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سياست گذاري بازرگانيدكتري تهران امير ساالر ونكي 1

فيزيولوژي ورزشي دكتري تربيت مدرس مصطفي بارانچي 2

روانشناسي دكتري شهيد بهشتي گلناز مظاهري نژاد فرد3

مديريت بازرگاني دكتري عالمه طباطبايي سيد اميرحسين طيبي ابوالحسني 4

مهندسي مكانيك دكتري خواجه نصيرالدين طوسي محمد عباد اللهي 5

محيط زيست دكتري تهران اقبال سخاوتي 6

جامعه شناسي مسايل اجتماعي دكتري خوارزمي جواد مداحي 7

علوم ورزشي دكتري شهيد بهشتي آرزو طحان 8

مهندسي مكانيك دكتري خواجه نصيرالدين طوسيعلي سوهاني 9

زمين شناسيدكتري شهيد بهشتي اميد كاك مم10

مهندسي صنايع چوب وكاغذدكتري  تهران اكبر مستوري منصورآباد11

مهندسي سيستم هاي انرژيدكتريتهران سيد علي موسوي12

اپيدميولوژيدكتري تهران كياوش هوشمندي 13

برنامه ريزي فضايي كارآفريني دكتري شهيد بهشتي معصومه فدايي 14

مهندسي برقدكتري صنعتي شريفسجاد فتاحيان15

مهندسي كشاورزي دكتري تهران سيد سعيد حسيني16

مهندسي هوا و فضادكتري صنعتي شريفعطاءاله پورمحمود17

تاريخ ايران دوره اسالمي دكتري خوارزمي محمد سليماني 18

روانشناسي دكتري تربيت مدرس پيمان حاتميان 19

مهندسي عمران دكتري اميركبير عليرضا گودرزي 20

شيميدكتري صنعتي شريفارشد بايرامي21

مهندسي برقدكتري خواجه نصيرالدين طوسيحميدرضا جهانگير 22

مهندسي مكانيكدكتري صنعتي شريفاحمد مهديان پرراني23

فناوري انرژي –مهندسي سيستم هاي انرژي دكتريتهران محمد امين وزيري24

حقوق عمومي دكتري تهران محمد صادق فراهاني 25

مهندسي عمران دكتري اميركبير مرتضي خمامي ابدي26

مهندسي مواد دكتري مالك اشتر حامد نادري 27

مهندسي عمران دكتري اميركبير حسين مرادي مقدم 28

مطالعات آمريكاي شماليدكتري تهران توحيد اسدي29

مهندسي منابع دكتريتهران فاتح معزي 30

مديريت شهري كارشناسي ارشد عالمه طباطبايي محمد علي اشتري جعفري 31

مهندسي سيستم هاي انرژيكارشناسي ارشدتهران امين عباس گلشن فرد32

طراحي چاپ پارچهكارشناسيفني و حرفه اي سميه حسامي 33

مهندسي برقكارشناسي ارشدخواجه نصيرالدين طوسياحمد رضا علوي كوشا 34

شيمي كارشناسيخواجه نصيرالدين طوسياميد قاسملو 35

مهندسي معماري كارشناسيفني و حرفه اي پريسا نجفيان 36

نوازندگي موسيقي جهاني كارشناسيدانشگاه هنر  خانم مهشاد نادعليان 37

اسامی سه برابر ظرفیت دانشجویان معرفی شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



