
کد 

رشته 

 محل

کد 

رشته 

 امتحانی

نام رشته 

 امتحانی
 داوطلبان ذخيره داوطلبان پذيرفته شده مشروط ظرفيت نام دوره نام گرايش

 - غالمرضا رفعت نشان 8 روزانه جبر ریاضی محض 8822 8151

 8 روزانه آنالیز ریاضی محض 8822 8192
 میالد کریمی -5

 هادی پوالدی  -8
- 

 5 روزانه - ریاضی کاربردی 8822 8159
 افسانه مرادی  -5

 امین فقیه  -8
- 

 2 روزانه فیزیک گرایش اتمی و مولکولی فیزیک 8825 1288

 علیرضا بادی سار  -5

 زاده سمیه جانعلی -8

 نسیم برادران دیلمقانی -1

 لیال نامور -2

 قوشقیه پریسا سیفی زاده

 - - 8 روزانه الکترونیک برق مهندسی 8125 1519

 1 روزانه مخابرات )سیستم( مهندسی برق 8125 1815

 خرازی سید محمدصالح سیدزاده  -5

 پورندرتی لیدا اصغریان -8

 حلج سامان نیکزاد -1

- 

 1 روزانه قدرت مهندسی برق 8125 1825

 نرگس دریانی  -5

 علی آقابیگی هریس -8

 معصومه کریمی -1

 یاری نازنین جهان  -5

 حسن عباسپور -8

 پریناز علی اصغری -1

 ملکی مهدی قطبی -2

 آرمان صحت نیا حسین رضایی 5 روزانه کنترل مهندسی برق 8125 1855

 ژئوتکنیک مهندسی عمران 8128 1115
بورس اعزام 

 به خارج
5 - - 

 1 روزانه سازه مهندسی عمران 8128 1259

 دنیا موسوی -5

 کیان اغنی -8

 یالقوزاغاج لیدا متقی -1

 رضا افضل سلطانی -5

 بهروز وفایی -8

 - هاله مشگین قلم 5 روزانه ژئوتکنیک مهندسی عمران 8128 1292

 مهندسی عمران 8128 1221
مهندسی آب و سازه های 

 هیدرولیکی
 - - 5 روزانه

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



 - - 8 روزانه سواحل بنادر و سازه های دریایی مهندسی عمران 8128 1218

 

کد 

رشته 

 محل

 کد

رشته 

 امتحانی

نام رشته 

 امتحانی
 داوطلبان ذخيره داوطلبان پذيرفته شده مشروط ظرفيت نام دوره نام گرايش

1211 8122 
مهندسی 

 مکانیک

طراحی کاربردی زمینه مکانیک 

 جامدات
 - - 8 روزانه

1228 8122 
مهندسی 

 مکانیک

طراحی کاربردی زمینه دینامیک، 

 کنترل و ارتعاشات
 8 روزانه

 صدرا رفعت نیا  -5

 خونیقی صیاد حاجی محمدی -8
 رضا صفوت

1255 8122 
مهندسی 

 مکانیک
 8 روزانه تبدیل انرژی

 مهران هاشمیان  -5

 حسین شیخلو  -8

 مجتبی راحلی کلیبر -5

 رامین فیضی خسروشاهی -8

1122 8122 
مهندسی 

 مکانیک
  - مهدی امانی 5 نوبت دوم تبدیل انرژی

 استخراج مواد معدنی معدنمهندسی  8122 1112
بورس اعزام 

 به خارج
 گناره قربان خاندوزی روح اهلل شیرانی فرادنبه 5

 2 روزانه اکتشاف مواد معدنی مهندسی معدن 8122 1122

 محمد مهدی رجایی -5

 هادی جمشیدمقدم -8

 مجید محبوبی اقدم -1

 سعیده احمدی  -2

 پری ناز جوانی گاوگانی -9

 

- 

 مهدی تبرمایه محمد شرقی 5 روزانه مکانیک سنگ مهندسی معدن 8122 1199

 مهندسی پلیمر صنایع رنگ مهندسی پلیمر 8121 1119
بورس اعزام 

 به خارج
 رضا اسالمی منا عظیمی 5

 1 روزانه صنایع پلیمر مهندسی پلیمر 8121 1111

 امین عبدالهی شریف آباد -5

 یکامران فروتن -8

 منا عظیمی -1

 پایدارفرد محمدعلی  -5

 قره باغ اکبر نوع پرور  -8

 سارا خادمی -1

 علی فضلی -2

 - ناصر صفدریان 1 روزانه بیومکانیکمهندسی  8121 1529

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



 پزشکی

 - - 5 روزانه اکتشاف نفت مهندسی نفت 8152 1522

 - رضا لشکری 5 روزانه حفاری مهندسی نفت 8152 1521

 

کد 

رشته 

 محل

کد 

رشته 

 امتحانی

نام رشته 

 امتحانی
 داوطلبان ذخيره داوطلبان پذيرفته شده مشروط ظرفيت نام دوره نام گرايش

 2 روزانه مخازن مهندسی نفت 8152 1521

 عرفان افاضلی -5

 رضا دانشفر -8

 سیدهادی ریاضی -1

- 

 51 روزانه - مهندسی شیمی 8155 1551

 پرستو دلیر خیراللهی نژاد -5

 مهسا وثوقی -8

 محمد سهرابی -1

 مریم احمدی -2

 سمانه افخم جاوید -9

 سیامک پاکدل -2

 مینا امیدی فر -1

 فهیمه عابدینی -1

 فریبا عبداله زاده خانقاه -5

 انسیه بخردی نسب -52

 اصغر محمدی -55

 بهاره افضل شوشتری -58

 سیما اسعدی -51

- 

 1 روزانه مهندسی پلیمر مهندسی شیمی 8155 2228

 الهام سبزی دیزجیکان -5

 حامد عبدی پور -8

 سمانه افخم جاوید -1

- 

2225 8158 
مهندسی 

 فناوری اطالعات
 شبکه کامپیوتری

بورس اعزام 

 به خارج
5 - - 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



2581 8151 
مهندسی مواد و 

 یمتالورژ
- 

بورس اعزام 

 به خارج
 - حبیب حامد زرگری 5

 

 

کد 

رشته 

 محل

کد 

رشته 

 امتحانی

نام رشته 

 امتحانی
 داوطلبان ذخيره داوطلبان پذيرفته شده مشروط ظرفيت نام دوره نام گرايش

2522 8151 
مهندسی مواد و 

 یمتالورژ
 1 روزانه -

 خدیجه فرجام حاجی آقا  -5

 مریم کبیرمحمدی -8

 قناتی مهدی ولی نژاد -1

 کیومرث احمدپور -2

 طاهره قلی زاده -9

 مهدیه سلطانعلی پور -2

 بهروز شاه بهرامی -1

 قهسارهزهرا شامحمدی   -5

 پری ناز پیرمحمدی -8

 سوده عباسلو -1

 سهند گلچین -2

 سمیه قاسمی کالش -9

 

2592 8151 
مهندسی مواد و 

 یمتالورژ
 - سیدمحمدیاسر سلیمانی رکن آبادی 8 نوبت دوم -

 روح اهلل شیرانی فرادنبه نوشین آزادی 5 روزانه استخراج مواد معدنی مهندسی معدن 8122 9512

 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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




