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 تعالیاسمه ب

 دانشگاه صنعتی شاهرود 1395سال  نیمه متمرکز  (Ph.D)اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون ورودی دوره دکتری 

 )مشروط( رشته گرایش قبولی کد رشته گرایش قبولی نام و نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلبی ردیف
 هوش مصنوعی و رباتیکز 4074 محمدحسین ثمنی 0082988315 254428 1

 هوش مصنوعی و رباتیکز 4074 میثم بهمنش 5639933658 131125 2

 کنترل -مهندسی برق 3292 ابراهیم عباس زاده سورمی 2679815203 188466 3

 کنترل -مهندسی برق 3292 محدثه عامریان 4592153324 152165 4

 کنترل -مهندسی برق 3346 علی مشارموحد 920045553 137679 5

 قدرت -مهندسی برق 3335 حمدرضا مزینانیانم 4580095121 152495 6

 الکترونیک-مهندسی برق 3186 جلیل ذبیحی 0942744969 137650 7

الکترونیک-مهندسی برق 3186 مصطفی دیبا 0780059573 140743 8  

الکترونیک-مهندسی برق 3186 حسین غالمعلی نژاد 0880058226 130943 9  

مهندسی محیط زیست -مهندسی عمران 3513 علی ابراهیمی 4579899709 152545 10  

مهندسی محیط زیست -مهندسی عمران 3513 علی شریفی 0492612706 251239 11  

مهندسی محیط زیست -مهندسی عمران 3550 الهام قایمی 0440042372 228580 12  

 مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی -مهندسی عمران 3468 فایزه خلیفی 2020196824 184125 13

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی -مهندسی عمران 3468 علی پریزاده قوشخانه 6359952564 138136 14  

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی -مهندسی عمران 3537 وحید جاویدی وحدتی 0920345751 137998 15  

هیدرولیکی مهندسی آب و سازه های -مهندسی عمران 3537 میالد خسروی 4880106402 184460 16  

سازه -مهندسی عمران 3416 مایده صادقی 2122584211 182639 17  

سازه -مهندسی عمران 3416 مجتبی حنطه 1250236967 124871 18  

سازه -مهندسی عمران 3416 علیرضا عربشاهی 0920442730 138073 19  

سازه -مهندسی عمران 3525 رضا داداشی 2162531275 196597 20  

سازه -مهندسی عمران 3525 آیدین شیشه گران 0079718213 250665 21  

استخراج مواد معدنی -مهندسی معدن 3845 رخساره نقدی 4324325855 163916 22  

استخراج مواد معدنی -مهندسی معدن 3845 عادل متحدی 4580096827 152601 23  

اج مواد معدنیاستخر -مهندسی معدن 3862 شادی السادات جماالن 4433477362 207105 24  

استخراج مواد معدنی -مهندسی معدن 3862 رضا برآبادی 0759910286 141858 25  

مواد معدنی کتشافا -مهندسی معدن 3841 مجتبی توکلی 0849515602 138370 26  

مواد معدنی کتشافا -مهندسی معدن 3841 احسان ادیبی سده 1171153813 122935 27  

 مواد معدنی کتشافا -مهندسی معدن 3841 عرفانیان نوروززاده ربیع مرتضی 0920237827 253020 28
 مواد معدنی کتشافا -مهندسی معدن 3841 احمد زینی 4432544481 208493 29
اکتشاف مواد معدنی -مهندسی معدن 3841 سعید نظری 0670279005 141859 30  

اد معدنیاکتشاف مو -مهندسی معدن 3841 علی شبانی 0651883946 131080 31  

 فرآوری مواد معدنی -مهندسی معدن 3851 مرضیه حسینی نسب 3621414551 130416 32

 فرآوری مواد معدنی -مهندسی معدن 3851 محمدرضا حیدر طایمه 3932875036 252932 33

 3663 احمد فروندی 0944821881 151721 34
طراحی کاربردی زمینه دینامیک کنترل  -مهندسی مکانیک

 اتو ارتعاش

 3663 فاطمه ایمانی 0630158381 228694 35
طراحی کاربردی زمینه دینامیک کنترل  -مهندسی مکانیک

 و ارتعاشات

 3731 سیدمحمدرضا عمادی 5309481230 151706 36
طراحی کاربردی زمینه دینامیک کنترل  -مهندسی مکانیک

 و ارتعاشات

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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 )مشروط( رشته گرایش قبولی رشته گرایش قبولیکد  نام و نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلبی ردیف
 طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات -مهندسی مکانیک 3638 حمیده صدیقی 4592157885 152169 37

طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات -مهندسی مکانیک 3638 رضا ولی زاده 4580134321 152579 38  

طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات -مهندسی مکانیک 3638 انسید حسن موسوی 0860175596 138210 39  

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3692 مصطفی اقدسی 1050217098 138310 40

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3692 علی زاده کافی 2980089923 174124 41

 ژیتبدیل انر -مهندسی مکانیک 3692 کریم جعفریان 0820076643 131070 42

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3692 حانیه صاح آبادی 1064038931 133895 43

