
شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

خيرآزاد4040079711رجبي فرهاد42693241941
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزحركات اصالحي پردیس*اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 2129

خيرآزاد533449383ريحاني نژادکافي زهرا42236220530
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزحركات اصالحي پردیس*اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 2129

خيرآزاد2991402652ايزدي نرگس39153219747
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپر*- فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 1909

خيرآزاد53860594شكاري يزدي فاطمه54322220050
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپر*- فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 1909

خيرآزاد80310753طاهايي سيدمحمدحسن39878241102
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپر*- فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 1909

خيرآزاد2020093901قرايي تكتم52537183999
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپر*- فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 1909

2061376401محمديان کبريا علي38140166937
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپر*- فقه ومباني حقوق اسالمي -الهيات ومعارف اسالمي 1909

4591687953ابوالحسني سيدمجيد44354183942
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- اموزش زبان انگليسي 5143

خيرآزاد69589641بهرامي نرگس45076233354
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- اموزش زبان انگليسي 5143

خيرآزاد421167807حسيني اشرف السادات44801214379
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- اموزش زبان انگليسي 5143

خيرآزاد82790604قانعي اراني سمانه45069233301
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- اموزش زبان انگليسي 5143

خيرآزاد1263561144ملتي فيني مرتضي44151168919
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- اموزش زبان انگليسي 5143

خيرآزاد60218088نديري معصومه35844221571
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزجامعه شناسي اقتصادي وتوسعه پردیس خودگ*جامعه شناسي 1252

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

خيرآزاد534928757نوابي ايدا35851221642
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزجامعه شناسي اقتصادي وتوسعه پردیس خودگ*جامعه شناسي 1252

4270469943الماسي بهنام36048233834
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- جغرافياوبرنامه ریزي شهري 1100

خيرآزاد320715728رضايي کيومرث34529169627
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- جغرافياوبرنامه ریزي شهري 1100

خيرآزاد6339699812رنجبردستنايي کرامت33412119346
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزسازمان سياسي فضا پردیس خودگردان*جغرافياي سياسي 1096

1141945266عابدي درچه محسن33417119366
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزسازمان سياسي فضا پردیس خودگردان*جغرافياي سياسي 1096

خيرآزاد1582661529پورربي ميروحيد37086103044
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حسابداري 1615

خيرآزاد10459898عالي خاني محسن39783240525
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حسابداري 1615

خيرآزاد4285891298معصومي جواد38878211623
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حسابداري 1615

خيرآزاد2219865606منتظري جواد38672199721
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حسابداري 1615

35708972اسدي مدينه35947222865
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق بين الملل عمومي 1330

خيرآزاد70349150اورعي حميدرضا36741243322
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق بين الملل عمومي 1330

خيرآزاد920514847ذبيحي شهري سيده ساناز35927222707
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق بين الملل عمومي 1330

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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داوطلبي
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محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

خيرآزاد2980169668سليماني زاده مصطفي34607173517
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق بين الملل عمومي 1330

خيرآزاد1850182329شهبازيان علي36872244512
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق بين الملل عمومي 1330

خيرآزاد3873322145صارمي محمدرضا55572244198
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق بين الملل عمومي 1330

خيرآزاد480247323جعفري علي اکبر35530214760
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق خصوصي 1339

خيرآزاد69946566جوشن لو حسين36882244594
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق خصوصي 1339

خيرآزاد2092386786شمشيري صادق36866244477
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق خصوصي 1339

خيرآزاد10780300کرباليي پازکي محمد35528214743
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق خصوصي 1339

2002177589محمدزاده محمدرضا34058145839
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق خصوصي 1339

خيرآزاد6249943137نجفي احمد55597244531
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق خصوصي 1339

خيرآزاد5089375194يونسي بهرام53814212143
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق خصوصي 1339

خيرآزاد2060811181بخشي کشتلي محمد36864244463
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق عمومي 1325

50730088جلوداري حجت اله36725243168
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق عمومي 1325

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

خيرآزاد386012261حسن پور محمد35088195792
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق عمومي 1325

خيرآزاد3549726368صداقت محمدمهدي55497243135
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق عمومي 1325

4073401246عزيزي فرد مهدي36874244532
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق عمومي 1325

خيرآزاد3979189211فرح بخش قدرت اهلل35462212041
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- حقوق عمومي 1325

خيرآزاد3256365566حسيني سيدمحمدرضا41503178567
پردیس 

خودگردان
2215

پردیس خودگردان - پردیس خودگردان - - زبان و ادبيات فارسي 

(8349)البرزكرج صرفاورودیهاي امسال درتهران
پردیس البرز

خيرآزاد1060289075ذبيحي نيشابوري رباب40619132438
پردیس 

خودگردان
2215

پردیس خودگردان - پردیس خودگردان - - زبان و ادبيات فارسي 

(8349)البرزكرج صرفاورودیهاي امسال درتهران
پردیس البرز

خيرآزاد323019773قربانعلي مهرنوش42310220844
پردیس 

خودگردان
2215

پردیس خودگردان - پردیس خودگردان - - زبان و ادبيات فارسي 

(8349)البرزكرج صرفاورودیهاي امسال درتهران
پردیس البرز

خيرآزاد76356167کدخدايي خديجه42372221178
پردیس 

خودگردان
2215

پردیس خودگردان - پردیس خودگردان - - زبان و ادبيات فارسي 

(8349)البرزكرج صرفاورودیهاي امسال درتهران
پردیس البرز

خيرآزاد4500689869مجدزنگنه مينو42337220994
پردیس 

خودگردان
2215

پردیس خودگردان - پردیس خودگردان - - زبان و ادبيات فارسي 

(8349)البرزكرج صرفاورودیهاي امسال درتهران
پردیس البرز

خيرآزاد79580947عفتيان اميرحسين45358257979
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- زبان وادبيات انگليسي 5150

خيرآزاد1467095575معنوي مهسا43437113219
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- زبان وادبيات انگليسي 5150

خيرآزاد4591054810نظيري پور روحيه54716233289
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- زبان وادبيات انگليسي 5150

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 
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شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

2851829998ارجمندقره قشالقي منصور33190108757
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

خيرآزاد72382686جعفري کارگر ازاده35602215435
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

خيرآزاد450127575شكري امير36131234195
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

خيرآزاد3875592141عبادي مفتون زهرا35659215698
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

خيرآزاد51760452علوي سيدمحمود36145234258
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

خيرآزاد67431607فرشچي مريم35652215667
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

خيرآزاد73341509محمدي الهام35613215510
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

