
 تبریز دانشگاه( جلفا) ارس المللی بین پردیس تخصصی مقطع دکتری اختصاصی آزمون نهایی شدگان پذیرفته

  8991-99در نیمسال اول سالتحصیلی 

 نام خانوادگی نام ردیف

 1628کد الملل بین اقتصاد-علوم اقتصادی 

 خان ماکو مهرداد 1

 قناتی الناز 2

 محمدمرادی ریما 3

 موسوی صدیقه 4

 1628کد  مالی اقتصاد-علوم اقتصادی 

 اکبرپور سعید 1

 خسروزاده علی  2

 شریفی بقا فرهاد 3

 فاتح امیر 4

 قوسی زیبا 5

 نظامی شجاع 6

 1886کد درسی ریزی برنامه-علوم تربیتی 

 احتشام نیا معصومه  1

 جمشیدی کامران 2

 خدائی یوسف  3

 فتاحی سیدمحمد 4

 کشاورزقربان  فریبا  5

 کنعانی خسرو 6

 نوری مجتبی 7

 1268کد  پترولوژی – زمین علوم 

 دائی کوزه کنانی نسیم 1

 1868کد حرکتی رفتار -بدنی تربیت 

 ایلچی زاده نازلی 1

 جعفری نوین داود 2

 فکروند لیل آبادی ندا 3

 1866کد ورزشی مدیریت -بدنی تربیت 

 سادات نظامی وحید 1

 عبدالهی عسگر 2

 علیزاده چوبند مجتبی  3

 صحرائی فتاح علی 4

 مظفری باقر 5

 میرزائی قلی لو مرتضی  6

 1688کد توسعه اقتصادی شناسی جامعه 

 بابائی ایوب  1

 اقدم جعفرزاده مهدی 2

 علیپوری نیاز مینا 3

 علیزاده مهستی 4

 فیضی پیرسلطان محمود 5

 مختاری علی 6

 نوروزی هشی مرتضی 7

 1699کد شهری ریزی برنامه و جغرافیا 

 بشارتی رضا 1

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 خبازی رقیه 2

 زارعی سجاد 3

 شرقی محمودرضا 4

 فکری فاطمه 5

 مهرانپور جعفر 6

 نقی زاده داود 7

 1886کد بالینی روانشناسی 

 بنی هاشمی میررضا 1

 راستگار لیال 2

 رحیمی رامین 3

 سطوت قصریکی حسن 4

 علیزاده معصومه 5

 قاسم زاده رامین 6

 کهتری لیال 7

 1889کد تربیتی روانشناسی 

 احمدخانلو اسماعیل 1

 شهراد منیره 2

 شمس اسفندیاری روفیا 3

 صدرائی حورا 4

 کاوه مریم 5

 ی بیرقجنا صمد 6

 میرکاظم پور میرهاشم 7

 1888کد عمومی روانشناسی 

 اکبرزاده بهروز 1

 حسینی مرضیه 2

 سعادتمند الهام 3

 قزاقی طاهره 4

 کثیرلو یداله 5

 محمودی حمیدی شیوا 6

 نوذری زاد الهام 7

 1882کد روانشناسی 

 ابراهیمی ثریا 1

 پروین زاده لیالن مهدی 2

 جهانگیر بوکت الهام 3

 رستم پور حسن 4

 شعبانی فرشته 5

 طاهرفر فائزه 6

 ملکی پیروزیان زهرا 7

 1228کد ژنتیک– شناسی زیست 

 جباری سروین 1

 خداوردی پور امیر 2

 دیباج محسن 3

 رضا نژاد امیردهی سمیه 4

 سلطانی مینا 5

 غریبی آرمین 6

 مقدمی امین 7

 1289کد بیوشیمی – شناسی زیست 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 جوادی آقچه تپه میثم 1

 زمردی منش صادق 2

 1888کد شناخت و مغز -شناختی اعصاب علوم 

 حامد علی بهنوش  1

 شکری صادق 2

 ربیعی سارا  3

 محمدعلیزاده فرد حسین 4

 ملکی فائزه 5

 یک آبادرمیرخان چ ایرج 6

 میرزائی سوزن محمدرضا 7

 1888کد الکترونیک برق مهندسی 

 جعفری امیررضا  1

 خلیل لو یاسین 2

 1886کد قدرت -برق مهندسی 

 صمدی قره ورن سینا 1

 ضیایی مهر رامین 2

 علیرضالو معصومه 3

 محمدی محمد 4

 1888کد  سیستم مخابرات -برق مهندسی 

 اسماعیلی ویدا  1

 1898کد بیوالکتریک -پزشکی مهندسی 

 آقازاده جعفر 1

 تاج فر امیر 2

 جعفری زاده سهیل 3

 سلیمانی رامین 4

 طباطبائی سیدوحید 5

 عال باف راستین 6

 اقدمی بسنعمتی ن نازنین 7

 1868کد افزار نرم -کامپیوتر مهندسی 

 پاشازاده مریم 1

 حسن زاده تبریزی الهام 2

 رحیق  حسن 3

 شاهپسند سیامک 4

 قلی زاده آیت 5

 متقی زاده مهدی 6

 1828کد رباتیکز مصنوعی هوش -کامپیوتر مهندسی 

 ابراهیمی  پیمان 1

 احمدی الشکی رضا 2

 باقریان خسروشاهی میالد 3

 ترحیب ساناز  4

 زارعی دالور 5

 قربانی اشرف محمد 6

 هدایتی آرش 7

 1868کد انرژی تبدیل -مکانیک مهندسی 

 آسمانی کلجاهی پیمان 1

 اشرفی حسین 2

 خفاف پور رضا 3
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 رضازاده رامین  4

 شرقی رضا 5

 عزیزی علیرضا 6

 نجیب فر علی 7

 1869کد تولید و ساخت -مکانیک مهندسی 

 خبازی فرهاد 1

 سالمی فرزین 2

 طیاری کلجاهی مهدی 3

 ندائی امیر 4

 1268فوتونیک کد

 عظیم پور المیرا 1

 1668حقوق عمومی کد

 دهقانیان رضا 1

 عظیمی پیام 2

 1668اقلیم شناسی کد –آب وهواشناسی 

 عدم احراز شرایط داوطلبان 

 1888زبان و ادبیات فارسی کد

 عدم احراز شرایط داوطلبان 

 1886آموزش زبان انگلیسی کد

 عدم احراز شرایط داوطلبان 

 1896کنترل کد -مهندسی برق

 عدم احراز شرایط داوطلبان 

 1688اقتصاد شهری و منطقه ای کد -علوم اقتصادی

 عدم احراز شرایط داوطلبان 

 9881فیزیولوژی ورزشی کد -تربیت بدنی

 عدم احراز شرایط داوطلبان 

 1866کد  طراحی کاربردی-مکانیکمهندسی 

 عدم احراز شرایط داوطلبان 

 

 دکتر ایرج تیموری                                                            معاون علمی پردیس های دانشگاه تبریز 

 

 رئیس پردیس های دانشگاه تبریزمشاور رئیس و                                                     دکتر سید صمد حسینی

 

 و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز یمعاون آموزش                       دکتر باب اله حیاتی

  

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


