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 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 اصالح نباتات سارا زارع  1

 اصالح نباتات مانی معرفت زاده  2

 اصالح نباتات امیرعباس تقی زاده  3

 اصالح نباتات  فاطمه جاوید  4

 اصالح نباتات  محمدجعفر زمانی  5

 اصالح نباتات  گوهرچینیهوشنگ   6

 اصالح نباتات مهدي حسنلو  7

 اصالح نباتات قادر غفاري  8

 اصالح نباتات محمدرضا شمس  9

 اصالح نباتات محمدکاظم شفازاده  10

 اصالح نباتات معصومه نصیري مقدم  11

 اصالح نباتات کیانوش زنگنه  12

 اصالح نباتات نوريافسانه   13

 اصالح نباتات اخالقفرزاد خوش   14

 اصالح نباتات شکوفه خاندانی  15

 اصالح نباتات  مهین پوراسمعیل  16

 اصالح نباتات  بهروز پیمان  17
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 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

  زراعت  مژگان محمدي آذر  1
  زراعت  پریسا شیخ نواز جاهد  2
 زراعت سورا قاسمی گرمی  3

 زراعت مینا آقابابادستجردي  4

 زراعت رامین سلطانی  5

 زراعت لیلی گلچین  6

 زراعت مرتضی نورعلی زاده  7

 زراعت نادر محمدي  8

 زراعت فاطمه محمدخانی  9

 زراعت میالد همتی  10

 زراعت فاطمه چهارلنگ بدیل  11

 زراعت  علیرضا قلی زاده  12

 زراعت  پروین حجازي راد  13

 زراعت  عباس نصیري ده سرخی  14

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 کشاورزي بیوتکنولوژي  الهام تقی پور  1

 بیوتکنولوژي کشاورزي  فهیمه میرزایی  2

 بیوتکنولوژي کشاورزي  شیما کرمی  3

 بیوتکنولوژي کشاورزي  پرتوينسترن   4

 بیوتکنولوژي کشاورزي  طاهره تاجیک  5

 بیوتکنولوژي کشاورزي  فاطمه هاشمی  6

 بیوتکنولوژي کشاورزي  صبا نجاتی زاده  7

 بیوتکنولوژي کشاورزي فاطمه جاوید  8

 بیوتکنولوژي کشاورزي مریم خضري  9

 بیوتکنولوژي کشاورزي مرتضی سالک جاللی  10

 بیوتکنولوژي کشاورزي  معصومه فالح زیارانی  11

 بیوتکنولوژي کشاورزي امین سهندي  12

 بیوتکنولوژي کشاورزي عرفان شاه منصوري  13

 بیوتکنولوژي کشاورزي معصومه صفري  14

 بیوتکنولوژي کشاورزي پریسا دریانی  15

 بیوتکنولوژي کشاورزي سیمین طاهري اردستانی  16

 بیوتکنولوژي کشاورزي زینب بهاري  17

 بیوتکنولوژي کشاورزي  علی اصغر صفري  18

 ردیف

  علوم دامیگروه  - دانشکده کشاورزي

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 ژنتیک و اصالح دام  شهال نعمت الهیان  1

 ژنتیک و اصالح دام  لیال دانش مقدم  2

 ژنتیک و اصالح دام  ثریا رفیعی  3

 ژنتیک و اصالح دام  سارا ندري  4

 ژنتیک و اصالح دام قربان الیاسی زرین قبایی  5

 ژنتیک و اصالح دام شجاع جعفري  6

 ژنتیک و اصالح دام نجمه فاضلی مقدم کیسمی  7

 ژنتیک و اصالح دام  نرگس مداحی  8

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 ترویج و آموزش کشاورزي  طاهره زبیدي  1

