
 زاًشکسُ علَم طثیعی 

 ضزیف ًام ٍ ًام ذاًَازگی ضشتِ زضذَاستی 

 1 سویِ سلیوی سلَلی تکَیٌی -ظیست شٌاسی گیاّی

 2 عصضا ضحیوی تیَشیوی

 3 ضلیِ ضحیوی تیَشیوی

 4 جعفط تْطٍظی ٍضجَی غًتیک هَلکَلی -ظیست شٌاسی 

 5 علی ضضا شثاًی غًتیک هَلکَلی -شٌاسی گیاّیظیست 

 6 هَْش فطج ظازُ زّکطزی     تیَشیوی

 7 ظّطا فطٍظًسُ غًتیک -ظیست شٌاسی 

 8 ضحین تطظگط آتشٌاسی -ظهیي شٌاسی 

 9 طاّطُ هحوسیاى گل غًتیک هَلکَلی

 10 هْسا طاّطظازُ غًتیک هَلکَلی -ظیست شٌاسی

 11 تتَل هتمی غًتیک  -ظیست شٌاسی

 12 سطیِ تاضیملی ظازُ سلَلی ٍ تکَیٌی گیاّی -ظیست شٌاسی

 13 سویِ لطُ لَهی هال یَسفی  تیَشیوی

 14 هطتضی گل ضساى ظهیي شٌاسی التصازی

 15 ظیٌة تصیطی زاشکسي تیَشیوی -ظیست شٌاسی

 16 آضظٍ تعللی فیعیَلَغی گیاّی-شٌاسی ظیست 

 17 ظّطُ  آس غًتیک -ظیست شٌاسی 

 18 صسیمِ شکَض آتشٌاسی -ظهیي شٌاسی

 19 هْطی تثط هایِ آتشٌاسی -ظهیي شٌاسی 

 20 سعیسُ ًجفی تاغچِ جَلی فیعیَلَغی گیاّی -ظیست شٌاسی 

 21 آظازُ طاّطی فیعیَلَغی گیاّی -ظیست شٌاسی

 22 شکطیا ضاضی تازذطیس التصازی -ظهیي شٌاسی 

 23 هیٌا ًیَشا ظیست سلَلی ٍهَلکَلی

 24 هحوسضضا  ضضا پَض پتطٍلَغی -ظهیي شٌاسی

 25 هعصَهِ فطجی فیعیَلَغی گیاّی -ظیست شٌاسی

 26 فاطوِ  جْاًگیط یاض التصازی -ظهیي شٌاسی 

 27 هعصَهِ شوسی تیَشیوی -ظیست شٌاسی 

 28 هطین هطازی تیَشیوی -ظیست شٌاسی 

 29 سحط اضزالى ذالص غًتیک -ظیست شٌاسی 

 30 ساضُ اتطاّیوی ًَکٌسُ فیعیَلَغی گیاّی -ظیست شٌاسی

 31 صاتط شید تگلَ پتطٍلَغی -ظهیي شٌاسی 

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبارو اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



 32 هٌیطُ للی ظازُ سطای هلکی تیَشیوی

 33 شیَا جسیطی ظایط غًتیک هَلکَلی -ظیست شٌاسی 

 34 هْسا یَسفیاى سلَلی ٍ هَلکَلی -ظیست شٌاسی 

 35 سیسُ ظّطا ترتی  غًتیک هَلکَلی -ظیست شٌاسی 

 36 تْوي هٌصَضی هطلك تیَشیوی

 37 سویِ  ضستوی فیعیَلَغی گیاّی -ظیست شٌاس 

 38 جویل ضٍظضخ آب شٌاسی -ظهیي شٌاسی 

 39 یاسوي السازات ًثی پَض تیَتکٌَلَغی گیاّی -ظیست شٌاسی 

 40 تْوي هٌصَضی هطلك غًتیک هَلکَلی

 

   زاًشکسُ جغطافیا 
 ضزیف ًام ًام ذاًَازگی ضشتِ هَضز تماضا

 1 الٌبص کُْی فشد جغشافیب ّثشًبهَ سیضی ؽِشی

 2 اغِش کذیْس جغشافیب ّثشًبهَ سیضی ؽِشی

 3 هذوذ دغیي عبلی ًژاد تغییشات آة ُّْایی -آة ُّْاؽٌبعی

 4 هذوذ دغیي عبلی ًژاد هخبغشات آة ُّْایی-آة ُّْاؽٌبعی

 5 لطفی لشاًچبیؽِشام  تغییشات آة ُّْایی -آة ُّْاؽٌبعی

 6 لیال جُْشی جغشافیب ّ ثشًبهَ سیضی ؽِشی

هخبغشات -ژئْهْسفْلْژی

 7 کلخْم  اثبرسی ًْجَ دٍ ژئْهْسفْلْژیک

ثشًبهَ -ثشًبهَ سیضی سّعتبیی-جغشافیب

 8 کلخْم راکشی هیبة سیضی آهبیؼ کیفیت هذیطی هٌبغك سّعتبیی

 9 عکیٌَ کذخذایی آة ُّْا ؽٌبعی هبُْاسی

 10 هِذیَ جٌت خْاٍ آة ُّْاؽٌبعی اللین ؽٌبعی

 11 کلخْم اثبرس ًْجَ دٍ هذیشیت هذیطی-ژئْهْسفْلْژی

 12 ؽجٌن کؾبّسص هالئی ثشًبهَ سیضی سّعتبیی -جغشافیب 

 13 هٌِبص پیشّی جغشافیب ّثشًبهَ سیضی ؽِشی

ثشًبهَ -ثشًبهَ سیضی سّعتبیی-جغشافیب

 14 ُْؽٌگ غفْسی سیضی آهبیؼ کیفیت هذیطی هٌبغك سّعتبیی

هخبغشات  -ژئْهْسفْلْژی 

 15 ًذا هْعْی کجب ثبد ژئْهْسفْلْژیک

هخبغشات  -ژئْهْسفْلْژی 

 16 هشین  اًصبسی ژئْهْسفْلْژیک

 17 اًصبسیهشین  هذیشیت هذیطی -ژئْهْسفْلْژی

 18 ًذا سدوبًی دٌُْی ثشًبهَ سیضی ؽِشی -جغشافیب 

 19 ععبدت صجش جْ تغییشات آة ُّْایی -آة ُّْا ؽٌبعی

هخبغشات  -ژئْهْسفْلْژی  

 20 ًغشیي عوٌذس ژئْهْسفْلْژیک

 21 سعْل  افغشی ثشًبهَ سیضی ؽِشی -جغشافیب  

 22 کلخْم راکشی هیبة هخبغشات ژئْهْسفْلْژیک-ژئْهْسفْلْژی

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبارو اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