خيرآزاد67399169محيط صادق36101234088
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

خيرآزاد651900379هاموني امير36164234346
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- علوم اقتصادي 1150

خيرآزاد4219872086حسيني سيده الهام41739192137
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزفيزیولوژي ورزشي قلب وعروق وتنفس پ*فيزیولوژي ورزشي 2117

خيرآزاد3673574256هاشمي نعيمه42232220513
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزفيزیولوژي ورزشي قلب وعروق وتنفس پ*فيزیولوژي ورزشي 2117

خيرآزاد4623645118احمدي زهره40500126969
پردیس 

خودگردان
2270

پردیس - پردیس خودگردان - - برنامه ریزي - محيط زیست 

(8414)خودگردان البرزكرج صرفاورودیهاي امسال درتهران
پردیس البرز

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

خيرآزاد4839424055صمدپور پريماه42386221277
پردیس 

خودگردان
2270

پردیس - پردیس خودگردان - - برنامه ریزي - محيط زیست 

(8414)خودگردان البرزكرج صرفاورودیهاي امسال درتهران
پردیس البرز

خيرآزاد12112860قرباني نيا زهرا42401221341
پردیس 

خودگردان
2270

پردیس - پردیس خودگردان - - برنامه ریزي - محيط زیست 

(8414)خودگردان البرزكرج صرفاورودیهاي امسال درتهران
پردیس البرز

خيرآزاد440064759سعيدي نژاد محمدمهدي36553238960
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت بازاریابي پردیس خودگردان*مدیریت بازرگاني 1556

خيرآزاد74778633قاسمي احسان39639238833
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت بازاریابي پردیس خودگردان*مدیریت بازرگاني 1556

بلهآزاد2181132070قاسمي سيداحمد38460183041
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت بازاریابي پردیس خودگردان*مدیریت بازرگاني 1556

خيرآزاد2900035503قهرماني شهرام39618238506
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت بازاریابي پردیس خودگردان*مدیریت بازرگاني 1556

خيرآزاد13568991حسيني حميد36555238968
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت سياست گذاري بازرگاني پردیس*مدیریت بازرگاني 1561

خيرآزاد4449631447کارگرشورکي محمد38870211556
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت سياست گذاري بازرگاني پردیس*مدیریت بازرگاني 1561

خيرآزاد36247863افشاري حميدرضا36408237213
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت نواوري پردیس خودگردان*مدیریت تکنولوژي 1587

خيرآزاد453709745خسروي صابر36587239321
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت نواوري پردیس خودگردان*مدیریت تکنولوژي 1587

2063225443شفيع زاده محمدعلي54959237160
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت نواوري پردیس خودگردان*مدیریت تکنولوژي 1587

بلهآزاد559136412مطلبي نبي54736234826
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت نواوري پردیس خودگردان*مدیریت تکنولوژي 1587

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

خيرآزاد490365231فالح زهره39035218249
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتصميم گيري وخطمشي گذاري عمومي پردیس*مدیریت دولتي 1565

خيرآزاد6199891163فالح نوش ابادي مهدي37437124581
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتصميم گيري وخطمشي گذاري عمومي پردیس*مدیریت دولتي 1565

خيرآزاد1239897014قربيان عباس39464236403
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتصميم گيري وخطمشي گذاري عمومي پردیس*مدیریت دولتي 1565

بلهآزاد559136412مطلبي نبي54736234826
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتصميم گيري وخطمشي گذاري عمومي پردیس*مدیریت دولتي 1565

خيرآزاد453441165سيدکاوسي سيده الهه35817218359
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت منابع انساني پردیس خودگردان*مدیریت دولتي 1570

خيرآزاد4559864225غالمي بهمن37460125933
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت منابع انساني پردیس خودگردان*مدیریت دولتي 1570

بلهآزاد2181132070قاسمي سيداحمد38460183041
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت منابع انساني پردیس خودگردان*مدیریت دولتي 1570

خيرآزاد1250119881لقمان سعيد37436124577
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمدیریت منابع انساني پردیس خودگردان*مدیریت دولتي 1570

خيرآزاد64397092اذرپرند ياسر35428211364
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مدیریت رسانه اي 1585

خيرآزاد62128221تقيخاني شهاب36522238546
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مدیریت رسانه اي 1585

خيرآزاد2091837172غفراني پيروز39498236792
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مدیریت رسانه اي 1585

381074358حسيني سيدجمال الدين36382236910
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتحقيق درعمليات پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1579

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

خيرآزاد559026846رستمي مليحه35773217670
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتحقيق درعمليات پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1579

خيرآزاد5010590451کثيري احسان53072195415
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتحقيق درعمليات پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1579

35260204560
حسين زاده اطاقسرا سيدعلي 

اکبر
خيرآزاد2063385076

پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتوليدوعمليات پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1575

خيرآزاد2900005698رضايار علي36566239086
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتوليدوعمليات پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1575

خيرآزاد2411517076طباطبايي سيدشهاب الدين37963159254
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزتوليدوعمليات پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1575

خيرآزاد4989589882باقريان کاسگري عباس55139238606
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمالي پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1583

خيرآزاد2471729487خرم مهدي36549238900
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمالي پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1583

خيرآزاد3875516044وثوق بالل54974237275
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزمالي پردیس خودگردان*مدیریت صنعتي 1583

خيرآزاد4623312968بنيادي فرد موعود39967241935
پردیس 

خودگردان
2107

مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي - مدیریت ورزشي 

(8421)پردیس خودگردان البرزكرج- ورزشي 
پردیس البرز

خيرآزاد14299951حاجي اقابزرگي انيس42289220738
پردیس 

خودگردان
2106

مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي - مدیریت ورزشي 

(8421)پردیس خودگردان البرزكرج- ورزشي 
پردیس البرز

خيرآزاد6159666071يارقلي حميدرضا42596241635
پردیس 

خودگردان
2108

مدیریت راهبردي در سازمان ها و رویدادهاي - مدیریت ورزشي 

(8421)پردیس خودگردان البرزكرج- ورزشي 
پردیس البرز

خيرآزاد452633036اصفهاني حسن55935253621
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي صنایع 3952

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

خيرآزاد4569574785دري محسن47802253464
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي صنایع 3952

خيرآزاد69537348سجادي سمانه47495229342
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي صنایع 3952

خيرآزاد81967527واعظي احسان47811253519
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي صنایع 3952

خيرآزاد3871358411سوزني محمد47989255136
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي موادومتالورژي 4160