 ترویج و آموزش کشاورزي  حلیمه رزمی  2

 ترویج و آموزش کشاورزي  مریم گلباز  3

 ترویج و آموزش کشاورزي  فاطمه کاظمی  4

 ترویج و آموزش کشاورزي  عبدالحلیم کر  5

 کشاورزيترویج و آموزش   زهرا ربیعی  6

 ترویج و آموزش کشاورزي اسماعیل اخبار  7

 ترویج و آموزش کشاورزي سیامک نبی زاده  8

 ترویج و آموزش کشاورزي عاطفه دماوندي  9

 ترویج و آموزش کشاورزي  مهرداد مجتهدي  10

 ترویج و آموزش کشاورزي  محمدجواد زالی پور  11

 کشاورزيترویج و آموزش   محمود ثابت دیزاوندي  12
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 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 توسعه روستایی  پروانه صفري الموتی  1

 توسعه روستایی  پیام معمارباشی  2

 توسعه روستایی  سیدحسن اسعدي خوب  3

 توسعه روستایی اسماعیل اخبار  4

 توسعه روستایی دماوندي عاطفه  5

 توسعه روستایی عبدالحیم کر  6

 توسعه روستایی  پیمان پدرام  7

 توسعه روستایی  وحید یعقوبی  8

 توسعه روستایی  احسان بشارت اوچ تپه  9

 توسعه روستایی  محمدجواد زالی پور  10

 توسعه روستایی  مهرداد مجتهدي  11

 توسعه روستایی  محمد اسدالهی    12

 توسعه روستایی  فهیمه برخوردار    13

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره
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 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیعلوم باغبانی گرایش  مهدي شیردل  1

 گیاهان زینتیعلوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و  مهدیه میرزائی مشهود  2

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی صابر شکري  3

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی  مرضیه جعفري  4

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی  هادي جعفري  5

 گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتیعلوم باغبانی   محمد عدلی پور  6

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی  فرشته محرمی  7

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی  ارسالن فداکار  8

 زینتیعلوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان   سپیده طهماسبی    9

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی  حسین سرتیپ کرده    10

  علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی  سید موسی موسوي    11
 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی  بهناز اکبریان    12

 باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی علوم  زهره سیاح هشجین    13
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 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 فیزیولوژي و اصالح سبزيعلوم باغبانی گرایش  بهاره رئیسی قلعه نائینی   1

 سبزيعلوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح  یوسف جهانی جلودار  2

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي فروغ صیدپور  3

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  نعیمه سوسرایی  4

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  هادي لطفی  5

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  قاسم اخباري فر  6

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  سمیه بهادري  7

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  مریم زارع  8

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  زیبا حسن زاده    9

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  محمدابراهیم رنجبر نیاکی    10

 باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزيعلوم   سکینه صدري     11

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  محمدحسین باقري    12

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  میثم محمدي    13

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح سبزي  مهدي جواهري    14

 فیزیولوژي و اصالح سبزيعلوم باغبانی گرایش   زهرا کیانی    15

  

  

  

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 میوه درختان فیزیولوژي و اصالحعلوم باغبانی گرایش  حسین فریدونی  1

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه محمدحسن باقري  2

 باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوهعلوم  محمد عدلی پور  3

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  بهاره قربانی  4

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  محمدسرسیفی  5

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  مریم مقدوري  6

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  مهشید غفوري  7

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  صابر صادق پور  8

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  مهناز عبداللهی    9

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  سعید صمدي زرینی    10

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  محمود حسینی نیا    11

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  سمیه رفیعی    12

 علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و اصالح درختان میوه  مهدي جواهري    13
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 عنوان رشته خانوادگینام و نام 

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش  آیدین شکاري  1

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش  قاسم اقلیما  2

  و عطري ادویه ايفیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی علوم باغبانی گرایش  منصوره توان  3

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   لیال فرضایی  4

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   مهدي شیردل  5

  و عطري ادویه ايفیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی علوم باغبانی گرایش   ژاله محسن عراقی  6

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   مهسا امین نژاد  7

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   فاطمه گذاري  8

  و عطري ادویه اي فیزیولوژي و اصالح گیاهان داروییعلوم باغبانی گرایش   محمد عدلی پور  9

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   رضا بهمنی  10

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   سیدمجیده محمدنژاد گنجی  11

