
 

 

 بسمه تعالی

 اطالعیه
 

به  دانشگاه لرستان 5931متمركز سال نیمه «Ph.D»دوره دكتري ورودي نهايی آزمون شدگان پذيرفتهاسامی 

 همراه زمان و مکان مراجعه  و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مشروط و سپردن تعهد.

 

و با اميد  5931متمركز سال نيمه دوره دكتري وروديضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان گرامی شركت كننده در آزمون  

 در سنگرهاي علم و ايمان، پاسدارانی شايسته براي حفاظت از حريم اين ديار و تداوم آزمون اين شدگانپذيرفته اينكه به

نام از  خ ثبتتاري وسيلهباشند، بدين عالی آموزش در دانشگاهها و موسسات اسالمی انقالب دستآوردهاي بخش

 به شرح ذيل به اطالع می رسد: نامثبت براي الزم مدارك در دانشگاه لرستان و شدگانپذيرفته
 

 :شدگاننام از پذيرفتهتاريخ ثبت

 :ثبت نام  حضوري 

 طبقه همکف -ساختمان مرکزی  -جاده تهران دانشگاه لرستان 5کیلومتر  مکان ثبت نام:

 پذيرفته شدگان اصلی:(  5

 2/1/5931روز شنبه مورخ  :ادبیات و علوم انسانی و علوم پايه رشته های مربوط به دانشکده های

 39/31/5931روز يکشنبه مورخ ، کشاورزی و فنی و مهندسی : واداری اقتصادیعلوم  رشته های مربوط به دانشکده های

 صبح 0:93ساعت حضور ) در تمامی دانشکده ها(:  

 :ذخیرهپذيرفته شدگان (  2

 29/31/31روز شنبه مورخ : علوم اداری و اقتصادی، ادبیات و علوم انسانی و علوم پايه رشته های مربوط به دانشکده های  

 22/31/31روز يکشنبه مورخ کشاورزی و فنی و مهندسی :  رشته های مربوط به دانشکده های

  صبح 0:93  ساعت حضور ) در تمامی دانشکده ها(:

 :نامثبت برای الزم مدارك

و  رمان، دبهداشت يا وزارت و فنآوری علوم، تحقیقات ارشد مورد تايید وزارتو کارشناسي کارشناسي و يك نسخه تصوير مدارك اصل -1
 .باشد ارشد قید شدهو کارشناسي کارشناسي هایدوره معدل در آن که فرهنگي و يا شورای عالي انقالب پزشکي آموزش

 تايید شده گواهي است اصل باشند، الزملیسانس( نميارشد )فوقکارشناسي مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به که شدگانيپذيرفته -1تبصره

 نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.در زمان ثبت رامحل اخذ مدرك  عالي آموزش توسط دانشگاه يا موسسه

 

 



 

 

دانشجوی ( 15/16/1931لغايت  60/16/1931نام نام برای شرکت در آزمون )زمان ثبتدر زمان ثبت که شدگانيدسته از پذيرفتهآن -2تبصره

نام برای شرکت در التحصیل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبتفارغ 91/0/1935بايست تا تاريخ اند و ميبوده ارشدسال آخر مقطع کارشناسي
( 96/11/31)و يا حداکثر تا تاريخ  91/0/31( تا تاريخ 06( تا )6)اند، الزم است معدل کل واحدهای گذرانده آنان براساس انشجو بودهاين آزمون د

نام دفترچه راهنمای ثبت 09)مندرج در صفحه ذيل اين اطالعیه ارشد در فرم توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصیلي دوره کارشناسي
نام درج و پس از تأيید مسئول ذيربط به هنگام ثبت ((0)شمارههای تحصیليدفترچه راهنمای انتخاب رشته 31و يا مندرج در صفحه ( 1)شماره

  ارائه گردد.