1100034099غالمي اذر54594230187
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

خير
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي موادومتالورژي 4160

خيرآزاد70247870منتظري نمين شيما47535230207
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي موادومتالورژي 4160

خيرآزاد12710687منصوريان دل ارام47546230260
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي موادومتالورژي 4160

خيرآزاد2160723401مهديزاده محسن47991255146
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي موادومتالورژي 4160

خيرآزاد68824602ميراحمدي خاکي داود47968255070
پردیس 

خودگردان
پردیس البرزپردیس خودگردان*- مهندسي موادومتالورژي 4160

دانشکده محيط زیستبرنامه ریزي- محيط زیست 2267روزانهخيرآزاد3720050211باليست جهانبخش42775242298

دانشکده محيط زیستبرنامه ریزي- محيط زیست 2268نوبت دومخيرآزاد5839482986سالجقه سوسن42387221281

دانشکده محيط زیستبرنامه ریزي- محيط زیست 2267روزانهخيرآزاد3031810351عادلي ساردو فاطمه41358171541

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده محيط زیستبرنامه ریزي- محيط زیست 2267روزانهخيرآزاد920024122علوي پور فاطمه سادات40623132468

دانشکده محيط زیستبرنامه ریزي- محيط زیست 2268نوبت دومخيرآزاد79210661کريمي سپيده42395221325

دانشکده مدیریت تهرانروزانه*- حسابداري 1600روزانهخيرآزاد4490144113حسن بيگي وحيد39787240554

دانشکده مدیریت تهرانروزانه*- حسابداري 1600روزانهخيرآزاد10591354صديقي خويدك فريده39071218928

4989911768غواصي کناري محمد39779240497
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

دانشکده مدیریت تهرانروزانه*- حسابداري 1600روزانهخير

دانشکده مدیریت تهرانروزانه*- حسابداري 1600روزانهخيرآزاد13750364نصيري فروزي عليرضا38880211640

دانشکده مدیریت تهراننوبت دوم*- حسابداري 1610نوبت دومخيرآزاد1990194184اژنگ احمد39782240518

دانشکده مدیریت تهراننوبت دوم*- حسابداري 1610نوبت دومخيرآزاد68316852صالح ابادي رزا39072218931

دانشکده مدیریت تهرانبازیابي اطالعات ودانش روز*علم اطالعات ودانش شناسي 1622روزانهخيرآزاد386515719خدادادشهري نيره38057165323

دانشکده مدیریت تهرانبازیابي اطالعات ودانش روز*علم اطالعات ودانش شناسي 1622روزانهخيرآزاد2949884792محمديان شيرمرد سجاد39818240631

دانشکده مدیریت تهرانبازیابي اطالعات ودانش روز*علم اطالعات ودانش شناسي 1622روزانهخيرآزاد4591301567يونسيان يونس37876152303

دانشکده مدیریت تهرانبازیابي اطالعات ودانش نوب*علم اطالعات ودانش شناسي 1628نوبت دومخيرآزاد384214622تقي زاده ناييني جواد38109166746

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده مدیریت تهرانبازیابي اطالعات ودانش نوب*علم اطالعات ودانش شناسي 1628نوبت دومخيرآزاد621804932توکلي محسن38687201124

دانشکده مدیریت تهرانبانکداري روزانه*مالي 1502روزانهخيرآزاد780252640تاج مزيناني مايده33926140228

دانشکده مدیریت تهرانبانکداري روزانه*مالي 1502روزانهخيرآزاد920097901حكيميان حسن55233239272

دانشکده مدیریت تهرانبانکداري روزانه*مالي 1502روزانهخيرآزاد10074902نيك نيا نرگس39005217689

دانشکده مدیریت تهرانبانکداري نوبت دوم*مالي 1548نوبت دومخيرآزاد1287305776صاعدي زهرا39049218441

دانشکده مدیریت تهرانبانکداري نوبت دوم*مالي 1548نوبت دومخيرآزاد2110060077عامري محمداحسان39723239829

1423روزانهخيرآزاد1930794398حاجي حسن زاده سميه54104217420
دانشکده مدیریت - روزانه - مدیریت بازاریابي - مدیریت بازرگاني 

(8395)تهران
دانشکده مدیریت تهران

1423روزانهخيرآزاد1271398869خليل اکبر رشيد49643120103
دانشکده مدیریت - روزانه - مدیریت بازاریابي - مدیریت بازرگاني 

(8395)تهران
دانشکده مدیریت تهران

1423روزانهخيرآزاد79636497شيباني مقدم نغمه35794218061
دانشکده مدیریت - روزانه - مدیریت بازاریابي - مدیریت بازرگاني 

(8395)تهران
دانشکده مدیریت تهران

1509نوبت دومخيرآزاد10317252پرچمي سرقين مريم35822218443
دانشکده مدیریت - نوبت دوم - مدیریت بازاریابي - مدیریت بازرگاني 

(8396)تهران
دانشکده مدیریت تهران

1509نوبت دومخير(رزمنده ،شاهد،آزاده و جانباز  )ایثارگران 4270244488فتحي عاطفه39047218410
دانشکده مدیریت - نوبت دوم - مدیریت بازاریابي - مدیریت بازرگاني 

(8396)تهران
دانشکده مدیریت تهران

1428روزانهخيرآزاد59228245ابوالملوکي حسن55111238425
- روزانه - مدیریت سياست گذاري بازرگاني - مدیریت بازرگاني 

(8397)دانشکده مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

1428روزانهخيرآزاد3980034135پروري پيمان53435204555
- روزانه - مدیریت سياست گذاري بازرگاني - مدیریت بازرگاني 

(8397)دانشکده مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

1428روزانهخيرآزاد2500035727هاشمي سيدمسلم51296159402
- روزانه - مدیریت سياست گذاري بازرگاني - مدیریت بازرگاني 

(8397)دانشکده مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

1512نوبت دومخير(رزمنده ،شاهد،آزاده و جانباز  )ایثارگران 4285614456رستم خاني اکرم35770217623
- نوبت دوم - مدیریت سياست گذاري بازرگاني - مدیریت بازرگاني 

(8398)دانشکده مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

1512نوبت دومخيرآزاد3240176335صادق محمدهادي55290239711
- نوبت دوم - مدیریت سياست گذاري بازرگاني - مدیریت بازرگاني 

(8398)دانشکده مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

دانشکده مدیریت تهران(8468)دانشکده مدیریت تهران- روزانه - - مدیریت رسانه اي 1485روزانهخيرآزاد3962627561زمانيان معصومه35810218230