  و عطري گیاهان دارویی ادویه ايفیزیولوژي و اصالح علوم باغبانی گرایش   سارا رضی گندمانی  12

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   علی خلقی اشکلک  13

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   مرضیه رحیمی ریزي  14

  و عطري اصالح گیاهان دارویی ادویه ايفیزیولوژي و علوم باغبانی گرایش   مجتبی خرمی  15

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   الهه آرمیون  16

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   سکینه صدري  17

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   کمال صالحی جعفرآبادي  18

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   زهرا کیانی  19

  و عطري فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی ادویه ايعلوم باغبانی گرایش   الهام جعفر پور  20

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره

 ردیف

  مهندسی خاك گروه علوم و -دانشکده کشاورزي

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك مژده خلیل پور  1

 مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك نادر خادم مقدم ایگده لو  2

 مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك منصور پارسازاده  3

  

 ردیف
  گروه علوم و مهندسی خاك -دانشکده کشاورزي

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 )زمینه حفاظت و مدیریت خاك(مدیریت منابع خاك احسان قزلباش  1

 

 ردیف

  گروه علوم و مهندسی خاك -دانشکده کشاورزي

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 )زمینه اراضی و پدومتري(مدیریت منابع خاك مهیار مشتاقی  1

 )زمینه اراضی و پدومتري(خاكمدیریت منابع   حسن محمدي  2

 )زمینه اراضی و پدومتري(مدیریت منابع خاك  آیدا بخشی خرمدره  3

  

 ردیف

  علوم دامیگروه  -دانشکده کشاورزي

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام  امیر حسین علیایی  1

 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام   شهره تاروردي سرابی  2

 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام   مرتضی مظفري آزاد  3

 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام   میرآیدین یوزباشی  4

 )پردیس سهروردي دانشگاه زنجان(تغذیه دام   تورج پازیاو    5

  

 ردیف

  گیاه پزشکیگروه  -دانشکده کشاورزي

 عنوان رشته نام خانوادگینام و 

 بیماري شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهی سعید قاسمی اسفهالن  1

 بیماري شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهی  علیرضا جوادي  2

 بیماري شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهی  فاطمه سلیمی  3

 بیماري شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهی  تهمینه نعیم آبادي  4

 بیماري شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماري شناسی گیاهی  مسلم موسویان    5

  

 ردیف
  گیاه پزشکیگروه  -دانشکده کشاورزي

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 گیاهی عنوان گرایش پروکاریوت هاي بیماري زاي گیاهیبیماري شناسی  الهه واثقی خوندایی  1

  

  

  

  

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره

 ردیف

  گروه علوم دامی -دانشکده کشاورزي

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 تغذیه دام  فاطمه احمدي  1

 تغذیه دام   فاطمه مکاري  2

 تغذیه دام   رحمان ابن عباسی  3

 تغذیه دام   سهیال طاهرخانی  4

 تغذیه دام   محمد طاهري  5

 تغذیه دام   سوسن خانی پور  6

 تغذیه دام   ادهزحسین حسین   7

 تغذیه دام   حلیمه سوري  8

 تغذیه دام   مریم نوبخت  9

 تغذیه دام   مرتضی ادیبی  10

 تغذیه دام   سمانه اصغري  11

 تغذیه دام   سیدمحمدمیر بهبهانی  12

 تغذیه دام   حاتم حاتمی  13

 تغذیه دام   کیکاوسیمهدي   14

 تغذیه دام   الهه السادات امینی  15

 تغذیه دام   علیرضا رستم خانی  16

 تغذیه دام   الهام عزیز آبادي  17

 تغذیه دام   آنا شیخ علی پور  18

 تغذیه دام   مرتضی کاظمی  19

 تغذیه دام   مجتبی کریمی  20

 تغذیه دام   رضا اشکانی فر  21

 تغذیه دام   حجت صفري  22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره

 ردیف

  عمران-دانشکده مهندسی 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 ژئوتکنیک گرایش  عمرانمهندسی  رضا رسولی  1

