
پذيرفته شدگان مشروط دكتري سال 1395

كد رشته كد مليشماره شناسنامهنام پدرنامنام خانوادگيشماره داوطلبشماره پرونده  *
امتحاني

پذيرفته شدگان رشته قبولينام رشته امتحاني
(مشروط)

قبولعلوم اقتصاديعلوم اقتصادي                  13759051137590512102عطااله             رودابه             اميران                530802215601
قبولعلوم اقتصاديعلوم اقتصادي                  1142674436642102محمدمهدي    ارش               علويان قوانيني   696564234348
قبولعلوم اقتصاديعلوم اقتصادي                  8510634244872102اسمعيل           ياسر                ماليي               504403233967
قبولعلوم اقتصاديعلوم اقتصادي                  461005103646100510362102حافظ              پيام                 نوروزي چلچه   650196234141
قبولمديريتمديريت                           47737831152342107حميدرضا        مجيد               دهقان               686036239478
قبولمديريتمديريت                           13701215137012152107عليرضا            بهزاد               رضايي              664047239979
قبولمديريتمديريت                           11716150117161502107مجيد               اميرحسين        صادقي دولت اباد522337239655
قبولمديريتمديريت                           258004797225800479722107كريم              علي                فتحعلي زاده      660338239279
قبولشيميشيمي                              4400904074400904072202رضوان            شكيبا              زينلي                500235225938
قبولشيميشيمي                              127023672512702367252202مهرداد            شادي              عسگري            659128117125
قبولشيميشيمي                              14186926141869262202رضا                سپيده              كلهر                 689439226058
قبولشيميشيمي                              57891834263712202جمشيد            ليال                 نادري               690201225952
قبولنانو شيميشيمي                              136053510113605351012202ذوقعلي            رويا                لطفي قمشلو      702384101096
قبولنانو شيميشيمي                              386035170238603517022202بيت اهللا            محسن             مصلحي            657672247512
قبولنانو شيميشيمي                              926712933153382202حسين             اناهيتا              دانشور              703979117112
قبولنانو الكترونيكفناوري نانو                      16234637882762319غفار                محمد             اميري                762637213364
قبولنانو فناوريفناوري نانو                      9210307219210307212319ابراهيم             مهدي             برجسته             757256255724
قبولنانو الكترونيكفناوري نانو                      381518198634842319سيدمحمود      مرضيه سادات  حسيني              725554158231
قبولنانو فناوريفناوري نانو                      127019631612701963162319اسفنديار          مرضيه             سليمي              653108230525
قبولنانو فناوريفناوري نانو                      271005638027100563802319احمد              مايده               سيمايي چافي    659440186485
قبولنانو فناوريفناوري نانو                      105044599533232319حسينعلي         الهام                گل افشان          760811207204
قبولرياضي كاربرديعلوم رياضي                    290004623829000462382206محمدرضا       مسعود             بيرامي امينلويي  500702109533
قبولرياضي كاربرديعلوم رياضي                    13690787136907872206محسن             سايه                خانيها               730898227216
قبولرياضي محضعلوم رياضي                    120003515112000351512206قباد                 سعيد               صادقي              500560121696



پذيرفته شدگان مشروط دكتري سال 1395

كد رشته كد مليشماره شناسنامهنام پدرنامنام خانوادگيشماره داوطلبشماره پرونده  *
امتحاني

پذيرفته شدگان رشته قبولينام رشته امتحاني
(مشروط)

