
 

 رشته هاي  ادبیات و علوم انسانی

 

 عصبی عضالنی                     -فیزیولوژی ورزشی  رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

پردنجانیفروغی عباس  5  2293 عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 523921 

 2293                     عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 516263 عوض پور سحر  2

 

 زبان و ادبیات فارسی                                          رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2565 زبان و ادبيات فارسی 222492 شاهی الهه 5

 2565 زبان و ادبيات فارسی 526226 سهرابی حسين 2

 

 ادبیات عرفانی                    –زبان و ادبیات فارسی     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 سودابه 5
 فرهادي

زبان و ادبيات فارسی  576454

                    ادبيات عرفانی

2522 

 

 تاریخ اسالم                           –تاریخ   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5569 تاريخ اسالم 222212 میرزایی مهر آبادی زینب  5

 5569 تاريخ اسالم 544127 جو رذآ بشیر  2

 

 تاریخ ایران بعد از اسالم                             –تاریخ     رشته:     

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 532665 ذهابی مجتبی  5

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 523121 کرمعلی اکرم  2

 

 روانشناسی                                 رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5319 روانشناسی 552256 محمودی اقدم منصور  5

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 روانشناسی تربیتی                               رشته:

 رشته محلكد  نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5394 روانشناسی تربيتی 222142 حسنی اکرم  5

 5394 روانشناسی تربيتی 535426 خدایی سجاد  2

 5394 روانشناسی تربيتی 224356 طاهری عفت  9

 

 زبان و ادبیات عرب                                        رشته:

 رشته محلكد  نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2243 زبان وادبيات عرب 521676 بهدانی صفرپور زهرا  5

 2243 زبان وادبيات عرب 229264 ابوالقاسمی جم نگین  2

 

 زبان و ادبیات عرب )پردیس(                    رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2266                  ادبيات عرب )پرديس(زبان و  576722 کیانی سمیه  5

 2266                  زبان و ادبيات عرب )پرديس( 512216 عبودی سیدحسن  2

 

 اقتصاد و علوم اداري رشته هاي

 علوم اقتصادی                                                       رشته:      

 كد رشته محل نام رشته محل داوطلبیشماره  نام خانوادگی نام رديف

 5592 علوم اقتصادي 537463 كاردگر راضيه  5

 5592 علوم اقتصادي 553427 موسوي بقيت اله  2

 رفتار سازمانی                          –مدیریت دولتی  رشته:   

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5447 رفتار سازمانی -مديريت دولتی 521233 موسی زاده بهروز 5

 5447 رفتار سازمانی -مديريت دولتی 527945 حزنی سيدعلی  2

 

 منابع انسانی               –مدیریت دولتی     رشته:    

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5411               دولتی  منابع انسانی مديريت 252525 اسماعيلی سعيده  5

 

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 علوم پايهرشته هاي  

 شیمی آلی –شیمی    رشته:

 

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2422 شيمی آلی 532222 خانلري طيبه 5

 2422 شيمی آلی 532222 سوري لكی زينب 2

 

 

 شیمی تجزیه                                                     –شیمی    رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2442 شيمی تجزيه 532267 دالوند كلثوم  5

 2442 شيمی تجزيه 549957 معين فر مرجان  2

 2442 شيمی تجزيه 573211 شريفی علی  9

 2442 شيمی تجزيه 521462 فرجيان فرشته  4

 2442 شيمی تجزيه 532262 منصوري فروغ  1

 2442 شيمی تجزيه 222137 فراهانی بهاره  6

 

 كشاورزيرشته هاي  

 

           سازه های آبی رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4442 آبیسازه های  533421 جمشيدي آزاده  5

 

 آب                                                   -علوم و مهندسی آبخیزداری     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4215 علوم و مهندسی آبخيزداري 542597 آذين مهر مريم  5

 

 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل                    -علوم جنگل رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4722 علوم جنگل 532472 دلفان سعيده  5

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 جنگلداری                     -علوم جنگل   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4773 علوم جنگل 529715 صادقيان حامد  5

 4773 علوم جنگل 522392 دلپسند سحر 2

 زراعت                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4153 زراعت 535396 همتی سعيد  5

 4153 زراعت 532425 غالمی شكوفه  2

 

 بیوتکنولوژی کشاورزی                                 رشته: 

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4194                             بيوتكنولوژي كشاورزي 577162 عزيزي زهرا 5

 4194                             يكشاورزبيوتكنولوژي  292362 لونی فاطمه  2

 

 اصالح نباتات                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4436 اصالح نباتات 532925 زارع سارا  5

 

 زراعت )پردیس(                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4173 زراعت )پرديس(                                                   225251 ساكی نژاديان دزفولی احسان  5

 

 

 

 تکمیلی دانشگاه لرستان (( )) مديريت تحصیالت

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


