
 مهندسی مکانیک دانشکده : 

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 
 –هوا و فضا مهندسی 

 آیرودینامیک 

 روزانه

   بشانیمهدی بهنام 

   علی یار احمدی

   احمدرضا مطفف

   رضا پورعبیدی

 –ای مهندسی هسته 

 راکتوری

 روزانه

   امیرحسین کمالی نیا

   فاطمه روستا

   علی اکبر بهرامی

 
 –ای مهندسی هسته

 راکتوری

 )پردیس(

   

   

   

   

 –مهندسی مکانیک  

 –طراحی کاربردی 

 مکانیک جامدات 

 روزانه

   فاضل مقدم

   پوراسماعیل رحیم

   فربهزاد کاظمیان

طراحی  –مهندسی مکانیک  

دینامیک کنترل  –کاربردی 

 و ارتعاشات

 روزانه

   فرحسین صفایی

   حسین ابراهیمی

   فرشاد غالمی

 

 –مهندسی مکانیک 

 تبدیل انرژی 

 ر وزانه

   باقر سلیمانی

   محسن زارع

   حامد نیکوکار

   فائزه اسالمی

   محمد صفرزاده

   غالمحسین هرمز بهروزی

   شلمزاری سیفیزینب 

   پورآرش علی

   امیر محمد نوری

   سپهر گوارا
 

 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 حقوق و علوم سیاسی  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 
حقوق جزا و جرم 

 شناسی

 پردیس

   افسانه زمانی

   اصلابراهیم نوشادی

   منوچهر جعفری

   

 

حقوق جزا و جرم 

 شناسی 

 )روزانه(

  

عدم کسب نمره حدنصاب 

 الزم

  

  

  

  

 

 حقوق خصوصی

 روزانه

   محمدامین ثابت سروستانی

   دختمریم فالح 

   مرضیه شرقی

   حمید حمیدیان

   احسان حیدری

 

 حقوق خصوصی 

 )پردیس(

   محمدمهدی حسنی

   سازفاطمه چیت

   الله عرب زاده

   بخشجعفر روح

   محمدعلی حسینی

 

 –علوم سیاسی 

 های سیاسی اندیشه

   نیاهمن ربیعیب

   مظفر حسنوند

   خلف بادام محمدمهدی مظفری

   مهرپرویز جمشیدی
 

 

 

 

 

 

 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (1) ادبیات و علوم انسانی  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 -ادبیات فارسی  

 ادبیات غنایی 

 )پردیس(

  
عدم کسب نمره حدنصاب 

 الزم
  

  

 -ادبیات فارسی  

 ادبیات غنایی 

 )روزانه(

   امیر مهرابی

   آبادیمیراله حسینی حبیب

   

 -ادبیات فارسی  

 ادبیات عرفانی

 )پردیس(

  
عدم کسب نمره حدنصاب 

 الزم
  

  

 -ادبیات فارسی  

 ادبیات عرفانی

 )روزانه(

   اله حسینی میرآبادیحبیب

   لیال دهقانی

   

 -ادبیات فارسی  

 ادبیات حماسی 

 )روزانه(

   حسین مقصودنژاد

   بدریه زارعی

   

 -ادبیات فارسی  

 ادبیات حماسی 

 )پردیس(

  
عدم کسب نمره حدنصاب 

 الزم
  

  

 

 آموزش زبان انگلیسی 

 )پردیس(

  زهرا توکلی

  محمد موذن 

  سیدمهدی مدرس مصدق

   هستی یاسایی

   خاطره خشنود

   فروه امین

   مهدی ضیاء

   الهام اصغری آستانه

 

 آموزش زبان انگلیسی 

 )روزانه(

   عریضاویصالح 

   زهرا منتصری

   رقیه مهرازمای

   سمیرا قنبریان

   امیر کاردوست

   علی صیادی

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



   پورمحمد ضابطی

   مجدالدینی مرتضی
 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (2ادبیات و علوم انسانی )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( مشروطاسامی پذیرفته شدگان  گرایش –رشته  ردیف

