
 

 

 نام

 

 رشته محل انتخابی رشته تحصیلی نام خانوادگی

 دانشکده کشاورزی

 زمانی زهرا
علوم ومهندسی صنايع غذايی 

 صنايع غذايی-

طبیعی/علوم ومهندسی صنايع  دانشگاه فردوسی مشهد/کشاورزی ومنابع -

 غذايی/علوم ومهندسی صنايع غذايی صنايع غذايی/روزانه

 بیوتکنولوژی کشاورزی شکوهی دانیال
طبیعی/بیوتکنولوژی  دانشگاه فردوسی مشهد/کشاورزی ومنابع -

 کشاورزی/بیوتکنولوژی کشاورزی /روزانه

 کاظمی طاسکوه زهرا
علوم ومهندسی صنايع غذايی 

 شیمی موادغذايی-

طبیعی/علوم ومهندسی صنايع  دانشگاه فردوسی مشهد/کشاورزی ومنابع -

 غذايی/علوم ومهندسی صنايع غذايی شیمی موادغذايی/روزانه

 علوم ومهندسی باغبانی فرسرايی سارا

فردوسی مشهد/کشاورزی ومنابعدانشگاه  - طبیعی/علوم ومهندسی  

گیاهان  باغبانی/علوم ومهندسی باغبانی فیزيولوژی تولیدوپس ازبرداشت

 باغبانی/روزانه

 اب-مهندسی کشاورزی  صفايی تربتی وحیده
-طبیعی/علوم ومهندسی اب  دانشگاه فردوسی مشهد/کشاورزی ومنابع -

هواشناسیهواشناسی کشاورزی/علوم ومهندسی اب   کشاورزی/روزانه 

 اصالح نژاددام-علوم دامی  قباخلو فاطمه
طبیعی/علوم دامی/علوم دامی  دانشگاه فردوسی مشهد/کشاورزی ومنابع -

 ژنتیك واصالح دام وطیور/روزانه

 تغذيه طیور-علوم دامی  قوی سعید
طبیعی/علوم دامی/علوم دامی  دانشگاه فردوسی مشهد/کشاورزی ومنابع -

طیور/روزانه تغذيه  

 تغذيه طیور-علوم دامی  محروقی محسن
طبیعی/علوم دامی/علوم دامی  دانشگاه فردوسی مشهد/کشاورزی ومنابع -

 تغذيه دام/روزانه

قطعی  نتایج منتشر شده در سایت دانشگاه صرفا نتایج اولیه بوده و در صورت تغییرات اعمالی از طرف گروه آموزشی ممکن است تغییر نماید. نتایج

شود.توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم می ، پذیرش  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 اژدانیان الدن
لوم ع-مهندسی کشاورزی 

 باغبانی

طبیعی/علوم ومهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد/کشاورزی ومنابع -

اصالح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی/علوم ومهندسی باغبانی  

 باغبانی/روزانه

 دانشکده مهندسی

 رحیم زاده لطف اباد فراز
شکل دادن -مهندسی مواد

 فلزات

متالورژی  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

 ومواد/مهندسی موادومتالورژی /روزانه

 فاضل نسب مهديه
فراوری -مهندسی شیمی 

 وانتقال گاز

فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسیدانشگاه  - شیمی/مهندسی  

 شیمی /روزانه

 معتمد سبزوار عارفه
طراحی -مهندسی شیمی 

 فرايند

شیمی/مهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

 شیمی /روزانه

 خاکسار سیدامیرنظام
مدل سازی -مهندسی شیمی 

 شبیه سازی وکنترل-

ومهندسی/مهندسیدانشگاه فردوسی مشهد/فنی  - شیمی/مهندسی  

 شیمی /روزانه

 ملك زاده ديرين امیررضا
فرايندهای -مهندسی شیمی 

 جداسازی

شیمی/مهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

 شیمی/روزانه

 ياری حمیده
فرايندهای -مهندسی شیمی 

 جداسازی

شیمی/مهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

 شیمی /روزانه

 عشقی امین
بهینه سازی -مهندسی صنايع 

 سیستم ها

صنايع/مهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

 صنايع /روزانه

 محمد زاده وطن جی سجاد
اب وسازه -مهندسی عمران 

 های هیدرولیکی

مهندسی اب -عمران  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

هیدرولیکی/مهندسی عمران مهندسی اب وسازه هایوسازه های   

 هیدرولیکی/روزانه

 سازه-مهندسی عمران  قنادپور الناز
-عمران  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

 سازه/مهندسی عمران سازه/روزانه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 سرابندی مهال
-مهندسی پزشکی 

 بیوالکتريك

-پزشکی  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

 بیوالکتريك/مهندسی پزشکی /روزانه

 کنترل-مهندسی برق  واعظی محمد رسول
کنترل/مهندسی - دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی برق -

