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  فصل اول  1صفحه   كليات، شرايط و ضوابط

   تعالي  سمهاب
   مقدمه

سـال  ) متمركـز  نيمـه (» Ph.D«دوره دكتري  ورودي  آزمون  كننده در شركت براي داوطلبان گراميالهي  توفيق  آرزوي  ضمن ، سالم با
  تداوم بخـش  و اسالم ريمح از  ظتحفا  براي  شايسته پاسداراني ،ايمان و علم سنگرهاي در بتوانند  شدگان پذيرفته  كه اميد  اين با و 1394

   .دارد مي  معطوف  شما را به مندرجات اين دفترچه باشند، نظر  عالي  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه در  اسالمي  انقالب  وردهايتادس
تغييراتـي از طـرف    ،در سـايت سـازمان  ) اين دفترچه(فايل دفترچه راهنماي انتخاب رشته  قرار گرفتناز آنجائيكه ممكن است پس از     

به اين سازمان اعالم گردد كه مالك عمـل قـرار خواهـد گرفـت، لـذا بـه        دانشجو پذيرنده هاي دانشگاهمعاونت آموزشي وزارت متبوع و يا 
 شـود توجـه نمـوده و در ايـن راسـتا      ها از طريق سايت سازمان اطالع رساني مي شود به تغييراتي كه در قالب اطالعيه داوطلبان توصيه مي

رسمي و از طريـق   مالك عمل پذيرش دانشجو در آزمون براساس آخرين تغييراتي است كه بصورت اطالعيه. (اقدامات الزم را انجام دهند
گونـه حقـي بـراي داوطلبـان ايجـاد       هاي اعالم شـده هـيچ   عدم اطالع از اطالعيه. گردد مي منتشر نامه پيك سنجش سايت سازمان و هفته

  .)كند نمي

  : زينشگ  روش )الف
% 80ظرفيت پذيرش در هر كدرشته امتحاني و براساس نمره كـل حاصـل از    اوليه به صورت چند برابر نتايج :اوليه داوطلبان نتايج) 1

با توجه و  )درصد معدل تراز شده مقطع كارشناسي ارشد 40درصد معدل تراز شده مقطع كارشناسي و  60(معدل % 20نمره آزمون و 
  .شدخواهد  شركت نموده است، اعالم آنمتحاني كه داوطلب در آزمون اكدرشته سهميه و به 
معاونـت   28/12/91مـورخ   245233/2و نامـه شـماره    28/8/91اصـالحيه مـورخ    ،ابالغي آزمـون دكتـري  نامه  با توجه به آئين: 1 تبصره

اي كـه   براسـاس حدنصـاب نمـره   ) رشته مجاز به انتخاب(برابر ظرفيت  وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري استخراج اسامي چندآموزشي 
  .گرفته استصورت  است شدهتوسط معاونت آموزشي وزارت متبوع تعيين و به سازمان اعالم 

در سـاير ضـوابط،   هـا و   انتخابي و ظرفيت رشته محـل  هاي محل رشتهنمره اكتسابي، كدتوجه به فراد مجاز به انتخاب رشته با ا: 2تبصره 
بـديهي  . ها معرفي خواهند شـد  به كدرشته محل بررسي سوابق علمي و پژوهشيجاز به انتخاب رشته، براي مقايسه با ساير داوطلبان م

 ،كننـدگان   در مقايسه با ساير انتخـاب رشـته  دارا بودن نمره علمي الزم شود، در صورت عدم  است فردي كه مجاز به انتخاب رشته مي
  .معرفي نخواهد شد ها مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي به دانشگاهبراي 

از بـين   1394سـال  ) متمركـز  نيمـه (» Ph.D«هـاي دوره دكتـري    يك از كدرشـته  در هرنهايي  گزينش :پذيرش نهايي داوطلبان) 2
باشـند، پـس از    مـي   داوطلباني كه براساس اعالم نتيجه مرحله اول حدنصاب نمره علمي الزم را كسب نموده و مجاز به انتخاب رشـته 

بررسي سوابق علمـي  توجه به نتيجه  با) محل  كدرشته 5حداكثر تا (انتخابي هاي  برابر ظرفيت در كدرشته محل ان چندمعرفي به عنو
داوطلـب و ظرفيـت    هر هاي انتخابي منحصراً بر اساس اولويت كدرشته محلو ) پذيرد ها صورت مي كه توسط دانشگاه(آنان  و پژوهشي

م به توضيح است در گزينش نهايي، مطابق ضوابط مصـوب و دسـتورالعمل ابالغـي از سـوي     ضمناً الز. اعالم شده صورت خواهد گرفت
درصـد معـدل تـراز     20درصد نمره كل آزمـون و   80(نمره اوليه آزمون  ،نامي با توجه به سهميه ثبتوزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري 

اعـالم شـده از سـوي     بررسـي سـوابق علمـي و پژوهشـي     مربوط بهنمره  و% 30ه ميزان ب) ارشد  طع كارشناسي و كارشناسياشده مق
هـا و   با توجه به حدنصاب تعيين شـده در هـر كدرشـته محـل توسـط دانشـگاه      % 70 نه ميزابنيز آموزش عالي  مؤسساتها و  دانشگاه

  .تأثير خواهد داشتمؤسسات آموزش عالي، 
  .، معدل اين مقطع مالك عمل براي گزينش خواهد بوداي رفهو يا دكتري ح آموختگان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته براي دانش: تبصره

 1394سال  ماهارديبهشت  نيمه دومدر بندي كه  بايست براساس دستورالعمل مربوطه و همچنين برنامه زمان شده مي داوطلبان معرفي
هـاي   در زمـان مقـرر بـه دانشـگاه    گردد مدارك و مستندات مورد نياز را تهيـه و   اعالم مي رحله بررسي سوابق علمي و پژوهشيبراي م
به منزله انصـراف از آزمـون تلقـي گرديـده و داوطلـب       مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي،عدم شركت در . مراجعه نماينده مربوط

  .غايب از گزينش حذف خواهد شد
 انـد،  از به انتخاب رشته شدههايي كه در آن مج با توجه به دوره ،ها محل  رشته انتخاب كدبراي داوطلبان  الزم است :توجه* 

زيرا پس از اعالم فهرست داوطلبان براي شركت ، اقدام نمايندبندي و متناسب با رتبه اعالم شده  اساس اولويت بر
معرفـي و تغييـر   امكان معرفي داوطلبي كه قبالً معرفـي نشـده و يـا     رحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي،در م

در مقايسـه بـا سـاير     ،صورت داشتن نمـره علمـي الزم   حتي در ،اند شده  فيي كه معرداوطلبانهاي  محل كدرشته
  .باشد پذير نمي هاي بعدي امكان به اولويتشده  داوطلبان معرفي

علمـي الزم را  نمره نصاب  كه حد شرايط واجدو ايثارگران  رزمندگان  به  محل  شتهر هر در ظرفيت% 20 مطابق مصوبات مربوط :1 تبصره
  .يابد مي  باشند، اختصاص  كرده احراز

 29/1/89هاي تحصيالت تكميلي و تخصصي مصوب مـورخ   بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره :2تبصره 
بـراي مربيـان رسـمي    ، )در هر كدرشته محلحداقل يك نفر (سهميه مازاد بر ظرفيت %) 10(مجلس شوراي اسالمي، ده درصد 

ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، بـه شـرط كسـب        آزمايشي دانشگاهقطعي و يا رسمي 
  .يابد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد اختصاص مي%) 80(حداقل هشتاد درصد 

تواننـد   مـي » Ph.D«دكتـري   داوطلبان واجد شـرايط بـراي پـذيرش در دوره    :نامه استعدادهاي درخشان امتياز متقاضيان آيين) 3
شوراي هدايت اسـتعدادهاي   16/12/93مورخ  237200/21و اصالحيه شماره  18/4/1393مورخ  67272/21نامه شماره  براساس آيين

  .اقدام نمايندوزارت علوم، تحقيقات و فناوري درخشان 
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  فصل اول  2صفحه   كليات، شرايط و ضوابط

  :»D.Ph«دكتري  مقطعدر  هاي آموزشي شيوه) ب
روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بـر واحـدهاي درسـي و     ،پژوهشيو شي شيوه آموز :شيوه آموزشي و پژوهشي

 و هـا  دانشـگاه  كليـه  در دانشجو پذيرش و بوده ايران در آموزشي شيوه تنها 1389 سال تا شيوه اين .باشد مينامه  پايان
  .گرفت مي صورت روش اين به فقط كشورعالي  آموزش سساتؤم

نامه دوره دكتري، برگزاري دوره دكتري پژوهش محـور مشـروط بـه داشـتن قـرارداد       بر اساس آيين :شيوه پژوهش محور
بايست در زمان معرفي  ميها و مؤسسات پژوهشي  لذا كليه دانشگاه. باشد پژوهشي تقاضا محور با كارفرماي مشخص مي

و پذيرش نهايي نيز بـر  و مصاحبه  داوطلبان دوره دكتري پژوهش محور داراي قرارداد معتبر با كارفرماي مشخص باشند
  .مبناي طرح پژوهشي تقاضا محور كه قرار است، موضوع رساله دانشجو قرار گيرد، انجام شود

در مـوارد اسـتثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي          .سـال اسـت   5 شيوه حداكثر دوطول مدت دوره در هر  :تذكر* 
  .شيوه ممنوع است دو، تغيير رشته و مهمان در هر تحصيالت تكميلي دانشگاه مجاز است و همچنين انتقال

   :»D.Ph«دكتري مقررات آموزشي دوره ) ج
شـرايط و ضـوابط، امكانـات و ميـزان     مقـررات آموزشـي،    ،ساير شرايط و ضوابط دوره دكتريداوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص 

بـه سـايت اينترنتـي     و پرديس خـودگردان  غيرانتفاعي، پيام نور نوبت دوم،هاي  در دوره مجريها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاه شهريه
مراجعـه  ذيربط  مؤسساتاينترنتي هاي  پايگاهبه  پذيرنده دانشجو،ها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهو يا ، تحقيقات و فناوري   وزارت علوم

  .نمايند
  :و ايثارگران سهميه رزمندگان) د

 مصـوب   عـالي   آمـوزش   مؤسسـات  هـا و  دانشـگاه   به  بسيجي  داوطلب  جهادگران و  رزمندگان ورود  براي  ايجاد تسهيالت اساس قانون بر
و همچنين با توجه بـه   اسالمي  شورايمحترم   مجلس 11/9/1371 هيأت محترم وزيران و قانون اصالح قانون مذكور مصوب 18/2/1368

ها و تسهيالت مندرج در  متقاضي استفاده از سهميه» ب«و » الف«بندهاي افراد مشمول   ،تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
ظرفيت به رزمنـدگان  %) 20(بيست درصد ، ها محل  رشته كد از  يك هر ر، د)شماره يكدفترچه (نام  ثبتدفترچه راهنماي  5و  4صفحات 

ذيرفتـه شـده در   نمـره آخـرين فـرد پ   % 70و ايثـارگران   %80براي رزمندگان الزم  يعلم   نمره  صابيابد كه حد ن و ايثارگران اختصاص مي
  .باشد مي سهميه آزاد

  : انبيرم  سهميه)   ه
مجلس  29/1/89هاي تحصيالت تكميلي و تخصصي مصوب مورخ  بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره

مربيان رسمي قطعـي و يـا رسـمي    بـراي  ) در هر كدرشته محل نفر حداقل يك(سهميه مازاد بر ظرفيت %) 10(شوراي اسالمي، ده درصد 
نمـره  %) 80(به شـرط كسـب حـداقل هشـتاد درصـد       ،وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي آزمايشي دانشگاه

  .يابد اختصاص ميدر سهميه آزاد آخرين فرد پذيرفته شده 
   :اتباع خارجيپذيرش ) و

شـرايط  دارا بودن ، بايد عالوه بر 1394 سال )متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري در كننده  شركتاع غيرايراني كليه اتب
وده نام اينترنتـي، عالمتگـذاري نمـ    ، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت)1مندرج در دفترچه راهنماي شماره ( عمومي و اختصاصي اين آزمون

تقاضانامه را  16نام بند  شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته بديهي است چنانچه .باشند
  .عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد

 4، منـدرج در صـفحه   نام اتباع خارجي بايست داراي كليه شرايط و ضوابط ثبت ننده در آزمون ميت كشركضمناً كليه اتباع غيرايراني 
  .باشند و در غير اينصورت پذيرش آنان لغو خواهد شد) 1شماره (نام و شركت در آزمون  دفترچه راهنماي ثبت

دكتري تخصصي خـارج از    اعطاي بورس تحصيلي دورهشرايط و ضوابط ) ز
كشور، براي تأميـن هيـأت علمـي و متخصصان مورد نيـاز مراكـز آمـوزش    

  : 1394هاي اجرايي كشور در سال  ير دستگاهعالي و پژوهشي و سا
  :مقدمه

قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصـوص تـأمين نيـروي     1ماده » د « در راستاي اجرايي كردن بند 
دار و مـورد نيـاز كشـور، ايـن      ويـت هـاي ال  ويژه در رشتهه هاي مختلف علمي، ب متعهد، فعال، اثرگذار و توانمند در زمينه ،انساني متخصص

المللـي ميـان    هاي علمي و فناوري موجود در مبادالت بـين  كوشد تا با ياري از ظرفيت وزارتخانه در مسير رسيدن به اين هدف بنيادين مي
اير آموزشـي و پژوهشـي و تـأمين نيـروي انسـاني متخصـص سـ        سسـات ؤمراكز داخل و خارج از كشور، به تأمين اعضاي هيـأت علمـي م  

التحصـيالن مقطـع    از اين رو، در نظر اسـت تعـدادي از افـراد واجـد شـرايط از بـين فـارغ       . هاي اجرايي دولتي و غيردولتي بپردازد دستگاه
هاي اجرايي كشور واجد شـرايط را بـراي ادامـه تحصـيل در خـارج از       كارشناسي ارشد و مربيان آموزشي و پژوهشي و كارشناسان دستگاه

، بررسـي وضـعيت علمـي و    1394سـال  ) نيمه متمركـز (ا داوطلبان پس از پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري لذ. كشور برگزيند
  .شوند مصاحبه حضوري با رعايت موارد ذيل انتخاب مي
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  : شرايط اختصاصي داوطلبان ويژه بورس خارج از كشور )ماده يك* 
هاي كارشناسـي   تراز شده و دوره 17و  15رشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيب هاي دروس كارشناسي و كا نمره) معدل(حداقل ميانگين  -1

  .17اي  ارشد پيوسته و يا دكتراي حرفه
  .سال 30حداكثر سن داوطلب در زمان تقاضا  -2

  : تواند افزايش يابد حداكثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروط زير مي: 1تبصره 
) درصد و باالتر و فرزندان و همسران آنـان، آزادگـان و فرزنـدان و همسـران آنـان      25ن شهدا، جانبازان فرزندان و همسرا(ايثارگران ) الف

  .سال 33حداكثر 
  .سال 33حداكثر : عضو هيأت علمي واجد شرايط) رسمي، رسمي آزمايشي(مربيان ) ب

   :نحوه پذيرش بورس و اعزام )ماده دو* 
و اخذ باالترين رتبه علمـي و معرفـي متقاضـي بـه اداره كـل       1394سال ) نيمه متمركز( پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري -1

  .بورس وزارت از طرف سازمان سنجش آموزش كشور
هـاي   نام بند مربـوط بـه رشـته    باشند، بدون توجه به اينكه در زمان ثبت مجاز به انتخاب رشته مي دوره روزانهداوطلباني كه در : 1تبصره 

توانند نسبت بـه اعـالم    را عالمتگذاري كرده و يا نكرده باشند، مي) نام اينترنتي تقاضانامه ثبت 20بند (رج از كشور تحصيلي بورس خا
اعـالم شـده اسـت،     ظرفيـت  4 هدر جدول صفحهاي امتحاني كه براي آنها  عالقمندي خود براي شركت در گزينش آن دسته از رشته

هاي بورس اعزام به خارج، در زمان تكميـل فـرم    ندي داوطلبان به شركت در گزينش رشتهشايان ذكر است اعالم عالقم. اعالم نمايند
  .انتخاب رشته اينترنتي ميسر خواهد بود

بـه اداره كـل   ) مصاحبه(جهت انجام مراحل بعدي دو برابر ظرفيت از طرف سازمان سنجش آموزش كشور اسامي در مرحله اول : 2تبصره 
  .خواهند شد اعالمقيقات و فناوري و اعزام وزارت علوم، تحبورس 

  .قبولي در مصاحبه علمي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج -2
  .داشتن تأييد هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت -3
هـا،   دانشـگاه ، نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، اخـذ اعـالم نيـاز از    1395شهريور سال  31شدگان اعزام بايستي حداكثر تا  پذيرفته -4

بديهي است پس از اتمام زمان مـذكور، قبـولي   . پذيرش مورد تأييد شوراي تخصصي اعزام، دريافت ويزا و ساير موارد اعزام اقدام كنند
  .گردد تلقي مي) كان لم يكن(فرد 
هـاي   و براي رشته MSRT=55هاي فني و مهندسي، كشاورزي و علوم پايه  حداقل كسب نمره زبان براي اعزام داوطلبان رشته: 2تبصره 

. تعيـين شـده اسـت    TOEFLو  TOLIMO  ،IELTSهـاي   يـا در آزمـون  و يـا معـادل آن    MSRT=60علوم انساني و هنـر  
داوطلبان بايد توجه داشته باشند كه افزون بر نمره مذكور، در صورتي كه دانشگاه پذيرش دهنده، قبولي و كسـب نمـره آزمـون زبـان     

  .رار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده كندخاصي را مالك پذيرش خود ق
  .كشور مورد اعزام به تشخيص اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خواهد بود -5
يكي از اعضاي هيأت علمـي دانشـگاه محـل    (دانشگاه پذيرش دهنده، استاد راهنماي خارج، موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلي  -6

بايد در شوراي تخصصي اعزام اداره كل بورس و امور دانشجويان خـارج مـورد تأييـد قـرار      مي) مرتبط با تخصص پذيرفته شده خدمت
  .گيرند

  .گردد سپردن وثيقه كه ميزان آن با توجه به كشور محل تحصيل و بر اساس مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين مي -7
  .باشد م دانشجو به خارج از كشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متاهل ميقانون اعزا) 3(طبق قانون اصالح ماده  -8
  .التحصيل شوند فارغ 1394شهريور سال  31هاي كارشناسي ارشد بايد تا  دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره -9

   :ساير شرايط )ماده سه* 
  .امكان تبديل بورس خارج به داخل وجود ندارد -1
هاي اجرايي دولتـي و غيردولتـي    بان يا مربيان آموزشي و پژوهشي واجد شرايط كه محل خدمت آتي آنان در ساير دستگاهاعزام داوطل -2

هـاي اجرايـي، بـا مطمـح نظـر       نامه رسمي از ساير دسـتگاه  ها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقت هزينه% 100است مشروط به تقبل 
  .شوري ميسر خواهد بودقانون مديريت خدمات ك 61قراردادن ماده 

و اطالعات و مدارك مورد نظر، متوجه متقاضي است و در صورت اثبات تخلـف،  ) معدل(مسؤوليت هرگونه مغايرت در ميانگين دروس  -3
  .شود پذيرش فرد، ابطال مي

در صورت وجود اعتبـار قابـل    اعطاي بورس تحصيلي و مزاياي ناشي از آن صرفاً امتياز اعطايي از سوي سازمان امور دانشجويان است و -4
  .پرداخت خواهد بود

  .خواهد بودوزارت علوم، تحقيقات و فناوري با نظر كميته تخصصي اداره كل بورس  ،تعيين گرايش در هر رشته دكتري -5
  .باشد هاي امتحاني مورد نظر و ظرفيت مربوط به شرح جداول ذيل مي كدرشته -6
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  مختلفامتحاني  هاي به خارج در گروههاي داراي ظرفيت بورس اعزام  رشته
  گروه علوم انسانيگروه علوم انسانيگروه علوم انساني

 كدرشته
ظرفيت امتحاني رشتهمجموعه نام  امتحاني
 2 علوم اقتصادي                                                   2106
 2 علوم اجتماعي                                                   2110
 2 اجتماعي                                                مددكاري 2112
 1 الملل عمومي                                            حقوق بين2115
 3 حقوق خصوصي                                                     2116
 1                مديريت                                          2118
 1دانش شناسي                                         علم اطالعات و2120
 2 گيري                                               اندازه سنجش و2132
 2 روان شناسي                                                     2133
 1ريزي                                           نامهبرـ زيست  محيط2135
 1 فريني                                                      آكار2136
 1گاز                        المللي نفت و مديريت قراردادهاي بين2145
 1              گاز                                      حقوق نفت و2146
 1بيومكانيك ورزشي                                   ـ تربيت بدني 2156

  گروه علوم پايهگروه علوم پايهگروه علوم پايه
 1زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي                                 2203
 1ب شناسي                                            آزمين شناسي 2204
 1مين شناسي زيست محيطي                                          ز2206
 1 زمين شناسي پترولوژي                                            2208
 1 زمين شناسي اقتصادي                                             2209
 1                       زمين شناسي تكتونيك                       2210
 2 فيتوشيمي                                                       2218
 1ملكولي                                    سلولي وـ زيست شناسي 2226
 1 بيوشيمي                                                        2227
 1 ك                                                       بيوفيزي2230
 1 زيست فناوري ميكروبي                                            2231
 1 مار                                                           آ2232
 1                 رياضي كاربردي                                  2234
 2 فيزيك دريا                                                     2235
 1 زيست شناسي دريا                                                2236
 2نانوفيزيك                                    ـ  فناوري نانو علوم و2237
 2نانوشيمي                                     ـ  ي نانوفناور علوم و2244
 2 ريززيست فناوري                                                 2245
 2 بيوانفورماتيك                                                  2246
 1               علوم كامپيوتر                                    2247
 3 علوم شناختي                                                    2248

   گروه فني و مهندسيگروه فني و مهندسيگروه فني و مهندسي
 1الكترونيك                                          ـ مهندسي برق 2301
 1                                   )ميدان(مخابرات ـ مهندسي برق 2302
 1                                  )سيستم(مخابرات ـ مهندسي برق 2303
 1 قدرت                                               ـ مهندسي برق 2304

  فني و مهندسيفني و مهندسيفني و مهندسيگروه گروه گروه ادامه ادامه ادامه 
 كدرشته
ظرفيت امتحاني رشتهمجموعه نام  امتحاني
 1                            كنترل                   ـ مهندسي برق 2305
 1رباتيك                                       مهندسي برق ـ هوش و2306
 1 مهندسي عمران ـ زلزله                                            2308
 1مهندسي عمران ـ مديريت منابع آب                              2313
 1مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد                                 2321
 1مكانيك جامدات                              ـ مهندسي مكانيك 2322
 1ارتعاشات                ديناميك كنترل وـ مهندسي مكانيك 2323
 1                            تبديل انرژي        ـ مهندسي مكانيك 2324
 1هاي ديناميكي خودرو     طراحي سيستمـ مهندسي مكانيك 2325
 1قواي محركه                                    ـ مهندسي مكانيك 2326
 1بدنه                                      سازه وـ مهندسي مكانيك 2327
 2 مهندسي دريا                                                    2330
 2جلوبرندگي                                       ـ  مهندسي هوافضا2332
 1جامد                            زائد موادـ زيست  مهندسي محيط2345
 1                             لودگي هوا   ـ آزيست  مهندسي محيط2346
 1بيومتريال                                        ـ مهندسي پزشكي 2349
 1هوش مصنوعي                                 ـ  مهندسي كامپيوتر2356
 1 متالورژي                                            و مهندسي مواد2359
 2بيوتكنولوژي                                       ـ مهندسي شيمي 2362
 2 نانومواد                                           ـ  فناوري نانو2363
 2 نانوالكتريك                                        ـ  فناوري نانو2364
 1ا                                   كاربردپرتوهـ اي  مهندسي هسته2365
 1هاي انرژي                                          مهندسي سيستم2373

  گروه كشاورزي و منابع طبيعيگروه كشاورزي و منابع طبيعيگروه كشاورزي و منابع طبيعي
 1زيست                                 مايش محيطـ آزيست  محيط2403
 2                           مهندسي مكانيك بيوسيستم              2404
 1 ب                                                آمهندسي منابع 2429
 2 بيوتكنولوژي كشاورزي                                            2435
 1بخيزداري                                         آمهندسي  علوم و2450
 1 اي                                                 ورزي هستهكشا2451

  نرنرنرـــــــــگروه هگروه هگروه ه
 1ساخت                                              مديريت پروژه و2501
 1مديريت                      ريزي طراحي و برنامهـ شهرسازي 2503
 1تاريخي                 هنگي واشياي فر و ثارآمرمت ـ مرمت 2505
 1هاي تاريخي               بافت و احياي بناها مرمت وـ مرمت 2506

  انانانــــــگروه زبگروه زبگروه زب
 2 موزش زبان روسي                                                آ2805
 2                  لماني                             آموزش زبان آ2806
 2 موزش زبان انگليسي                                             آ2807

نفر 100   جمع كل ظرفيت  
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 :آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه) ح
  داوطلبان از  يك هر رايب ،1394  سال )متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري  در  كننده شركت  داوطلبان  منظور آگاهي  به
با توجه به ضرايب منـدرج در  (هاي مختلف  و دوره سهميه در داوطلب  ، رتبه كل  ، نمره اكتسابي  ، نمرات نامي ثبت  اطالعات  حاوي اي  كارنامه

صـادر شـده اسـت كـه       تحصـيلي   يها محل  كدرشته  منظور انتخاب  به  آزمون  و نتيجه سهميه در  مجاز  رتبه  آخرين ،)رشته امتحاني ذيربط
و درج  يـا شـماره پرونـده    با وارد كردن شـماره داوطلبـي   www.sanjesh.org :از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشانيمنحصراً 

رساند كـه نمـرات و    ضمناً به اطالع مي .دباش هده ميقابل مشا) نام پدر و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و خانوادگي نام( مشخصات فردي
  .باشد محل مي هاي اعالمي در كارنامه منحصراً براي اطالع و راهنمايي داوطلبان براي انتخاب كدرشته رتبه

  

  :دباش ميذيل   شرح داوطلبان به از هريك   آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه  اطالعات : كارنامه  مندرجات
  ينام ثبتمشخصات  )ح -1

و اصـالحات   طبـق منـدرجات تقاضـانامه اينترنتـي    (  داوطلـب نـامي   در اين قسمت مشخصات ثبـت   :نامي ثبت  مشخصات )الف قسمت
  سـهميه جـنس، شـماره شناسـنامه، سـال تولـد،       خانوادگي و نـام،  نامشماره پرونده، شماره داوطلب،  :شامل  ترتيب  به) احتمالي بعد از آن

يـا   رسـمي قطعـي   مربيبراي آن دسته از داوطلباني كه (» قطعي يا آزمايشي«رسمي  مربي، ه يا ايثارگركد ارگان سهميه رزمند ،نامي ثبت
ي اينترنتـي نسـبت بـه عالمتگـذاري بنـد مربـوط اقـدام        نـام  ثبتاند و در تقاضانامه  بودهعلوم، تحقيقات و فنĤوري آزمايشي وزارت رسمي 
ماه و سـال اخـذ   اخذ مدرك كارشناسي، و سال ماه اي،  معدل مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفهاسي، مقطع كارشن معدل ،)اند نموده

، نـام دانشـگاه   كارشناسي ارشدنام رشته تحصيلي مقطع اي، نام رشته تحصيلي مقطع كارشناسي،  مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه
التحصـيلي   التحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و وضعيت فارغ گاه يا مؤسسه فارغنام دانش، كارشناسيالتحصيلي در مقطع  يا مؤسسه فارغ

  .تاس  دهگردي  درجسازمان گذاشته، اين بر اساس اطالعاتي كه داوطلب در اختيار داوطلب، 
  :خيلي مهم در رابطه با معدل اتتذكر* 
اوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصالحات مورد درخواسـت  اعالم شده توسط د هاي درج در اين كارنامه، بر اساس معدلمن هاي معدل -1

رحلـه بررسـي سـوابق    شركت در منام، به شرح ذيل در اين كارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام  داوطلب بعد از ثبت
 مؤسسـه نامي، بـه   ر مدارك ثبتقبولي اصل مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را به همراه سايصورت  و همچنين در علمي و پژوهشي

  .دشخواهد مطابق ضوابط و مقررات قانوني اقدام بديهي است در غير اينصورت . محل قبولي خود ارائه نمايند
اعـالم   هاي يا معدل در صورتي كه معدل) پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه(باشند  كه مجاز به انتخاب رشته مي دسته از داوطلباني آن -2

در زمان انتخاب رشته الزم است اند،  و يا اينكه مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننمودهشد باكارنامه، معدل واقعي آنان نشده در 
  .معدل خود اقدام نمايند اصالحبه سايت سازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به 

، نسـبت بـه اصـالح    هاي كتبي پـس از آن  يا درخواستو  آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه -1تبصره 
  .اند، همان معدل اصالح شده در اين كارنامه درج شده است معدل خود اقدام نموده

هـاي   هاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديـف معـدل   براي آن دسته از داوطلباني كه معدل آنان مغاير معدل -2تبصره 
و حداقل  10كارشناسي اند، حداقل نمره معدل  نام اينترنتي درج ننموده تقاضانامه ثبتدر خود را  باشد و يا معدل فعلي مي

  .در نظر گرفته شده است 14 كارشناسي ارشدمعدل 
التحصـيل خواهنـد شـد،     فـارغ  31/6/1394كه حـداكثر تـا تـاريخ     ارشد  سال آخر دوره كارشناسيبراي دانشجويان  -3تبصره 

  .درج شده است 30/11/1393و يا  31/6/1393ذرانيده شده اعالمي آنان تا تاريخ ميانگين واحدهاي گ
با توجه به اينكه اينگونـه داوطلبـان، فاقـد معـدل كارشناسـي      ، پيوسته ارشد  التحصيالن دوره كارشناسي فارغبراي  -4تبصره 

  .اعالمي آنان درج شده است مقطع كارشناسي ارشد معدلمنحصراً باشند،  مي
شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل منـدرج در   نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفته داً يادآوري ميمجد -3

در صورتي كه داوطلب معدل خود (نمايند نامي به مؤسسه محل قبولي خود ارائه  اين كارنامه را تأييد نمايد به همراه ساير مدارك ثبت
بديهي است در غير اينصورت به عنـوان داوطلـب داراي   ). بودن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصالح نكرده باشد را به دليل اشتباه

  .خواهد شد با آنان رفتارمقررات ضوابط و مغايرت معدل شناخته شده و مطابق 
  اطالعات رشته امتحاني )ح -2

  :اطالعات رشته امتحاني) بقسمت 
 . است شده  درج )-33/33 و 100(ه فاصل درنمرات اكتسابي داوطلب  نام دروس امتحاني ودر اين رديف،  :نمرات اكتسابي -1رديف 

چند درصـد    داوطلب  كه  است  نشانگر آن  در هر درس  نمرات  و اين  گرديده  درج  درصدي  صورت هب  هر درس  خام  هاي نمره -1  تبصره
، در 75  خـام   نمـره  مـثالً .  اسـت   آورده  دسته غلط، ب  هاي پاسخ  منفي  ز كسر نمراتا  را پس ) درس  يك(  آزمون  يك  از نمره
،  شـده   داده  هـاي  پاسـخ  از  حاصـل   منفي و  مثبت  نمرات  از محاسبه  پس  كهخواهد بود   معني  بدين استعداد تحصيلي  درس
   .است  شده) 75( فتاد و پنجهمذكور   در درس  داوطلب  خام  نمره

  نمرات  از محاسبه  پس  كه  است  آن  منزله  ، به است  شده  درج) 0( عدد صفر  درس  در يك  داوطلب  خام  كه نمره  در مواردي -2  رهتبص
    .است  شده) 0( مذكور صفر  در درس  داوطلب  خام  ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل  منفي و  مثبت
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  درج »سـفيد «  مـذكور كلمـه    درس  باشد، در مقابـل   نداده  پاسخ  درس  يك  االتؤاز س  يك  هيچ  به  داوطلب  كه  مواردي در -3  تبصره
   .دوش مي

  از محاسـبه   پـس   كـه   است  آن  منزله  ، به گرديده  درج  عدد منفي  صورت هب  درس  در يك  داوطلب  خام  نمره  كه  در مواردي -4  تبصره
  .است  شده  مذكور منفي  در درس  داوطلب  خام  ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل  و منفي  مثبت  نمرات

  .شود مي  درج شماره داوطلب در رشته امتحانيدر اين رديف،  :شماره داوطلب -2رديف 
 .شود مي  درجنام گروه آزمايشي كه داوطلب در آن شركت نموده است، در اين رديف،  :نام گروه آزمايشي -3رديف 

 .  شود مي  درجكد رشته امتحاني داوطلب در اين رديف،  :كد رشته امتحاني -4ف ردي
  . شود مي  درجدر اين رديف، نام رشته امتحاني داوطلب  :نام رشته امتحاني -5رديف 
معـدل  ايـن  (داوطلب اعمال شده در نمره كل درصد  20 به ميزان كه شود درج ميدر اين رديف همان معدلي  :معدل مؤثر -6رديف 

 شده ترازدرصد معدل  60معدل حاصل از باشند،  التحصيل مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مي براي داوطلباني كه فارغ
  .)باشد مي مقطع كارشناسي ارشدتراز شده درصد معدل  04مقطع كارشناسي و 

  :وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره) جقسمت 
نوبت دوم، پيام نـور، غيرانتفـاعي و    :هاي دوره( ها ساير دورهانتخاب رشته در دوره روزانه و  ر اين قسمت وضعيت مجاز بودن داوطلب بهد

 هبا توجـه بـه نمـر   داوطلب به منزله آن است كه ، »باشيد مي«مفهوم درج كلمه در اين رديف   .مشخص شده است ،)پرديس خودگردان
هـاي تحصـيلي    و شرايط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي انتخـاب رشـته      اساس ضوابط بردر دوره مربوط اكتسابي، مجاز به انتخاب رشته 

ايـن  در  ،ه باشـند نشـد هـاي مزبـور    در هر يك از دورهدسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته  باشد و براي آن مي) دفترچههمين (
  .دشو ميدرج » نيستيد«كلمه  رديف

  :وضعيت علمي داوطلب) دقسمت 
 و فقـط ايـن    برابر ظرفيـت اسـتخراج   چند  اسامي  ابتدا فهرست، دوره دكتري  ورودي  ضوابط آزمون شرايط و  كليه  بر اساس  اينكه  نظر به

 گـزينش   بر اساسوضع علمي داوطلبان ، لذا شوند مي  رشته  به انتخاب مجاز) اند گرفته قرار  ظرفيت برابر چند  رديف در  كه  افرادي( افراد 
بـه   مـذكور جـدول  منـدرجات  هر يك از مفهوم  . است  شده  مشخص  جدول  اين دررشته امتحاني، سهميه و  در شده مذكور  انجام  علمي 

  .گردد شرح زير اعالم مي
در هـر   مربـوط   با ضـرايب   كهاختصاصي   عمومي و آزمون حاصل ازنمره (نمره علمي  %80از   است  عبارتنمره كل  : كل نمره -1-4

  . )درج شده است» ب«قسمت  6توضيحات معدل مؤثر در رديف (مؤثر عدل م %20و   )شده  محاسبهدرس 
  .شود ميدرج  ) كل  نمره  بر اساس(مربوط   سهميه و  امتحاني  رشته  كنندگان شركت   بين در  داوطلب  رتبهدر اين ستون،  : رتبه -2-4
كنندگان  كليه شركتبين جاز به انتخاب رشته از مداوطلب آخرين رتبه در اين ستون،  :دوره روزانه آخرين رتبه مجاز در -3-4

  .شود ميدرج  ،روزانهدوره و سهميه مربوط در  رشته امتحاني
در  :)هاي نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعي و پرديس خـودگردان  دوره(هاي غيرروزانه  دورهآخرين رتبه مجاز در  -3-4

و سـهميه مربـوط در    كننـدگان رشـته امتحـاني    بين كليـه شـركت  مجاز به انتخاب رشته از داوطلب آخرين اين ستون، رتبه 
  .شود مي، درج )هاي نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعي و پرديس خودگردان دوره: شاملهاي غيرروزانه  دوره

   :تحصيل  محل اينترنتي  انتخاب )ط 
 :گيرد مي  انجام زير  نكات  بر اساس  مختلف  آموزشي  هاي در گروه تحصيل  محل اينترنتي  انتخاب

 www.sanjesh.org :به نشاني از طريق پايگاه اينترنتي اين سازمان ، منحصراً دفترچه  اين  همراه  به  تحصيلي  هاي رشته انتخاب  فرم -1
  الزم  داوطلبانلذا  .شود مي  داده باشند، قرار مي رشته  انتخاب هب مجاز  اوليه نتايج  كارنامه  اساس بر  كه  داوطلباني از  دسته  اختيار آن در

هاي  دوره از  عالقه مورد  يها محل  كدرشته انتخاب  به  نسبت، هاي تحصيلي آزمون انتخاب رشتهراهنماي  دفترچه  دقيق  مطالعه با  است
 تا حداكثر ...)و  آموزش عالي غيرانتفاعي، مراكز پيام نور ساتمؤس، نوبت دومروزانه، (اند  كه در آنها مجاز به انتخاب رشته شدهموجود 

  .نمايند  درج ،اينترنتي رشته  انتخاب  فرم در ، مندي عالقه  ترتيب به و اقدام در صورت وجود محل  كدرشته) پنجاه( 50
در انتخاب رشـته، در زمـان نمـايش     زايش دقتفمنظور اداوطلبان دقت نمايند با توجه به تنوع دوره تحصيلي و به  :تذكر خيلي مهم* 

هـاي روزانـه بـه رنـگ      هاي انتخـاب شـده دوره   ها در سايت اينترنتي، كليه رشته هاي انتخابي پس از درج كدرشته محل عناوين رشته
» بزــس«هاي غيرانتفاعي به رنگ  ، دوره»يــآب«هاي پيام نور به رنگ  ، دوره»زـرمـق«هاي نوبت دوم به رنگ  ، دوره»كيـمش«

 .نمايش داده خواهد شد» جيـنارن«ها به رنگ  هاي مربوط به پرديس خودگردان دانشگاه و رشته
هـاي   مطـابق اطالعيـه  ( شـده   اعالم  زماني  برنامه  بر اساساز طريق سايت سازمان، اينترنتي خود را   رشته  فرم انتخاب بايد  داوطلب هر -2 

صـورت انجـام صـحيح     بديهي است در .تكميل نمايد 3/2/1394حداكثر تا تاريخ  )سازماناينترنتي سايت  مندرج در پيك سنجش و
گيرد كه نشانگر مراحل طـي   مي طريق سايت در اختيار وي قرار ازبه عنوان رسيد انتخاب رشته ي قمر 15 كد پيگيري ،انتخاب رشته

چنانچـه   ضـمناً  .)پرينـت تهيـه نمائيـد    يل شده خودفرم تكم از الزم است( نگهداري نمايد ورا يادداشت آن  دداوطلب باي و بودهشده 
و به عبارت  نشدهنشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت  رقمي 15كد پيگيري داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت 

   .يند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام نشده استآديگر فر
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  از اقـدام   قبل  ،آزمون  اين در  كننده شركت)  التحصيالن و فارغ  دانشجويان(  پزشكي  گروه هاي رشته در  حصيليت  مدرك  دارنده  داوطلبان -3
  و آمـوزش   ، درمـان  بهداشـت   وزارت  بـه   تعهـد خـدمت    لحاظ طرح از بايد  كه باشند  داشته  توجه اينترنتي  رشته  انتخاب  فرم  تكميل  به

خواهد   داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب  در غير اينصورت. باشند  نداشتهبراي ادامه تحصيل   و منعي  خصخود را مش  وضعيت  پزشكي
 . بود

هـاي   از قبيـل رشـته  (باشـد   مـي ... ي كه فرد متعهد به خدمت در وزارتخانه يا ارگان و يا هاي در رشته  تحصيلي  مدرك  دارنده  داوطلبان -4
بايـد از    باشـند كـه    داشته  توجه ،اينترنتي  رشته  انتخاب  فرم  تكميل  به  از اقدام  قبل  د،ننموده باش شركتآزمون   در اين و  ) ....دبيري و 

 عهـده   بـه   آن  عواقب  اينصورت غير در  است  بديهي. نمايند  خود را مشخص  وضعيت خانه و يا ارگان مربوطوزارت  به  لحاظ تعهد خدمت
  .بودخواهد   داوطلب  شخص 

دانشجويان اخراجي آموزشي دوره دكتري منعي براي شركت در آزمون نداشته و در صورت قبولي، ادامه تحصيل آنان در رشـته مـورد    -5
  .مند شوند آموزش رايگان بهره عالقه بالمانع خواهد بود؛ مشروط بر اينكه صرفاً يك بار از تحصيالت

شـود در تكميـل ايـن فـرم      به داوطلبان توصـيه مـي  لذا . باشد ميدقيقه  30خاب رشته بيني شده براي تكميل فرم انت مدت زمان پيش -6
رقمي، تمايل بـه ويـرايش فـرم     15چنانچه داوطلبي پس از تكميل فرم انتخاب رشته و اخذ كد پيگيري  .نهايت دقت را به عمل آورند

تواند از طريق سـايت اينترنتـي سـازمان،     مي) 3/2/1394( انتخاب رشته خود را داشته باشد، حداكثر تا پايان زمان مقرر انتخاب رشته
هاي ارسالي در خصـوص تغييـر فـرم انتخـاب رشـته،       بديهي است به درخواست .نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايد

  .ترتيب اثر داده نخواهد شد
  :هاي داراي شرايط خاص و رشته  بورسيه )ي

از   يـك  در هـر   شـرايط خـاص    داراي  عـالي   آمـوزش   يا مؤسسات ها و سازمانبورسيه  ها، وزارتخانه  بورسيه اعزام به خارج، بورس  متقاضيان
و دفترچـه   )1 شـماره (نام  ثبت  راهنماي هاي دفترچه در  مندرج  اختصاصي و  عمومي شرايط  بر دارا بودن  عالوه بايد،  تحصيلي  هاي كدرشته

و   سـازمان  يا و  وزارتخانه  ضوابط اختصاصيو  ، واجد شرايط الزم  علمي  نمره  احراز حد نصابهمچنين  و) 2شماره (راهنماي انتخاب رشته 
بند مربـوط   در زمان تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتيو  نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  سسهؤو يا م  دهنده  بورس  ارگان يا

   .را عالمتگذاري نمايند» هاي بورس اعزام به خارج هعالقمندي به شركت در گزينش رشت«به 
شـرايط    داراي  عـالي   آمـوزش   مؤسسـات   همچنين و  دهنده بورس  هاي ها و ارگان ها، سازمان وزارتخانه  رايط و ضوابط اختصاصيش -1 تبصره

در آن،   دقيـق   از مطالعـه   پـس  الزم اسـت   طلبانداو  كليه  لذا  .استدرج گرديده   دفترچه  اين انتهاي در  ها رشته  قبيل  در اين  خاص
هـاي   يـا كدرشـته محـل     محـل   كدرشـته  انتخاب  به  ، نسبتبر اساس رشته و گرايش مجاز خود  واجد شرايط بودنتمايل و   صورت
 . نمايند  مربوط اقدام  امتحاني  از رشته  شرايط خاص  داراي يا  بورسيه

  عـالي   آمـوزش   و مؤسسـات   مختلـف   هـاي  ارگان  بورسيه  دانشجوي  پذيرش  ظرفيت  اساس بر، انتخابي  هاي از كدرشته  يك هر در -2 تبصره
اينگونـه   در  شـدگان  معرفـي   اسـامي   فهرسـت  انتخـابي،   هـاي  كدرشته از يك هر در  نمرات امتحاني به توجه ، با شرايط خاص  داراي

  گـزينش   مراحـل سـاير  و   ، معاينـه  رحلـه بررسـي سـوابق علمـي و پژوهشـي     م در  منظور شركت  به  برابر ظرفيت چند ها تا كدرشته
مندرج در سايت سازمان   زماني  برنامهاطالعيه   بر اساس  است  الزم  شدگان معرفيلذا  .شد خواهدو در سايت سازمان درج   استخراج

 دانشگاه پذيرنـده رشـته   سوابق علمي و پژوهشيرحله بررسي عالوه بر شركت در م(  فوق  مراحل  انجام  برايو نشريه پيك سنجش 
بر   است  بديهي. نمايند  ذيربط مراجعه  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  مؤسسه يا و  دهنده  بورس  ارگان يا  سازمان  به )محل مذكور 

و سـاير ضـوابط     شـرايط خـاص    ايدار  عـالي   آمـوزش   و يا مؤسسه  دهنده  بورس  ارگان يا  توسط سازمان  شده گزارش  نتيجه  اساس
الزم به ذكر است عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه  .گرديدخواهد   انجام  نهايي  مربوط، گزينش

  .گردد مراحل آزمون مذكور تلقي مي

  :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ك
خصـوص معـدل دوره    اطالعات اعالم شـده در ، حيط برنامه اينترنتي انتخاب رشتهبه هنگام ورود به م به انتخاب رشتهداوطلبان مجاز      

 صـورتي  در( و سهميه مربي كارشناسي ارشددوره كارشناسي و التحصيلي  يا فارغسسه محل تحصيل ؤكارشناسي و كارشناسي ارشد، نام م
مـورد تأييـد    مذكور توسط داوطلبكه اطالعات  صورتي ، درنمايند ا مشاهده مير) كه بند مربوط را در تقاضانامه عالمتگذاري كرده باشند

بايست نسبت به ويـرايش و   داوطلب مي ،كه اين اطالعات مورد تأييد نباشد ، در صورتيشود آنها اجازه انتخاب رشته داده ميبه  ،قرار گيرد
  كـه  شـود   مشـخص   زمـان  هـر بـديهي اسـت   . ه انتخاب رشته گرددوده و سپس وارد مرحلاصالح مورد يا موارد مغايرت در سايت اقدام نم

 بعـد   سال  آزمون و  اين آزمون ازكه باشد،  ...) و   تحصيل  حين ، شدن پذيرفته(  مرحله هر در ، نموده  كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي  داوطلب
يك از مـوارد   كه داوطلب نسبت به اصالح يا ويرايش هر رتيصو ضمناً در .گردد حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي و شد خواهد  محروم

اعـالم   رحله بررسي سوابق علمـي و پژوهشـي  براي مشدگان  كه در رديف معرفي در صورتي بايست مستندات مربوط را فوق اقدام نمود مي
  .سسه آموزش عالي ذيربط ارائه نمايدؤبه دانشگاه يا م بررسي سوابق علمي و پژوهشي،هنگام شود، 

هاي تحصيلي اينترنتي در پايگاه اينترنتي اين سازمان منحصراًً براي داوطلباني كه با توجه به مندرجات كارنامه مجاز  فرم انتخاب رشته
  :روش ورود اطالعـات  دواز لذا داوطلبان الزم است بـراي ورود بـه سـايت انتخـاب رشـته       ،باشد يت ميؤباشند، قابل ر به انتخاب رشته مي