 یآزمونها در غیررسمي و معادل مدارك دارندگان شرکت نامهآئین» شرايط حائز بايست مي معادل، تحصیلي مدارك دارندگان – 3تبصره 

بخشنامه  طي که فناوری و تحقیقات علوم، وزارت عالي آموزش گسترش شورای 15/1/1930 مورخ 515 جلسه مصوب «باالتر مقاطع ورودی

  ها و موسسات آموزش عای ابالغ گرديده، باشند. توسط معاونت آموزشي وزارت علوم به کلیه دانشگاه 05/5/1930مورخ  33099/0شماره 

 و کارت ملي. شناسنامه صفحات مامتصوير از ت و دو سری اصل -0

 .جاری در سال شده تهیه 9×1 رخ تمام عکس قطعه شش -9

نام و شرکت راهنمای ثبت دفترچه 9در صفحه  مندرج «عمومي وظیفه مقررات»بند  به را با توجه وظیفه آنها نظام وضعیت ارائه مدرکي که -1

 (.برادران کند )برای مشخص 1935متمرکز( سال )نیمه« Ph.D»دوره دکتری  در آزمون ورودی

 دولت. کارمندان برای متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبي يا موافقت ساالنه مرخصي حکم -5

 شدگانتوسط پذيرفته 1935-30 تحصیلي سال دوم نیمسال واحد برای از انتخاب های مذکور در ذيل الزم است حداکثر تا قبلنامهمعرفي -0
 صیليتح سال دوم نام آنان برای نیمسالاز ثبت صورت، در غیر اينگردد؛  تحويل قبولي محل عالي آموزش موسسه از محل مربوط اخذ و به

 آنان باطل خواهد شد. خواهد آمد و قبولي عمل به ممانعت جاری

 و يا وزارت -نیروی مقاومت بسیج مستضعفین -اسالمي سپاه پاسداران انقالب سهمیه رزمنده )ستاد مشترك داوطلباني که با استفاده از -1-0
 هایارگان از رؤسای نامه رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريكاند، تا قبل از نیمسال دوم، الزم است معرفيجهاد کشاورزی( قبول شده

ورود  برای ايجاد تسهیالت قانون اجرايي نامهدر آيین آن های چهارگانهو تبصره 1 ماده به با توجه داوطلب "اشدب در آن قید شده مذکور که
 دهمذکور واجد شرايط استفا نامهدر آيین و ساير شرايط مندرج عالي آموزش ها و موسساتدانشگاه به بسیجي و جهادگران داوطلب رزمندگان

 ، را ارائه نمايند."باشدمي رزمندگان هاز سهمی

 دوم نیمسال از قبل تا و يکجا طور به ذيربط  هایتوسط ارگان 0-1رديف  مربوط به هایشده، گواهي انجام هایهماهنگي براساس -تبصره

 جلوگیری دهش پذيرفته تحصیل ادامه از اينصورت غیر در شد، خواهد ارسال شدگانپذيرفته قبولي محل عالي آموزش موسسه به تحصیلي سال
 .شودمي

تأيیديه سهمیه  نام، ملزم به ارائهاند، در زمان ثبتشده د شهید و امور ايثارگران( پذيرفتهبنیا) ايثارگران سهمیه از استفاده با که داوطلباني  -0-0
 باشد.های ارسالي به موسسات ميلیستنام، همان عنوان درج شده در باشند و مالك عمل برای ثبتقبولي نمي

وزارت  "آزمايشي -رسمي"و يا  "قطعي -رسمي"نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن برای استفاده از امتیاز ويژه مربیان ـ ارائه معرفي0ـ9
لوم، عالي وابسته به وزارت ع ها، موسسات آموزشعلوم، تحقیقات و فناوری. اين سهمیه شامل مربیان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه

  باشد.پذيرد، ميتحقیقات و فناوری که پذيرش دانشجوی آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت مي



 

 :مهم تذکرات 

دارك كامل مهاي اعالم شده توسط دانشگاه و با ارائه نام منحصراً در تاريخنام الزامی است و ثبتحضور شخص پذيرفته براي ثبتـ  5

ه منزله انصراف نام بهاي تعيين شده براي ثبتيا تاريخ شدگان در تاريخپذيرد و عدم مراجعه پذيرفتهمندرج در اين اطالعيه صورت می

 از ادامه تحصيل تلقی خواهد شد.