 23 هعصْهَ  آدهی جغشافیب ّثشًبهَ سیضی ؽِشی

 24 ًغین  صوذ دّعت ثشًبهَ سیضی ؽِشی -جغشافیب 

هخبغشات  -ژئْهْسفْلْژی

 25 فبغوَ خذائی لؾالق ژئْهْسفْلْژیک

 26 فبغوَ خذائی لؾالق هذیشیت هذیطی -ژئْهْسفْلْژی 

ثشًبهَ -جغشافیبّ ثشًبهَ سیضی سّعتبیی

 27 هعصْهَ  آدهی سیضی آهبیؼ کیفیت هذیطی هٌبغك سّعتبیی

 28 ؽِوٌبص ساؽذی اصفِبًجك تغییشات آة ُّْایی -آة ُّْاؽٌبعی 

آة ُّْاؽٌبعی هبُْاسٍ ای -آة ُّْاؽٌبعی

 29 سدین پْستْدیذ  تغییشات آة ّ ُْایی-

هخبغشات  -ژئْهْسفْلْژی

 30 تْدیذ سدین پْس ژئْهْسفْلْژیک

هخبغشات  -ژئْهْسفْلْژی 

 31 ایوبًعلی ثلْاعی ژئْهْسفْلْژیک

 32 فبغوَ هیشصایی ثشًبهَ سیضی ؽِشی -جغشافیب 

ثشًبهَ  -جغشافیب ّثشًبهَ سیضی سّعتبیی

 33 دویذٍ  خغشّی هِش هٌبغك سّعتبییسیضی آهبیؼ کیفیت هذیطی 

 34 هذوذ خلیل ًژاد تغییشات آة ُّْایی -آة ُّْاؽٌبعی 

آهبیؼ  -جغشافیب ّثشًبهَ سیضی ؽِشی 

 35 ًصشت ثِؾتی اصل ؽِشی

ثشًبهَ  -جغشافیب ّثشًبهَ سیضی سّعتبیی

 36 غضالَ  ادوذی سیضی آهبیؼ کیفیت هذیطی هٌبغك سّعتبیی

 37 فبغشٍ سصلی سهی ثشًبهَ سیضی ؽِشی -جغشافیب 

آة ُّْاؽٌبعی هبُْاسٍ  -آة ُّْاؽٌبعی 

 38 اکشم ّاالئی اؽتلك ای

 39 اکشم ّاالئی اؽتلك هخبغشات آة ُّْایی -آة ّ ُْاؽٌبعی 

 40 اکشم ّاالئی اؽتلك تغییشات آة ُّْائی -آة ُّْاؽٌبعی 

 41 خذیجَ اثشاُیوی جغشافیب ّ ثشًبهَ سیضی سّعتبیی

 42 عًْیب کشهی ثشًبهَ سیضی ؽِشی -جغشافیب 

 43 کیْهشث ًعیوی جغشافیب ّ ثشًبهَ سیضی ؽِشی

 44 ّدیذٍ اثطذی اللین ؽٌبعی هبُْاسٍ ای -آة ُّْاؽٌبعی

 45 ّدیذٍ اثطذی آة ُّْاؽٌبعی  هخبغشات آة ُّْایی

 46 دسًب غفبسی تغییشات آة ُّْایی -آة ّ ُْاؽٌبعی   

 47 ّدیذٍ اثطذی هخبغشات آة ُّْایی -آة ّ ُْاؽٌبعی 

 48 صُشا پبؽبیی هخبغشات آة ُّْایی -آة ُّْاؽٌبعی 

 49 دویشا خبکپْس عٌجشاى  ژئْهْسفْلْژی -جغشافیبی غجیعی 

 50 صُشا پبؽبیی تغییشات آة ّ ُْایی -آة ُّْاؽٌبعی 

 51 ُْؽٌگ غفْسی جغشافیب ّثشًبهَ سیضی ؽِشی

 52 صُشا کبهلی فش جغشافیب ّثشًبهَ سیضی ؽِشی

ثشًبهَ -جغشافیبّ ثشًبهَ سیضی سّعتبیی

 53 صُشا  هٌتصشی سیضی آهبیؼ کیفیت هذیطی هٌبغك سّعتبیی

 54 ًجظ  عبالسی هذیشیت هذیطی -ژئْهْسفْلْژی 

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبارو اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



 55 ًذا هْعْی کجب ثبد هذیشیت هذیطی -ژئْهْسفْلْژی 

 56 ژیال  ّغٌخْاٍ جغشافیب ّ ثشًبهَ سیضی سّعتبیی

 

 زاًشکسُ ازتیات 
  

 سدیف ًبم ًّبم خبًْادگی سؽتَ هْسد تمبظب

 1 ًغشیي ججبسخلجی ثٌبة صثبى ّ ادثیبت فبسعی

 2 صُشٍ للضم ًبفچی صثبى ّ ادثیبت فبسعی

 3 هغعْد اسدثیلچی ادثیبت فبسعی هذط

 4 هِذی  سهعبًی صثبى ّ ادثیبت فبسعی هذط یب غٌبیی

 5 دغٌیَ ًْیي صثبى ّادثیبت فبسعی

 6 ععیذٍ صویوی عٌصشّدی صثبى ّادثیبت فبسعی

 7 علیشظب  هلکی فلغفَ غشة

 8 پژهبى الوبعی ًیب فلغفَ

 9 پشّاًَ  آلبیی فلغفَ

 10 فبغوَ عبکی فلغفَ

 11 صیٌت کشیوی ثبثب ادوذی فلغفَ

 12 صیٌت کشیوی ثبثبادوذی صثبى ّادثیبت فبسعی

 13 پژهبى الوبعی ًیب صثبى ّادثیبت فبسعی

 14 ععیذ  فتذی تشکوجْس صثبى ّادثیبت فبسعی هذط

 15 عویشا سعْلی پْس دوبم صثبى ّادثیبت فبسعی هذط

 16 هشین  ثِوٌی چبُغتبًی صثبى ّادثیبت فبسعی

 