 

 زبان شناسی 

 روزانه

   سمیه شوکتی مقرب

   سیدسحر جاوید

   موسویسیدحامد ثمره

   محمد اورنگ

   ساناز قربانی

   مجتبی علیزاده

 

 زبان شناسی 

 )پردیس(

   شاپور برنجیان

   ایوب انصاری

   زادهحسینفاطمه بزی

   ماریا امیری

   حمیده بنیادی

   فرشته محمدپور

 

 ادبیات انگیسی

 )روزانه(

   پور حدیقهعلیرضا مهدی

   یبنددل دامی

   محسن رضائیان

   علی نکیسا

 

 ادبیات انگلیسی 

 (پردیس)

   نیپوری ازافاطمه شاه

   امیر امینیان طوسی

   فاطمه ترکی باغبادرانی

   مهین پورمراد ناصری

   رادفاطمه شریعتی

   پوریاسمن یاسی

های رشته گرایش 

تاریخ متعاقباً اعالم 

 خواهد شد

   

 

  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی   دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 –مدیریت جهانگردی  

 مدیریت هتلداری 

 بورس اعزام به خارج

   محمدصادق باباخانی فرد

   

   

 –فناوری اطالعات  تمدیری 

  تجارت الکترونیک

 بورس اعزام به خارج

   

   

   

 

 ها سیستم –مدیریت 

 )روزانه(

   سیدمسلم علوی
   سحر محمدی
   فرشاد علمدار
   زهرا زینلی

 حسابداری 

 بورس اعزام به خارج

   کیانوش گنجی
   

 

 حسابداری 

 )روزانه(

   کیانوش گنجی
   بهنام کرمشاهی

   سارا زیاری
   پورمحمداحسان اسماعیل

 

 حسابداری 

 )پردیس(

   میر وحید پور ربی

جامعه  –جامعه شناسی  

 شناسی سیاسی 

 )روزانه(

   محمودموالییبتول 
   فرشاد کرمی
   ماندانا کریمی

جامعه  –جامعه شناسی  

 شناسی سیاسی 

 )پردیس(

   مجتبی بخشنده
   باقریلیال زاده
   

 

بررسی  –جامعه شناسی 

 مسائل اجتماعی ایران 

 )روزانه(

   مرتضی مبارک بخشایش

   آورمریم سادات دل

   زادهمسعود زالی

   فرشاد کرمی

   محسن غالمی آبیز

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 

 (1) علوم تربیتی  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 
 –فیزیولوژی ورزشی 

بیوشیمی ومتابولیسم 

 ورزشی 

 )روزانه(

   زینب هوشمندی 

   رئوف نگارش

   محمدامین صفری

   پورمحمدطاهر افشون

   منداله نجاتنعمت

 
 –فیزیولوژی ورزشی 

بیوشیمی ومتابولیسم 

 ورزشی 

 )پردیس(

   مریم مختاری

   احمد شفیعی

   محمدجواد شفاهی

   احسان تواضع

   محمدرضا ربیعی

 
 روانشناسی تربیتی 

 )پردیس(

   ابوالفضل فیروزمنش

   ذاکریهمام آرزو

    اطهر دامن کشان

 
 روانشناسی تربیتی

 )روزانه(

   محبوبه جاوید

   سمیه دانشور

   امین شریفی

شناسی علم اطالعات و دانش 

 بازیابی اطالعات و دانش  –

 )روزانه(

   امد علیپور حافظیح

   خانیخانلرالمیرا 

   ساناز رهروانی

شناسی دانش علم اطالعات و 

بازیابی اطالعات و دانش  –

 )پردیس(

  
عدم کسب نمره حدنصاب 

 الزم
  

  

