
رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

آموزش زبان انگلیسیآرزو شریف راد1

آموزش زبان انگلیسیمهدی علی محمدی2

آموزش زبان انگلیسیمصطفی نظری عباس بالغی3

آموزش زبان انگلیسیمنیره نوروزی4

آموزش زبان انگلیسیسمیرا کاظم پوریان ممقانی5

آموزش زبان انگلیسیپریسا کوگانی بهاروند6

آموزش زبان انگلیسیمریم صبوری7

آموزش زبان انگلیسیسمیرا یاقوتی8

آموزش زبان انگلیسیفاطمه مهندس سامانی9

آموزش زبان انگلیسیزهره دهقان نژاد10

آموزش زبان انگلیسیپرستو هراتی مختاری11

آموزش زبان انگلیسیآمنه رمضانی12

ترجمهزهرا فکوری1

ترجمهسمیر حسنوندی2

ترجمهاحسان طائبی3

ترجمهمحمد تقوی نژاد4

ترجمهامیر رئیس اوژن5

ترجمهسعید زرگریان6

ترجمهمینا میرزائی7

ترجمهمیالد مهدی زاده خانی8

ترجمهشبنم نادری9

ترجمهحمیده نعمتی لفمجانی10

ترجمهرسول فیروزی11

زبانشناسیالله موالئی1

زبانشناسیراحله نعمتی2

زبانشناسیمحسن طاهری3

اسامی متقاضیان واجد شرایط شرکت در مصاحبه دکتری بدون آزمون سال 

(سهمیه استعداد درخشان  ) 96-97تحصیلی 

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی- 96دکتری بدون آزمون سال 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



زبانشناسیسارا شوقی جوان4

زبانشناسیصدیقه کاوسی تاجکوه5

زبانشناسیپریسا سادات میر نژاد6

زبان و ادبیات فارسیسارا پورفرح1

زبان و ادبیات فارسیآمنه عرفانی فرد2

زبان و ادبیات فارسیحانیه روحانی نژاد3

زبان و ادبیات فارسیطیبه شیخ ویسی4

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانزهرا اسدی1

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانلیال کیا شمشکی2

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانفریبرز نظری سینا3

رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

حقوق بین الملل عمومیپویا برلیان1

حقوق بین الملل عمومینیلوفر سعیدی2

حقوق بین الملل عمومیمهسا رضا قلی3

حقوق بین الملل عمومیسیدحسین موسوی فر4

حقوق بین الملل عمومیاحسان حسن زاده5

حقوق بین الملل عمومیامیرفامیل زوار جاللی6

حقوق بین الملل عمومیسرور فرخ احمدی7

حقوق بین الملل عمومیامیر ارسالن اسکندری8

حقوق جزا و جرم شناسیسحر سهیل مقدم1

حقوق جزا و جرم شناسیطلعت جمالی2

حقوق جزا و جرم شناسیزهرا فرهادی آالشتی3

حقوق جزا و جرم شناسیمهران پرسته4

حقوق جزا و جرم شناسیفرشته صالحی5

حقوق جزا و جرم شناسینادر علیزاده سرشت6

حقوق خصوصیعلی یوسفی1

حقوق خصوصیسیده میترا موسوی2

حقوق خصوصیمهرناز مختاری3

دانشکده حقوق و علوم سیاسی- 96دکتری بدون آزمون سال 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



