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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1395اعالم نتایج آزمون دکتري تخصصی سال  

 

دانشگاه   1395شدگان مشروط آزمون دکتري تخصصی سال  ضمن تبریک و آرزوي موفقیت، لیست اسامی پذیرفته
 . گردد شهید مدنی آذربایجان، بشرح ذیل اعالم می

هاي  معاونت محترم امور آزمون 12/03/1395مورخ  12960شمارة به استناد نامۀ شود  شدگان تقاضا می از پذیرفته
ادارة به شخصاً  ،جهت سپردن تعهد 11/05/1395لغایت  02/05/1395سازمان سنجش آموزش کشور، در بازة زمانی 

گردد و  تلقی میبه منزلۀ انصراف از ثبت نام  ،مراجعهبدیهی است عدم . دانشگاه مراجعه نمایندتحصیالت تکمیلی 
  .معذور خواهد بود بازة زمانی یاد شده،انشگاه از پذیرش آنان در خارج از د

 23/05/1395شدگان ذخیره، در بازة زمانی  اخذ تعهد از پذیرفته، شدگان انصراف پذیرفتهدر صورت شایان ذکر است 
  . رسیدبه  اطالع واجدین شرایط خواهد از طریق دانشگاه که مراتب  گیرد صورت می 28/05/1395لغایت 

 )نفر 19 (    گروه آزمایشی علوم انسانی

 )نفر 3(   الهیات – 2113
شماره  ردیف

 داوطلبی 
کد رشته  نام و نام خانوادگی

 محل
 دوره  گرایش نام  نام رشته تحصیلی

 -الهیات و معارف اسالمی 1811 ابراهیم  - مسلم پور انگرابی 103154 1
 فلسفه و کالم اسالمی

 روزانه 

 -الهیات و معارف اسالمی 1811 محمد -قاسمی 159601 2
 فلسفه و کالم اسالمی

 روزنه 

 -الهیات و معارف اسالمی 1811 زینب - ابوالفتحی اصل 106150 3
 فلسفه و کالم اسالمی

 روزنه 

 )نفر 4( شناسی روان – 2114

 روزانه  شناسی تربیتی روان 1931 علی -گوز  بهاري قره 103880 1
 روزنه  شناسی تربیتی روان 1931 حبیب -امانی 201384 2

 روزنه  شناسی تربیتی روان 1931 جعفر -بهادري خسروشاهی 103892 3

 روزنه  شناسی تربیتی روان 1931 میرنادر -میري  246746 4

 )نفر 8( زبان و ادبیات فارسی -2118

 روزانه  زبان و ادبیات فارسی 2153 نعیمه السادات  -آرنگ 220995 1

 روزنه  زبان و ادبیات فارسی 2153 مجید -پور سرخاب  آقاخان 103308 2
 روزنه  زبان و ادبیات فارسی 2153 حسن -کان ارم 111204 3

 روزانه ادبیات عرفانی زبان و ادبیات فارسی 2177 فاطره -پور کاسگري  علی 197862 4

 روزنه ادبیات عرفانی ادبیات فارسیزبان و  2177 مهناز -نظامی عنبران 149050 5

 روزنه ادبیات عرفانی زبان و ادبیات فارسی 2177 طالب -شجاعی 145473 6

 روزانه ادبیات غنایی زبان و ادبیات فارسی 2185 محمود -علی اصغري 106411 7
 روزنه ادبیات غنایی زبان و ادبیات فارسی 2185 صغري -آبادي جلیلی جشن 152969 8

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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 )نفر 4( زبان و ادبیات عرب -2119

 روزانه  زبان و ادبیات عرب 2244 مسعود -باوان پوري  179193 1

 روزنه  زبان و ادبیات عرب 2244 گلثوم -تنهادوشانلو 112722 2

 روزنه  زبان و ادبیات عرب 2244 گالله -حسین پناهی تازه آباد 169279 3
 روزنه  ادبیات عربزبان و  2244 معصومه -قهرمان پور  106748 4