دانشکده مدیریت تهران(8468)دانشکده مدیریت تهران- روزانه - - مدیریت رسانه اي 1485روزانهخيرآزاد5839971022ميرزايي رابر فاطمه39009217732

دانشکده مدیریت تهران(8473)دانشکده مدیریت تهران- نوبت دوم - - مدیریت رسانه اي 1539نوبت دومخيرآزاد480198691بديعي محمد54847236096

دانشکده مدیریت تهران(8473)دانشکده مدیریت تهران- نوبت دوم - - مدیریت رسانه اي 1539نوبت دومخيرآزاد68528418منصوبي حميدرضا39463236390

1503روزانهخيرآزاد83055762بخشنده سميه35825218532
تصميم گيري و سياست گذاري - مدیریت سازمان هاي دولتي ایران 

(8387)دانشکده مدیریت تهران- روزانه - 
دانشکده مدیریت تهران

1503روزانهخيرآزاد75769913سعادت وجيهه35802218131
تصميم گيري و سياست گذاري - مدیریت سازمان هاي دولتي ایران 

(8387)دانشکده مدیریت تهران- روزانه - 
دانشکده مدیریت تهران

1503روزانهخيرآزاد3259021299محمدي حميدرضا51657166662
تصميم گيري و سياست گذاري - مدیریت سازمان هاي دولتي ایران 

(8387)دانشکده مدیریت تهران- روزانه - 
دانشکده مدیریت تهران

1503روزانهخيرآزاد72806621مقدم فر سعيدرضا39465236405
تصميم گيري و سياست گذاري - مدیریت سازمان هاي دولتي ایران 

(8387)دانشکده مدیریت تهران- روزانه - 
دانشکده مدیریت تهران

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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شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام
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مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

1549نوبت دومخيرآزاد2143154151صادقي بهداد39642238870
تصميم گيري و سياست گذاري - مدیریت سازمان هاي دولتي ایران 

(8388)دانشکده مدیریت تهران- نوبت دوم - 
دانشکده مدیریت تهران

1549نوبت دومخير(رزمنده ،شاهد،آزاده و جانباز  )ایثارگران 12202142نورالهي مريم54128217703
تصميم گيري و سياست گذاري - مدیریت سازمان هاي دولتي ایران 

(8388)دانشکده مدیریت تهران- نوبت دوم - 
دانشکده مدیریت تهران

1475روزانهخيرآزاد14412772اذرفر امير36610239656
دانشکده مدیریت - روزانه - تحقيق در عمليات - مدیریت صنعتي 

(8391)تهران
دانشکده مدیریت تهران

1475روزانهخيرآزاد2080382616عرب عليرضا38615194031
دانشکده مدیریت - روزانه - تحقيق در عمليات - مدیریت صنعتي 

(8391)تهران
دانشکده مدیریت تهران

1475روزانهخيرآزاد6519692344غالمعلي زاده ابوذر39540237313
دانشکده مدیریت - روزانه - تحقيق در عمليات - مدیریت صنعتي 

(8391)تهران
دانشکده مدیریت تهران

1535نوبت دومخيرآزاد10880461جعفري سحر54157217926
دانشکده - نوبت دوم - تحقيق در عمليات - مدیریت صنعتي 

(8392)مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

1459روزانهخيرآزاد63596334ايرج حميده35814218287
دانشکده - روزانه - كسب و كار هوشمند - مدیریت فنّاوري اطالعات 

(8393)مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

1459روزانهخيرآزاد2280873567توکلي فرشاد34322159451
دانشکده - روزانه - كسب و كار هوشمند - مدیریت فنّاوري اطالعات 

(8393)مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

1459روزانهخيرآزاد12755044مسافر حسين38034164296
دانشکده - روزانه - كسب و كار هوشمند - مدیریت فنّاوري اطالعات 

(8393)مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

1527نوبت دومخيرآزاد1060764644بيات ابوالقاسم36602239572
- نوبت دوم - كسب و كار هوشمند - مدیریت فنّاوري اطالعات 

(8394)دانشکده مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

1527نوبت دومخير(رزمنده ،شاهد،آزاده و جانباز  )ایثارگران 651919290شريفي پناه حسين36316235927
- نوبت دوم - كسب و كار هوشمند - مدیریت فنّاوري اطالعات 

(8394)دانشکده مدیریت تهران
دانشکده مدیریت تهران

دانشکده ادبيات و علوم انسانيتاریخ ایران قبل ازاسالم نوبت دوم*تاریخ 1184نوبت دومخيرآزاد10555854اردو رضا36232234639

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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محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- مطالعات ترجمه عربي 2251روزانهخيرآزاد310410053اسداله يي ليال42086209867

دانشکده ادبيات و علوم انسانينوبت دوم*- زبان وادبيات فارسي 2195نوبت دومخير(رزمنده ،شاهد،آزاده و جانباز  )ایثارگران 3920226305اسدي رضا42740242150

دانشکده ادبيات و علوم انسانيادبيات حماسي روزانه*زبان وادبيات فارسي 2169روزانهخيرآزاد5660007074اسالمي سنجبد مصطفي42760242218

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات عرب 2235روزانهخيرآزاد1660235162امامزاده جابر42785247098

دانشکده ادبيات و علوم انسانيدوران اسالمي روزانه*باستان شناسي 2006روزانهخيرآزاد4200012448اميدي کاظم39937241538

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات فارسي 2144روزانهخيرآزاد3380260411اميري فرخنده42361221116

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات عرب 2235روزانهخيرآزاد792147731اناره حسين40712137161

دانشکده ادبيات و علوم انسانيدوران اسالمي نوبت دوم*باستان شناسي 2013نوبت دومخيرآزاد1620597292بابايي رسول38924214631

دانشکده ادبيات و علوم انسانيپيش ازتاریخ روزانه*باستان شناسي 1997روزانهخيرآزاد1930908776باجوروند بيژن37825148313

دانشکده ادبيات و علوم انسانيپيش ازتاریخ روزانه*باستان شناسي 1997روزانهخيرآزاد4559950903بهراميان سعيد37466126030

دانشکده ادبيات و علوم انسانيتاریخ اسالم نوبت دوم*تاریخ 1183نوبت دومخيرآزاد2430254001بهمني حميده34206155672

دانشکده ادبيات و علوم انسانيتاریخ ایران بعدازاسالم روزانه*تاریخ 1170روزانهخيرآزاد944222072تقوايي زحمت کش شيوا35678215820

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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 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده ادبيات و علوم انسانيدوران تاریخي نوبت دوم*باستان شناسي 2011نوبت دومخيرآزاد1467112070جاهد مهدي38470183214