ايگاه ات تكميلی را در پنام، اطالعهاي تعيين شده جهت ثبتشود كه قبل از مراجعه در تاريخشدگان توصيه میـ به پذيرفته2

 مطالعه نمايند. www.lu.ac.irبه آدرس  رسانی دانشگاهاطالع

نام، مان ثبتالً در زقب كه هايیمعدل با بايد شده پذيرفته (ليسانسفوق) ارشدكارشناسی و (ليسانس) كارشناسی مدرك معدل  -9

ه از نام آن دستباشد. بديهی است در غير اين صورت از ثبت ، يكساننموده شركت در آزمون و يا نهايتاً در مرحله مصاحبه اعالم

م ارشد آنان كمتر از معدل اعالداوطلبانی كه داراي مغايرت معدل باشند )معدل مندرج در مدرك تحصيلی كارشناسی و كارشناسی

 شده به اين سازمان باشد( جداً خودداري شده و قبولی آنان باطل خواهد شد.

نان، آ قبولی باطل شدن نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصيلفارغ 95/6/31 حداكثر تا تاريخ كهشدگانیپذيرفته از -4

 رفتار خواهد شد. با ايشان مقررات طبق

جد يا اطالعات غلطی ارائه و وا و مودهن كتمان را حقايق داوطلبی گردد مشخص چنانچه ،تحصيل هنگام و نامثبت از مرحله هر در  -1

 رفتار خواهد شد. با وي مقررات و طبق وي باطل شده باشد، قبولیشرايط نمی

شدگان نهايی رساند كه مطابق ضوابط پذيرفتهمی 5931متمركز سال نيمه« Ph.D»به اطالع داوطلبان آزمون دكتري تخصصی  -6

نام در رشته قبولی، مجاز به شركت و انتخاب رشته در آزمون ها( حتی در صورت عدم ثبت)دركليه دوره 5931آزمون دكتري سال 

  نخواهند بود.  5936سال « Ph.D»دكتري تخصصی 

ط بوده و ، توجه داشته باشند كه پذيرش آنها بصورت مشرورفته اندكليه داوطلبانی كه در رديف پذيرفته شدگان دانشگاه قرار گ - 7

 عی منوط به تأييد صالحيت عمومی آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.پذيرش نهايی و قط

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري  
 

 عصبی عضالنی                     -فیزیولوژی ورزشی  رشته:

 كد رشته محل محل نام رشته شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2393 عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 523235 كالنی نويد 5

 2393                     عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 231742 سايوند زهرا 2

 2393                     عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 576993 گرگین کرجی زینب  9

 2393                     عصبی عضالنی -فيزيولوژي ورزشی 503734 کشوری مریم 4

 

 زبان و ادبیات فارسی                                          رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2565 زبان و ادبيات فارسی 223073 مرادي كمره منصوره  5

 2565 زبان و ادبيات فارسی 535332 دولتشاه ناصر  2

 2565 زبان و ادبيات فارسی 570172 كريمی علی اشرف  9

 2565 زبان و ادبيات فارسی 535323 عينی فعلی محمود  4

 2565 زبان و ادبيات فارسی 541449 سروستانی تک ابراهيم 1

 

 ادبیات عرفانی                    –زبان و ادبیات فارسی     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2503                    زبان و ادبيات فارسی ادبيات عرفانی 532417 كيانپور شجاع 5

 2503                    زبان و ادبيات فارسی ادبيات عرفانی 234701 جاللوند سجاد 2

 2503                    و ادبيات فارسی ادبيات عرفانیزبان  535323 روميانی حشمت اله  9

 