شيمي آليدكتري گيالنداود  قيداري38

توليد و بهره وري آبزيان-  شيالت دكتريعلوم كشاورزي گرگاناحمدرضا جبله39

تبديل انرژي- مهندسي مكانيك دكتريصنعتي نوشيرواني بابلآرش محبوبي دوست40

تبديل انرژي- مهندسي مكانيك دكتريصنعتي نوشيرواني بابلآرش  مهدوي41

 مديريت بازرگانيدكتريگيالنمحمد حاتمي نژاد42

فيزيكدكتريگيالنسيد آمنه نجفي زاده43

مهندسي برقدكتريگيالنزهرا  شفيعي44

سازه- مهندسي عمران دكتريصنعتي نوشيرواني بابلاميرحسين صحراي مقدم45

حقوقدكتريمازندراننازيال تقوي46

 رياضيدكتريمازندرانسليم باوندي47

توليد و بهره وري آبزيان-  شيالت دكتريگنبد كاووسارسالن بهلكه48

شيمي تجزيهدكتريتبريزحسام الدين سهرابي49

زمين شناسيارشدتبريزعلي اسدي50

روانشناسيدكتريمحقق اردبيلشيرين احمدي51

برنامه ريزي شهريدكتري زنجانمحمد رسولي52

معماري اسالميدكتريهنر اسالمي تبريزشهين فرخي53

برق و قدرتدكتريشهيد مدني آذربايجانمحمد رضا جنتي اسكويي54

عمران سازهارشدمحقق اردبيلسعيد مرتضوي55

حشره شناسيدكتري تبريزفروغ رنجبر ورندي56

باغبانيارشد تبريزمينا اماني57

مديريت ورزشيدكتريرازيجواد كريمي58

شيميدكتريرازيگلشن مرادي59

شيميدكتريايالمهما كهزادي60

شيميدكتريايالمزينب رحمتي61

مهندسي برقكارشناسي ارشدصنعتي كرمانشاهنسترن كراني62

مديريت ورزشيدكتريكردستانعابد محموديان63

كامپيوتركارشناسيكردستانانيران محمدپور64

مهندسي شيميكارشناسي ارشد اصفهانسيد عرفان موسوي65

MBAكارشناسي ارشد اصفهانآرزو كرباسيون66

زيست شناسي سلولي و  مولكوليدكترياصفهانسميه نجفي درچه67

ترجمه زبان انگليسيدكترياصفهاناحسان طائبي68

زبان و ادبيات عربدكترياصفهانسيامك اصغرپور69

آلودگي محيط زيستدكتري صنعتي اصفهانزهرا السادات رضوي70

علوم و صنايع مواد غذاييدكتريصنعتي اصفهانعاطفه شيرواني71

علوم و مهندسي صنايع غذاييدكتري صنعتي اصفهانفاطمه السادات ناظري72

مهندسي نساجيدكتري صنعتي اصفهانمهران افراشي73

مرمت شهري و احياء بناها و بافت هاي تاريخيدكتري هنر اصفهانمحمود ستايش مهر74

مرمت و احياء بنا و بافت هاي تاريخيدكتريهنر اصفهانآزاده حريري75

نقاشيكارشناسي ارشدهنر اصفهانحسن شكري76



صنايع دستيكارشناسي هنر اصفهانطه صنيع زاده77

مديريت بازرگانيدكتري يزدخانم الهه حسيني78

معماريدكتري يزدمصطفي محبيان79

فيزيكدكتري يزدرضا دهقان بتادكي80

رياضيدكتري كاشانعلي قالوند81

مهندسي شيميدكتريكاشانسارا عظيمي82

مهندسي مكانيكدكتريكاشاناحسان آرشيد83

روانشناسي باليني دكتريشيرازفهيمه محمدپور84

مهندسي نفتدكتريشيرازفر مهدي رضوي85

اصالح نباتاتدكتريشيراززهرا زكي پور86

مديريت منابع خاك دكتريشيرازپگاه خسرواني87

زبان شناسي همگاني دكتريشيرازفرشته محمدپور88

علوم قرآن و حديثدكتريشيرازسيده محبوبه كشفي89

مديريت منابع خاك كارشناسي ارشدشيرازفرناز احمدي90

مهندسي شيميكارشناسي ارشدشهيد باهنر كرمانمحمد رضا اسماعيل پور91

مهندسي شيميدكتريشهيد باهنر كرماناحد ايزدي92

مهندسي شيميدكتريشهيد باهنر كرمانعليرضا پوست فروش93

شيميدكتريشهيد باهنر كرمانفريبا گرگاني نژاد94

زمين شناسيدكتريشهيد باهنر كرمانآسيه كيهاني زاده95

ژنتيك- مهندسي كشاورزي دكتريزابل خديجه ابراهيمي96

زمين شناسيكارشناسيواليت ايرانشهرمنير الدين جت97

مهندسي برقكارشناسي تربت حيدريهمحسن نورآبادي98

جغرافياكارشناسي دامغاناحمد دهرشيد پارسا99

كامپيوتردكتري صنعتي شاهرودزهرا مرتضايي100

شيميدكتريسمناناعظم شادلو101

فيزيككارشناسي ارشدحكيم سبزواريآرمان قاصدي102

علوم قرآن و حديثكارشناسي كوثرفائزه شيرين كام103

كامپيوتركارشناسيمركز آموزش عالي كاشمربهروز شفاعتي104

شيميدكتريفردوسي مشهدمنصور فيلي زاده 105

آبياري و زهكشي- علوم و مهندسي آب دكتري شهيد چمران اهوازلميا نيسي106

اقتصاد پولي- علوم اقتصاديدكتري شهيدچمران اهوازاشكان بذرافكن107

سازه هاي آبي- علوم و مهندسي آبدكتري شهيد چمران اهوازمريم شهابي108

ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستاييدكتري علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستانفاطمه رحيمي109

جغرافيا و برنامه ريزي شهريدكتري شهيد چمران اهوازفرشته شنبه پورمادوان110

ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستاييدكتريعلوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستانآمنه سواري111

مهندسي معماري ارشد صنعتي جندي شاپورحسنا محمد اصالني112