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات عرب 2235روزانهخيرآزاد1190095378حسن پوري محمدجواد42786247100

دانشکده ادبيات و علوم انسانيادبيات حماسي نوبت دوم*زبان وادبيات فارسي 2204نوبت دومخيرآزاد2161721402حسيني دشتيخواني سيده صديقه42376221229

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان شناسي همگاني 5159روزانهخيرآزاد2281213021حكمتي رامين44087162828

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات فارسي 2144روزانهخيرآزاد15040569رزمي محمد42763242232

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات فارسي 2144روزانهخير(رزمنده ،شاهد،آزاده و جانباز  )ایثارگران 4000099442رستمي محمدرسول42757242211

دانشکده ادبيات و علوم انسانيتاریخ ایران قبل ازاسالم روزانه*تاریخ 1164روزانهخيرآزاد81838603رمضان دماوندي علي36206234522

دانشکده ادبيات و علوم انسانينوبت دوم*- زبان شناسي همگاني 5167نوبت دومخيرآزاد4710020205روح االميني نجف ابادي حسين45365258030

دانشکده ادبيات و علوم انسانيتاریخ اسالم روزانه*تاریخ 1161روزانهخيرآزاد3341333940زاده صفري محمدرضا36207234533

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات عرب 2235روزانهخيرآزاد1899843337زرگاني مصطفي40880146186

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات عرب 2235روزانهخيرآزاد1250150167سالمي محمد40881146187

دانشکده ادبيات و علوم انسانيدوران تاریخي روزانه*باستان شناسي 2002روزانهخيرآزاد1171295111سلحشوردورکي علي اصغر37394120464

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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 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات عرب 2235روزانهخيرآزاد1756018111سياحي علي40879146176

دانشکده ادبيات و علوم انسانيادبيات عرفاني نوبت دوم*زبان وادبيات فارسي 2208نوبت دومخيرآزاد322576156شريفي ليال42082209426

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان شناسي همگاني 5159روزانهخيرآزاد1467375861صادقي اشرافي صفا43438113227

دانشکده ادبيات و علوم انسانيپيش ازتاریخ روزانه*باستان شناسي 1997روزانهخيرآزاد1209948915طاهري محمدحسين39938241539

دانشکده ادبيات و علوم انسانيادبيات حماسي نوبت دوم*زبان وادبيات فارسي 2204نوبت دومخيرآزاد81741642عظيمي مرضيه42338220999

دانشکده ادبيات و علوم انسانيدوران اسالمي روزانه*باستان شناسي 2006روزانهخيرآزاد2539750982عيدي پور زهرا39211220245

دانشکده ادبيات و علوم انسانيدوران تاریخي روزانه*باستان شناسي 2002روزانهخيرآزاد5239777411فرجامي محمد37540130689

دانشکده ادبيات و علوم انسانيدوران تاریخي روزانه*باستان شناسي 2002روزانهخيرآزاد4199811206قبادي زاده حمزه38581190909

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات عرب 2235روزانهخيرآزاد3961897107قياسوند پرستو42004205801

دانشکده ادبيات و علوم انسانينوبت دوم*- زبان وادبيات فارسي 2195نوبت دومخير(رزمنده ،شاهد،آزاده و جانباز  )ایثارگران 4070692479کوشكي پروين42352221049

دانشکده ادبيات و علوم انسانيادبيات غنایي روزانه*زبان وادبيات فارسي 2184روزانهخيرآزاد11222001مالكي مرضيه42355221086

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- مطالعات ترجمه عربي 2251روزانهخيرآزاد5959792125مرادي صديق41508179201

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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پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده ادبيات و علوم انسانيادبيات غنایي روزانه*زبان وادبيات فارسي 2184روزانهخيرآزاد1271075539مستاجران حسين42734242124

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان شناسي همگاني 5159روزانهخيرآزاد71214259مقدم اميني فرزانه45085233475

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- مطالعات ترجمه عربي 2251روزانهخيرآزاد621788104ملكي معصومه42404225351

دانشکده ادبيات و علوم انسانيتاریخ ایران قبل ازاسالم روزانه*تاریخ 1164روزانهخيرآزاد3839876079منبري وزير34544169694

دانشکده ادبيات و علوم انسانيتاریخ ایران بعدازاسالم روزانه*تاریخ 1170روزانهخيرآزاد3962765468موسيوند زهرا35366208893

321917812ميررضي رناني فاطمه سادات35367208898
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

دانشکده ادبيات و علوم انسانيتاریخ اسالم روزانه*تاریخ 1161روزانهخير

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات فارسي 2144روزانهخيرآزاد5939042856ميرزاخاني محمد42718242040

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان وادبيات فارسي 2144روزانهخيرآزاد939678578ميرزاده سيداحمد40708136434

دانشکده ادبيات و علوم انسانيروزانه*- زبان شناسي همگاني 5159روزانهخيرآزاد920632777نصيب ضرابي فهيمه43748134952

دانشکده ادبيات و علوم انسانيادبيات عرفاني روزانه*زبان وادبيات فارسي 2176روزانهخيرآزاد4980047726هرسيني فريما41841197883

دانشکده ادبيات و علوم انسانيدوران اسالمي روزانه*باستان شناسي 2006روزانهخيرآزاد68772602هژبري علي37844149965

امدادگرورزشي روزان*اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 2063روزانهخيرآزاد2580057021رضي رشت ابادي ميثم41665187598
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

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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 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

امدادگرورزشي روزان*اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 2063روزانهخيرآزاد1680056484گلشني زوارق ارسالن42697241952
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

امدادگرورزشي نوبت*اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 2096نوبت دومخيرآزاد4679893321کالني نويد40543129291
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

حركات اصالحي روزان*اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 2061روزانهخيرآزاد2960092856تكنيك خاطره42239220536
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

حركات اصالحي روزان*اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 2061روزانهخيرآزاد941608964قاسم پور هادي40687136306
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

حركات اصالحي نوبت*اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 2095نوبت دومخيرآزاد2550050967محمودي فهيمه41177162921
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

رشدحركتي روزانه*رفتارحركتي 2064روزانهخيرآزاد534791611خانمحمدي راضيه41878200404
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

رشدحركتي روزانه*رفتارحركتي 2064روزانهخيرآزاد2500235165هاشمي ايوب42704241966
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

رشدحركتي نوبت دوم*رفتارحركتي 2097نوبت دومخيرآزاد1360131019رضايي سعيد40085103231
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

