
 باسمه تعالی

 1401 -1402 ویژه ممتازین سال تحصیلی دکتریت تکمیلی دانشگاه شیراز اسامی پذیرفته شدگان البدین وسیله تحصی

  .دارد م میالرا به شرح زیر اع

  :توجه به نکات زیر ضروری می باشد

 .پذیرش نهایی دانشجو منوط به تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد -1

ف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحله ای الدر صورت مشاهده هرگونه مطالب خ -2

  د.قانونی انجام خواهد ش و پی گیری از پذیرش و یا تحصیل، از ادامه تحصیل وی جلوگیری

ته تبی حداکثر تا یک هفزم است انصراف خود را به صورت کالنی که قصد انصراف از پذیرش دارند پذیرفته شدگا -3

  د.م نماینالت تکمیلی دانشگاه اعالیریت تحصیبه مد م اسامی البعد از اع

 م خواهد شد. الاع همین طریقاز چگونگی ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان، - -4

 

 

 ت تکمیلی دانشگاه شیرازالمدیریت تحصی



 

 ردیف نام و نام خانوادگی رشته

حانیه خسرویخانم  مهندسی شیمی  1 

 2 حمیدرضا مرادیآقای  مهندسی شیمی

 3 لیال روشن علیخانم  مهندسی عمران ژئوتکنیک

 4 علیرضا عباسیآقای  مهندسی طراحی کاربردی

 5 مهران حقیقی آقای برق قدرت

 6 مهدیه منعمی بیدگلیخانم  برق قدرت

 7 عباس بدیعیآقای  برق کنترل

 8 مرتضی حجیآقای  مهندسی پزشکی 

 9 محمدمهد صمصامیآقای   هوش مصنوعی

 10 رضوان محمدیخانم  فلسفه تعلیم و تربیت

 11 زهرا هوشیار خانم  فلسفه تعلیم و تربیت

 12 الهام هادیانخانم  روانشناسی تربیتی

 13 زهرا کارپرور خانم  علم اطالعات و دانش شناسی

فرامرز فخر معانیآقای  فقه و مبانی حقوق   14 

 15 یلناز امیری اخانم  بررسی مسایل اجتماعی

هفرید کوشکی زادآقای  جامعه شناسی سیاسی   16 

 17 فاطمه مافیخانم  حقوق عمومی

 18 ابراهیم جلیل پیرانآقای  حقوق خصوصی

 19 زهرا ساقیخانم  فیزیک آماری

 20 زهرا کردزاده کرمانیخانم  پاتولوژی

 21 محمدحسین عبدیآقای  بهداشت و بیماری پرندگان 

 22 آرین پور امینآقای  جراحی

 23 ملیکا باغوییخانم  بیوسیستم طراحی ماشی های کشاورزیمکانیک 

 24 الهام اقاییخانم  زیست فناوری مواد غذایی

 25 مرضیه رونقیخانم  فناوری مواد غذایی

 26 فاطمه جوانمردیخانم  سازه های آبی

 27 سحر اکرمیخانم  بیوتکنولوژی