شناسی علم اطالعات و دانش 

 بازیابی اطالعات و دانش –

 )سهمیه مربیان(

  نرجس ورع
 

فلسفه تعلیم و تربیت  

 اسالمی

 )روزانه(

   وحید مرادخواه

   راضیه مهرابی

   الهام زارع

فلسفه تعلیم و تربیت  

 اسالمی 

 )پردیس(

عدم کسب نمره حدنصاب   

   الزم

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (2علوم تربیتی )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 

 مدیریت آموزشی 

 )پردیس(

   مهدی ربیعی

   پروانه مرادی

   ملیحه مقدسی

   اکرم جعفرزاده

 

 مدیریت آموزشی

 )روزانه(

   زینب مختاری

   مهدی امیری

   علی اکبر دولتی

   مهدی کریمی

   الله رئیسی

   پورسودابه ذوقی

   راضیالهام 

 

 ریزی درسی برنامه

 )روزانه(

   مهدی امیری

   زهرا وقاری

   علی جوانمردی

   فرباقریانمصطفی 

   یعقوب لهراسبی

   فرزانه دیمه کار

   مازیار رستمی

 

 ریزی درسی برنامه

 )پردیس(

   آبادیشهال نجفی دولت

   گلناز رحیمی

   مهدی ربیعی

   کرامت توانی

   فریده نوری

 

 روانشناسی بالینی 

 )روزانه(

   حسین کارسازی

   آرزو لشکری

   سعیده دانشمندی

   نوشین بصیری

   بهناز کیانی

   سیدمحمد شاهورانی

   آرش عقیقی

   پریسا پورمحمد

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (3علوم تربیتی )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 

 روانشناسی بالینی 

 )پردیس(

   محبوبه جاوید

   آذرربابه دل

   سمانه همایونی

   عبدالصمد آق

   سمیرا رعنایی

   مهدیه بهبهانی

   کمال مهبودی

   زهرا جهانگیری
 

  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (1) مهندسی  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 –مهندسی عمران  

مهندسی و مدیریت 

 منابع آب 

 )روزانه(

   الهیبنفشه نعمت

   علی باقری

زادهالدین شجاعیشهاب    

   

 سازه  –مهندسی عمران  

 )روزانه(

   رخ اورنگف

   نغمه صفایی

 مهندسی محیط زیست 

 )بورس اعزام به خارج(

عدم کسب نمره حدنصاب   

   الزم

 –مهندسی عمران  

 محیط زیست

 )روزانه(

   نعیم بنی سعید

   زارع نسیم

   علی محمد دهقان منشادی

 –مهندسی عمران  

 محیط زیست 

 )پردیس(

   طلعت نامداری

   

   

 

 مهندسی مواد 

 )روزانه(

   سینا متین

   سیدعلی سجادی

   مریم بنیانی

   بهروز شاه بهرامی

   کشاورزمژگان 

   بهاره هومر

   صبا خورشیدخرم

 
 مهندسی مواد 

 )پردیس(

   رضوان واحد

   نژادمسعود بهزادی

   ادیب خادمی
  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 

 (2مهندسی )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 –مهندسی عمران  

 مکانیک ژئوتکنیک 

 )پردیس(

   عباس طالبی

   محمدمهدی پیرویان

   

 
 –مهندسی عمران 

 مکانیک ژئوتکنیک 

 )روزانه(

   نغمه صفایی

   سجاد شاکری

خانیالهام حسین    

   
 

  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 

 مهندسی شیمی   دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 

 مهندسی شیمی 

 )روزانه(

   آذر اکبری

   امیرحسین نیکو

   جواد حکایتی

   محبوبه پرهوده

 
 مهندسی شیمی

 )پردیس(

  
عدم کسب نمره حدنصاب 

 الزم
  

  
 

  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 مهندسی برق و کامپیوتر   دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 –مهندسی کامپیوتر  

 هوش مصنوعی

 )روزانه(

   مسعود دادگر

   اله بازوبندیحجت

 – مهندسی کامپیوتر 

 هوش مصنوعی 

 )پردیس(

  
عدم کسب نمره حدنصاب 

 الزم
  

  

