
 دانشکده علوم-95اسامی قبول شدگان مشروط دکتري سال

  

 ردیف

  گروه ریاضی-علومدانشکده 
  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 توپولوژيهندسه گرایش  ریاضی محض منا آتش افروز  1

 هندسه توپولوژيگرایش  ریاضی محض  سلیم صفري مزجین  2
  

 ردیف
  

  گروه ریاضی-علومدانشکده 

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 آنالیز گرایش ریاضی محض هادي پوالدي  1

 آنالیز گرایش ریاضی محض  مصطفی عباسی  2

 آنالیز گرایش ریاضی محض  وحید رحمانی  3
  

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی  گروه ریاضی-علومدانشکده  ردیف

 جبر گرایش ریاضی محض سعید حاجی دورهونی  1
  

 ردیف

  گروه ریاضی-علومدانشکده 

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 کاربرديریاضی  لیال سبکتکین ریزي  1

 کاربرديریاضی   فرانک غالم پور  2

 کاربرديریاضی   مریم بهنود  3
  

 ردیف

  گروه فیزیک-علومدانشکده 

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 نانو ساختارهانانو فیزیک گرایش  -علوم و فناوري نانو سیدمحمد جعفري  1

  نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها -فناوري نانوعلوم و   صدیقه موسی نژاد  2
  نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها -علوم و فناوري نانو  محمد قاسم نژند  3

  

 ردیف

  گروه فیزیک-دانشکده علوم

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 چگالفیزیک گرایش ماده  سمیه احمد خانی  1

 فیزیک گرایش ماده چگال  علیرضا برادران  2

 فیزیک گرایش ماده چگال  فاطمه پاکدل  3

 فیزیک گرایش ماده چگال  نسرین بوذري  4

 فیزیک گرایش ماده چگال  حسین جاللی آقچاي  5

 فیزیک گرایش ماده چگال  سارا قصامی  6

 فیزیک گرایش ماده چگال  افسانه کربالیی آقایی لیمودهی  7

 فیزیک گرایش ماده چگال  لیال میکاییل زاده  8

  

  

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-95اسامی قبول شدگان مشروط دکتري سال

  

 ردیف
  گروه فیزیک-دانشکده علوم

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 هسته اي فیزیک گرایش ناهید صهیبی   1
  

 ردیف

  گروه فیزیک-دانشکده علوم

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 اتمی و مولکولی فیزیک گرایش حسین مسئله دان  1

 فیزیک گرایش اتمی و مولکولی  محسن قادري  2

 فیزیک گرایش اتمی و مولکولی  محمدحسن حسنلو  3

  

 ردیف

  گروه فیزیک-دانشکده علوم

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 ینجومفیزیک گرایش فیزیک  امیرحسن زاده لشت نشایی  1

 فیزیک گرایش فیزیک نجومی  مرتضی تقیلو  2

 فیزیک گرایش فیزیک نجومی  نریمان روحی  3

 فیزیک گرایش فیزیک نجومی  ابوالفضل دین محمدي  4

  

 ردیف
  گروه فیزیک-دانشکده علوم

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 نانو فتونیکنانو فیزیک گرایش  -علوم و فناوري نانو مریم سجادي  1
  

 ردیف
  شیمیگروه -دانشکده علوم

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 شیمی معدنیشیمی گرایش  نسرین قنبري  1
  

 ردیف

  شیمیگروه -دانشکده علوم

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 شیمی فیزیکشیمی گرایش  زهرا نیک فرجام  1

 شیمی فیزیکشیمی گرایش  محمدمهدي دوست محمدي  2

 شیمی فیزیکشیمی گرایش  آیدا قاري حقیقت  3

 شیمی فیزیکشیمی گرایش  رقیه اسدپور  4

  

  

  

  

  

  

  

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

  شیمیگروه -دانشکده علوم

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 شیمی تجزیهشیمی گرایش  جمال الدین رجبی  1

 شیمی گرایش شیمی تجزیه سیده مهسا هاشمیان  2

 شیمی گرایش شیمی تجزیه علی پاشازاده  3

 شیمی گرایش شیمی تجزیه امیرحیدري  4

 شیمی گرایش شیمی تجزیه سارا پاشازاده  5

 شیمی تجزیهشیمی گرایش  سلما جدلی  6

 شیمی گرایش شیمی تجزیه ناهید رضوانی جالل    7

  

  

 ردیف

  
  
  شیمیگروه -دانشکده علوم

  عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 شیمی آلیشیمی گرایش  بهرام ضمیري  1

 شیمی گرایش شیمی آلی مهدي رضایی  2

 شیمی گرایش شیمی آلی شهرام شیبانی زاده  3

 شیمی گرایش شیمی آلی محسن رضایی قزوینی ها  4

 شیمی گرایش شیمی آلی لیال احمدي   5

 شیمی گرایش شیمی آلی رضا عیوض زاده کیهان  6

 شیمی گرایش شیمی آلی فاطمه آجرمال    7

 شیمی گرایش شیمی آلی  احمد ستاري    8

 شیمی گرایش شیمی آلی  الهام صابري خواه    9

  

  

  

  

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