 مهندسی عمران گرایش  ژئوتکنیک  مهدي بایرام نژاد  2

 مهندسی عمران گرایش  ژئوتکنیک  بهزاد سعیدي  3

 ژئوتکنیکمهندسی عمران گرایش    علی ماهیگیر  4

 

 ردیف

ی 
دس

مهن
ده 

شک
دان

-
ران

عم
  

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

  سازه گرایش عمران مهندسی   رضا افضل سلطانی  1
  مهندسی عمران  گرایش سازه کیان اغنی  2
  مهندسی عمران  گرایش سازه  بهروز وفایی  3
  مهندسی عمران  گرایش سازه  سپیده اقاعلی زاده پیراقوام  4
  مهندسی عمران  گرایش سازه  سیدمحمد حسینی  5
  مهندسی عمران  گرایش سازه  سیدجاهد محمدي  6
  مهندسی عمران  گرایش سازه  مجتبی حنطه  7
  مهندسی عمران  گرایش سازه  محدثه صادق پور    8

  

 ردیف

  گروه برق –مهندسی دانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 الکترونیکمهندسی برق گرایش  شیما پویان   1

 مهندسی برق گرایش الکترونیک  شیوا خانی  2

 مهندسی برق گرایش الکترونیک  صفا طالبی  3

 مهندسی برق گرایش الکترونیک  زهرا دشتبان  4

  

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی  گروه برق –مهندسی دانشکده  ردیف

 قدرتمهندسی برق گرایش  مهدي زارعی  1

  

 ردیف
گروه  –مهندسی دانشکده 

  کامپیوتر

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 و رباتیکز هوش مصنوعیمهندسی کامپیوتر گرایش  فاطمه فتحی نژاد  1

 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز  حمید شیخ ویسی  2

 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز  علی جراحی  3

  

  

  

  

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره

 ردیف

  گروه فیزیک-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 نانو ساختارهانانو فیزیک گرایش -علوم و فناوري نانو پریسا طراوتی احمد  1

 نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها-علوم و فناوري نانو  مژگان مهدي زاده رخی  2

 گرایش نانو ساختارهانانو فیزیک -علوم و فناوري نانو  پرینوس ودادي  3

 نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها-علوم و فناوري نانو  وحید محمدحسینی  4

 نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها-علوم و فناوري نانو  بنفشه اسکندریون  5

 نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها-علوم و فناوري نانو  حجت امراللهی بیوکی  6

  

 ردیف

  فیزیک گروه-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 چگالفیزیک گرایش ماده  نازیال ضرابی نیا  1

 فیزیک گرایش ماده چگال  امید سلطانی  2

 فیزیک گرایش ماده چگال  احسان رحمتی زاد  3

 فیزیک گرایش ماده چگال  شبنم صفري شاطري  4

 فیزیک گرایش ماده چگال  بهاره فیضی مهذب  5

 فیزیک گرایش ماده چگال  فاضل زادهمرتضی   6

 فیزیک گرایش ماده چگال  فائزه جنابی اسکوئی  7

 فیزیک گرایش ماده چگال  آمنه حبیبی سوها  8

  

 ردیف
  گروه فیزیک-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 هسته اي فیزیک گرایش  جواد شیبانی  1

 فیزیک گرایش هسته اي   زهرا تقویان  2

 

 ردیف

  گروه فیزیک-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 اتمی و مولکولیفیزیک گرایش   سپیده طاهر زاده  1

 فیزیک گرایش اتمی و مولکولی محدثه ویسی  2

 فیزیک گرایش اتمی و مولکولی  سیده فاطمه شم آبادي  3

 فیزیک گرایش اتمی و مولکولی  مژگان مهدیزاده رخی  4

  

 ردیف
  گروه فیزیک-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 نانوفوتونیکنانوفیزیک گرایش –علوم و فناوري نانو  محسن قادري  1

 نانوفیزیک گرایش نانوفوتونیک–علوم و فناوري نانو   آیدین اشرفی  2

  