یادگيري حركتي روزانه*رفتارحركتي 2068روزانهخيرآزاد451621425خنجري ياسر41132159806
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

یادگيري حركتي روزانه*رفتارحركتي 2068روزانهخيرآزاد4670099078غفاري گوشه بهرام40550129315
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

یادگيري حركتي نوبت دوم*رفتارحركتي 2099نوبت دومخيرآزاد4650495253خيرانديش بروجني بهناز42226220494
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

بيوشيمي ومتابوليسم ورزشي روزانه*فيزیولوژي ورزشي 2053روزانهخيرآزاد2093540096حسين پور فاطمه41760193005
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

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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شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

بيوشيمي ومتابوليسم ورزشي روزانه*فيزیولوژي ورزشي 2053روزانهخيرآزاد532975286خاکي مجتبي42698241953
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

بيوشيمي ومتابوليسم ورزشي نوبت دوم*فيزیولوژي ورزشي 2092نوبت دومخيرآزاد3309424111جوادي فر کبري41945203641
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

فيزیولوژي ورزشي عصبي عضالني روزان*فيزیولوژي ورزشي 2034روزانهخيرآزاد923063651رحمتي محمدرضا42694241942
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

فيزیولوژي ورزشي عصبي عضالني روزان*فيزیولوژي ورزشي 2034روزانهخيرآزاد4723739262سرابي سامسون42686241921
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

فيزیولوژي ورزشي عصبي عضالني نوبت*فيزیولوژي ورزشي 2081نوبت دومخيرآزاد60498803يعقوبي مرضيه42240220537
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

فيزیولوژي ورزشي قلب وعروق وتنفس ر*فيزیولوژي ورزشي 2044روزانهخيرآزاد1671587774رحيم زاده قره چي حافظ42692241939
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

فيزیولوژي ورزشي قلب وعروق وتنفس ر*فيزیولوژي ورزشي 2044روزانهخيرآزاد5029615520رزاقي ابوالفضل41974204739
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

فيزیولوژي ورزشي قلب وعروق وتنفس ن*فيزیولوژي ورزشي 2086نوبت دومخيرآزاد6449042214حسيني سيدابراهيم42674241891
دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

2021روزانهخيرآزاد1270531476خداپرست محبوبه40302116012
-مدیریت راهبردي درسازمان ها ورویدادهاي ورزشي-مدیریت ورزشي

(8361)دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي تهران-روزانه

دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

2021روزانهخيرآزاد1292616903مصلحي ليال40303116015
-مدیریت راهبردي درسازمان ها ورویدادهاي ورزشي-مدیریت ورزشي

(8361)دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي تهران-روزانه

دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

2075نوبتخيرآزاد4640065868درخشان سيدعلي40545129295
-مدیریت راهبردي درسازمان ها ورویدادهاي ورزشي-مدیریت ورزشي

(8362)دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي تهر-نوبت دوم

دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

760105219ابراهيم نژادسالمي جعفر38645195625
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

2029روزانهخير
- روزانه - مدیریت بازاریابي و رسانه ها در ورزش - مدیریت ورزشي 

(8454)دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران

دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

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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پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

2029روزانهخيرآزاد519522087الميري مجتبي39966241919
- روزانه - مدیریت بازاریابي و رسانه ها در ورزش - مدیریت ورزشي 

(8454)دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران

دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

2079نوبت دومخيرآزاد6199737271حاجي غياثيان فهيمه40457124227
نوبت - مدیریت بازاریابي و رسانه ها در ورزش - مدیریت ورزشي 

(8458)دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران- دوم

دانشکده تربيت بدني و علوم 

ورزشي تهران

دانشکده جغرافياروزانه*- جغرافياوبرنامه ریزي شهري 1010روزانهخيرآزاد2130216188صفايي رينه مصطفي36075233932

دانشکده جغرافياروزانه*- جغرافياوبرنامه ریزي شهري 1010روزانهخيرآزاد4190344621مرادپور نبي34962190621

دانشکده جغرافيانوبت دوم*- جغرافياوبرنامه ریزي شهري 1068نوبت دومخيرآزاد790627401بهبودي مقدم حسين36001233651

دانشکده جغرافياسازمان سياسي فضا روزانه*جغرافياي سياسي 1005روزانهخيرآزاد4380115811زماني محسن35404211053

دانشکده جغرافياسازمان سياسي فضا روزانه*جغرافياي سياسي 1005روزانهخيرآزاد2372710192قره بيگي مصيب36070233923

دانشکده جغرافياروزانه.سامانه اطالعا*سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيایي 1062روزانهخيرآزاد4459923564سرسنگي علي اباد عليرضا35317207431

دانشکده جغرافياروزانه.سامانه اطالعا*سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيایي 1062روزانهخيرآزاد3257252846هاشمي دره بادامي سيروس36062233893

دانشکده جغرافيانوبت دوم.سامانه اطالعا*سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيایي 1092نوبت دومخيرآزاد6219882164کيخايي افوسي مهدي36079233943

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- اپيدميولوژي 5003روزانهخيرآزاد3840034612امامي سيدجمال44181171007

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- اپيدميولوژي 5003روزانهخيرآزاد2994108836قلعه خاني نيما44235174556

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 
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شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده دامپزشکي تهرانبورس اعزام خارج*- اناتومي وجنين شناسي مقایسه اي 4959بورسخيرآزاد4120202623زادسر نرگس44981232752

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- اناتومي وجنين شناسي مقایسه اي 5023روزانهخيرآزاد4120202623زادسر نرگس44981232752

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- انگل شناسي دامپزشکي 5005روزانهخيرآزاد2050081571زارع پورشوب سميه44982232754

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- انگل شناسي دامپزشکي 5005روزانهخيرآزاد3610243406شه بخش مهسا44997232789

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- انگل شناسي دامپزشکي 5058نوبت دومخيرآزاد4440025358گنجعلي تفرشي عليرضا44696208803

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- باكتري شناسي 5010روزانهخيرآزاد6249872280خرمالي محمود45297257733

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- باكتري شناسي 5010روزانهخيرآزاد4900145831شكري شيما44976232739

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- باكتري شناسي 5060نوبت دومخيرآزاد452659681زينلي الهام44990232771

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- بهداشت ابزیان 4992روزانهخيرآزاد2143107625ناييجي ناديا44579199020

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- بهداشت ابزیان 4992روزانهخيرآزاد2980055336يزداني انارکي الميرا44206172861

2050187701باعث مليكا44577199016
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- بهداشت ابزیان 5051نوبت دومخير