حقوق خصوصیسعیده علیزاده4

حقوق خصوصیسپیده راضی5

حقوق خصوصیوحید نظری6

حقوق خصوصیزهرا بیات7

حقوق خصوصیفاطمه سادات خیراندیش8

حقوق خصوصیسینا حبیبی9

حقوق خصوصینازیال تقوی10

حقوق خصوصیدانیال باخدا11

حقوق خصوصیسید ایمان موسوی12

حقوق خصوصیسیده ارمغان اظهر13

حقوق خصوصیمعصومه ناظری فینی14

حقوق خصوصیفاطمه حمیدیان15

حقوق خصوصیهیوا عبدالکریمی16

حقوق عمومیام لیال فقیه عبدالهی1

حقوق عمومیاحمد تشکری پور2

حقوق عمومیرویا سبزی3

حقوق عمومیشهریار نبوی4

حقوق عمومیمیثاء کامیاب5

حقوق عمومیمحیا کامرانی6

حقوق عمومیملیحه مسعودی7

حقوق عمومیحسینعلی کلهر8

روابط بین المللمریم ابوالحسینی1

روابط بین المللمجید فیروزمندی بندپی2

روابط بین المللحسن کبیری3

روابط بین المللفرامرز حسن زاده4

روابط بین المللفرخنده نزاکتی5

روابط بین المللعلی نوازنی6

روابط بین المللفرشید فرهادی7

روابط بین المللزهرا خلیلی8

روابط بین المللآذین صحابی9

روابط بین المللمریم سلیمانی درچاق10

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



روابط بین المللمسلم گلستان11

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیفاطمه سوری1

اندیشه سیاسی-علوم سیاسینفیسه اله دادی2

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیمهدی پیروزفر3

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیافسانه ایگدر4

اندیشه سیاسی-علوم سیاسینرگس شمس الدینی لری5

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیحسین سیاپوشی6

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیابوالفضل باقری اژیه7

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیپیمان برومند فرد8

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیمصطفی قربانی9

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیپوریا سرهنگ پور10

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیعلیرضا قدرت آبادی11

اندیشه سیاسی-علوم سیاسیالهام مکانی12

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازندا داودی1

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازمهسا سلیمانی2

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازعلی بزرگ پور3

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازساناز بابائی4

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازنگار رحیمی5

رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

مدیریت راهبردی در سازمانها-مدیریت ورزشیامیر حسام رحیمی1

مدیریت راهبردی در سازمانها-مدیریت ورزشیمریم حسینی عسگرابادی2

مدیریت راهبردی در سازمانها-مدیریت ورزشیفرزانه مظلومی سوینی3

مدیریت راهبردی در سازمانها-مدیریت ورزشیمریم فرید فتحی4

مدیریت راهبردی در سازمانها-مدیریت ورزشیعارفه قنبری فیروز آبادی5

مدیریت راهبردی در سازمانها-مدیریت ورزشیعلی افروزه6

رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

دانشکده تربیت بدنی- 96دکتری بدون آزمون سال 

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- 96دکتری بدون آزمون سال 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



مدیریت آموزش عالی-آموزش عالیرضا قنبری تجره1

مدیریت آموزش عالی-آموزش عالیمنا افضلی قادی2

مدیریت آموزش عالی-آموزش عالیزهرا جلیلی3

تکنولوژی آموزشیمرتضی بختیار وند1

تکنولوژی آموزشیزینب رشیدی2

تکنولوژی آموزشیزینب عارفی3

تکنولوژی آموزشیجیران زبردست4

تکنولوژی آموزشیمریم فالحی5

تکنولوژی آموزشیصدف علیزاده درخشی6

تکنولوژی آموزشیراحله ساریخانی7

روانشناسی تربیتیمریم تازش شهرکی1

روانشناسی تربیتیفاطمه قنادیان2

روانشناسی تربیتیفرناز مهدی پور ماراالنی3

روانشناسی تربیتیمحمد رئوف انجم شجاع4

روانشناسی تربیتیزهرا نفر5

روانشناسی تربیتیپروین صالح زاده6

روانشناسی تربیتیحمیده همتی7

روانشناسی تربیتیهانیه یاوری8

روانشناسیگلناز مظاهری نژاد فرد1

روانشناسی فاطمه اخالقی یزدی نژاد2

روانشناسینسیم دمرچلی3

روانشناسیبهار رفیع زاده4

روانشناسیکاوه قادری بگه جان5

روانشناسیحسن نوروزی6

روانشناسیمرضیه اکبرنژاد قره لر7

روانشناسیشیما پورابوالقاسم حسینی8

روانشناسیکسری شریفی9

روانشناسیزینب ضرابی مقدم10

روانشناسیسمیه رامش11

روانشناسیسیده هستی تمدن12

روانشناسیاعظم گالب دار13

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



روانشناسیمرضیه ماشااله زاده کاشانی14

روانشناسی و آموزش کودکان استثناییشهناز هاشمی ملکشاه1

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایینفیسه قرائی2

مشاورههانیه منتظری هدش1

مشاورهعقیل حسین لو علی آباد2

مشاورهمحمد رنجبر3

مشاورهبیتا برادران هزاوه4

مشاورهسعید زندی5

مشاورهریحانه طالبی6

مشاورهمجتبی حقانی زمیدانی7

مشاورهزهرا خوانساری8

مشاورهآرزو مجرد9

مشاورهموسی چوپانی10

مشاورهموسی ریاحی11

مشاورهفاطمه کالنتری12

مشاورهغالمرضا سهراب پور13

مشاورهزهرا شهابی نژاد14

مشاورهنسیم محمدی15

مشاورهسیده ناهید حسینی نژاد16

رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

اقتصاد سنجی- علوم اقتصادیزهرا مهران فرد1

اقتصاد سنجی- علوم اقتصادیسالله توسلی2

اقتصاد سنجی- علوم اقتصادیاسماعیل شعبانی3

اقتصاد سنجی- علوم اقتصادیمحبوبه خادم نعمت اللهی4

اقتصاد سنجی- علوم اقتصادیمریم کریمی کندوله5

اقتصاد سنجی- علوم اقتصادیزهرا ضیایی6

اقتصاد سنجی- علوم اقتصادیامیر کاظم

توسعه اقتصادی- علوم اقتصادیزیبا اقتصادی منقوطای1

توسعه اقتصادی- علوم اقتصادیفاطمه یوسفوند2

دانشکده اقتصاد- 96دکتری بدون آزمون سال 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