 زاًشکسُ تطق 
  

 سدیف ًبم ّ ًبم خبًْادگی سؽتَ هْسد تمبظب

 1 هختبسیهذوذسظب  الکتشًّیک -ثشق 

 2 اهیش فشاخْس لذست -هٌِذعی ثشق 

عیغتن ُبی چٌذ سعبًَ  -فٌبّسی اغالعبت 

 3 ععیذ ععیذ ًّذ  ای

ُْػ هصٌْعی  -هٌِذعی کبهپیْتش 

 4 ععیذ ععیذ ًّذ  ّسثبتیک

ثب ؽجکَ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 5 ًشهیي ثذیعی کبهپیْتشی

 6 ععیذٍ  هِشی ُْػ هصٌْعی ّسثبتیکض -کبهپیْتش 

 7 عجبط فتذی الکتشًّیک -ثشق 

 8 ادغبى صبدلی پْس گْغشی ُْػ هصٌْعی ّسثبتیک -کبهپیْتش 

ؽجکَ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 9 هِذی  دادخْاٍ کبهپیْتشی

عیغتوِبی  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 10 هِذی دادخْاٍ چٌذسعبًَ ای

 11 ایوبى خیش خْاٍ لذست -هٌِذعی ثشق 

 12 ؽوین  یْعفی عیغتن ُبی چٌذ سعبًَ ای -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبارو اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



 13 ًشگظ پْس سججعلی کٌتشل -ثشق 

ُْػ هصٌْعی  -هٌِذعی کبهپیْتش 

 14 ؽوین  یْعفی ّسثبتیکض

ؽجکَ ُبی چٌذ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 15 ؽوین  یْعفی سعبًَ ای

ُْػ هصٌْعی ّ  -هٌِذط کبهپیْتش 

 16 پژهبى غالهی دعتگشدی سثبتیکض

 17 عیذٍ ُبلَ عیذ دیضجی ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

 18 عذش فشؽجبف سؽیذی ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

 19 عجذالَ یًْغی لذست -ثشق 

 20 ععیذ عجبپْس لذست -ثشق 

 21 دبهذ دك ؽٌبط کٌتشل -ثشق 

 22 عیذ عیٌب عیذ هذوذی فشد هخبثشات عیغتن -ثشق 

عیغتوِبی چٌذ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 23 آصسّ  جِبًی سعبًَ ای

ؽجکَ ُبی  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 24 آسصّ جِبًی کبهپیْتشی

 25 آسصّ  جِبًی ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

ؽجکَ ُبی  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 26 آصادٍ هختبس پْس کبهپیْتش

 27 ثِضاد لجبدی دیضجیکبى الکتشًّیک -ثشق 

 28 فبغوَ اعذمی عشدسّدعیذٍ  الکتشًّیک -ثشق 

ُْػ هصٌْعی  -هٌِذعی کبهپیْتش 

 29 هشین علی هذوذی علطلٌوشادی ّسثبتیک

ُْػ هصٌْعی  -هٌِذعی کبهپیْتش 

 30 صوذ ًجبس لبثل ّسثبتیک

عیغتوِبی  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 31 صوذ ًجبس لبثل چٌذسعبًَ ای

ؽجکَ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 32 صوذ ًجبس لبثل کبهپیْتشی

 33 عیشّط عیبدی ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

 34 هلیذَ ادوذی ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

 35 دغیي  عجذّی ًژاد هخبثشات هیذاى -ثشق 

 36 هشین  کؾبّسص افؾبس الکتشًّیک -ثشق 

 37 صیجب  هیشی کیْیچ الکتشًّیک -ثشق 

 38 سافت سفیعی ساد الکتشًّیک -ثشق 

 39 ًشگظ دسیبًی لذست -ثشق 

 40 ًبصلی ثبلشصادٍ کشیوی ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

 41 دویذٍ  دجیت ًژاد لذست -ثشق 

 42 دویذٍ  دك پشعت چٌذ سعبًَ ای-هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 43 هذوْد کشهی هیذاى -هخبثشات  -ثشق 

ؽجکَ ُبی  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 44 لیال  لبئوی دیضجی کبهپیْتشی

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبارو اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



 45 آصادٍ  غالهی ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی 

ؽجکَ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 46 ععیذ ععیذ ًّذ  کبهپیْتشی

 47 هذوْد  پشًذٍ ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت  عیغتن ُبی چٌذ 

 48 لیال  لبئوی دیضجی سعبًَ ای

 49 هذوْد پشتذٍ ؽجکَ ُبی سعبًَ ای -هٌِذعی کبهپیْتش 

 50 ؽبُیي  صًذی الکتشًّیک -هٌِذعی ثشق 

 51 سظب ثِیي فشاص کٌتشل -ثشق 

 52 عجبد ساعتی الکتشًّیک -هٌِذعی ثشق 

 53 ًغشیي ّادذی لبظی جِبًی الکتشًّیک -هٌِذعی ثشق 

عیغتن ُبی چٌذ -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 54 هذوْد  پشًذٍ  سعبًَ ای

 55 هیالد  ًعوتی لذست -ثشق 

 56 فشیذّى  لشثبًی لذست -ثشق 

ؽجکَ ُبی  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 57 ععیذٍ  هِشی کبهپیْتشی

عیغتن ُبی چٌذ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 58 ساظیَ  غجبغجبئی سعبًَ ای

 59 عیبّػ  صسگشی الکتشًّیک -هٌِذعی ثشق 

ؽجکَ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 60 فشّغ ؽیشیي آثکبس کبهپیْتشی