قبولرياضي محض- جبرعلوم رياضي                    168006872516800687252206احمد              مهري              عقبايي بناب      515939106845
قبولرياضي كاربرديعلوم رياضي                    11932775119327752206داود                عليرضا            فيض كريملو     679877212612
قبولرياضي محضعلوم رياضي                    13523635135236352206مجيد               مصطفي          كيايي               674442248005
قبولرياضي محضعلوم رياضي                    6400961666400961662206عليرضا            كامبيز             مقدم فر             664736247945
قبولرياضي محضعلوم رياضي                    2834527370952206هوشنگ          امين                نجفي امين         651699248011
قبولعلوم كامپيوترعلوم كامپيوتر                  228073814722807381472207محمد              حامد               واسعي              664226248069
قبولفيزيكفيزيك                            427042159242704215922209بهمن               محمدامين       اسكندري          693566248261
قبولفيزيكفيزيك                            8346226946112209عبداهللا             خاطره             جعفري قهفرخي520642172279
قبولفيزيكفيزيك                            18524109968332209سيدمرتضي      زينب سادات   خاكسار            733734227796
قبولفيزيكفيزيك                            216953233664572209حبيب اهللا         سعيده             طايفه هاشمي     678991210199
قبولفيزيك - نانو فيزيكفيزيك                            228062619522806261952209ريحان             بهنام                عشقي               670563248438
قبولفيزيكفيزيك                            10720529107205292209بهمن               علي                فرنودي             655669150435
قبولفيزيكفيزيك                            312910639515342209علي                حامد               كاملي               667636248221
قبولفيزيكفيزيك                            419015569141901556912209خدارحم         احمد              مرادپوري          659224248506
قبولفيزيكفيزيك                            442033168244203316822209سيدجالل        سيدسعيد         هاشمي ابرندابادي660082248531
قبولمهندسي برق- مخابرات ميدانمهندسي برق                    424021170042402117002301قدرت اهللا        كمال الدين     اريك               722073249163
قبولمهندسي برق- مخابرات سيستممهندسي برق                    4402148234402148232301فرشاد              محمد             الماس گنج       523002249722
قبولمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق                    284014921428401492142301غالمرضا          محمد             برزگري            666000249303
قبولمهندسي برق- قدرتمهندسي برق                    12985351129853512301محمود            مهدي             بهرامي              677304250070
قبولمهندسي برق- مخابرات سيستممهندسي برق                    174100433017410043302301قدرت اله        محسن             پورجوال            652285249627
قبولمهندسي برق- مخابرات سيستممهندسي برق                    15227642152276422301محمدحسين    محمدعلي       جمشيدي          661136249822
قبولمهندسي برق- مخابرات ميدانمهندسي برق                    2928792419052301سيدحميد        سيدمحمدحسينجهان بخت       501505249507
قبولمهندسي برق - قدرتمهندسي برق                    406035510040603551002301سيدمجيد         سيدامير           حسيني              698964168514
قبولمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق                    298023893729802389372301نجاتعلي           محمدجواد      حيدريان           654205249066



پذيرفته شدگان مشروط دكتري سال 1395

كد رشته كد مليشماره شناسنامهنام پدرنامنام خانوادگيشماره داوطلبشماره پرونده  *
امتحاني

پذيرفته شدگان رشته قبولينام رشته امتحاني
(مشروط)

قبولمهندسي برق- مخابرات ميدانمهندسي برق                    228096557722809655772301حميد              بابك              رحماني             508702249730
قبولمهندسي برق- قدرتمهندسي برق                    5500910925500910922301محمود            محسن             رضايتي             520338249646
قبولمهندسي برق- مخابرات سيستممهندسي برق                    250008780825000878082301عبدالعزيز         حجت اله        زماني                666064249559
قبولمهندسي برق- مخابرات سيستممهندسي برق                    228073761222807376122301محمدهادي     الهه                 سبحاني             668470157813
قبولمهندسي يرق- كنترلمهندسي برق                    127069631912706963192301اكبر                اميررضا           سيالني              681872122244
قبولمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق                    1020842856795312301باقز                 رامين              صفاييان            719261249517
قبولمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق                    440010103744001010372301يداهللا               حسن              عباسي               726777150533
قبولمهندسي برق- مخابرات ميدانمهندسي برق                    4402804944402804942301اميرحسين        محمدعلي       عباسي               673510249970
قبولمهندسي برق- مخابرات ميدانمهندسي برق                    14029545140295452301محمودعلي      وحيد              عزتي                738690249981
قبولمهندسي برق- مخابرات سيستممهندسي برق                    74746799278872301بنده علي         شهاب             قاسمي گوجاني 721710129693
قبولمهندسي برق- كنترلمهندسي برق                    11691591116915912301اصغر               حميدرضا        قاضي سعيدي    664399249700
قبولمهندسي برق- مخابرات ميدانمهندسي برق                    113019990811301999082301خداداد            پريسا               كريمي خوزاني 701954117904
قبولمهندسي برق- قدرتمهندسي برق                    125018083112501808312301محسن             ياسين              گيالسي            670424124832
قبولمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق                    4400556364400556362301مرتضي           اميراحمد         محمدي            679684249826
قبولمهندسي برق- الكترونيكمهندسي برق                    125023124812502312482301علي                مژگان             مكاري قهرودي 666734228267
قبولمهندسي برق- كنترلمهندسي برق                    442027113244202711322301محمدحسين    عليرضا            ميرشمسي          500292249936
قبولمهندسي برق- قدرتمهندسي برق                    215025049721502504972301عظيم               سامان              نصيري              666297196456
قبولمهندسي برق - مخابرات سيستممهندسي برق                    330009674133000967412301ابراهيم             وحيد              يوسفي پور        671695249762
قبولمهندسي برق- قدرتمهندسي برق                    13793993137939932301امراله               صادق             محسن زاده هدش680239249866
قبولمهندسي عمران- زلزلهمهندسي عمران                553001815755300181572302محمد              مصطفي          اسفندياري        664362138100
قبولمهندسي عمران- منابع آبمهندسي عمران                7801380077801380072302محمدعلي       امير                 حشمتي فر         650059140779
قبولمهندسي عمران- راه و ترابريمهندسي عمران                256003005525600300552302محمدحسن     پريچهر            دوگاني اغچغلو 651650228562
قبولمهندسي عمران- سارهمهندسي عمران                6701539906701539902302محمدرضا       علي                روشني مقدم     664969251372
قبولمهندسي عمران- سارهمهندسي عمران                456008670245600867022302انوشيروان        علي                صدرارا             679308250881



