
دکتری: هقطغ ثیَاًفَرهبتیک:     رشتِ تحصیلی

(کالض)هکبىظبػت رٍزدکتر/هذرضٍاحذدرضگرٍُکذ درضترمهقطغرشتِ تحصیلی
ّفتِ تشکیل 

کالظْب
ظبػتتبریخ اهتحبى

1250306201دکتریثیَاًفَرهبتیک
 هجبحث پیشرفتِ در زیعت شٌبظی 

(ججراًی)هَلکَلی
96/10/269ّفتِ زٍج17273-13پٌجشٌجًِجفی ٍ اظوبػیلی2

96/10/299ّفتِ زٍجآزهبیشگب13ُ-9جوؼِهعؼَدی ًصاد2(ججراًی) ثیَاًفَرهبتیک1250306301دکتریثیَاًفَرهبتیک

96/10/239ّفتِ زٍجآزهبیشگب17ُ-13جوؼِػطبر2(ججراًی)هجبًی ثیَشیوی1250306401دکتریثیَاًفَرهبتیک

96/11/049ّفتِ زٍجآزهبیشگب13ُ-9پٌجشٌجِاثراّین پَر2دادُ کبٍی در ظیعتن ظالهت1250310001دکتریثیَاًفَرهبتیک

3دادُ پبیگبُ ّبی ثیَلَشیکی3250309501دکتریثیَاًفَرهبتیک
اثراّین پَرٍ هعؼَدی 

ًصاد
96/10/299ّفتِ زٍجآزهبیشگب17ُ-13پٌجشٌجِ

96/11/049ّفتِ زٍجآزهبیشگب19ُ-17پٌجشٌجِهعؼَدی ًصاد1ظویٌبر ثیَاًفَرهبتیک3250309601دکتریثیَاًفَرهبتیک

4دکتریثیَاًفَرهبتیک

5دکتریثیَاًفَرهبتیک

18رظبل6ٍ7ٍ8250226801ِدکتریثیَاًفَرهبتیک

. خَد دفبع کٌذ(پرٍپَزال)داًشجَ هقطغ دکتری تخصصی هَظف اظت حذاکثرشش هبُ پط از ارزیبثی جبهغ ٍ حذاکثر تب پبیبى ًیوعبل پٌجن از طرح پیشٌْبدی رظبلِ : تَجِ

 1396-97ثرًبهِ کالظی ٍ اهتحبًبت ًیوعبل اٍل ظبل تحصیلی 

هْلت ٍ ظٌَات هجبز ثرای شرکت ) ترم در اًتظبر  ثرگساری آزهَى جبهغ

(داًشجَ درارزیبثی جبهغ حذاکثر تب پبیبى ًیوعبل چْبرم اظت
 دکتری پط از ٍاریس شْریِ ترم ازطریق پردیط ٍ 4ٍ5    اظتثٌبً اًتخبة ٍاحذ فقط ثرای داًشجَیبى ترم 

.توبض ثب کبرشٌبض هرثَطِ اًجبم هی گیرد 
ترم در اًتظبر تصَیت هَضَع رظبلِ

.ثرًبهِ کالظی ٍ اهتحبًبت رشتِ خَد را از جذاٍل زیر هشبّذُ ًوبییذ: داًشجَیبى گراهی



کبرشٌبظی ارشذ:هقطغ ػلَم ظلَلی هَلکَلی- زیعت شٌبظی :    رشتِ تحصیلی

(کالض)هکبىظبػت رٍزدکتر/هذرضٍاحذدرضگرٍُکذ درضترمهقطغرشتِ تحصیلی
ّفتِ تشکیل 

کالظْب
ظبػتتبریخ اهتحبى

6پبیبى ًبهِ 3252003101ارشذزیعت شٌبظی

8پبیبى ًبهِ 4ٍ5252003201ارشذزیعت شٌبظی

8پبیبى ًبه6250301301ِارشذزیعت شٌبظی

دکتری:هقطغ ػلَم ظلَلی هَلکَلی- زیعت شٌبظی :     رشتِ تحصیلی

(کالض)هکبىظبػت رٍزدکتر/هذرضٍاحذدرضگرٍُکذ درضترمهقطغرشتِ تحصیلی
ّفتِ تشکیل 

کالظْب
ظبػتتبریخ اهتحبى

16261-13جوؼِهؼتوذ 

12261-8جوؼِفرازهٌذ

96/10/299ّفتِ فرد15261-9پٌجشٌجِزیٌلی3فرآیٌذّبی ظلَلی ٍ هَلکَلی در یَکبریَتْب1250305901دکتریزیعت شٌبظی

18261-16جوؼِهؼتوذ

18261-15پٌجشٌجِفرازهٌذ

3ٍ4دکتریزیعت شٌبظی

5دکتریزیعت شٌبظی

12503060019دکتریزیعت شٌبظی 96/11/04 ّفتِ فرد

ّفتِ فرد 396/10/239 شًَهیکط ٍ پرٍتئَهیکط

2هجبحث ٍیصُ ػلَم ظلَلی ٍ هلکَلی

1250305801دکتریزیعت شٌبظی

ترم در اًتظبر تصَیت هَضَع رظبلِ

 دکتری پط از ٍاریس شْریِ ترم ازطریق پردیط 3ٍ4ٍ5    اظتثٌبً اًتخبة ٍاحذ فقط ثرای داًشجَیبى ترم 