 –مهندسی کامپیوتر  

 نرم افزار  

 )روزانه(

   آبادیمهدی صیدانی سیف

   پیمان رحمانی

   مریم آموزگار

 –مهندسی کامپیوتر  

 نرم افزار  

 )پردیس(

  
عدم کسب نمره حدنصاب 

 الزم
  

  

 –مهندسی برق  

 )روزانه( الکترونیک 

   میرا فتحیس

   علی محمودی

   کلثوم مهرابی

 –مهندسی برق  

 )روزانه( مخابرات میدان 

   یدر کشاورزح

   بزرگمحمدپوردهمحمد 

   ی مزرعه فردعیس

 –مهندسی برق  

 مخابرات سیستم 

 )روزانه(

   مید خشامنح

   نژاداسما احمدی

   نیازبنیامین حق

   اکبر عباسی

   مجتبی محمدی

   مجدالدین اسفندیاری

   مینا اقبال

   سمیرا بهارلویی

   حمیده زبردست

 –مهندسی پزشکی  

 )روزانه( بیوالکتریک

   روش شاه طالبیس

   سامان درستکام
 

 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (2مهندسی برق و کامپیوتر )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 

 کنترل  –مهندسی برق 

 )روزانه(

   پیده یزدیس

   ریحانه مختارنامه

   علیرضا احمدی

   وحید جمالی

   فاطمه استوار

 

 قدرت  –مهندسی برق 

   رشید نصرفردف

   محمدامین جراحی

   داریوش کیهان اصل

   محمدصادق پیام

   رامین قائدی

   علی گودرزی

   آیدا اسدی مجد

 

  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (1) کشاورزی  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( پذیرفته شدگان مشروطاسامی  گرایش –رشته  ردیف

 -اقتصاد کشاورزی  

اقتصاد منابع طبیعی و 

 )روزانه( زیستمحیط

   سین نوروزیح

   حسن آزرم

   بیدینوید کارگر ده

   

 بیوتکنولوژی کشاورزی  

 )روزانه(

   احمد جلیلیان

   شیوا ایزدی

   زادهمحمدصادق تقی

بیوتکنولوژی کشاورزی  

 )پردیس(

   زهرا شهرکی

مدیریت  –علوم خاک  

 منابع خاک 
 السادات علویاطمهف

  

   نسرین سعادتی

   حسن مظفری

   هدیه بهنام

  مدیریت –علوم خاک  

حاصلخیزی و زیست 

 فناوری خاک 

 )روزانه(

   لیال تابنده

   بهاره رزمی

   زهرا حاتم

   رویا کریمی

گیاهان  –علوم باغبانی  

 )روزانه( زینتی
   هرناز زارعیم

   طاهره گودرزی

  –علوم باغبانی  

 کاری میوه

 )روزانه(

   مریم زارعی

   سمیه رفیعی

   علی میرچولی

   صفدر پورمبینی

  –گیاهپزشکی  

 شناسی قارچ

 )روزانه(

   زینب بلبلی

   پورفرزاد کرم

   علیرضا جوادی

  –گیاهپزشکی  

 نماتد شناسی 

 )روزانه(

   محمد رومیانی

   احسان فاطمی

  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (2کشاورزی )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

  –گیاهپزشکی  

 ویروس شناسی 

 )روزانه(

   نیازیاسر بی

   زرامین خوانچه

   سیدمصطفی شرافت

 

 
فیزیولوژی  –علوم دامی 

 دام 

 )روزانه(

   مریم هاشمیان

   زهرا شعبان

   امیرحسن حیدری

 

 اصالح نباتات 

 )روزانه(

   مرضیه شبانی

   سارا عابدینی

   متین هنرمند

   مریم سالمی

   هنگامه همایونی

 
 زراعت 

 )روزانه(

   پورلیال سلیمان

   نیامژگان علی

   عطیه روستا

 