  

  

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره

  

 ردیف

  گروه فیزیک-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 ینجومفیزیک گرایش فیزیک  شهبازيمژگان   1

 فیزیک گرایش فیزیک نجومی  عالیه باقري تودشکی  2

 فیزیک گرایش فیزیک نجومی  عباس رابونیک  3

 فیزیک گرایش فیزیک نجومی  اسداله صفایی  4

 فیزیک گرایش فیزیک نجومی  فاطمه کیانی خو  5

 فیزیک گرایش فیزیک نجومی  زهرا حسنی  6

  

 ردیف

  گروه شیمی-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 شیمی معدنیشیمی گرایش  مهسا عباسی آزاد  1

 شیمی گرایش شیمی معدنی  سهیال کریمی  2

 شیمی گرایش شیمی معدنی  سیما عطار نصرتی  3

  

 ردیف

ده 
شک

دان
لوم

ع
-

می
 شی

روه
گ

  

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 شیمی فیزیکشیمی گرایش  سیده مریم هاشمی  1

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  شبنم برجی  2

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  سپیده صفري  3

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  رسول نیازمند  4

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  شبنم ندرلو  5

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  امین باالوندي  6

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  سحر احسانی تبار  7

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  مریم باقرپور  8

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  معصومه کیهانیان  9

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  مرتضی واعظی  10

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  حمزه جاویدي  11

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  علیرضا قاسمی  12

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  رحیم عباسی  13

 گرایش شیمی فیزیک شیمی  زینب علیزاده  14

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  سهیال شرفی نیا  15

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  فاطمه حسن نژاد  16

 شیمی گرایش شیمی فیزیک  مهدي غفاري  17

  

  

  

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره

 ردیف

ده 
شک

دان
لوم

ع
-

می
 شی

روه
گ

  

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 شیمی تجزیهشیمی گرایش  حسام دانشیار  1

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  ژیال آذري  2

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  سلیمه گوهري کهنه شهري  3

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  فرزانه محمدي انایی  4

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  محمودرضا نیستانی  5

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  ندا معمارباشی  6

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  فریبا استوار هللا کا  7

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  عزیزيجواد   8

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  زهرا پوراکبري  9

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  هادي بابایی سیاه گل  10

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  اعظم صفرنژاد  11

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  زهره سعیدي شیراز  12

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  نرگس واعظی  13

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  جواد قربانی  14

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  فریدون صادقی  15

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  ساناز اکبرزاده  16

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  پریا رضوي باباکلک  17

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  الهامه محمدپور قورچی  18

 شیمی گرایش شیمی تجزیه  حمید دریانی  19

  

 ردیف

ده 
شک

دان
لوم

ع
-

می
 شی

روه
گ

  

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 شیمی آلیشیمی گرایش  آالله دباغی  1