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3692 لیال کرمی منفرد 4073423185 190281 44

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3692 مجید گرزین 2110312068 664804 45

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3692 علیرضا کوزه گری 2279965313 200060 46

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3692 سیدمحمد احسان قدمگاهی 0082842639 251869 47

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3741 خشایار حسین زاده 2130082572 654156 48

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3741 مجید یعقوب زاده ویشکایی 5189857492 188828 49

 ذرات بنیادی -فیزیک 3024 صدیقه رضا پور 0933451911 133656 50

 ذرات بنیادی -فیزیک 3024 تربقان کاظمیانفریده السادات  0902398611 133702 51

 ذرات بنیادی -فیزیک 3024 منصوره السادات غالمزاده 0820056847 141233 52

 مولکولی اتمی و -فیزیک 3025 حمیدرضا پاکزاد 0681774967 141732 53

 حالت جامد –فیزیک  3023 عادله وطن خواهان 0944833195 133709 54

 حالت جامد –فیزیک  3023 هدی عنایتی تلوباغی 2093751348 193440 55

 حالت جامد –فیزیک  3091 حمیده حاجی قاسمی 4591788768 133633 56

 ریاضی کاربردی 2816 صدیقه صادقی روشن 2064952527 193406 57

 آنالیز -ریاضی محض 2755 مینا شهیدی 2372086294 157540 58

 آنالیز -ریاضی محض 2844 آناهیتا سن سبلی 4970036551 182579 59

 جبر -ریاضی محض  2719 سینا افتخاری 0077986091 152451 60

 آمار 2925 مهتاب طرهانی 4073424890 190200 61

 آمار 2925 لیال برموده 2130094880 198445 62

 آمار 2925 آزاده غضنفری حصاری 0770039529 133587 63

 آمار 2934 شکیب پناه بحق 4969007543 137481 64

 آمار 2934 فرزانه براهویی مالک 3621884106 153254 65

 آب شناسی 2287 حسین پارسا صدر 0945065221 137234 66

 یشیمی معدن 2472 احمد افضلی نیا 4490137672 126371 67

 شیمی معدنی 2472 وحید میردار وطن 6240028614 121595 68

 شیمی معدنی 2472 زهرا خبیریان 2181708101 193284 69

 معدنیشیمی  2534 محدثه مسعودی زیارتی 5309980121 151158 70

 مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی -تربیت بدنی 2019 علی چوری 4879401951 184308 71

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی -تربیت بدنی 2019 حسین طاهری 4073687174 211812 72  

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی -تربیت بدنی 2074 اکرم خوشبخت 0849472911 132246 73  

 زراعت-مهندسی کشاورزی 4512 مصطفی زنگویی 0653118155 131180 74

زراعت-مهندسی کشاورزی 4512 فرهادیدانیال  4580083830 152657 75  

زراعت-مهندسی کشاورزی 4512 مریم نراقی 0078958164 231018 76  

زراعت-مهندسی کشاورزی 4512 محجوبه شکری 4592150805 152211 77  

زراعت-مهندسی کشاورزی 4512 علیرضا قلیزاده شیخ عظیم لو 1672690201 114668 78  

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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 )مشروط( رشته گرایش قبولی کد رشته گرایش قبولی نام و نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلبی ردیف
زراعت-مهندسی کشاورزی 4561 علیرضا االزمنی 2122254841 183763 79  

زراعت-مهندسی کشاورزی 4561 رضا فاطمی دوبن 0829755421 256178 80  

 می(سازه )پردیس خوارز –مهندسی عمران  3562 علی امیری 0681866195 14817 81

 سازه )پردیس خوارزمی( –مهندسی عمران  3562 سیدحسن میر فانی 4591151514 152537 82

 4125 ابوالفضل یاوری خلیل آباد 0901723861 138664 83
 هوش مصنوعی و رباتیکز –مهندسی کامپیوتر 

 )پردیس خوارزمی( 

 4125 حامد زرگری 4591283003 152623 84
 ی و رباتیکزهوش مصنوع –مهندسی کامپیوتر 

 )پردیس خوارزمی( 

 4125 روح اهلل اصالنزاده تازه قشالق 0063783436 254363 85
 هوش مصنوعی و رباتیکز –مهندسی کامپیوتر 

 )پردیس خوارزمی(

 استخراج مواد معدنی )پردیس خوارزمی( -مهندسی معدن 3873 جواد ضیایی شیرکالیی 2259803415 252906 86

 استخراج مواد معدنی )پردیس خوارزمی( -مهندسی معدن 3873 ابوالقاسم قاسمی 4591722627 152594 87

 )پردیس خودگردان(تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3775 یونس افشون 2380490767 251915 88

)پردیس خودگردان(تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3775 مسعود عاشوری 0491645171 140787 89  

)پردیس خودگردان(تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 3775 علی افضل 2529938121 161762 90  

)پردیس خودگردان(کنترل-مهندسی برق 3383 مریم صادقی 0040291979 228138 91  

)پردیس خودگردان(کنترل-مهندسی برق 3383 زهراالسادات آقایان 4580081374 152156 92  
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