ي انتخـابي و تكميـل   ها محل كدرشتهنسبت به ثبت  ،كد ملي وشماره پرونده، شماره داوطلب  -2. نام ثبتگيري پيكدو  روندهشماره پ -1
  .كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمايند معيني فرم مذكور در مدت زمان
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 اعزام به خـارج  هاي بورس در گزينش رشته عالقمند به شركتكه  دوره روزانههاي  مجاز به انتخاب رشتهداوطلبان  :خيلي مهم تذكر* 
. هـاي بورسـيه را عالمتگـذاري نماينـد     بايست بند مربوط به عالقمندي رشته قبل از تكميل فرم انتخاب رشته، مي ،باشند مي

ها بـا عالمتگـذاري ايـن بنـد اقـدام ننماينـد، در گـزينش         بديهي است داوطلباني كه نسبت به اعالم عالقمندي به اين رشته
  .هاي بورسيه اعزام به خارج شركت داده نخواهند شد تهرش

در زمان انتخاب رشـته   در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان ،بيني گرديده سيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيش در
ر آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز محلي كه داوطلب د كدرشتهاعالم خطاي انتخاب : عنوان مثال  به( شود ه ميدااينترنتي به آنان تذكر د

بديهي است چنانچه داوطلبـي نسـبت بـه    . ، لذا الزم است داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند...)به انتخاب رشته نشده باشد و 
ـ  ،يقمر 15 پيگيري كدبه اين داوطلب سيستم  رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و  عنـوان رسـيد    هب

  .ددانخواهد انتخاب رشته 
  مهم اتتذكر) ل
حيطـه وظـايف    در پذير نبـوده و ضـمناً   امكان دكتريگرايش و انتقال دانشجويان در مقطع  نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير -1

كيد أبه داوطلبان ت ذانخواهد بود، لاز سوي اين سازمان ميسر نيز  هيچگونه اقدامي ،باشد نميسازمان سنجش آموزش كشور 
  .خود دقت الزم را بعمل آورندبه هنگام انتخاب رشته گردد  مي

ي انتخابي خـود را بـه   ها محل كد رشتههاي تحصيلي در اينترنت،  گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته به داوطلبان توصيه مي -2
ه پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت و سپس باين دفترچه درج  95صفحه نمونه مندرج در ترتيب عالقه در فرم 

نسـبت بـه   و خطاي كمتـري  ) براي داوطلبان به هنگام انتخاب رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد( ترزمان كوتاه
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهتكميل فرم انتخاب ر

ه محدوديت ظرفيت پذيرش در اين آزمون، مجاز بـه شـركت   با توجه ب) Ph.D(دارندگان مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي  -3
  . باشند مجدد در آزمون ورودي دوره دكتري نمي

هـاي عمـومي    صـالحيت   و نتيجه بررسي نمره سوابق علمي و پژوهشينظر به اينكه پذيرش نهايي براساس نمره علمي،  -4
بررسي سـوابق  انتخاب رشته براي پس از اند و  شده مجاز به انتخاب رشتهكه  يداوطلبان آن دسته ازلذا  ،گيرد صورت مي

الزم اسـت بـراي انجـام بررسـي      ،گردنـد  مـي هـاي مربـوط معرفـي     در كدرشته محل يا رشته محلعلمي و پژوهشي 
ريال از طريق پرداخت الكترونيك در سايت  )هزار پنجاهويست و د( 000/250مبلغ  نسبت به واريز ،هاي عمومي صالحيت
اطالع رساني  سايت مندرج درهاي عمومي  و سپس نسبت به تكميل فرم مشخصات بررسي صالحيت دهعمل نموسازمان 

بديهي است  .دنگيري مربوط را دريافت نمايپياقدام و آن را از طريق سيستم اينترنتي به سازمان ارسال و كد  اين سازمان
  .واهند شدداوطلباني كه در اين خصوص اقدام نكنند در مرحله گزينش نهايي حذف خ

 يـا  و تغييـر   قابـل نهـايي   ييـد أت و  كميـل ت از  پساينترنتي   تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  فرم در  مندرج  انتخابي  يها محل كد -5
  .هاي مربوط نمايند لذا داوطلبان با بررسي و دقت الزم اقدام به انتخاب كدمحل . نيستجابجايي 

مرحله اعم از پذيرش شهريورماه يا ( 1393سال » Ph.D«ون ورودي دوره دكتري شدگان نهايي آزم مطابق ضوابط، پذيرفته -6
  . اند نبوده 1394نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال  مجاز به ثبت ،)تكميل ظرفيت

زمون نام و شركت در آ مجاز به ثبت ،1394سـال  » Ph.D«شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري  مطابق ضوابط، پذيرفته -7
  .شود در انتخاب رشته دقت الزم را بعمل آورند لذا به داوطلبان توصيه مي .نخواهند بود 1395ورودي دوره دكتري سال 

دانشجويان اخراجي، انصرافي، ترك تحصيل تا پايان خدمت دوره ضرورت مجاز به شركت در آزمون و تحصـيل در دانشـگاه    -8
وياني كه طي ايـن مـدت موفـق بـه اتمـام      جباشد و دانش سال مي 5حداكثر  ،دوره دكتريتحصيلي سقف سنوات  .باشند نمي

  .تحصيل نشوند، شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد
مجاز به شركت در آزمون مجدد نيستند و در صـورت انصـراف از تحصـيل در    در دوره دكتري دانشجويان شاغل به تحصيل  -9

 .رسيدگي به وضعيت مشموليت، خود را به وظيفه عمومي معرفي نماينددانشگاه، چهار ماه فرصت دارند براي 
سربازان در حال انجام خدمت، مجاز به تحصيل همزمان با انجـام خـدمت دوره ضـرورت نيسـتند و در صـورت قبـولي در        -10

 .دانشگاه و نداشتن غيبت، براي برخورداري از معافيت تحصيلي، از خدمت ترخيص خواهند شد
غايب به هيچ وجه حق شركت در اين آزمون را نداشته و در صورت شركت و قبولي، مجوز تحصـيل بـراي آنـان     مشموالن -11

  .باشند نام از آنها نمي ها نيز مجاز به ثبت صادر نخواهد شد و دانشگاه
  از آزمون  اي باشد، در هر مرحله نمي  دفترچه  در اين  از شرايط و ضوابط مندرج  واجد يكي يا  نموده  را كتمان  حقايق  ،داوطلب  شود كه  مشخص  هر موقع -12

  .خواهد شد  محروم...)  و  دانشگاه در  تحصيل  ، حين شدن ، پذيرفته در آزمون  شركت ، نام ثبت(
، نـور  پيـام ، نوبـت دوم هـاي   دوره :روزانه شـامل  غير هاي هاي دوره محل رشتهكد نهايي شدگان از كليه پذيرفته -13

داوطلبـان جهـت   . اخذ خواهد شدشهريه  ،آموزش عالي مؤسساتها و  دانشگاه در خودگردان  پرديسو  غيرانتفاعي
  .ها و مراكز آموزش عالي مورد نظر مراجعه نمايند هاي مختلف به سايت دانشگاه اطالع از ميزان شهريه دوره
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  پذيرش نهايي) م
هـاي   رشته محل دانشگاهي و بر اساس اولويت كدرشته محلپس از انتخاب رشته توسط داوطلبان با توجه به ظرفيت هر كد -1

از بـاالترين  ...) ، مربي و و ايثارگران از جمله سهميه رزمندگان(انتخابي و نمرات علمي آزمون و با درنظر گرفتن ساير ضوابط 
سوابق علمـي و   رحله بررسينمره تا چند برابر ظرفيت هر كدرشته محل، فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط شركت در م

به منظور شـركت   1394 ماه نيمه دوم ارديبهشتاوايل استخراج و در ) كدرشته محل پنجهر داوطلب حداكثر به ( پژوهشي
  .از طريق سايت سازمان اعالم خواهد شدسوابق علمي و پژوهشي،  مرحله بررسيدر 

گردد بايستي با توجه بـه جـدول    اعالم مي ،ژوهشيسوابق علمي و پ بررسيرحله مداوطلباني كه اسامي آنان براي شركت در  -2
گردد با به همراه داشتن مدارك الزم به شرح مندرج در اطالعيه  اي كه به همراه اسامي درج مي زماني اعالم شده در اطالعيه

عـالي   آمـوزش  مؤسسـات بـه  ) با توجه به سايت هر دانشـگاه (باشد  كننده مي بررسيو مداركي كه مورد نظر دانشگاه ذيربط 
  .دنشركت نماي اين مرحلهذيربط مراجعه و در 

هـاي پذيرنـده، گـزينش نهـايي      از طـرف دانشـگاه   آنو اعـالم نمـرات    سوابق علمي و پژوهشـي  مرحله بررسيپس از انجام  -3
بررسـي سـوابق علمـي و    نمـره  % 70و ) نمره كل اوليـه (نمره علمي آزمون % 30داوطلبان براساس نمره كل نهايي حاصل از 

و فهرسـت   ، صورت خواهد گرفتاند معرفي شده اين مرحلههايي كه براي  محل  واصله از دانشگاه و اولويت كدرشته ژوهشيپ
  .اعالم خواهد شد 1394شهريورماه  اولنيمه شدگان نهايي در  اسامي پذيرفته

   مهم  هاي توصيهنكات و ) ن
گردد كه داوطلبان، معـدل دوره   اكيداً توصيه مي) هاي تراز شده معدل(ارشناسي ارشد هاي كارشناسي و ك درصدي معدل دوره 20با توجه به تأثير ) 1

  .در فرم انتخاب رشته بررسي و در صورت لزوم اصالح نمايند ،ها محل  رشتهانتخاب در زمان كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را 
صفحه » ب«باشند، الزم است با مطالعه شرايط و ضوابط اعالم شده در بند  هاي شيوه آموزشي پژوهش محور مي داوطلباني كه متقاضي انتخاب رشته) 2

  .همين دفترچه راهنما، از شرايط اين شيوه آموزشي آگاهي يابند 2
، الزم است متقاضيان تحصيل در رشـته امتحـاني مجموعـه    آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شوراي گسترش 556مصوبه بر اساس ) 3

  :ذيل باشند» ب«و » الف«اختصاصي ذكر شده در بندهاي  ، داراي شرايط)2151كد (ارف اسالمي مدرسي مع
  :دارا بودن يكي از مدارك زير) الف

مرتبـه  (گـواهي خبرگـان بـدون مـدرك      )3 .مدرك سطح سه حوزه علميه )2. دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسالمي )1
بـا  ) اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسـالمي در مرتبـه مربـي   (مربيان رسمي گروه معارف اسالمي  )4 .حصال مورد تأييد مراجع ذي) مربي

حوزويان داراي گواهي اتمام كفايتين همراه بـا مـدرك كارشناسـي     )5 .استادان و دروس معارف اسالميتأييد معاونت آموزشي و پژوهشي 
گانه دروس معـارف اسـالمي بـه تشـخيص گـروه آموزشـي        هاي پنج ان با گرايشارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري همخو

  .مربوطه
  ).سال 40حداكثر سن (دارا بودن شرط سني ) ب

  ).به بعد 1/9/1353متولدين (باشد  نام، مالك عمل مي شرط سني چهل سال در زمان ثبت: 1تبصره 
ييـد معاونـت آموزشـي و پژوهشـي اسـتادان و دروس معـارف اسـالمي        داوطلباني كه به عضويت هيأت علمي گروه معارف بـا تأ : 2تبصره 

  .باشند معاف مي» ب«اند، از شرايط بند  درآمده
هاي معارف اسالمي به شرط داشتن گواهينامه تدريس دائم از معاونت آموزشي و پژوهشـي اسـتادان و    التدريس گروه اساتيد حق: 3تبصره 

  .باشند سال، مستثني مي 43از در دو ترم گذشته، تا سقف سني دروس معارف اسالمي و اشتغال به تدريس مج
 الزم اسـت نسـبت بـه تكميـل فـرم مشخصـات فـردي در سـايت         انـد  هشـد   داوطلباني كه در اين رشـته مجـاز بـه انتخـاب رشـته      :تذكر مهم  :

www.Asatid.org بـديهي اسـت عـدم   . هـا اقـدام نماينـد    يندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهو ارسال مدارك درخواستي به نهاد نما 
 .گردد نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي ثبت

 2در صفحات ج هاي مربوط، به توضيحات مندر اوطلبان متقاضي استفاده از بورس اعزام به خارج از كشور، براي اطالع از شرايط و ضوابط و رشتهد) 4
  .مراجعه نمايند همين دفترچه راهنما 4تا 

 88در صفحه اين دانشگاه، به توضيحات مندرج تحصيل در ، براي اطالع از شرايط و ضوابط )ع(اوطلبان متقاضي تحصيل در دانشگاه امام صادقد) 5
مجاز به انتخاب  ،)ها دوره روزانه و يا ساير دورهمجازين عم از ا(ضمناً كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته  .مراجعه نمايند همين دفترچه راهنما
  .باشند ميدر رشته امتحاني مربوط ) ع(دانشگاه امام صادق هاي تمامي كدرشته محل

المي داشتن شرايط اختصاصي اعبراي تحصيل در دانشگاه علوم انتظامي امين، كاركنان شاغل رسمي در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، ) 6
  .باشد الزامي مي ، كه در اختيار آنان قرار گرفته استدانشگاه علوم انتظامي امينسوي در دفترچه اختصاصي صادره از 

هاي انتخابي تهيـه و نـزد خـود     اوطلبان پس از تكميل فرم انتخاب رشته و دريافت رسيد انتخاب رشته يك نسخه پرينت از اولويتشود د مي  توصيه) 7
  .دنگهداري نماين

 طريـق  از  لـزوم  صورت در و، سايت سازمان سنجش ) سنجش  سازمان  رساني اطالع و  نامه خبري هفته(  سنجش  پيك نشريه  طريق از  تغييري  هرگونه) 8
  . شد خواهد  اعالم  گروهي هاي رسانه

سازمان مطرح نموده و يا در ساعت اداري ) غيرحضوري(سؤاالت خود را از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي ند توان ميداوطلبان   لزوم  صورت در) 9
 .نمايند  حاصل  تماس كشور  آموزش  سنجش  سازمان  روابط عمومي با 021-8 8923595-9 :هاي تلفن شماره با



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  10 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  هاي گروه آزمايشي علوم انساني كدرشته محل -1جدول شماره 

 جغرافياي سياسي - 2101

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 3 - 1001 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 3 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1002 دانشگاه تهران روزانه
جغرافياي سياسي جنوب غرب آسيا 3 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1003 دانشگاه تهران روزانه
جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1004 دانشگاه تهران نوبت دوم
جغرافياي سياسي جنوب غرب آسيا 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1005 دانشگاه تهران نوبت دوم

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 3 -
پرديس خودگردان 1006 )ن البرز كرجخودگردا

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  جغرافياي سياسي سازمان سياسي فضا 7 -
پرديس خودگردان 1007 )خودگردان كيش

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري -  2102
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2 - 1008 دانشگاه اصفهان روزانه
يزي شهريجغرافيا و برنامه ر 4 - 1009 دانشگاه تبريز روزانه
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 3 - 1010 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1011 دانشگاه تهران روزانه
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 3 - محل تحصيل تهران نتهرا -دانشگاه خوارزمي  1012 روزانه

جغرافيا و برنامه ريزي شهري 1 - 1013 دانشگاه زنجان روزانه
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 3 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  1014 روزانه
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 6 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1015 روزانه
شهري جغرافيا و برنامه ريزي 6 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  1016 روزانه
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 3 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1017 روزانه
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2 - 1018 دانشگاه يزد روزانه
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2 - 1019 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
و برنامه ريزي شهري جغرافيا 3 - 1020 دانشگاه تبريز نوبت دوم

جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1021 دانشگاه تهران نوبت دوم
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1022 نوبت دوم
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2 - 1023 زددانشگاه ي نوبت دوم
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  جغرافيا و برنامه ريزي شهري 5 -

 پيام نور 1024 تحصيالت تكميلي تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2 -
پرديس خودگردان 1025 )خودگردان البرز كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  شهريجغرافيا و برنامه ريزي  7 -
پرديس خودگردان 1026 )خودگردان كيش

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  جغرافيا و برنامه ريزي شهري 3 -
پرديس خودگردان 1027 )پرديس خودگردان واقع در كرج

ريجغرافيا و برنامه ريزي شه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1028 پرديس خودگردان
جغرافيا و برنامه ريزي شهري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1029 پرديس خودگردان

جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2 - 1030 دانشگاه يزد پرديس خودگردان
 روستاييجغرافيا و برنامه ريزي  - 2103

برنامه ريزي فضايي كارآفريني  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه مناطق روستايي  روزانه 1031 دانشگاه تهران

برنامه ريزي فضايي كارآفريني  5 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه مناطق روستايي  روزانه 1032 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

برنامه ريزي فضايي كارآفريني  2 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه مناطق روستايي  روزانه 1033 دانشگاه فردوسي مشهد

برنامه ريزي امايش كيفيت  3 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي  روزانه 1034 دانشگاه اصفهان

برنامه ريزي امايش كيفيت  3 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه روستاييمحيطي مناطق   روزانه 1035 دانشگاه تبريز

 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
برنامه ريزي امايش كيفيت 

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي  روزانه 1036 دانشگاه تهران

برنامه ريزي امايش كيفيت  3 -
ريزي روستايي رنامهجغرافيا و ب محيطي مناطق روستايي  روزانه 1037 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

برنامه ريزي امايش كيفيت  5 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي  روزانه 1038 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

برنامه ريزي امايش كيفيت  2 -
روستايي ريزي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي  روزانه 1039 دانشگاه فردوسي مشهد

نظام سياست گذاري دربرنامه  3 - محل تحصيل تهران
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  روزانه 1040 تهران -دانشگاه خوارزمي 

برنامه ريزي فضايي كارآفريني  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه مناطق روستايي  نوبت دوم 1041 دانشگاه تهران

برنامه ريزي فضايي كارآفريني  2 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه مناطق روستايي  نوبت دوم 1042 دانشگاه فردوسي مشهد

برنامه ريزي امايش كيفيت  1 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي بت دومنو 1043 دانشگاه اصفهان  

برنامه ريزي امايش كيفيت  1 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي  نوبت دوم 1044 دانشگاه تبريز

برنامه ريزي امايش كيفيت  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي  نوبت دوم 1045 دانشگاه تهران

نامه ريزي امايش كيفيت بر 2 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي  نوبت دوم 1046 دانشگاه فردوسي مشهد

برنامه ريزي فضايي كارآفريني  5 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه مناطق روستايي مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1047 تحصيالت تكميلي تهران

برنامه ريزي امايش كيفيت  5 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محيطي مناطق روستايي مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1048 تحصيالت تكميلي تهران

برنامه ريزي فضايي كارآفريني  7 -
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه مناطق روستايي يس محل تحصيل پرد(دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1049 )خودگردان كيش



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  11 صفحه فصل دوم  
 

 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - 2103  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

برنامه ريزي فضايي كارآفريني 
ريزي روستايي يا و برنامهجغراف مناطق روستايي پرديس خودگردان 1050 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
برنامه ريزي امايش كيفيت 

 محيطي مناطق روستايي
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه پرديس خودگردان 1051 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 3 
برنامه نظام سياست گذاري در

 ريزي روستايي
ريزي روستايي جغرافيا و برنامه محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 )پرديس خودگردان واقع در كرج
پرديس خودگردان 1052

نظام سياست گذاري دربرنامه  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 ريزي روستايي

ريزي روستايي جغرافيا و برنامه پرديس خودگردان 1053 تهران -ارزمي دانشگاه خو

 ژئومورفولوژي -  2104
مديريت محيطي 3 - ژئومورفولوژي 1054 دانشگاه تبريز روزانه

مديريت محيطي 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا ژئومورفولوژي 1055 دانشگاه تهران روزانه
مديريت محيطي 2 - ژئومورفولوژي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  1056 روزانه
مديريت محيطي 2 - ژئومورفولوژي كرمانشاه -دانشگاه رازي  1057 روزانه
مديريت محيطي 2 - ژئومورفولوژي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  1058 روزانه
مديريت محيطي 3 - ژئومورفولوژي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1059 روزانه
مديريت محيطي 2 - فولوژيژئومور 1060 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 2 - 1061 دانشگاه اصفهان روزانه
ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 3 - 1062 دانشگاه تبريز روزانه

ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1063 دانشگاه تهران روزانه
ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 2 - سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  1064 روزانه

ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 3 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1065 روزانه
ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1066 روزانه
ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 2 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1067 روزانه

نظري 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا ژئومورفولوژي 1068 دانشگاه تهران روزانه
مديريت محيطي 1 - ژئومورفولوژي 1069 دانشگاه تبريز نوبت دوم

مديريت محيطي 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا ژئومورفولوژي 1070 دانشگاه تهران نوبت دوم
مديريت محيطي 2 - ژئومورفولوژي 1071 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 1 - 1072 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 1 - 1073 دانشگاه تبريز دوم نوبت

ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1074 دانشگاه تهران نوبت دوم
ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1075 نوبت دوم

نظري 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا ژئومورفولوژي 1076 دانشگاه تهران دوم نوبت
 ژئومورفولوژي مديريت محيطي 7 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 1077
مديريت محيطي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئومورفولوژي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  1078 پرديس خودگردان
ژئومورفولوژي اطرات ژئومورفولوژيكمخ 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  1079 پرديس خودگردان

 ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 3 -
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 )پرديس خودگردان واقع در كرج
پرديس خودگردان 1080

ژئومورفولوژي ات ژئومورفولوژيكمخاطر 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1081 پرديس خودگردان
 آب و هواشناسي - 2105

)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  تغييرات آب و هوايي 1 - 1082 دانشگاه تبريز روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  تغييرات آب و هوايي 1 - سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  1083 روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  تغييرات آب و هوايي 2 - 1084 دانشگاه زنجان روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  تغييرات آب و هوايي 2 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  1085 روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي كشاورزي 2 - 1086 دانشگاه اصفهان روزانه

)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي كشاورزي 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1087 دانشگاه تهران روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي كشاورزي 1 - سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  1088 روزانه
)اقليم شناسي( آب و هواشناسي آب و هواشناسي كشاورزي 2 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1089 روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي ماهواره اي - 1 1090 دانشگاه تبريز روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي ماهواره اي 3 - 1091 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي شهري 1 - سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  1092 روزانه

)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي شهري 3 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1093 روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي شهري 1 - 1094 دانشگاه زنجان روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي شهري 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1095 روزانه

)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي ديرينه 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1096 دانشگاه تهران روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي سينوپتيك 2 - 1097 شگاه اصفهاندان روزانه

)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي سينوپتيك 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1098 دانشگاه تهران روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي سينوپتيك 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1099 روزانه
)اقليم شناسي(و هواشناسي آب  مخاطرات آب و هوايي 1 - 1100 دانشگاه تبريز روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  مخاطرات آب و هوايي 2 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  1101 روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  مخاطرات آب و هوايي 1 - 1102 دانشگاه زنجان روزانه
)اقليم شناسي(ي آب و هواشناس مخاطرات آب و هوايي 7 - 1103 دانشگاه يزد روزانه
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  تغييرات آب و هوايي 1 - 1104 دانشگاه تبريز نوبت دوم
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي كشاورزي 1 - 1105 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  زيآب و هواشناسي كشاور 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1106 دانشگاه تهران نوبت دوم
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي كشاورزي 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1107 نوبت دوم
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي ماهواره اي - 1 1108 دانشگاه تبريز نوبت دوم

)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي ديرينه 1 - دانشكده جغرافيا محل تحصيل 1109 دانشگاه تهران نوبت دوم
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي سينوپتيك 1 - 1110 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

)يم شناسياقل(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي سينوپتيك 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا 1111 دانشگاه تهران نوبت دوم
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  مخاطرات آب و هوايي 1 - 1112 دانشگاه تبريز نوبت دوم
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  مخاطرات آب و هوايي 3 - 1113 دانشگاه يزد نوبت دوم
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي كشاورزي 7 - محل تحصيل پرديس (نشگاه تهران دا

پرديس خودگردان 1114 )خودگردان كيش

)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي شهري 3 - محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 )پرديس خودگردان واقع در كرج

پرديس خودگردان 1115
)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  شهري آب و هواشناسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1116 پرديس خودگردان

  



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  12 صفحه فصل دوم  
 

  علوم اقتصادي - 2106
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

اقتصاد نظري 5 - علوم اقتصادي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1117 نهروزا
اقتصاد نظري 6 - علوم اقتصادي اهواز -دانشگاه شهيد چمران  1118 روزانه
اقتصاد نظري 6 - علوم اقتصادي 1119 دانشگاه شيراز روزانه
اقتصاد نظري 4 - علوم اقتصادي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  1120 روزانه
اقتصاد نظري 4 - علوم اقتصادي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1121 روزانه

اقتصاد نظري 1 - پژوهش محور علوم اقتصادي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1122 روزانه
اقتصاد نظري 4 - علوم اقتصادي 1123 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
اقتصادسنجي 1 - علوم اقتصادي 1124 دانشگاه اصفهان روزانه
اقتصادسنجي 1 - علوم اقتصادي كرمانشاه -گاه رازي دانش 1125 روزانه
اقتصادسنجي 2 - علوم اقتصادي 1126 دانشگاه سمنان روزانه
اقتصادسنجي 2 - علوم اقتصادي بابلسر - دانشگاه مازندران  1127 روزانه
اقتصاد پولي 1 - علوم اقتصادي 1128 دانشگاه اصفهان روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(اه الزهرادانشگ علوم اقتصادي اقتصاد پولي 2 - فقط زن
 تهران

 روزانه 1129
اقتصاد پولي 1 - علوم اقتصادي 1130 دانشگاه تبريز روزانه

اقتصاد پولي 2 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران علوم اقتصادي 1131 دانشگاه تهران روزانه
اقتصاد پولي 2 - علوم اقتصادي 1132 دانشگاه سمنان روزانه
قتصاد پوليا 2 - علوم اقتصادي بابلسر - دانشگاه مازندران  1133 روزانه
اقتصاد اسالمي 5 - علوم اقتصادي )ع (دانشگاه امام صادق  1134 روزانه

اقتصاد اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران علوم اقتصادي 1135 دانشگاه تهران روزانه
علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 - 1136 انشگاه اصفهاند روزانه
علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 - 1137 دانشگاه سمنان روزانه
علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 2 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  1138 روزانه
علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 2 - بابلسر - دانشگاه مازندران  1139 روزانه

 علوم اقتصادي تصاديتوسعه اق 1 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 روزانه 1140

توسعه اقتصادي 4 - علوم اقتصادي همدان -دانشگاه بوعلي سينا  1141 روزانه
توسعه اقتصادي 2 - علوم اقتصادي 1142 دانشگاه تبريز روزانه
توسعه اقتصادي 1 - علوم اقتصادي شاهكرمان -دانشگاه رازي  1143 روزانه
توسعه اقتصادي 4 - علوم اقتصادي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1144 روزانه

توسعه اقتصادي 1 - پژوهش محور علوم اقتصادي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1145 روزانه
علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل 3 - 1146 دانشگاه اروميه روزانه
علوم اقتصادي ن المللاقتصاد بي 2 - 1147 دانشگاه اصفهان روزانه
علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل 1 - 1148 دانشگاه سمنان روزانه
علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل 2 - بابلسر - دانشگاه مازندران  1149 روزانه
اقتصاد مالي 1 - علوم اقتصادي 1150 دانشگاه اصفهان روزانه
الياقتصاد م 4 - علوم اقتصادي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1151 روزانه

اقتصاد مالي 1 - پژوهش محور علوم اقتصادي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1152 روزانه
اقتصاد مالي 2 - پژوهش محور -پذيرش با عنوان گرايش مالي  علوم اقتصادي تهران -پژوهشكده پولي و بانكي  1153 روزانه

علوم اقتصادي شهري و منطقه اي 1 - 1154 دانشگاه اصفهان روزانه
علوم اقتصادي شهري و منطقه اي 1 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  1155 روزانه
علوم اقتصادي شهري و منطقه اي 2 - بابلسر - دانشگاه مازندران  1156 روزانه
اقتصاد منابع 1 - علوم اقتصادي 1157 دانشگاه تبريز روزانه

اقتصاد منابع 2 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران علوم اقتصادي 1158 دانشگاه تهران روزانه
اقتصاد سالمت 3 - اقتصاد 1159 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
اقتصاد نظري 3 - علوم اقتصادي 1160 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
اقتصادسنجي 1 - علوم اقتصادي 1161 صفهاندانشگاه ا نوبت دوم
اقتصاد پولي 1 - علوم اقتصادي 1162 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 نوبت دوم 1163 تهران
اقتصاد پولي 1 - علوم اقتصادي 1164 دانشگاه تبريز نوبت دوم

اقتصاد پولي 1 - تهران محل تحصيل دانشكده اقتصاد علوم اقتصادي 1165 دانشگاه تهران نوبت دوم
اقتصاد اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران علوم اقتصادي 1166 دانشگاه تهران نوبت دوم

علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 - 1167 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
 ديعلوم اقتصا توسعه اقتصادي 1 - فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 تهران

 نوبت دوم 1168
توسعه اقتصادي 1 - علوم اقتصادي 1169 دانشگاه تبريز نوبت دوم
علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل 1 - 1170 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
اقتصاد مالي 1 - علوم اقتصادي 1171 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
علوم اقتصادي منطقه اي شهري و 1 - 1172 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
اقتصاد منابع 1 - علوم اقتصادي 1173 دانشگاه تبريز نوبت دوم

اقتصاد منابع 1 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران علوم اقتصادي 1174 دانشگاه تهران نوبت دوم
اقتصاد سالمت 1 - اقتصاد 1175 دانشگاه تربيت مدرس دوم نوبت
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم اقتصادي اقتصاد نظري 3 -

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 1176

 علوم اقتصادي اقتصادسنجي 3 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1177 تحصيالت تكميلي تهران

 علوم اقتصادي اقتصاد پولي 3 -
مركز  -استان تهران دانشگاه پيام نور 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 1178

 علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 3 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 1179

 علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 3 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1180 تحصيالت تكميلي تهران

 علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل 3 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 1181

اقتصاد پولي 5 - علوم اقتصادي دانشگاه غير انتفاعي عدالت 1182 غيرانتفاعي
اقتصاد پولي 2 - علوم اقتصادي قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد  1183 يرانتفاعيغ
علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل 3 - قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد  1184 غيرانتفاعي

اقتصاد نظري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1185 پرديس خودگردان
اقتصاد نظري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصادي علوم اهواز -دانشگاه شهيد چمران  1186 پرديس خودگردان
اقتصاد نظري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادي 1187 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  13 صفحه فصل دوم  
 

 يعلوم اقصاد - 2106  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
اقتصاد نظري - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1188 پرديس خودگردان

اقتصاد نظري 2 - علوم اقتصادي 1189 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان
اقتصادسنجي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اديعلوم اقتص 1190 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان

 علوم اقتصادي اقتصاد پولي 2 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )خودگردان البرز كرج
پرديس خودگردان 1191

اقتصاد پولي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادي 1192 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
 علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 7 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 1193
توسعه اقتصادي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادي كرمانشاه -دانشگاه رازي  1194 پرديس خودگردان
اقتصاد مالي - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادي تهران - اه عالمه طباطبايي دانشگ 1195 پرديس خودگردان

 تاريخ اسالم ـتاريخ  - 2107
تاريخ اسالم 2 - تاريخ 1196 دانشگاه اصفهان روزانه

تاريخ اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني تاريخ 1197 دانشگاه تهران روزانه
تاريخ اسالم 3 - تاريخ 1198 دانشگاه شيراز وزانهر
تاريخ اسالم 3 - تاريخ خرم آباد - دانشگاه لرستان  1199 روزانه
تاريخ اسالم 1 - تاريخ 1200 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

تاريخ اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني تاريخ 1201 دانشگاه تهران نوبت دوم
 تاريخ تاريخ اسالم 5 -

واحد  -ن هرمزگان دانشگاه پيام نور استا
 قشم

 پيام نور 1202
تاريخ اسالم 5 - شرايط در انتهاي دفترچه تاريخ دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي 1203 غيرانتفاعي

تاريخ اسالم 2 - تاريخ 1204 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
تاريخ اسالم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تاريخ 1205 ازدانشگاه شير پرديس خودگردان

 تاريخ ايران بعد از اسالم ـتاريخ  - 2108
تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - 1206 دانشگاه اصفهان روزانه

 تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 6 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 1207 تهران

 ريختا تاريخ ايران بعد از اسالم 3 -
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 

 قزوين
 روزانه 1208

تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 - 1209 دانشگاه تبريز روزانه
تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 1210 دانشگاه تهران روزانه

ريختا تاريخ ايران بعد از اسالم 3 - بوشهر - دانشگاه خليج فارس  1211 روزانه
تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 5 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1212 روزانه

تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1213 روزانه
تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4 - 1214 دانشگاه شيراز روزانه
تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - 1215 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  1216 روزانه
تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4 - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1217 روزانه
انقالب اسالمي تاريخ 2 - 1218 دانشگاه اصفهان روزانه
 تاريخ انقالب اسالمي 5 -

و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني
 روزانه 1219 اسالمي

تاريخ محلي 2 - 1220 دانشگاه اصفهان روزانه
ايران شناسي 5 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1221 روزانه
ريختا تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - 1222 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 نوبت دوم 1223

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 -
 قزوين

 نوبت دوم 1224
تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - 1225 دانشگاه تبريز نوبت دوم

تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 1226 دانشگاه تهران نوبت دوم
تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - 1227 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
تاريخ انقالب اسالمي 1 - 1228 دانشگاه اصفهان وبت دومن
تاريخ محلي 2 - 1229 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 5 -

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 1230

تاريخ تشيع اثني عشري 5 - قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  1231 غيرانتفاعي
 تاريخ خ ايران بعد از اسالمتاري 5 -

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 
پرديس خودگردان 1232 )پرديس خودگردان واقع در كرج

تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1233 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 تاريخ ايران قبل از اسالم ـتاريخ  - 2109

تاريخ تاريخ ايران قبل ازاسالم 2 - ل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انسانيمح 1234 دانشگاه تهران روزانه
تاريخ تاريخ ايران قبل ازاسالم 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 1235 دانشگاه تهران نوبت دوم

 علوم اجتماعي - 2110
جامعه شناسي اقتصادي  3 -

 وتوسعه
 روزانه 1236 دانشگاه تبريز ه شناسيجامع

 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي اقتصادي 

 وتوسعه
 روزانه 1237 دانشگاه تهران جامعه شناسي

جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 2 - 1238 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
جامعه شناسي شناسي فرهنگي جامعه 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران 1239 دانشگاه تهران روزانه

جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1240 روزانه
جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1241 روزانه
سيجامعه شنا جامعه شناسي فرهنگي 4 - بابلسر - دانشگاه مازندران  1242 روزانه
جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 3 - 1243 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1244 روزانه

جامعه شناسي جامعه شناسي سياسي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1245 روزانه
- 3 

جامعه شناسي مسائل اجتماعي 
 ايران

 روزانه 1246 دانشگاه اصفهان جامعه شناسي

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  5 - فقط زن
 ايران

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا جامعه شناسي
 تهران

 روزانه 1247



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  14 صفحه فصل دوم  
 

 علوم اجتماعي  -  2110  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

يمسالن كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش 
 دوره محل

 اول دوم
 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

جامعه شناسي مسائل اجتماعي 
 روزانه 1248 دانشگاه تهران جامعه شناسي ايران

- 3 
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1249 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  جامعه شناسي

- 5 
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1250 دانشگاه شيراز جامعه شناسي

جامعه شناسي مسائل اجتماعي  5 -
 ايران

 روزانه 1251 دانشگاه كاشان جامعه شناسي

- 5 
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
 روزانه 1252 بابلسر - دانشگاه مازندران  جامعه شناسي

رفاه اجتماعي 3 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1253 روزانه
 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

جامعه شناسي توسعه اجتماعي 
 روستايي

 روزانه 1254 دانشگاه تهران

 سياست گذاري فرهنگي 6 -
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 )كرج
 روزانه 1255

مردم شناسي 4 - كده علوم اجتماعي تهرانمحل تحصيل دانش 1256 دانشگاه تهران روزانه
- 2 

جامعه شناسي اقتصادي 
 وتوسعه

 نوبت دوم 1257 دانشگاه تبريز جامعه شناسي

جامعه شناسي اقتصادي  1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
 وتوسعه

 نوبت دوم 1258 دانشگاه تهران جامعه شناسي
جامعه شناسي عه شناسي فرهنگيجام 1 - 1259 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

جامعه شناسي جامعه شناسي فرهنگي 1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران 1260 دانشگاه تهران نوبت دوم
- 3 

جامعه شناسي مسائل اجتماعي 
 ايران

 نوبت دوم 1261 دانشگاه اصفهان جامعه شناسي

 2 - فقط زن
عه شناسي مسائل اجتماعي جام

 جامعه شناسي ايران
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 نوبت دوم 1262 تهران

 1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
 نوبت دوم 1263 دانشگاه تهران جامعه شناسي

- 5 
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
 نوبت دوم 1264 دانشگاه كاشان اسيجامعه شن

 2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
جامعه شناسي توسعه اجتماعي 

 نوبت دوم 1265 دانشگاه تهران روستايي
مردم شناسي 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران 1266 دانشگاه تهران نوبت دوم

 - 5 
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 جامعه شناسي ايران
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1267 تحصيالت تكميلي تهران
شرايط  - پذيرش با عنوان فلسفه علوم اجتماعي 

 در انتهاي دفترچه
5 - 

جامعه شناسي اقتصادي 
 وتوسعه

 غيرانتفاعي 1268 قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم جامعه شناسي
سياست گذاري فرهنگي - 5 هاي دفترچهشرايط در انت قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم 1269 غيرانتفاعي

دانش اجتماعي مسلمين - 5 شرايط در انتهاي دفترچه قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم 1270 غيرانتفاعي
- 3 

جامعه شناسي اقتصادي 
 جامعه شناسي وتوسعه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 1271 )خودگردان البرز كرج

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
جامعه شناسي مسائل اجتماعي 

 ايران
پرديس خودگردان 1272 دانشگاه شيراز جامعه شناسي

 سياست گذاري فرهنگي 5 -
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 )كرجپرديس خودگردان واقع در 
پرديس خودگردان 1273

سياست گذاري فرهنگي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1274 پرديس خودگردان
 جمعيت شناسي -  2111

جمعيت شناسي 2 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران 1275 دانشگاه تهران روزانه
جمعيت شناسي 1 - اجتماعي تهران محل تحصيل دانشكده علوم 1276 دانشگاه تهران نوبت دوم

 مددكاري اجتماعي - 2112
مددكاري اجتماعي 3 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1277 روزانه

 حقوق عمومي - 2113
حقوق عمومي 4 - )ع (دانشگاه امام صادق  1278 روزانه
حقوق عمومي 3 - 1279 دانشگاه تبريز روزانه
 حقوق عمومي 3 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 روزانه 1280 )فارابي قم

حقوق عمومي 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1281 دانشگاه تهران روزانه
حقوق عمومي 5 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1282 روزانه
حقوق عمومي 5 - تهران -  دانشگاه عالمه طباطبايي 1283 روزانه

حقوق عمومي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1284 روزانه
حقوق عمومي 1 - 1285 دانشگاه تبريز نوبت دوم

حقوق عمومي 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1286 دانشگاه تهران نوبت دوم
تحصيل پرديس محل (دانشگاه تهران  حقوق عمومي 2 -

 )فارابي قم
 نوبت دوم 1287

 حقوق عمومي 5 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 1288 )خودگردان البرز كرج

 حقوق عمومي 7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 1289

ميحقوق عمو 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1290 پرديس خودگردان
حقوق عمومي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1291 پرديس خودگردان

 حقوق جزا و جرم شناسي - 2114
حقوق جزا و جرم شناسي 4 - )ع (دانشگاه امام صادق  1292 روزانه
ا و جرم شناسيحقوق جز 3 - 1293 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق جزا و جرم شناسي 3 -

 )فارابي قم
 روزانه 1294

حقوق جزا و جرم شناسي 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1295 دانشگاه تهران روزانه
حقوق جزا و جرم شناسي 5 - تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد 1296 روزانه
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - 1297 دانشگاه شيراز روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  15 صفحه فصل دوم  
 

 يحقوق جزا و جرم شناس - 2114  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
حقوق جزا و جرم شناسي 1 - پژوهش محور تهران - ه طباطبايي دانشگاه عالم 1298 روزانه

حقوق جزا و جرم شناسي 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1299 روزانه
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  حقوق جزا و جرم شناسي 2 -

 روزانه 1300 دادگستري

دمات اداري دانشگاه علوم قضايي و خ حقوق جزا و جرم شناسي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 1301 دادگستري

حقوق جزا و جرم شناسي 4 - 1302 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
حقوق جزا و جرم شناسي 7 - 1303 دانشگاه قم روزانه
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - 1304 دانشگاه كاشان روزانه
حقوق جزا و جرم شناسي 4 - بابلسر - دانشگاه مازندران  1305 روزانه

شرايط در انتهاي  - پذيرش با عنوان جرم يابي 
نيروي  -دانشگاه علوم انتظامي امين  جرم و جرم يابي 5 - فقط مرد -دفترچه 

 روزانه 1306 انتظامي جمهوري اسالمي ايران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق جزا و جرم شناسي 2 -
 نوبت دوم 1307 )فارابي قم

جزا و جرم شناسي حقوق 2 - 1308 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - 1309 دانشگاه كاشان نوبت دوم
حقوق جزا و جرم شناسي 5 - دانشگاه غير انتفاعي عدالت 1310 غيرانتفاعي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق جزا و جرم شناسي 7 -

رديس خودگردانپ 1311 )خودگردان كيش
حقوق جزا و جرم شناسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1312 پرديس خودگردان
حقوق جزا و جرم شناسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1313 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
وق جزا و جرم شناسيحق - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1314 پرديس خودگردان
حقوق جزا و جرم شناسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بابلسر - دانشگاه مازندران  1315 پرديس خودگردان

 الملل عمومي حقوق بين - 2115
لملل عموميا حقوق بين 5 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1316 دانشگاه تهران روزانه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  الملل عمومي حقوق بين 3 -
 روزانه 1317 )فارابي قم

الملل عمومي حقوق بين 5 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1318 روزانه
الملل عمومي حقوق بين 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1319 روزانه

الملل عمومي حقوق بين 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1320 روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  الملل عمومي حقوق بين 2 -

 نوبت دوم 1321 )فارابي قم
الملل عمومي حقوق بين 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1322 دانشگاه تهران نوبت دوم

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  الملل عمومي حقوق بين 5 -
 پيام نور 1323 تحصيالت تكميلي تهران

الملل عمومي حقوق بين 5 - قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد  1324 غيرانتفاعي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  الملل عمومي حقوق بين 7 -

س خودگردانپردي 1325 )خودگردان كيش

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  الملل عمومي حقوق بين 5 -
پرديس خودگردان 1326 )خودگردان البرز كرج

الملل عمومي حقوق بين 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1327 پرديس خودگردان
الملل عمومي حقوق بين - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1328 پرديس خودگردان

 حقوق خصوصي -  2116
حقوق خصوصي 3 - 1329 دانشگاه اصفهان روزانه
حقوق خصوصي 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  1330 روزانه
حقوق خصوصي 3 - 1331 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

حقوق خصوصي 7 - كده حقوق و علوم سياسيمحل تحصيل دانش 1332 دانشگاه تهران روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي 3 -

 روزانه 1333 )فارابي قم
حقوق خصوصي 5 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1334 روزانه
حقوق خصوصي 5 - 1335 دانشگاه شيراز روزانه

وق خصوصيحق 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1336 روزانه
حقوق خصوصي 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1337 روزانه

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  حقوق خصوصي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 1338 دادگستري

ي دانشگاه علوم قضايي و خدمات ادار حقوق خصوصي 2 -
 روزانه 1339 دادگستري

حقوق خصوصي 7 - 1340 دانشگاه قم روزانه
حقوق خصوصي 4 - بابلسر - دانشگاه مازندران  1341 روزانه

فقه و حقوق خصوصي 3 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1342 روزانه
فقه و حقوق خصوصي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -هريدانشگاه شهيد مط 1343 روزانه

حقوق خصوصي 2 - 1344 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
حقوق خصوصي 4 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1345 دانشگاه تهران نوبت دوم

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي 2 -
 نوبت دوم 1346 )فارابي قم

مركز  -نور استان تهران دانشگاه پيام  حقوق خصوصي 5 -
 پيام نور 1347 تحصيالت تكميلي تهران

حقوق خصوصي 5 - دانشگاه غير انتفاعي عدالت 1348 غيرانتفاعي
حقوق خصوصي 5 - تهران - دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  1349 غيرانتفاعي
حقوق خصوصي 5 - قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد  1350 غيرانتفاعي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي 5 -

پرديس خودگردان 1351 )خودگردان البرز كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق خصوصي 7 -
پرديس خودگردان 1352 )خودگردان كيش

حقوق خصوصي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1353 ديس خودگردانپر
حقوق خصوصي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1354 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
حقوق خصوصي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1355 پرديس خودگردان
حقوق خصوصي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بابلسر - مازندران دانشگاه  1356 پرديس خودگردان

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  فقه و حقوق خصوصي 3 -
پرديس خودگردان 1357 )پرديس خودگردان واقع در كرج

فقه و حقوق خصوصي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1358 پرديس خودگردان
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  مجموعه علوم سياسي -  2117
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

علوم سياسي انديشه هاي سياسي 4 - )ع (دانشگاه امام صادق  1359 روزانه
علوم سياسي انديشه هاي سياسي 3 - 1360 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

علوم سياسي انديشه هاي سياسي 2 - انشكده حقوق و علوم سياسيمحل تحصيل د 1361 دانشگاه تهران روزانه
علوم سياسي انديشه هاي سياسي 5 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1362 روزانه

علوم سياسي انديشه هاي سياسي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1363 روزانه
علوم سياسي هاي سياسيانديشه  4 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1364 روزانه
علوم سياسي انديشه هاي سياسي 2 - 1365 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
علوم سياسي انديشه هاي سياسي 4 - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1366 روزانه
علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 3 - 1367 اصفهان دانشگاه روزانه

علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1368 دانشگاه تهران روزانه
علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 2 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  1369 روزانه
علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 4 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1370 روزانه

علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1371 روزانه
علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 3 - 1372 دانشگاه ياسوج روزانه