 61 هذوذ  ؽبد ًبم صسثیل لذست -هٌِذعی ثشق 

 62 ثٌِبص صجبغ کلیجش الکتشًّیک -ثشق 

 63 هغعْد گلی فغمٌذیظ الکتشًّیک -ثشق 

ُْػ هصٌْعی  -هٌِذعی کبهپیْتش 

 64 ساظیَ  غجبغجبئی ّسثبتیکض

عیغتن ُبی چٌذ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 65 اهیي عیف دغیٌیعیذ  سعبًَ ای

 66 هذوذ عظیوی آؽپضی لذست -ثشق 

ُْػ هصٌْعی  -هٌِذعی کبهپیْتش 

 67 اهیذ عجبعی ّسثبتیکض

 68 هشین  دغیي صادٍ الکتشًّیک -هٌِذعی ثشق 

عیغتن ُبی چٌذ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 69 هذوذ هِذی اعتذالل سعبًَ ای

ؽجکَ ُبی  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 70 یبؽبس صهبًی کبهپیْتشی

 71 عْدٍ  صبیي ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

ؽجکَ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 72 اهیذ  عجبعی کبهپیْتشی

 73 اهیش هشاد ًژاد کِشیض ُْؽی هصٌْعی ّ سثبتیکض -هٌِذعی 

ؽجکَ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 74 اهیش هشاد ًژاد کِشیض کبهپیْتشی

 75 اهیش هشاد ًژاد کِشیض عیغتن ُبی چٌذ سعبًَ ای -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبارو اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



 76 ثِضاد  عیٌبفش کٌتشل -هٌِذعی ثشق 

 77 هِذی  هِذی ًژاد عیغتن ُبی لذست -هٌِذعی ثشق 

 78 هذوذ هِذی اعتذالل ؽجکَ کبهپیْتشی -هِذعی فٌبّسی اغالعبت 

عیغتن ُبی چٌذ سعبًَ  -هٌِذعی کبهپیْتش 

 79 یبؽبس صهبًی ای

 80 عطیَ  کشیولْ الکتشًّیک -هٌِذعی ثشق 

 81 آسصّ  ُشّى عیغتن -هخبثشات  -هٌِذعی ثشق 

ؽجکَ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 82 هشین کیخب کبهپیْتشی

عیغتن ُبی چٌذ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 83 هشین کیخب سعبًَ ای

 84 عِیال ثبسچی ًژاد ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

 85 فشًبص ججبس صادٍ الکتشًّیک -هٌِذعی ثشق 

 86 عیْض صادٍ علیشظب لذست -هٌِذعی ثشق 

 87 عذش اعذالَ صادٍ هٌؼ الکتشًّیک -ثشق 

ُْػ هصٌْعی ّ  -هٌِذعی کبهپیْتش 

 88 هعصْهَ خیشی سثبتیکض

 89 علی  سیذبًیبى ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

عیغتن ُبی چٌذ  -هٌِذعی فٌبّسی اغالعبت 

 90 صُشا علی ثبثبیی سعبًَ ای

 91 یبؽبس صهبًی ُْػ هصٌْعی -هٌِذعی کبهپیْتش 

 92 عیذاهیي عیف دغیٌی ؽجکَ کبهپیْتشی -فٌبّسی اغالعبت 

 93 فبئضٍ هذوْدی ؽجکَ کبهپیْتشی -فٌبّسی اغالعبت 

      

        

 
 دانشکده ریاضی

 

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مورد تقاضا   

 1 اهیش هشؽذیبى عیغتوِبی کبهپیْتشی -علْم کبهپیْتش 

 2 هذوذهِذی اعتذالل علْم کبهپیْتش 

 3 آصادٍ غالهی عیغتوِبی ُْؽوٌذ -علْم کبهیْتش 

 4 هِذی هٌصْسی علْم کبهپیْتش

 5 هذغي هْدذ ًژاد علْم کبهپیْتش

 6 هغعْد الذعی فبم عیغتوِبی کبهپیْتشی-علْم کبهپیْتش

 7 هِذی هذوْد پْس علْم کبهپیْتش

 8 ًبصلی ثبلشصادٍ کشیوی علْم کبهپیْتش

 9 عِیال علی پْس گٌجیٌَ کتبة علْم کبهپیْتش

 10 علیشظب عْسی علْم کبهپیْتش

 11 پْس گْغشیادغبى صبدلی  علْم کبهپیْتش

 12 هعصْهَ هذجی اّصاًی آًبلیض-سیبظی هذط

 13 هْلْد گشجی آًبلیض-سیبظی هذط

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبارو اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



هعبدالت دیفشاًغیل ثب -سیبظی کبسثشدی

 هؾتمبت جضئی
 14 ُبدی ادوذالی

هعبدالت دیفشاًغیل ثب -سیبظی کبسثشدی

 هؾتمبت جضئی
 15 اصغش هذوذ ًژاد

هعبدالت دیفشاًغیل ثب -کبسثشدیسیبظی 

 هؾتمبت جضئی
 16 ًْیذ عْدثخؼ

 17 هجتجی داًؼ ثغطبم هعبدالت دیفشاًغیل-سیبظی کبسثشدی

دل عذدی هعبدالت ثب -سیبظی کبسثشدی

 هؾتمبت جضئی
 18 ُبدی اهیشًیب

دل عذدی هعبدالت ثب -سیبظی کبسثشدی

 هؾتمبت جضئی
 19 هِؾیذ صذیمی

 20 ًغین عجذی کْساًی ججش جبثجبیی

 21 سدین دغیي اّغلی ٌُذعَ-سیبظی هذط

 22 الِبم عْسچی ٌُذعَ-سیبظی هذط

 23 ساظیَ غجبغجبئی علْم کبهپیْتش

   

