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آهایؼ هحیط  هحیط سیغت  4253
 سیغت

ًَبت 
 دٍم

 علی تقی سادُ-1 اعظن الْاهی راد-1 1
 هصطفی حاتوی-2
 حویذ عتباتی-3

 

علَم ٍ صٌایع  4298
 غذایی

تکٌَلَصی هَاد 
 غذایی

آرهیي هیزساپَر -1 1 رٍساًِ
 کَّذؽت

 

 هْذی ًادری-1
 هزین رحیوی پَر-2
 هغعَد قزباًی-3
 

 

علَم ٍ صٌایع  4304
 غذایی

هیکزٍبیَلَصی 
 هَاد غذایی

 عویزا عیغی سادُ-1 1 رٍساًِ
 

 آرسٍقزباًپَر-1
 هْغا علی کزد-2
 هْغا ًکتِ عٌج-3

 

علَم ٍ صٌایع  4308
 غذایی

ؽیوی هَاد 
 غذایی

  - هزین رحیوی پٌاُ-1 1 رٍساًِ
علَم ٍ صٌایع  4314

 غذایی
هٌْذعی هَاد ٍ 
طزاحی صٌایع 

 غذایی

 ارسٍ قزباًپَر-1 هْذی ًادری-1 1 رٍساًِ
 هحوذ دٍلت ابادی-2
 الْام آل حغیٌی-3

 

 عیذُ طیبِ حغیٌی-1 2 رٍساًِ  آبیاری ٍ سّکؾی 4432
 ًزگظ کفایتی-2

 صابز جوالی-1
 عویزا حغیي پَر-2
 عیذعلی هعاؽزی-3
حغیي ّادی ًیا -4

 کلَری هقذم
 ععادت اعفٌذیاری-5
 بْزًگ اؽَرٍى-6

 

ًَبت   آبیاری ٍ سّکؾی 4459
 دٍم

 هجتبی احذی-1 2
 هحغي عبذی-2

  هحوذرضا قزباًی-1
 عویزا حغیي پَر-1 حبیبِ ؽیباًی فزد-1 1 رٍساًِ  عاسُ ّای آبی 4440

 پزٍیي جعفزی-2
 فزؽتِ تزٍهیذُ-3

 

ًَبت   عاسُ ّای آبی 4464
 دٍم

 فزساد افزٍس-1 سّزا هعصَهی-1 1
  هحغي عبذی-2

 ًیوا راد-1 بٌْام داٍرًیا-1 1 رٍساًِ  اصالح ًباتات 4494
  طیبِ جعفزی-2

ًَبت   اصالح ًباتات 4552
 دٍم

1 - -  
فیشیَلَصی ٍ  علَم باغباًی 4591

 اصالح عبشیْا
عیذُ هجیذُ -1 سّزا کیاًی-1 1 رٍساًِ

 هحوذًضاد گٌجی
 رقیِ کزیوی-2
 الٍیي بابایی-3
 

 

فیشیَلَصی ٍ  علَم باغباًی 4605
اصالح درختاى 

 هیَُ

حغي فزّادی -1 2 رٍساًِ
 الٍیي بابایی-2
 

 ععیذ صوذی سریٌی-1
سّزاکیاًی -2
الْام جعفزی پَر -3
هحوذ حغي باقزی - 4
ًغیوِ پَری - 5
 هٌصَر صفزی-6

 

عیذُ هجیذُ -1 سّزا کیاًی-1 1 رٍساًِ گیاّاى سیٌتی علَم باغباًی 4615
 هحوذًضاد گٌجی

 الٍیي بابایی-2
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 داًا سادُ دباغ- 3
فیشیَلَصی ٍ  علَم باغباًی 4635

اصالح درختاى 
 هیَُ

ًَبت 
 دٍم

علی ًیک پَر ؽزیف -1 1
 آباد

- 
  

فیشیَلَصی ٍ  علَم باغباًی 4643
اصالح گیاّاى 
دارٍیی ادٍیِ 
 ای ٍ عطزی

ًَبت 
 دٍم

 - هاّیذُ حبیبی کلیبز-1 1

 

ًَبت   فیشیَلَصی دام 4682
 دٍم

  - هْذی ًجاری-1 1
بیواری ؽٌاعی  4734

 گیاّی
ٍیزٍط 

ؽٌاعی ٍ 
بیواریْای 

 ٍیزٍط گیاّی

 هْزی ضیغوی-1 قاعن ًصیزی-1 1 رٍساًِ
 سّزا کاؽیْا-2
  فاطوِ رحیوی-3

 سّزُ باسًٍذ-1 هزین پَرعظیوی-1 1 رٍساًِ جٌگلذاری علَم جٌگل 4777
 هحوذ رضایی پَر-2
عْیل عْیلی -3

 اصفْاًی

 

جٌگل ؽٌاعی  علَم جٌگل 4786
ٍ اکَلَصی 

 جٌگل

عْیل عْیلی سادُ -1 هحوذ رضایی پَر-1 1 رٍساًِ
 اصفْاًی

 اعواعیل الْی ًضاد-2
 حلیوِ اهیزیاى-3

 

تکثیز ٍ پزٍرػ  4812
 آبشیاى

 حویذرضا ًصیزی-1 2 رٍساًِ 
 صالح بٌام-2

 ًاصز ؽْزکی-1
 تکتن لَخی-2
 طاّز پَرصَفی-3
 علیزضا اصغزی هقذم-4
 سّزا عزب باالجلیٌی-5
عیذ یاعز عبذاهلل -6

 تبار

 

تکثیز ٍ پزٍرػ  4825
 آبشیاى

ًَبت  
 دٍم

احغاى اٍالدی -1 1
 قادیکالیی

-  
عول آٍری  4816

فزاٍردُ ّای 
 ؽیالتی

 اعظن صیاهیاى-1 2 رٍساًِ 
هعصَهِ کوالی ًجف -2

 اباد

هعصَهِ -1
 عوَسادخلیلی

ارػ جوؾیذی -2
 کَکٌِ

ٍثیقِ الغادات -3
 هیزباقزی

اهیزحغیي یادگاری -4
 ًاییٌی

 هحیا رضایی هٌؼ-5
 خذیجِ ًَرسایی- 6

 

عول آٍری  4827
فزاٍردُ ّای 

 ؽیالتی

ًَبت  
 دٍم

احغاى اٍالدی -1 1
 قادیکالیی

- 
 

تَلیذ ٍ بْزُ  4818
 بزداری

احوذرضا پیزعلی سفزُ -1 1 رٍساًِ 
 یی

 سّزا عزب باالجلیٌی-1
 حویذرضا ًصیزی-2
 عیذیاعزعبذاهلل تبار-3

 

تَلیذ ٍ بْزُ  4828
 بزداری

ًَبت  
 دٍم

علی رضا ا صغزی -1 حویذرضا ًصیزی-1 1
 هقذم

هبیي هؾک ابادی -2
 بٌْویزی

احغاى اٍالدی -3
 قادیکالیی

 

علَم ٍ هٌْذعی  4849
 آبخیشداری

 پزٍاًِ حاتوی-1 ایَب هزادی 1 رٍساًِ آب
 عیذ داًا حغاهی-2
 ععیذ رحوتی-3

 

علَم ٍ هٌْذعی  4867
 آبخیشداری

ًَبت  آب
 دٍم

 ععیذ علوی-1 بْزٍس هحغٌی-1 1
  ععیذ هغعَدی-2

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