 علوم ومهندسی آب 

 )روزانه(

   مریم خزاعی

   زادگانمجتبی نقدی

   آمنه کاریزی

   آرش پردال

   محسن اسدی

   سیدمحمد میرصفی

مهندسی مکانیک  

طراحی  –بیوسیستم 

  های کشاورزیماشین

 روزانه

   اندانا محفلیم

   علی رضایی

   قاسم بهرامی

   

 –علوم و صنایع غذایی  

تکنولوژی مواد غذایی 

 روزانه

   ارا استقاللس

   ملیحه کرامت

   جواد صفری رونیزی

 –علوم و صنایع غذایی  

میکرولیولوژی غذایی 

 روزانه

   عصومه ایزدیم

   حسینیسیدسعید 

   پورزهرا نجف
 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 

 (1علوم )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 –شناسی زمین 

 تکتونیک 

 )روزانه(

   آرش جمشیدی

   محمدحسین حیدری

   بابک خردمند

زیست  –زمین شناسی  

 )روزانه( محیطی 

نمره حدنصاب  عدم کسب  

 الزم

 

 آبشناسی  –شناسی زمین

 )روزانه(

   مهری تبرمایه

   اله ناصریحجت

   حسین پارساصدر

   لیال مهدوی

 اقتصادی  –شناسی زمین 

 روزانه

عدم کسب نمره حدنصاب   

 الزم

 
فیزیولوژی  –علوم جانوری 

 جانوری

 )روزانه(

   نجمه اسکندری

   محمودیانمریم 

   حسین اشرف

   وطن دوستسیدمهدی 

 –علوم جانوری  

 بیوسیستماتیک جانوری

 روزانه

   مریم حاجیان

   رضا رمضانی

 

 علوم سلولی مولکولی 

 روزانه

   دا پروینین

   فاطمه زهرا درویشی

   یوسف سفیدی

   نفیسه امیدپناه

   فاطمه خسروی

 ریاضی آمار  

 بورس اعزام به خارج

کسب نمره حدنصاب  عدم  

 الزم
  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (2علوم )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 استنباط  –آمار ریاضی  

 روزانه
   میدرضا بیدارمغزح

 

 روزانهاحتمال  –آمار ریاضی 

   کبر مهرعلیزادها

   سجاد صفرویسی

   سیده آزاده پروانه

آمار ریاضی احتمال و  

 استنباط 

 )پردیس(

  
عدم کسب نمره حدنصاب 

 الزم
  

  

 ریاضی کاربردی  

 )روزانه(

عدم کسب نمره حدنصاب   

   الزم

 آموزش ریاضی  

 بورس اعزام به خارج

عدم کسب نمره حدنصاب   

   الزم

 آنالیز  –ریاضی محض  

 روزانه

عدم کسب نمره حدنصاب   

   الزم

 جبر  –ریاضی محض  

 روزانه

عدم کسب نمره حدنصاب   

   الزم

 
 اتمی مولکولی  –فیزیک 

 روزانه

   پوریمانه رفیعیپ

   مجتبی ابراهیمی

   محمدحسن آسترکی

 
 ذرات بنیادی  –فیزیک 

 روزانه

  
کسب نمره حدنصاب  عدم

 الزم

   

 ایهسته –فیزیک  

 روزانه
   بهمن زارع

 

 فیزیک نجومی

 روزانه

   نیامهراب مؤمن

   محیا محمدی

   مهدی حکمی

   بهاره بنیایی

 ماده چگال  –فیزیک  

 روزانه

   بدالرضا جعفریع

   
 

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 

 (3علوم )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 فیزیک  

 بورس اعزام به خارج

 

  
عدم کسب نمره حدنصاب 

   الزم

 

 شیمی تجزیه 

 روزانه

   خورشید     زهره

   هدا شریفی

   شعله معصومی

   مدینه چهارلنگی

 شیمی معدنی  

 روزانه

   زهرا فراست

   فاطمه نیک نام

 آلی  –شیمی  

 روزانه

   زهرا اکرامی

   زادهسیده ستاره رحمت

 شیمی فیزیک  

 روزانه

   لیال ساختمانیان

   
 