 زبان و ادبیات فارسی  )پردیس خود گردان(               رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2224             زبان و ادبيات فارسی  )پرديس( 503776 غالمی نژاد سهيال  5

 2224             زبان و ادبيات فارسی  )پرديس( 225339 سلطانی مطلق زهرا  2

 



 

 تغییرات آب و هوایی                 –آب و هواشناسی   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

–آب و هواشناسی  916091 پور احمد مهدی   5

                  تغييرات آب و هوايی

5349 

–آب و هواشناسی  944449 صحنعلی زاده مهدی  2

                  تغييرات آب و هوايی

5349 

–آب و هواشناسی  988744 شرافت مهدی  9

                  تغييرات آب و هوايی

5349 

 

 تاریخ اسالم                           –تاریخ   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی خانوادگینام  نام رديف

 5569 تاريخ اسالم 251043 وکیلی سحر  محترم  5

 5569 تاريخ اسالم 577356 پروانه    فرهاد  2

 5569 تاريخ اسالم 566975 بستان حسن  9

 5569 تاريخ اسالم 233262 افشاری فر  راضیه  4

 5569 اسالمتاريخ  503194 بخشی زاده سمیه  1

 5569 تاريخ اسالم 511609 کاظمی ظریفه  6

 

     

 تاریخ ایران بعد از اسالم                             –تاریخ     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 511739 بحرینی  فروغ  5

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 533616 نعمتی محمد علی  2

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 591544 حسینی  سید حسن  9

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 503195 یوسفوند فاطمه  4

 5576 تاريخ ايران بعد از اسالم 533661 مرادی سرابی یحیی  1

 5576 اسالمتاريخ ايران بعد از  533613 امرایی سیاوش  6

 

 



 روانشناسی                                 رشته:   

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5319 روانشناسی 573994 نصیری هانیس  غفار  5

 5319 روانشناسی 503373 سهرابیان طاهره  2

 5319 روانشناسی 556064 عاصمی زواره ندا  9

 5319 روانشناسی 503372 احمدی چگنی سحر  4

 5319 روانشناسی 246030 مهدوی  عابد  1

 5319 روانشناسی 246312 حسینی  حسین  6

 

 روانشناسی تربیتی                               رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5394 روانشناسی تربيتی 246746 میری  میر نادر 5

 5394 روانشناسی تربيتی 576052 دهقان  فاطمه  2

 5394 روانشناسی تربيتی 563242 نسایی مقدم بیان  9

 5394 روانشناسی تربيتی 546522 ممبینی شریف  4

 5394 روانشناسی تربيتی 576633 امیریان لیال  1

 

 زبان و ادبیات عرب                                        رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2243 زبان وادبيات عرب 239303     ضرونی محمدصادق  5

 2243 زبان وادبيات عرب 547361 صفری نژاد عفت  2

 2243 عرب زبان وادبيات 573533  ترکاشوند مجتبی  9

 

 زبان و ادبیات عرب )پردیس خود گردان(                    رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2266                  زبان و ادبيات عرب )پرديس( 562364  تسلیمی فاطمه  5

 2266                  زبان و ادبيات عرب )پرديس( 547715 زهیری حمزه  2

 

 



 

 دانشکده اقتصاد و علوم اداري 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري 

 

 علوم اقتصادی                                                       رشته:      

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5592 علوم اقتصادي 520243 آذري بنی بتول 5

 5592 علوم اقتصادي 239473 مظهري آوا مريم 2

 

   

 رفتار سازمانی                          –مدیریت دولتی  رشته: 

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5447 رفتار سازمانی -مديريت دولتی 533710 امرايی فيروز 5

 5447 رفتار سازمانی -مديريت دولتی 257662 سهرابی آرزو 2

 5447 رفتار سازمانی -مديريت دولتی 575217 شمسی گوشكی فاطمه 9

 

     

 منابع انسانی               –مدیریت دولتی     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 5411               مديريت دولتی  منابع انسانی 533030 شريعت نژاد علی  5