مسائل ايران 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي علوم سياسي 1373 دانشگاه تهران روزانه
مسائل ايران 1 - حورپژوهش م علوم سياسي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1374 روزانه

مسائل ايران 4 - علوم سياسي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1375 روزانه
مسائل ايران 2 - علوم سياسي 1376 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

علوم سياسي ري عموميسياستگذا 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1377 دانشگاه تهران روزانه
روابط بين الملل 2 - 1378 دانشگاه اصفهان روزانه
روابط بين الملل 3 - 1379 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

روابط بين الملل 8 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1380 دانشگاه تهران روزانه
روابط بين الملل 5 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1381 روزانه
روابط بين الملل 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1382 روزانه

روابط بين الملل 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1383 روزانه
روابط بين الملل 3 - 1384 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه

خاورميانه 2 - حقوق و علوم سياسيمحل تحصيل دانشكده  مطالعات منطقه اي 1385 دانشگاه تهران روزانه
خاورميانه 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  مطالعات منطقه اي تهران - ) ع (دانشگاه جامع امام حسين  1386 روزانه

منطقه اي مطالعات اسياي مركزي و قفقاز 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1387 دانشگاه تهران روزانه
اروپا 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي مطالعات منطقه اي 1388 دانشگاه تهران روزانه
آمريكاي شمالي 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي مطالعات منطقه اي 1389 دانشگاه تهران روزانه

شه سياسي رهبران انقالب اندي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي

مطالعات سياسي انقالب 
 اسالمي

 روزانه 1390 تهران - دانشگاه شاهد 

- 5 
انديشه سياسي رهبران انقالب 

 اسالمي
مطالعات سياسي انقالب 

 اسالمي
و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني

 اسالمي
 روزانه 1391

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
مي در بازتاب انقالب اسال

 جهان اسالم
مطالعات سياسي انقالب 

 اسالمي
 روزانه 1392 تهران - دانشگاه شاهد 

جامعه شناسي سياسي جمهوري  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي ايران

مطالعات سياسي انقالب 
 اسالمي

 روزانه 1393 تهران - دانشگاه شاهد 

 ميآينده پژوهي انقالب اسال 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات سياسي انقالب 

 روزانه 1394 تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي
مطالعات آمريكاي شمالي 2 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان 1395 دانشگاه تهران روزانه

علوم سياسي انديشه هاي سياسي 1 - 1396 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
علوم سياسي انديشه هاي سياسي 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1397 دانشگاه تهران نوبت دوم

علوم سياسي انديشه هاي سياسي 1 - 1398 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 2 - 1399 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

سيعلوم سيا جامعه شناسي سياسي 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1400 دانشگاه تهران نوبت دوم
علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 1 - 1401 دانشگاه ياسوج نوبت دوم

مسائل ايران 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي علوم سياسي 1402 دانشگاه تهران نوبت دوم
مسائل ايران 1 - علوم سياسي 1403 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

علوم سياسي سياستگذاري عمومي 2 - صيل دانشكده حقوق و علوم سياسيمحل تح 1404 دانشگاه تهران نوبت دوم
روابط بين الملل 2 - 1405 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
روابط بين الملل 1 - 1406 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

روابط بين الملل 4 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1407 دانشگاه تهران نوبت دوم
روابط بين الملل 1 - 1408 رشت -دانشگاه گيالن  نوبت دوم

خاورميانه 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي مطالعات منطقه اي 1409 دانشگاه تهران نوبت دوم
ايمطالعات منطقه  اسياي مركزي و قفقاز 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1410 دانشگاه تهران نوبت دوم
اروپا 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي مطالعات منطقه اي 1411 دانشگاه تهران نوبت دوم
آمريكاي شمالي 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي مطالعات منطقه اي 1412 دانشگاه تهران نوبت دوم

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
ه سياسي رهبران انقالب انديش

 اسالمي
مطالعات سياسي انقالب 

 اسالمي
 نوبت دوم 1413 تهران - دانشگاه شاهد 

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
بازتاب انقالب اسالمي در 

 جهان اسالم
مطالعات سياسي انقالب 

 نوبت دوم 1414 تهران - دانشگاه شاهد  اسالمي

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
ي سياسي جمهوري جامعه شناس
 اسالمي ايران

مطالعات سياسي انقالب 
 اسالمي

 نوبت دوم 1415 تهران - دانشگاه شاهد 

 آينده پژوهي انقالب اسالمي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
مطالعات سياسي انقالب 

 اسالمي
 نوبت دوم 1416 تهران - دانشگاه شاهد 

يكاي شماليمطالعات آمر 2 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان 1417 دانشگاه تهران نوبت دوم
علوم سياسي انديشه هاي سياسي - 5 شرايط در انتهاي دفترچه قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم 1418 غيرانتفاعي

مسائل ايران 5 - علوم سياسي قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد  1419 غيرانتفاعي
علوم سياسي انديشه هاي سياسي - 4 گاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1420 پرديس خودگردان

علوم سياسي جامعه شناسي سياسي - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1421 پرديس خودگردان
مسائل ايران - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه لوم سياسيع تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1422 پرديس خودگردان
روابط بين الملل 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1423 پرديس خودگردان
روابط بين الملل - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1424 ديس خودگردانپر

 مديريت - 2118
مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 - 1425 دانشگاه اصفهان روزانه

مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1426 دانشگاه تهران روزانه
 مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 -

س محل تحصيل پردي(دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 روزانه 1427
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 مديريت - 2118  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 5 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1428 روزانه
مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 4 - تهران - شگاه عالمه طباطبايي دان 1429 روزانه

مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1430 روزانه
 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

مديريت سياست گذاري 
 بازرگاني

 روزانه 1431 دانشگاه تهران مديريت بازرگاني

گذاري  مديريت سياست 3 -
 بازرگاني

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني
 )فارابي قم

 روزانه 1432

 1 - پژوهش محور
مديريت سياست گذاري 

 روزانه 1433 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني بازرگاني

- 4 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
 روزانه 1434 تهران - طبايي دانشگاه عالمه طبا مديريت بازرگاني

- 4 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
 روزانه 1435 دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني

 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 روزانه 1436 دانشگاه تهران مديريت بازرگاني انساني

 1 - پژوهش محور
مديريت منابع  رفتار سازماني و

 انساني
 روزانه 1437 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني

- 4 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
 روزانه 1438 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني

تصميم گيري و خط مشي  3 -
 گذاري عمومي

 روزانه 1439 )ع (دانشگاه امام صادق  مديريت دولتي

- 3 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 مديريت دولتي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 روزانه 1440

 1 - پژوهش محور
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 روزانه 1441 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي

تصميم گيري و خط مشي  4 -
 يگذاري عموم

 روزانه 1442 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي
مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1443 دانشگاه تهران روزانه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 -
 )فارابي قم

 روزانه 1444
مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 - رپژوهش محو تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1445 روزانه

مديريت دولتي مديريت منابع انساني 4 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1446 روزانه
مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه 4 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1447 روزانه

مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه 1 - حورپژوهش م تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1448 روزانه
مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1449 دانشگاه تهران روزانه

مديريت خدمات و توسعه  1 - پژوهش محور
 فنّاوري

 روزانه 1450 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت فنّاوري اطالعات

- 5 
مديريت خدمات و توسعه 

 فنّاوري
 روزانه 1451 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت فنّاوري اطالعات

 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
مديريت سياست گذاري بخش 

 عمومي
 روزانه 1452 دانشگاه تهران مديريت

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت فتاريمديريت ر 2 -
 )فارابي قم

 روزانه 1453
مديريت رفتاري 6 - محل تحصيل تهران مديريت تهران -دانشگاه خوارزمي  1454 روزانه

مديريت رفتاري 2 - مديريت زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  1455 روزانه
مديريت رفتاري 3 - مديريت خرم آباد - ستان دانشگاه لر 1456 روزانه

مديريت مديريت منابع انساني 6 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1457 روزانه
مديريت مديريت منابع انساني 2 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  1458 روزانه
مديريت مديريت منابع انساني 3 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  1459 روزانه
 مديريت مديريت سيستم ها 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 روزانه 1460
مديريت مديريت سيستم ها 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  تهران - ) ع (دانشگاه جامع امام حسين  1461 روزانه

مديريت مديريت سيستم ها 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1462 روزانه
مديريت مديريت سيستم ها 3 - 1463 دانشگاه شيراز روزانه
مديريت مديريت سيستم ها 5 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  1464 روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا مديريت مديريت بازاريابي بين الملل 4 - فقط زن
 تهران

 روزانه 1465
مديريت لياتمديريت توليد و عم 2 - 1466 دانشگاه اصفهان روزانه

مديريت مديريت توليد و عمليات 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1467 دانشگاه تهران روزانه
 مديريت مديريت توليد و عمليات 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 روزانه 1468
مديريت مديريت توليد و عمليات 2 - بوشهر - نشگاه خليج فارس دا 1469 روزانه
مديريت مديريت توليد و عمليات 2 - 1470 دانشگاه سمنان روزانه
مديريت مديريت توليد و عمليات 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1471 روزانه
مديريت مديريت توليد و عمليات 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1472 روزانه

مديريت مديريت توليد و عمليات 1 - محورپژوهش  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1473 روزانه
مديريت مديريت توليد و عمليات 3 - بابلسر - دانشگاه مازندران  1474 روزانه
مديريت مديريت توليد و عمليات 3 - 1475 دانشگاه يزد روزانه
مديريت تحقيق در عمليات 2 - 1476 دانشگاه اصفهان روزانه
مديريت تحقيق در عمليات 3 - 1477 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

مديريت تحقيق در عمليات 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1478 دانشگاه تهران روزانه
 مديريت تحقيق در عمليات 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 روزانه 1479
مديريت عملياتتحقيق در  2 - بوشهر - دانشگاه خليج فارس  1480 روزانه
مديريت تحقيق در عمليات 2 - 1481 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
مديريت تحقيق در عمليات 3 - 1482 دانشگاه يزد روزانه
مديريت مالي 3 - مديريت )ع (دانشگاه امام صادق  1483 روزانه
 مديريت مديريت مالي 3 -

محل تحصيل پرديس (اه تهران دانشگ
 )فارابي قم

 روزانه 1484
مديريت مالي 4 - مديريت تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1485 روزانه
مديريت مالي 3 - مديريت 1486 دانشگاه يزد روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  18 صفحه فصل دوم  
 

 مديريت - 2118  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
هدور محل  

 اول دوم
 مديريت رسانه اي 3 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 روزانه 1487
گردشگري 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1488 روزانه

گردشگري 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1489 روزانه
مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1490 دانشگاه تهران روزانه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 3 -
 )فارابي قم

 روزانه 1491

 مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 1492 )فارابي قم
مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1493 روزانه

مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1494 روزانه
مديريت تكنولوژي مديريت انتقال تكنولوژي 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت تهران - و صنعت ايران  دانشگاه علم 1495 روزانه

سياست گذاري علم و فناوري 3 - 1496 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
سياست گذاري علم و فناوري 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  1497 روزانه

سياست گذاري علم و فناوري 4 - بابلسر -  دانشگاه مازندران 1498 روزانه
سياست گذاري علم و فناوري 2 - پژوهش محور مركز تحقيقات سياست علمي كشور 1499 روزانه

 4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
تصميم گيري و سياست 

 گذاري
 روزانه 1500 دانشگاه تهران حرفه اي مديريت

محل  -عنوان مدرك دكتراي تخصصي نمي باشد 
تصميم گيري و سياست  5 - نشكده مهندسي پيشرفتتحصيل دا

 گذاري
 روزانه 1501 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حرفه اي مديريت

 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
خط مشي (سياستگذاري دولتي 

 )گذاري عمومي
مديريت سازمان هاي دولتي 

نهروزا 1502 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  ايران  

 مديريت پيشگيري از جرم 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
نيروي  -دانشگاه علوم انتظامي امين 

 انتظامي جمهوري اسالمي ايران
 روزانه 1503

مديريت توسعه 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1504 دانشگاه تهران روزانه
مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 - 1505 شگاه اصفهاندان نوبت دوم

مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1506 دانشگاه تهران نوبت دوم
 مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 1507 )فارابي قم

- 2 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
 يت بازرگانيمدير

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 نوبت دوم 1508

 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
 نوبت دوم 1509 دانشگاه تهران مديريت بازرگاني

رفتار سازماني و مديريت منابع  3 -
 انساني

بت دومنو 1510 دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني  

 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
 نوبت دوم 1511 دانشگاه تهران مديريت بازرگاني

- 2 
تصميم گيري و خط مشي 

 گذاري عمومي
 مديريت دولتي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 نوبت دوم 1512

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2 -
 )فارابي قم

 نوبت دوم 1513
مديريت دولتي مديريت منابع انساني 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1514 دانشگاه تهران نوبت دوم
مديريت فناوري اطالعات كسب و كار هوشمند 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1515 دانشگاه تهران نوبت دوم
 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

مديريت سياست گذاري بخش 
 عمومي

 نوبت دوم 1516 دانشگاه تهران مديريت

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت مديريت رفتاري 2 -
 )فارابي قم

 نوبت دوم 1517
مديريت رفتاري 1 - مديريت انزاهد -دانشگاه سيستان و بلوچستان  1518 نوبت دوم
مديريت مديريت منابع انساني 1 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  1519 نوبت دوم
 مديريت مديريت سيستم ها 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 نوبت دوم 1520

 مديريت مديريت بازاريابي بين الملل 3 - فقط زن
 -) اهرانويژه خو) (س(دانشگاه الزهرا

 نوبت دوم 1521 تهران
مديريت مديريت توليد و عمليات 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1522 دانشگاه تهران نوبت دوم

 مديريت مديريت توليد و عمليات 2 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1523 )فارابي قم

 مديريت تحقيق در عمليات 2 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )فارابي قم
 نوبت دوم 1524

مديريت تحقيق در عمليات 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1525 دانشگاه تهران نوبت دوم
مديريت تحقيق در عمليات 2 - 1526 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
 مديريت مديريت مالي 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 1527 )مفارابي ق

 مديريت رسانه اي 2 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )فارابي قم
 نوبت دوم 1528

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 2 -
 )فارابي قم

 نوبت دوم 1529
مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1530 نشگاه تهراندا نوبت دوم

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 2 -
 )فارابي قم

 نوبت دوم 1531
سياست گذاري علم و فناوري 1 - 1532 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

تصميم گيري و سياست  2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 گذاري

 نوبت دوم 1533 دانشگاه تهران اي مديريت حرفه
مديريت توسعه 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران 1534 دانشگاه تهران نوبت دوم

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 -
 تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 1535

- 3 
مديريت سياست گذاري 

 گانيبازر
 مديريت بازرگاني

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 1536

- 3 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
 مديريت بازرگاني

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 1537

مركز  -نشگاه پيام نور استان تهران دا مديريت دولتي رفتار سازماني 5 -
 تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 1538



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  19 صفحه فصل دوم  
 

 مديريت - 2118  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 -

 پيام نور 1539 حصيالت تكميلي تهرانت
گردشگري 5 - پذيرش با عنوان مديريت گردشگري تهران - دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  1540 غيرانتفاعي

مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 - 1541 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
محل تحصيل پرديس (هران دانشگاه ت مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 -

پرديس خودگردان 1542 )خودگردان البرز كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 7 -
پرديس خودگردان 1543 )خودگردان كيش

مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - ايي دانشگاه عالمه طباطب 1544 پرديس خودگردان
مديريت سياست گذاري  7 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني بازرگاني
پرديس خودگردان 1545 )خودگردان كيش

مديريت سياست گذاري  5 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني بازرگاني

يس خودگردانپرد 1546 )خودگردان البرز كرج

 - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت سياست گذاري 

پرديس خودگردان 1547 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني بازرگاني

رفتار سازماني و مديريت منابع  4 -
پرديس خودگردان 1548 دانشگاه اصفهان مديريت بازرگاني انساني

 - 4 ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ
رفتار سازماني و مديريت منابع 

پرديس خودگردان 1549 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت بازرگاني انساني

تصميم گيري و خط مشي  3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت دولتي گذاري عمومي

پرديس خودگردان 1550 )خودگردان البرز كرج

گيري و خط مشي  تصميم 7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت دولتي گذاري عمومي

پرديس خودگردان 1551 )خودگردان كيش

 - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
تصميم گيري و خط مشي 

پرديس خودگردان 1552 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت دولتي گذاري عمومي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت دولتي ع انسانيمديريت مناب 3 -
پرديس خودگردان 1553 )خودگردان البرز كرج

مديريت دولتي مديريت منابع انساني - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1554 پرديس خودگردان
مديريت دولتي ريت تطبيقي و توسعهمدي - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1555 پرديس خودگردان
 - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

مديريت خدمات و توسعه 
 فنّاوري

پرديس خودگردان 1556 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت فنّاوري اطالعات

مديريت سياست گذاري بخش  7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت ميعمو

پرديس خودگردان 1557 )خودگردان كيش
مديريت رفتاري 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران مديريت تهران -دانشگاه خوارزمي  1558 پرديس خودگردان

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  مديريت مديريت رفتاري 5 -
پرديس خودگردان 1559 )ردان واقع در كرجپرديس خودگ

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت مديريت منابع انساني 3 -
پرديس خودگردان 1560 )خودگردان البرز كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت مديريت منابع انساني 7 -
پرديس خودگردان 1561 )خودگردان كيش

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  مديريت بع انسانيمديريت منا 5 -
پرديس خودگردان 1562 )پرديس خودگردان واقع در كرج

مديريت مديريت منابع انساني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1563 پرديس خودگردان
محل تحصيل پرديس (ه تهران دانشگا مديريت مديريت توليد و عمليات 2 -

پرديس خودگردان 1564 )خودگردان البرز كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت مديريت توليد و عمليات 7 -
پرديس خودگردان 1565 )خودگردان كيش

مديريت مديريت توليد و عمليات 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  1566 پرديس خودگردان
مديريت مديريت توليد و عمليات - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1567 پرديس خودگردان

مديريت مديريت توليد و عمليات 3 - 1568 دانشگاه يزد پرديس خودگردان
تحصيل پرديس محل (دانشگاه تهران  مديريت تحقيق در عمليات 7 -

پرديس خودگردان 1569 )خودگردان كيش

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت تحقيق در عمليات 2 -
پرديس خودگردان 1570 )خودگردان البرز كرج

مديريت تحقيق در عمليات 3 - 1571 دانشگاه يزد پرديس خودگردان
پرديس  محل تحصيل(دانشگاه تهران  مديريت مديريت مالي 3 -

پرديس خودگردان 1572 )خودگردان البرز كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت مديريت مالي 7 -
پرديس خودگردان 1573 )خودگردان كيش

مديريت مالي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1574 پرديس خودگردان
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  سانه ايمديريت ر 3 -

پرديس خودگردان 1575 )خودگردان البرز كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت رسانه اي 7 -
پرديس خودگردان 1576 )خودگردان كيش

گردشگري - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1577 خودگردانپرديس 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 3 -

پرديس خودگردان 1578 )خودگردان البرز كرج
مديريت تكنولوژي مديريت انتقال تكنولوژي 2 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  1579 پرديس خودگردان

محل  -عنوان مدرك دكتراي تخصصي نمي باشد 
تصميم گيري و سياست  4 - صيل دانشكده مهندسي پيشرفتتح

 گذاري
پرديس خودگردان 1580 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  حرفه اي مديريت

 حسابداري - 2119
حسابداري 2 - 1581 دانشگاه اصفهان روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا حسابداري 5 - فقط زن
 روزانه 1582 تهران

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  حسابداري 3 -
 روزانه 1583 قزوين

حسابداري 4 - 1584 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حسابداري 3 -

 روزانه 1585 )فارابي قم
حسابداري 2 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  1586 روزانه
اريحسابد 5 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1587 روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  20 صفحه فصل دوم  
 

 حسابداري - 2119  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
حسابداري 4 - 1588 دانشگاه شيراز روزانه

حسابداري 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1589 روزانه
حسابداري 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1590 روزانه
حسابداري 5 - 1591 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
حسابداري 2 - 1592 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا حسابداري 2 - فقط زن
 تهران

 نوبت دوم 1593

 حسابداري 3 -
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 

 قزوين
 نوبت دوم 1594

حسابداري 1 - 1595 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
 حسابداري 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 نوبت دوم 1596
حسابداري 3 - 1597 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
حسابداري 2 - 1598 اندانشگاه اصفه پرديس خودگردان
 حسابداري 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 1599 )خودگردان البرز كرج

 حسابداري 7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 1600

حسابداري 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1601 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
حسابداري - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1602 پرديس خودگردان

 علم اطالعات و دانش شناسي -  2120
علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 2 - 1603 دانشگاه اصفهان روزانه

 علم اطالعات و دانش شناسي و دانش بازيابي اطالعات 5 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 1604 تهران
محل تحصيل دانشكده علوم كتابداري و اطالع 

 روزانه 1605 دانشگاه تهران علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3 - رساني
لم اطالعات و دانش شناسيع بازيابي اطالعات و دانش 3 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1606 روزانه

علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 4 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  1607 روزانه
علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3 - 1608 دانشگاه شيراز روزانه
علم اطالعات و دانش شناسي دانش بازيابي اطالعات و 2 - 1609 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 2 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 نوبت دوم 1610

محل تحصيل دانشكده علوم كتابداري و اطالع 
 نوبت دوم 1611 دانشگاه تهران عات و دانش شناسيعلم اطال بازيابي اطالعات و دانش 2 - رساني

 علم اطالعات و دانش شناسي مديريت اطالعات و دانش 3 -
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 مركز مشهد
 پيام نور 1612

 علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3 -
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 )ودگردان واقع در كرجپرديس خ
پرديس خودگردان 1613

علم اطالعات و دانش شناسي بازيابي اطالعات و دانش 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1614 پرديس خودگردان
شناسي علم اطالعات و دانش بازيابي اطالعات و دانش 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1615 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

 فلسفه - 2121
 فلسفه دين 3 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 روزانه 1616
فلسفه دين 3 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي 1617 دانشگاه تهران روزانه

فلسفه اخالق 7 - 1618 دانشگاه قم روزانه
فلسفه علم و فناوري 6 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  1619 روزانه
فلسفه 7 - 1620 دانشگاه اصفهان روزانه
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  فلسفه 4 -

 قزوين
 روزانه 1621

فلسفه 3 - 1622 دانشگاه تبريز روزانه
فلسفه 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 1623 دانشگاه تهران روزانه

 فلسفه 3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )فارابي قم
 روزانه 1624

محل تحصيل دانشكده  -زمينه فلسفه معاصر 
 روزانه 1625 دانشگاه تهران فلسفه 3 - ادبيات و علوم انساني

فلسفه 3 - در زمينه فلسفه اسالمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1626 روزانه
فلسفه 3 - زمينه فلسفه جديد و معاصر تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1627 روزانه

فلسفه 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1628 روزانه
فلسفه 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1629 روزانه

فلسفه 5 - موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران 1630 روزانه
 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  فلسفه و كالم اسالمي 2 - فلسفه و كالم اسالمي
 قزوين

 روزانه 1631
 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 

محل تحصيل دانشكده  - فلسفه و كالم اسالمي 
 الهيات و معارف اسالمي

- 3 
 

 روزانه 1632 دانشگاه تهران سفه و كالم اسالميفل

 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 
 فلسفه و كالم اسالمي 3 - فلسفه و كالم اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 روزانه 1633 )فارابي قم

فلسفه  -پذيرش با عنوان الهيات ومعارف اسالمي 
 روزانه 1634 دانشگاه زنجان الم اسالميفلسفه و ك 4 - و كالم اسالمي

فلسفه  -پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 1635 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي 5 - و كالم اسالمي

 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 
 روزانه 1636 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  سالميفلسفه و كالم ا 1 - پژوهش محور - فلسفه و كالم اسالمي 

فلسفه و كالم اسالمي 7 - پذيرش با عنوان فلسفه تطبيقي 1637 دانشگاه قم روزانه
 فلسفه دين 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 1638 )فارابي قم

فلسفه دين 1 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي 1639 انشگاه تهراند نوبت دوم
فلسفه 4 - 1640 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  فلسفه 2 -

 قزوين
 نوبت دوم 1641



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  21 صفحه فصل دوم  
 

 فلسفه - 2121  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
فلسفه 1 - 1642 دانشگاه تبريز نوبت دوم
 فلسفه 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 1643 )فارابي قم

فلسفه 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 1644 دانشگاه تهران نوبت دوم
محل تحصيل دانشكده  -زمينه فلسفه معاصر 
 نوبت دوم 1645 شگاه تهراندان فلسفه 1 - ادبيات و علوم انساني

 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 
 فلسفه و كالم اسالمي 2 - فلسفه و كالم اسالمي

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 نوبت دوم 1646
 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 

 فلسفه و كالم اسالمي 2 - فلسفه و كالم اسالمي
محل تحصيل پرديس (گاه تهران دانش

 )فارابي قم
 نوبت دوم 1647

 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 
محل تحصيل دانشكده  - فلسفه و كالم اسالمي 

 الهيات و معارف اسالمي
- 1 

 
 نوبت دوم 1648 دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي

فلسفه دين 3 - پذيرش با عنوان حكمت هنر ديني قم - گاه غير انتفاعي اديان و مذاهب دانش 1649 غيرانتفاعي
شرايط در  -پذيرش با عنوان فلسفه اسالمي 

 انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 1650 قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم فلسفه و كالم اسالمي - 5

فلسفه حقوق - 5 شرايط در انتهاي دفترچه قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم 1651 غيرانتفاعي
فلسفه فيزيك - 5 شرايط در انتهاي دفترچه قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم 1652 غيرانتفاعي

فلسفه و كالم اسالمي 7 - پذيرش با عنوان فلسفه تطبيقي 1653 دانشگاه قم پرديس خودگردان
 فلسفه تعليم و تربيت - 2122

تربيتفلسفه تعليم و  2 - 1654 دانشگاه اصفهان روزانه
 فلسفه تعليم و تربيت - 4 فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه 1655 تهران

فلسفه تعليم و تربيت 4 - 1656 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
فلسفه تعليم و تربيت 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران 1657 دانشگاه تهران روزانه

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  فلسفه تعليم و تربيت 5 -
 )كرج

 روزانه 1658
فلسفه تعليم و تربيت 2 - شرايط در انتهاي دفترچه 1659 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه

فلسفه تعليم و تربيت 4 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  1660 روزانه
تعليم و  -فه تعليم و تربيت پذيرش با عنوان فلس

 روزانه 1661 دانشگاه شيراز فلسفه تعليم و تربيت 4 - تربيت اسالمي
پذيرش با عنوان فلسفه تعليم و تربيت گرايش 

 روزانه 1662 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه تعليم و تربيت 1 - پژوهش محور -تعليم و تربيت اسالمي 
تعليم و تربيت گرايش  پذيرش با عنوان فلسفه
 روزانه 1663 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه تعليم و تربيت 5 - تعليم و تربيت اسالمي

فلسفه تعليم و تربيت 3 - 1664 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
فلسفه تعليم و تربيت 2 - 1665 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 تفلسفه تعليم و تربي - 2 فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 نوبت دوم 1666 تهران
فلسفه تعليم و تربيت 2 - شرايط در انتهاي دفترچه 1667 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

فلسفه تعليم و تربيت 2 - 1668 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
پذيرش با عنوان فلسفه تعليم و تربيت گرايش 

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه تعليم و تربيت 5 - ت اسالميتعليم و تربي
 تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 1669
فلسفه تعليم و تربيت 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1670 پرديس خودگردان

محل تحصيل (تهران  - دانشگاه خوارزمي فلسفه تعليم و تربيت 5 -
 )پرديس خودگردان واقع در كرج

پرديس خودگردان 1671
پذيرش با عنوان فلسفه تعليم و تربيت گرايش 

محل تحصيل پرديس  -تعليم و تربيت اسالمي 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
 

پرديس خودگردان 1672 دانشگاه شيراز فلسفه تعليم و تربيت

ربيت گرايش پذيرش با عنوان فلسفه تعليم و ت
محل تحصيل پرديس  -تعليم و تربيت اسالمي 

 خودگردان دانشگاه
5 - 

 
پرديس خودگردان 1673 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه تعليم و تربيت

 برنامه ريزي درسي - 2123
برنامه ريزي درسي 5 - 1674 دانشگاه اصفهان روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(الزهرادانشگاه  برنامه ريزي درسي 4 - فقط زن
 تهران

 روزانه 1675
برنامه ريزي درسي 3 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  1676 روزانه
برنامه ريزي درسي 3 - 1677 دانشگاه تبريز روزانه
برنامه ريزي درسي 2 - تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1678 روزانه

نامه ريزي درسيبر 4 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1679 روزانه
برنامه ريزي درسي 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1680 روزانه
برنامه ريزي درسي - 5 1681 دانشگاه شيراز روزانه

برنامه ريزي درسي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1682 روزانه
يزي درسيبرنامه ر 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1683 روزانه
برنامه ريزي درسي 3 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  1684 روزانه
برنامه ريزي درسي 3 - 1685 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 برنامه ريزي درسي 2 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 نوبت دوم 1686

برنامه ريزي درسي 1 - 1687 دانشگاه تبريز نوبت دوم
برنامه ريزي درسي 1 - تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1688 نوبت دوم
برنامه ريزي درسي 1 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  1689 نوبت دوم

 يبرنامه ريزي درس 5 - پذيرش با عنوان برنامه ريزي آموزش ازراه دور
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1690 تحصيالت تكميلي تهران

 برنامه ريزي درسي 4 -
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 )پرديس خودگردان واقع در كرج
پرديس خودگردان 1691

برنامه ريزي درسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -ي دانشگاه خوارزم 1692 پرديس خودگردان
برنامه ريزي درسي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1693 پرديس خودگردان
برنامه ريزي درسي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1694 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
برنامه ريزي درسي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1695 پرديس خودگردان
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  مديريت آموزشي - 2124
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم
مديريت آموزشي - 3 1696 دانشگاه اروميه روزانه

يس خواهران محل تحصيل پرد -فقط زن 
 روزانه 1697 )ع (دانشگاه امام صادق  مديريت آموزشي 4 - دانشگاه امام صادق عليه السالم

مديريت آموزشي 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  1698 روزانه
مديريت آموزشي 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران 1699 دانشگاه تهران روزانه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت آموزشي 3 -
 روزانه 1700 )فارابي قم

مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1701 روزانه
مديريت آموزشي 2 - 1702 دانشگاه سمنان روزانه
مديريت آموزشي 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1703 روزانه
مديريت آموزشي 5 - 1704 نشگاه شيرازدا روزانه

مديريت آموزشي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1705 روزانه
مديريت آموزشي 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1706 روزانه
مديريت آموزشي 3 - 1707 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
مديريت آموزشي 3 - ندجسن -دانشگاه كردستان  1708 روزانه

مديريت آموزشي 1 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران 1709 دانشگاه تهران نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت آموزشي 2 -

 نوبت دوم 1710 )فارابي قم
مديريت آموزشي 1 - 1711 دانشگاه سمنان نوبت دوم
مديريت آموزشي 2 - 1712 وسي مشهددانشگاه فرد نوبت دوم
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 5 -

پرديس خودگردان 1713 )پرديس خودگردان واقع در كرج
مديريت آموزشي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1714 پرديس خودگردان

مديريت آموزشي 5 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  1715 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
مديريت آموزشي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1716 پرديس خودگردان

 روان شناسي تربيتي - 2125
روان شناسي تربيتي 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  1717 روزانه
روان شناسي تربيتي 4 - 1718 دانشگاه تبريز روزانه

روان شناسي تربيتي 5 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1719 روزانه
روان شناسي تربيتي 2 - 1720 دانشگاه سمنان روزانه
روان شناسي تربيتي 4 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  1721 روزانه
ي تربيتيروان شناس 4 - تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  1722 روزانه
روان شناسي تربيتي 6 - 1723 دانشگاه شيراز روزانه

روان شناسي تربيتي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1724 روزانه
روان شناسي تربيتي 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1725 روزانه
روان شناسي تربيتي 3 - 1726 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
روان شناسي تربيتي 2 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  1727 روزانه
روان شناسي تربيتي 3 - بابلسر - دانشگاه مازندران  1728 روزانه
روان شناسي تربيتي 2 - 1729 دانشگاه تبريز نوبت دوم
تيروان شناسي تربي 2 - 1730 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  روان شناسي تربيتي 5 -

پرديس خودگردان 1731 )پرديس خودگردان واقع در كرج
روان شناسي تربيتي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1732 پرديس خودگردان

روان شناسي تربيتي - 4 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل اهواز -دانشگاه شهيد چمران  1733 پرديس خودگردان
روان شناسي تربيتي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1734 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

 تكنولوژي آموزشي - 2126
تكنولوژي آموزشي 4 - 1735 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
تكنولوژي آموزشي 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1736 روزانه

تكنولوژي آموزشي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1737 روزانه
تكنولوژي آموزشي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1738 دانپرديس خودگر

 آموزش عالي - 2127
آموزش عالي مديريت آموزش عالي - 3 1739 دانشگاه اروميه روزانه

آموزش عالي مديريت آموزش عالي 6 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1740 روزانه
آموزش عالي مديريت آموزش عالي 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1741 روزانه
آموزش عالي آموزش عالي مديريت 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1742 روزانه

آموزش عالي مديريت آموزش عالي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1743 روزانه
برنامه ريزي توسعه آموزش  3 -

 روزانه 1744 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش عالي عالي

توسعه آموزش  برنامه ريزي 5 -
 روزانه 1745 سنندج -دانشگاه كردستان  آموزش عالي عالي

برنامه ريزي توسعه آموزش  2 -
 روزانه 1746 بابلسر - دانشگاه مازندران  آموزش عالي عالي

برنامه ريزي درسي در آموزش  3 -
 روزانه 1747 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش عالي عالي

رساني در فناوري اطالع  3 -
 روزانه 1748 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آموزش عالي آموزش عالي

آموزش عالي مديريت آموزش عالي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1749 پرديس خودگردان
 محل تحصيل(تهران  -دانشگاه خوارزمي  آموزش عالي مديريت آموزش عالي 5 -

پرديس خودگردان 1750 )پرديس خودگردان واقع در كرج
آموزش عالي مديريت آموزش عالي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1751 پرديس خودگردان

 روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - 2128

  روان شناسي و آموزش  2 -
 روزانه 1752 ه اصفهاندانشگا كودكان استثنايي

روان شناسي و آموزش  3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
 روزانه 1753 دانشگاه تهران كودكان استثنايي

روان شناسي و آموزش  1 - پژوهش محور
 روزانه 1754 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  كودكان استثنايي

روان شناسي و آموزش  5 -
 روزانه 1755 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ييكودكان استثنا
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 روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - 2128  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- 1 

روان شناسي و آموزش 
 كودكان استثنايي

 نوبت دوم 1756 دانشگاه اصفهان

 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
روان شناسي و آموزش 

 كودكان استثنايي
 نوبت دوم 1757 دانشگاه تهران

 مشاوره - 2130
مشاوره 3 - 1758 دانشگاه اصفهان روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا مشاوره - 4 فقط زن
 تهران

 روزانه 1759
مشاوره 5 - اهواز -چمران  دانشگاه شهيد 1760 روزانه
مشاوره 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1761 روزانه

مشاوره 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1762 روزانه
مشاوره 3 - 1763 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
مشاوره 3 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  1764 روزانه
مشاوره 2 - 1765 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 مشاوره - 2 فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 نوبت دوم 1766

مشاوره 2 - 1767 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
مشاوره 1 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  1768 نوبت دوم

مشاوره - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1769 پرديس خودگردان

 
- 3 

 
 مشاوره

محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 )جزيره قشم
پرديس خودگردان 1770

 علوم ارتباطات - 2131
علوم ارتباطات 3 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران 1771 راندانشگاه ته روزانه

علوم ارتباطات 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1772 روزانه
علوم ارتباطات 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1773 روزانه

علوم ارتباطات 1 - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران 1774 دانشگاه تهران نوبت دوم
فرهنگ و ارتباطات - 5 دفترچهشرايط در انتهاي  قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم 1775 غيرانتفاعي

علوم ارتباطات - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1776 پرديس خودگردان
 سنجش و اندازه گيري - 2132

سنجش و اندازه گيري 1 - پژوهش محور تهران - اه عالمه طباطبايي دانشگ 1777 روزانه
سنجش و اندازه گيري 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1778 روزانه

 روان شناسي - 2133
روان شناسي عمومي 7 - 1779 دانشگاه اروميه روزانه
روان شناسي عمومي 5 - 1780 دانشگاه اصفهان روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا روان شناسي عمومي 6 - فقط زن
 تهران

 روزانه 1781
روان شناسي عمومي 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  1782 روزانه
روان شناسي عمومي 6 - 1783 دانشگاه تبريز روزانه
روان شناسي عمومي 3 - 1784 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

روان شناسي عمومي 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران 1785 دانشگاه تهران روزانه
روان شناسي عمومي 5 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1786 روزانه

روان شناسي عمومي 6 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  1787 روزانه
روان شناسي عمومي 2 - 1788 دانشگاه سمنان روزانه
يروان شناسي عموم 2 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  1789 روزانه
روان شناسي عمومي 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1790 روزانه
روان شناسي عمومي 6 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  1791 روزانه
روان شناسي عمومي 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1792 روزانه

شناسي عموميروان  1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1793 روزانه
روان شناسي عمومي 4 - 1794 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
روان شناسي عمومي 2 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  1795 روزانه
روان شناسي عمومي 5 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1796 روزانه

روان شناسي باليني 2 - دفترچهشرايط در انتهاي  1797 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه
روان شناسي باليني 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1798 روزانه
روان شناسي باليني 6 - 1799 دانشگاه شيراز روزانه

روان شناسي سالمت 3 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران 1800 دانشگاه تهران زانهرو
روان شناسي سالمت 4 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1801 روزانه

روان شناسي عمومي 3 - 1802 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
 روان شناسي عمومي 2 - فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 تهران

 نوبت دوم 1803
روان شناسي عمومي 4 - 1804 دانشگاه تبريز نوبت دوم

روان شناسي عمومي 1 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران 1805 دانشگاه تهران نوبت دوم
روان شناسي عمومي 2 - 1806 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
روان شناسي عمومي 2 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1807 نوبت دوم

ان شناسي بالينيرو 1 - شرايط در انتهاي دفترچه 1808 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم
روان شناسي سالمت 2 - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران 1809 دانشگاه تهران نوبت دوم

 روان شناسي عمومي 5 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 1810

روان شناسي باليني 5 - تهران - دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  1811 غيرانتفاعي
روان شناسي عمومي 5 - 1812 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

روان شناسي عمومي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1813 پرديس خودگردان
ناسي بالينيروان ش 2 - شرايط در انتهاي دفترچه 1814 تهران - دانشگاه شاهد  پرديس خودگردان

روان شناسي باليني 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1815 پرديس خودگردان
روان شناسي باليني 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 1816 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

 وان شناسي سالمتر 4 -
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان 1817 )پرديس خودگردان واقع در كرج
روان شناسي سالمت 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1818 پرديس خودگردان
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  باستان شناسي - 2134
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته گرايش نام نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

پيش از تاريخ 2 - باستان شناسي همدان -دانشگاه بوعلي سينا  1819 روزانه
پيش از تاريخ 3 - باستان شناسي 1820 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

پيش از تاريخ 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني شناسي باستان 1821 دانشگاه تهران روزانه
پيش از تاريخ 1 - باستان شناسي بابلسر - دانشگاه مازندران  1822 روزانه
پيش از تاريخ 1 - باستان شناسي 1823 دانشگاه هنر اصفهان روزانه
دوران تاريخي 2 - باستان شناسي همدان -دانشگاه بوعلي سينا  1824 روزانه

دوران تاريخي 3 - ادبيات و علوم انسانيمحل تحصيل دانشكده  باستان شناسي 1825 دانشگاه تهران روزانه
دوران تاريخي 1 - باستان شناسي بابلسر - دانشگاه مازندران  1826 روزانه
دوران تاريخي 1 - باستان شناسي 1827 دانشگاه هنر اصفهان روزانه
دوران اسالمي 2 - باستان شناسي همدان -سينا دانشگاه بوعلي  1828 روزانه
دوران اسالمي 3 - باستان شناسي 1829 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

دوران اسالمي 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني باستان شناسي 1830 دانشگاه تهران روزانه
دوران اسالمي 2 - باستان شناسي بابلسر - دانشگاه مازندران  1831 روزانه
دوران اسالمي 1 - باستان شناسي 1832 دانشگاه هنر اصفهان روزانه

پيش از تاريخ 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني باستان شناسي 1833 دانشگاه تهران نوبت دوم
پيش از تاريخ 1 - باستان شناسي 1834 دانشگاه هنر اصفهان نوبت دوم

دوران تاريخي 1 - انساني محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم باستان شناسي 1835 دانشگاه تهران نوبت دوم
دوران تاريخي 1 - باستان شناسي 1836 دانشگاه هنر اصفهان نوبت دوم

دوران اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني باستان شناسي 1837 دانشگاه تهران نوبت دوم
دوران اسالمي 1 - ناسيباستان ش 1838 دانشگاه هنر اصفهان نوبت دوم

پيش از تاريخ 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه باستان شناسي بابلسر - دانشگاه مازندران  1839 پرديس خودگردان
دوران تاريخي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه باستان شناسي بابلسر - دانشگاه مازندران  1840 نپرديس خودگردا
دوران اسالمي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه باستان شناسي بابلسر - دانشگاه مازندران  1841 پرديس خودگردان

 برنامه ريزي ـمحيط زيست  - 2135
برنامه ريزي 4 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران محيط زيست 1842 دانشگاه تهران روزانه

برنامه ريزي 4 - ست تهرانمحل تحصيل دانشكده محيط زي محيط زيست 1843 دانشگاه تهران نوبت دوم
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  محيط زيست برنامه ريزي 5 - پذيرش با عنوان آموزش محيط زيست

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 1844

 محيط زيست برنامه ريزي 4 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )دان البرز كرجخودگر
پرديس خودگردان 1845

 كار آفريني -  2136
كار آفريني 5 - محل تحصيل دانشكده كار آفريني تهران 1846 دانشگاه تهران روزانه

 كار آفريني 3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )فارابي قم
 روزانه 1847

كار آفريني 2 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  1848 روزانه
 كار آفريني 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 نوبت دوم 1849
كار آفريني 4 - محل تحصيل دانشكده كار آفريني تهران 1850 دانشگاه تهران نوبت دوم

 آينده پژوهي -  2137
 آينده پژوهي 3 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 روزانه 1851
آينده پژوهي 2 - حورپژوهش م مركز تحقيقات سياست علمي كشور 1852 روزانه

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  آينده پژوهي 3 -
 قزوين

 نوبت دوم 1853

 علوم قرآن و حديث ـالهيات  - 2138
- 3 

 - الهيات و معارف اسالمي 
 علوم قرآن و حديث

 روزانه 1854 دانشگاه تربيت مدرس

 4 - حصيل دانشكده الهيات و معارف اسالميمحل ت
 - الهيات و معارف اسالمي 

 علوم قرآن و حديث
 روزانه 1855 دانشگاه تهران

علوم و معارف نهج البالغه 3 - ميبد -دانشگاه آيت اله حايري  1856 روزانه
علوم قرآن و حديث 4 - ميبد -دانشگاه آيت اله حايري  1857 روزانه
قرآن و حديث علوم 3 - 1858 دانشگاه اراك روزانه
علوم قرآن و حديث 3 - 1859 دانشگاه اصفهان روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا علوم قرآن و حديث 3 - فقط زن
 تهران

 روزانه 1860
علوم قرآن و حديث 3 - 1861 دانشگاه ايالم روزانه
محل تحصيل پرديس (ران دانشگاه ته علوم قرآن و حديث 3 -

 )فارابي قم
 روزانه 1862

علوم قرآن و حديث 7 - 1863 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
پذيرش با عنوان مدرسي الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1864 دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 7 - علوم قرآني و حديث -
علوم قرآن و حديث 4 - 1865 دانشگاه كاشان نهروزا
علوم قرآن و حديث 2 - بابلسر - دانشگاه مازندران  1866 روزانه

 تفسير تطبيقي 7 - محل تحصيل قم -فقط مرد 
 -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم 

 قم -سازمان اوقاف و امور خيريه 
 روزانه 1867

تفسير تطبيقي 7 - 1868 دانشگاه قم روزانه
تفسير تطبيقي 4 - 1869 ددانشگاه يز روزانه

 2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 - الهيات و معارف اسالمي 

 علوم قرآن و حديث
 نوبت دوم 1870 دانشگاه تهران

علوم قرآن و حديث 2 - 1871 دانشگاه اراك نوبت دوم
علوم قرآن و حديث 2 - 1872 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
علوم قرآن و حديث 1 - 1873 دانشگاه ايالم نوبت دوم
 علوم قرآن و حديث 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 1874 )فارابي قم

علوم قرآن و حديث 4 - 1875 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
علوم قرآن و حديث 4 - 1876 دانشگاه كاشان نوبت دوم
علوم قرآن و حديث 2 - بابلسر - ران دانشگاه مازند 1877 نوبت دوم
تفسير تطبيقي 4 - 1878 دانشگاه يزد نوبت دوم
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 علوم قرآن و حديث ـالهيات  - 2138  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- 5 

 - الهيات و معارف اسالمي 
 علوم قرآن و حديث

مركز  -اه پيام نور استان اصفهان دانشگ
 پيام نور 1879 آران و بيدگل

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم و معارف نهج البالغه 5 -
 پيام نور 1880 تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  علوم قرآن و حديث 5 -
 پيام نور 1881 تحصيالت تكميلي تهران

قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث  علوم و معارف نهج البالغه 3 -
 غيرانتفاعي 1882 )محل تحصيل قم(

قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث  علوم قرآن و حديث 5 -
 غيرانتفاعي 1883 )محل تحصيل قم(

علوم قرآن و حديث 5 - شرايط در انتهاي دفترچه مذاهب اسالمي دانشگاه غير انتفاعي 1884 غيرانتفاعي
علوم قرآن و حديث 5 - محل تحصيل تهران دانشكده غير انتفاعي اصول الدين 1885 غيرانتفاعي

محل (دانشكده غير انتفاعي اصول الدين  علوم قرآن و حديث 5 -
 غيرانتفاعي 1886 )تحصيل قم

علوم قرآن و حديث 7 - 1887 دانشگاه فردوسي مشهد خودگردان پرديس
پذيرش با عنوان مدرسي الهيات و معارف اسالمي 

پرديس خودگردان 1888 دانشگاه قم علوم قرآن و حديث 7 - علوم قرآني و حديث -
علوم قرآن و حديث 4 - 1889 دانشگاه كاشان پرديس خودگردان

 فقه و مباني حقوق اسالمي ـالهيات  - 2139
فقه  - الهيات و معارف اسالمي  4 - رف اسالميمحل تحصيل دانشكده الهيات و معا