 
   دانشکده اقتصاد

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مورد تقاضا

 1 عویشا دیذسی تْععَ التصبدی-علْم التصبدی

 2 صاًب هظفشی تْععَ التصبدی-علْم التصبدی

 3 هشین عشافشاص هذوذیبس تْععَ التصبدی-علْم التصبدی

 4 ًغشیي فشظی التصبد هٌبثع

 5 هشین عشافشاص هذوذیبس تْععَ پْلی-علْم التصبدی

 6 لوشی کشیوی التصبد پْلی-التصبدیعلْم 

 7 هشین عشافشاص هذوذیبس التصبد هٌبثع-علْم التصبدی

 8 ععیذٍ هلکی کبکلش تْععَ التصبدی-علْم التصبدی

 9 هشین ثیبت التصبد پْلی-علْم التصبدی

 10 ثِبسٍ ُبؽن لْ التصبد پْلی-علْم التصبدی

 11 هشین صبدلی للعَ التصبد پْلی-التصبدیعلْم 

 12 سًّبک ّیغی التصبد هٌبثع-علْم التصبدی

 13 هجیذ ُبدی اکجشصادٍ التصبد پْلی-علْم التصبدی

 14 داّد دویذی سظی التصبد هٌبثع-علْم التصبدی

 15 داّد دویذی سظی تْععَ التصبدی-علْم التصبدی

 16 داّد دویذی سظی التصبد پْلی-التصبدیعلْم 

 17 ؽیوب جْاُشی التصبد هٌبثع-علْم التصبدی

 18 جعفش یْعفی تْععَ التصبدی-علْم التصبدی

 19 دویذٍ کشهی التصبد پْلی-علْم التصبدی

 20 کغشی ادوذیبى التصبد پْلی-علْم التصبدی

 21 فِیوَ ادوذصادٍ التصبد هٌبثع-التصبدیعلْم 

 22 فِیوَ ادوذصادٍ تْععَ التصبدی-علْم التصبدی

 23 غبُشٍ اثشاُیوی التصبد پْلی-علْم التصبدی

   

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبارو اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



  پژوهشکده فیسیک 
 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مورد تقاضا

 1 هِذیَ هِذیضادٍ هخبثشات-فْتًْیک

 2 هِغب تبثؼ فْتًْیک

 3 ثیتب سّهی فْتًْیک

 4 هژگبى هْهٌی دهٌَ هخبثشات-فْتًْیک

 5 دجیجَ پْسدغي فْتًْیک

 6 صیٌت کشین صادٍ فْتًْیک

   

  دانشکده تربیت بدنی 
 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مورد تقاضا

 1 اهیش ًذیوی فیضیْلْژی ّسصؽی

 2 صِجب کبسگش جذی فیضیْلْژی ّسصؽی

 3 فشیذ پبکضاد دغٌلْ فیضیْلْژی ّسصؽی

 4 تْدیذ خبًْاسی فیضیْلْژی ّسصؽی

 5 آیالس ایوبًی فیضیْلْژی ّسصؽی

 6 عویَ چشاغی فش ّسصؽیفیضیْلْژی 

 7 سادلَ دّلگشی ؽشف فیضیْلْژی ّسصؽی

 8 هصطفی دُمبًی فیضیْلْژی ّسصؽی

 9 ُبدی ًْثشی فیضیْلْژی ّسصؽی

 10 ععیذ سظبئی فیضیْلْژی ّسصؽی

 11 فبغوَ هصطفی صادٍ هذیشیت ّسصؽی

 12 ؽِشّص فشد صادٍ هذیشیت ّسصؽی

 13 ًبصش دخت ثبلش هذیشیت ّسصؽی

 14 ؽکْفَ هذوذی هذیشیت ّسصؽی

 15 ععیذ یبسی خیبّی هذیشیت ّسصؽی

 16 ثِشام اکجشی  هذیشیت ّسصؽی

 17 عذش پیشجوبدی هذیشیت ّسصؽی

 18 صُشا ؽیش علیضادٍ هذیشیت ّسصؽی

 19 دٍ چؾوَهعصْهَ فذایی  هذیشیت ّسصؽی

 20 پشیْػ الوبعی هذیشیت ّسصؽی

 21 پشعتْ صسکی هذیشیت ّسصؽی

 22 سعْل آصادی هذیشیت ّسصؽی

 23 صذیمَ جوؾیذی هذیشیت ّسصؽی

 24 هیٌب عبلْئی هذیشیت ّسصؽی

 25 عویَ اسدوی خْاجَ هذیشیت ّسصؽی

 26 ععیذ یْعفی هذیشیت ّسصؽی

 27 ععیذ سظبئی هذیشیت ّسصؽی

 28 الویشا صبدلی هذیشیت ّسصؽی

 
 
  

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبارو اطالعات دکرتی بدون آزمون در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست 



 
دانشکده حقوق و علوم اجتماعی و 

 تاریخ

 
 

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مورد تقاضا

 1 آسصّ هْعْی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 2 هشظیَ عبعی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 3 صالح الذیي ُبدی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 4 فشیذّى کشیوی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 5 هصطفی اکجشی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 6 تْسا کیخغشّی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 7 ؽوظ الذیي هطبق التصبدی ّ تْععَ-ؽٌبعیجبهعَ 

 8 پْیبى ادیبئی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 9 آاللَ عبثذی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 10 یبعیي خشم پْس التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 11 هجتجی هیشصائی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 12 هشین هکتْثیبى التصبدی ّ تْععَ-ؽٌبعیجبهعَ 

 13 هذوذ ًبدی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 14 اکشم هذوذی التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 15 خذیجَ دبتوی خلجبى التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 16 سعْل دوذی ُشیظ التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 17 عیٌب اهیٌی صادٍ التصبدی ّ تْععَ-جبهعَ ؽٌبعی

 18 صُشا عفیذی ُشیظ دمْق عوْهی

 19 هذجْثَ خذادادی دمْق عوْهی

 20 لبدس دبتوی دمْق عوْهی

 21 اهیشغبُب هخذّهی دمْق عوْهی

 22 فشصاد جٌگجْ دمْق عوْهی

 23 هِذی ُْؽوٌذ ًٌِذ ایشاى اعالهی-تبیخ

 24 ُلیب ًجف صادٍ ایشاى ثعذ اص اعالم-تبیخ

 25 فبئضٍ اعوبعیلی غبُشی دمْق عوْهی

   