2141929873پورموسي غالمعلي45277257665
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- بهداشت خوراك دام 5001روزانهخير

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 

پرونده

شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام

سهميه 

مربي
دوره
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پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- بهداشت موادغذایي 5053نوبت دومخيرآزاد1250073359شجاع قره باغ سونيا44977232740

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- بهداشت وبيماري هاي پرندگان 4987روزانهخيرآزاد10765050حيدريان ويدا44994232776

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- بهداشت وبيماري هاي پرندگان 4987روزانهخيرآزاد3720088863دولتيابي سارا44165169572

2150116987ذبيحي پطرودي محمدطاها45261257608
رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و جانباز 

)

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- بهداشت وبيماري هاي پرندگان 5048نوبت دومخير

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 4973روزانهخيرآزاد4324300518جوادي امير44110165137

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 5038نوبت دومخيرآزاد440302358عبدي زاده کري بزرگ سينا45282257691

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك 4970روزانهخيرآزاد14926687صانعي درسا44963232705

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك 4970روزانهخيرآزاد12735701قرباني شميراني مهبد45268257633

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك 5036نوبت دومخيرآزاد4560049254حيدريان سعيد43936151831

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- پاتولوژي دامپزشکي 4982روزانهخيرآزاد13332635گلچين ديبا44985232757

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- جراحي دامپزشکي 4961روزانهخيرآزاد920976451کالته رحماني حميده43714134728

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- جراحي دامپزشکي 4961روزانهخيرآزاد11353929مزداراني پريسا44272177719

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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



شماره 
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شماره 

داوطلبي
سهميهكد ملينام خانوادگي و نام
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دوره

کد رشته 

محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- جراحي دامپزشکي 5030نوبت دومخيرآزاد2020290049رفيعي ياشار45279257678

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- رادیولوژي دامپزشکي 5027روزانهخيرآزاد2093510022رحماني وحيده43267102333

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- رادیولوژي دامپزشکي 5027روزانهخيرآزاد3240849224زنگيشه مهسا43272102341

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- رادیولوژي دامپزشکي 5069نوبت دومخيرآزاد5000001273ارامش فاطمه44965232716

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- فارماكولوژي دامپزشکي 5195روزانهخيرآزاد480085986اصغري مژگان44799214372

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- فارماكولوژي دامپزشکي 5196نوبت دومخيرآزاد3920217780عليمراديان داويد44301180314

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- فناوري توليدمثل دردامپزشکي 5016روزانهخيرآزاد1270327305گلستان فر عارفه43497119061

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- فناوري توليدمثل دردامپزشکي 5016روزانهخيرآزاد13884921مهاجرشجاعي تبسم44992232773

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- قارچ شناسي 5070نوبت دومخيرآزاد452659681زينلي الهام44990232771

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- كلينيکال پاتولوژي دامپزشکي 4978روزانهخيرآزاد440211824وفايي رعنا44984232756

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- كلينيکال پاتولوژي دامپزشکي 5042نوبت دومخيرآزاد2130175155نوشيرواني پرويز45269257638

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- مامایي وبيماري هاي توليدمثل دام 4967روزانهخيرآزاد780380517حسين ابادي ابراهيم43974155309

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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شماره 
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سهميه 

مربي
دوره
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محل
پردیس دانشکدهرشته گرایش

 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده دامپزشکي تهرانروزانه*- مامایي وبيماري هاي توليدمثل دام 4967روزانهخيرآزاد2281061426ناظري احسان44072162734

دانشکده دامپزشکي تهراننوبت دوم*- مامایي وبيماري هاي توليدمثل دام 5034نوبت دومخيرآزاد2281164748مهدوي روشن هادي43972155304

دانشکده علوم و فنون نوینروزانه/*- نانوبيوتکنولوژي /ریززیست فناوري 2662روزانهخيرآزاد4220054359حامدي نسب حامد42836247665

دانشکده علوم و فنون نوینروزانه/*- نانوبيوتکنولوژي /ریززیست فناوري 2662روزانهخيرآزاد4270050871خان محمدي سميه40935149247

دانشکده علوم و فنون نوینروزانه/*- نانوبيوتکنولوژي /ریززیست فناوري 2662روزانهخيرآزاد1090575432کالنتري دهقي سعيد42843247703

دانشکده علوم و فنون نویننوبت دوم/*- نانوبيوتکنولوژي /ریززیست فناوري 2683نوبت دومخيرآزاد946892571غيبي الهه40635133310

دانشکده علوم و فنون نوینفناوري انرژي روزانه*مهندسي سيستم هاي انرژي 4212روزانهخيرآزاد3860341804پيرو ستاره47582230474

دانشکده علوم و فنون نوینفناوري انرژي روزانه*مهندسي سيستم هاي انرژي 4212روزانهخيرآزاد4580111184صرافها حميد48082255560

دانشکده علوم و فنون نوینفناوري انرژي روزانه*مهندسي سيستم هاي انرژي 4212روزانهخيرآزاد2949897428گلزاري سودابه47295210498

دانشکده علوم و فنون نوینفناوري انرژي نوبت دوم*مهندسي سيستم هاي انرژي 4215نوبت دومخيرآزاد4839945101پورکيايي سيدمحسن47135200112

دانشکده علوم و فنون نوینسازه روزانه*مهندسي هوافضا3801روزانهخيرآزاد1360517707ستوده شادباد سينا43099105212

دانشکده علوم و فنون نوینسازه روزانه*مهندسي هوافضا3801روزانهخيرآزاد64676315فاتحي ناراب مهدي47723252781

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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 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده علوم و فنون نوینسازه نوبت دوم*مهندسي هوافضا3820نوبت دومخيرآزاد534855407مهدوي محمد47735252836

دانشکده محيط زیست تهرانانرژي ومحيطزیست روزانه*مهندسي سيستم هاي انرژي 4214روزانهخيرآزاد13732201حيدرعربي سپهر48120255633

دانشکده محيط زیست تهراناب وفاضالب نوبت دوم*مهندسي محيطزیست 4203نوبت دومخيرآزاد2110079142ميررضايي سيدمحمدامين46907183707

دانشکده محيط زیست تهراناب وفاضالب نوبت دوم*مهندسي محيطزیست 4203نوبت دومخيرآزاد13127403نبي بيدهندي امير48059255500

3875562941دياريان محمدامين48063255505
رزمنده  )ایثارگران 
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)

دانشکده محيط زیست تهرانمنابع اب روزانه*مهندسي محيطزیست 4197روزانهخير

دانشکده محيط زیست تهرانموادزایدجامد روزانه*مهندسي محيطزیست 4200روزانهخيرآزاد1600114156اکبرپورسراسكانرود فاطمه47548230390