پذيرفته شدگان مشروط دكتري سال 1395
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(مشروط)

قبولمهندسي عمران- منابع آبمهندسي عمران                13555103135551032302مجيد               حميد              فرهمند              663633251316
قبولمهندسي عمران- سارهمهندسي عمران                12997609129976092302جعفرعلي        مجيد               قادري گركاني  653322251211
قبولمهندسي عمران- زلزلهمهندسي عمران                510228034500462302ميرعبداله         دنيا                 موسوي             675029108349
قبولمهندسي عمران- حمل و نقلمهندسي عمران                330009203533000920352302محمدباقر        حسين             نادري               662300251199
قبولمهندسي عمران-حمل و نقلمهندسي عمران                318001466031800146602302محمدعلي       ميالد               وحيدي             508996251208
قبولمهندسي مكانيك- تبديل انرژيمهندسي مكانيك             442018827844201882782304سيدحسين       سيدمسعود       احمدي هنزايي  661207252244
قبولمهندسي مكانيك- تبديل انرژيمهندسي مكانيك             7803917567803917562304عباسعلي          علي                ارجمند             504921252497
قبولمهندسي مكانيك- تبديل انرژيمهندسي مكانيك             386036719638603671962304سعيد               محسن             اسدبگي            650493205366
قبولمهندسي مكانيك- تبديل انرژيمهندسي مكانيك             13806181138061812304حسين             اميرسامان        اقتصاد               712590252539
قبولمهندسي مكانيك- تبديل انرژيمهندسي مكانيك             246019606724601960672304كرامت اله       هومن              بهمن جهرمي    652641252483
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك جامداتمهندسي مكانيك             13217275132172752304اعال                 اميرعباس         توراني              666001252165
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك جامداتمهندسي مكانيك             625000342862500034282304اسماعيل          فاطمه              حسين پور         522831198592
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك- كنترلمهندسي مكانيك             5201366755201366752304سيدمحمدعلي فاطمه سادات   داعي نژاد          652621166144
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك جامداتمهندسي مكانيك             56838837056512304ايوب              نيلوفر              سبحانيه             672957228749
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك- كنترلمهندسي مكانيك             3702804903702804902304محمدهادي     مجتبي             شهاب               703612252535
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك- كنترلمهندسي مكانيك             12931543129315432304حميد              محمدمهدي    صالحي             666759252492
قبولمهندسي مكانيك- تبديل انرژيمهندسي مكانيك             13595016135950162304علي                محسن             صفي صمغ ابادي688717252188
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك- كنترلمهندسي مكانيك             181008882818100888282304پرويز              مجيد               عابدي               516695252511
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك- كنترلمهندسي مكانيك             449002623444900262342304محسن             محمدحسين    عباسي               509782252548
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك- كنترلمهندسي مكانيك             164007236516400723652304يوسف            سهيل              غبرايي              668085213076
قبولمهندسي مكانيك- تبديل انرژيمهندسي مكانيك             145055221814505522182304محمود            ايرج               غفراني              677288114441
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك- كنترلمهندسي مكانيك             228038630522803863052304قلي                 حسين             كشاورز            709856161730
قبولمهندسي مكانيك- تبديل انرژيمهندسي مكانيك             205040438720504043872304اسحق              اسماعيل          محمديان بيشه   656905252325
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك جامداتمهندسي مكانيك             333017006933301700692304فرهاد              مسعود             مرادي               659914252401
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كد رشته كد مليشماره شناسنامهنام پدرنامنام خانوادگيشماره داوطلبشماره پرونده  *
امتحاني
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قبولمهندسي مكانيك- تبديل انرژيمهندسي مكانيك             406018092040601809202304فتح اهللا            حسين             معظمي گودرزي717924252430
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك جامداتمهندسي مكانيك             100446233051122304قاسم               امين                ميرزاخاني نافچي706480129790
قبولمهندسي مكانيك- ديناميك جامداتمهندسي مكانيك             431055749143105574912304علي                فايزه               نوروزي            679885163914
قبولمهندسي دريامهندسي دريا                   386049094138604909412318حسين             شاهد              جعفرپورهمداني667681255682
قبولمهندسي دريامهندسي دريا                   1007023004842852318اسفنديار          رحيم              ميركي باصري   697896162273
قبولمهندسي هوافضا-ديناميك پروازمهندسي هوافضا               127109152612710915262305حيدرعلي        پيمان               ابشتن                670467252877
قبولمهندسي هوافضا- ديناميك پروازمهندسي هوافضا               14160323141603232305ابوالفضل         محمدعلي       اختردانش         664319252852
قبولمهندسي هوافضا-آئروديناميكمهندسي هوافضا               174072097017407209702305محمدعلي       مجيد               حاجي پور         687139146931
قبولمهندسي هوافضا-ديناميك پروازمهندسي هوافضا               215015657121501565712305باب اهللا            اتنا                  فدايي جويباري 722029193506
قبولمهندسي هوافضا-سازهمهندسي هوافضا               766729939746292305ابوالقاسم         كميل              نصراللهي نسب  708111252761