 
 دانشکده فیسیک

 سدیف ًبم ّ ًبم خبًْادگی سؽتَ هْسد تمبظب 

 1 غبُشٍ اهیٌی فیضیک لیضس

 2 ًذا اهجذی اختش فیضیک

 3 هِذیَ هِذیضادٍ اختش فیضیک

 4 فبغوَ ًصشصادٍ لْسچی فیضیک دبلت جبهذ

 5 ثٌِبم علیوذوذصادٍ فیضیک دبلت جبهذ

 6 هذغي یبسهذوذی فیضیک دبلت جبهذ

 7 محبوبه کارگر فیضیک دبلت جبهذ
 فیضیک دبلت جبهذ

 

 
 8 فشیجب تجشیضی

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی
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  دانشکده شیمی 
 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مورد تقاضا

 1 هجیٌب خبکجبص هٌِذعی ؽیوی

 2 دغي غبّعی هشصکالتَ هٌِذعی ؽیوی

 3 پشعتْ دلیش خیشالِی پیؾشفتَ-هٌِذعی ؽیوی

 4 ادغبى اعوعیلی هٌِذعی ؽیوی

 5 ّدیذ هشتعبیی کیب هٌِذعی ؽیوی

 6 ًغب عتبیؼ هٌِذعی ؽیوی

 7 جْاًَ عخبیی هٌِذعی ؽیوی

 8 علی آلبثبثیی ثٌی هٌِذعی ؽیوی

 9 فشصاًَ فشؽجبف عشفب ؽیوی آلی

 10 علیشظب جبّیذ گلؾي ؽیوی آلی

 11 عبسا ًیک افؾبس ؽیوی آلی

 12 هیخن خْاجَ ؽیوی آلی

 13 سّیب لطفی لوؾلْ ؽیوی کبسثشدی -ًبًْؽیوی

 14 پیوبى غالهی ؽیوی کبسثشدی

 15 ّدیذٍ هظفشی ؽیوی کبسثشدی

 16 عویَ سظبیی ؽیوی کبسثشدی

 17 صغشی ثضسگ اعفٌگش ؽیوی کبسثشدی

 18 ثٌِبص ؽیشدل ؽیوی کبسثشدی

 19 ؽجٌن ععذی هتعلك ؽیوی کبسثشدی

 20 الِبم اهبهی خطت ؽیوی کبسثشدی

 21 عبًبص عبجذی اهیٌی ؽیوی تجضیَ

 22 ثِبس لبعن صادٍ ؽیوی تجضیَ

 23 صُشا اثْلمبعوی ؽیوی تجضیَ

 24 ًّْط ثمبل آثبدی ؽیوی تجضیَ

 25 سلیَ کالى ؽیوی تجضیَ

 26 هطِشٍ ؽجبئی ؽیوی هعذًی

 27 ثٌِبص ًیکضاد کْجٌك ؽیوی هعذًی

 28 ععیذ عجبعپْس  ؽیوی هعذًی

 29 فشیجب غفبسی ؽیوی فیضیک

 30 هشین للی صادٍ ؽیوی فیضیک

 31 هِذیَ هغفشتی ؽیوی فیضیک

 32 عیوی هِذی ؽیؾْاى ؽیوی فیضیک

 33 ؽیذا هشادی عبسخبًلْ ؽیوی آلی

   
   

 
 دانشکده علوم تربیتی

 
 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مورد تقاضا

 1 صیجب دیذسیبى علْم ؽٌبختی-سّاًؾٌبعی

 2 افغبًَ کبسؽٌبط علْم اعصبة ؽٌبختی

پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی
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 3 ًغتشى عطبسد علْم ؽٌبختی-سّاًؾٌبعی