 

 )نفر 66(   پایهم گروه آزمایشی علو

 )نفر 34( شیمی  - 2202
شماره  ردیف

 داوطلبی 
کد رشته  نام و نام خانوادگی

 محل
 دوره  گرایش نام  نام رشته تحصیلی

 روزانه شیمی فیزیک شیمی 2354 شیما -رحمدل دلچه 185767 1

 روزنه شیمی فیزیک شیمی 2354 فریبا -غفاري هشتجین 112763 2

 روزنه شیمی فیزیک شیمی 2354 پریسا -جهانبخش بناب 106777 3

 روزنه شیمی فیزیک شیمی 2354 ماهرخ -علیزاده حداد 143279 4

 روزنه شیمی فیزیک شیمی 2354 سپیده -صفري 101068 5
 روزنه شیمی فیزیک شیمی 2354 سمانه -پور بارانی 205819 6

 روزانه آلی یمشی شیمی 2390 الهام -خواهصابري  185765 7

 روزنه ی آلیشیم شیمی 2390 رسول -بلغار  112059 8

 روزنه ی آلیشیم شیمی 2390 هادي -پارسا جم 179280 9
 روزنه ی آلیشیم شیمی 2390 مینا -آبکار ارس 101016 10

 روزنه ی آلیشیم شیمی 2390 سولماز -مسعودي  106787 11

 روزنه ی آلیشیم شیمی 2390 محمد -کارزار جدي 103987 12

 روزنه ی آلیشیم شیمی 2390 آیدا - یاري ایلخچی 100997 13

 روزنه ی آلیشیم شیمی 2390 پونه -صالح پور 100995 14
 روزنه ی آلیشیم شیمی 2390 لیال  -باقري 110425 15

 روزنه ی آلیشیم شیمی 2390 سمیه -احمدي 203917 16

 روزانه شیمی تجزیه شیمی 2429 یوسف -نیک خواهی  109448 17

 نهاروز شیمی تجزیه شیمی 2429 سارا -پاشازاده 110424 18

 نهاروز شیمی تجزیه شیمی 2429 علی -پاشازاده 110765 19
 نهاروز شیمی تجزیه شیمی 2429 ژیال -آذري 112765 20

 نهاروز شیمی تجزیه شیمی 2429 سلیمه -شهري گوهري کهنه 108105 21

 نهاروز شیمی تجزیه شیمی 2429 کاوه -رحمانی 111307 22

 نهاروز شیمی تجزیه شیمی 2429 حجت -نصیري 106472 23
 نهاروز شیمی معدنی شیمی 2468 سیما -عطار نصرتی 225651 24

 نهاروز شیمی معدنی شیمی 2468 ثنا -فرهودیان 101010 25

 نهاروز شیمی معدنی شیمی 2468 نسیبه -خداکرمپور 101037 26

 نهاروز شیمی معدنی شیمی 2468 فرزانه -  باقرپور سردصحرا 101101 27

 نهاروز شیمی معدنی شیمی 2468 زهره -ذبیح الهی 110431 28
 پردیس  شیمی تجزیه شیمی 2571 ساناز -ضرابی چگینی 190050 29

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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 پردیس  شیمی تجزیه شیمی 2571 سارا -آراسته امید 101055 30

 پردیس  شیمی تجزیه شیمی 2571 مهسا -رحیمی صدر 108078 31

 پردیس  شیمی تجزیه شیمی 2571 امیرحسین -فرهادي  205081 32
 پردیس  شیمی تجزیه شیمی 2571 سلماز -مرزعبیدي 203902 33

 پردیس  شیمی تجزیه شیمی 2571 عادل -   زاد مجداذر حسن 110762 34

 )نفر 21( علوم ریاضی  – 2206

 روزانه جبر ریاضی محض 2713 بابک -صمدي 201446 1

 روزانه جبر ریاضی محض 2713 مینا -ولی نواز مالیوسف 112854 2

 روزانه جبر ریاضی محض 2713 لیال -شهبازي ات دوتان 112831 3
 روزانه آنالیز ریاضی محض 2749 جواد -عبادپور گلنبر 107282 4

