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الکترًٍیک-هٌْذظی ترق  رٍزاًِ لثَل   شیَا  خاًی 
 
 

دانشکده مهندسی 

 برق وکامپیوتر

الکترًٍیک-هٌْذظی ترق  رٍزاًِ لثَل  هحوَد  ظیف الْی 

الکترًٍیک-هٌْذظی ترق  رٍزاًِ لثَل  عثاض  کاهیار  

الکترًٍیک-هٌْذظی ترق  رٍزاًِ لثَل ّاشوی عطیِ  العادات    

الکترًٍیک-هٌْذظی ترق  رٍزاًِ لثَل  احعاى  ًَرٍززادُ 

لذرت-هٌْذظی ترق رٍزاًِ لثَل  تْرٍز  آدیٌِ آالچیك 

لذرت-هٌْذظی ترق رٍزاًِ لثَل  ظیذ هرتضی  تٌی ّاشوی دّکردی 

لذرت-هٌْذظی ترق رٍزاًِ لثَل  هیثن  َّشوٌذ 

خَدگرداىپردیط  لثَل لذرت-هٌْذظی ترق   رضا  دٍظتی 

هیذاى-هخاترات-هٌْذظی ترق رٍزاًِ لثَل  هعیي  ًَاتی 

هیذاى-هخاترات-هٌْذظی ترق رٍزاًِ لثَل  هرضیِ  ععگری 

کٌترل-هٌْذظی ترق  رٍزاًِ لثَل  علی  اظواعیلی جاجرم 

دانشکده مهندسی شیمی،نفت  هصطفی  آزادی هٌْذظی شیوی رٍزاًِ  لثَل

 وگاز

 دانشکده مهندسی مواد ومتالوشی اکثر  یارهحوذی هٌْذظی هَاد رٍزاًِ لثَل

 
تثذیل اًرشی–هٌْذظی هکاًیک  رٍزاًِ لثَل   داٍد  هحثَتی 

 

 دانشکده مکانیک

 

داٍطلة داٍد هحثَتی1رخیرُ  تثذیل اًرشی–هٌْذظی هکاًیک  رٍزاًِ   هحوذ  تَلوی 
داٍطلة داٍد هحثَتی2رخیرُ   

 
تثذیل اًرشی–هٌْذظی هکاًیک  رٍزاًِ  ظیذ حاهذ   هَظَی اٍریوی 

 لثَل

 

طراحی کارتردی)هکاًیک جاهذات (–هٌْذظی هکاًیک رٍزاًِ  هحوذ ّادی   صفری ًادری 

فیسیک ًجَهی–فیسیک  رٍزاًِ لثَل فیسیک دانشکده هْذی  جعفری هتِ کالّی   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



حالت جاهذ-فیسیک رٍزاًِ لثَل فیسیک دانشکده هرین  هجاّذ   
حالت جاهذ–فیسیک  شثاًِ  لثَل  ظیذاحوذ  پَرّاشوی 

شیوی تجسیِ –شیوی  رٍزاًِ لثَل   راضیِ  جاٍیذپَر 
 

شیمی دانشکده  

 رٍشٌک  کیشاًی فراّاًی  فیسیکشیوی –شیوی  رٍزاًِ لثَل

 زّرا  ظادات هیرحعیٌی  آلیشیوی –شیوی  رٍزاًِ لثَل

تمَی ظارٍکالیی  شمایك   آلیشیوی –شیوی  رٍزاًِ لثَل  

 لیال   لاظوی  آلیشیوی –شیوی  رٍزاًِ لثَل

رظتویزّرُ    ریاضی کارتردی پردیط خَدگرداى لثَل  دانشکده ریاضی 

فمِ ٍ هثاًی حمَق اظالهی -الْیات  رٍزاًِ لثَل   ظیذعذًاى  فالحی 

 
 
 

 دانشکده علوم انسانی

 

 
 

 

 رٍزاًِ 

 شثاًِ 
 پردیط خَدگرداى

ًتایج ایي رشتِ هتعالثاً اعالم هی  زتاى ٍ ادتیات فارظی

 گردد

 عثذالرحین   شیخی دیسگاُ زتاى ٍادتیات عرب رٍزاًِ لثَل

1رخیرُ  فرحٌاز  شاَّردی زتاى ٍادتیات عرب رٍزاًِ 

2رخیرُ  هحوذ  کالشی زتاى ٍادتیات عرب رٍزاًِ 
3رخیرُ  رحین   آررًیا زتاى ٍادتیات عرب رٍزاًِ 
4رخیرُ عرب زتاى ٍادتیات رٍزاًِ   ظیذ کاظن  رضَی پَر 

التصادی علَم رٍزاًِ لثَل   هرین    جعفری تراجی 

 

دانشکده اقتصاد،مدیریت 

 وعلوم اداری

 

 

1رخیرُ التصادی علَم رٍزاًِ   حاهذ   فرّوٌذ هعیي 
2رخیرُ التصادی علَم رٍزاًِ   حویذُ   احوذی زٍارم 
3رخیرُ التصادی علَم رٍزاًِ  غفاری ًصاداهیر حعیي      

تازاریاتی- تازرگاًی هذیریت رٍزاًِ لثَل  غالهرضا   اهیٌی خیاتاًی 

1رخیرُ  تازاریاتی- تازرگاًی هذیریت رٍزاًِ   یاٍر  تاتایی 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



رفتار ظازهاًی _ دٍلتی هذیریت رٍزاًِ لثَل دانشکده اقتصاد،مدیریت  ظیذًَیذ  رظَلی 

 وعلوم اداری

 

 

 

 

رفتار ظازهاًی _ دٍلتیهذیریت  شثاًِ  لثَل  صثا  ّذایتی فر 

هذیریت هٌاتع اًعاًی _هذیریت دٍلتی  رٍزاًِ لثَل  ظیذًَیذ  رظَلی 

1رخیرُ  هذیریت هٌاتع اًعاًی _هذیریت دٍلتی  رٍزاًِ   حعي  اهیری 
2رخیرُ هذیریت هٌاتع اًعاًی _هذیریت دٍلتی  رٍزاًِ   یاٍر  تاتایی 
هذیریت هٌاتع اًعاًی _هذیریت دٍلتی  شثاًِ لثَل  صثا  ّذایتی فر 
هالیهذیریت  _ صٌعتیهذیریت  رٍزاًِ لثَل  هرین  رظتویاى 

دانشکده روانشناسی وعلوم  تْارُ  ٌّری رٍاًشٌاظی  پردیط خَدگرداى لثَل

 تربیتی

 

 

 

 

1رخیرُ  فرزاًِ  تیذاری رٍاًشٌاظی  پردیط خَدگرداى 

2رخیرُ ًَدش هجتثی  هحوَدی رٍاًشٌاظی  پردیط خَدگرداى   

3رخیرُ  ظعیذ  صالحی رٍاًشٌاظی  پردیط خَدگرداى 

4رخیرُ  فاطوِ زهاًی اهیر رٍاًشٌاظی  پردیط خَدگرداى 

ترتیتی رٍاًشٌاظی پردیط خَدگرداى لثَل  طیثِ  لاری زادُ 

1رخیرُ ترتیتی رٍاًشٌاظی پردیط خَدگرداى   فاطوِ  زهاًی اهیر 

2رخیرُ ترتیتی رٍاًشٌاظی پردیط خَدگرداى   هجتثی  هحوَدی ًَدش 

آهَزشی هذیریت شثاًِ  لثَل  هحوذ علی   آرئیي 

1رخیرُ آهَزشی هذیریت شثاًِ    علیرضا  شاکری 
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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




