
تقاضا مورد رشتهرشته مجموعه
 سمت رقم هفت

ملی شماره راست
توضیحاتپدر نام

-  روستايي ريزي برنامه و جغرافيا

 محيطي كيفيت آمايش ريزي برنامه

محسن9955688روستايي مناطق

محمدحسين0157998الملل بين روابط

 تا عالی درجه با نامه پایان از دفاع به منوط

 از رسمی گواهی ارائه و 93/6/22 از قبل

 تاریخ تا حداکثر تحصیل محل دانشگاه

93/6/30

مرتضي0445432انگليسي زبان آموزش

مسعود8908664روسي زبان آموزش

 تا عالی درجه با نامه پایان از دفاع به منوط

 از رسمی گواهی ارائه و 93/6/22 از قبل

 تاریخ تا حداکثر تحصیل محل دانشگاه

93/6/30

جالل2509710شناسي زبان

هادي محمد9084079مشاء فلسفه-  فلسفه

 شناسي جامعه-  شناسي جامعه

فرهاد9941966سياسي

اقتصاد و مدیریت

 كسب-  اطالعات فناوري مديريت

ماشااله9890083هوشمند كار و

احمد7190521سالمت ارتقاء و بهداشت آموزش

ابراهيم محمد9927561اي حرفه بهداشت مهندسي

محسن5611821باليني بيوشيمي

حسين2773023محيط بهداشت مهندسي

تعالی بسمه

 ورود برای علمی برگزیدگان به تسهیالت ارائه نامه آیین  طریق از 1393 سال تخصصی دکتری های دوره علمی های قبولی فهرست

(1393-6-26:انتشار تاریخ) آن اجرایی نامه شیوه و(91/3/2 مورخ و/22354 شماره) باالتر تحصیلی های دوره به

انساني علوم

پزشكي علوم
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تقاضا مورد رشتهرشته مجموعه
 سمت رقم هفت

ملی شماره راست
توضیحاتپدر نام

داوطلب توسط شده سپرده تعهد انجام به منوطاله نصرت3647902پرستاري

عبدالحميد3201041فيزيولوژي

-  كشاورزي شناسي حشره

عبدالكريم0327518بيولوژيك كنترل و اكولوژي

 تا عالی درجه با نامه پایان از دفاع به منوط

 از رسمی گواهی ارائه و 93/6/22 از قبل

 تاریخ تا حداکثر تحصیل محل دانشگاه

93/6/30

حبيب5559438زهكشي و آبياري

طالب2250702زيست محيط آلودگي-  زيست محيط

اصغر3458115تكثيروپرورش-  شيالت

سيدمحمد0107604مولكولي ژنتيك شناسي، زيست

 ملی بنياد و سنجش سازمان تاييد به منوط

مربوط تعهدات انجام و نخبگان

حسين2155493مولكولي ژنتيك شناسي، زيست

ریاضي علوم

سهراب2745096آمار

-  مواد و متالورژي مهندسي

محمد9873692سطح مهندسي و پوشش و خوردگي

احمد0002825مواد نانو-  نانو فناوري

كامپیوتر و برق مهندسي

 الكترونيك) قدرت-  برق مهندسي

مسعود1943068(قدرت هاي سيستم و قدرت

شیمي مهندسي

 شبيه طراحي،-  شيمي مهندسي

پرويز0907094فرآيندها كنترل و سازي

پزشكي علوم

كشاورزي

 علوم و طبیعي منابع

دریایي

زیستي علوم

مهندسي و فني

2

User
Typewriter
پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری



تقاضا مورد رشتهرشته مجموعه
 سمت رقم هفت

ملی شماره راست
توضیحاتپدر نام

 و آب مهندسي-  عمران مهندسي

اله حبيب2143655هيدروليكي هاي سازه

شيروان0012658ژئوتكنيك-  عمران مهندسي

 تا عالی درجه با نامه پایان از دفاع به منوط

 از رسمی گواهی ارائه و 93/6/22 از قبل

 تاریخ تا حداکثر تحصیل محل دانشگاه

93/6/30

 طراحي-  مكانيك مهندسي

 و كنترل ديناميك، زمينه) كاربردي

سهرابعلي5939688(ارتعاشات

حسين سيد9844212توليد و ساخت-  مكانيك مهندسي

علي0515461انرژي تبديل-  مكانيك مهندسي

اكبر علي6223831معماري

هللا حبيب7965061شهرسازي هاي نظريه-  شهرسازي

 محیط و عمران مهندسي

زیست

مكانیك مهندسي

هنر
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