 روزانه 1890 دانشگاه تهران و مباني حقوق اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  3 -
 و مباني حقوق اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 روزانه 1891 )فارابي قم

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  4 -
 روزانه 1892 شگاه سمناندان و مباني حقوق اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  3 -
 روزانه 1893 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  و مباني حقوق اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  7 -
 روزانه 1894 دانشگاه فردوسي مشهد و مباني حقوق اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  7 -
 روزانه 1895 دانشگاه قم قوق اسالميو مباني ح

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  4 -
 روزانه 1896 بابلسر - دانشگاه مازندران  و مباني حقوق اسالمي

فقه و حقوق اسالمي 6 - 1897 دانشگاه اروميه روزانه
فقه و حقوق جزا 3 - ميبد -دانشگاه آيت اله حايري  1898 روزانه
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  قوق جزافقه و ح 3 -

 روزانه 1899 )كرج

فقه و مباني حقوق اسالمي و  5 -
 )ره(انديشه امام خميني 

و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني
 روزانه 1900 اسالمي

پذيرش با عنوان الهيات ومعارف اسالمي و ارشاد 
ف اسالمي و الهيات و معار 4 - فقه و مباني حقوق اسالمي -

 روزانه 1901 )ع (دانشگاه امام صادق  ارشاد
پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي و ارشاد 

الهيات و معارف اسالمي و  4 - فلسفه و كالم اسالمي -
 روزانه 1902 )ع (دانشگاه امام صادق  ارشاد

فقه و حقوق خصوصي 4 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شهيد مطهري 1903 روزانه
فقه  - الهيات و معارف اسالمي  2 -

 و مباني حقوق اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 1904 )فارابي قم

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 1905 دانشگاه تهران و مباني حقوق اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  5 -
 نوبت دوم 1906 دانشگاه فردوسي مشهد و مباني حقوق اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  2 -
 نوبت دوم 1907 بابلسر - دانشگاه مازندران  و مباني حقوق اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  5 -
 و مباني حقوق اسالمي

مركز  -تهران  دانشگاه پيام نور استان
 پيام نور 1908 تحصيالت تكميلي تهران

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  5 -
 و مباني حقوق اسالمي

 - ) ع(دانشگاه غير انتفاعي امير المومنين
 غيرانتفاعي 1909 اهواز

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  5 -
تفاعيغيران 1910 دانشگاه غير انتفاعي عدالت و مباني حقوق اسالمي  

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 1911 دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي و مباني حقوق اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  5 -
 غيرانتفاعي 1912 قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد  و مباني حقوق اسالمي

فقه  - سالمي الهيات و معارف ا 3 -
 و مباني حقوق اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 1913 )خودگردان البرز كرج

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  7 -
پرديس خودگردان 1914 دانشگاه قم و مباني حقوق اسالمي

فقه  - الهيات و معارف اسالمي  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 1915 بابلسر - دانشگاه مازندران  و مباني حقوق اسالمي

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  فقه و حقوق جزا 3 -
پرديس خودگردان 1916 )پرديس خودگردان واقع در كرج

فقه و حقوق جزا 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  1917 پرديس خودگردان
 اديان و عرفان ـالهيات  -  2140

 - الهيات و معارف اسالمي  3 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 1918 دانشگاه تهران اديان و عرفان

 - الهيات و معارف اسالمي  2 -
 روزانه 1919 دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان

و انديشه هاي عرفان اسالمي  5 -
 )ره(امام خميني 

و انقالب ) س(پژوهشكده امام خميني
 روزانه 1920 اسالمي

عرفان و تصوف 2 - 1921 دانشگاه سمنان روزانه
 - الهيات و معارف اسالمي  2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 اديان و عرفان
 نوبت دوم 1922 دانشگاه تهران



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  26 صفحه فصل دوم  
 

 اديان و عرفان ـيات اله - 2140  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 - الهيات و معارف اسالمي  2 -

 نوبت دوم 1923 دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان
عرفان و تصوف 2 - 1924 دانشگاه سمنان نوبت دوم
الهيات مسيحي 5 - طالعات تطبيقي اديانم قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  1925 غيرانتفاعي
مذاهب فقهي 5 - قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  1926 غيرانتفاعي
تصوف و عرفان اسالمي 5 - قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  1927 غيرانتفاعي

 مدن ملل اسالميتاريخ و ت ـالهيات  - 2141

 - الهيات و معارف اسالمي  1 - 
 تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 -) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين 
 قزوين

 روزانه 5087

 - الهيات و معارف اسالمي  5 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 روزانه 1928 دانشگاه تهران اسالميملل تاريخ و تمدن 

 - ات و معارف اسالمي الهي 1 - 
 تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 -) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين 
 قزوين

 نوبت دوم 5088

 - الهيات و معارف اسالمي  3 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 نوبت دوم 1929 دانشگاه تهران اسالميملل تاريخ و تمدن 

 كالم - 2143
فلسفه  -ات ومعارف اسالمي پذيرش با عنوان الهي

تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و كالم اسالمي 2 - وكالم اسالمي  روزانه 1930
 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 

 روزانه 1931 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فلسفه و كالم اسالمي 2 - فلسفه و كالم اسالمي
فلسفه  -عنوان الهيات و معارف اسالميپذيرش با 

 روزانه 1932 دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي 4 - و كالم اسالمي
حكمت متعاليه 5 - 1933 دانشگاه اصفهان روزانه
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  حكمت متعاليه 4 -

 روزانه 1934 )كرج
حكمت متعاليه 5 - 1935 هددانشگاه فردوسي مش روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  كالم اماميه 3 -

 روزانه 1936 )فارابي قم
كالم اسالمي 7 - كالم 1937 دانشگاه قم روزانه

فلسفه  -پذيرش با عنوان الهيات ومعارف اسالمي 
تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و كالم اسالمي 2 - وكالم اسالمي  نوبت دوم 1938

حكمت متعاليه 5 - 1939 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
حكمت متعاليه 3 - 1940 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  كالم اماميه 2 -

 نوبت دوم 1941 )فارابي قم

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  فلسفه و كالم اسالمي 5 -
 پيام نور 1942 صيالت تكميلي تهرانتح

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  كالم فلسفه دين 5 -
 پيام نور 1943 تحصيالت تكميلي تهران

مذاهب كالمي 5 - قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  1944 غيرانتفاعي
شيعه شناسي 5 - قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  1945 غيرانتفاعي

 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 
 غيرانتفاعي 1946 قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد  فلسفه و كالم اسالمي 5 - فلسفه و كالم اسالمي

قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث  كالم اماميه 5 -
 غيرانتفاعي 1947 )محل تحصيل قم(

 - ) ع(انشگاه غير انتفاعي امير المومنيند كالم شيعه امامت 5 -
 غيرانتفاعي 1948 اهواز

 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 
محل تحصيل پرديس  - فلسفه و كالم اسالمي 
 خودگردان دانشگاه

- 4 
 

پرديس خودگردان 1949 دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي

محل تحصيل (ن تهرا -دانشگاه خوارزمي  حكمت متعاليه 4 -
پرديس خودگردان 1950 )پرديس خودگردان واقع در كرج

كالم اسالمي 7 - كالم 1951 دانشگاه قم پرديس خودگردان
 فقه شافعي - 2144

فقه شافعي 2 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي 1952 دانشگاه تهران روزانه
فقه شافعي 1 - محل تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي 1953 دانشگاه تهران نوبت دوم

 المللي نفت و گاز مديريت قراردادهاي بين - 2145
المللي  مديريت قراردادهاي بين 5 -

 روزانه 1954 )ع (دانشگاه امام صادق  نفت و گاز

المللي  مديريت قراردادهاي بين 1 - پژوهش محور
 روزانه 1955 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  نفت و گاز

المللي  مديريت قراردادهاي بين 5 -
 روزانه 1956 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  نفت و گاز

 - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
المللي  مديريت قراردادهاي بين

پرديس خودگردان 1957 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  نفت و گاز

 حقوق نفت و گاز - 2146
حقوق نفت و گاز 5 - تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي محل 1958 دانشگاه تهران روزانه

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حقوق نفت و گاز 3 -
 روزانه 1959 )فارابي قم

حقوق نفت و گاز 6 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1960 روزانه
تحصيل پرديس  محل(دانشگاه تهران  حقوق نفت و گاز 2 -

 نوبت دوم 1961 )فارابي قم
حقوق نفت و گاز 2 - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي 1962 دانشگاه تهران نوبت دوم

 اقتصاد نفت و گاز - 2147
اقتصاد نفت و گاز بازارها و ماليه نفت و گاز 5 - )ع (دانشگاه امام صادق  1963 روزانه

اقتصاد نفت و گاز ماليه نفت و گاز بازارها و 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1964 روزانه
اقتصاد نفت و گاز بازارها و ماليه نفت و گاز 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1965 روزانه

اقتصاد نفت و گاز بازارها و ماليه نفت و گاز - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - ه عالمه طباطبايي دانشگا 1966 پرديس خودگردان



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  27 صفحه فصل دوم  
 

 سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي - 2148

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 سنجش از دور 2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

سنجش از دور و سامانه 
 افيايياطالعات جغر

 روزانه 1967 دانشگاه تهران

سنجش از دور و سامانه  سامانه اطالعات جغرافيايي 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
 روزانه 1968 دانشگاه تهران اطالعات جغرافيايي

سنجش از دور و سامانه  سنجش از دور 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
وبت دومن 1969 دانشگاه تهران اطالعات جغرافيايي  

سنجش از دور و سامانه  سامانه اطالعات جغرافيايي 1 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
 نوبت دوم 1970 دانشگاه تهران اطالعات جغرافيايي

 مالي - 2149
مهندسي مالي 2 - مالي 1971 دانشگاه اصفهان روزانه

بانكداري 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مالي 1972 دانشگاه تهران روزانه
بانكداري 1 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مالي 1973 دانشگاه تهران نوبت دوم

 مطالعات زنان - 2150
مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 3 - 1974 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 3 - قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  1975 غيرانتفاعي

پذيرش با عنوان مطالعات زنان گرايش مطالعات 
 غيرانتفاعي 1976 قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 3 - نظري جنسيت

پذيرش با عنوان مطالعات زنان گرايش مطالعات 
 غيرانتفاعي 1977 قم - گاه غير انتفاعي اديان و مذاهب دانش مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 3 - تطبيقي زن در اديان

 مدرسي معارف اسالمي - 2151
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 3 -

 روزانه 1978 )فارابي قم
مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 3 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي 1979 نشگاه تهراندا روزانه

مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1980 روزانه
مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1981 روزانه
مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 3 - 1982 دوسي مشهددانشگاه فر روزانه
مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 7 - 1983 دانشگاه قم روزانه

اخالق اسالمي 3 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي مدرسي معارف اسالمي 1984 دانشگاه تهران روزانه
سي معارف اسالميمدر تاريخ تمدن اسالمي 3 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي 1985 دانشگاه تهران روزانه

مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  1986 روزانه
انقالب اسالمي 3 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي مدرسي معارف اسالمي 1987 دانشگاه تهران روزانه

يانقالب اسالم 1 - پژوهش محور مدرسي معارف اسالمي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1988 روزانه
انقالب اسالمي 5 - مدرسي معارف اسالمي تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  1989 روزانه

مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 3 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي 1990 دانشگاه تهران روزانه
مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 3 - 1991 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي 1992 دانشگاه تهران نوبت دوم
 محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 2 -

 نوبت دوم 1993 )فارابي قم
مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 2 - 1994 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

اخالق اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي مدرسي معارف اسالمي 1995 دانشگاه تهران نوبت دوم
مدرسي معارف اسالمي خ تمدن اسالميتاري 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي 1996 دانشگاه تهران نوبت دوم
انقالب اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي مدرسي معارف اسالمي 1997 دانشگاه تهران نوبت دوم
مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي 1998 ه تهراندانشگا نوبت دوم

مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 2 - 1999 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 5 - مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  2000 پيام نور
اخالق اسالمي 5 - مدرسي معارف اسالمي مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  2001 پيام نور
مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 5 - مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  2002 پيام نور
مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 5 - مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم  2003 پيام نور

اخالق اسالمي - 3 شرايط در انتهاي دفترچه ي معارف اسالميمدرس قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم 2004 غيرانتفاعي
قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث  مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي 2005 )محل تحصيل قم(
اسالميمدرسي معارف  تاريخ تمدن اسالمي - 3 شرايط در انتهاي دفترچه قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم 2006 غيرانتفاعي
انقالب اسالمي - 3 شرايط در انتهاي دفترچه مدرسي معارف اسالمي قم -) ع (دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم 2007 غيرانتفاعي

مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -انشگاه شهيد بهشتي د 2008 پرديس خودگردان
 مديريت ورزشي ـتربيت بدني  - 2152

 
مديريت اوقات فراغت و  3 -

 مديريت ورزشي ورزش هاي تفريحي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )فارابي قم
 روزانه 2009

مديريت اوقات فراغت و  4 -
 روزانه 2010 روددانشگاه شاه مديريت ورزشي ورزش هاي تفريحي

مديريت راهبردي در سازمان  4 -
 روزانه 2011 دانشگاه اروميه مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان  2 -
 روزانه 2012 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
مديريت راهبردي در سازمان  2 - هرانورزشي ت

 روزانه 2013 دانشگاه تهران مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان  4 -
 روزانه 2014 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان  5 -
 روزانه 2015 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  ورزشي مديريت ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان  1 - پژوهش محور
 روزانه 2016 تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان  2 -
 روزانه 2017 دانشگاه فردوسي مشهد مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان  4 -
 روزانه 2018 رشت -دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت بازاريابي و رسانه ها  1 -
 روزانه 2019 دانشگاه تبريز مديريت ورزشي در ورزش

مديريت بازاريابي و رسانه ها  3 -
 روزانه 2020 مدرسدانشگاه تربيت  مديريت ورزشي در ورزش



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  28 صفحه فصل دوم  
 

 مديريت ورزشي ـتربيت بدني  - 2152  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مديريت بازاريابي و رسانه ها  3 - محل تحصيل تهران

 روزانه 2021 تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت ورزشي در ورزش

مديريت بازاريابي و رسانه ها  1 -
 روزانه 2022 كرمانشاه -دانشگاه رازي  مديريت ورزشي در ورزش

مديريت اوقات فراغت و  2 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت ورزشي ورزش هاي تفريحي

 نوبت دوم 2023 )فارابي قم

مديريت اوقات فراغت و  2 -
 نوبت دوم 2024 دانشگاه شاهرود مديريت ورزشي ورزش هاي تفريحي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
مديريت راهبردي در سازمان  2 - ورزشي تهران

 نوبت دوم 2025 دانشگاه تهران مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان  2 -
 نوبت دوم 2026 دانشگاه فردوسي مشهد مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان  4 -
 نوبت دوم 2027 رشت -دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

مديريت بازاريابي و رسانه ها  1 -
 نوبت دوم 2028 دانشگاه تبريز مديريت ورزشي در ورزش

مديريت راهبردي در سازمان  3 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمديريت ورز ها و رويدادهاي ورزشي

 پيام نور 2029 تحصيالت تكميلي تهران

مديريت بازاريابي و رسانه ها  3 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مديريت ورزشي در ورزش

 پيام نور 2030 تحصيالت تكميلي تهران

مديريت راهبردي در سازمان  5 -
 غيرانتفاعي 2031 آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال  يت ورزشيمدير ها و رويدادهاي ورزشي

- 7 
مديريت اوقات فراغت و 

 مديريت ورزشي ورزش هاي تفريحي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 2032 )خودگردان كيش

 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مديريت راهبردي در سازمان 

پرديس خودگردان 2033 دانشگاه اروميه مديريت ورزشي رزشيها و رويدادهاي و

مديريت راهبردي در سازمان  2 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مديريت ورزشي ها و رويدادهاي ورزشي

پرديس خودگردان 2034 )خودگردان البرز كرج

مديريت بازاريابي و رسانه ها  3 -
محل تحصيل (تهران  -زمي دانشگاه خوار مديريت ورزشي در ورزش

پرديس خودگردان 2035 )پرديس خودگردان واقع در كرج

مديريت بازاريابي و رسانه ها  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان 2036 تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت ورزشي در ورزش

 فيزيولوژي ورزشي ـتربيت بدني  - 2153
وژي ورزشي عصبي فيزيول 1 -

تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي عضالني  روزانه 2037

فيزيولوژي ورزشي عصبي  2 -
 روزانه 2038 دانشگاه تربيت مدرس فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  1 -
زانهرو 2039 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيولوژي ورزشي عضالني  

فيزيولوژي ورزشي عصبي  3 - محل تحصيل تهران
 روزانه 2040 تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  6 -
 روزانه 2041 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  2 -
 روزانه 2042 خرم آباد - تان دانشگاه لرس فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي عصبي  2 -
 روزانه 2043 بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي عضالني

فيزيولوژي ورزشي قلب و  5 -
 روزانه 2044 دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 -
 روزانه 2045 همدان -نشگاه بوعلي سينا دا فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 -
تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس  روزانه 2046

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
فيزيولوژي ورزشي قلب و  3 - ورزشي تهران

 روزانه 2047 راندانشگاه ته فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  3 -
 روزانه 2048 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  3 -
 روزانه 2049 رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 -
 روزانه 2050 بابلسر - انشگاه مازندران د فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 -
 روزانه 2051 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - 2052 دانشگاه اصفهان روزانه
يفيزيولوژي ورزش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 5 - 2053 دانشگاه بيرجند روزانه
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - 2054 دانشگاه تبريز روزانه
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - 2055 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
 روزانه 2056 دانشگاه تهران فيزيولوژي ورزشي رزشيبيوشيمي و متابوليسم و 3 - ورزشي تهران

فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 - سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  2057 روزانه
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  2058 روزانه
يولوژي ورزشيفيز بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - 2059 دانشگاه شهركرد روزانه
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - 2060 دانشگاه شيراز روزانه
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - 2061 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - 2062 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - بابلسر - دانشگاه مازندران  2063 روزانه
فيزيولوژي ورزشي عصبي  1 -

تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي عضالني  نوبت دوم 2064

فيزيولوژي ورزشي قلب و  1 -
تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ورزشيفيزيولوژي  عروق و تنفس  نوبت دوم 2065

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
فيزيولوژي ورزشي قلب و  2 - ورزشي تهران

 نوبت دوم 2066 دانشگاه تهران فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  29 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيولوژي ورزشي ـتربيت بدني  - 2153  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

سالنيم كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش 
 دوره محل

 اول دوم
فيزيولوژي ورزشي قلب و  1 -

 نوبت دوم 2067 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - 2068 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
فيزيولوژي ورزشي و متابوليسم ورزشي بيوشيمي 3 - 2069 دانشگاه بيرجند نوبت دوم
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 - 2070 دانشگاه تبريز نوبت دوم

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
بت دومنو 2071 دانشگاه تهران فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - ورزشي تهران  

فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - 2072 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

فيزيولوژي ورزشي عصبي 
پرديس خودگردان 2073 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيولوژي ورزشي عضالني

- 3 
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
 يزيولوژي ورزشيف

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 )پرديس خودگردان واقع در كرج

پرديس خودگردان 2074

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
فيزيولوژي ورزشي عصبي 

 عضالني
پرديس خودگردان 2075 تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيولوژي ورزشي

 5 - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
فيزيولوژي ورزشي قلب و 

پرديس خودگردان 2076 دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي عروق و تنفس

- 3 
فيزيولوژي ورزشي قلب و 

 عروق و تنفس
 فيزيولوژي ورزشي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )خودگردان البرز كرج

پرديس خودگردان 2077

 3 - همحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگا
فيزيولوژي ورزشي قلب و 

 عروق و تنفس
پرديس خودگردان 2078 رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - 2079 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

پرديس خودگردان 2080 دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - شهر تبريز

 فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 2081 )خودگردان كيش
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم  2082 پرديس خودگردان

فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 2 - 2083 دانشگاه شهركرد پرديس خودگردان
فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2084 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 3 - دان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگر 2085 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان
 آسيب شناسي ورزشي ـتربيت بدني  - 2154

 حركات اصالحي 2 -
آسيب شناسي ورزشي و 

 حركات اصالحي
 روزانه 2086 دانشگاه اصفهان

آسيب شناسي ورزشي و  حركات اصالحي 2 -
 اصالحي حركات

 روزانه 2087 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

 حركات اصالحي 2 - ورزشي تهران
آسيب شناسي ورزشي و 

 روزانه 2088 دانشگاه تهران حركات اصالحي

 حركات اصالحي 3 - محل تحصيل تهران
آسيب شناسي ورزشي و 

 حركات اصالحي
 روزانه 2089 هرانت -دانشگاه خوارزمي 

 حركات اصالحي 3 -
آسيب شناسي ورزشي و 

 حركات اصالحي
 روزانه 2090 رشت -دانشگاه گيالن 

 حركات اصالحي 1 -
آسيب شناسي ورزشي و 

 نوبت دوم 2091 دانشگاه اصفهان حركات اصالحي
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

 حركات اصالحي 1 - ورزشي تهران
ورزشي و  آسيب شناسي

 حركات اصالحي
 نوبت دوم 2092 دانشگاه تهران

 حركات اصالحي 2 -
آسيب شناسي ورزشي و 

 حركات اصالحي
پرديس خودگردان 2093 دانشگاه اصفهان

آسيب شناسي ورزشي و  حركات اصالحي 2 -
 حركات اصالحي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )خودگردان البرز كرج

نپرديس خودگردا 2094

 حركات اصالحي 7 -
آسيب شناسي ورزشي و 

 حركات اصالحي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 2095

 حركات اصالحي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
آسيب شناسي ورزشي و 

 حركات اصالحي
پرديس خودگردان 2096 تهران -دانشگاه خوارزمي 

آسيب شناسي ورزشي و  حركات اصالحي 3 -
 حركات اصالحي

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 )پرديس خودگردان واقع در كرج

پرديس خودگردان 2097

 رفتار حركتي ـتربيت بدني  -  2155
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

انهروز 2098 دانشگاه تهران رفتارحركتي رشدحركتي 2 - ورزشي تهران  

رشدحركتي 2 - رفتارحركتي 2099 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
رفتارحركتي يادگيري حركتي 3 - 2100 دانشگاه اروميه روزانه
رفتارحركتي يادگيري حركتي 2 - 2101 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
 روزانه 2102 دانشگاه تهران تيرفتارحرك كنترل حركتي 2 - ورزشي تهران

كنترل حركتي 3 - رفتارحركتي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2103 روزانه
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 

 نوبت دوم 2104 دانشگاه تهران رفتارحركتي رشدحركتي 2 - ورزشي تهران
رشدحركتي 2 - رفتارحركتي 2105 دانشگاه فردوسي مشهد منوبت دو
رفتارحركتي يادگيري حركتي 2 - 2106 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم 
 نوبت دوم 2107 دانشگاه تهران رفتارحركتي كنترل حركتي 2 - ورزشي تهران

 رفتارحركتي رشدحركتي 7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

گردانپرديس خود 2108 )خودگردان كيش
رفتارحركتي يادگيري حركتي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2109 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان

 بيومكانيك ورزشي ـتربيت بدني  - 2156
بيومكانيك ورزشي 3 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2110 روزانه
بيومكانيك ورزشي 1 - بابلسر - دانشگاه مازندران  2111 روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  30 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  پايههاي گروه آزمايشي علوم  كدرشته محل -2جدول شماره 
 زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسي -  2201

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   دانشگاه نام  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
  - 2 

علوم زمين شناسي فسيل 
 شناسي و چينه شناسي

 روزانه 2112 دانشگاه اصفهان

- 4 
علوم زمين شناسي فسيل 

 شناسي و چينه شناسي
 روزانه 2113 دانشگاه فردوسي مشهد

علوم زمين شناسي فسيل  2 -
 شناسي و چينه شناسي

 روزانه 2114 خرم آباد - دانشگاه لرستان 

- 2 
علوم زمين شناسي فسيل 

 شناسي و چينه شناسي
 نوبت دوم 2115 دانشگاه اصفهان

- 2 
علوم زمين شناسي فسيل 

 شناسي و چينه شناسي
 نوبت دوم 2116 دانشگاه فردوسي مشهد

علوم زمين شناسي فسيل  2 -
 شناسي و چينه شناسي

خودگردان پرديس 2117 دانشگاه فردوسي مشهد

 زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي - 2203
 1 - محل تحصيل پرديس علوم

علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي رسوبي و رسوب شناسي  روزانه 2118 دانشگاه تهران

- 3 
علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي شناسي رسوبي و رسوب  روزانه 2119 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

- 2 
سنگ علوم زمين شناسي 

شناسي شناسي رسوبي و رسوب  روزانه 2120 دانشگاه فردوسي مشهد

- 2 
علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي شناسي رسوبي و رسوب  روزانه 2121 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 1 - محل تحصيل پرديس علوم
علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي شناسي رسوبي و رسوب  نوبت دوم 2122 دانشگاه تهران

علوم زمين شناسي سنگ  2 -
شناسي شناسي رسوبي و رسوب  نوبت دوم 2123 دانشگاه فردوسي مشهد

- 1 
علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي شناسي رسوبي و رسوب  نوبت دوم 2124 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

- 1 
علوم زمين شناسي سنگ 
شناسي شناسي رسوبي و رسوب ديس خودگردانپر 2125 دانشگاه فردوسي مشهد

 زمين شناسي آب شناسي - 2204
علوم زمين شناسي آب شناسي 1 - 2126 دانشگاه تبريز روزانه
علوم زمين شناسي آب شناسي 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2127 روزانه
علوم زمين شناسي آب شناسي 4 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  2128 روزانه
شناسي آب شناسي علوم زمين 5 - 2129 دانشگاه شيراز روزانه
علوم زمين شناسي آب شناسي 1 - 2130 دانشگاه تبريز نوبت دوم

 زمين شناسي مهندسي - 2205
علوم زمين شناسي زمين  2 -

 شناسي مهندسي
 روزانه 2131 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 3 - پذيرش با عنوان زمين شناسي
مين علوم زمين شناسي ز

 شناسي مهندسي
 روزانه 2132 دانشگاه تربيت مدرس

- 2 
علوم زمين شناسي زمين 

 شناسي مهندسي
 روزانه 2133 دانشگاه فردوسي مشهد

علوم زمين شناسي زمين  1 - پذيرش با عنوان زمين شناسي
 شناسي مهندسي

 نوبت دوم 2134 دانشگاه تربيت مدرس

- 2 
علوم زمين شناسي زمين 

 ندسيشناسي مه
 نوبت دوم 2135 دانشگاه فردوسي مشهد

- 1 
علوم زمين شناسي زمين 

 شناسي مهندسي
پرديس خودگردان 2136 دانشگاه فردوسي مشهد

 زمين شناسي زيست محيطي - 2206
زمين شناسي زيست محيطي 3 - 2137 دانشگاه شيراز روزانه

 زمين شناسي پترولوژي - 2208
رولوژيعلوم زمين شناسي پت 2 - 2138 دانشگاه اصفهان روزانه
علوم زمين شناسي پترولوژي 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2139 روزانه
علوم زمين شناسي پترولوژي 3 - 2140 دانشگاه تبريز روزانه
علوم زمين شناسي پترولوژي 2 - 2141 دانشگاه شهركرد روزانه
علوم زمين شناسي پترولوژي 1 - كرمان - نشگاه شهيد باهنر دا 2142 روزانه
علوم زمين شناسي پترولوژي 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2143 روزانه
علوم زمين شناسي پترولوژي 3 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  2144 روزانه
علوم زمين شناسي پترولوژي 2 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2145 روزانه
علوم زمين شناسي پترولوژي 1 - 2146 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
علوم زمين شناسي پترولوژي 2 - 2147 دانشگاه تبريز نوبت دوم
علوم زمين شناسي پترولوژي 1 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2148 نوبت دوم
علوم زمين شناسي پترولوژي 1 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2149 ت دومنوب

علوم زمين شناسي پترولوژي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خرم آباد - دانشگاه لرستان  2150 پرديس خودگردان
 زمين شناسي اقتصادي - 2209

علوم زمين شناسي اقتصادي 2 - 2151 دانشگاه اروميه روزانه
علوم زمين شناسي اقتصادي 2 - 2152 دانشگاه تبريز روزانه

علوم زمين شناسي اقتصادي 3 - پذيرش با عنوان زمين شناسي 2153 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
علوم زمين شناسي اقتصادي 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2154 روزانه
علوم زمين شناسي اقتصادي 4 - 2155 دانشگاه شيراز روزانه
علوم زمين شناسي اقتصادي 2 - 2156 دوسي مشهددانشگاه فر روزانه
علوم زمين شناسي اقتصادي 2 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  2157 روزانه
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)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  31 صفحه فصل دوم  
 

 يزمين شناسي اقتصاد - 2209  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
علوم زمين شناسي اقتصادي 1 - 2158 يزدانشگاه تبر نوبت دوم

علوم زمين شناسي اقتصادي 1 - پذيرش با عنوان زمين شناسي 2159 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
علوم زمين شناسي اقتصادي 2 - 2160 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
 علوم زمين شناسي اقتصادي 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز 
 )خودگردان ارس در جلفا

پرديس خودگردان 2161
علوم زمين شناسي اقتصادي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2162 پرديس خودگردان

علوم زمين شناسي اقتصادي 1 - 2163 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان
 زمين شناسي تكتونيك -  2210

علوم زمين شناسي تكتونيك 4 - 2164 دانشگاه بيرجند روزانه
علوم زمين شناسي تكتونيك 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2165 روزانه
علوم زمين شناسي تكتونيك 2 - 2166 دانشگاه شيراز روزانه
علوم زمين شناسي تكتونيك 2 - 2167 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
علوم زمين شناسي تكتونيك 2 - گرگان -گلستان  دانشگاه 2168 روزانه
علوم زمين شناسي تكتونيك 2 - 2169 دانشگاه بيرجند نوبت دوم
علوم زمين شناسي تكتونيك 2 - 2170 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
علوم زمين شناسي تكتونيك 1 - گرگان -دانشگاه گلستان  2171 نوبت دوم

علوم زمين شناسي تكتونيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2172 پرديس خودگردان
 شيمي فيزيك ـشيمي  - 2211

شيمي فيزيك 4 - شيمي 2173 دانشگاه اصفهان روزانه
شيمي فيزيك 11 - شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2174 روزانه
شيمي فيزيك 5 - شيمي 2175 دانشگاه تبريز نهروزا

شيمي فيزيك 6 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش شيمي 2176 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
شيمي فيزيك 2 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2177 دانشگاه تهران روزانه

شيمي فيزيك 1 - زمينه آماري شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2178 روزانه
شيمي فيزيك 1 - زمينه كاتاليست ميشي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2179 روزانه

شيمي فيزيك 2 - شيمي 2180 دانشگاه زنجان روزانه
شيمي فيزيك 3 - شيمي 2181 دانشگاه سمنان روزانه
شيمي فيزيك 2 - شيمي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  2182 روزانه
شيمي فيزيك 1 - شيمي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2183 روزانه
شيمي فيزيك 5 - شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2184 روزانه
شيمي فيزيك 5 - شيمي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2185 روزانه
شيمي فيزيك 3 - شيمي 2186 دانشگاه شيراز روزانه
شيمي فيزيك 6 - شيمي 2187 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
 شيمي زيكشيمي في 2 -

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

 روزانه 2188
شيمي فيزيك 4 - شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  2189 روزانه
شيمي فيزيك 1 - شيمي 2190 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
شيمي فيزيك 2 - شيمي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2191 روزانه
ي فيزيكشيم 5 - شيمي 2192 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
شيمي فيزيك 4 - شيمي 2193 دانشگاه كاشان روزانه
شيمي فيزيك 2 - شيمي سنندج -دانشگاه كردستان  2194 روزانه
شيمي فيزيك 5 - شيمي 2195 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه

شيمي فيزيك 1 - زمينه الكتروشيمي سينتيك شيمي بابلسر - ه مازندران دانشگا 2196 روزانه
شيمي فيزيك 2 - زمينه ترموديناميك آماري شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2197 روزانه
شيمي فيزيك 1 - زمينه كوانتوم محاسباتي شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2198 روزانه

شيمي فيزيك 3 - شيمي 2199 دانشگاه ياسوج روزانه
فيزيكشيمي  3 - شيمي 2200 دانشگاه يزد روزانه
شيمي فيزيك 4 - شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 2201 روزانه
 شيمي شيمي فيزيك 4 -

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
 زنجان

 روزانه 2202
شيمي فيزيك 1 - شيمي 2203 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
شيمي فيزيك 4 - شيمي 2204 اه تبريزدانشگ نوبت دوم

شيمي فيزيك 4 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش شيمي 2205 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
شيمي فيزيك 2 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2206 دانشگاه تهران نوبت دوم

شيمي فيزيك 4 - شيمي 2207 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم
شيمي فيزيك 3 - شيمي 2208 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
شيمي فيزيك 4 - شيمي 2209 دانشگاه كاشان نوبت دوم
شيمي فيزيك 1 - شيمي 2210 دانشگاه ياسوج نوبت دوم
 شيمي شيمي فيزيك 5 -

مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 اصفهان

 پيام نور 2211

 شيمي شيمي فيزيك 5 -
 -تان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور اس

 مركز مشهد
 پيام نور 2212

 شيمي شيمي فيزيك 5 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان يزد 

 پيام نور 2213 اردكان
شيمي فيزيك 1 - زمينه كاتاليست شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2214 پرديس خودگردان

شيمي فيزيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي تهران -شگاه شهيد بهشتي دان 2215 پرديس خودگردان
شيمي فيزيك 2 - شيمي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2216 پرديس خودگردان
شيمي فيزيك 3 - شيمي 2217 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان

شيمي فيزيك 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي 2218 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان
شيمي فيزيك 3 - شيمي 2219 دانشگاه يزد پرديس خودگردان

 شيمي آلي ـشيمي  - 2212
شيمي آلي 3 - شيمي 2220 دانشگاه اراك روزانه
شيمي آلي 6 - شيمي 2221 دانشگاه اروميه روزانه
شيمي آلي 3 - شيمي 2222 دانشگاه اصفهان روزانه

 شيمي شيمي آلي 7 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 روزانه 2223

شيمي آلي 3 - شيمي 2224 دانشگاه ايالم روزانه
شيمي آلي 14 - شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2225 روزانه
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)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  32 صفحه فصل دوم  
 

 شيمي ـ شيمي آلي - 2212  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

شته كدر  نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  شيمي شيمي آلي 4 -

 روزانه 2226 قزوين
شيمي آلي 4 - شيمي 2227 دانشگاه تبريز روزانه

شيمي آلي 8 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش شيمي 2228 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
شيمي آلي 4 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2229 دانشگاه تهران روزانه

 - پذيرش با عنوان شيمي گرايش شيمي پليمر 
 روزانه 2230 دانشگاه تهران شيمي شيمي آلي 3 - محل تحصيل پرديس علوم
شيمي آلي 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي تهران - ) ع (دانشگاه جامع امام حسين  2231 روزانه

آليشيمي  4 - شيمي بوشهر - دانشگاه خليج فارس  2232 روزانه
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  شيمي شيمي آلي 4 -

 روزانه 2233 )كرج
شيمي آلي 4 - شيمي 2234 دانشگاه دامغان روزانه
شيمي آلي 4 - شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2235 روزانه
شيمي آلي 12 - شيمي 2236 دانشگاه زنجان روزانه

شيمي آلي 2 - زمينه پليمر شيمي 2237 دانشگاه زنجان روزانه
شيمي آلي 4 - شيمي 2238 دانشگاه سمنان روزانه
شيمي آلي 2 - شيمي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  2239 روزانه
شيمي آلي 7 - شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2240 روزانه
شيمي آلي 5 - شيمي اهواز -دانشگاه شهيد چمران  2241 روزانه
شيمي آلي 10 - شيمي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2242 روزانه
شيمي آلي 5 - شيمي 2243 دانشگاه شيراز روزانه
شيمي آلي 7 - شيمي 2244 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
ر الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصي شيمي شيمي آلي 3 -

 روزانه 2245 تهران -
شيمي آلي 3 - شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  2246 روزانه

شيمي آلي 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2247 روزانه
حل تحصيل م(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي شيمي آلي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه 2248 )شاهين شهر اصفهان
شيمي آلي 1 - شيمي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2249 روزانه
شيمي آلي 5 - شيمي 2250 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
شيمي آلي 7 - شيمي 2251 دانشگاه كاشان روزانه
شيمي آلي 5 - شيمي سنندج -دانشگاه كردستان  2252 هروزان
شيمي آلي 8 - شيمي 2253 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
شيمي آلي 8 - شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2254 روزانه

شيمي آلي 4 - زمينه پليمر شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2255 روزانه
شيمي آلي 4 - شيمي رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 2256 روزانه
يشيمي آل 5 - شيمي 2257 دانشگاه ياسوج روزانه
شيمي آلي 8 - شيمي 2258 دانشگاه يزد روزانه
شيمي آلي 10 - شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 2259 روزانه
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  شيمي شيمي آلي 5 -

 روزانه 2260 زنجان
شيمي آلي 3 - شيمي 2261 دانشگاه اراك وبت دومن
شيمي آلي 1 - شيمي 2262 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا شيمي شيمي آلي 1 - فقط زن
 نوبت دوم 2263 تهران

شيمي آلي 1 - شيمي 2264 دانشگاه ايالم نوبت دوم
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  شيمي شيمي آلي 3 -

بت دومنو 2265 قزوين  

شيمي آلي 2 - شيمي 2266 دانشگاه تبريز نوبت دوم
شيمي آلي 4 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش شيمي 2267 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

شيمي آلي 1 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2268 دانشگاه تهران نوبت دوم
 - پذيرش با عنوان شيمي گرايش شيمي پليمر 

 نوبت دوم 2269 دانشگاه تهران شيمي شيمي آلي 1 - پرديس علوممحل تحصيل 
شيمي آلي 1 - شيمي 2270 دانشگاه زنجان نوبت دوم
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  شيمي شيمي آلي 1 -

 نوبت دوم 2271 تهران -

صيل محل تح(دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي شيمي آلي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 2272 )شاهين شهر اصفهان

شيمي آلي 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2273 نوبت دوم
شيمي آلي 3 - شيمي 2274 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
شيمي آلي 7 - شيمي 2275 دانشگاه كاشان نوبت دوم
شيمي آلي 4 - شيمي 2276 دانشگاه ياسوج نوبت دوم
 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  شيمي شيمي آلي 5 -

 پيام نور 2277 مركز تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر  شيمي شيمي آلي 5 -
 پيام نور 2278 بوشهر

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  شيمي شيمي آلي 5 -
 پيام نور 2279 يلي تهرانتحصيالت تكم

 شيمي شيمي آلي 5 -
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 پيام نور 2280 مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان زنجان  شيمي شيمي آلي 5 -
 پيام نور 2281 زنجان

شيمي آلي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي 2282 دانشگاه اروميه يس خودگردانپرد
شيمي آلي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2283 پرديس خودگردان
شيمي آلي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2284 پرديس خودگردان
شيمي آلي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ميشي 2285 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

شيمي آلي 7 - شيمي 2286 دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان
شيمي آلي 1 - شيمي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2287 پرديس خودگردان

شيمي آلي 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي 2288 رشت -دانشگاه گيالن  دگردانپرديس خو
شيمي آلي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2289 پرديس خودگردان

محل تحصيل پرديس خودگردان  - زمينه پليمر 
پرديس خودگردان 2290 بابلسر - دانشگاه مازندران  شيمي شيمي آلي 2 - دانشگاه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  33 صفحه فصل دوم  
 

  شيمي تجزيه ـشيمي  - 2213
  توضيحات

پذيرش  ظرفيت
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

شيمي تجزيه 2 - شيمي 2291 دانشگاه اراك روزانه
شيمي تجزيه 4 - شيمي 2292 دانشگاه اروميه روزانه
شيمي تجزيه 5 - شيمي 2293 دانشگاه اصفهان روزانه

 شيمي شيمي تجزيه 1 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(الزهرا دانشگاه
 تهران

 روزانه 2294
شيمي تجزيه 3 - شيمي 2295 دانشگاه ايالم روزانه
شيمي تجزيه 3 - شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2296 روزانه
 شيمي شيمي تجزيه 2 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 روزانه 2297
شيمي تجزيه 4 - شيمي 2298 نشگاه تبريزدا روزانه
شيمي تجزيه 6 - شيمي 2299 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

شيمي تجزيه 6 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2300 دانشگاه تهران روزانه
شيمي تجزيه 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي تهران - ) ع (دانشگاه جامع امام حسين  2301 روزانه

ي تجزيهشيم 3 - شيمي 2302 دانشگاه دامغان روزانه
شيمي تجزيه 1 - زمينه اسپكتروسكپي شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2303 روزانه
شيمي تجزيه 4 - زمينه الكتروشيمي شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2304 روزانه

شيمي تجزيه 6 - شيمي 2305 دانشگاه زنجان روزانه
شيمي تجزيه 2 - ميشي 2306 دانشگاه سمنان روزانه
شيمي تجزيه 2 - شيمي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  2307 روزانه
شيمي تجزيه 2 - شيمي 2308 دانشگاه شهركرد روزانه
شيمي تجزيه 4 - شيمي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2309 روزانه
شيمي تجزيه 6 - شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2310 روزانه
شيمي تجزيه 5 - شيمي اهواز -دانشگاه شهيد چمران  2311 روزانه
شيمي تجزيه 7 - شيمي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2312 روزانه
شيمي تجزيه 8 - شيمي 2313 دانشگاه شيراز روزانه
شيمي تجزيه 8 - شيمي 2314 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
 شيمي ي تجزيهشيم 1 -

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 روزانه 2315 تهران -

شيمي تجزيه 3 - شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  2316 روزانه
شيمي تجزيه 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2317 روزانه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي شيمي تجزيه 1 - شرايط در انتهاي دفترچه

 )شاهين شهر اصفهان
 روزانه 2318

شيمي تجزيه 2 - شيمي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2319 روزانه
شيمي تجزيه 6 - شيمي 2320 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
شيمي تجزيه 5 - شيمي 2321 دانشگاه كاشان روزانه
شيمي تجزيه 3 - شيمي سنندج -دانشگاه كردستان  2322 روزانه
شيمي تجزيه 6 - شيمي 2323 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه

شيمي تجزيه 4 - زمينه الكتروشيمي شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2324 روزانه
شيمي تجزيه 2 - زمينه جدا سازي شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2325 روزانه
شيمي تجزيه 6 - زمينه طيف سنجي شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2326 روزانه
شيمي تجزيه 2 - زمينه كمومتريكس شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2327 روزانه

شيمي تجزيه 2 - شيمي 2328 دانشگاه ياسوج روزانه
شيمي تجزيه 2 - زمينه اسپكتروسكپي شيمي 2329 دانشگاه يزد انهروز
شيمي تجزيه 5 - زمينه الكتروشيمي شيمي 2330 دانشگاه يزد روزانه

شيمي تجزيه 7 - شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 2331 روزانه
 شيمي شيمي تجزيه 4 -

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
 زنجان

 روزانه 2332
شيمي تجزيه 1 - شيمي 2333 دانشگاه اراك منوبت دو
شيمي تجزيه 2 - شيمي 2334 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
شيمي تجزيه 1 - شيمي 2335 دانشگاه ايالم نوبت دوم
 شيمي شيمي تجزيه 2 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 نوبت دوم 2336
شيمي تجزيه 2 - شيمي 2337 دانشگاه تبريز نوبت دوم

شيمي تجزيه 3 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2338 دانشگاه تهران نوبت دوم
شيمي تجزيه 1 - شيمي 2339 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم

شيمي تجزيه 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2340 نوبت دوم
 شيمي شيمي تجزيه 1 - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل (نعتي مالك اشتر دانشگاه ص
 )شاهين شهر اصفهان

 نوبت دوم 2341
شيمي تجزيه 4 - شيمي 2342 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
شيمي تجزيه 5 - شيمي 2343 دانشگاه كاشان نوبت دوم
شيمي تجزيه 1 - شيمي 2344 دانشگاه ياسوج نوبت دوم
 شيمي شيمي تجزيه 5 -

 -ان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور است
 پيام نور 2345 مركز مشهد

 شيمي شيمي تجزيه 5 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان كرمان 

 كرمان
 پيام نور 2346

شيمي تجزيه 2 - زمينه الكتروشيمي شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2347 پرديس خودگردان
شيمي تجزيه 2 - شيمي 2348 دانشگاه شهركرد نپرديس خودگردا

شيمي تجزيه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2349 پرديس خودگردان
شيمي تجزيه 6 - شيمي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2350 پرديس خودگردان
شيمي تجزيه 8 - شيمي 2351 دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان
جزيهشيمي ت 2 - شيمي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2352 پرديس خودگردان

شيمي تجزيه 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي 2353 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان
شيمي تجزيه 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2354 پرديس خودگردان

شيمي تجزيه 2 - زمينه اسپكتروسكپي شيمي 2355 دانشگاه يزد پرديس خودگردان
شيمي تجزيه 5 - زمينه الكتروشيمي شيمي 2356 دانشگاه يزد پرديس خودگردان

 شيمي معدني ـشيمي  - 2214
شيمي معدني 2 - شيمي 2357 دانشگاه اراك روزانه
شيمي معدني 5 - شيمي 2358 دانشگاه اصفهان روزانه

 شيمي شيمي معدني 2 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 روزانه 2359



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  34 صفحه فصل دوم  
 

 شيمي ـ شيمي معدني - 2214  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
شيمي معدني 7 - شيمي انهمد -دانشگاه بوعلي سينا  2360 روزانه
شيمي معدني 5 - شيمي 2361 دانشگاه تبريز روزانه

شيمي معدني 6 - پذيرش با عنوان شيمي بدون گرايش شيمي 2362 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
شيمي معدني 4 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2363 دانشگاه تهران روزانه

شيمي معدني 1 - شيمي سبزوار - دانشگاه حكيم سبزواري 2364 روزانه
شيمي معدني 3 - شيمي 2365 دانشگاه دامغان روزانه
شيمي معدني 2 - شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2366 روزانه
شيمي معدني 2 - شيمي 2367 دانشگاه زنجان روزانه
شيمي معدني 1 - شيمي 2368 دانشگاه سمنان روزانه
شيمي معدني 2 - شيمي زاهدان -يستان و بلوچستان دانشگاه س 2369 روزانه
شيمي معدني 4 - شيمي 2370 دانشگاه شاهرود روزانه
شيمي معدني 1 - شيمي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2371 روزانه
شيمي معدني 4 - شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2372 روزانه
شيمي معدني 4 - شيمي تبريز - ان دانشگاه شهيد مدني آذربايج 2373 روزانه
شيمي معدني 5 - شيمي 2374 دانشگاه شيراز روزانه
شيمي معدني 6 - شيمي 2375 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
شيمي معدني 2 - شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  2376 روزانه