 شیمی گرایش شیمی آلی  لیال عونی  2

 شیمی گرایش شیمی آلی  حامد لشگري  3

 شیمی گرایش شیمی آلی  هما کهزادي  4

 شیمی گرایش شیمی آلی  مهري محمودي  5

 آلیشیمی گرایش شیمی   هادي پارسا جم  6

 شیمی گرایش شیمی آلی  ساناز سونی  7

 شیمی گرایش شیمی آلی  کیانا فرجی نیا  8

 شیمی گرایش شیمی آلی  لیال باقري  9

 شیمی گرایش شیمی آلی  سارا پیامی فرد  10

 شیمی گرایش شیمی آلی  علی خدایاري  11

 شیمی گرایش شیمی آلی  عزیز احمدي خانقاه   12

 شیمی گرایش شیمی آلی  حسن علم قلیلو  13

 شیمی گرایش شیمی آلی  فرزاد علیجانی چالکی  14

 شیمی گرایش شیمی آلی  علی اصغر وزینی محمود  15

 شیمی گرایش شیمی آلی  سید ابوالفضل سیدي گرم چشمه  16

 شیمی گرایش شیمی آلی  صونیا رامین  17

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره

 شیمی گرایش شیمی آلی  راحله فراهانی  18

 شیمی گرایش شیمی آلی  نافعزهرا توحیدي   19

 شیمی گرایش شیمی آلی  حامد صدیقیان  20

 شیمی گرایش شیمی آلی  مهین سلطانی  21

 شیمی گرایش شیمی آلی  مجتبی نمرودي  22

 شیمی گرایش شیمی آلی  فائزه خسروي   23

 شیمی گرایش شیمی آلی  مجتبی قدیمی یاري  24

 شیمی گرایش شیمی آلی  فرزانه قباخلو  25

 شیمی گرایش شیمی آلی  شیرین شبانی  26

 شیمی گرایش شیمی آلی  پریسا فرید آتشگاه  27

 شیمی گرایش شیمی آلی  سحر دستمرد  28

 شیمی گرایش شیمی آلی  علی قلی پور  29

  

 ردیف

  گروه ریاضی-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 آنالیزریاضی محض گرایش  فرزانه زاج  1

 ریاضی محض گرایش آنالیز  فرشته بهبودي  2

 ریاضی محض گرایش آنالیز  مریم موسوي  3

  

 ردیف
  گروه ریاضی-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 جبرریاضی محض گرایش  شقایق رحمنی  1

 ریاضی محض گرایش جبر  فرزانه مومبنی گرمسیري  2

  

 ردیف
  گروه ریاضی-علومدانشکده 

 عنوان رشته نام خانوادگینام و 

 ریاضی کاربردي  محمدرضا بنابی فرد  1

 ریاضی کاربردي   زهرا اسماعیل زاده   2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره

 ردیف
گروه -علوم انسانیدانشکده 

  زبان و ادبیات فارسی

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 زبان و ادبیات فارسی سمیه قاسمی پور فتاتویی  1

 زبان و ادبیات فارسی  سامیانکبري قدیري   2

 زبان و ادبیات فارسی  هادي یزدانی  3

  

 ردیف

ده 
شک

دان
انی

انس
وم 

عل
-

افیا
جغر

وه 
گر

  

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 برنامه ریزي شهري ي پورمهدي شیر  1

 برنامه ریزي شهري  آیدین ترکمه  2

 برنامه ریزي شهري  حیدر صالحی  3

 برنامه ریزي شهري  فضل اله کریمی  4

 برنامه ریزي شهري  صدیقه سرگلزایی  5

 برنامه ریزي شهري  اکبر حمیدي  6

 برنامه ریزي شهري  حسین شکري پور دیزج  7

 برنامه ریزي شهري  سمیه محمدي  8

 برنامه ریزي شهري  حسین حسین خواه  9

 برنامه ریزي شهري  باقر احمدي  10

 ریزي شهريبرنامه   لیال وثوقی راد  11

 برنامه ریزي شهري  روح اهللا میرزاده  12

 برنامه ریزي شهري  پوران کرباسی  13

 برنامه ریزي شهري  زهرا آربونی  14

 برنامه ریزي شهري  مریم اسماعیلی  15

 برنامه ریزي شهري  هادي تارقلی زاده  16

 برنامه ریزي شهري  فرانک بهدوست  17

 ریزي شهريبرنامه   محمدحسن نظري  18

 برنامه ریزي شهري  سهیال اندیشه  19

 برنامه ریزي شهري  رامین شریفی  20

 برنامه ریزي شهري  صدیقه محمدپناهی  21

  

 ردیف
  گروه جغرافیا-علوم انسانیدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 آب و هواشناسی شهري سولماز مطلبی زاد  1

  

 ردیف
  گروه جغرافیا-انسانیعلوم دانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 مخاطرات آب و هوایی طاهره کریمی  1

  

 ردیف
  گروه جغرافیا-علوم انسانیدانشکده 

 عنوان رشته نام و نام خانوادگی

 تغییرات آب و هوایی نرگس حسامی  1

 تغییرات آب و هوایی  رستگار محمدي  2

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



  95دکتري– اسامی افراد ذخیره
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