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 1395ضسگان آسمًن زکتزي  وتايج وُايي پذيزفتٍ

 ساويزاوطکسٌ مسيزيت ي علًم او (1

 دٍرُ کد رضتِ هحل گرایص رضتِ ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 رٍزاًِ 2115 آهَزش زباى اًگلیسی زباى اًگلیسی خاتیي زادُ اهید  1

 رٍزاًِ 2115 آهَزش زباى اًگلیسی زباى اًگلیسی ایسدی ایواى   5

 

 دٍرُ کد رضتِ هحل گرایص رضتِ ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 ضباًِ 2155 آهَزش زباى اًگلیسی زباى اًگلیسی سٌجراًی ابَالفضل 1

 ضباًِ 2155 آهَزش زباى اًگلیسی زباى اًگلیسی بٌارٍیی حسي 5

 

 زاوطکسٌ علًم زريايي (2

 دٍرُ کد رضتِ هحل گرایص رضتِ ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 رٍزاًِ رٍزاًِ ّای ضیالتیعول آٍری فراٍردُ ضیالت صفار ضرق آذیي 1

 رٍزاًِ رٍزاًِ ّای ضیالتیعول آٍری فراٍردُ تضیال ساکی ًسین 5

 
 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست
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 َاي زاوطگاٌ )ذارج اس کطًر(بًرسیٍ (3

 کد رضتِ هحل داًطکدُ / گرٍُ آهَزضی گرایص هَرد ًیاز داًطگاُ رضتِ تحصیلی / گرایص ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

 5525 علَم پایِ ضٌاسی دریاییزهیي آب ضٌاسی زارع صفت هجتبی 1

 5525 علَم پایِ ضٌاسی دریاییزهیي آب ضٌاسی زادُ قلی حسیي 5

 2115 علَم دریایی گیاّاى دریایی –گیاُ ضٌاسی  زیست ضٌاسی / فیسیَلَشی گیاّاى سلیوی سویِ 5

 5252 علَم دریایی هحیط زیست دریایی زیست ضٌاسی دریا / جاًَراى دریا درازّی گل هحود 4

 5252 علَم دریایی زیست فٌآٍری دریایی َم ضٌاسی دریازیست ضٌاسی دریا / ب طحاى طادُ ًَید 2

 5553 هٌْدسی دریا هٌْدسی عوراى / سازُ ّای دریایی هٌْدسی عوراى / سَاحل بٌادر ٍ سازُ ّای دریایی ساالر هسعَد 2

 4511 هٌْدسی دریا هٌْدسی دریا / ّیدرٍ دیٌاهیک هٌْدسی دریا پٌاّی سعید 2

 4515 هٌْدسی دریا هٌْدسی هعواری کطتی یاهٌْدسی در اسکٌدری علیرضا 1
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