 روزانه آنالیز ریاضی محض 2749 خدیجه -غفارنژاد 101250 5

 روزانه آنالیز ریاضی محض 2749 شهرام -علی زاده 106482 6

 روزانه آنالیز ریاضی محض 2749 فاطمه -جهانشاهی خضرلو 106860 7

 روزانه هندسه توپولوژي ریاضی محض 2783 جعفر -اوج بک 112081 8
 روزانه هندسه توپولوژي محضریاضی  2783 اکرم -  قهفرخی چهرازي 172142 9

 روزانه هندسه توپولوژي ریاضی محض 2783 رضوانه -ایوبی 186071 10

 روزانه هندسه توپولوژي ریاضی محض 2783 نجما -مصدق کرد محله 182575 11

 روزانه  ریاضی کاربردي 2810 فرزانه -خلیلی گودرزي 198433 12
 روزانه  ریاضی کاربردي 2810 مجید -احمدي 150383 13

 روزانه  ریاضی کاربردي 2810 زهرا -پیروزه  143541 14

 روزانه  ریاضی کاربردي 2810 پریا -مرادي 111653 15

 روزانه  ریاضی کاربردي 2810 زهرا -ملکی 128688 16

 روزانه  ریاضی کاربردي 2810 افسانه -نصراللهی 227198 17
 روزانه  کاربردي ریاضی 2810 یوسف -عبدالعلی زاده 114150 18

 روزانه  ریاضی کاربردي 2810 نرگس -باقري 205849 19

 روزانه  ریاضی کاربردي 2810 امین -فقیه  146407 20

 روزانه  ریاضی کاربردي 2810 پرستو -رام بجندي 227236 21

 )نفر 11(  فیزیک  -2209

 روزانه فیزیک نظري فیزیک 3008 زهرا -پژوتن 108303 1
 روزانه فیزیک نظري فیزیک 3008 سیدعلی اصغر -آل نبی 141731 2

 روزانه فیزیک نظري فیزیک 3008 میثم -حسین پور سدید 104261 3

 روزانه فیزیک نظري فیزیک 3008 محمدعلی -بالکانلو 112096 4

 روزانه فیزیک نظري فیزیک 3008 آمنه -تقوي  106255 5

 روزانه فیزیک نظري فیزیک 3008 سکینه -کریم زاده بایی 198483 6
 روزانه  فیزیک 3009 حامد -هادي 104246 7

 روزانه  فیزیک 3009 محمد -قاسم نژند 107309 8

 روزانه  فیزیک 3009 مهدي -نباتیان 248223 9

 روزانه حالت جامد فیزیک 3010 جواد -شکوهی 104282 10
 روزانه حالت جامد فیزیک 3010 مهدي -سامی شیراز 107302 11

 

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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 )نفر 7(    گروه آزمایشی فنی و مهندسی

 )نفر 7(  مهندسی برق  – 2301
کد رشته  نام و نام خانوادگی شماره داوطلبی  ردیف

 محل
 دوره  گرایش نام  نام رشته تحصیلی

 روزانه قدرت مهندسی برق 3255 رضا -عمادي فر 107350 1

 روزنه قدرت برقمهندسی  3255 حسین -اژدرفائقی بناب 107358 2

 روزنه قدرت مهندسی برق 3255 نازنین -جهانیاري 101583 3

 روزنه قدرت مهندسی برق 3255 فرید -حمزه اقدم 104545 4
 روزنه قدرت مهندسی برق 3255 معصومه -کریمی 101567 5
 روزنه قدرت مهندسی برق 3255 سینا -قائمی 104591 6
 روزنه قدرت مهندسی برق 3255 ابوالفضل -نصیري 212713 7

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