 5411               مديريت دولتی  منابع انسانی 504739  لطيفی جليسه سليمه 2

 5411               مديريت دولتی  منابع انسانی 503171 سلگی زهرا  9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشکده علوم پايه 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري 

 شیمی آلی                                                     –شیمی    رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2432 شيمی آلی 533373 مرادي راضيه 5

 2432 شيمی آلی 535403 محمديان سوري سجاد  2

 2432 شيمی آلی 557523 رضايت اعظم  9

 2432 شيمی آلی 533370 صارمی معصومه  4

 

 

 شیمی تجزیه                                                     –شیمی    رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 2442 شيمی تجزيه 533532 دولتشاه سميرا 5

 2442 شيمی تجزيه 576395 عبدالهی  بهاره  2

 2442 شيمی تجزيه 239325 رضوانی جالل ناهيد  9

 2442 شيمی تجزيه 505615 همتی دوست  كريم  4

 2442 شيمی تجزيه 549931 شريفی   هدا 1

 2442 شيمی تجزيه 576311 مرادي  سارا 6

 

 

 

 شیمی فیزیک                  -شیمی   رشته:      

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 533304 عبدالهی جونقانی  سلماز 5
 2969 شيمی فيزيک

 533313 ياراحمدي مهوش 2
 2969 شيمی فيزيک

 

 

 



 شیمی معدنی                                   –شیمی   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 533303 بازگير صديقه 5
 2473 شيمی معدنی

 2473 شيمی معدنی 540193 صادقی ميثم 2

 532225 جابرانصاري فاطمه 9
 2473 شيمی معدنی

 233633 ظهره بند زينب 4
 2473 شيمی معدنی

 

 ذرات بنیادی                                                      –فیزیک   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل داوطلبیشماره  نام خانوادگی نام رديف

 9343                                                      ذرات بنيادي –فيزيک  535101 محمودي فرد مجتبی  5

 

 حالت جامد                        –فیزیک      رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 9393 حالت جامد -فيزيک  533297 بيرانوند  آزاده  5

 

 اتمی و مولکولی                           –فیزیک   رشته:     

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 9345                           اتمی و مولكولی –فيزيک  525092 بختيار شوهانی جعفر  5

 9345                           اتمی و مولكولی –فيزيک  535100 جعفري نعمت اله 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشکده فنی و مهندسی 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري 

 

 

 الکترونیک                                        -مهندسی برق    رشته:    

 كد رشته محل نام رشته محل داوطلبی شماره نام خانوادگی نام رديف

 9535 الكترونيک -مهندسی برق  526479 رستمی منفرد جالل 5

 9535 الكترونيک -مهندسی برق  535642 امامی نژاد حامد 2

        

 

 قدرت                                      -مهندسی برق    شته:ر

 كد رشته محل رشته محلنام  شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 9275 قدرت -مهندسی برق  535622 زند بصيري محمد رضا 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشکده كشاورزي 31اسامی قبول شدگان نهايی آزمون دكتري 

           سازه های آبی رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4442 سازه های آبی 503333 خرمی  اقبال 5

 4442 سازه های آبی 533976 همه زاده پرستو 2

 4442 سازه های آبی 535330 گودرزي احمد  9

 4442 سازه های آبی 535352 رستمی سعيد  4

 

 تغذیه دام                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4663 تغذيه دام 544593 امينی فرد  زهرا  5

 4663 تغذيه دام 533493 صارمی نژاد پروين  2

 4663 تغذيه دام 533443 برومند نيا زينب  9

 4663 تغذيه دام 523343 هاشمی مظاهر 4

 4663 تغذيه دام 236213 كوليوند ابوالفضل 1

 

 گیاهان زینتی                           –علوم باغبانی       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4657 علوم باغبانی 533425 حسنوند فاطمه 5

 4657 علوم باغبانی 532715 بيرانوند فرهاد 2

 4657 علوم باغبانی 547120 كيانی ابراهيم  9

 4657 علوم باغبانی 533457 اعلم فاطمه 4

 