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي شيمي معدني 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 )شاهين شهر اصفهان

 روزانه 2377
شيمي معدني 2 - شيمي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2378 روزانه
شيمي معدني 4 - شيمي 2379 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
شيمي معدني 4 - شيمي 2380 دانشگاه كاشان روزانه
شيمي معدني 3 - شيمي سنندج -دانشگاه كردستان  2381 روزانه
شيمي معدني 2 - شيمي 2382 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
شيمي معدني 3 - شيمي بابلسر - دانشگاه مازندران  2383 روزانه
شيمي معدني 5 - شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 2384 روزانه

شيمي معدني 1 - پژوهش محور شيمي يرانسازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ا 2385 روزانه
شيمي معدني 1 - شيمي 2386 دانشگاه اراك نوبت دوم
شيمي معدني 1 - شيمي 2387 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 شيمي شيمي معدني 1 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 نوبت دوم 2388

شيمي معدني 2 - شيمي 2389 دانشگاه تبريز نوبت دوم
شيمي معدني 3 - با عنوان شيمي بدون گرايش پذيرش شيمي 2390 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

شيمي معدني 2 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2391 دانشگاه تهران نوبت دوم
شيمي معدني 1 - شيمي 2392 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
شيمي معدني 2 - شيمي 2393 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم

 شيمي شيمي معدني 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 )شاهين شهر اصفهان
 نوبت دوم 2394

شيمي معدني 3 - شيمي 2395 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
شيمي معدني 4 - شيمي 2396 دانشگاه كاشان نوبت دوم
 شيمي شيمي معدني 5 -

 -استان خراسان رضوي  دانشگاه پيام نور
 مركز مشهد

 پيام نور 2397
شيمي معدني 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  2398 پرديس خودگردان

شيمي معدني 1 - شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2399 پرديس خودگردان
ي معدنيشيم 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2400 پرديس خودگردان

شيمي معدني 2 - شيمي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2401 پرديس خودگردان
شيمي معدني 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي 2402 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان

 شيمي كاربردي ـشيمي  - 2215
شيمي كاربردي 5 - شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2403 روزانه
شيمي كاربردي 3 - شيمي 2404 دانشگاه تبريز روزانه

شيمي كاربردي 4 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2405 دانشگاه تهران روزانه
شيمي كاربردي 2 - شيمي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2406 روزانه
ربرديشيمي كا 4 - شيمي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2407 روزانه

 شيمي شيمي كاربردي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 روزانه 2408 )شاهين شهر اصفهان
شيمي كاربردي 2 - شيمي 2409 دانشگاه تبريز نوبت دوم

شيمي كاربردي 2 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي 2410 دانشگاه تهران نوبت دوم
شيمي كاربردي 1 - شيمي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2411 نوبت دوم

 شيمي شيمي كاربردي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 )شاهين شهر اصفهان
 نوبت دوم 2412

ل تحصيل پرديس مح(دانشگاه تهران  شيمي شيمي كاربردي 3 -
 )خودگردان البرز كرج

پرديس خودگردان 2413

 فيتوشيمي - 2218
فيتوشيمي 5 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2414 روزانه

فيتوشيمي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2415 پرديس خودگردان
 هواشناسي - 2219

هواشناسي 4 - فيزيكمحل تحصيل موسسه ژيو 2416 دانشگاه تهران روزانه
هواشناسي 3 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2417 روزانه

هواشناسي 2 - پژوهش محور 2418 پژوهشكده هواشناسي روزانه
هواشناسي 2 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك 2419 دانشگاه تهران نوبت دوم

هواشناسي 2 - بندر عباس -ن دانشگاه هرمزگا 2420 نوبت دوم
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 

پرديس خودگردان 2421 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي 3 - دانشگاه در بندرعباس

 فيزيولوژي گياهي ـزيست شناسي  - 2220
- 7 

فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 گياهي

 روزانه 2422 دانشگاه اروميه

- 2 
فيزيولوژي  - شناسي زيست 
 گياهي

 روزانه 2423 همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
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)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  35 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيولوژي گياهي ـزيست شناسي  - 2220  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
- 4 

فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 گياهي

هروزان 2424 دانشگاه تبريز  

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2425 تهران - دانشگاه شاهد 

فيزيولوژي  - زيست شناسي  2 -
 گياهي

 روزانه 2426 دانشگاه شهركرد

- 3 
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 روزانه 2427 گرگان -دانشگاه گلستان  گياهي

- 3 
 فيزيولوژي - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2428 خرم آباد - دانشگاه لرستان 

فيزيولوژي  - زيست شناسي  2 -
 گياهي

 روزانه 2429 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

- 2 
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2430 دانشگاه تبريز گياهي

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2431 تهران - د دانشگاه شاه

- 1 
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2432 گرگان -دانشگاه گلستان 

- 5 
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2433 تحصيالت تكميلي تهران

 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
پرديس خودگردان 2434 دانشگاه اروميه

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
 3 - شهر تبريز

فيزيولوژي  - زيست شناسي 
 گياهي

پرديس خودگردان 2435 دانشگاه تبريز

 سيستماتيك و بوم شناسي گياهي ـزيست شناسي  - 2221
- 2 

سيستماتيك  - زيست شناسي 
 روزانه 2436 ه اصفهاندانشگا گياهي

- 3 
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2437 دانشگاه تربيت مدرس

سيستماتيك  - زيست شناسي  2 - محل تحصيل پرديس علوم
 گياهي

 روزانه 2438 دانشگاه تهران

- 1 
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2439 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  گياهي

- 2 
سيستماتيك  - شناسي  زيست
 گياهي

 روزانه 2440 رشت -دانشگاه گيالن 

- 1 
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
 روزانه 2441 خرم آباد - دانشگاه لرستان 

- 1 
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2442 دانشگاه اصفهان گياهي

- 1 
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2443 دانشگاه تربيت مدرس

 1 - محل تحصيل پرديس علوم
سيستماتيك  - زيست شناسي 

 گياهي
 نوبت دوم 2444 دانشگاه تهران

 سلولي و تكويني گياهي ـزيست شناسي  - 2222
- 2 

سلولي و  - زيست شناسي 
 روزانه 2445 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تكويني گياهي

- 3 
سلولي و  - زيست شناسي 
 تكويني گياهي

 روزانه 2446 انشگاه تبريزد

- 2 
سلولي و  - زيست شناسي 
 تكويني گياهي

 نوبت دوم 2447 دانشگاه تبريز

 فيزيولوژي جانوري ـعلوم جانوري  - 2223
علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2448 روزانه
علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 2 - 2449 مشهددانشگاه فردوسي  روزانه
علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 2 - 2450 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

علوم جانوري فيزيولوژي جانوري 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2451 پرديس خودگردان
 بيوسيستماتيك جانوري ـعلوم جانوري  - 2224

علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 2 - س علوممحل تحصيل پردي 2452 دانشگاه تهران روزانه
علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 1 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  2453 روزانه
علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 2 - 2454 دانشگاه شيراز روزانه
علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 3 - 2455 وسي مشهددانشگاه فرد روزانه

علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 1 - محل تحصيل پرديس علوم 2456 دانشگاه تهران نوبت دوم
علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 2 - 2457 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

علوم جانوري بيوسيستماتيك جانوري 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كرمانشاه -رازي  دانشگاه 2458 پرديس خودگردان
 تكويني ـعلوم جانوري  -  2225

تكويني 2 - علوم جانوري 2459 دانشگاه اراك روزانه
تكويني 2 - محل تحصيل پرديس علوم علوم جانوري 2460 دانشگاه تهران روزانه

تكويني 2 - علوم جانوري 2461 دانشگاه اراك نوبت دوم
تكويني 1 - لوممحل تحصيل پرديس ع علوم جانوري 2462 دانشگاه تهران نوبت دوم

مشترك با پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي 
تهران - دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  علوم جانوري تكويني 5 - شرايط در انتهاي دفترچه -تهران   غيرانتفاعي 2463

 سلولي و ملكولي ـزيست شناسي  - 2226
- 3 

سلولي و  -  زيست شناسي
 ملكولي

 روزانه 2464 دانشگاه اصفهان

 2 - محل تحصيل پرديس علوم
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2465 دانشگاه تهران

سلولي و  - زيست شناسي  1 -
 ملكولي

 روزانه 2466 كرمانشاه -دانشگاه رازي 
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 سلولي و ملكولي ـزيست شناسي  - 2226  ادامه

  توضيحات
يرش ظرفيت پذ
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

- 4 
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2467 دانشگاه شيراز

- 2 
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2468 دانشگاه فردوسي مشهد

سلولي و  - زيست شناسي  1 -
 ملكولي

 روزانه 2469 ابلسرب - دانشگاه مازندران 

- 2 
سلولي و  - زيست شناسي 

 روزانه 2470 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ملكولي

 1 - پژوهش محور
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  روزانه 2471

سلولي و  - زيست شناسي  2 -
 ملكولي

 نوبت دوم 2472 دانشگاه اصفهان

 2 - تحصيل پرديس علوم محل
سلولي و  - زيست شناسي 

 نوبت دوم 2473 دانشگاه تهران ملكولي

- 2 
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 نوبت دوم 2474 دانشگاه فردوسي مشهد

 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
انپرديس خودگرد 2475 كرمانشاه -دانشگاه رازي 

 بيوشيمي - 2227
بيوشيمي 1 - 2476 دانشگاه تبريز روزانه
بيوشيمي 8 - 2477 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 
 روزانه 2478 دانشگاه تهران بيوشيمي 6 - بيوفيزيك

بيوشيمي 2 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  2479 روزانه
بيوشيمي 2 - 2480 شگاه شهركرددان روزانه
بيوشيمي 2 - 2481 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
بيوشيمي 2 - 2482 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
بيوشيمي 1 - 2483 دانشگاه تبريز نوبت دوم
بيوشيمي 2 - 2484 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 
 نوبت دوم 2485 دانشگاه تهران بيوشيمي 5 - بيوفيزيك

بيوشيمي 2 - 2486 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
 بيوشيمي 5 -

مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
 اصفهان

 پيام نور 2487

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  بيوشيمي 5 -
 تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 2488
يميبيوش 2 - 2489 دانشگاه شهركرد پرديس خودگردان

بيوشيمي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 2490 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان
 ژنتيك مولكولي ـزيست شناسي  -  2228

ژنتيك  - زيست شناسي  3 -
 مولكولي

 روزانه 2491 دانشگاه تبريز

- 3 
ژنتيك  - زيست شناسي 

 روزانه 2492 نشگاه تربيت مدرسدا مولكولي

- 2 
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
 روزانه 2493 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 

محل تحصيل پژوهشكده  -پژوهش محور 
 10 - بيوتكنولوژي گياهي

ژنتيك  - زيست شناسي 
 مولكولي

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست 
 فنّاوري

 روزانه 2494

- 1 
ژنتيك  - ست شناسي زي

 نوبت دوم 2495 دانشگاه تبريز مولكولي

- 3 
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
 نوبت دوم 2496 دانشگاه تربيت مدرس

 5 - محل تحصيل پژوهشكده بيوتكنولوژي گياهي
ژنتيك  - زيست شناسي 

 مولكولي
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست 

 فنّاوري
 نوبت دوم 2497

 ميكروبيولوژي ـت شناسي زيس -  2229
ميكروبيولوژي 2 - 2498 دانشگاه اصفهان روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا ميكروبيولوژي 4 - فقط زن
 تهران

 روزانه 2499
ميكروبيولوژي 2 - محل تحصيل پرديس علوم 2500 دانشگاه تهران روزانه
ميكروبيولوژي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه 2501 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه

ميكروبيولوژي 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2502 روزانه
ميكروبيولوژي 1 - پژوهش محور سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 2503 روزانه

ميكروبيولوژي 1 - 2504 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
 -) ويژه خواهران) (س(هرادانشگاه الز ميكروبيولوژي 1 - فقط زن

 تهران
 نوبت دوم 2505

ميكروبيولوژي 1 - محل تحصيل پرديس علوم 2506 دانشگاه تهران نوبت دوم
ميكروبيولوژي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه 2507 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

ميكروبيولوژي 2 - 2508 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
ميكروبيولوژي 2 - رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2509 پرديس خودگردان

 بيوفيزيك - 2230
بيوفيزيك 5 - 2510 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 
 روزانه 2511 دانشگاه تهران بيوفيزيك 5 - بيوفيزيك

بيوشيمي و  محل تحصيل مركز تحقيقات
 نوبت دوم 2512 دانشگاه تهران بيوفيزيك 3 - بيوفيزيك

 زيست فنّاوري ميكروبي - 2231
فقط زن -پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي ميكروبي   -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زيست فنّاوري ميكروبي 6 -

 تهران
 روزانه 2513
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 زيست فنّاوري ميكروبي - 2231  ادامه

  تتوضيحا
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
زيست فناوري ميكروبي 2 - محل تحصيل پرديس علوم 2514 دانشگاه تهران روزانه
زيست فناوري ميكروبي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه 2515 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه

فقط زن -بيوتكنولوژي ميكروبي پذيرش با عنوان   زيست فنّاوري ميكروبي 2 -
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 نوبت دوم 2516

زيست فناوري ميكروبي 1 - محل تحصيل پرديس علوم 2517 دانشگاه تهران نوبت دوم
زيست فناوري ميكروبي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه 2518 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

 آمار - 2232
آمار 4 - 2519 دانشگاه اصفهان روزانه
آمار 5 - 2520 دانشگاه بيرجند روزانه
آمار 3 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  2521 روزانه

آمار 2 - زمينه احتمال 2522 دانشگاه شاهرود روزانه
آمار 7 - زمينه استنباط 2523 دانشگاه شاهرود روزانه

آمار 2 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2524 روزانه
آمار 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2525 روزانه
آمار 4 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  2526 روزانه

آمار 3 - زمينه احتمال 2527 دانشگاه شيراز روزانه
آمار 3 - زمينه استنباط 2528 دانشگاه شيراز روزانه

آمار 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2529 روزانه
آمار 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  2530 روزانه

آمار 6 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  2531 روزانه
آمار 2 - زمينه احتمال 2532 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
آمار 5 - زمينه استنباط 2533 نشگاه فردوسي مشهددا روزانه

آمار 4 - بابلسر - دانشگاه مازندران  2534 روزانه
آمار 5 - 2535 دانشگاه يزد روزانه
آمار 3 - 2536 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
آمار 1 - 2537 دانشگاه بيرجند نوبت دوم

آمار 1 - زمينه احتمال 2538 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
آمار 2 - ه استنباطزمين 2539 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

آمار 1 - زمينه احتمال 2540 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
آمار 4 - زمينه استنباط 2541 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

آمار 2 - 2542 دانشگاه يزد نوبت دوم
 آمار 5 -

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 الت تكميلي تهرانتحصي

 پيام نور 2543
آمار 4 - 2544 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

آمار 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كرمانشاه -دانشگاه رازي  2545 پرديس خودگردان
آمار 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2546 پرديس خودگردان
آمار 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2547 پرديس خودگردان

محل تحصيل پرديس خودگردان  -زمينه احتمال 
پرديس خودگردان 2548 دانشگاه شيراز آمار 3 - دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان  -زمينه استنباط 
پرديس خودگردان 2549 ازدانشگاه شير آمار 3 - دانشگاه

آمار - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  2550 پرديس خودگردان
 رياضي محض - 2233

جبر 4 - رياضي 2551 دانشگاه اراك روزانه
جبر 1 - زمينه جبر جابجايي رياضي 2552 دانشگاه اصفهان روزانه
جبر 1 - زمينه نظريه گروه ها رياضي 2553 دانشگاه اصفهان روزانه

جبر 1 - زمينه نظريه نمايش جبرها رياضي 2554 دانشگاه اصفهان روزانه
 رياضي جبر 3 - فقط زن

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 روزانه 2555 تهران

جبر 1 - زمينه جبر جابجايي رياضي 2556 دانشگاه تبريز روزانه
جبر 1 - اضيزمينه منطق ري رياضي 2557 دانشگاه تبريز روزانه

جبر 2 - رياضي تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2558 روزانه
گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد 

 روزانه 2559 دانشگاه تربيت مدرس رياضي جبر 3 - شد
جبر 2 - زمينه گراف رياضي 2560 دانشگاه تفرش روزانه

برج 1 - رياضي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  2561 روزانه
جبر 2 - رياضي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  2562 روزانه

جبر 1 - شرايط در انتهاي دفترچه رياضي 2563 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه
جبر 4 - زمينه حلقه و مدول رياضي 2564 دانشگاه شاهرود روزانه

جبر 3 - ه گروهزمينه نظري رياضي 2565 دانشگاه شاهرود روزانه
جبر 1 - ساختارهاي جبري منطق -زمينه مجاسبات نرم  رياضي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2566 روزانه

زمينه هاي پژوهشي جبر جامع، تركيبيات و 
 روزانه 2567 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي جبر 5 - رمزنگاري

جبر 2 - بجاييزمينه جبر جا رياضي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2568 روزانه
جبر 2 - زمينه تركيبيات رياضي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2569 روزانه

جبر 2 - رياضي 2570 دانشگاه شيراز روزانه
جبر 3 - رياضي 2571 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه

جبر 1 - ياتزمينه گراف و تركيب رياضي 2572 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
جبر 1 - زمينه رمزنگاري رياضي 2573 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه

جبر 1 - زمينه منطق رياضي رياضي 2574 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
جبر 2 - رياضي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2575 روزانه

زمينه تخصصي  -اضي محض پذيرش با عنوان ري
 رياضي جبر 2 - جبر تركيبات و نظريه گراف

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

 روزانه 2576
زمينه تخصصي  -پذيرش با عنوان رياضي محض 

 رياضي جبر 1 - جبر نظريه حلقه و ميدان
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 2577

جبر 1 - رياضي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  2578 روزانه
كليه  -پذيرش با عنوان رياضي بدون گرايش 

 روزانه 2579 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي جبر 2 - زمينه هاي تخصصي رياضي محض
جبر 1 - زمينه گراف رياضي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2580 روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  38 صفحه فصل دوم  
 

 اضي محضري - 2233  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
جبر 5 - زمينه نظريه گروه ها رياضي 2581 دانشگاه كاشان روزانه

جبر 2 - رياضي سنندج -دانشگاه كردستان  2582 روزانه
جبر 2 - رياضي 2583 رشت -دانشگاه گيالن  هروزان

جبر 2 - زمينه تركيبات گراف رياضي بابلسر - دانشگاه مازندران  2584 روزانه
جبر 1 - زمينه حلقه و مدول رياضي بابلسر - دانشگاه مازندران  2585 روزانه

جبر 1 - زمينه جابجايي رياضي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2586 روزانه
جبر 1 - زمينه نظريه گروهها رياضي اردبيل -ه محقق اردبيلي دانشگا 2587 روزانه

جبر 3 - رياضي 2588 دانشگاه مالير روزانه
جبر 1 - رياضي بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2589 روزانه

جبر 6 - زمينه جبر و تركيبيات رياضي 2590 دانشگاه يزد روزانه
 رياضي جبر 2 -

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
 زنجان

 روزانه 2591

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  رياضي جبر 2 - زمينه نظريه گراف و تركيبيات
 زنجان

 روزانه 2592
آناليز 3 - رياضي 2593 دانشگاه اراك روزانه

آناليز 2 - زمينه آناليز هارمونيك رياضي 2594 دانشگاه اصفهان روزانه
 رياضي آناليز 2 - فقط زن

 -) ويژه خواهران( )س(دانشگاه الزهرا
 تهران

 روزانه 2595

 رياضي آناليز 2 -
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 

 روزانه 2596 قزوين
آناليز 3 - رياضي 2597 دانشگاه تبريز روزانه
آناليز 1 - رياضي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  2598 روزانه

آناليز 4 - محل تحصيل تهران رياضي تهران -ه خوارزمي دانشگا 2599 روزانه
آناليز 4 - زمينه تابعي و هارمونيك رياضي 2600 دانشگاه دامغان روزانه

آناليز 2 - رياضي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2601 روزانه
آناليز 1 - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي 2602 دانشگاه زنجان روزانه

آناليز 1 - زمينه نظريه اعداد رياضي 2603 دانشگاه زنجان روزانه
آناليز 3 - رياضي 2604 دانشگاه سمنان روزانه

آناليز 1 - شرايط در انتهاي دفترچه رياضي 2605 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه
آناليز 1 - رياضي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2606 روزانه

آناليز 2 - زمينه آناليز تابعي رياضي تبريز - ني آذربايجان دانشگاه شهيد مد 2607 روزانه
آناليز 2 - زمينه آناليز هارمونيك رياضي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2608 روزانه

آناليز 5 - رياضي 2609 دانشگاه شيراز روزانه
آناليز 3 - رياضي 2610 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
آناليز 2 - رياضي تهران -بير دانشگاه صنعتي اميرك 2611 روزانه

زمينه تخصصي  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 رياضي آناليز 2 - آناليز تابعي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

 روزانه 2612
آناليز 3 - رياضي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  2613 روزانه

كليه  -پذيرش با عنوان رياضي بدون گرايش 
 روزانه 2614 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي آناليز 3 - ي تخصصي رياضي محضزمينه ها

آناليز 2 - رياضي 2615 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
آناليز 1 - زمينه رمزنگاري رياضي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2616 روزانه

آناليز 2 - زمينه آناليز هارمونيك رياضي 2617 ي مشهددانشگاه فردوس روزانه
آناليز 4 - زمينه تابعي رياضي 2618 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

آناليز 5 - رياضي 2619 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
آناليز 2 - زمينه آناليز تابعي كاربردي رياضي بابلسر - دانشگاه مازندران  2620 روزانه

آناليز 1 - زمينه آناليز مجانبي رياضي بابلسر - شگاه مازندران دان 2621 روزانه
آناليز 1 - زمينه نظريه عملگرها رياضي بابلسر - دانشگاه مازندران  2622 روزانه

آناليز 3 - رياضي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2623 روزانه
آناليز 1 - رياضي 2624 دانشگاه مراغه روزانه
آناليز 1 - رياضي رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 2625 روزانه

آناليز 1 - زمينه آناليز جبر خطي رياضي رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 2626 روزانه
آناليز 1 - رياضي بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2627 روزانه
رياضي هندسه توپولوژي 2 - 2628 دانشگاه اراك روزانه

ضيريا هندسه توپولوژي 2 - زمينه هندسه فينسلر 2629 دانشگاه اروميه روزانه
رياضي هندسه توپولوژي 2 - 2630 دانشگاه بناب روزانه
رياضي هندسه توپولوژي 1 - 2631 دانشگاه تبريز روزانه

رياضي هندسه توپولوژي 2 - پذيرش با عنوان هندسه 2632 دانشگاه زنجان روزانه
رياضي هندسه توپولوژي 2 - زاهدان -ستان دانشگاه سيستان و بلوچ 2633 روزانه

رياضي هندسه توپولوژي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه 2634 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه
رياضي هندسه توپولوژي 2 - 2635 دانشگاه شاهرود روزانه

رياضي هندسه توپولوژي 2 - زمينه هندسه ديفرانسيل تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2636 هروزان
رياضي هندسه توپولوژي 4 - 2637 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
رياضي هندسه توپولوژي 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2638 روزانه

زمينه تخصصي  -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 رياضي هندسه توپولوژي 1 - هندسه

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

نهروزا 2639  

كليه  -پذيرش با عنوان رياضي بدون گرايش 
 روزانه 2640 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي هندسه توپولوژي 3 - زمينه هاي تخصصي رياضي محض

رياضي هندسه توپولوژي 1 - زمينه هندسه منيفلد تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2641 روزانه
رياضي هندسه توپولوژي 1 - 2642 رشت -ه گيالن دانشگا روزانه

رياضي هندسه توپولوژي 2 - زمينه هندسه ديفرانسيل بابلسر - دانشگاه مازندران  2643 روزانه
رياضي هندسه توپولوژي 2 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2644 روزانه
رياضي هندسه توپولوژي 1 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2645 روزانه

جبر 1 - بر جابجاييزمينه ج رياضي 2646 دانشگاه تبريز نوبت دوم
جبر 1 - زمينه منطق رياضي رياضي 2647 دانشگاه تبريز نوبت دوم

جبر 1 - رياضي تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2648 نوبت دوم
گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد 

 نوبت دوم 2649 دانشگاه تربيت مدرس رياضي جبر 1 - شد
جبر 1 - شرايط در انتهاي دفترچه رياضي 2650 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

جبر 1 - زمينه حلقه و مدول رياضي 2651 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
جبر 1 - زمينه نظريه گروه رياضي 2652 دانشگاه شاهرود نوبت دوم



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  39 صفحه فصل دوم  
 

 رياضي محض - 2233  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
جبر 5 - زمينه نظريه گروه ها رياضي 2653 دانشگاه كاشان نوبت دوم

جبر 1 - زمينه جابجايي رياضي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2654 نوبت دوم
جبر 1 - زمينه نظريه گروهها رياضي اردبيل -يلي دانشگاه محقق اردب 2655 نوبت دوم

جبر 1 - رياضي بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2656 نوبت دوم
جبر 3 - زمينه جبر و تركيبيات رياضي 2657 دانشگاه يزد نوبت دوم
آناليز 1 - زمينه آناليز هارمونيك رياضي 2658 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 -) ره(ام خميني امدانشگاه بين المللي  رياضي آناليز 2 -
 نوبت دوم 2659 قزوين

آناليز 1 - رياضي 2660 دانشگاه تبريز نوبت دوم
آناليز 1 - شرايط در انتهاي دفترچه رياضي 2661 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

آناليز 1 - رياضي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2662 نوبت دوم
آناليز 1 - زمينه آناليز هارمونيك رياضي 2663 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

آناليز 2 - زمينه تابعي رياضي 2664 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
آناليز 2 - رياضي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2665 نوبت دوم
آناليز 1 - رياضي بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2666 نوبت دوم
رياضي هندسه توپولوژي 1 - 2667 دانشگاه اراك نوبت دوم
رياضي هندسه توپولوژي 1 - 2668 دانشگاه تبريز نوبت دوم

رياضي هندسه توپولوژي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه 2669 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم
رياضي هندسه توپولوژي 1 - 2670 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
رياضي هندسه توپولوژي 1 - تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه 2671 نوبت دوم
رياضي هندسه توپولوژي 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2672 نوبت دوم
رياضي هندسه توپولوژي 1 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2673 نوبت دوم

مركز  -هران دانشگاه پيام نور استان ت رياضي جبر 5 - رياضي زمينه ابرجبرها و جبرهاي مرتب شده
 پيام نور 2674 تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  رياضي جبر 5 - زمينه جابجايي و همولوژي
 پيام نور 2675 تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي  رياضي آناليز 5 -
 پيام نور 2676 مركز تبريز

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس  اضيري آناليز 5 -
 پيام نور 2677 شيراز

جبر 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  2678 پرديس خودگردان
زمينه هاي پژوهشي جبر جامع، تركيبيات و 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -رمزنگاري 
 دانشگاه

پرديس خودگردان 2679 تهران -نشگاه شهيد بهشتي دا رياضي جبر 5 -

جبر 3 - زمينه نظريه گروه ها رياضي 2680 دانشگاه كاشان پرديس خودگردان
جبر 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي 2681 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان

محل تحصيل پرديس  -زمينه حلقه و مدول 
پرديس خودگردان 2682 بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي جبر 1 - خودگردان دانشگاه

جبر 6 - زمينه جبر و تركيبيات رياضي 2683 دانشگاه يزد پرديس خودگردان
آناليز 2 - رياضي 2684 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

آناليز 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي 2685 دانشگاه سمنان س خودگردانپردي
آناليز 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي 2686 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان

محل تحصيل  -زمينه آناليز تابعي كاربردي 
پرديس خودگردان 2687 بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي آناليز 2 - پرديس خودگردان دانشگاه

حصيل پرديس محل ت -زمينه نظريه عملگرها 
پرديس خودگردان 2688 بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي آناليز 2 - خودگردان دانشگاه

آناليز 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رياضي رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 2689 پرديس خودگردان
محل تحصيل پرديس  -زمينه هندسه ديفرانسيل 

پرديس خودگردان 2690 بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي دسه توپولوژيهن 2 - خودگردان دانشگاه

 رياضي كاربردي - 2234
كاربردي 1 - زمينه آناليز عددي رياضي 2691 دانشگاه اصفهان روزانه
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  رياضي كاربردي 2 - زمينه آناليزعددي

 روزانه 2692 قزوين
روش هاي عددي در جبر  -ددي زمينه آناليز ع

 روزانه 2693 دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1 - خطي
حل عددي معادالت -زمينه آناليز عددي 
 روزانه 2694 دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1 - ديفرانسيل جزيي

كاربردي 1 - زمينه معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزيي رياضي 2695 دانشگاه تبريز روزانه
حل عددي معادالت -ينه آناليز عددي زم

 روزانه 2696 دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1 - ديفرانسيل معمولي
سيستم هاي  -زمينه معادالت ديفرانسيل 

 روزانه 2697 دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1 - ديناميكي

 رياضي كاربردي 4 -
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و 

 فنّاوري پيشرفته كرمان
 روزانه 2698

كاربردي 2 - رياضي تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  2699 روزانه
عنوان گرايش در مدرك فارغ التحصيلي 

 روزانه 2700 دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي 6 - دانشجويان درج نخواهد شد
كاربردي 2 - رياضي بوشهر - دانشگاه خليج فارس  2701 روزانه

كاربردي 3 - محل تحصيل تهران -تحقيق در عمليات زمينه  رياضي تهران -دانشگاه خوارزمي  2702 روزانه
كاربردي 3 - زمينه بهينه سازي و كنترل رياضي 2703 دانشگاه دامغان روزانه

كاربردي 3 - رياضي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2704 روزانه
كاربردي 1 - رياضي 2705 دانشگاه زنجان زانهرو
كاربردي 3 - رياضي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  2706 روزانه

كاربردي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه رياضي 2707 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه
كاربردي 3 - زمينه تحقيق در عمليات رياضي 2708 دانشگاه شاهرود روزانه

كاربردي 1 - گراف -زمينه گراف رياضي 2709 اه شاهروددانشگ روزانه
كاربردي 4 - زمينه گراف و تركيبيات رياضي 2710 دانشگاه شاهرود روزانه

برنامه ريزي  -زمينه تحقيق در عمليات 
 روزانه 2711 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  رياضي كاربردي 1 - چندهدفي

كاربردي 1 - بهينه سازي -زمينه تحقيق در عمليات  رياضي كرمان - يد باهنر دانشگاه شه 2712 روزانه
كاربردي 1 - زمينه كنترل بهينه رياضي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2713 روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  40 صفحه فصل دوم  
 

 رياضي كاربردي - 2234  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
و آناليز  زمينه هاي پژوهشي تحقيق در عمليات

 روزانه 2714 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي 4 - عددي
معادالت ديفرانسيل (زمينه آناليز عددي 

 روزانه 2715 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي 2 - )رياضيات مالي -تصادفي
كاربردي 2 - )پردازش تصوير(زمينه آناليزعددي  رياضي تبريز - شهيد مدني آذربايجان  دانشگاه 2716 روزانه

)تحليل پوششي داده ها(زمينه تحقيق در عمليات كاربردي 2 - رياضي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2717 روزانه
بهينه سازي پيوسته (زمينه تحقيق درعمليات

 روزانه 2718 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  رياضي كاربردي 2 - )وتركيبياتي
كاربردي 1 - زمينه آناليز عددي رياضي 2719 دانشگاه شيراز روزانه

كاربردي 1 - زمينه تحقيق در عمليات رياضي 2720 دانشگاه شيراز روزانه
كاربردي 2 - زمينه دستگاههاي ديناميكي رياضي 2721 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
كاربردي 1 - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي 2722 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه

كاربردي 2 - زمينه آناليز عددي رياضي 2723 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
كاربردي 6 - رياضي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2724 روزانه

 رياضي كاربردي 1 - زمينه تخصصي آناليز عددي معادالت انتگرال
الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير

 روزانه 2725 تهران -

 رياضي كاربردي 1 - زمينه تخصصي تحقيق در عمليات
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 2726

كاربردي 2 - زمينه آناليز عددي رياضي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  2727 روزانه
كاربردي 2 - زمينه تحقيق در عمليات رياضي تبريز -گاه صنعتي سهند دانش 2728 روزانه

كاربردي 1 - زمينه معادالت ديفرانسيل رياضي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  2729 روزانه
كاربردي 4 - كليه زمينه هاي تخصصي رياضي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  2730 روزانه

كاربردي 2 - پذيرش با عنوان زمينه تحقيق در عمليات رياضي 2731 گاه صنعتي شيرازدانش روزانه
 رياضي كاربردي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 )شاهين شهر اصفهان

 روزانه 2732
كاربردي 1 - زمينه آمار رياضي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2733 روزانه

كاربردي 1 - زمينه آناليز عددي رياضي تهران - لم و صنعت ايران دانشگاه ع 2734 روزانه
كاربردي 1 - زمينه تحقيق در عمليات رياضي 2735 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

كاربردي 4 - زمينه آناليز عددي رياضي 2736 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
كاربردي 2 - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي 2737 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

كاربردي 1 - مينه نظريه گرافز رياضي 2738 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
كاربردي 7 - زمينه تحقيق در عمليات رياضي 2739 دانشگاه قم روزانه

كاربردي 3 - زمينه آناليز عددي رياضي 2740 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
كاربردي 2 - زمينه تحقيق در عمليات رياضي 2741 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه

كاربردي 1 - زمينه رياضي مالي رياضي 2742 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
كاربردي 2 - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي 2743 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه

كاربردي 1 - زمينه آناليز عددي رياضي بابلسر - دانشگاه مازندران  2744 روزانه
ل عددي با مشتقات جزييح -زمينه آناليز عددي كاربردي 1 - رياضي بابلسر - دانشگاه مازندران  2745 روزانه
حل عددي معاداالت انتگرال -زمينه آناليز عددي كاربردي 1 - رياضي بابلسر - دانشگاه مازندران  2746 روزانه
كاربردي 2 - زمينه آناليز عددي رياضي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2747 هروزان

كاربردي 3 - رياضي 2748 دانشگاه مالير روزانه
كاربردي 2 - زمينه آناليز عددي رياضي 2749 دانشگاه يزد روزانه

كاربردي 2 - زمينه كنترل رياضي 2750 دانشگاه يزد روزانه
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  رياضي كاربردي 2 - زمينه آناليزعددي

 قزوين
 نوبت دوم 2751

حل عددي معادالت -زمينه آناليز عددي 
 نوبت دوم 2752 دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1 - ديفرانسيل معمولي

سيستم هاي  -زمينه معادالت ديفرانسيل 
 نوبت دوم 2753 دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1 - ديناميكي

روش هاي عددي در جبر  -زمينه آناليز عددي 
 نوبت دوم 2754 انشگاه تبريزد رياضي كاربردي 1 - خطي

حل عددي معادالت -زمينه آناليز عددي 
 نوبت دوم 2755 دانشگاه تبريز رياضي كاربردي 1 - ديفرانسيل جزيي

كاربردي 1 - زمينه معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزيي رياضي 2756 دانشگاه تبريز نوبت دوم
كاربردي 1 - رياضي تهران -ايي دانشگاه تربيت دبير شهيد رج 2757 نوبت دوم

كاربردي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه رياضي 2758 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم
كاربردي 2 - زمينه تحقيق در عمليات رياضي 2759 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
كاربردي 2 - زمينه گراف و تركيبيات رياضي 2760 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

كاربردي 1 - رافگ-زمينه گراف رياضي 2761 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  رياضي كاربردي 1 - زمينه تخصصي آناليز عددي معادالت انتگرال

 تهران -
 نوبت دوم 2762

 رياضي كاربردي 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 )صفهانشاهين شهر ا
 نوبت دوم 2763

كاربردي 2 - زمينه آناليز عددي رياضي 2764 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
كاربردي 1 - زمينه تحقيق در عمليات رياضي 2765 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

كاربردي 1 - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي 2766 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
كاربردي 1 - ه گرافزمينه نظري رياضي 2767 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

 رياضي كاربردي 5 - زمينه تحقيق در عمليات
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 2768

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي  رياضي كاربردي 5 -
 مركز مشهد

 پيام نور 2769
كاربردي 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل رياضي كرمانشاه -دانشگاه رازي  2770 پرديس خودگردان

زمينه هاي پژوهشي تحقيق در عمليات و آناليز 
محل تحصيل پرديس خودگردان  -عددي 
 دانشگاه

پرديس خودگردان 2771 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رياضي كاربردي 4 -

كاربردي 2 - عملياتزمينه تحقيق در  رياضي 2772 دانشگاه صنعتي شيراز پرديس خودگردان
كاربردي 2 - زمينه آناليز عددي رياضي 2773 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان

كاربردي 1 - زمينه كنترل و بهينه سازي رياضي 2774 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان
برديكار 7 - زمينه تحقيق در عمليات رياضي 2775 دانشگاه قم پرديس خودگردان

محل تحصيل پرديس  -زمينه آناليز عددي 
پرديس خودگردان 2776 رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 2 - خودگردان دانشگاه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  41 صفحه فصل دوم  
 

 رياضي كاربردي - 2234  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
محل تحصيل پرديس  - زمينه رياضي مالي 
پرديس خودگردان 2777 رشت -دانشگاه گيالن  رياضي كاربردي 1 - خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس  -زمينه آناليز عددي 
پرديس خودگردان 2778 بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي 1 - خودگردان دانشگاه

حل عددي با معادالت  -يز عدديزمينه آنال
محل تحصيل پرديس خودگردان  -انتگرال 
 دانشگاه

پرديس خودگردان 2779 بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي 1 -

حل عددي با مشتقات جزيي  -زمينه آناليز عددي
پرديس خودگردان 2780 بابلسر - دانشگاه مازندران  رياضي كاربردي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -

 فيزيك دريا - 2235
فيزيك دريا 3 - دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2781 روزانه
فيزيك دريا 2 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2782 روزانه
فيزيك دريا 1 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2783 نوبت دوم

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
پرديس خودگردان 2784 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا 2 - دانشگاه در بندرعباس

 زيست شناسي دريا - 2236
جانوران دريا 5 - زيست شناسي دريا تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2785 روزانه
جانوران دريا 6 - زيست شناسي دريا دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2786 وزانهر
جانوران دريا 2 - زيست شناسي دريا 2787 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
جانوران دريا 4 - زيست شناسي دريا بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2788 روزانه
بوم شناسي دريا 5 - زيست شناسي دريا دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2789 روزانه
جانوران دريا 2 - ناسي دريازيست ش بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  2790 نوبت دوم

جانوران دريا 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زيست شناسي دريا دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2791 پرديس خودگردان
 نانوفيزيك ـعلوم و فنّاوري نانو  - 2237

 - علوم و فنّاوري نانو  نانوساختارها 1 -
 روزانه 2792 دانشگاه زنجان وفيزيكنان

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 1 -
 روزانه 2793 دانشگاه زنجان نانوفيزيك

پذيرش با عنوان علوم و فناوري نانو بدون گرايش 
محل تحصيل  -از كليه زمينه هاي تخصصي  -

 پژوهشكده علوم و فناوري نانو
 نانوساختارها 2 -

 - انو علوم و فنّاوري ن
 روزانه 2794 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  نانوفيزيك

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 4 -
 روزانه 2795 دانشگاه كاشان نانوفيزيك

 - علوم و فناوري نانو  نانوساختارها 4 -
 نوبت دوم 2796 دانشگاه كاشان نانوفيزيك

 فيزيك - 2238
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 2797 دانشگاه اراك روزانه

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي 2798 دانشگاه اراك روزانه
فيزيك 2 - )پالسما(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي  2799 دانشگاه اراك روزانه
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نظري 2800 دانشگاه اراك روزانه

ش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكوليپذير فيزيك 2 - 2801 دانشگاه اروميه روزانه
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش نظري 2802 دانشگاه اروميه روزانه

فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش هسته اي 2803 دانشگاه اروميه روزانه
فيزيك 4 - مدپذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جا 2804 دانشگاه اروميه روزانه

عنوان  - پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال
 روزانه 2805 دانشگاه اصفهان فيزيك 3 - مدرك تحصيلي فيزيك

عنوان  -پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي
 روزانه 2806 دانشگاه اصفهان فيزيك 3 - مدرك تحصيلي فيزيك

فيزيك 1 - 2807 صفهاندانشگاه ا روزانه
فقط زن - پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نظري   -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 6 -

 روزانه 2808 تهران

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 5 - فقط زن -پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال 
 روزانه 2809 تهران

فقط  -و مولكولي پذيرش با عنوان گرايش اتمي 
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا فيزيك 1 - زن

 روزانه 2810 تهران
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك هسته اي فيزيك 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  2811 روزانه

اختر ( پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نجومي
انهروز 2812 دانشگاه بيرجند فيزيك 6 - )فيزيك  

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 2813 دانشگاه بيرجند روزانه
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نظري 2814 دانشگاه تبريز روزانه

پذيرش با عنوان گرايش اتمي و مولكولي زمينه 
 روزانه 2815 دانشگاه تبريز فيزيك 3 - ليزر

فيزيك 3 - )نظري(حالت جامد  پذيرش با عنوان گرايش 2816 دانشگاه تبريز روزانه
فيزيك 2 - زمينه محاسبات و اطالعات كوانتمي 2817 دانشگاه تبريز روزانه

فيزيك 2 - زمينه اختر فيزيك و فيزيك خورشيدي 2818 دانشگاه تبريز روزانه
 فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش اتمي ومولكولي

ت تكميلي صنعتي و دانشگاه تحصيال
 فنّاوري پيشرفته كرمان

 روزانه 2819
زمينه  -پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 

گرايش در مدرك فارغ  - كيهان شناسي 
 التحصيلي درج نخواهد شد
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 روزانه 2820 دانشگاه تربيت مدرس فيزيك

گرايش  - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 
 روزانه 2821 دانشگاه تربيت مدرس فيزيك 3 - ج نخواهد شددر مدرك فارغ التحصيلي در

 -پذيرش با عنوان گرايش اتمي و مولكولي 
گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد 

 شد
- 3 

 
 روزانه 2822 دانشگاه تربيت مدرس فيزيك

محل  -هسته اي  - پذيرش با عنوان فيزيك 
 روزانه 2823 دانشگاه تهران فيزيك 3 - تحصيل پرديس علوم

محل  -حالت جامد  -پذيرش با عنوان فيزيك
 روزانه 2824 دانشگاه تهران فيزيك 4 - تحصيل پرديس علوم



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  42 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيك - 2238  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
ل مح -ذرات بنيادي  - پذيرش با عنوان فيزيك 

 روزانه 2825 دانشگاه تهران فيزيك 2 - تحصيل پرديس علوم
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 

 روزانه 2826 دانشگاه تهران فيزيك 5 - محل تحصيل پرديس علوم -زمينه گرانش 
فيزيك 1 - گرايش هسته اي- پذيرش با عنوان فيزيك  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  2827 انهروز

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي  فيزيك 2 -
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 )كرج
 روزانه 2828

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  فيزيك 1 - )ليزر نظري(مولكولي

 )كرج
 روزانه 2829

يزيك پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ف
 فيزيك 3 - )اختر فيزيك و كيهانشناسي نظري(نجومي

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 )كرج

 روزانه 2830
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 

 روزانه 2831 تهران -دانشگاه خوارزمي  فيزيك 3 - محل تحصيل تهران -زمينه پالسما 
 - ت جامد پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حال

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  فيزيك 2 - زمينه تجربي
 )كرج

 روزانه 2832
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 فيزيك 1 - زمينه نظري
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

 روزانه 2833 )كرج
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده 

 روزانه 2834 دانشگاه دامغان كفيزي 5 - )حالت جامد(چگال
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش هسته اي 2835 دانشگاه دامغان روزانه

فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد كرمانشاه -دانشگاه رازي  2836 روزانه
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش نظري كرمانشاه -دانشگاه رازي  2837 روزانه

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 
 روزانه 2838 دانشگاه زنجان فيزيك 1 - زمينه انتقال حرارت در نانو ساختارها

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 
 روزانه 2839 دانشگاه زنجان فيزيك 1 - زمينه نانو فيزيك

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
 روزانه 2840 دانشگاه زنجان فيزيك 2 - اپتيك تجربيزمينه 

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
 روزانه 2841 دانشگاه زنجان فيزيك 1 - زمينه اپتيك كوانتومي

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه 2842 دانشگاه زنجان فيزيك 1 - زمينه اپتيك نظري -

 -با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي پذيرش 
 روزانه 2843 دانشگاه زنجان فيزيك 2 - زمينه اتم هاي فراسرد

 -پذيرش با عنوان فيزك گرايش فيزيك نجومي 
 روزانه 2844 دانشگاه زنجان فيزيك 1 - زمينه جو سياره اي

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ماده چگال 
 روزانه 2845 دانشگاه زنجان فيزيك 2 - زمينه سامانه هاي پيچيده

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 روزانه 2846 دانشگاه زنجان فيزيك 1 - زمينه ستاره هاي نوتروني

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 روزانه 2847 دانشگاه زنجان فيزيك 1 - زمينه فيزيك خورشيد
فيزيك 1 - ش فيزيك نجوميپذيرش با عنوان گراي 2848 دانشگاه سمنان روزانه

فيزيك 4 - پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 2849 دانشگاه سمنان روزانه
فيزيك 6 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 2850 دانشگاه سمنان روزانه

فيزيك 1 - زمينه گرانش 2851 دانشگاه سمنان روزانه
فيزيك 4 - گرايش هسته اي پذيرش با عنوان 2852 دانشگاه شاهرود روزانه

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 2853 دانشگاه شاهرود روزانه
فيزيك 9 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 2854 دانشگاه شاهرود روزانه

فيزيك 1 - زمينه ژيوديناميك كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2855 روزانه
فيزيك 1 - گرايش اتمي و مولكولي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  2856 روزانه

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2857 روزانه
فيزيك 4 - پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2858 روزانه

فيزيك 3 - )پالسما(نوان گرايش اتمي مولكوليپذيرش با ع تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2859 روزانه
فيزيك 5 - )ليزر(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2860 روزانه

فيزيك 4 - زمينه گرانش تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2861 روزانه
فيزيك 2 - )نظري(ش حالت جامد پذيرش با عنوان گراي اهواز -دانشگاه شهيد چمران  2862 روزانه

فيزيك 4 - )تجربي(پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  2863 روزانه
زمينه انرژي  - پذيرش با عنوان گرايش نظري 

 روزانه 2864 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك 3 - هاي باال
زمينه  -پذيرش با عنوان گرايش اتمي و مولكولي 