.ٍ توبض ثب کبرشٌبض هرثَطِ اًجبم هی گیرد 

. خَد دفبع کٌذ(پرٍپَزال)داًشجَ هقطغ دکتری تخصصی هَظف اظت حذاکثرشش هبُ پط از ارزیبثی جبهغ ٍ حذاکثر تب پبیبى ًیوعبل پٌجن از طرح پیشٌْبدی رظبلِ : تَجِ

.داًشجَ هقطغ کبرشٌبظی ارشذ هَظف اظت قجل از شرٍع  ًیوعبل ظَم تحصیلی، هَضَع پبیبى ًبهِ خَد را ثب ًظر اظتبد راٌّوب ٍ تبییذ گرٍُ آهَزشی اًتخبة کٌذ ٍ حذاکثرتب پبیبى ًیوعبل ظَم تصَیت ًوبیذ:تَجِ

هْلت ٍ ظٌَات هجبز ثرای شرکت ) ترم در اًتظبر  ثرگساری آزهَى جبهغ

(داًشجَ درارزیبثی جبهغ حذاکثر تب پبیبى ًیوعبل چْبرم اظت

13۹4هختص ٍرٍدی  

1393هختص ٍرٍدی

1396-97ثرًبهِ کالظی ٍ اهتحبًبت ًیوعبل اٍل ظبل تحصیلی 

1396-97ثرًبهِ کالظی ٍ اهتحبًبت ًیوعبل اٍل ظبل تحصیلی 

13۹5هختص ٍرٍدی  



دکتری: هقطغ ًبًَ ظَپَاهَلکَل- ًبًَشیوی:     رشتِ تحصیلی

(کالض)هکبىظبػت رٍزدکتر/هذرضٍاحذدرضگرٍُکذ درضترمهقطغرشتِ تحصیلی
ّفتِ تشکیل 

کالظْب
ظبػتتبریخ اهتحبى

ّفتِ زٍج17254-9چْبرشٌجِرشیذی رًججر

ّفتِ زٍج17254-9چْبرشٌجِاخجبری

ّفتِ زٍج17222-9پٌجشٌجِػلیسادُ

ّفتِ زٍج17222-9پٌجشٌجِکجیری

ّفتِ زٍج17222-9پٌجشٌجِرشیذی رًججر

ّفتِ زٍج17239-9جوؼِػجبظی

ّفتِ زٍج17239-9جوؼِرٌّوبی رّعپبر

3ٍ4دکتریًبًَشیوی 

5دکتریًبًَشیوی 

22رظبل6ٍ7ٍ8250309401ِدکتریًبًَشیوی 

دکتری: هقطغ شیوی پلیور:     رشتِ تحصیلی
ّفتِ تشکیل (کالض)هکبىظبػت رٍزدکتر/هذرضٍاحذدرضگرٍُکذ درضترمهقطغرشتِ تحصیلی

کالظْب
ظبػتتبریخ اهتحبى

96/10/239ّفتِ زٍج16202-9چْبرشٌجِجؼفری3شیوی ٍ فٌبٍری کبهپَزیتْبی پلیوری101دکتریپلیور-شیوی 

9-13246

13-17250

ّفتِ زٍج17239-9جوؼِػجبظی

ّفتِ زٍج17239-9جوؼِرٌّوبی رّعپبر

. خَد دفبع کٌذ(پرٍپَزال)داًشجَ هقطغ دکتری تخصصی هَظف اظت حذاکثرشش هبُ پط از ارزیبثی جبهغ ٍ حذاکثر تب پبیبى ًیوعبل پٌجن از طرح پیشٌْبدی رظبلِ : تَجِ

 1396-97ثرًبهِ کالظی ٍ اهتحبًبت ًیوعبل اٍل ظبل تحصیلی 

هْلت ٍ ظٌَات هجبز ثرای شرکت ) ترم در اًتظبر  ثرگساری آزهَى جبهغ

(داًشجَ درارزیبثی جبهغ حذاکثر تب پبیبى ًیوعبل چْبرم اظت
 دکتری پط از ٍاریس شْریِ ترم ازطریق 5 ٍ 4اظتثٌبً اًتخبة ٍاحذ فقط ثرای داًشجَیبى ترم 

.پردیط ٍ توبض ثب کبرشٌبض هرثَطِ اًجبم هی گیرد 
ترم در اًتظبر تصَیت هَضَع رظبلِ

3

3ًبًَ ثیَ فٌبٍری

01 12503055دکتریًبًَشیوی 

1دکتریًبًَشیوی 

(ججراًی)1رٍشْبی ظٌتس هَاد ًبًَ ظبختبر 

01

23شٌبظبیی ٍ تؼییي ظبختبر ًبًَ هَاد

23شٌبظبیی ٍ تؼییي ظبختبر ًبًَ هَاد01

 1396-97ثرًبهِ کالظی ٍ اهتحبًبت ًیوعبل اٍل ظبل تحصیلی 

12503031دکتریًبًَشیوی 

1250303101دکتریپلیور-شیوی 

پلیور-شیوی 

96/10/29

96/11/05

9

9

96/11/059

96/10/239

9 96/10/29پٌجشٌجِخَیی3(ججراًی)شیوی ٍ ظیٌتیک پلیوریساظیَى101دکتری ّفتِ زٍج


