
  بسمه تعالی

 علم و صنعت ایراندانشگاه (استعدادهاي درخشان) اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتري بدون آزمون 

در سال  علم و صنعت ایرانشدگان مرحله اول بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) دوره دکتري دانشگاه اسامی پذیرفته

 به شرح جدول ذیل است: 95-94تحصیلی 

  پذیرفته شدگان منوط به تائید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.: قبولی قطعی توجه

  نام خانوادگی نام

  نصیرزاده عسکراباد  الناز

  شالچی طوسی محمدامین

  دقیق رزیتا

  اسمعیل نژاد بهمن

  محمدي رضا

  نمک شناس محمد

  کهریزي عبدالمجید

  قلی زاده حسین

  موسوي لقمان سیده اشرف

  اصغرزاده شیرازي فرد هادي

  شماعی کاشانی  علیرضا

  نوحی حفظ اباد روزبه

  نظراهاري میالد

  غفاري علی

  رهنما پوریا

  کرجی بانی احسان

  جلیلیان حامد

  کیاماري نیلوفر

  علیزاده صنمی فروغ

  صادقی طبس صادق

  مهدیزاده میالد

  عزالدین امیر

  زرعی چیان مازیار

  مالحسنی لشکاجانی محمدحسین

  بخشی انی علی

  م معطري رزیتا



  جاپلقی غالمرضا

  شناییآ تکتم

  سهرابی مهري

  سلیمانی گیال کجانی رضا

  میرعلی مرتضایی زینب السادات

  نقاش اسدي علی

  ایت اللهی فضایل

  راحمی نوش ابادي نرجس

  محمدي قرالر سودا

  جعفري حمیده

  گلستانی مهدي

  ایران نژاد فایقه

  حامدي علیرضا

  شعبانی حمیدرضا

  برخورداري پگاه

  رزاقی کلجاهی امین

  سرافرازي وحید

  رشیدي زاده  افسانه

  روشنی رضا

  شجري پور جابري سیده یاسمن

اداره تحصیالت تکمیلی به  09/06/94ضروري است متقاضیان پذیرش شده در این دانشگاه، مدارك زیر را حداکثر تا تاریخ 		

   دانشگاه تحویل نمایند:

ها و شدگان علمی آزمون دکتري تخصصی دانشگاهفرم شماره یک (برگ مشخصات بررسی صالحیت عمومی پذیرفته -1

  خوردگینسخه اصل بدون خط 3مؤسسات آموزش عالی) در 

  سه قطعه)( 3×4عکس  -2

  نسخه) 1تصویر کارت ملی (پشت و رو  -3

  نسخه) 1تصویر شناسنامه ( -4

داري به نام خزانه 2172119001003دویست و پنجاه هزار ریال) به شماره حساب ( 250000اصل فیش واریزي به مبلغ  -5

  باشد.وجه قابل برگشت نمی شده به هیچگردد مبلغ پرداختکل، بانک ملی قابل پرداخت کلیه شعب. متذکر می

 هاي بعديیتوتلقی و اول شده، به منزله انصرافشایان ذکر است عدم ارسال مدارك فوق به این دفتر در تاریخ یادداشت

  جایگزین خواهند شد.



 