 برق کنترل/روزانه

 دستورانی صادق
طراحی -مهندسی مکانیك 

 کاربردی

طراحی -مکانیك  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

 کاربردی/مهندسی مکانیك طراحی کاربردی/روزانه

 باشتنی ايمان
تبديل -مهندسی مکانیك 

 انرژی

تبديل -مکانیك  دانشگاه فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی -

 انرژی/مهندسی مکانیك تبديل انرژی/روزانه

 صالح منش محمد علی
الکترونیك -مهندسی برق 

 قدرت وماشین های الکتريکی

فردوسی مشهد/فنی ومهندسی/مهندسی برقدانشگاه  - قدرت/مهندسی - 

 برق قدرت/روزانه

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 شناسی /روزانه دانشگاه فردوسی مشهد/زبان/زبان شناسی/زبان - زبان شناسی همگانی میزبان الهام

 جغرافیاوبرنامه ريزی روستايی کالته میمری رقیه
انسانی/جغرافیاوبرنامه ريزی  دانشگاه فردوسی مشهد/علوم -

 روستايی/جغرافیاوبرنامه ريزی روستايی /روزانه

 جغرافیاوبرنامه ريزی شهری گنجلو عاطفه
انسانی/جغرافیاوبرنامه ريزی  دانشگاه فردوسی مشهد/علوم -

 شهری/جغرافیاوبرنامه ريزی شهری /روزانه

 جغرافیای سیاسی نادری چنار زکیه
مشهد/علوم انسانی/جغرافیایدانشگاه فردوسی  - سیاسی/جغرافیای  

 سیاسی /روزانه

 پژوهش علوم اجتماعی باقری مهديه
اجتماعی/جامعه شناسی  دانشگاه فردوسی مشهد/علوم انسانی/علوم -

 جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه/روزانه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 دانشکده علوم

 شیمی الی-شیمی  وطن دوست نامانلو احد
شیمی-مشهد/علوم پايه/شیمی دانشگاه فردوسی  - الی/شیمی شیمی  

 الی/روزانه

 حوارزمی خراسانی ياسمین
زيست شناسی سلولی 

 بیوشیمی-مولکولی 
 دانشگاه فردوسی مشهد/علوم پايه/بیوشیمی/بیوشیمی /روزانه

 دولتشاهی مريم
زيست شناسی سلولی 

 ومولکولی

سلولی  دانشگاه فردوسی مشهد/علوم پايه/زيست شناسی -

 وملکولی/زيست شناسی سلولی وملکولی /روزانه

 دانشکده علوم اداری و اقتصاد

 کسب وکارجديد-کارافرينی  شريعتی زينت
فناوری اطالعات/مديريت  دانشگاه فردوسی مشهد/علوم انسانی/مديريت -

 فناوری اطالعات کسب وکارهوشمند/روزانه

 صابری الهه
مديريت -مديريت دولتی 

 تحول

فردوسی مشهد/علوم انسانی/مديريتدانشگاه  - دولتی/مديريت دولتی  

 رفتارسازمانی/روزانه

 ذبیحی سید محمد قائم
توسعه -علوم اقتصادی 

 اقتصادی وبرنامه ريزی

اقتصادی/علوم اقتصادی  دانشگاه فردوسی مشهد/علوم انسانی/علوم -

 اقتصادمنابع/روزانه

 اقتصادانرژی-علوم اقتصادی  رمضانیان باجگیران بهاره
اقتصادی/علوم اقتصادی  دانشگاه فردوسی مشهد/علوم انسانی/علوم -

 اقتصادپولی/روزانه

حسابداری آموزشی عدم پذيرش در گروه  

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 حقوق جزاوجرم شناسی يزدانی جواد
جزاوجرم شناسی/حقوق  دانشگاه فردوسی مشهد/علوم انسانی/حقوق -

شناسی/روزانهجزاوجرم   

 دانشکده علوم ورزشی

 سپهريان امیرحسین

مديريت -مديريت ورزشی 

راهبردی درسازمان های 

 ورزشی

مديريت - دانشگاه فردوسی مشهد/علوم انسانی/علوم ورزشی -

 ورزشی/مديريت ورزشی/روزانه

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 شم ابادی رضا
روانشناسی بالینی کودك 

 ونوجوان

تربیتی/روان شناسی  دانشگاه فردوسی مشهد/علوم انسانی/روان شناسی -

 تربیتی/روزانه

 دانشکده الهیات

 های آموزشیعدم پذيرش در تمام گروه

 دانشکده رياضی

 عدم پذيرش در گروه آموزشی رياضی

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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

پی اچ دي تست؛ نخستین وب  سایت تخصصی آزمون دکتري

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