 4 ًبدس علیشظبلْ علْم اعصبة ؽٌبختی

 5 ادذ ثیبت علْم اعصبة ؽٌبختی

 6 عِیال دبجی صادٍ علْم اعصبة ؽٌبختی

 7 لیال ساعتگبس فشد صادٍ علْم اعصبة ؽٌبختی

 8 هذوذ صبدق ًکًْبم علْم اعصبة ؽٌبختی

 9 آسصّ فتذی علْم اعصبة ؽٌبختی

 10 ًذا ًجفی علْم ؽٌبختی-سّاًؾٌبعی

 11 عزسا سدیوی علْم ؽٌبختی-سّاًؾٌبعی

 12 کْیغتبى هذوذیبى ؽشیف علْم تشثیتی-سّاًؾٌبعی

 13 دکیوَ لیج سّاًؾٌبعی تشثیتی

 14 صُشا هْعْی خشهی سّاًؾٌبعی تشثیتی

 15 هشین دسیبًْسد سّاًؾٌبعی تشثیتی

 16 هیتشا ُبؽن صادٍ چکبى سّاًؾٌبعی تشثیتی

 17 عویشا عٌگی سّاًؾٌبعی تشثیتی

 18 صُشا ّادذی سّاًؾٌبعی تشثیتی

 19 الویشا ًمْی عبسی گًْی سّاًؾٌبعی تشثیتی

 20 عیذٍ الٌبص هغتؾیشی سّاًؾٌبعی تشثیتی

 21 دغیي دغبهی سّاًؾٌبعی تشثیتی

 22 هذوذ ًْسهذوذی ًجف آثبدی سّاًؾٌبعی تشثیتی

 23 خیشالٌغب سؽٌْ سّاًؾٌبعی تشثیتی

 24 فِیوَ عجبعی سّاًؾٌبعی تشثیتی

 25 همصْد سعْلی ثشًبهَ سیضی دسعی-علْم تشثیتی

 26 سّؽٌک ًظوی ثشًبهَ سیضی دسعی-علْم تشثیتی

 27 کْسّػ سعتوی ثشًبهَ سیضی دسعی-علْم تشثیتی

 28 سّیب عیٌی هذوذی ثشًبهَ سیضی دسعی-علْم تشثیتی

 29 کجشی کفیلی آلجالغ سّاًؾٌبعی عوْهی

 30 ادوذ ثیبت سّاًؾٌبعی عوْهی

 31 دکیوَ هْعْی سّاًؾٌبعی عوْهی

 32 فبغوَ هْهٌی سّاًؾٌبعی عوْهی

 33 دویذ سظب دُمبى سّاًؾٌبعی عوْهی

 34 هذغي ُبؽوی ًغت سّاًؾٌبعی عوْهی

 35 عْلوبص دغیي صادٍ سّاًؾٌبعی عوْهی

 36 فیشّصٍ عبلن صادٍ سّاًؾٌبعی عوْهی

 37 ؽِال خطیجی سّاًؾٌبعی عوْهی

 38 عویشا عٌگی سّاًؾٌبعی عوْهی

 39 صُشا علیوبًی سّاًؾٌبعی عوْهی

 40 جعفش ُْؽیبسی عوْهیسّاًؾٌبعی 

 41 هشظیَ خلیل صادٍ سّاًؾٌبعی عوْهی

 42 اعوبعیل یعمْثی عغگش اثبد سّاًؾٌبعی عوْهی

 43 اعظن ًْسی ععیذ سّاًؾٌبعی عوْهی
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 44 عیذ دغیي عیبدتیبى سّاًؾٌبعی عوْهی

 45 ًذا ًجفی سّاًؾٌبعی عوْهی

 46 فِیوَ عشاد عوْهیسّاًؾٌبعی 

 47 آسصّ فتذی سّاًؾٌبعی عوْهی

 48 ًغین صوذ صادٍ سّاًؾٌبعی عوْهی

 49 فخشی تبجیک صادٍ سّاًؾٌبعی عوْهی

 50 عًْیب الجْد سّاًؾٌبعی عوْهی

 51 هشین دسیب ًْسد سّاًؾٌبعی عوْهی

 52 عوبًَ هذوذپْس سّاًؾٌبعی عوْهی

 53 اهیشدغیي علیوشداًی سّاًؾٌبعی عوْهی

 54 ًغتشى عطبسد سّاًؾٌبعی عوْهی

 55 ؽیْا هٌظْهَ سّاًؾٌبعی عوْهی

 56 پشّیض پشصّس سّاًؾٌبعی عوْهی

 57 عبسا عالئی خشاین سّاًؾٌبعی عوْهی

 58 عویَ لبظی ثشًبهَ سیضی دسعی-علْم تشثیتی

 59 علی سدیوی ثشًبهَ سیضی دسعی-علْم تشثیتی

 60 فیشّص هِذی ثشًبهَ سیضی دسعی-علْم تشثیتی

 61 فبغوَ ثبصسگبى ثشًبهَ سیضی دسعی-علْم تشثیتی

 62 دغیي دغبهی عفیذاى ثشًبهَ سیضی دسعی-علْم تشثیتی

 63 لیال ساعتگبس فشد صادٍ سّاًؾٌبعی عوْهی

 64 صیٌت هْدذی سّاًؾٌبعی عوْهی

 65 صُشا لذعی سّاًؾٌبعی عوْهی

 66 کشین عجذالوذوذی سّاًؾٌبعی عوْهی

 67 هذوذصبدق ًکًْبم سّاًؾٌبعی عوْهی

 68 فشیجب عتبسپْس سّاًؾٌبعی عوْهی

 69 لیال اهیش عشداسی سّاًؾٌبعی عوْهی

 70 عیذٍ فبغوَ عجبدی عوْهیسّاًؾٌبعی 

   

 
 دانشکده کشاورزی

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته مورد تقاضا 

 1 هعصْهَ هصطفبئی ثیْلْژی-علْم خبک

 2 فبیك هْلْدی علْم ّ صٌبیع غزایی-ؽیوی هْاد غزایی

 3 ثیشاًًْذفشؽتَ  عبصٍ ُبی آثی

 4 ثِشام ًْساًی عبصٍ ُبی آثی

 5 صُشا اهیشثِبدسی عبصٍ ُبی آثی

 6 راکش آلبکؾی پْس علْم ّ صٌبیع غزایی-ؽیوی هْاد غزایی

 7 الٌبص فِیوی ثبیشاهی گیبُی-ثیْتکٌْلْژی کؾبّسصی

 8 ثبیشاهیالٌبص فِیوی  علْم ّ صٌبیع غزایی-ؽیوی هْاد غزایی

 9 فشّغ سًججش ّسًذی کٌَ ؽٌبعی-دؾشٍ ؽٌبعی

 10 حشیب کشیوی آثیبسی ّ صٍ کؾی-هٌِذعی ة

 11 هِال سصهجْ پیذایؼ ّ سدٍ ثٌذی اسصیبثی
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 12 عْلوبص فتخ العلْهی فیضیک دفبظت خبک -علْم خبک