قبولمهندسي هوافضا-سازهمهندسي هوافضا               268007539026800753902305حميد              مجيد               نصرالهي فكجور653036252768
قبولمهندسي هوافضا-سازهمهندسي هوافضا               136076887413607688742305جعفر               مصطفي          نصيري              661190252810
قبولمهندسي هوافضا-سازهمهندسي هوافضا               8397680952522305قدرت اله        حامدرضا        واليتي              681454252702
قبولمهندسي نفتمهندسي نفت                   127041719312704171932310عليرضا            محمدحسن     بديع زاد            666227123058
قبولمهندسي نفتمهندسي نفت                   13915241139152412310محمدعلي       رضا                شمس               675820253919
قبولمهندسي نفتمهندسي نفت                   9210432609210432602310غالمرضا          علي                كريمان مقدم     671331138465
قبولمهندسي نفتمهندسي نفت                   1631317569307832310فيصل              صادق             محمودي          677056147075
قبولمهندسي شيمي مهندسي شيمي                 217007820721700782072311غالمرضا          زهرا                اسحقي گرجي  662241193531
قبولمهندسي شيمي مهندسي شيمي                 125020881512502088152311محمدعلي       محسن             تمتاجي             670035254090
قبولمهندسي شيمي مهندسي شيمي                 48358199484752311محمدحسن     يداهللا               توان                  654981126591
قبولمهندسي شيمي مهندسي شيمي                 125009235312500923532311جعفر               زهرا                خيرخواه راوندي659090124408
قبولمهندسي شيمي مهندسي شيمي                 16752839857612311داود                منيره               ده ابادي            651268229545
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                 1343312930279522311فرهنگ           محمدحسن     صادقي              663736123114
قبولمهندسي شيميمهندسي شيمي                 169003313416900331342311داود                فريبا                عبداله زاده خانقاه500796101745
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قبولمهندسي شيمي مهندسي شيمي                 9214795229214795222311محمدعلي       احمد              فنايي شيخ االسال767766254086
قبولمهندسي شيمي مهندسي شيمي                 124294537218262311قربانعلي           پريسا               نوحي                651221229563
قبولمهندسي شيمي مهندسي شيمي                 136060015913606001592311ناصر               سحر               زينالي               513246101757
قبولمهندسي كامپيوتر- معماريمهندسي كامپيوتر             14478358144783582312محمد              محسن             انصاري             684682254968
قبولمهندسي كامپيوتر- نرم افزارمهندسي كامپيوتر             116012334911601233492312ولي اهللا            مليحه              ايزدي               695887230072
قبولمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر             7288685709292312مصطفي           زينب              برزگر               726656230061
قبولمهندسي كامپيوتر- نرم افزارمهندسي كامپيوتر             304003708030400370802312مظفر               پدرام              بهشتي               681263254925
قبولمهندسي كامپيوتر- معماريمهندسي كامپيوتر             208015435420801543542312عيسي              ابراهيم            جهاندار             506571254748
قبولمهندسي كامپيوتر- نرم افزارمهندسي كامپيوتر             517723005983962312حسين             الهه                 حبيبي               654884230088
قبولمهندسي كامپيوتر- نرم افزارمهندسي كامپيوتر             10109080101090802312مهدي             نفيسه               دايمي               664314230013
قبولمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر             10171673101716732312علي                ارمان               سپهر                 663565254818
قبولمهندسي كامپيوتر- نرم افزارمهندسي كامپيوتر             442012877144201287712312محمدعلي       مهدي             سلطاني             681245208612
قبولمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر             4803126214803126212312سيدعلي          سيده فاطمه     سيدصالحي       693200230020
قبولمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر             442030629744203062972312محمدصادق    سعيدرضا         شهنه پور           534394208613
قبولمهندسي كامپيوتر- معماريمهندسي كامپيوتر             14607727146077272312كاوه               برديا               صفايي              700107254867
قبولمهندسي كامپيوتر- معماريمهندسي كامپيوتر             9220116059220116052312سيدمحمدعلي سيدمحمدحسينفرزام                672805254890
قبولمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر             412021244041202124402312نويد                مهسا               قرباني               651327192298
قبولمهندسي كامپيوتر- معماريمهندسي كامپيوتر             317004883131700488312312محمد              فرشته              مظفري              667793230131
قبولمهندسي كامپيوتر- نرم افزارمهندسي كامپيوتر             14392836143928362312سيداحمد        سيدحامد         مقيمي               500099254820
قبولمهندسي كامپيوتر- نرم افزارمهندسي كامپيوتر             48737823816312312ابوالقاسم         محمد             مهيني                521552213237
قبولمهندسي كامپيوتر- معماريمهندسي كامپيوتر             311529917284262312سيداكبر          نگين السادات  نعمت الهي زاده م678754172490
قبولمهندسي كامپيوتر- نرم افزارمهندسي كامپيوتر             14890062148900622312غالمعلي          مجتبي             نيك عهد          518363254880
قبولمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر             9204837399204837392312اميد                 افروز               وظيفه دان         692130134067
قبولمهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعيمهندسي كامپيوتر             2361673979722312عليرضا            زهرا                رهايي               501899229809



