

 4773 علوم جنگل 594441 وطن پرست اليا 2

 4773 علوم جنگل 533475 فتح الهی معصومه  9

 4773 علوم جنگل 533476 نظريانی نسترن 4

 

 بیماری شناسی گیاهی         قارچ شناسی و –بیماری شناسی گیاهی     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4724 بيماري شناسی گياهی 535330 موسويان سيدمسلم 5

 4724 شناسی گياهیبيماري  503531 يونسی حسن 2

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 حشره شناسی کشاورزی                                          رشته:

 

 

 

 زراعت                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4153 زراعت 550134 بيژنی       مدينه  5

 4153 زراعت 235024 غياث آبادي محمد  2

 4153 زراعت 535342 واليزاده سامان  9

 4153 زراعت 231123 حيدري مسلم 4

 4153 زراعت 577110 فالح سحر 1

 

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک                         رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4439                      مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 535332 كلهر منوچهر 5

 4439                      مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 503331 بابازاده جعفري شهريار  2

 

 

 بیوتکنولوژی کشاورزی                                  رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4194                             بيوتكنولوژي كشاورزي 526639 جليليان احمد  5

 4194                             بيوتكنولوژي كشاورزي 232411 عباس زاده خديجه 2

 4194                             بيوتكنولوژي كشاورزي 520003 طباطبايی پور سيده نسيم 9

 4194                             بيوتكنولوژي كشاورزي 577177 صفري معصومه  4

 

 

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4730 حشره شناسی 533463 محمودوند سمانه 5

 4730 حشره شناسی 535339 داناي طوس اميرحسين 2

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 اصالح نباتات                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4436 اصالح نباتات 577101 باوند پوري فاطمه  5

 4436 اصالح نباتات 540712 چلوي  امين اله 2

 

 مدیریت منابع خاک                                      رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4900                                   مديريت منابع خاك 535033 شاكرمی عزيزاله  5

 4900                                   مديريت منابع خاك 524336 حسنی نكو اكبر 2

 4900                                   مديريت منابع خاك 530465 ديبايی  زهرا  9

 

 بیوتکنولوژی کشاورزی )پردیس(                                       رشته:

شماره  نام خانوادگی نام رديف

 داوطلبی

 كد رشته محل نام رشته محل

بيوتكنولوژي كشاورزي  293336 اسدي مهسا 5

                                     )پرديس(

4102 

 

 زراعت )پردیس(                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4173 زراعت )پرديس(                                                   547437 موسويان سيد نادر 5

 4173 زراعت )پرديس(                                                   535345 زيدي طوالبی نوراله  2

 4173 زراعت )پرديس(                                                   577195 نجفی نسرين 9

 4173 زراعت )پرديس(                                                   535319 سپهوند حامد  4

 4173 زراعت )پرديس(                                                   503553 رحمتی هوشنگ  1

 

 )) مديريت تحصیالت تکمیلی دانشگاه لرستان ((

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