 13 ُلذا داًبیی اعکْیی علْم ّ صٌبیع غزایی-ؽیوی هْاد غزایی

 14 ؽٌِْػ ًیشی ثیْتکٌْلْژی کؾبّسصی

 15 اعوبعیل هعشّفی تْععَ کؾبّسصی

 16 ًغشیي ساعی صساعت اکْلْژی

 17 پشیغب دیجبصس علْم ّ صٌبیع غزایی-ؽیوی هْاد غزایی

 18 الِبم جبّداى اصالح ًژاد دام

 19 اّسئٌت لْچ هلکی ّ اصالح ًژاد دامژًتیک 

 20 هذوذ ًبظشی تِشّدی هٌبثع آة

 21 صیجب عجذی تمی آثبد ژًتیک ّ اصالح ًژاد دام

 22 دغي ظیبیی ساد فیضیْلْژی دام

 23 عجبد سدیوی صساعت اصالح ًجبتبت

 24 ّجیَِ اهیٌی صساعت کؾبّسصی

 25 پشیب هعصْهی کٌَ ؽٌبعی-ؽٌبعیدؾشٍ 

 26 هِشداد هجتِذی تْععَ کؾبّسصی

 27 هعصْهَ هِذی صادٍ ؽیوی ّ دبصلخیضی خبک

 28 هِذی ثشهْس علْم ّ صٌبیع غزایی-ؽیوی هْاد غزایی

 29 پشّیض کشین صادٍ اکْلْژی گیبُبى صساعی

 30 ًگبس گشاًوِش هٌِذعی هٌبثع آة

 31 عبسٍ خْاجَ دغیٌی صساعت اکْلْژی

 32 هِذی سظْاًی الْاس تْععَ کؾبّسصی

 33 صیٌت ؽیخعلی پْس آثیبسی ّ صُکؾی

 34 عذش ًطبق علْم ّ صٌبیع غزایی-ؽیوی هْاد غزایی

 35 عبسا هلکی ثیْتکٌْلْژی گیبُی

 36 ّدذت ادوذی فش آثیبسی ّ صُکؾی

 37 دکیوَ ؽبیغتَ هِش کٌَ ؽٌبعی-دؾشٍ ؽٌبعی

 38 گُْش افشّص اصالح ًجبتبت

 39 هعصْهَ هذجی فیضیْلْژی دام

 40 هعصْهَ داداؽیبى عشای تْععَ کؾبّسصی

 41 فشّغ ثیذاس کٌَ ؽٌبعی-دؾشٍ ؽٌبعی

 42 عیذٍ یلذا سئیغی عبداتی ثیْتکٌْلْژی گیبُی

 43 ًفیغَ صالدی همذم تْععَ کؾبّسصی

 44 هذوذ عیغی صادٍ هٌِذعی هٌبثع آة

 45 سلیَ پشچن تْععَ کؾبّسصی

 46 صٌن جعفشی گیالًذٍ فیضیک ّ دفبظت خبک-علْم خبک

 47 ؽوغی ثِؾتی ًٌِذ تْععَ کؾبّسصی

 48 جعفش ثِشّصی ثیْتکٌْلْژی گیبُی

 49 صُشا عشفبًی اصل اصالح ّ ًژاد دام

 50 لیلی گلچیي اکْلْژی گیبُبى صساعی

 51 هذجْثَ آؽٌبّس اکْلْژی گیبُبى صساعی

 52 حشیب ًْیذ فیضیْلْژی گیبُبى صساعی
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 53 ؽِشثبًْ اثْغبلجی ثیْتکٌْلْژی گیبُی

 54 اعشا عصشی هٌِذعی هٌبثع آة

 55 سّح الَ صیبد علْم ّ صٌبیع غزایی-ؽیوی هْاد غزایی

 56 هٌِبص فشجی تْععَ کؾبّسصی

 57 عیٌب هذوذی الذم ژًتیک ثیًْتشی-اصالح ًجبتبت

 58 ًْیذٍ خجیشی اعکْ فیضیْلْژی دام

 59 عْلوبص عضیضی ثیئتکٌْلْژی گیبُی

 60 عویشا دُمبًی علْم ّ صٌبیع غزایی-هْاد غزاییؽیوی 

 61 آیالس صوذی اُشی هٌِذعی کؾبّسصی آة

 62 هِؾیذ هذوذ پٌبٍ اصالح ًژاد دام

 63 ؽیْا دویذ صادٍ همذم ثیئتکٌْلْژی گیبُی

 64 ثِبسٍ اعتمبدی اصالح ًژاد دام

 65 سثبة عالهی ثیْتکٌْلْژی گیبُی

 66 ؽِیي ججبسی لشٍ ثبغ هٌِذعی هٌبثع آة

 67 سدین هذوذی ّػ علْم ّ صٌبیع غزایی-ؽیوی هْاد غزایی

 68 صجشی  کشیوی علْم خبک

 69 ساهیي سعتوی صساعت

      

  دانشکده مکانیک 
 سیف ًبم ّ ًبم خْاًْادگی سؽتَ هْسد تمبظب

 1 هیش ُبتف عیذ ّلیلْ تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 2 هذغي صبدلی تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 3 هشتعب غبُشی تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 4 دبهذ صذیمی دیضجی تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 5 ثِضاد اصبًلْ تجذیل اًشژی -هکبًیکهٌِذعی 

 6 ععیذ لْاهی گشگشی تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 7 ساهیي عبجذی تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 8 سیذبًَ ًیؾبثْسی تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 9 اهیش ثِشام ؽتشثبى تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 10 اععذ علیضادٍ تجذیل اًشژی -هکبًیکهٌِذعی 

 11 هِذی تْاًب تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 12 پشیٌبص ججبسصادٍ تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 13 هٌصْسٍ خلجبًی تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 14 هِذی خضایی ًژاد تجذیل اًشژی -هٌِذعی هکبًیک

 15 ایْة کشین صادٍ لْیذل غشادی جبهذات-هکبًیک

 16 ّدیذ گلؾي غشادی جبهذات-هکبًیک

 17 صوذ صفبئی غشادی جبهذات-هکبًیک

 18 پیوبى هجٌْى غشادی جبهذات-هکبًیک

 19 ُبًیَ هٌؾی صادٍ غشادی جبهذات-هکبًیک

 20 جالل پشّیي غشادی جبهذات-هکبًیک

 21 هیالد ًظشصادٍ عٌصشّدی غشادی جبهذات-هکبًیک
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 22 عْدا سظبصادٍ هْدذ غشادی کبسثشدی-هکبًیک

دیٌبهیک کٌتشل ّ -غشادی کبسثشدی

 استؾبعبت
 23 الٌبص لٌجشی کلجبُی

 24 هِذی خْاسصهی دیٌبهیک کٌتشل ّ استؾبعبت

 25 ًیوب جعفشصادٍ الذم دیٌبهیک کٌتشل ّ استؾبعبت

 26 ًغب پیشهذوذی هکبًیک جبهذات

 27 عجبد سّدی چیبًَ هکبًیک جبهذات

 28 کشین اصْلی ثغتبى آثبد هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 29 هِشاى جبثشی صهِشیش هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 30 اللَ فشدی ًیب هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 31 صُشٍ ادوذی هْاد هتبلْژی هٌِذعی

 32 سدوبى کوبلی یبلمْص آغبد هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 33 فشُْد دیذسی هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 34 هِذی هیشصا آلبیی هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 35 سّؽٌک اعذی تجشیضی عشاهیک-هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 36 فبغوَ کشد دمی هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 37 هٌِبص ًظشپْس هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 38 ًبصش پْسهذوذی هٌِذعی هْاد هتبلْژی

 39 ًگیي ثشّؽک هٌِذعی هْاد هتبلْژی
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