
 دانشکده مهندسی-95اسامی قبول شدگان مشروط دکتري سال

  

 ردیف

  گروه برق-دانشکده مهندسی

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 کنترلمهندسی برق گرایش  حسن نصیري  1

 مهندسی برق گرایش کنترل  دنیا آشتیانی  2

 مهندسی برق گرایش کنترل  مریم جعفري  3

 مهندسی برق گرایش کنترل  علی کاظمی  4
  

 ردیف

  گروه برق-دانشکده مهندسی

  عنوان رشته خانوادگینام و نام 

 الکترونیکمهندسی برق گرایش  عباس نصري  1

 مهندسی برق گرایش الکترونیک  آرمین علیزاده  2

 مهندسی برق گرایش الکترونیک  زینب بهاروند  3
  

 ردیف

  گروه برق-دانشکده مهندسی

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 قدرتمهندسی برق گرایش  نرگس دریانی  1

 مهندسی برق گرایش قدرت  معصومه کریمی  2

 مهندسی برق گرایش قدرت  بهزاد اسماعیل نژاد اناري  3

 مهندسی برق گرایش قدرت  حامد بختیاري  4

 مهندسی برق گرایش قدرت  سید حمید رفیعی  5
  

 ردیف

  مکانیکگروه -دانشکده مهندسی

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 گرایش زمینه مکانیک جامدات مکانیکمهندسی  میالد صحرارو  1

 مهندسی مکانیک گرایش زمینه مکانیک جامدات  یوسف مالپور  2

 مهندسی مکانیک گرایش زمینه مکانیک جامدات  مصطفی برغندان  3

 مهندسی مکانیک گرایش زمینه مکانیک جامدات  ایوب شاه نظري  4
  

 ردیف

  کامپیوترگروه -دانشکده مهندسی

  عنوان رشته خانوادگینام و نام 

 و رباتیکز هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر گرایش  قانع نیک رفتار  1

 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز  کمال محمدي اصل  2

 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز  بابک مسعودي  3

  

  

  

  

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

  عمرانگروه -دانشکده مهندسی

  عنوان رشته خانوادگینام و نام 

 مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی- عمران امیر قادري  1

 مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی- عمران  سیده رحیمه موسوي  2

 مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی- عمران  ایوب صالحی مرزیجرانی  3

 مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی- عمران  مهدي صفاخیل    4

  

 ردیف
  
  عمرانگروه -دانشکده مهندسی

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 ژئوتکنیک گرایش عمرانمهندسی  سمیه جلفائی  1

 مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک  مینا هاشمی  2

 مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک  فرزاد امیري  3

 مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک  اصغر سعادتی راد    4
  

   ردیف
  
  
  عمرانگروه -دانشکده مهندسی

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 سازهمهندسی عمران گرایش  حسین بیات  1

 مهندسی عمران گرایش سازه  حسام عزیزي  2

 مهندسی عمران گرایش سازه  احسان میرزایی  3

 مهندسی عمران گرایش سازه  قادر صدقی متنق    4

 مهندسی عمران گرایش سازه  رضا داداشی    5

 مهندسی عمران گرایش سازه  رامین ناصري    6
  

  

  

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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