 روزانه 2865 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك 1 - اپتيك ليزر
فيزيك 2 - زمينه سيستم هاي پيچيده تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  2866 روزانه

فيزيك 1 - زمينه گرانش تبريز - ايجان دانشگاه شهيد مدني آذرب 2867 روزانه
زمينه محاسبات  - پذيرش با عنوان گرايش نظري 

 روزانه 2868 تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  فيزيك 2 - و اطالعات كوانتومي
پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 روزانه 2869 دانشگاه شيراز فيزيك 2 - )ماده چگال(
فيزيك 2 - گرايش ذرات بنياديپذيرش با عنوان فيزيك  2870 دانشگاه شيراز روزانه

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش هسته اي 2871 دانشگاه شيراز روزانه
فيزيك 5 - زمينه اختر فيزيك و كيهان شناسي 2872 دانشگاه شيراز روزانه

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 روزانه 2873 دانشگاه شيراز فيزيك 4 - ليزرزمينه اپتيك و  -

فيزيك 3 - بنيادي-پذيرش با عنوان فيزيك 2874 دانشگاه صنعتي اروميه روزانه
فيزيك 3 - )تجربي(پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال  2875 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
 -نظري (پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال 

 روزانه 2876 دانشگاه صنعتي اصفهان زيكفي 3 - )محاسباتي
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي 2877 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه

زمينه  -پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 
 روزانه 2878 دانشگاه صنعتي اصفهان فيزيك 4 - گرانش و زمينه كيهان شناسي

فيزيك 4 - تهران -ير دانشگاه صنعتي اميركب 2879 روزانه
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)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  43 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيك - 2238  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك حالت جامد

 روزانه 2880 تهران -

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك 2 - ته ايپذيرش با عنوان فيزيك هس
 روزانه 2881 تهران -

فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش نظري تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  2882 روزانه
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  2883 روزانه

زمينه  -مي و مولكولي پذيرش با عنوان گرايش ات
 روزانه 2884 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  فيزيك 2 - پالسما

فيزيك 10 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  2885 روزانه
فيزيك 5 - پذيرش با عنوان گرايش اتمي و مولكولي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2886 روزانه

فيزيك 5 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2887 روزانه
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي 2888 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 2889 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 2890 فردوسي مشهد دانشگاه روزانه

زمينه  -پذيرش با عنوان گرايش فيزيك بنيادي 
 روزانه 2891 دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك 2 - اطالعات كوانتومي

فيزيك 1 - )پالسما(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي  2892 دانشگاه كاشان روزانه
فيزيك 2 - )ليزر(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي  2893 دانشگاه كاشان روزانه

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي 2894 دانشگاه كاشان روزانه
فيزيك 6 - پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 2895 دانشگاه كاشان روزانه
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال 2896 دانشگاه كاشان روزانه

شته فيزيك گرايشهاي پذيرش با عنوان ر
نظري،حالت جامدوگرايش فيزيك نجومي زمينه 
هاي نجوم واخترومحاسبات كوانتوم،كيهان شناس
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 روزانه 2897 سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيك

فيزيك 3 - گرايش اتمي و مولكولي 2898 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
فيزيك 7 - گرايش حالت جامد 2899 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه

فيزيك 3 - گرايش نظري 2900 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
فيزيك 3 - گرايش هسته اي 2901 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه

فيزيك 5 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد خرم آباد - دانشگاه لرستان  2902 روزانه
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش ذرات بنيادي خرم آباد - دانشگاه لرستان  2903 روزانه

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي فيزيك 2 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  2904 روزانه
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي بابلسر - دانشگاه مازندران  2905 روزانه

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش اتمي و مولكولي بابلسر - دانشگاه مازندران  2906 روزانه
زمينه  - پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نجومي 

 روزانه 2907 بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيك 1 - نجوم و اختر فيزيك
فيزيك 1 - زمينه آشوب - پذيرش با عنوان گرايش بنيادي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2908 روزانه

زمينه رياضي  - ذيرش با عنوان گرايش بنيادي پ
 روزانه 2909 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيك 2 - فيزيك

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 2910 دانشگاه مالير روزانه
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 2911 انهروز

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 2912 دانشگاه ياسوج روزانه
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 2913 دانشگاه يزد روزانه

فيزيك 5 - پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي 2914 دانشگاه يزد روزانه
يزيكف 2 - پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 2915 دانشگاه يزد روزانه

پذيرش با عنوان گرايش فيزيك ذرات 
 روزانه 2916 پژوهشگاه دانش هاي بنيادي فيزيك 6 - )شتابگرها(

ماده چگال (پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  فيزيك 1 - )سخت

 روزانه 2917 زنجان
فيزيك (لت جامدپذيرش با عنوان گرايش حا

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  فيزيك 3 - )ماده چگال نرم
 روزانه 2918 زنجان

اپتيك (پذيرش با عنوان گرايش اتمي و مولكولي 
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  فيزيك 5 - )و فوتونيك

 روزانه 2919 زنجان
اختر (پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نجومي 

 فيزيك 2 - )ك و نجومفيزي
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 

 روزانه 2920 زنجان
پذيرش در دو پژوهشكده علوم نانو و فيزيك مي 

 روزانه 2921 پژوهشگاه دانش هاي بنيادي فيزيك محاسباتي 8 - باشد

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه  فيزيك محاسباتي 2 -
 روزانه 2922 زنجان

فيزيك 2 - )پالسما(ذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكوليپ 2923 دانشگاه اراك نوبت دوم
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي 2924 دانشگاه اراك نوبت دوم

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 2925 دانشگاه اراك نوبت دوم
ان عنو -پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي

 نوبت دوم 2926 دانشگاه اصفهان فيزيك 2 - مدرك تحصيلي فيزيك
عنوان  - پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال

 نوبت دوم 2927 دانشگاه اصفهان فيزيك 2 - مدرك تحصيلي فيزيك
فيزيك 1 - 2928 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 -) ويژه خواهران) (س(گاه الزهرادانش فيزيك 1 - فقط زن -پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال 
 نوبت دوم 2929 تهران

اختر (پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نجومي
 نوبت دوم 2930 دانشگاه بيرجند فيزيك 2 - )فيزيك

فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نظري 2931 دانشگاه تبريز نوبت دوم
يكفيز 1 - )نظري(پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد  2932 دانشگاه تبريز نوبت دوم

پذيرش با عنوان گرايش اتمي و مولكولي زمينه 
 نوبت دوم 2933 دانشگاه تبريز فيزيك 1 - ليزر

فيزيك 1 - زمينه اختر فيزيك و فيزيك خورشيدي 2934 دانشگاه تبريز نوبت دوم
فيزيك 1 - زمينه محاسبات و اطالعات كوانتمي 2935 دانشگاه تبريز بت دومنو

زمينه  -پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 
گرايش در مدرك فارغ  - كيهان شناسي 

 التحصيلي درج نخواهد شد
- 1 

 
 نوبت دوم 2936 دانشگاه تربيت مدرس فيزيك

 -پذيرش با عنوان گرايش اتمي و مولكولي 
گرايش در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد 

 شد
- 1 

 
 نوبت دوم 2937 درسدانشگاه تربيت م فيزيك



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  44 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيك - 2238  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
گرايش  - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 

 نوبت دوم 2938 دانشگاه تربيت مدرس فيزيك 2 - در مدرك فارغ التحصيلي درج نخواهد شد
فيزيك 1 - ا عنوان گرايش ذرات بنياديپذيرش ب 2939 دانشگاه سمنان نوبت دوم

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 2940 دانشگاه سمنان نوبت دوم
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي 2941 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 2942 اه شاهروددانشگ نوبت دوم
فيزيك 4 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 2943 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

فيزيك 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  2944 نوبت دوم
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك هسته اي

 تهران -
 نوبت دوم 2945

فيزيك 2 - يرش با عنوان گرايش هسته ايپذ 2946 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد 2947 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 2948 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

زمينه  -بنيادي پذيرش با عنوان گرايش فيزيك 
 نوبت دوم 2949 دانشگاه فردوسي مشهد فيزيك 2 - اطالعات كوانتومي

فيزيك 6 - پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 2950 دانشگاه كاشان نوبت دوم
فيزيك 3 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي 2951 دانشگاه كاشان نوبت دوم

فيزيك 2 - )يزرل(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي  2952 دانشگاه كاشان نوبت دوم
فيزيك 1 - )پالسما(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي  2953 دانشگاه كاشان نوبت دوم

فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال 2954 دانشگاه كاشان نوبت دوم
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 2955 اسوجدانشگاه ي نوبت دوم

 فيزيك 5 - پذيرش با عنوان گرايش فيزيك هسته اي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 2956

 فيزيك 5 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 مركز مشهد
 پيام نور 2957

مركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس  فيزيك 5 - رايش فيزيك نظريپذيرش با عنوان گ
 شيراز

 پيام نور 2958
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

پرديس خودگردان 2959 دانشگاه اروميه فيزيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

ل تحصيل پرديس خودگردان مح - زمينه نظري 
 دانشگاه در شهر تبريز

- 1 
 

پرديس خودگردان 2960 دانشگاه تبريز فيزيك

محل  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش هسته اي 
پرديس خودگردان 2961 سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  فيزيك 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي 
پرديس خودگردان 2962 دانشگاه سمنان فيزيك 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيك 4 - پذيرش با عنوان گرايش هسته اي 2963 دانشگاه شاهرود پرديس خودگردان

 - ) ليزر(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي
پرديس خودگردان 2964 تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب فيزيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  -پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال 
پرديس خودگردان 2965 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 -) پالسما(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي
پرديس خودگردان 2966 تهران -هيد بهشتي دانشگاه ش فيزيك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل  -پذيرش با عنوان گرايش گرانش 
پرديس خودگردان 2967 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيك 4 - پرديس خودگردان دانشگاه

 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي مولكولي 
پرديس خودگردان 2968 تبريز - ن دانشگاه شهيد مدني آذربايجا فيزيك 1 - زمينه اپتيك ليزر

فيزيك 3 - پذيرش با عنوان گرايش اتمي و مولكولي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2969 پرديس خودگردان
فيزيك 2 - پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  2970 پرديس خودگردان

فيزيك 1 - ياديپذيرش با عنوان گرايش ذرات بن 2971 دانشگاه كاشان پرديس خودگردان
فيزيك 1 - پذيرش با عنوان گرايش فيزيك هسته اي 2972 دانشگاه كاشان پرديس خودگردان

فيزيك 1 - )ليزر(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي  2973 دانشگاه كاشان پرديس خودگردان
فيزيك 1 - )سماپال(پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي  2974 دانشگاه كاشان پرديس خودگردان

 - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
پرديس خودگردان 2975 رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل  - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش هسته اي 
پرديس خودگردان 2976 رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
پرديس خودگردان 2977 رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -

محل  -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش نظري 
پرديس خودگردان 2978 رشت -گيالن  دانشگاه فيزيك 3 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -پذيرش با عنوان گرايش هسته اي 
پرديس خودگردان 2979 بابلسر - دانشگاه مازندران  فيزيك 2 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 فوتونيك - 2239
فوتونيك 3 - 2980 دانشگاه بناب روزانه
فوتونيك 3 - 2981 دانشگاه تبريز روزانه
فوتونيك 15 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2982 روزانه

 فوتونيك 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 )شاهين شهر اصفهان
 روزانه 2983

فوتونيك 3 - سنندج -دانشگاه كردستان  2984 روزانه
مهندسي پالسما 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2985 روزانه
فوتونيك 1 - 2986 دانشگاه تبريز نوبت دوم

 فوتونيك 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 نوبت دوم 2987 )شاهين شهر اصفهان

 فوتونيك 3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تبريز 

 )خودگردان ارس در جلفا
پرديس خودگردان 2988

فوتونيك 5 - يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  2989 پرديس خودگردان
 لرزه شناسي ـوفيزيك ئژ - 2240

لرزه شناسي 3 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك 2990 دانشگاه تهران روزانه
لرزه شناسي 1 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك 2991 دانشگاه تهران بت دومنو
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  زلزله شناسي ـوفيزيك ئژ - 2241
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

زلزله شناسي 3 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك 2992 دانشگاه تهران روزانه
 ژئوفيزيك زلزله شناسي 3 -

شناسي و  پژوهشگاه بين المللي زلزله
 روزانه 2993 مهندسي زلزله

 ژئوفيزيك زلزله شناسي 3 -
 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 

 زنجان
 روزانه 2994

زلزله شناسي 1 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك 2995 دانشگاه تهران نوبت دوم
 الكترومغناطيس ـوفيزيك ئژ - 2242

لكترومغناطيسا 2 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك 2996 دانشگاه تهران روزانه
الكترومغناطيس 1 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك 2997 دانشگاه تهران نوبت دوم

 گراني سنجي ـوفيزيك ئژ - 2243
 ژئوفيزيك گراني سنجي 3 -

 -مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه 
 زنجان

 روزانه 2998

 نانوشيمي ـوري نانو علوم و فنّا - 2244
 -نانوشيمي نظري  - پذيرش با عنوان نانوشيمي 
نانوشيمي - علوم و فنّاوري نانو  نانوشيمي نظري 2 - محل تحصيل پرديس علوم  روزانه 2999 دانشگاه تهران

نانوشيمي نظري 3 - نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3000 روزانه
محل  -نانوپليمر  - ا عنوان نانوشيمي پذيرش ب

نانوشيمي - علوم و فنّاوري نانو  نانوپليمر 2 - تحصيل پرديس علوم  روزانه 3001 دانشگاه تهران
 -نانو مواد معدني  - پذيرش با عنوان نانوشيمي 
نانوشيمي - علوم و فنّاوري نانو  نانومواد معدني 2 - محل تحصيل پرديس علوم  روزانه 3002 دانشگاه تهران

نانومواد معدني 4 - نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  كرمانشاه -دانشگاه رازي  3003 روزانه
پذيرش با عنوان علوم و فناوري نانو بدون گرايش 

محل تحصيل  -از كليه زمينه هاي تخصصي  -
 پژوهشكده علوم و فناوري نانو

يمينانوش - علوم و فنّاوري نانو  نانومواد معدني 2 -  روزانه 3004 تهران -دانشگاه صنعتي شريف 

نانومواد معدني 6 - نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  3005 دانشگاه كاشان روزانه
 -نانوشيمي نظري  - پذيرش با عنوان نانوشيمي 
نانوشيمي - علوم و فنّاوري نانو  نانوشيمي نظري 1 - محل تحصيل پرديس علوم ت دومنوب 3006 دانشگاه تهران  

محل  -نانوپليمر  - پذيرش با عنوان نانوشيمي 
نانوشيمي - علوم و فنّاوري نانو  نانوپليمر 1 - تحصيل پرديس علوم  نوبت دوم 3007 دانشگاه تهران

 -نانو مواد معدني  - پذيرش با عنوان نانوشيمي 
نانوشيمي - علوم و فنّاوري نانو  نانومواد معدني 1 - محل تحصيل پرديس علوم  نوبت دوم 3008 انشگاه تهراند

نانومواد معدني 6 - نانوشيمي - علوم و فناوري نانو  3009 دانشگاه كاشان نوبت دوم
نانوشيمي - علوم و فنّاوري نانو  نانوشيمي نظري 2 - پذيرش با عنوان نانوشيمي بدون گرايش محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )خودگردان البرز كرج
دگردانپرديس خو 3010

نانوشيمي - علوم و فنّاوري نانو  نانوشيمي نظري 7 - پذيرش با عنوان نانوشيمي بدون گرايش محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 3011

 ريز زيست فنّاوري -  2245
- 2 

ريز زيست فناوري 
 )نانوبيوتكنولوژي(

 روزانه 3012 دانشگاه اصفهان

- 3 
ريز زيست فناوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 روزانه 3013 دانشگاه تربيت مدرس

ريز زيست فناوري  5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 )نانوبيوتكنولوژي(

 روزانه 3014 تهران - ) ع (دانشگاه جامع امام حسين 

- 3 
ريز زيست فناوري 

 روزانه 3015 كرمانشاه -دانشگاه رازي  )نانوبيوتكنولوژي(

- 1 
ريز زيست فناوري 

 )نانوبيوتكنولوژي(
 نوبت دوم 3016 دانشگاه اصفهان

ريز زيست فناوري  1 -
 )نانوبيوتكنولوژي(

 نوبت دوم 3017 دانشگاه تربيت مدرس

 بيوانفورماتيك - 2246
محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 

 روزانه 3018 دانشگاه تهران بيوانفورماتيك 8 - بيوفيزيك
بيوانفورماتيك 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3019 روزانه

محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 
 نوبت دوم 3020 دانشگاه تهران بيوانفورماتيك 5 - بيوفيزيك

 بيوانفورماتيك 7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 3021

 وم كامپيوترعل - 2247
علوم كامپيوتر 2 - 3022 دانشگاه تبريز روزانه
علوم كامپيوتر 1 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3023 روزانه
علوم كامپيوتر 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3024 روزانه

علوم كامپيوتر 4 - كليه گرايش ها و زمينه هاي تخصصي هرانت -دانشگاه صنعتي شريف  3025 روزانه
علوم كامپيوتر 3 - پذيرش با عنوان گرايش محاسبات علمي 3026 دانشگاه يزد روزانه

علوم كامپيوتر 1 - 3027 دانشگاه تبريز نوبت دوم
علوم كامپيوتر 2 - پذيرش با عنوان گرايش محاسبات علمي 3028 دانشگاه يزد نوبت دوم

علوم كامپيوتر 1 - تهران -تي اميركبير دانشگاه صنع 3029 پرديس خودگردان
 علوم شناختي -  2248

- 3 
مدل سازي  - علوم شناختي 

 شناختي
 روزانه 3030 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 مغز و شناخت 3 -
علوم اعصاب  - علوم شناختي 

 شناختي
 روزانه 3031 دانشگاه تبريز

علوم اعصاب  - علوم شناختي  مغز و شناخت 2 -
 اختيشن

 روزانه 3032 پژوهشگاه دانش هاي بنيادي

 رايانش و هوش مصنوعي 2 -
علوم اعصاب  - علوم شناختي 

 روزانه 3033 پژوهشگاه دانش هاي بنيادي شناختي
روان شناسي - علوم شناختي  روان شناسي شناختي 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3034 روزانه
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  علوم شناختي - 2248  ادامه
  حاتتوضي

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

 مغز و شناخت 1 -
علوم اعصاب  - علوم شناختي 

 شناختي
 نوبت دوم 3035 دانشگاه تبريز

 7 - با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي
مدل سازي  - علوم شناختي 

 شناختي
 - اختي پژوهشكده غير انتفاعي علوم شن

 تهران
 غيرانتفاعي 3036

 - پژوهشكده غير انتفاعي علوم شناختي  زبان شناسي - علوم شناختي  7 - با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي
 تهران

 غيرانتفاعي 3037
با همكاري دانشگاه علوم پزشكي وخدمات 

 مغز و شناخت 7 - درماني شهيد بهشتي
علوم اعصاب  - علوم شناختي 

 شناختي
 - ه غير انتفاعي علوم شناختي پژوهشكد

 غيرانتفاعي 3038 تهران

 روان شناسي - علوم شناختي  روان شناسي شناختي 7 - با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي
 - پژوهشكده غير انتفاعي علوم شناختي 

 تهران
 غيرانتفاعي 3039
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  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  فني و مهندسيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -3جدول شماره 

 الكترونيك ـمهندسي برق  - 2301

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
  الكترونيك 4 - مهندسي برق 3040 دانشگاه اروميه روزانه

الكترونيك 2 - مهندسي برق 3041 دانشگاه اصفهان روزانه
الكترونيك 2 - مهندسي برق 3042 دانشگاه بيرجند روزانه
الكترونيك 2 - مهندسي برق 3043 دانشگاه تبريز روزانه
الكترونيك 3 - مهندسي برق تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3044 روزانه
ونيكالكتر 5 - مهندسي برق 3045 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

محل تحصيل پرديس  -زمينه افزاره و نيمه هادي 
 روزانه 3046 دانشگاه تهران مهندسي برق الكترونيك 5 - فني

محل تحصيل  -زمينه سيستم هاي ديجيتال 
 روزانه 3047 دانشگاه تهران مهندسي برق الكترونيك 2 - پرديس فني
الكترونيك 7 - محل تحصيل پرديس فني -سيستم  زمينه مدارو مهندسي برق 3048 دانشگاه تهران روزانه

الكترونيك 1 - زمينه نيمه هادي مهندسي برق سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  3049 روزانه
الكترونيك 2 - مهندسي برق كرمانشاه -دانشگاه رازي  3050 روزانه
الكترونيك 5 - مهندسي برق 3051 نشگاه زنجاندا روزانه

الكترونيك 2 - زمينه افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك مهندسي برق 3052 دانشگاه سمنان روزانه
الكترونيك 4 - زمينه مدارهاي مجتمع الكترونيك مهندسي برق 3053 دانشگاه سمنان روزانه

الكترونيك 2 - مهندسي برق دانزاه -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3054 روزانه
الكترونيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق 3055 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه

الكترونيك 5 - مهندسي برق 3056 دانشگاه شاهرود روزانه
الكترونيك 3 - مهندسي برق كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3057 روزانه

الكترونيك 3 - زمينه آنالوگ مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3058 روزانه
الكترونيك 3 - زمينه ادوات نيمه هادي مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3059 روزانه

الكترونيك 3 - زمينه ديجيتال مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3060 روزانه
الكترونيك 7 - مهندسي برق وازاه -دانشگاه شهيد چمران  3061 روزانه

الكترونيك 3 - زمينه ادوات نيمه هادي و الكترونيك نوري مهندسي برق 3062 دانشگاه شيراز روزانه
الكترونيك 3 - مهندسي برق 3063 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
الكترونيك 7 - مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3064 روزانه

الكترونيك 2 - يكرو نانو الكترونيكزمينه افزاره هاي م مهندسي برق 3065 دانشگاه صنعتي بابل روزانه
الكترونيك 2 - زمينه سيستم هاي الكترونيك ديجيتال مهندسي برق 3066 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

الكترونيك 1 - زمينه مدارهاي مجتمع الكترونيك مهندسي برق 3067 دانشگاه صنعتي بابل روزانه
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق الكترونيك 4 -

 روزانه 3068 تهران -
الكترونيك 4 - زمينه طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3069 روزانه

الكترونيك 3 - زمينه افزار نيمه هادي مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3070 روزانه
زمينه هاي تخصصي مدار، ادوات و سيستم هاي 

 روزانه 3071 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق الكترونيك 9 - ديجيتال
الكترونيك 4 - مهندسي برق 3072 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
الكترونيك 11 - مهندسي برق تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3073 روزانه
الكترونيك 4 - مهندسي برق 3074 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
الكترونيك 2 - مهندسي برق خرم آباد - دانشگاه لرستان  3075 روزانه
الكترونيك 2 - مهندسي برق 3076 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
الكترونيك 1 - مهندسي برق 3077 دانشگاه بيرجند نوبت دوم
الكترونيك 1 - ي برقمهندس 3078 دانشگاه تبريز نوبت دوم
الكترونيك 3 - مهندسي برق تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3079 نوبت دوم
الكترونيك 2 - مهندسي برق 3080 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

الكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس فني -زمينه مدارو سيستم  مهندسي برق 3081 دانشگاه تهران نوبت دوم
محل تحصيل پرديس  -زمينه افزاره و نيمه هادي 

 نوبت دوم 3082 دانشگاه تهران مهندسي برق الكترونيك 2 - فني
محل تحصيل  -زمينه سيستم هاي ديجيتال 

 نوبت دوم 3083 دانشگاه تهران مهندسي برق الكترونيك 1 - پرديس فني
الكترونيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه برق مهندسي 3084 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

الكترونيك 2 - مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3085 نوبت دوم
 مهندسي برق الكترونيك 2 -

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

 نوبت دوم 3086
الكترونيك 1 - زمينه افزار نيمه هادي مهندسي برق تبريز -تي سهند دانشگاه صنع 3087 نوبت دوم

الكترونيك 1 - زمينه طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3088 نوبت دوم
الكترونيك 2 - مهندسي برق 3089 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

الكترونيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي برق 3090 ه اروميهدانشگا پرديس خودگردان
الكترونيك 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي برق سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  3091 پرديس خودگردان

الكترونيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق 3092 تهران - دانشگاه شاهد  پرديس خودگردان
ديس خودگردان محل تحصيل پر -زمينه آنالوگ 

پرديس خودگردان 3093 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق الكترونيك 3 - دانشگاه
محل تحصيل پرديس  - زمينه ادوات نيمه هادي 

پرديس خودگردان 3094 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق الكترونيك 3 - خودگردان دانشگاه
محل تحصيل پرديس  -زمينه ديجيتال 

پرديس خودگردان 3095 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي برق الكترونيك 3 - خودگردان دانشگاه
محل  -زمينه افزاره هاي ميكرو نانو الكترونيك 

پرديس خودگردان 3096 دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق الكترونيك 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -جيتال زمينه سيستم هاي الكترونيك دي

پرديس خودگردان 3097 دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق الكترونيك 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
الكترونيك 4 - مهندسي برق 3098 دانشگاه صنعتي شيراز پرديس خودگردان
الكترونيك 6 - مهندسي برق تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3099 پرديس خودگردان

 )ميدان(مخابرات  ـمهندسي برق  - 2302
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 - 3100 دانشگاه اروميه روزانه
 مهندسي برق )ميدان(مخابرات  2 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 روزانه 3101



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  دول كدرشته محلج  48 صفحه فصل دوم  
 

  )ميدان(مخابرات  ـمهندسي برق  - 2302  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته رايشنام گ نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

مهندسي برق )ميدان(مخابرات  2 - 3102 دانشگاه تبريز روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  4 - مخابرات -پذيرش با عنوان مهندسي برق  3103 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

مهندسي برق )ميدان(مخابرات  7 - محل تحصيل پرديس فني 3104 دانشگاه تهران روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 - 3105 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3106 روزانه

مهندسي برق )ميدان(مخابرات  2 - شرايط در انتهاي دفترچه 3107 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3108 روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 - 3109 دانشگاه شيراز روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 - 3110 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 - تهران -كبير دانشگاه صنعتي امير 3111 روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 - 3112 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

زمينه  -مخابرات  -پذيرش با عنوان مهندسي برق
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 - تخصصي ميدان

 روزانه 3113 تهران -
ندسي برقمه )ميدان(مخابرات  4 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3114 روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 - 3115 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  9 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3116 روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  2 - 3117 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 - 3118 دانشگاه يزد روزانه
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  مهندسي برق )ميدان(مخابرات  2 -

 نوبت دوم 3119 قزوين
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 - 3120 دانشگاه تبريز نوبت دوم

مهندسي برق )ميدان( مخابرات 1 - مخابرات -پذيرش با عنوان مهندسي برق  3121 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 - محل تحصيل پرديس فني 3122 دانشگاه تهران نوبت دوم
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 - شرايط در انتهاي دفترچه 3123 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3124 نوبت دوم
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 - 3125 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

مهندسي برق )ميدان(مخابرات  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3126 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
مهندسي برق )ميدان(ت مخابرا 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3127 پرديس خودگردان

مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 - 3128 دانشگاه صنعتي شيراز پرديس خودگردان
مهندسي برق )ميدان(مخابرات  4 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3129 پرديس خودگردان

 )سيستم(مخابرات  ـمهندسي برق  -  2303
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - 3130 دانشگاه اروميه روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3 - 3131 دانشگاه بيرجند روزانه
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 -

 روزانه 3132 قزوين
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - 3133 تبريزدانشگاه  روزانه

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4 - مخابرات -پذيرش با عنوان مهندسي برق  3134 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  6 - محل تحصيل پرديس فني 3135 دانشگاه تهران روزانه

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  3136 روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - 3137 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3138 روزانه

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - شرايط در انتهاي دفترچه 3139 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3140 روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3141 روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  10 - 3142 دانشگاه شيراز روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  14 - 3143 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3144 روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4 - 3145 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

زمينه  -مخابرات  -پذيرش با عنوان مهندسي برق
 دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - تخصصي سيستم

 روزانه 3146 تهران -
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3 - تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3147 روزانه

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  5 - زمينه هاي تخصصي سيستم و رمز تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3148 روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  7 - 3149 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  7 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3150 روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4 - 3151 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  10 - 3152 دانشگاه يزد روزانه
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 - 3153 دانشگاه بيرجند وبت دومن
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 -

 نوبت دوم 3154 قزوين
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 - 3155 دانشگاه تبريز نوبت دوم

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 - مخابرات -پذيرش با عنوان مهندسي برق  3156 دانشگاه تربيت مدرس دومنوبت 
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - محل تحصيل پرديس فني 3157 دانشگاه تهران نوبت دوم
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 - شرايط در انتهاي دفترچه 3158 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3159 نوبت دوم
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3160 نوبت دوم
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - 3161 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3162 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  4 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3163 پرديس خودگردان

مهندسي برق )سيستم(مخابرات  2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3164 پرديس خودگردان
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  7 - 3165 دانشگاه صنعتي شيراز پرديس خودگردان
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  3 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3166 پرديس خودگردان
مهندسي برق )سيستم(مخابرات  10 - 3167 دانشگاه يزد پرديس خودگردان

 قدرت ـمهندسي برق  - 2304
قدرت 5 - مهندسي برق 3168 دانشگاه اروميه روزانه
قدرت 3 - مهندسي برق 3169 دانشگاه اصفهان روزانه
قدرت 2 - مهندسي برق همدان -دانشگاه بوعلي سينا  3170 روزانه
قدرت 5 - مهندسي برق 3171 دانشگاه بيرجند روزانه
قدرت 5 - مهندسي برق 3172 دانشگاه تبريز روزانه
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و  مهندسي برق قدرت 1 -

هروزان 3173 فنّاوري پيشرفته كرمان  
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قدرت 2 - مهندسي برق تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3174 روزانه
قدرت 4 - مهندسي برق 3175 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

قدرت 7 - صيل پرديس فنيمحل تح مهندسي برق 3176 دانشگاه تهران روزانه
قدرت 2 - مهندسي برق 3177 دانشگاه زنجان روزانه

قدرت 3 - زمينه الكترونيك قدرت و ماشين مهندسي برق 3178 دانشگاه سمنان روزانه
قدرت 7 - زمينه سيستم هاي قدرت مهندسي برق 3179 دانشگاه سمنان روزانه

قدرت 2 - مهندسي برق زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3180 روزانه
قدرت 3 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق 3181 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه

قدرت 4 - مهندسي برق 3182 دانشگاه شاهرود روزانه
قدرت 3 - مهندسي برق 3183 دانشگاه شهركرد روزانه
قدرت 1 - ي برقمهندس كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3184 روزانه
قدرت 10 - مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3185 روزانه
قدرت 6 - مهندسي برق اهواز -دانشگاه شهيد چمران  3186 روزانه

قدرت 1 - زمينه سيبستم و الكترونيك قدرت مهندسي برق تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  3187 روزانه
قدرت 2 - زمينه سيستم و حفاظت مهندسي برق تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  3188 روزانه
قدرت 1 - زمينه ماشين و درايو مهندسي برق تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  3189 روزانه

قدرت 6 - مهندسي برق 3190 دانشگاه شيراز روزانه
قدرت 7 - رقمهندسي ب 3191 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
قدرت 7 - مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3192 روزانه

قدرت 3 - زمينه سيستم هاي قدرت مهندسي برق 3193 دانشگاه صنعتي بابل روزانه
قدرت 1 - زمينه الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي مهندسي برق 3194 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

 مهندسي برق قدرت 6 -
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 3195

قدرت 3 - زمينه الكترونيك قدرت مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3196 روزانه
قدرت 2 - زمينه سيستم و الكترونيك قدرت مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3197 نهروزا

زمينه هاي تخصصي سيستم، الكترونيك قدرت و 
 روزانه 3198 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق قدرت 6 - ماشين هاي الكتريكي

قدرت 3 - مهندسي برق 3199 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
كنترل و  -پذيرش با عنوان مهندسي راه آهن 

نمحل تحصيل دانشكده مهندسي راه آه -عاليم   روزانه 3200 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق قدرت 2 -
قدرت 12 - مهندسي برق تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3201 روزانه
قدرت 4 - مهندسي برق 3202 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
قدرت 7 - مهندسي برق 3203 دانشگاه كاشان روزانه

قدرت 4 - رتزمينه سيستم هاي قد مهندسي برق سنندج -دانشگاه كردستان  3204 روزانه
قدرت 4 - زمينه سيستم هاي قدرت مهندسي برق 3205 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه

قدرت 3 - زمينه ماشين هاي الكتريكي والكترونيك قدرت مهندسي برق 3206 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
قدرت 3 - مهندسي برق خرم آباد - لرستان  دانشگاه 3207 روزانه
قدرت 2 - مهندسي برق اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3208 روزانه
قدرت 1 - مهندسي برق 3209 دانشگاه يزد روزانه
قدرت 2 - مهندسي برق 3210 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
قدرت 1 - مهندسي برق 3211 دانشگاه بيرجند نوبت دوم
قدرت 4 - ندسي برقمه 3212 دانشگاه تبريز نوبت دوم
قدرت 2 - مهندسي برق تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3213 نوبت دوم
قدرت 3 - مهندسي برق 3214 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

قدرت 3 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي برق 3215 دانشگاه تهران نوبت دوم
قدرت 1 - و ماشين زمينه الكترونيك قدرت مهندسي برق 3216 دانشگاه سمنان نوبت دوم
قدرت 3 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق 3217 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

قدرت 2 - مهندسي برق 3218 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
قدرت 2 - مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3219 نوبت دوم
قدرت 2 - مهندسي برق 3220 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
قدرت 7 - مهندسي برق 3221 دانشگاه كاشان نوبت دوم

قدرت 1 - زمينه سيستم هاي قدرت مهندسي برق 3222 رشت -دانشگاه گيالن  نوبت دوم
قدرت 1 - زمينه ماشين هاي الكتريكي والكترونيك قدرت مهندسي برق 3223 رشت -دانشگاه گيالن  نوبت دوم

قدرت 1 - مهندسي برق اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3224 نوبت دوم
محل تحصيل پرديس  -زمينه سيستم هاي قدرت 

پرديس خودگردان 3225 دانشگاه سمنان مهندسي برق قدرت 1 - خودگردان دانشگاه
قدرت 2 - مهندسي برق 3226 دانشگاه شهركرد پرديس خودگردان

قدرت 10 - حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3227 پرديس خودگردان
قدرت 2 - مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3228 پرديس خودگردان

 -زمينه الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي 
پرديس خودگردان 3229 دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق رتقد 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس  -زمينه سيستم هاي قدرت 
پرديس خودگردان 3230 دانشگاه صنعتي بابل مهندسي برق قدرت 1 - خودگردان دانشگاه

قدرت 3 - مهندسي برق 3231 دانشگاه صنعتي شيراز پرديس خودگردان
قدرت 5 - مهندسي برق تهران - شگاه علم و صنعت ايران دان 3232 پرديس خودگردان
قدرت 7 - مهندسي برق 3233 دانشگاه كاشان پرديس خودگردان
قدرت 1 - مهندسي برق 3234 دانشگاه يزد پرديس خودگردان

 كنترل ـمهندسي برق  - 2305
كنترل 2 - مهندسي برق 3235 دانشگاه اصفهان روزانه
 رقمهندسي ب كنترل 3 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 روزانه 3236
كنترل 2 - مهندسي برق 3237 دانشگاه تبريز روزانه
كنترل 3 - مهندسي برق 3238 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

كنترل 2 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي برق 3239 دانشگاه تهران روزانه
كنترل 3 - مهندسي برق 3240 گاه زنجاندانش روزانه
كنترل 1 - مهندسي برق 3241 دانشگاه سمنان روزانه
كنترل 1 - مهندسي برق زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3242 روزانه
كنترل 10 - مهندسي برق 3243 دانشگاه شاهرود روزانه
كنترل 1 - مهندسي برق كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3244 روزانه
كنترل 3 - مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3245 روزانه
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كنترل 6 - مهندسي برق 3246 دانشگاه شيراز روزانه
كنترل 5 - مهندسي برق 3247 انشگاه صنعتي اصفهاند روزانه
كنترل 1 - مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3248 روزانه
كنترل 4 - مهندسي برق 3249 دانشگاه صنعتي بابل روزانه
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق كنترل 5 -

 روزانه 3250 تهران -
كنترل 1 - مهندسي برق تبريز -نشگاه صنعتي سهند دا 3251 روزانه
كنترل 3 - مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3252 روزانه
كنترل 7 - مهندسي برق 3253 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه

كنترل 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  مهندسي برق دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3254 روزانه
كنترل و  -يرش با عنوان مهندسي راه آهن پذ

محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن -عاليم   روزانه 3255 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي برق كنترل 1 -
كنترل 6 - مهندسي برق تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3256 روزانه
كنترل 2 - مهندسي برق 3257 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
كنترل 2 - مهندسي برق 3258 دانشگاه كاشان روزانه
كنترل 2 - مهندسي برق 3259 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  مهندسي برق كنترل 2 -

 نوبت دوم 3260 قزوين
كنترل 1 - مهندسي برق 3261 دانشگاه تبريز نوبت دوم
كنترل 3 - مهندسي برق 3262 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

كنترل 1 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي برق 3263 دانشگاه تهران نوبت دوم
كنترل 5 - مهندسي برق 3264 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
كنترل 1 - مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3265 نوبت دوم
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي برق كنترل 2 -

 نوبت دوم 3266 تهران -
كنترل 2 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  مهندسي برق دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3267 نوبت دوم

كنترل 2 - مهندسي برق 3268 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
كنترل 2 - مهندسي برق 3269 دانشگاه كاشان نوبت دوم
كنترل 10 - مهندسي برق 3270 دانشگاه شاهرود پرديس خودگردان

كنترل 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3271 پرديس خودگردان
كنترل 1 - مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3272 پرديس خودگردان

كنترل 2 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي مهندسي برق 3273 دانشگاه صنعتي بابل پرديس خودگردان
كنترل 4 - مهندسي برق تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3274 پرديس خودگردان

 هوش و رباتيك ـمهندسي برق  - 2306
مهندسي برق زمينه هوش ماشين و رباتيك 2 - محل تحصيل پرديس فني 3275 انشگاه تهراند روزانه
مهندسي برق زمينه هوش ماشين و رباتيك 1 - محل تحصيل پرديس فني 3276 دانشگاه تهران نوبت دوم

 سازه ـمهندسي عمران  - 2307
سازه 7 - مهندسي عمران 3277 دانشگاه اروميه روزانه
سازه 2 - مهندسي عمران 3278 دانشگاه اصفهان روزانه
سازه 1 - ندسي عمرانمه همدان -دانشگاه بوعلي سينا  3279 روزانه
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  مهندسي عمران سازه 3 -

 روزانه 3280 قزوين
سازه 3 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3281 روزانه
سازه 3 - مهندسي عمران 3282 دانشگاه تربيت مدرس هروزان

سازه 6 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران 3283 دانشگاه تهران روزانه
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  مهندسي عمران سازه 3 -

 روزانه 3284 )كرج
سازه 4 - مهندسي عمران 3285 دانشگاه زنجان روزانه
سازه 3 - مهندسي عمران 3286 دانشگاه سمنان روزانه
هساز 1 - مهندسي عمران زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3287 روزانه
سازه 3 - مهندسي عمران 3288 دانشگاه شيراز روزانه
سازه 6 - مهندسي عمران 3289 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
سازه 7 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3290 روزانه
سازه 3 - رانمهندسي عم 3291 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

 مهندسي عمران سازه 6 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 روزانه 3292 تهران -
سازه 3 - مهندسي عمران تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3293 روزانه
سازه 3 - مهندسي عمران تهران -يف دانشگاه صنعتي شر 3294 روزانه

هاي  خطوسازه -آهن پذيرش با عنوان مهندسي راه
 روزانه 3295 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران سازه 5 - آهن محل تحصيل دانشكده مهندسي راه - ريلي 

سازه 1 - مهندسي عمران تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3296 روزانه
سازه 7 - ندسي عمرانمه 3297 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
سازه 6 - مهندسي عمران 3298 دانشگاه قم روزانه
سازه 4 - مهندسي عمران سنندج -دانشگاه كردستان  3299 روزانه
سازه 4 - مهندسي عمران 3300 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
سازه 2 - مهندسي عمران 3301 دانشگاه مالير روزانه
سازه 2 - مهندسي عمران بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  3302 روزانه
سازه 4 - مهندسي عمران 3303 دانشگاه يزد روزانه
سازه 1 - مهندسي عمران 3304 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
 مهندسي عمران سازه 3 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 نوبت دوم 3305 قزوين

سازه 3 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3306 نوبت دوم
سازه 1 - مهندسي عمران 3307 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

سازه 2 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران 3308 دانشگاه تهران نوبت دوم
سازه 1 - مهندسي عمران 3309 دانشگاه سمنان نوبت دوم
سازه 1 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3310 نوبت دوم

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران سازه 1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش
 نوبت دوم 3311 تهران -

سازه 5 - مهندسي عمران 3312 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
سازه 1 - مرانمهندسي ع بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  3313 نوبت دوم
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  سازه ـمهندسي عمران  - 2307  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

سازه 5 - مهندسي عمران تهران - دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  3314 غيرانتفاعي
سازه 7 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  مهندسي عمران 3315 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان

سازه 2 - مهندسي عمران 3316 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
 مهندسي عمران سازه 3 -

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 )پرديس خودگردان واقع در كرج

پرديس خودگردان 3317
سازه 1 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل مهندسي عمران 3318 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان

سازه 6 - مهندسي عمران 3319 دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان
سازه 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي عمران 3320 دانشگاه صنعتي بابل پرديس خودگردان

خط و سازه  -عنوان مهندسي راه آهن پذيرش با 
محل تحصيل دانشكده مهندسي راه  -هاي ريلي 

 آهن
پرديس خودگردان 3321 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران سازه 2 -

سازه 1 - مهندسي عمران تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3322 پرديس خودگردان
سازه 4 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د مهندسي عمران 3323 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو 
پرديس خودگردان 3324 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي عمران سازه 2 - دانشگاه در بندرعباس

 زلزله ـمهندسي عمران  - 2308
مهندسي زلزله 3 - مهندسي عمران 3325 نشگاه تربيت مدرسدا روزانه

مهندسي زلزله 2 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران 3326 دانشگاه تهران روزانه
مهندسي زلزله 1 - مهندسي عمران 3327 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي زلزله 3 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3328 روزانه
مهندسي زلزله 2 - ندسي عمرانمه تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3329 روزانه
مهندسي زلزله 2 - مهندسي عمران 3330 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

 مهندسي عمران مهندسي زلزله 4 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 3331

زلزلهمهندسي  1 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3332 روزانه
مهندسي زلزله 1 - مهندسي عمران 3333 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
مهندسي زلزله 1 - مهندسي عمران تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3334 روزانه

ن المللي زلزله شناسي و پژوهشگاه بي مهندسي عمران مهندسي زلزله 2 - زمينه خطرپذيري
 مهندسي زلزله

 روزانه 3335

 مهندسي عمران مهندسي زلزله 6 - زمينه ژيوتكنيك
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و 

 روزانه 3336 مهندسي زلزله

 مهندسي عمران مهندسي زلزله 5 - زمينه سازه
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و 

 مهندسي زلزله
 روزانه 3337

مهندسي زلزله 1 - مهندسي عمران 3338 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
مهندسي زلزله 1 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران 3339 دانشگاه تهران نوبت دوم

مهندسي زلزله 1 - مهندسي عمران 3340 دانشگاه سمنان نوبت دوم
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران لهمهندسي زلز 1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش

 تهران -
 نوبت دوم 3341

مهندسي زلزله 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي عمران 3342 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
 وتكنيكئژ ـمهندسي عمران  - 2309

ژئوتكنيك 2 - مهندسي عمران 3343 دانشگاه اروميه هروزان
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 -

 قزوين
 روزانه 3344

ژئوتكنيك 3 - مهندسي عمران 3345 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
ژئوتكنيك 2 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران 3346 دانشگاه تهران روزانه

 مهندسي عمران ژئوتكنيك 4 -
محل تحصيل (تهران  -رزمي دانشگاه خوا

 )كرج
 روزانه 3347

ژئوتكنيك 2 - مهندسي عمران 3348 دانشگاه زنجان روزانه
ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران 3349 دانشگاه سمنان روزانه
ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران 3350 دانشگاه شاهرود روزانه
ژئوتكنيك 3 - مهندسي عمران انتهر -دانشگاه شهيد بهشتي  3351 روزانه
ژئوتكنيك 7 - مهندسي عمران 3352 دانشگاه شيراز روزانه
ژئوتكنيك 4 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3353 روزانه
ژئوتكنيك 2 - مهندسي عمران 3354 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

 سي عمرانمهند ژئوتكنيك 1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 روزانه 3355 تهران -
ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3356 روزانه
ژئوتكنيك 4 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3357 روزانه
ژئوتكنيك 3 - مهندسي عمران 3358 دانشگاه صنعتي شيراز نهروزا
ژئوتكنيك 7 - مهندسي عمران تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3359 روزانه
ژئوتكنيك 2 - مهندسي عمران 3360 دانشگاه قم روزانه
ژئوتكنيك 3 - مهندسي عمران 3361 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
ژئوتكنيك 2 - مهندسي عمران اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3362 روزانه
ژئوتكنيك 3 - مهندسي عمران بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  3363 روزانه
 مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 نوبت دوم 3364
ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران 3365 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران 3366 دانشگاه سمنان نوبت دوم
ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران 3367 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
ژئوتكنيك 2 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3368 نوبت دوم
ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3369 نوبت دوم
ژئوتكنيك 2 - مهندسي عمران بندر عباس -زگان دانشگاه هرم 3370 نوبت دوم
 مهندسي عمران ژئوتكنيك 4 -

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 
پرديس خودگردان 3371 )پرديس خودگردان واقع در كرج

ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران 3372 دانشگاه شاهرود پرديس خودگردان
ژئوتكنيك 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سي عمرانمهند 3373 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3374 پرديس خودگردان
ژئوتكنيك 3 - مهندسي عمران تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3375 پرديس خودگردان
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  يهاي هيدروليك مهندسي آب و سازه ـمهندسي عمران  - 2310
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

مهندسي آب و سازه هاي  2 -
 روزانه 3376 دانشگاه اروميه مهندسي عمران هيدروليكي

مهندسي آب و سازه هاي  1 - محل تحصيل پرديس فني
 روزانه 3377 دانشگاه تهران مهندسي عمران هيدروليكي

مهندسي آب و سازه هاي  3 -
 روزانه 3378 دانشگاه زنجان مهندسي عمران هيدروليكي

مهندسي آب و سازه هاي  1 -
 روزانه 3379 دانشگاه سمنان مهندسي عمران هيدروليكي

مهندسي آب و سازه هاي  1 -
 روزانه 3380 زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي عمران هيدروليكي

