
 69-69ظرفیت دکتری  مرحله تکمیل)مشروط( اسامی پذیرفته شدگان                                   

 دوره گرایش –رشته  ردیف

 

 اسامی پذیرفته شدگان

 اصلی

 

اسامی پذیرفته شدگان 

 )ذخیره (

 توضیحات

 آبیاری و زهکشی 1
 پردیس

 خودگردان
- - 

عدم مراجعه 

 انطلبداو

 - هاجر عبادی مهناز نظامیوند چگینی روزانه بیوتکنولوزی کشاورزی 2

3 

 – اقتصاد کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و 

 محیط زیست

 - - احمد سلطانی روزانه

4 

علوم و صنایع غذایی 

میکروبیولوژی  –

 غذایی

 آرمین میرزاپور کوهدشت روزانه
 مالاحمدینجمه 

- 
 هاجر یوسفی کوپایی

9 
مدیریت حاصلخیزی و 

 زیست فناوری خاک
 - زهرا آقا محمدی غزاله سبحانی روزانه

9 
میوه  –علوم باغبانی 

 کاری
 روزانه

 زهرا میر فتاحی
 - مرضیه جعفری

 امیر رضایی

7 

 
 

 - - فرخنده ابراهیمی روزانه زراعت

 - - بهنام داودنیا روزانه نباتاتاصالح  8

 روزانه حقوق عمومی 6

 زهرا البرزی

 الهام حیدری - -

 فهیمه اسدی

11 
ه اندیش –علوم سیاسی 

 های سیاسی
 - - سعید دیندارلو روزانه

 

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 69-69ظرفیت دکتری  مرحله تکمیل)مشروط( شدگاناسامی پذیرفته                                   

 دوره گرایش –رشته  ردیف
 اسامی پذیرفته شدگان

 اصلی

 

اسامی پذیرفته 

 شدگان )ذخیره (

 توضیحات

11 
رم ن –مهندسی کامپیوتر 

 افزار
 - - روزانه

عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

12 
رم ن –مهندسی کامپیوتر 

 افزار

پردیس 

 خودگردان
- - 

عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

13 
 –مهندسی کامپیوتر 

 هوش مصنوعی

پردیس 

 خودگردان
- - 

عدم مراجعه 

 داوطلبان

 مهندسی مواد 14
پردیس 

 خودگردان
- - 

متعاقبا اعالم خواهد 

 شد

 جراحی دامپزشکی 19
پردیس 

 خودگردان
 - - مجتبی ساالری رفسنجانی

19 

 
 

 - - روزانه پاتولوژی
عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

 فارماکولوژی 17
پردیس 

 خودگردان
- - 

عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

 ادبیات انگلیسی 18
پردیس 

 خودگردان
 - - زهرا صادقی

انگلیسیادبیات  16  - - روزانه 
عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

 روزانه آموزش زبان انگلیسی 21

 حکیمه ایوبیان

 علی اکبر آریامنش - -

 یکنوید نصرالهی شهر

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

 69-69دکتری  ظرفیت تکمیلمرحله )مشروط(  اسامی پذیرفته شدگان                              

 دوره گرایش –رشته  ردیف

 

 اسامی پذیرفته شدگان

 اصلی

 

اسامی پذیرفته شدگان 

 )ذخیره (

 توضیحات

 - - روزانه آنالیز  -ریاضی  21
عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

 - - روزانه جبر  -ریاضی  22
عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

 - - روزانه معدنی - شیمی 23
عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

 - - روزانه آلی -شیمی  24
عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

 - - روزانه فیزیک -شیمی  29
عدم کسب نمره حد 

 نصاب الزم

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