پذيرفته شدگان مشروط دكتري سال 1395

كد رشته كد مليشماره شناسنامهنام پدرنامنام خانوادگيشماره داوطلبشماره پرونده  *
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پذيرفته شدگان رشته قبولينام رشته امتحاني
(مشروط)

قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي   37201802090172313محمد              فاطمه              بداغي               660016230253
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي   136022313413602231342313اسد                 سجاد              برادري باويل عليا681504105530
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي   4300409974300409972313فتح اله             علي                پورفتحي           676843255162
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي   213023227221302322722313شكراله            اميرحسين        زياري               683232255209
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي   9420685815992313پرويز              محمدعلي       مبرهن بناب       719024255228
قبولمهندسي و علم موادمهندسي موادومتالورژي   298025771029802577102313محمد              مهدي             محققي              682160175826
قبولمهندسي هسته اي- كاربرد پرتوهامهندسي هسته اي             14868105148681052315عزيز               نيلوفر              رشته بركارسفلي511834230302
قبولمهندسي هسته اي- كاربرد پرتوهامهندسي هسته اي             10034684100346842315رضا                شهاب             مرادي اقبالغ     534555255360
قبولمهندسي سيستم هاي انرژيمهندسي سيستم هاي انرژي212323724609352317عبدالنبي          سميه               احمدي             709557230468
قبولمهندسي سيستم هاي انرژيمهندسي سيستم هاي انرژي1182230521950852317حسن              مرتضي           حدادي شهراباد 521282255595
قبولمهندسي سيستم هاي انرژيمهندسي سيستم هاي انرژي511529498974282317سليمان            سودابه             گلزاري             715260210498
قبولمهندسي سيستم هاي انرژيمهندسي سيستم هاي انرژي228050322022805032202317جمشيد            فرشاد              مطبوع               698563255596
قبولمهندسي صنايعمهندسي صنايع                 9212258229212258222309غالم محمد      سپهر               راميار                500103138428
قبولمهندسي صنايعمهندسي صنايع                 119010769411901076942309حميد              محمدرضا       رضايي              682497123038
قبولمهندسي صنايعمهندسي صنايع                 92840734794072309محمد              مهدي             زيني وند           753617191808
قبولفلسفه علمفلسفه                               330027712433002771242110عبدالرضا         محمدعلي       امامي ال اقا        716581246048
قبولفلسفه علمفلسفه                               4802178154802178152110يعقوب            نيلوفر              شاهين نيا           685524223235
قبولفلسفه علمفلسفه                               224213233720582110اسماعيل          ابوطالب          صفدري شربياني688108212296
قبولفلسفه علمفلسفه                               853721227413762110علي اصغر        محسن             مقري                501700183362