مهندسي آب و سازه هاي  3 -
 روزانه 3381 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران هيدروليكي

مهندسي آب و سازه هاي  1 -
 روزانه 3382 دانشگاه صنعتي بابل مهندسي عمران هيدروليكي

 1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش
مهندسي آب و سازه هاي 

 مهندسي عمران هيدروليكي
گاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانش

 روزانه 3383 تهران -

مهندسي آب و سازه هاي  2 -
 روزانه 3384 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران هيدروليكي

مهندسي آب و سازه هاي  1 -
 روزانه 3385 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي عمران هيدروليكي

زه هاي مهندسي آب و سا 2 -
 روزانه 3386 دانشگاه قم مهندسي عمران هيدروليكي

مهندسي آب و سازه هاي  1 -
 نوبت دوم 3387 دانشگاه سمنان مهندسي عمران هيدروليكي

مهندسي آب و سازه هاي  1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران هيدروليكي

 نوبت دوم 3388 تهران -

 راه و ترابري ـمهندسي عمران  - 2311
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  مهندسي عمران راه و ترابري 2 -

 روزانه 3389 قزوين
راه و ترابري 3 - مهندسي عمران 3390 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

راه و ترابري 2 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران 3391 دانشگاه تهران روزانه
راه و ترابري 3 - مهندسي عمران 3392 دانشگاه زنجان روزانه
راه و ترابري 1 - مهندسي عمران 3393 دانشگاه سمنان روزانه
راه و ترابري 1 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3394 روزانه
راه و ترابري 3 - مهندسي عمران 3395 ه صنعتي بابلدانشگا روزانه

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران راه و ترابري 1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش
 روزانه 3396 تهران -

راه و ترابري 3 - مهندسي عمران تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3397 روزانه
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  رانمهندسي عم راه و ترابري 2 -

 نوبت دوم 3398 قزوين
راه و ترابري 1 - مهندسي عمران 3399 دانشگاه سمنان نوبت دوم
راه و ترابري 1 - مهندسي عمران تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3400 نوبت دوم
تهران  -هران دانشگاه پيام نور استان ت مهندسي عمران راه و ترابري 5 -

 پيام نور 3401 شمال
راه و ترابري 3 - مهندسي عمران تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3402 پرديس خودگردان

 هاي دريايي سواحل بنادر و سازه ـمهندسي عمران  - 2312
سواحل بنادر و سازه هاي  1 - محل تحصيل پرديس فني

 روزانه 3403 دانشگاه تهران مهندسي عمران دريايي

- 2 
سواحل بنادر و سازه هاي 

 روزانه 3404 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي عمران دريايي

سواحل بنادر و سازه هاي  1 -
 روزانه 3405 دانشگاه قم مهندسي عمران دريايي

 مديريت منابع آب ـمهندسي عمران  - 2313
مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3 - 3406 تربيت مدرس دانشگاه روزانه

مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 - محل تحصيل پرديس فني 3407 دانشگاه تهران روزانه
مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 - 3408 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 - 3409 دانشگاه شاهرود روزانه
مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3410 روزانه
مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  3411 روزانه

مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 5 - منابع آب - پذيرش با عنوان مهندسي عمران  3412 رازدانشگاه شي روزانه
مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 3 - 3413 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3414 روزانه

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  عمرانمهندسي  مهندسي و مديريت منابع آب 1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش
 روزانه 3415 تهران -

مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3416 روزانه
مهندسي عمران مهندسي و مديريت منابع آب 1 - 3417 دانشگاه سمنان نوبت دوم
ندسي عمرانمه مهندسي و مديريت منابع آب 1 - 3418 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

 حمل و نقل ـمهندسي عمران  - 2314
 مهندسي عمران حمل ونقل 2 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 روزانه 3419 قزوين

حمل ونقل 3 - مهندسي عمران 3420 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
حمل ونقل 1 - مهندسي عمران تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي  3421 روزانه

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران حمل ونقل 1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران
 روزانه 3422 تهران -

حمل ونقل 2 - مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3423 روزانه
حمل ونقل 4 - مهندسي عمران تهران - ران دانشگاه علم و صنعت اي 3424 روزانه
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  مهندسي عمران حمل ونقل 2 -

 نوبت دوم 3425 قزوين
حمل ونقل 5 - مهندسي عمران آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال  3426 غيرانتفاعي



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  دول كدرشته محلج  53 صفحه فصل دوم  
 

  مديريت ساخت ـمهندسي عمران  - 2315
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

مهندسي عمران مهندسي ومديريت ساخت 1 - محل تحصيل پرديس فني 3427 دانشگاه تهران روزانه
مهندسي عمران مهندسي ومديريت ساخت 1 - 3428 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي عمران مهندسي ومديريت ساخت 5 - تهران -يركبير دانشگاه صنعتي ام 3429 روزانه
مهندسي عمران مهندسي ومديريت ساخت 1 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3430 روزانه

مهندسي عمران مهندسي ومديريت ساخت 1 - محل تحصيل پرديس فني 3431 دانشگاه تهران نوبت دوم
مهندسي عمران مهندسي ومديريت ساخت 1 - تهران -ير دانشگاه صنعتي اميركب 3432 نوبت دوم

 محيط زيست ـمهندسي عمران  -  2316
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 3 - 3433 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - محل تحصيل پرديس فني 3434 دانشگاه تهران روزانه
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - 3435 دانشگاه شاهرود روزانه
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 4 - 3436 دانشگاه شيراز روزانه
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3437 روزانه
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - 3438 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

 مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 3 - ايشپذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گر
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 3439

مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3440 روزانه
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - 3441 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
مهندسي عمران محيط زيست مهندسي 1 - 3442 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - پذيرش با عنوان مهندسي عمران بدون گرايش
 تهران -

 نوبت دوم 3443
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3444 شگاه شيرازدان پرديس خودگردان
مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3445 دانشگاه صنعتي بابل پرديس خودگردان

 ودزيئژ ـمهندسي عمران نقشه برداري  -  2317
ژئودزي 2 - مهندسي عمران نقشه برداري 3446 دانشگاه اصفهان روزانه

ژئودزي 2 - رديس فنيمحل تحصيل پ مهندسي عمران نقشه برداري 3447 دانشگاه تهران روزانه
 مهندسي عمران نقشه برداري ژئودزي 1 - نقشه برداري -پذيرش با عنوان مهندسي عمران

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

 روزانه 3448
ژئودزي 1 - مهندسي عمران نقشه برداري 3449 ندانشگاه اصفها نوبت دوم

ژئودزي 1 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران نقشه برداري 3450 دانشگاه تهران نوبت دوم
 فتوگرامتري ـمهندسي عمران نقشه برداري  - 2318

فتوگرامتري 2 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران نقشه برداري 3451 دانشگاه تهران روزانه
 مهندسي عمران نقشه برداري فتوگرامتري 1 - نقشه برداري -عمرانپذيرش با عنوان مهندسي 

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 روزانه 3452 تهران -

فتوگرامتري 1 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران نقشه برداري 3453 دانشگاه تهران نوبت دوم
 سنجش از دور ـمهندسي عمران نقشه برداري  - 2319

سنجش ازدور 2 - مهندسي عمران نقشه برداري 3454 دانشگاه اصفهان روزانه
سنجش ازدور 2 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران نقشه برداري 3455 دانشگاه تهران روزانه

 مهندسي عمران نقشه برداري سنجش ازدور 1 - نقشه برداري -پذيرش با عنوان مهندسي عمران
الدين طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير

 تهران -
 روزانه 3456

سنجش ازدور 1 - مهندسي عمران نقشه برداري 3457 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
سنجش ازدور 1 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي عمران نقشه برداري 3458 دانشگاه تهران نوبت دوم

 سيستم اطالعات جغرافيايي ـمهندسي عمران نقشه برداري  - 2320
مهندسي عمران نقشه برداري سيستم اطالعات جغرافيايي 2 - حصيل پرديس فنيمحل ت 3459 دانشگاه تهران روزانه

 مهندسي عمران نقشه برداري سيستم اطالعات جغرافيايي 5 - نقشه برداري -پذيرش با عنوان مهندسي عمران
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 3460

مهندسي عمران نقشه برداري سيستم اطالعات جغرافيايي 1 - پرديس فنيمحل تحصيل  3461 دانشگاه تهران نوبت دوم
 مهندسي عمران نقشه برداري سيستم اطالعات جغرافيايي 1 - نقشه برداري -پذيرش با عنوان مهندسي عمران

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

 نوبت دوم 3462

 ساخت و توليد ـسي مكانيك مهند - 2321
ساخت و توليد 3 - مهندسي مكانيك 3463 دانشگاه اروميه روزانه
ساخت و توليد 5 - مهندسي مكانيك 3464 دانشگاه بيرجند روزانه
ساخت و توليد 2 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3465 روزانه
ساخت و توليد 8 - نيكمهندسي مكا 3466 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

ساخت و توليد 6 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي مكانيك 3467 دانشگاه تهران روزانه
ساخت و توليد 2 - مهندسي مكانيك 3468 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
ساخت و توليد 6 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3469 روزانه

ساخت و توليد 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوريهاي نو مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3470 روزانه
ساخت و توليد 3 - مهندسي مكانيك 3471 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

 مهندسي مكانيك ساخت و توليد 3 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك
ه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواج

 تهران -
 روزانه 3472

ساخت و توليد 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3473 روزانه
ساخت و توليد 2 - مهندسي مكانيك تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3474 روزانه
ساخت و توليد 4 - كمهندسي مكاني 3475 دانشگاه كاشان روزانه
ساخت و توليد 1 - مهندسي مكانيك 3476 دانشگاه بيرجند نوبت دوم
ساخت و توليد 2 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3477 نوبت دوم
ساخت و توليد 1 - مهندسي مكانيك 3478 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

ساخت و توليد 2 - س فنيمحل تحصيل پردي مهندسي مكانيك 3479 دانشگاه تهران نوبت دوم
ساخت و توليد 1 - مهندسي مكانيك 3480 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم
ساخت و توليد 5 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3481 نوبت دوم

ساخت و توليد 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3482 نوبت دوم
ساخت و توليد 4 - مهندسي مكانيك 3483 دانشگاه كاشان نوبت دوم
ساخت و توليد 5 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3484 پرديس خودگردان

توليدساخت و  2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مكانيك 3485 دانشگاه صنعتي بابل پرديس خودگردان
ساخت و توليد 1 - مهندسي مكانيك تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3486 پرديس خودگردان
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  مكانيك جامدات ـمهندسي مكانيك  - 2322
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

هدور محل  
 اول دوم

 1 - طراحي كاربردي - پذيرش با عنوان مكانيك 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3487 دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3488 دانشگاه اصفهان مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  7 -
 مكانيك جامدات

 روزانه 3489 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مكانيك
پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك طراحي 

 8 - كاربردي
طراحي كاربردي زمينه 

 روزانه 3490 دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3491 دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  2 -
 مكانيك جامدات

تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك  روزانه 3492

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 روزانه 3493 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 5 - محل تحصيل پرديس فني
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3494 دانشگاه تهران كانيكمهندسي م

 - مهندسي مكانيك  -پذيرش با عنوان نانوفناوري 
 2 - محل تحصيل پرديس فني

طراحي كاربردي زمينه 
 مكانيك جامدات

 روزانه 3495 دانشگاه تهران مهندسي مكانيك
طراحي - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك

فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -كاربردي  - 8 
طراحي كاربردي زمينه 

 روزانه 3496 تهران - ) ع (دانشگاه جامع امام حسين  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات
طراحي - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك

 4 - كاربردي
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3497 بوشهر - دانشگاه خليج فارس  مهندسي مكانيك

- 3 
نه طراحي كاربردي زمي

 مكانيك جامدات
 روزانه 3498 كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  6 -
 مكانيك جامدات

 روزانه 3499 دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك

- 4 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3500 دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك

- 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 نيك جامداتمكا
 روزانه 3501 دانشگاه شاهرود مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  5 -
 مكانيك جامدات

 روزانه 3502 دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك

 1 - پذيرش با عنوان گرايش طراحي كاربردي
طراحي كاربردي زمينه 

انهروز 3503 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات  

- 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3504 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  1 -
 مكانيك جامدات

 روزانه 3505 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك
طراحي  -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 

 4 - اتزمينه ديناميك جامد -كاربردي 
طراحي كاربردي زمينه 

 روزانه 3506 دانشگاه شيراز مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

- 5 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3507 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك

- 4 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3508 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك

 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوريهاي نو
طراحي كاربردي زمينه 

 روزانه 3509 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 3 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 مهندسي مكانيك

طوسي  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين
 تهران -

 روزانه 3510

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3511 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  5 -
 مكانيك جامدات

 روزانه 3512 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3513 دانشگاه صنعتي شيراز سي مكانيكمهند

- 5 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3514 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  3 -
 مكانيك جامدات

 روزانه 3515 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك

- 6 
طراحي كاربردي زمينه 

 روزانه 3516 دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك نيك جامداتمكا

- 5 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 روزانه 3517 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  1 -
 مكانيك جامدات

 روزانه 3518 دانشگاه يزد مهندسي مكانيك

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 نوبت دوم 3519 دانشگاه اصفهان هندسي مكانيكم مكانيك جامدات
طراحي - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك

 3 - كاربردي
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 نوبت دوم 3520 دانشگاه بيرجند مهندسي مكانيك

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 نوبت دوم 3521 دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك

- 2 
راحي كاربردي زمينه ط

تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك مكانيك جامدات  نوبت دوم 3522

 2 - محل تحصيل پرديس فني
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 نوبت دوم 3523 دانشگاه تهران مهندسي مكانيك

 - مهندسي مكانيك  -پذيرش با عنوان نانوفناوري 
 1 - پرديس فنيمحل تحصيل 

طراحي كاربردي زمينه 
 مكانيك جامدات

 نوبت دوم 3524 دانشگاه تهران مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  1 -
 مكانيك جامدات

 نوبت دوم 3525 دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك

- 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 نوبت دوم 3526 دانشگاه شاهرود مهندسي مكانيك

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 نوبت دوم 3527 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  دول كدرشته محلج  55 صفحه فصل دوم  
 

  مكانيك جامدات ـمهندسي مكانيك  - 2322  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 امداتمكانيك ج
 نوبت دوم 3528 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك

 1 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 مهندسي مكانيك

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

 نوبت دوم 3529

طراحي كاربردي زمينه  1 -
 مكانيك جامدات

 نوبت دوم 3530 تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  يكمهندسي مكان

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 نوبت دوم 3531 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

- 6 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
 نوبت دوم 3532 دانشگاه كاشان مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  2 -
 مكانيك جامدات

پرديس خودگردان 3533 دانشگاه اصفهان ندسي مكانيكمه
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 1 - شهر تبريز
طراحي كاربردي زمينه 

پرديس خودگردان 3534 دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
يس خودگردانپرد 3535 دانشگاه زنجان مهندسي مكانيك

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
پرديس خودگردان 3536 دانشگاه سمنان مهندسي مكانيك

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

پرديس خودگردان 3537 دانشگاه شهركرد مهندسي مكانيك مكانيك جامدات

 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
پرديس خودگردان 3538 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك

- 5 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
پرديس خودگردان 3539 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  1 -
 مكانيك جامدات

پرديس خودگردان 3540 تهران -نعتي اميركبير دانشگاه ص مهندسي مكانيك

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
پرديس خودگردان 3541 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه 

 مكانيك جامدات
پرديس خودگردان 3542 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك

 ديناميك كنترل و ارتعاشات ـمهندسي مكانيك  - 2323
 2 - طراحي كاربردي - پذيرش با عنوان مكانيك 

طراحي كاربردي زمينه 
 روزانه 3543 دانشگاه اروميه مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3544 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  انيكمهندسي مك

- 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3545 دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات  روزانه 3546

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3547 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك

 5 - محل تحصيل پرديس فني
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3548 دانشگاه تهران مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  1 -
 ديناميك كنترل و ارتعاشات

 روزانه 3549 دانشگاه سمنان ي مكانيكمهندس

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3550 دانشگاه شاهرود مهندسي مكانيك

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3551 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مكانيك

 طراحي كاربردي زمينه 3 -
 ديناميك كنترل و ارتعاشات

 روزانه 3552 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي مكانيك

- 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 روزانه 3553 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

- 4 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3554 شيرازدانشگاه  مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  4 -
 ديناميك كنترل و ارتعاشات

 روزانه 3555 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 روزانه 3556 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

 1 - يهاي نومحل انجام پروژه، پژوهشكده فناور
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3557 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك

- 3 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3558 دانشگاه صنعتي بابل مهندسي مكانيك

 3 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك
ي زمينه طراحي كاربرد

 مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 روزانه 3559 تهران -

- 5 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3560 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مكانيك

- 6 
طراحي كاربردي زمينه 

 تديناميك كنترل و ارتعاشا
 روزانه 3561 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  2 -
 ديناميك كنترل و ارتعاشات

 روزانه 3562 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك

- 5 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3563 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك

- 2 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3564 دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي زمينه  4 - زمينه مكانيك، ديناميك و ارتعاشات
 ديناميك كنترل و ارتعاشات

 روزانه 3565 دانشگاه يزد مهندسي مكانيك

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 
 نوبت دوم 3566 دانشگاه تبريز مهندسي مكانيك عاشاتديناميك كنترل و ارت

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  مهندسي مكانيك  نوبت دوم 3567
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  ديناميك كنترل و ارتعاشات ـمهندسي مكانيك  - 2323  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته شنام گراي نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3568 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مكانيك

 2 - محل تحصيل پرديس فني
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
وبت دومن 3569 دانشگاه تهران مهندسي مكانيك  

طراحي كاربردي زمينه  1 -
 ديناميك كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم 3570 دانشگاه شاهرود مهندسي مكانيك

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 نوبت دوم 3571 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 3572 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  دسي مكانيكمهن

طراحي كاربردي زمينه  2 -
 ديناميك كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم 3573 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مكانيك

- 1 
طراحي كاربردي زمينه 

 نوبت دوم 3574 دانشگاه ياسوج مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

- 1 
احي كاربردي زمينه طر

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
پرديس خودگردان 3575 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك

 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
پرديس خودگردان 3576 دانشگاه صنعتي بابل مهندسي مكانيك

- 5 
كاربردي زمينه طراحي 

پرديس خودگردان 3577 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك ديناميك كنترل و ارتعاشات

 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي زمينه 

 ديناميك كنترل و ارتعاشات
پرديس خودگردان 3578 رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي مكانيك

 تبديل انرژي ـي مكانيك مهندس - 2324
تبديل انرژي 5 - مهندسي مكانيك 3579 دانشگاه اروميه روزانه
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك 3580 دانشگاه اصفهان روزانه
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك همدان -دانشگاه بوعلي سينا  3581 روزانه
تبديل انرژي 9 - مهندسي مكانيك 3582 ددانشگاه بيرجن روزانه
تبديل انرژي 3 - مهندسي مكانيك 3583 دانشگاه تبريز روزانه
تبديل انرژي 4 - مهندسي مكانيك 3584 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

تبديل انرژي 7 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي مكانيك 3585 دانشگاه تهران روزانه
زمينه ماشين  -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 

 روزانه 3586 دانشگاه تهران مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - محل تحصيل پرديس فني -هاي آبي 
تبديل انرژي 3 - مهندسي مكانيك سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  3587 روزانه
تبديل انرژي 4 - مهندسي مكانيك 3588 دانشگاه سمنان روزانه
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك زاهدان -ه سيستان و بلوچستان دانشگا 3589 روزانه
تبديل انرژي 6 - مهندسي مكانيك 3590 دانشگاه شاهرود روزانه
تبديل انرژي 3 - مهندسي مكانيك 3591 دانشگاه شهركرد روزانه
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3592 روزانه
تبديل انرژي 6 - كانيكمهندسي م تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3593 روزانه
تبديل انرژي 5 - مهندسي مكانيك اهواز -دانشگاه شهيد چمران  3594 روزانه
تبديل انرژي 9 - مهندسي مكانيك 3595 دانشگاه شيراز روزانه
تبديل انرژي 3 - مهندسي مكانيك 3596 دانشگاه صنعتي اروميه روزانه
تبديل انرژي 5 - مهندسي مكانيك 3597 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3598 روزانه
تبديل انرژي 7 - مهندسي مكانيك 3599 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

عتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صن مهندسي مكانيك تبديل انرژي 5 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك
 تهران -

 روزانه 3600
تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3601 روزانه
تبديل انرژي 12 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3602 روزانه
تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك 3603 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
تبديل انرژي 9 - مهندسي مكانيك تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3604 روزانه
تبديل انرژي 5 - مهندسي مكانيك 3605 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
تبديل انرژي 10 - مهندسي مكانيك 3606 دانشگاه كاشان روزانه
تبديل انرژي 5 - مهندسي مكانيك 3607 رشت -دانشگاه گيالن  زانهرو
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3608 روزانه
تبديل انرژي 3 - مهندسي مكانيك بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  3609 روزانه
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك 3610 دانشگاه يزد روزانه
تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك 3611 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
تبديل انرژي 3 - مهندسي مكانيك 3612 دانشگاه بيرجند نوبت دوم
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك 3613 دانشگاه تبريز نوبت دوم

تبديل انرژي 3 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي مكانيك 3614 دانشگاه تهران نوبت دوم
تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك 3615 ندانشگاه سمنا نوبت دوم
تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3616 نوبت دوم
تبديل انرژي 3 - مهندسي مكانيك 3617 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك 3618 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم
تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3619 نوبت دوم

 مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 نوبت دوم 3620

تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3621 نوبت دوم
تبديل انرژي 3 - هندسي مكانيكم 3622 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
تبديل انرژي 10 - مهندسي مكانيك 3623 دانشگاه كاشان نوبت دوم
تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3624 نوبت دوم

تبديل انرژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مكانيك 3625 اروميهدانشگاه  پرديس خودگردان
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك 3626 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

تبديل انرژي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مكانيك سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  3627 پرديس خودگردان
يتبديل انرژ 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مكانيك 3628 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان

تبديل انرژي 6 - مهندسي مكانيك 3629 دانشگاه شاهرود پرديس خودگردان
تبديل انرژي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3630 پرديس خودگردان

تبديل انرژي 5 - نيكمهندسي مكا 3631 دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان
تبديل انرژي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مكانيك 3632 دانشگاه صنعتي بابل پرديس خودگردان
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  تبديل انرژي ـمهندسي مكانيك  - 2324  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

 مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 -
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 

 )تحصيل پرديس جزيره كيش
پرديس خودگردان 3633

تبديل انرژي 6 - مهندسي مكانيك تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3634 پرديس خودگردان
تبديل انرژي 10 - مهندسي مكانيك 3635 كاشان دانشگاه پرديس خودگردان

تبديل انرژي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي مكانيك 3636 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو  -

خودگردان پرديس 3637 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 - دانشگاه در بندرعباس
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك 3638 دانشگاه يزد پرديس خودگردان

 هاي ديناميكي خودرو طراحي سيستم ـمهندسي مكانيك  - 2325
طراحي -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 

محل تحصيل  - سيستمهاي ديناميكي خودرو 
 دانشكده مهندسي خودرو

 روزانه 3639 تهران - گاه علم و صنعت ايران دانش مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 2 -

طراحي -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 
محل تحصيل  - سيستمهاي ديناميكي خودرو 

 دانشكده مهندسي خودرو
پرديس خودگردان 3640 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 2 -

 قواي محركه ـمهندسي مكانيك  - 2326
قواي محركه  -رش با عنوان مهندسي خودرو پذي

 روزانه 3641 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو -
قواي محركه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 

پرديس خودگردان 3642 تهران - شگاه علم و صنعت ايران دان مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو -

 سازه و بدنه ـمهندسي مكانيك  - 2327
 -سازه و بدنه  -پذيرش با عنوان مهندسي خودرو 

 روزانه 3643 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو
 -سازه و بدنه  -دسي خودرو پذيرش با عنوان مهن

پرديس خودگردان 3644 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك مهندسي خودرو 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي خودرو

 هاي ريلي ماشين ـآهن  مهندسي راه - 2329
مهندسي راه اهن ماشين هاي ريلي 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه  3645 روزانه
مهندسي راه اهن ماشين هاي ريلي 2 - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3646 پرديس خودگردان

 مهندسي دريا -  2330
مهندسي دريا 11 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3647 روزانه
يامهندسي در 3 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3648 روزانه
مهندسي دريا 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3649 نوبت دوم
 مهندسي دريا 2 -

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 
 )تحصيل پرديس جزيره كيش

پرديس خودگردان 3650

 روديناميكآئ ـمهندسي هوافضا  - 2331
روديناميكآئ 6 - دسي هوا فضامهن 3651 دانشگاه شيراز روزانه
آئروديناميك 3 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3652 روزانه

 مهندسي هوا فضا آئروديناميك 1 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 3653

آئروديناميك 2 - افضا بدون گرايشپذيرش با عنوان مهندسي هو مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3654 روزانه
آئروديناميك 1 - مهندسي هوا فضا 3655 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

آئروديناميك 2 - محل تحصيل تهران مهندسي هوا فضا 3656 پژوهشگاه فضايي ايران روزانه
آئروديناميك 1 - هوا فضا مهندسي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3657 نوبت دوم

 مهندسي هوا فضا آئروديناميك 1 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 نوبت دوم 3658

آئروديناميك 1 - مهندسي هوا فضا 3659 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
كآئرودينامي 2 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3660 پرديس خودگردان
 مهندسي هوا فضا آئروديناميك 2 -

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 
 )تحصيل پرديس جزيره كيش

پرديس خودگردان 3661

 جلوبرندگي ـمهندسي هوافضا  - 2332
جلوبرندگي 1 - مهندسي هوا فضا 3662 رسدانشگاه تربيت مد روزانه
جلوبرندگي 2 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3663 روزانه

 مهندسي هوا فضا جلوبرندگي 2 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 3664

جلوبرندگي 3 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3665 روزانه
 مهندسي هوا فضا جلوبرندگي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 )شاهين شهر اصفهان

 روزانه 3666
گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

زانهرو 3667 پژوهشگاه فضايي ايران مهندسي هوا فضا جلوبرندگي 1 - محل تحصيل تهران -پيشرانش   

جلوبرندگي 1 - مهندسي هوا فضا 3668 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
جلوبرندگي 1 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3669 نوبت دوم

 مهندسي هوا فضا جلوبرندگي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 )شاهين شهر اصفهان
 نوبت دوم 3670

جلوبرندگي 2 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3671 پرديس خودگردان
 مهندسي هوا فضا جلوبرندگي 2 -

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 
 )تحصيل پرديس جزيره كيش

پرديس خودگردان 3672

 سازه ـمهندسي هوافضا  - 2333
سازه 4 - مهندسي هوا فضا تهران -اه صنعتي اميركبير دانشگ 3673 روزانه

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا سازه 2 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
 تهران -

 روزانه 3674
سازه 2 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3675 روزانه
سازه 2 - مهندسي هوا فضا 3676 هددانشگاه فردوسي مش روزانه

محل تحصيل  - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا 
 روزانه 3677 پژوهشگاه فضايي ايران مهندسي هوا فضا سازه 1 - تهران

سازه 2 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3678 نوبت دوم
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  سازه ـمهندسي هوافضا  - 2333  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته م گرايشنا نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

سازه 1 - مهندسي هوا فضا 3679 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
سازه 2 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3680 پرديس خودگردان
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا سازه 2 -

پرديس خودگردان 3681 )حصيل پرديس جزيره كيشت

 ديناميك پرواز و كنترل ـمهندسي هوافضا  - 2334
مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - 3682 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3683 روزانه

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 5 - عنوان مهندسي هوافضا پذيرش با
 روزانه 3684 تهران -

مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 2 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3685 روزانه
مكانيك پرواز  -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

محل  -يط در انتهاي دفترچه شرا -وكنترل 
 تحصيل تهران

 روزانه 3686 دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 2 -

مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - 3687 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير 3688 نوبت دوم

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
 نوبت دوم 3689 تهران -

مكانيك پرواز -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
محل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -وكنترل 

 تحصيل تهران
 نوبت دوم 3690 دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي هوا فضا پرواز و كنترل ديناميك 2 -

مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3691 پرديس خودگردان
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 2 -

پرديس خودگردان 3692 )يشتحصيل پرديس جزيره ك

 اكتشاف ـمهندسي معدن  - 2335
مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2 - 3693 دانشگاه اروميه روزانه

اكتشاف معدن  -پذيرش با عنوان مهندسي معدن 
 روزانه 3694 دانشگاه تهران مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 4 - محل تحصيل پرديس فني -

مهندسي معدن معدني اكتشاف مواد 8 - 3695 دانشگاه شاهرود روزانه
مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 - پذيرش با عنوان گرايش اكتشاف كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3696 روزانه

مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2 - تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3697 روزانه
شاف معدن اكت -پذيرش با عنوان مهندسي معدن 

 نوبت دوم 3698 دانشگاه تهران مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 - محل تحصيل پرديس فني -
مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 4 - 3699 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 - پذيرش با عنوان گرايش اكتشاف كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3700 يس خودگردانپرد
 استخراج ـمهندسي معدن  -  2336

مهندسي معدن استخراج مواد معدني 3 - 3701 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
مهندسي معدن استخراج مواد معدني 4 - استخراج مواد معدني - مهندسي معدن 3702 دانشگاه شاهرود روزانه

مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - پذيرش با عنوان گرايش استخراج كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3703 روزانه
مهندسي معدن استخراج مواد معدني 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3704 روزانه
مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - 3705 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

مهندسي معدن استخراج مواد معدني 2 - استخراج مواد معدني- مهندسي معدن 3706 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
مهندسي معدن استخراج مواد معدني 2 - پذيرش با عنوان استخراج معدن تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3707 نوبت دوم

مهندسي معدن استخراج مواد معدني 4 - 3708 دانشگاه شاهرود پرديس خودگردان
 معدني فرآوري مواد ـمهندسي معدن  - 2337

مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 3 - محل تحصيل پرديس فني 3709 دانشگاه تهران روزانه
مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 2 - 3710 دانشگاه شاهرود روزانه
مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3711 روزانه
معدنمهندسي  فرآوري مواد معدني 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3712 روزانه
مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3713 روزانه

مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - محل تحصيل پرديس فني 3714 دانشگاه تهران نوبت دوم
مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - 3715 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3716 نوبت دوم

 مكانيك سنگ ـمهندسي معدن  - 2338
مكانيك سنگ 3 - مهندسي معدن 3717 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
مكانيك سنگ 3 - مهندسي معدن 3718 دانشگاه شاهرود روزانه
سنگ مكانيك 2 - مهندسي معدن كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3719 روزانه
مكانيك سنگ 1 - مهندسي معدن 3720 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
مكانيك سنگ 1 - مهندسي معدن 3721 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

 پليمر ـمهندسي پليمر  - 2339
پذيرش با عنوان مهندسي فرايندهاي 

 روزانه 3722 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر ندسي پليمرمه 3 - پليمريزاسيون
مهندسي پليمر 6 - مهندسي پليمر 3723 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

مهندسي پليمر 2 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي پليمر 3724 دانشگاه تهران روزانه
مهندسي پليمر 3 - مهندسي پليمر 3725 دانشگاه صنعتي اصفهان انهروز

فرايندهاي -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر
موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و  مهندسي پليمر مهندسي پليمر 1 - پليمريزاسيون

 روزانه 3726 تهران -پوشش 
صنايع پليمر 11 - مهندسي پليمر تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3727 روزانه

نانو  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري نانو 
 روزانه 3728 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر صنايع پليمر 1 - مهندسي پليمر

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر صنايع پليمر 2 -
 روزانه 3729 )تحصيل بندر ماهشهر

صنايع پليمر 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده رنگ و پليمر رمهندسي پليم تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3730 روزانه
صنايع پليمر 4 - مهندسي پليمر تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3731 روزانه

صنايع پليمر 4 - پژوهش محور مهندسي پليمر پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي 3732 روزانه
مهندسي پليمر 2 - مهندسي پليمر 3733 دانشگاه تربيت مدرس ومنوبت د

نانو  -پذيرش با عنوان مهندسي فناوري نانو 
 نوبت دوم 3734 تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر صنايع پليمر 1 - مهندسي پليمر



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  دول كدرشته محلج  59 صفحه فصل دوم  
 

  پليمر ـمهندسي پليمر  - 2339  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

 مهندسي پليمر صنايع پليمر 2 -
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 )تحصيل بندر ماهشهر
 نوبت دوم 3735

صنايع پليمر 3 - مهندسي پليمر تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3736 نوبت دوم
 مهندسي پليمر مهندسي پليمر 7 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 3737
صنايع پليمر 1 - مهندسي پليمر تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3738 پرديس خودگردان

 رنگ ـمهندسي پليمر  - 2341
مهندسي پليمر مهندسي پليمر صنايع رنگ 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3739 روزانه

مهندسي پليمر يمر صنايع رنگمهندسي پل 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده رنگ و پليمر تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3740 روزانه
علوم و فناوري -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر

 مهندسي پليمر مهندسي پليمر صنايع رنگ 1 - چاپ
موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و 

 روزانه 3741 تهران -پوشش 

 مهندسي پليمر ندسي پليمر صنايع رنگمه 6 - پذيرش با عنوان مهندسي صنايع رنگ
موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و 

 تهران -پوشش 
 روزانه 3742

مهندسي پليمر مهندسي پليمر صنايع رنگ 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3743 نوبت دوم
 منابع آب ـمهندسي محيط زيست  - 2343

ابع آبمن 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست 3744 دانشگاه تهران روزانه
منابع آب 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست 3745 دانشگاه تهران نوبت دوم

 آب و فاضالب ـمهندسي محيط زيست  - 2344
آب و فاضالب 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست 3746 تهران دانشگاه روزانه

آب و فاضالب 3 - مهندسي محيط زيست تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3747 روزانه
آب و فاضالب 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست 3748 دانشگاه تهران نوبت دوم

 مواد زايد جامد ـمهندسي محيط زيست  - 2345
مواد زايد جامد 5 - ست تهرانمحل تحصيل دانشكده محيط زي مهندسي محيط زيست 3749 دانشگاه تهران روزانه

مواد زايد جامد 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست 3750 دانشگاه تهران نوبت دوم
 آلودگي هوا ـمهندسي محيط زيست  - 2346

آلودگي هوا 3 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست 3751 دانشگاه تهران روزانه
آلودگي هوا 3 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست 3752 دانشگاه تهران نوبت دوم

 بيوالكتريك ـمهندسي پزشكي  - 2347
بيوالكتريك 3 - مهندسي پزشكي 3753 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
بيوالكتريك 1 - پزشكي مهندسي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  3754 روزانه
بيوالكتريك 2 - مهندسي پزشكي 3755 دانشگاه سمنان روزانه

بيوالكتريك 2 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي پزشكي 3756 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه
بيوالكتريك 2 - مهندسي پزشكي 3757 دانشگاه شيراز روزانه
لكتريكبيوا 5 - مهندسي پزشكي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3758 روزانه

 مهندسي پزشكي بيوالكتريك 3 - پذيرش با عنوان مهندسي برق
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 3759

بيوالكتريك 2 - مهندسي پزشكي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3760 روزانه
ريكبيوالكت 1 - مهندسي پزشكي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3761 روزانه

زمينه  -پذيرش با عنوان مهندسي برق 
 روزانه 3762 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 1 - بيوالكتريك

بيوالكتريك 1 - مهندسي پزشكي 3763 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
بيوالكتريك 2 - فترچهشرايط در انتهاي د مهندسي پزشكي 3764 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

بيوالكتريك 2 - مهندسي پزشكي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3765 نوبت دوم
بيوالكتريك 2 - مهندسي پزشكي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3766 نوبت دوم

ريكبيوالكت  زمينه-عنوان مهندسي برق پذيرش با بيوالكتريك 1 - مهندسي پزشكي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3767 پرديس خودگردان
 بيومكانيك ـمهندسي پزشكي  - 2348

بيومكانيك 4 - مهندسي پزشكي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3768 روزانه
بيومكانيك 4 - مهندسي پزشكي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3769 روزانه

زمينه  -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 
 روزانه 3770 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي بيومكانيك 2 - بيومكانيك

بيومكانيك 3 - مهندسي پزشكي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3771 نوبت دوم
بيومكانيك 2 - مهندسي پزشكي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3772 نوبت دوم

زمينه  -پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك 
پرديس خودگردان 3773 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي پزشكي بيومكانيك 2 - بيومكانيك

 بيومتريال ـمهندسي پزشكي  - 2349
بيومتريال 3 - مهندسي پزشكي 3774 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
بيومتريال 6 - شكيمهندسي پز تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3775 روزانه
 مهندسي پزشكي بيومتريال 5 -

مشكين دشت  - پژوهشگاه مواد و انرژي 
 كرج

 روزانه 3776
بيومتريال 6 - مهندسي پزشكي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3777 نوبت دوم

 مهندسي صنايع - 2350
مهندسي صنايع 2 - همدان -نا دانشگاه بوعلي سي 3778 روزانه
مهندسي صنايع 3 - 3779 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

مهندسي صنايع 5 - محل تحصيل پرديس فني 3780 دانشگاه تهران روزانه
مهندسي صنايع 8 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  تهران - ) ع (دانشگاه جامع امام حسين  3781 روزانه

مهندسي صنايع 4 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  3782 روزانه
مهندسي صنايع 2 - شرايط در انتهاي دفترچه 3783 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه

مهندسي صنايع 7 - 3784 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
مهندسي صنايع 13 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3785 روزانه
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  دسي صنايعمهن 4 -

 تهران -
 روزانه 3786

مهندسي صنايع 3 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3787 روزانه
پذيرش با عنوان گرايش مديريت سيستم و بهره 

 روزانه 3788 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع 4 - وري
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  صنايعمهندسي  - 2350  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

پذيرش با عنوان گرايش مهندسي سيستم هاي 
 روزانه 3789 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع 7 - اقتصادي و اجتماعي

صنايعمهندسي  14 - پذيرش با عنوان گرايش صنايع تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3790 روزانه
مهندسي صنايع 2 - 3791 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
مهندسي صنايع 7 - سنندج -دانشگاه كردستان  3792 روزانه
مهندسي صنايع 12 - 3793 دانشگاه يزد روزانه
مهندسي صنايع 1 - 3794 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

مهندسي صنايع 2 - محل تحصيل پرديس فني 3795 دانشگاه تهران نوبت دوم
مهندسي صنايع 1 - شرايط در انتهاي دفترچه 3796 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

مهندسي صنايع 3 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3797 نوبت دوم
لدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير ا مهندسي صنايع 1 -

 نوبت دوم 3798 تهران -
مهندسي صنايع 2 - پذيرش با عنوان گرايش صنايع تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3799 نوبت دوم

پذيرش با عنوان گرايش مهندسي سيستم هاي 
 نوبت دوم 3800 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع 1 - اقتصادي و اجتماعي

ندسي صنايعمه 2 - 3801 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
مهندسي صنايع 2 - 3802 دانشگاه يزد نوبت دوم
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران  مهندسي صنايع 5 -

 پيام نور 3803 تحصيالت تكميلي تهران

دانشگاه غير انتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع 5 -
يرانتفاعيغ 3804 بابل -  

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي صنايع 7 -
پرديس خودگردان 3805 )خودگردان كيش

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي صنايع 5 -
پرديس خودگردان 3806 )خودگردان البرز كرج

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع 4 -
پرديس خودگردان 3807 )واقع در كرجپرديس خودگردان 

مهندسي صنايع 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  3808 پرديس خودگردان
مهندسي صنايع 2 - شرايط در انتهاي دفترچه 3809 تهران - دانشگاه شاهد  پرديس خودگردان

هره پذيرش با عنوان گرايش مديريت سيستم و ب
پرديس خودگردان 3810 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع 2 - وري

پذيرش با عنوان گرايش مهندسي سيستم هاي 
پرديس خودگردان 3811 تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي صنايع 2 - اقتصادي و اجتماعي

مهندسي صنايع 1 - پذيرش با عنوان گرايش صنايع تهران - شگاه علم و صنعت ايران دان 3812 پرديس خودگردان
مهندسي صنايع 12 - 3813 دانشگاه يزد پرديس خودگردان

 مخازن ـمهندسي نفت  - 2353
مهندسي نفت مخازن 2 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3814 روزانه

مهندسي نفت مخازن 4 - پذيرش با عنوان مهندسي نفت 3815 تدانشگاه صنعت نف روزانه
مهندسي نفت مخازن 7 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3816 روزانه

مهندسي نفت مخازن 5 - اكتشاف نفت -پذيرش با عنوان مهندسي نفت  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3817 روزانه
مهندسي نفت مخازن 3 - تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3818 روزانه
مهندسي نفت مخازن 2 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3819 روزانه
مهندسي نفت مخازن 1 - تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3820 نوبت دوم

مهندسي نفت مخازن 4 - اكتشاف نفت -پذيرش با عنوان مهندسي نفت  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3821 پرديس خودگردان
نمهندسي نفت مخاز 7 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3822 پرديس خودگردان

 نرم افزار ـمهندسي كامپيوتر  - 2354
نرم افزار 3 - مهندسي كامپيوتر 3823 دانشگاه اصفهان روزانه

سيستم هاي  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
 روزانه 3824 نشگاه تهراندا مهندسي كامپيوتر نرم افزار 4 - محل تحصيل پرديس فني -نرم افزاري 

نرم افزار 3 - مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3825 روزانه
نرم افزار 4 - مهندسي كامپيوتر 3826 دانشگاه شيراز روزانه
نرم افزار 2 - مهندسي كامپيوتر 3827 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
نرم افزار 2 - مهندسي كامپيوتر تهران -ه صنعتي اميركبير دانشگا 3828 روزانه
نرم افزار 5 - مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3829 روزانه
نرم افزار 7 - مهندسي كامپيوتر تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3830 روزانه
نرم افزار 4 - مهندسي كامپيوتر 3831 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
رم افزارن 2 - مهندسي كامپيوتر 3832 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

سيستم هاي  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
 نوبت دوم 3833 دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر نرم افزار 2 - محل تحصيل پرديس فني -نرم افزاري 

نرم افزار 2 - مهندسي كامپيوتر تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3834 نوبت دوم
نرم افزار 3 - مهندسي كامپيوتر 3835 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
نرم افزار 3 - مهندسي كامپيوتر 3836 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

نرم افزار 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3837 پرديس خودگردان
نرم افزار 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي كامپيوتر 3838 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

نرم افزار 2 - مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3839 پرديس خودگردان
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر نرم افزار 2 -

پرديس خودگردان 3840 )جزيره كيش تحصيل پرديس

 هاي كامپيوتري معماري سيستم ـمهندسي كامپيوتر  -  2355
هاي كامپيوتري معماري سيستم 4 - پذيرش با عنوان گرايش معماري كامپيوتر مهندسي كامپيوتر 3841 دانشگاه اصفهان روزانه

معماري  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
هاي كامپيوتري معماري سيستم 5 - ل پرديس فنيمحل تحصي - كامپيوتر   روزانه 3842 دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 - مهندسي كامپيوتر كرمانشاه -دانشگاه رازي  3843 روزانه
هاي كامپيوتري معماري سيستم 3 - مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3844 هروزان
هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 - مهندسي كامپيوتر 3845 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 - مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3846 روزانه
هاي كامپيوتري معماري سيستم 8 - مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3847 روزانه
هاي كامپيوتري معماري سيستم 4 - مهندسي كامپيوتر تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3848 روزانه

هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 - پذيرش با عنوان گرايش معماري كامپيوتر مهندسي كامپيوتر 3849 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
 معماري -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 

هاي كامپيوتري معماري سيستم 2 - محل تحصيل پرديس فني - كامپيوتر   نوبت دوم 3850 دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  دول كدرشته محلج  61 صفحه فصل دوم  
 

  هاي كامپيوتري معماري سيستم ـمهندسي كامپيوتر  - 2355  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

هاي كامپيوتري معماري سيستم 4 - پذيرش با عنوان گرايش معماري كامپيوتر مهندسي كامپيوتر 3851 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
هاي كامپيوتري معماري سيستم 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي كامپيوتر كرمانشاه -دانشگاه رازي  3852 پرديس خودگردان

هاي كامپيوتري معماري سيستم 3 - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  مهندسي كامپيوتر تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3853 پرديس خودگردان
هاي كامپيوتري معماري سيستم 3 -  مهندسي كامپيوتر

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 
 )تحصيل پرديس جزيره كيش

پرديس خودگردان 3854
هاي كامپيوتري ستممعماري سي 3 - مهندسي كامپيوتر تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3855 پرديس خودگردان

 هوش مصنوعي ـمهندسي كامپيوتر  - 2356
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 3856 دانشگاه اصفهان روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  3857 روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 3858 دانشگاه تبريز روزانه

هوش  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
 روزانه 3859 دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - محل تحصيل پرديس فني -مصنوعي 

كامپيوترمهندسي  هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 3860 دانشگاه زنجان روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 3861 دانشگاه سمنان روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  3862 روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - 3863 دانشگاه شيراز روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 3864 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3865 روزانه

هوش  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر
 مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - مصنوعي

عتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صن
 تهران -

 روزانه 3866
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 7 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3867 روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3868 روزانه
ترمهندسي كامپيو هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 3869 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - 3870 دانشگاه يزد روزانه
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - 3871 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - 3872 دانشگاه تبريز نوبت دوم

هوش  -نوان مهندسي كامپيوتر پذيرش با ع
 نوبت دوم 3873 دانشگاه تهران مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - محل تحصيل پرديس فني -مصنوعي 

هوش  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر
 مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - مصنوعي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

 نوبت دوم 3874
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 3875 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 3876 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب 3877 پرديس خودگردان
مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3878 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3879 پرديس خودگردان
 مهندسي كامپيوتر باتيكزهوش مصنوعي و ر 1 -

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 
 )تحصيل پرديس جزيره كيش

پرديس خودگردان 3880

 مهندسي مواد و متالورژي -  2359
 مهندسي مواد و متالورژي 3 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 روزانه 3881
مهندسي مواد و متالورژي 5 - 3882 دانشگاه تبريز روزانه

مهندسي مواد و متالورژي 3 - محل تحصيل گروه شناسايي و انتخاب مواد 3883 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
- پذيرش با عنوان مهندسي متالوژي و مواد 

 روزانه 3884 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد و متالورژي 3 - گرايش سراميك
- اد پذيرش با عنوان مهندسي متالوژي و مو

 روزانه 3885 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد و متالورژي 3 - -گرايش خوردگي 
مهندسي مواد و متالورژي 6 - محل تحصيل پرديس فني 3886 دانشگاه تهران روزانه