توسعه اقتصادی- علوم اقتصادیسیده زهرا حسینی 3

توسعه اقتصادی- علوم اقتصادیسارا معصوم زاده4

اقتصاد پولی- علوم اقتصادیحدیث حسابی1

اقتصاد پولی- علوم اقتصادیخدیجه حسن زاده2

اقتصاد پولی- علوم اقتصادیپریا نژاد آقائیان وش3

اقتصاد پولی- علوم اقتصادیفهمیده قربانی4

اقتصاد پولی- علوم اقتصادیطیبه رهنمون پیروج5

بازارها و مالیه نفت و گاز- اقتصاد نفت و گاز مسعود کسرائی نژاد1

بازارها و مالیه نفت و گاز- اقتصاد نفت و گاز پوریا شکری2

رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

جامعه شناسی سیاسی- جامعه شناسیبهزاد همتی1

جامعه شناسی سیاسی- جامعه شناسیجواد مداحی2

جامعه شناسی سیاسی- جامعه شناسیمعصومه عیدی3

جامعه شناسی سیاسی- جامعه شناسیهادی رازقی مله5

جامعه شناسی فرهنگی- جامعه شناسیعلی قوتی سفید سنگی 1

جامعه شناسی فرهنگی- جامعه شناسیحمیده شیری2

جامعه شناسی فرهنگی- جامعه شناسیمریم پیری محمدی3

جامعه شناسی فرهنگی- جامعه شناسیسرور زارع پور4

جامعه شناسی فرهنگی- جامعه شناسی الهه فرجی5

مددکاری اجتماعیمجید چناپارچی1

مددکاری اجتماعیفاطمه حسینی2

مددکاری اجتماعیفرزانه رشیدی3

رفاه اجتماعیمحمد مهدی زاده اردکانی1

رفاه اجتماعیفاطمه پیرنهاد2

رفاه اجتماعیسمانه منصوری3

رفاه اجتماعیزهرا جمشیدی 4

دانشکده علوم اجتماعی- 96دکتری بدون آزمون سال 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

علوم ارتباطاتمسعود علیدادی تلخابی1

علوم ارتباطاترویا پیامنی2

علوم ارتباطاتعباس عیسی زاده اطاقسرا3

علوم ارتباطاتامیر علی تفرشی4

رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

فلسفه و کالم اسالمی- الهیاتعلی صادقی نژاد سریزدی1

فلسفه و کالم اسالمی- الهیاتراضیه جانعلی زاده2

فلسفه و کالم اسالمی- الهیاتزهرا فروزان کیا3

فلسفه و کالم اسالمی- الهیاتطیبه غالمی4

فلسفه و کالم اسالمی- الهیاتزینب یوسف زاده سیسی5

فلسفه و کالم اسالمی- الهیاتزهرا مهربان پژوه6

رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

حسابداریعلی اصغر دهقانی سعدی1

حسابداریفروزان فتاحی دولت آبادی2

حسابداریآزاده ادیبی3

حسابداریعلیرضا جوادی پور4

حسابداریامیر صابر5

حسابداریجواد محمدی6

گردشگریفائزه حسینجانی1

گردشگریزهرا ادیبی سده2

مدیریت تولید و عملیات- مدیرت صنعتیسیده فاطمه یاحسینی1

مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیمحمد مهدی عباسی2

مدیریت تولید و عملیات- مدیرت صنعتیملیحه بینشیان3

مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیمهرنوش کشاورز4

مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیامید ارجمند قهستانی5

دانشکده علوم ارتباطات- 96دکتری بدون آزمون سال 

دانشکده الهیات و معارف اسالمی- 96دکتری بدون آزمون سال 

دانشکده مدیریت و حسابداری- 96دکتری بدون آزمون سال 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیفرناز حیدر پور6

مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیمعصومه اژدری7

مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیسمیه حیدرزاده شریفی8

مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیفرشاد سعیدی9

مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیرویا پرهیزکاری10

مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیمسعود غفاری11

مدیریت تولید و عملیات- مدیریت صنعتیمهدیس تقوی12

مدیریت تحقیق در عملیات- مدیرت صنعتیحسین طالبی1

مدیریت تحقیق در عملیات- مدیریت صنعتیسمیکا یوسفی خواه2

مدیریت تحقیق در عملیات- مدیریت صنعتیمهشید گودرزی3

مدیریت تحقیق در عملیات- مدیریت صنعتیمینا ریاحی4
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تحقیق و توسعه-مدیریت تکنولوژیآزاده امتی1

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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