دانشکده محيط زیست تهرانموادزایدجامد نوبت دوم*مهندسي محيطزیست 4204نوبت دومخيرآزاد6279971031سنايي مهسا47126199454

دانشکده محيط زیست تهرانموادزایدجامد نوبت دوم*مهندسي محيطزیست 4204نوبت دومخيرآزاد1728856957فهيمي نيا محمد46701168775

روزانه*- زبان فرانسه 5087روزانهخيرآزاد79525938طباطبایي نجما45006232913
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- زبان فرانسه 5087روزانهخيرآزاد12914789یاري نگار45008232920
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- زبان فرانسه 5087روزانهخيرآزاد944628370داوري تنها فهيمه45007232919
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- اموزش زبان روسي 5095روزانهخيرآزاد2143064330سامت خيراندیش ميالد45311257776
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي
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روزانه*- اموزش زبان روسي 5095روزانهخيرآزاد810027003تمدن فهيمه43718134762
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- اموزش زبان روسي 5095روزانهخيرآزاد4240120683حسيني نژاد سيدرضا45310257775
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- اموزش زبان روسي 5095روزانهخيرآزاد940952531یونس خواه عاطفه43719134763
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- اموزش زبان الماني 5098روزانهخيرآزاد66603323مقدسي صاین ميرحامد45316257784
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- اموزش زبان الماني 5098روزانهخيرآزاد54569591انصاري حميدرضا45322257790
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- اموزش زبان الماني 5098روزانهخيرآزاد451141113طهماسبي پيمان45321257789
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

نوبت دوم*- اموزش زبان الماني 5099نوبت دومخيرآزاد71315012ميثاقي نایيریکا45024232955
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- اموزش زبان انگليسي 5109روزانهخيرآزاد2920044494ایزدي احمد43418112278
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- اموزش زبان انگليسي 5109روزانهخيرآزاد4220015434صيادي علي44318182137
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- اموزش زبان انگليسي 5109روزانهخيرآزاد2080372645اسفندیاري مجتبي45350257948
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- زبان وادبيات انگليسي 5120روزانهخيرآزاد410062936تركمن نژاد حسين45362258004
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- زبان وادبيات انگليسي 5120روزانهخيرآزاد4989739086شعبان پور محمدباقر44517195050
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي
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روزانه*- زبان وادبيات انگليسي 5120روزانهخيرآزاد2280916398زراعت پيشه علي44083162789
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

روزانه*- زبان وادبيات انگليسي 5120روزانهبلهآزاد1375621505مهدي پورحدیقه عليرضا43389110267
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

نوبت دوم*- اموزش زبان انگليسي 5132نوبت دومخيرآزاد57354952قادرپناهي ليال45064233290
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

نوبت دوم*- اموزش زبان انگليسي 5132نوبت دومخيرآزاد72770147فهيمي زهرا45054233216
دانشکده زبان ها و ادبيات 

خارجي

دانشکده مطالعات جهانروزانه*- مطالعات امریکاي شمالي 1380روزانهخيرآزاد4723605703زیباكالم مفرد ستوده35950223009

دانشکده مطالعات جهانروزانه*- مطالعات امریکاي شمالي 1380روزانهخيرآزاد946439621هاشمي سيدجواد36982245694

دانشکده مطالعات جهاننوبت دوم*- مطالعات امریکاي شمالي 1399نوبت دومخيرآزاد4830021144طالبي سجاد35161199848

دانشکده علوم اجتماعي تهرانجامعه شناسي اقتصادي وتوسعه روزانه*جامعه شناسي 1206روزانهخيرآزاد75304325نوده فراهاني اسماعيل36678242573

دانشکده علوم اجتماعي تهرانجامعه شناسي اقتصادي وتوسعه روزانه*جامعه شناسي 1206روزانهخيرآزاد5589433061مفاخري باشماق جميل34553170084

دانشکده علوم اجتماعي تهرانجامعه شناسي فرهنگي روزانه*جامعه شناسي 1211روزانهخيرآزاد69974284پرنيان حميدرضا36698242721

دانشکده علوم اجتماعي تهرانجامعه شناسي فرهنگي روزانه*جامعه شناسي 1211روزانهخيرآزاد1531370446رسولزاده ميکایيل33115103379

دانشکده علوم اجتماعي تهرانجامعه شناسي مسایل اجتماعي ایران روزان*جامعه شناسي 1217روزانهخيرآزاد1467411949تراب نژاد نسيم33174107830

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى
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 دانشگاه تهران95اسامی پذیرفته شدگان مشروط آزمون دکتری تخصصی سال 

دانشکده علوم اجتماعي تهرانجامعه شناسي مسایل اجتماعي ایران روزان*جامعه شناسي 1217روزانهخيرآزاد1861372299اسمي زاده سارا35835221422

دانشکده علوم اجتماعي تهرانروزانه*- جامعه شناسي توسعه اجتماعي روستایي 1225روزانهخيرآزاد4431873678فقيه خراساني عباس علي36685242622

دانشکده علوم اجتماعي تهرانروزانه*- دانش اجتماعي مسلمين 1227روزانهخيرآزاد82839824عليمرداني فاطمه35848221625

دانشکده علوم اجتماعي تهرانروزانه*- دانش اجتماعي مسلمين 1227روزانهخيرآزاد4431862366كریم الدیني عاطفه35861221839

دانشکده علوم اجتماعي تهرانروزانه*- مردم شناسي 1228روزانهخيرآزاد6169975105منصوري مقدم منصور33593126121

دانشکده علوم اجتماعي تهرانروزانه*- مردم شناسي 1228روزانهخيرآزاد2971766764اذري نيا حميدرضا36677242559

4810003841تقي پور عباس34040145508

رزمنده  )ایثارگران 

،شاهد،آزاده و 

(جانباز 

دانشکده علوم اجتماعي تهرانجامعه شناسي فرهنگي نوبت دوم*جامعه شناسي 1238نوبت دومخير

دانشکده علوم اجتماعي تهرانجامعه شناسي مسایل اجتماعي ایران نوبت*جامعه شناسي 1240نوبت دومخيرآزاد1377317420صادقي جقه سعيد36662242477

دانشکده علوم اجتماعي تهراننوبت دوم*- جامعه شناسي توسعه اجتماعي روستایي 1244نوبت دومخيرآزاد5779706514كاظمي فرامرزي نعمت اله35085195743

پى اچ دى تست ؛ نخستين وب سايت تخصصى آزمون دكترى

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