 

 

 

 



 آب                                                   -علوم و مهندسی آبخیزداری     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 533439 مرادي پور شهين  5

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 230720 اكرامی محمد 2

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 533403 فالح فاطمه 9

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 532359 صالحی حسين  4

 4015 علوم و مهندسی آبخيزداري 533432 قربانی نژاد سميرا 1

 

 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل                      -علوم جنگل رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4700 علوم جنگل 533472 منصوري معصومه  5

 4700 علوم جنگل 530030 اسديان مريم  2

 4700 علوم جنگل 533401 يوسفوند پروانه  9

 4700 علوم جنگل 503233 سليمانی نيكنام 4

 

 جنگلداری                     -علوم جنگل   رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4773 علوم جنگل 533402 كرامتی مقدم فرزانه 5

 4773 علوم جنگل 594441 وطن پرست اليا 2

 4773 علوم جنگل 533475 فتح الهی معصومه  9

 4773 علوم جنگل 533476 نظريانی نسترن 4

 

 بیماری شناسی گیاهی         قارچ شناسی و –بیماری شناسی گیاهی     رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4724 بيماري شناسی گياهی 535330 موسويان سيدمسلم 5

 4724 شناسی گياهیبيماري  503531 يونسی حسن 2

 

 



 حشره شناسی کشاورزی                                          رشته:

 

 

 

 زراعت                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4153 زراعت 550134 بيژنی       مدينه  5

 4153 زراعت 235024 غياث آبادي محمد  2

 4153 زراعت 535342 واليزاده سامان  9

 4153 زراعت 231123 حيدري مسلم 4

 4153 زراعت 577110 فالح سحر 1

 

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک                         رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4439                      مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 535332 كلهر منوچهر 5

 4439                      مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 503331 بابازاده جعفري شهريار  2

 

 

 بیوتکنولوژی کشاورزی                                  رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4194                             بيوتكنولوژي كشاورزي 526639 جليليان احمد  5

 4194                             بيوتكنولوژي كشاورزي 232411 عباس زاده خديجه 2

 4194                             بيوتكنولوژي كشاورزي 520003 طباطبايی پور سيده نسيم 9

 4194                             بيوتكنولوژي كشاورزي 577177 صفري معصومه  4

 

 

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4730 حشره شناسی 533463 محمودوند سمانه 5

 4730 حشره شناسی 535339 داناي طوس اميرحسين 2



 اصالح نباتات                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4436 اصالح نباتات 577101 باوند پوري فاطمه  5

 4436 اصالح نباتات 540712 چلوي  امين اله 2

 

 مدیریت منابع خاک                                      رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4900                                   مديريت منابع خاك 535033 شاكرمی عزيزاله  5

 4900                                   مديريت منابع خاك 524336 حسنی نكو اكبر 2

 4900                                   مديريت منابع خاك 530465 ديبايی  زهرا  9

 

 بیوتکنولوژی کشاورزی )پردیس(                                       رشته:

شماره  نام خانوادگی نام رديف

 داوطلبی

 كد رشته محل نام رشته محل

بيوتكنولوژي كشاورزي  293336 اسدي مهسا 5

                                     )پرديس(

4102 

 

 زراعت )پردیس(                                                       رشته:

 كد رشته محل نام رشته محل شماره داوطلبی نام خانوادگی نام رديف

 4173 زراعت )پرديس(                                                   547437 موسويان سيد نادر 5

 4173 زراعت )پرديس(                                                   535345 زيدي طوالبی نوراله  2

 4173 زراعت )پرديس(                                                   577195 نجفی نسرين 9

 4173 زراعت )پرديس(                                                   535319 سپهوند حامد  4

 4173 زراعت )پرديس(                                                   503553 رحمتی هوشنگ  1

 

 )) مديريت تحصیالت تکمیلی دانشگاه لرستان ((