  

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (1دامپزشکی )  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 

 بهداشت آبزیان 

 روزانه

   الوانسیدی آب یبمص

   المیرا یزدانی انارکی

   

   

 کلینیکال پاتولوژی  

 روزانه

   شورکیهادی فاضلی

   فهیمه حیدری

 شناسی باکتری 

 پردیس

   طاهره غالمخسینی

   

 باکتری شناسی  

 )روزانه(
   زادهرسا شینی محراب

 
 شناسی انگل

 روزانه

   آبادیجالل علی

   پورفهام خامسی

   غالمرضا مصباح

 شناسیانگل 

 پردیس

   آبادیجالل علی

   آیدا ابراهیمی

 بهداشت خوراک دام  

 پردیس

عدم کسب نمره حدنصاب   

   الزم

بهداشت خوراک دام  

 روزانه

   ریم رحیمی کاکلکیم

   نوشین نجفی تیره شبانکاره

   سینیه حسینیح پردیس بیوشیمی  

 
 بیوشیمی 

 روزانه

   شبنم مرادی

   علی رضا جهانیانی

   پورمحمود حسن

 
 جراحی 

 روزانه

   آ راهنماسیده پانته

   علیرضا سلطان فر

   سیدعلی دلیر

 جراحی  

 پردیس

   جواد وطن خواه

   ارغوان مفیدی

 
 پردیس فارماکولوژی 

عدم کسب نمره حدنصاب   

 الزم

 فارماکولوژی  

 روزانه

   داود علیمرادیان

   آبادایلیار عظیمی زنگ

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 (2) دامپزشکی  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

 بهداشت مواد غذایی  

 روزانه

   ژگان منظریم
  خالدیانسعید 

 بهداشت مواد غذایی  

 پردیس

عدم کسب نمره حدنصاب   

   الزم

 
  فیزیولوژی

 روزانه

   الهام سجادی
   زادهمهتاب عباس

   بختیار ابراهیمی

 
 پردیس فیزیولوژی 

عدم کسب نمره حدنصاب   

   الزم

های داخلی دامهای بیماری 

 پردیس بزرگ

کسب نمره حدنصاب عدم   

   الزم

 

های داخلی دامهای بیماری

 بزرگ

 روزانه

   بهنام معصومی
   شهاب شمس

   اصغر زارع
   محمد نیکزاد
   پویا کیانفر

   عزیزاله محمدی

 
بهداشت و بیماریهای 

 طیور 

 روزانه

   نیلوفر توانگرزاد
   سارا دولتیابی

   الهیفهیمه نعمت
   بابک قرمزیان

 بیوتکنولوژی 

 پردیس

   مریم امینی

 

 بیوتکنولوژی

 روزانه

   السادات معزیمریم
   سولماز مروتی
   الناز صحراگرد

   آراملیحه جهان

 بهداشت آبزیان 

 پردیس

   المیرا یزدانی انارکی

   محبوبه کامکش

 پاتولوژی 

 روزانه

   پورغالمرضا رهام
   پورمهام قاسمی

   غالمرضا مصباح
 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست



 الهیات  دانشکده :

 توضیحات اسامی ذخیره )مشروط( اسامی پذیرفته شدگان مشروط گرایش –رشته  ردیف

فلسفه و کالم  –الهیات  

 اسالمی 

 روزانه

   مریم رنجبر

   محمد جواد انصاری اصل

   مصطفی صادقی

 
فلسفه و کالم  الهیات

 اسالمی 

 پردیس

   مجتبی آصفی

   فاطمه راحمی

   فاطمه شرافت سرشت

   مهدی محمدلو
 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

آخرين اخبار و اطالعات آزمون دكترى دروب سايت  پى اچ دى تست