مهندسي مواد و متالورژي 2 - سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  3887 روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 4 - 3888 انشگاه سمناند روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 5 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  3889 روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 7 - 3890 دانشگاه شيراز روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 12 - 3891 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 2 - تهران -ي اميركبير دانشگاه صنعت 3892 روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 4 - 3893 دانشگاه صنعتي بابل روزانه

 مهندسي مواد و متالورژي 3 - پذيرش با عنوان مهندسي مواد
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 روزانه 3894

مهندسي مواد و متالورژي 7 - بريزت -دانشگاه صنعتي سهند  3895 روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 9 - پذيرش با عنوان مهندسي مواد تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3896 روزانه

مهندسي مواد و متالورژي 8 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3897 روزانه
مهندسي مواد و متالورژي 2 - 3898 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

مهندسي مواد و متالورژي 5 - با عنوان مهندسي موادپذيرش  3899 دانشگاه يزد روزانه
 مهندسي مواد و متالورژي 8 -

مشكين دشت  - پژوهشگاه مواد و انرژي 
 كرج

 روزانه 3900

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  مهندسي مواد و متالورژي 2 -
 قزوين

 نوبت دوم 3901
اد و متالورژيمهندسي مو 3 - 3902 دانشگاه تبريز نوبت دوم

 - پذيرش با عنوان مهندسي متالوژي و مواد 
 نوبت دوم 3903 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد و متالورژي 1 - گرايش خوردگي

- پذيرش با عنوان مهندسي متالوژي و مواد 
 نوبت دوم 3904 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد و متالورژي 1 - گرايش سراميك

مهندسي مواد و متالورژي 1 - محل تحصيل گروه شناسايي و انتخاب مواد 3905 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
مهندسي مواد و متالورژي 3 - محل تحصيل پرديس فني 3906 دانشگاه تهران نوبت دوم

مهندسي مواد و متالورژي 2 - 3907 دانشگاه سمنان نوبت دوم
ندسي مواد و متالورژيمه 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3908 نوبت دوم

 مهندسي مواد و متالورژي 1 - پذيرش با عنوان مهندسي مواد
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 تهران -
 نوبت دوم 3909

مهندسي مواد و متالورژي 3 - تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3910 نوبت دوم
مهندسي مواد و متالورژي 4 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3911 نوبت دوم
مهندسي مواد و متالورژي 2 - 3912 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  دول كدرشته محلج  62 صفحه فصل دوم  
 

  مهندسي مواد و متالورژي - 2359  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
لاو دوم  

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي مواد و متالورژي 5 -
پرديس خودگردان 3913 )خودگردان البرز كرج

مهندسي مواد و متالورژي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  3914 پرديس خودگردان
مهندسي مواد و متالورژي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3915 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
مهندسي مواد و متالورژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3916 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

مهندسي مواد و متالورژي 12 - 3917 دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان
يمهندسي مواد و متالورژ 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3918 پرديس خودگردان
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد و متالورژي 8 -

پرديس خودگردان 3919 )تحصيل پرديس جزيره كيش
مهندسي مواد و متالورژي 3 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3920 پرديس خودگردان

 شيميمهندسي  - 2360
مهندسي شيمي 3 - 3921 دانشگاه اراك روزانه
مهندسي شيمي 4 - 3922 دانشگاه اصفهان روزانه
مهندسي شيمي 3 - 3923 دانشگاه تبريز روزانه

گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي
 روزانه 3924 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي 3 - طراحي، شبيه سازي و كنترل فرايندها

گرايش پديده  -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي
 روزانه 3925 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي 3 - هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي
گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي

ترموديناميك، سينتيك و طراحي راكتورهاي 
 شيميايي

- 2 
 

 روزانه 3926 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي

مهندسي شيمي 4 - صيل پرديس فنيمحل تح 3927 دانشگاه تهران روزانه
مهندسي شيمي 5 - بوشهر - دانشگاه خليج فارس  3928 روزانه

پذيرش با عنوان گرايش ترموديناميك ، سينتيك 
 روزانه 3929 كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي 2 - و طراحي راكتورهاي شيميايي

ش پديده انتقال و پذيرش با عنوان گراي
 روزانه 3930 كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي 1 - فرآيندهاي جداسازي

پذيرش با عنوان گرايش طراحي،شبيه سازي و 
 روزانه 3931 كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي 5 - كنترل فرآيند

مهندسي شيمي 10 - 3932 دانشگاه سمنان روزانه
ميمهندسي شي 2 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3933 روزانه

مهندسي شيمي 5 - پذيرش با عنوان گرايش پديده هاي انتقال كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  3934 روزانه
مهندسي شيمي 9 - 3935 دانشگاه شيراز روزانه

پديده هاي  -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي
 روزانه 3936 شگاه صنعت نفتدان مهندسي شيمي 3 - انتقال

مهندسي شيمي 7 - 3937 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
مهندسي شيمي 13 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3938 روزانه
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي 2 -

 روزانه 3939 )تحصيل بندر ماهشهر
سينتيك و پذيرش با عنوان گرايشهاي ترمو

كاتاليست و پديده هاي انتقال و فرآيندهاي 
 جداسازي

- 8 
 

 روزانه 3940 دانشگاه صنعتي بابل مهندسي شيمي

مهندسي شيمي 10 - تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3941 روزانه
مهندسي شيمي 5 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3942 روزانه

مهندسي شيمي 2 - ل تهرانمحل تحصي -شرايط در انتهاي دفترچه  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3943 روزانه
مهندسي شيمي 10 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3944 روزانه

پذيرش با عنوان گرايش پديده هاي انتقال 
 روزانه 3945 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي 12 - وفرآيندهاي جداسازي

مهندسي شيمي 10 - 3946 نشگاه كاشاندا روزانه
مهندسي شيمي 9 - 3947 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه

مهندسي شيمي 5 - پيشرفته - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي  3948 دانشگاه ياسوج روزانه
پذيرش با عنوان مهندسي شيمي گرايش مهندسي 

وزانهر 3949 پژوهشگاه صنعت نفت مهندسي شيمي 2 - پژوهش محور - شيمي   

مهندسي شيمي 4 - پژوهش محور سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 3950 روزانه
مهندسي شيمي 3 - 3951 دانشگاه اراك نوبت دوم
مهندسي شيمي 2 - 3952 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
مهندسي شيمي 2 - 3953 دانشگاه تبريز نوبت دوم

يش پديده گرا -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي
 نوبت دوم 3954 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي 1 - هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي
گرايش طراحي،  - پذيرش با عنوان مهندس شيمي
 نوبت دوم 3955 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي 1 - شبيه سازي و كنترل فرايندها

گرايش  -پذيرش با عنوان مهندسي شيمي
سينتيك و طراحي راكتورهاي ترموديناميك، 

 -شيميايي 
- 1 

 
 نوبت دوم 3956 دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي

مهندسي شيمي 2 - محل تحصيل پرديس فني 3957 دانشگاه تهران نوبت دوم
مهندسي شيمي 5 - 3958 دانشگاه سمنان نوبت دوم
مهندسي شيمي 1 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  3959 نوبت دوم
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي 2 -

 نوبت دوم 3960 )تحصيل بندر ماهشهر
مهندسي شيمي 3 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3961 نوبت دوم
مهندسي شيمي 6 - تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3962 نوبت دوم

مهندسي شيمي 2 - ل تهرانمحل تحصي -شرايط در انتهاي دفترچه  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3963 نوبت دوم
مهندسي شيمي 2 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3964 نوبت دوم

پذيرش با عنوان گرايش پديده هاي انتقال 
 نوبت دوم 3965 دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي 8 - وفرآيندهاي جداسازي

يمهندسي شيم 10 - 3966 دانشگاه كاشان نوبت دوم
مهندسي شيمي 2 - پيشرفته - پذيرش با عنوان مهندسي شيمي  3967 دانشگاه ياسوج نوبت دوم

مهندسي شيمي 4 - 3968 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
پذيرش با عنوان گرايش طراحي،شبيه سازي و 

محل تحصيل پرديس خودگردان  -كنترل فرآيند 
 دانشگاه

- 1 
 

پرديس خودگردان 3969 كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  دول كدرشته محلج  63 صفحه فصل دوم  
 

  يشيممهندسي  - 2360  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

 -پذيرش با عنوان گرايش فرآيندهاي جداسازي 
پرديس خودگردان 3970 دانشگاه سمنان مهندسي شيمي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
مهندسي شيمي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 3971 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

مهندسي شيمي 7 - 3972 دانشگاه صنعتي اصفهان پرديس خودگردان
مهندسي شيمي 8 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  3973 دگردانپرديس خو
مهندسي شيمي 10 - 3974 دانشگاه كاشان پرديس خودگردان

 پليمر ـمهندسي شيمي  -  2361
مهندسي پليمر 1 - مهندسي شيمي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3975 روزانه
مهندسي پليمر 1 - مهندسي شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3976 روزانه
مهندسي پليمر 1 - ميمهندسي شي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  3977 نوبت دوم

 بيوتكنولوژي ـمهندسي شيمي  - 2362
بيوتكنولوژي 2 - مهندسي شيمي 3978 دانشگاه اصفهان روزانه
بيوتكنولوژي 8 - مهندسي شيمي 3979 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
بيوتكنولوژي 3 - مهندسي شيمي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  3980 روزانه
بيوتكنولوژي 3 - مهندسي شيمي 3981 دانشگاه صنعتي بابل روزانه
بيوتكنولوژي 2 - مهندسي شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  3982 روزانه

بيوتكنولوژي 1 - محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه  مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3983 روزانه
محيط زيست 1 - حورپژوهش م مهندسي شيمي 3984 پژوهشگاه صنعت نفت روزانه

بيوتكنولوژي 1 - مهندسي شيمي 3985 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
بيوتكنولوژي 1 - مهندسي شيمي 3986 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
بيوتكنولوژي 1 - مهندسي شيمي 3987 دانشگاه صنعتي بابل نوبت دوم

بيوتكنولوژي 1 - محل تحصيل تهران -نتهاي دفترچه شرايط در ا مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر 3988 نوبت دوم
بيوتكنولوژي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي شيمي 3989 دانشگاه صنعتي بابل پرديس خودگردان

 نانومواد ـفنّاوري نانو  -  2363
نانومواد 3 - فناوري نانو 3990 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

 -مهندسي مواد  -پذيرش با عنوان نانوفناوري 
 روزانه 3991 دانشگاه تهران فنّاوري نانو نانومواد 2 - محل تحصيل پرديس فني

نانومواد 3 - فناوري نانو 3992 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
از  -پذيرش با عنوان فناوري نانو بدون گرايش 

محل تحصيل  -يه زمينه هاي تخصصي كل
 پژوهشكده علوم و فناوري نانو

 روزانه 3993 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فنّاوري نانو نانومواد 2 -

 -مهندسي مواد  -پذيرش با عنوان نانوفناوري 
 نوبت دوم 3994 دانشگاه تهران فنّاوري نانو نانومواد 1 - محل تحصيل پرديس فني

 يكوننانوالكتر ـي نانو فنّاور - 2364
مهندسي  -پذيرش با عنوان نانوفناوري 

 روزانه 3995 دانشگاه تهران فنّاوري نانو نانوالكترونيك 2 - محل تحصيل پرديس فني - الكترونيك 
از  -پذيرش با عنوان فناوري نانو بدون گرايش 

محل تحصيل  -كليه زمينه هاي تخصصي 
 پژوهشكده علوم و فناوري نانو

 روزانه 3996 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فنّاوري نانو نانوالكترونيك 1 -

نانوالكترونيك 2 - فناوري نانو 3997 دانشگاه كاشان روزانه
مهندسي  -پذيرش با عنوان نانوفناوري 

 نوبت دوم 3998 دانشگاه تهران فنّاوري نانو نانوالكترونيك 1 - محل تحصيل پرديس فني - الكترونيك 
نانوالكترونيك 2 - فناوري نانو 3999 دانشگاه كاشان نوبت دوم

 كاربرد پرتوها ـاي  مهندسي هسته - 2365
كاربرد پرتوها 3 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4000 روزانه
كاربرد پرتوها 2 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4001 روزانه
كاربرد پرتوها 1 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه صنعتي شريف  4002 روزانه
 مهندسي هسته اي كاربرد پرتوها 12 -

پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان 
 انرژي اتمي

 روزانه 4003
كاربرد پرتوها 1 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4004 پرديس خودگردان

 راكتور ـاي  مهندسي هسته - 2366
راكتور 4 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4005 روزانه
راكتور 3 - مهندسي هسته اي 4006 دانشگاه شيراز روزانه
راكتور 2 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4007 روزانه
راكتور 1 - مهندسي هسته اي تهران -ي شريف دانشگاه صنعت 4008 روزانه
پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان  مهندسي هسته اي راكتور 3 -

 انرژي اتمي
 روزانه 4009

چرخه سوخت 3 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4010 روزانه
 مهندسي هسته اي چرخه سوخت 4 -

پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان 
 روزانه 4011 اتمي انرژي

راكتور 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - مهندسي هسته اي 4012 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 پرتوپزشكي ـاي  مهندسي هسته - 2367

پرتو پزشكي 3 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4013 روزانه
پرتو پزشكي 3 - مهندسي هسته اي 4014 اه شيرازدانشگ روزانه
پرتو پزشكي 3 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4015 روزانه
 مهندسي هسته اي پرتو پزشكي 5 -

پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان 
 انرژي اتمي

 روزانه 4016
پرتو پزشكي 1 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4017 وبت دومن

پرتو پزشكي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي هسته اي 4018 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 گداخت ـاي  مهندسي هسته - 2369

گداخت 1 - مهندسي هسته اي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4019 روزانه
 مهندسي هسته اي گداخت 5 -

ته اي سازمان پژوهشگاه علوم و فنون هس
 روزانه 4020 انرژي اتمي

  



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)فني و مهندسي(ها  دول كدرشته محلج  64 صفحه فصل دوم  
 

 تكنولوژي نساجي ـمهندسي نساجي  - 2370

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 3 - 4021 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه

سي نساجيمهند تكنولوژي نساجي 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4022 روزانه
مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 6 - 4023 دانشگاه يزد روزانه
مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 2 - 4024 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم
مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4025 منوبت دو
مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 3 - 4026 دانشگاه يزد نوبت دوم
مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4027 پرديس خودگردان
مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 6 - 4028 دانشگاه يزد پرديس خودگردان

 يافشيمي نساجي و علوم ال ـمهندسي نساجي  -  2371
مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 6 - 4029 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 8 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4030 روزانه
مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 5 - 4031 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
مهندسي نساجي و علوم الياف شيمي نساجي 2 - 4032 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم
مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 3 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4033 نوبت دوم
مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 3 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4034 پرديس خودگردان

 سي فنّاوري اطالعاتمهند - 2372
مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4035 روزانه

 ITپذيرش با عنوان مهندسي فناوري اطالعات 
 مهندسي فنّاوري اطالعات تجارت الكترونيكي 2 - بدون گرايش

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 تهران -

انهروز 4036  

مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 2 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  4037 روزانه
مديريت سيستم هاي اطالعاتي 3 - مهندسي فناوري اطالعات 4038 دانشگاه تربيت مدرس روزانه
مديريت سيستم هاي اطالعاتي 1 - مهندسي فناوري اطالعات 4039 دانشگاه قم نهروزا
مهندسي فناوري اطالعات سيستم هاي چندرسانه اي 1 - 4040 دانشگاه تبريز روزانه
مهندسي فناوري اطالعات شبكه كامپيوتري 1 - 4041 دانشگاه اروميه روزانه
مهندسي فناوري اطالعات شبكه كامپيوتري 1 - 4042 دانشگاه تبريز روزانه

ناوري ف -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
 روزانه 4043 دانشگاه تهران مهندسي فنّاوري اطالعات شبكه كامپيوتري 2 - محل تحصيل پرديس فني -اطالعات 

مهندسي فناوري اطالعات شبكه كامپيوتري 2 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4044 روزانه
مهندسي فناوري اطالعات شبكه كامپيوتري 2 - تهران -دانشگاه صنعتي شريف  4045 روزانه
مهندسي فناوري اطالعات شبكه كامپيوتري 1 - 4046 دانشگاه صنعتي شيراز روزانه
امنيت اطالعات 2 - مهندسي فناوري اطالعات 4047 دانشگاه اصفهان روزانه
امنيت اطالعات 2 - مهندسي فناوري اطالعات تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4048 روزانه
امنيت اطالعات 1 - مهندسي فناوري اطالعات 4049 دانشگاه قم روزانه
مديريت سيستم هاي اطالعاتي 1 - مهندسي فناوري اطالعات 4050 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
مهندسي فناوري اطالعات سيستم هاي چندرسانه اي 1 - 4051 دانشگاه تبريز نوبت دوم
فناوري اطالعاتمهندسي  شبكه كامپيوتري 1 - 4052 دانشگاه تبريز نوبت دوم

فناوري  -پذيرش با عنوان مهندسي كامپيوتر 
 نوبت دوم 4053 دانشگاه تهران مهندسي فنّاوري اطالعات شبكه كامپيوتري 1 - محل تحصيل پرديس فني -اطالعات 

امنيت اطالعات 1 - مهندسي فناوري اطالعات 4054 دانشگاه اصفهان منوبت دو
مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1 - تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  4055 پرديس خودگردان
 مهندسي فنّاوري اطالعات شبكه كامپيوتري 2 -

محل (تهران  -دانشگاه صنعتي شريف 
پرديس خودگردان 4056 )تحصيل پرديس جزيره كيش

 هاي انرژي مهندسي سيستم - 2373
ا عنوان مهندسي سيستم هاي انرژي پذيرش ب

 روزانه 4057 تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي سيستم هاي انرژي مدل سازي انرژي 2 - بدون گرايش
پذيرش با عنوان مهندسي سيستم هاي انرژي 

 مهندسي سيستم هاي انرژي فنّاوري انرژي 2 - بدون گرايش
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 

 روزانه 4058 نتهرا -
مهندسي سيستم هاي انرژي انرژي و محيط زيست 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران 4059 دانشگاه تهران روزانه

پذيرش با عنوان مهندسي سيستم هاي انرژي 
 مهندسي سيستم هاي انرژي فنّاوري انرژي 1 - بدون گرايش

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي 
 نوبت دوم 4060 تهران -

مهندسي سيستم هاي انرژي انرژي و محيط زيست 5 - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران 4061 دانشگاه تهران نوبت دوم



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  65 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  كشاورزي و منابع طبيعيگروه آزمايشي هاي  كدرشته محل -4جدول شماره 

 هاي محيط زيست آلودگي ـمحيط زيست  -  2401

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
   محيط زيست آلودگي هاي محيط زيست 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )جكشاورزي و منابع طبيعي كر

 روزانه 4062
محيط زيست آلودگي هاي محيط زيست 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4063 روزانه
محيط زيست آلودگي هاي محيط زيست 2 - 4064 دانشگاه مالير روزانه
 محيط زيست آلودگي هاي محيط زيست 1 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
بت دومنو 4065 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج  

 تنوع زيستي ـمحيط زيست  - 2402
 محيط زيست تنوع زيستي 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 روزانه 4066
تنوع زيستي 3 - محيط زيست تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4067 روزانه
 محيط زيست تنوع زيستي 1 -

س محل تحصيل پردي(دانشگاه تهران 
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 نوبت دوم 4068

 آمايش محيط زيست ـمحيط زيست  - 2403
 محيط زيست آمايش محيط زيست 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 روزانه 4069
محيط زيست آمايش محيط زيست 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4070 روزانه
 محيط زيست آمايش محيط زيست 2 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 گرگان

 روزانه 4071
محيط زيست آمايش محيط زيست 2 - 4072 دانشگاه مالير روزانه
 محيط زيست آمايش محيط زيست 1 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 نوبت دوم 4073

 محيط زيست يط زيستآمايش مح 1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
 نوبت دوم 4074

 مهندسي مكانيك بيوسيستم - 2404
مهندسي مكانيك بيوسيستم طراحي ماشين هاي كشاورزي 3 - 4075 دانشگاه اروميه روزانه

پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك بيوسيستم 
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك بيوسيستم ورزيطراحي ماشين هاي كشا 6 - بدون گرايش

 )ابوريحان ورامين
 روزانه 4076

 مهندسي مكانيك بيوسيستم طراحي ماشين هاي كشاورزي 3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4077 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
يوسيستممهندسي مكانيك ب طراحي ماشين هاي كشاورزي 5 - 4078 دانشگاه شهركرد روزانه
مهندسي مكانيك بيوسيستم طراحي ماشين هاي كشاورزي 4 - 4079 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
مهندسي مكانيك بيوسيستم طراحي ماشين هاي كشاورزي 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4080 روزانه

 
 بيوسيستممهندسي مكانيك  انرژي هاي تجديدپذير 3 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4081

 مهندسي مكانيك بيوسيستم انرژي هاي تجديدپذير 3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 روزانه 4082

يستممهندسي مكانيك بيوس انرژي هاي تجديدپذير 1 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4083 روزانه
مهندسي مكانيك بيوسيستم انرژي هاي تجديدپذير 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4084 روزانه
مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 3 - 4085 دانشگاه اروميه روزانه
 سيستممهندسي مكانيك بيو فنّاوري پس از برداشت 3 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 روزانه 4086 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 - 4087 دانشگاه شيراز روزانه
مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 3 - 4088 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
مهندسي مكانيك بيوسيستم داشتفناوري پس از بر 2 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4089 روزانه
 مهندسي مكانيك بيوسيستم طراحي ماشين هاي كشاورزي 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 نوبت دوم 4090
پذيرش با عنوان مهندسي مكانيك بيوسيستم 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك بيوسيستم اشين هاي كشاورزيطراحي م 3 - بدون گرايش
 )ابوريحان ورامين

 نوبت دوم 4091
مهندسي مكانيك بيوسيستم طراحي ماشين هاي كشاورزي 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4092 نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه  مهندسي مكانيك بيوسيستم انرژي هاي تجديدپذير 2 -

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 نوبت دوم 4093

مهندسي مكانيك بيوسيستم انرژي هاي تجديدپذير 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4094 نوبت دوم
 مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 2 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 4095 )يعي كرجكشاورزي و منابع طب

مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 - 4096 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4097 نوبت دوم

 مكانيزاسيون كشاورزي - 2405
 مكانيزاسيون كشاورزي 3 -

محل تحصيل پرديس (انشگاه تهران د
 روزانه 4098 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 مكانيزاسيون كشاورزي 5 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 مالثاني اهواز -رامين 
 روزانه 4099

مكانيزاسيون كشاورزي 3 - 4100 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
 مكانيزاسيون كشاورزي 2 -

محل تحصيل پرديس (اه تهران دانشگ
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 نوبت دوم 4101
مكانيزاسيون كشاورزي 1 - 4102 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

 سبزي و اصالح سبزي ـعلوم باغباني  - 2406
سبزيكاري 3 - علوم باغباني 4103 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
 علوم باغباني سبزيكاري 1 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 گرگان

 روزانه 4104
سبزيكاري 1 - علوم باغباني 4105 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
علوم باغباني فيزيولوژي و اصالح سبزي ها 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4106 روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  66 صفحه فصل دوم  
 

 سبزي و اصالح سبزي ـعلوم باغباني  - 2406  ادامه

  توضيحات
فيت پذيرش ظر

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم باغباني فيزيولوژي و اصالح سبزي ها 3 -

 روزانه 4107 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
علوم باغباني فيزيولوژي و اصالح سبزي ها 2 - اردبيل -يلي دانشگاه محقق اردب 4108 روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم باغباني فيزيولوژي و اصالح سبزي ها 3 -

 نوبت دوم 4109 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
علوم باغباني فيزيولوژي و اصالح سبزي ها 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4110 نوبت دوم

سبزيكاري 1 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان علوم باغباني 4111 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان
 ميوه و اصالح درختان ميوه -علوم باغباني  -  2407

 
 علوم باغباني ميوه كاري 2 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4112

ميوه كاري 6 - باغبانيعلوم  4113 دانشگاه شيراز روزانه
ميوه كاري 3 - علوم باغباني 4114 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم باغباني ميوه كاري 2 -

 روزانه 4115 گرگان
ميوه كاري 1 - علوم باغباني 4116 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
- 3 

اصالح درختان  فيزيولوژي و
 ميوه

 روزانه 4117 دانشگاه اروميه علوم باغباني

فيزيولوژي و اصالح درختان  7 -
 ميوه

 روزانه 4118 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  علوم باغباني
فيزيولوژي و  -پذيرش با عنوان علوم باغباني 

 2 - فنّاوري پس از برداشت محوالت باغباني
فيزيولوژي و اصالح درختان 

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم باغباني يوهم
 روزانه 4119 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- 5 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 روزانه 4120 دانشگاه زنجان علوم باغباني

- 3 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 روزانه 4121 دانشگاه شهركرد علوم باغباني

- 2 
اصالح درختان فيزيولوژي و 

 روزانه 4122 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم باغباني ميوه

- 1 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 روزانه 4123 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر علوم باغباني

فيزيولوژي و  -پذيرش با عنوان علوم باغباني 
 2 - فنّاوري پس از برداشت محوالت باغباني

و اصالح درختان  فيزيولوژي
 ميوه

 روزانه 4124 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم باغباني

فيزيولوژي و اصالح درختان  2 -
 ميوه

 روزانه 4125 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم باغباني

 
 علوم باغباني ميوه كاري 1 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
ان دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهر

 )كرج
 نوبت دوم 4126

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم باغباني ميوه كاري 1 -
 نوبت دوم 4127 گرگان

فيزيولوژي و  -پذيرش با عنوان علوم باغباني 
فيزيولوژي و اصالح درختان  2 - فنّاوري پس از برداشت محوالت باغباني

 ميوه
پرديس  محل تحصيل(دانشگاه تهران  علوم باغباني

 نوبت دوم 4128 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- 1 
فيزيولوژي و اصالح درختان 

 ميوه
 نوبت دوم 4129 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم باغباني

پذيرش با عنوان گرايش فيزيولوژي و فناوري پس 
 1 - از برداشت محصوالت باغباني

فيزيولوژي و اصالح درختان 
 ميوه

 نوبت دوم 4130 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  نيعلوم باغبا

فيزيولوژي و اصالح درختان  1 -
 ميوه

 نوبت دوم 4131 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم باغباني
ميوه كاري 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم باغباني 4132 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

ميوه كاري 1 - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان علوم باغباني 4133 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان
 گياهان زينتي ـعلوم باغباني  - 2408

 
 علوم باغباني گياهان زينتي 2 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4134

ژي و اصالح گل پذيرش با عنوان گرايش فيزيولو
 روزانه 4135 دانشگاه زنجان علوم باغباني گياهان زينتي 2 - و گياه

گياهان زينتي 3 - علوم باغباني 4136 دانشگاه شيراز روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم باغباني گياهان زينتي 1 -

 روزانه 4137 گرگان
گياهان زينتي 2 - علوم باغباني 4138 رشت -گاه گيالن دانش روزانه
گياهان زينتي 4 - علوم باغباني خرم آباد - دانشگاه لرستان  4139 روزانه

پذيرش با عنوان گرايش فيزيولوژي و اصالح گل 
 روزانه 4140 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم باغباني گياهان زينتي 2 - و گياهان زينتي

 
 انيعلوم باغب گياهان زينتي 1 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 نوبت دوم 4141

پذيرش با عنوان گرايش فيزيولوژي و اصالح گل 
 نوبت دوم 4142 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم باغباني گياهان زينتي 1 - و گياهان زينتي

گياهان زينتي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم باغباني 4143 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
گياهان زينتي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم باغباني 4144 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان

 گياهان دارويي و اصالح گياهان دارويي ـعلوم باغباني  - 2409
 گياهان دارويي ادويه اي و 4 -

 روزانه 4145 دانشگاه شيراز علوم باغباني نوشابه اي

گياهان دارويي ادويه اي و  1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم باغباني نوشابه اي

 روزانه 4146 گرگان

فيزيولوژي و اصالح گياهان  3 -
 روزانه 4147 دانشگاه اروميه علوم باغباني دارويي ادويه اي و عطري

گياهان دارويي ادويه اي و  1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم باغباني نوشابه اي

 نوبت دوم 4148 گرگان

گياهان دارويي ادويه اي و  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4149 دانشگاه شيراز علوم باغباني نوشابه اي



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  67 صفحه فصل دوم  
 

  ژيبيوتكنولوـ علوم باغباني  - 2411
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي  2 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم باغباني محصوالت باغباني

 روزانه 4150 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

لي بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكو 2 -
 روزانه 4151 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم باغباني محصوالت باغباني

بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي  4 -
 روزانه 4152 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم باغباني محصوالت باغباني

بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي  1 -
حل تحصيل پرديس م(دانشگاه تهران  علوم باغباني محصوالت باغباني

 نوبت دوم 4153 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي  1 -
 نوبت دوم 4154 اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم باغباني محصوالت باغباني

بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي  2 -
 نوبت دوم 4155 بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  علوم باغباني محصوالت باغباني

 تكنولوژي مواد غذايي ـعلوم و صنايع غذايي  - 2412
علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 5 - 4156 دانشگاه اروميه روزانه
علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 1 - 4157 دانشگاه تبريز روزانه

 
 علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 4 -

محل تحصيل (تربيت مدرس دانشگاه 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4158

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 3 -
 روزانه 4159 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 3 - 4160 دانشگاه شيراز وزانهر
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 5 -

 روزانه 4161 ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 2 -
 روزانه 4162 گرگان

علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 5 - 4163 دوسي مشهددانشگاه فر روزانه
علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 2 - پژوهش محور مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي  4164 روزانه

علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 1 - 4165 دانشگاه تبريز نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 1 -

 نوبت دوم 4166 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 1 -
 نوبت دوم 4167 گرگان

علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 3 - 4168 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
دگردان دانشگاه در محل تحصيل پرديس خو

پرديس خودگردان 4169 دانشگاه تبريز علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 1 - شهر تبريز
علوم و صنايع غذايي تكنولوژي مواد غذايي 3 - 4170 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان

 ميكروبيولوژي مواد غذايي ـعلوم و صنايع غذايي  - 2413
علوم و صنايع غذايي لوژي مواد غذاييميكروبيو 2 - 4171 دانشگاه اروميه روزانه
علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 1 - 4172 دانشگاه تبريز روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 3 -

 روزانه 4173 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 3 - 4174 دانشگاه شيراز روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 1 -

 روزانه 4175 گرگان
علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 5 - 4176 دانشگاه فردوسي مشهد هروزان

علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 2 - پژوهش محور مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي  4177 روزانه
علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 1 - 4178 دانشگاه تبريز نوبت دوم
يل پرديس محل تحص(دانشگاه تهران  علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 1 -

 نوبت دوم 4179 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
 نوبت دوم 4180

علوم و صنايع غذايي ميكروبيولوژي مواد غذايي 3 - 4181 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
علوم و صنايع غذايي مواد غذاييميكروبيولوژي  2 - 4182 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان

 شيمي مواد غذايي ـعلوم و صنايع غذايي  - 2414
علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 - 4183 دانشگاه اروميه روزانه
علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 4184 دانشگاه تبريز روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و صنايع غذايي يمي مواد غذاييش 3 -

 روزانه 4185 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 3 -
 روزانه 4186 گرگان

علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 4187 هددانشگاه فردوسي مش روزانه
علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 - پژوهش محور مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي  4188 روزانه

علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 4189 دانشگاه تبريز نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 -

 نوبت دوم 4190 )اورزي و منابع طبيعي كرجكش

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 -
 نوبت دوم 4191 گرگان

علوم و صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 4192 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
 ع غذاييمواد و طراحي صناي ـعلوم و صنايع غذايي  - 2415

مهندسي مواد و طراحي صنايع  2 -
 روزانه 4193 دانشگاه اروميه علوم و صنايع غذايي غذايي

مهندسي مواد و طراحي صنايع  3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و صنايع غذايي غذايي

 روزانه 4194 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

مهندسي مواد و طراحي صنايع  4 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و صنايع غذايي غذايي

 روزانه 4195 گرگان

مهندسي مواد و طراحي صنايع  2 -
 روزانه 4196 دانشگاه فردوسي مشهد علوم و صنايع غذايي غذايي

مهندسي مواد و طراحي صنايع  2 - پژوهش محور
 روزانه 4197 مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي  علوم و صنايع غذايي غذايي



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  68 صفحه فصل دوم  
 

  مواد و طراحي صنايع غذايي ـعلوم و صنايع غذايي  - 2415  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

- 1 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
 علوم و صنايع غذايي

 محل تحصيل پرديس(دانشگاه تهران 
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 نوبت دوم 4198

- 2 
مهندسي مواد و طراحي صنايع 

 غذايي
 علوم و صنايع غذايي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 گرگان

 نوبت دوم 4199

مهندسي مواد و طراحي صنايع  2 -
 غذايي

 نوبت دوم 4200 دانشگاه فردوسي مشهد علوم و صنايع غذايي

 دسي اقتصاد كشاورزيمهن - 2416

 
 مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4201

 مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )رجكشاورزي و منابع طبيعي ك
 روزانه 4202

مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4203 روزانه
مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 - 4204 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

 
اقتصاد توليد و مديريت  2 -

 واحدهاي كشاورزي
 مهندسي اقتصاد كشاورزي

محل تحصيل (شگاه تربيت مدرس دان
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4205

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 - مهندسي اقتصاد كشاورزي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4206 روزانه
بازاريابي محصوالت كشاورزي 2 - مهندسي اقتصاد كشاورزي 4207 دانشگاه فردوسي مشهد انهروز
- 2 

اقتصاد منابع طبيعي و محيط 
 زيست

 مهندسي اقتصاد كشاورزي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 روزانه 4208

- 5 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 روزانه 4209 دانشگاه زابل مهندسي اقتصاد كشاورزي

- 3 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 روزانه 4210 دانشگاه شيراز ندسي اقتصاد كشاورزيمه زيست

- 2 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 مهندسي اقتصاد كشاورزي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 ساري

 روزانه 4211

 
 مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
ع در اتوبان تهران دانشكده كشاورزي واق

 )كرج
 نوبت دوم 4212

 مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 نوبت دوم 4213

مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 - 4214 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

 
- 1 

توليد و مديريت اقتصاد 
 واحدهاي كشاورزي

 مهندسي اقتصاد كشاورزي
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
 )كرج

 نوبت دوم 4215

بازاريابي محصوالت كشاورزي 2 - مهندسي اقتصاد كشاورزي 4216 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
- 2 

يط اقتصاد منابع طبيعي و مح
 مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 نوبت دوم 4217 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- 2 
اقتصاد منابع طبيعي و محيط 

 زيست
 نوبت دوم 4218 دانشگاه زابل مهندسي اقتصاد كشاورزي

مركز  -ستان تهران دانشگاه پيام نور ا مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 5 -
 تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 4219
مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4220 پرديس خودگردان

مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 - 4221 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان
بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي اقتصاد كشاورزي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4222 پرديس خودگردان

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 - مهندسي اقتصاد كشاورزي 4223 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان
 4 - ديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پر

اقتصاد منابع طبيعي و محيط 
پرديس خودگردان 4224 دانشگاه زابل مهندسي اقتصاد كشاورزي زيست

 هاي چندسازه چوب فرآورده - 2418
 فرآورده هاي چندسازه چوب 3 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 روزانه 4225

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  ه هاي چندسازه چوبفرآورد 3 -
 گرگان

 روزانه 4226

 فرآورده هاي چندسازه چوب 1 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4227 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 فرآورده هاي چندسازه چوب 2 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
دومنوبت  4228  

 صنايع خمير و كاغذ - 2419
 صنايع خمير و كاغذ 3 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 روزانه 4229 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 صنايع خمير و كاغذ 4 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 ساري
 روزانه 4230

 صنايع خمير و كاغذ 4 -
بيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع ط

 گرگان
 روزانه 4231

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  صنايع خمير و كاغذ 1 -
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 نوبت دوم 4232

 صنايع خمير و كاغذ 2 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
 نوبت دوم 4233

 بيولوژي و تكنولوژي خاك ـعلوم خاك  - 2420
علوم خاك بيوتكنولوژي خاك بيولوژي و 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4234 روزانه
علوم خاك بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 1 - 4235 دانشگاه تبريز روزانه
علوم خاك بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 2 - 4236 دانشگاه شهركرد روزانه
علوم خاك بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 2 - 4237 دانشگاه شيراز روزانه
علوم خاك بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 1 - 4238 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
 علوم خاك بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 3 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 مالثاني اهواز -رامين 

 روزانه 4239
علوم خاك بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 1 - 4240 دانشگاه تبريز وبت دومن



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  69 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيك و حفاظت خاك ـعلوم خاك  - 2421

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 1 - 4241 دانشگاه تبريز روزانه

 
 علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 3 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4242

علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 3 - 4243 دانشگاه زنجان روزانه
علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 4 - 4244 دانشگاه شهركرد روزانه
علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 2 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4245 روزانه
علوم خاك و حفاظت خاك فيزيك 3 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4246 روزانه
علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 2 - 4247 دانشگاه شيراز روزانه
علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 2 - 4248 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 2 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  4249 روزانه
علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 1 - رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 4250 روزانه
علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 1 - 4251 دانشگاه تبريز نوبت دوم

 
 علوم خاك فيزيك و حفاظت خاك 1 -

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 نوبت دوم 4252

 پيدايش و رده بندي ـعلوم خاك  - 2422
پيدايش، رده بندي و ارزيابي  1 -

 روزانه 4253 دانشگاه تبريز علوم خاك خاك

- 2 
پيدايش، رده بندي و ارزيابي 

 روزانه 4254 دانشگاه زنجان علوم خاك خاك

پيدايش، رده بندي و ارزيابي  2 -
 روزانه 4255 دانشگاه شهركرد علوم خاك خاك

پيدايش، رده بندي و ارزيابي  3 -
 روزانه 4256 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم خاك خاك

پيدايش، رده بندي و ارزيابي  2 -
 روزانه 4257 دانشگاه شيراز علوم خاك خاك

پيدايش، رده بندي و ارزيابي  2 -
 روزانه 4258 خرم آباد - دانشگاه لرستان  علوم خاك خاك

ندي و ارزيابي پيدايش، رده ب 2 -
 روزانه 4259 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر علوم خاك خاك

پيدايش، رده بندي و ارزيابي  1 -
 نوبت دوم 4260 دانشگاه تبريز علوم خاك خاك

 شيمي و حاصلخيزي ـعلوم خاك  - 2423
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك - 3 4261 دانشگاه اروميه روزانه
علوم خاك خيزي خاكشيمي و حاصل 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4262 روزانه
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 1 - 4263 دانشگاه تبريز روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 4 -

 روزانه 4264 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
كعلوم خا شيمي و حاصلخيزي خاك 2 - 4265 دانشگاه زنجان روزانه
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 2 - 4266 دانشگاه شهركرد روزانه
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 2 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4267 روزانه
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 3 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4268 روزانه
علوم خاك يزي خاكشيمي و حاصلخ 4 - 4269 دانشگاه شيراز روزانه
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 3 - 4270 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 3 -

 روزانه 4271 ساري
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 4 - 4272 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 2 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  4273 روزانه
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 3 - رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 4274 روزانه
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 1 - 4275 دانشگاه تبريز نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 2 -

 نوبت دوم 4276 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 1 - 4277 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 2 - 4278 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

علوم خاك حاصلخيزي خاك شيمي و - 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4279 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 2 - 4280 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان

 فيزيولوژي دام - 2424
فيزيولوژي دام 1 - 4281 دانشگاه تبريز روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فيزيولوژي دام 4 -

 روزانه 4282 )ورزي و منابع طبيعي كرجكشا
فيزيولوژي دام 3 - 4283 دانشگاه شيراز روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  فيزيولوژي دام 3 -

 روزانه 4284 گرگان
فيزيولوژي دام 1 - سنندج -دانشگاه كردستان  4285 روزانه
فيزيولوژي دام 1 - 4286 دانشگاه تبريز بت دومنو
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  فيزيولوژي دام 1 -

 نوبت دوم 4287 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  فيزيولوژي دام 1 -
 نوبت دوم 4288 گرگان

 تغذيه دام -  2425
تغذيه دام 7 - 4289 دانشگاه اروميه روزانه
تغذيه دام 2 - 4290 نشگاه ايالمدا روزانه
تغذيه دام 3 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4291 روزانه
تغذيه دام 5 - 4292 دانشگاه بيرجند روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  تغذيه دام 6 -

 روزانه 4293 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

يس محل تحصيل پرد(دانشگاه تهران  تغذيه دام 6 -
 روزانه 4294 )ابوريحان ورامين



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  70 صفحه فصل دوم  
 

 تغذيه دام - 2425  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
  تغذيه دام 1 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  4295 روزانه

تغذيه دام 5 - 4296 دانشگاه زابل روزانه
متغذيه دا 5 - 4297 دانشگاه زنجان روزانه
تغذيه دام 2 - 4298 دانشگاه شهركرد روزانه
تغذيه دام 3 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4299 روزانه
تغذيه دام 3 - 4300 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تغذيه دام 5 -

 روزانه 4301 مالثاني اهواز -رامين 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تغذيه دام 5 -
 روزانه 4302 گرگان

تغذيه دام 4 - 4303 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
تغذيه دام 4 - سنندج -دانشگاه كردستان  4304 روزانه
تغذيه دام 1 - 4305 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
تغذيه دام 6 - خرم آباد - ستان دانشگاه لر 4306 روزانه
تغذيه دام 4 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4307 روزانه
تغذيه دام 1 - 4308 دانشگاه ايالم نوبت دوم
تغذيه دام 1 - 4309 دانشگاه بيرجند نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  تغذيه دام 2 -

 نوبت دوم 4310 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  تغذيه دام 2 -
 نوبت دوم 4311 )ابوريحان ورامين

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تغذيه دام 2 -
 نوبت دوم 4312 گرگان

تغذيه دام 2 - 4313 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
تغذيه دام 2 - بيلارد -دانشگاه محقق اردبيلي  4314 نوبت دوم

تغذيه دام 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4315 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
تغذيه دام 1 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  4316 پرديس خودگردان

تغذيه دام 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4317 دانشگاه زابل پرديس خودگردان
ه دامتغذي 3 - 4318 دانشگاه زنجان پرديس خودگردان
تغذيه دام 2 - 4319 دانشگاه شهركرد پرديس خودگردان

 اصالح نژاد دام - 2426
اصالح نژاد دام 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4320 روزانه
اصالح نژاد دام 1 - 4321 دانشگاه تبريز روزانه
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 اصالح نژاد دام

محل تحصيل (يت مدرس دانشگاه ترب
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4322

 اصالح نژاد دام 5 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4323 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
اصالح نژاد دام 6 - 4324 دانشگاه زابل روزانه
اصالح نژاد دام 2 - 4325 دانشگاه زنجان انهروز
اصالح نژاد دام 3 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4326 روزانه
اصالح نژاد دام 3 - 4327 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  اصالح نژاد دام 5 -

 روزانه 4328 مالثاني اهواز -رامين 
اصالح نژاد دام 2 - 4329 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
اصالح نژاد دام 2 - سنندج -دانشگاه كردستان  4330 روزانه
اصالح نژاد دام 2 - 4331 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
اصالح نژاد دام 1 - 4332 دانشگاه تبريز نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  اصالح نژاد دام 2 -

 نوبت دوم 4333 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
اصالح نژاد دام 2 - 4334 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
اصالح نژاد دام 1 - 4335 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان

 آبياري و زهكشي - 2427
آبياري و زهكشي 3 - 4336 دانشگاه اروميه روزانه
آبياري و زهكشي 5 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4337 نهروزا
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  آبياري و زهكشي 2 -

 روزانه 4338 قزوين
آبياري و زهكشي 1 - 4339 دانشگاه تبريز روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  آبياري و زهكشي 4 -

 روزانه 4340 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  آبياري و زهكشي 3 -
 روزانه 4341 )ابوريحان ورامين

آبياري و زهكشي 1 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  4342 روزانه
آبياري و زهكشي 4 - 4343 دانشگاه زابل روزانه
آبياري و زهكشي 4 - 4344 دانشگاه شهركرد روزانه
آبياري و زهكشي 7 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4345 زانهرو
آبياري و زهكشي 7 - 4346 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  آبياري و زهكشي 5 -

 روزانه 4347 ساري
آبياري و زهكشي 4 - 4348 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  آبياري و زهكشي 2 -

 نوبت دوم 4349 قزوين
آبياري و زهكشي 1 - 4350 دانشگاه تبريز نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  آبياري و زهكشي 1 -

 نوبت دوم 4351 )ابوريحان ورامين

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  آبياري و زهكشي 2 -
 نوبت دوم 4352 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

هكشيآبياري و ز 2 - 4353 دانشگاه زابل نوبت دوم
آبياري و زهكشي 2 - 4354 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

آبياري و زهكشي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4355 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  71 صفحه فصل دوم  
 

 آبياري و زهكشي - 2427  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   دانشگاه نام  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
آبياري و زهكشي 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4356 دانشگاه زابل پرديس خودگردان

آبياري و زهكشي 4 - 4357 دانشگاه شهركرد پرديس خودگردان
آبياري و زهكشي 2 - 4358 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان

 هاي آبي زهسا -  2428
سازه هاي آبي 3 - 4359 دانشگاه اروميه روزانه
سازه هاي آبي 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4360 روزانه
سازه هاي آبي 1 - 4361 دانشگاه تبريز روزانه
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 سازه هاي آبي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4362

 سازه هاي آبي 3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 روزانه 4363

سازه هاي آبي 2 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4364 روزانه
سازه هاي آبي 6 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4365 روزانه
 سازه هاي آبي 3 -

زي و منابع طبيعي دانشگاه علوم كشاور
 گرگان

 روزانه 4366
سازه هاي آبي 2 - 4367 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
سازه هاي آبي 4 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  4368 روزانه
سازه هاي آبي 1 - 4369 دانشگاه تبريز نوبت دوم
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 سازه هاي آبي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
زي واقع در اتوبان تهران دانشكده كشاور

 )كرج
 نوبت دوم 4370

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  سازه هاي آبي 2 -
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 نوبت دوم 4371

 سازه هاي آبي 2 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
 نوبت دوم 4372

سازه هاي آبي 1 - 4373 دانشگاه فردوسي مشهد وبت دومن
سازه هاي آبي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4374 پرديس خودگردان

 مهندسي منابع آب -  2429
مهندسي منابع آب 4 - 4375 دانشگاه اروميه روزانه
مهندسي منابع آب 5 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4376 روزانه
منابع آبمهندسي  5 - 4377 دانشگاه بيرجند روزانه
مهندسي منابع آب 1 - 4378 دانشگاه تبريز روزانه
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 مهندسي منابع آب

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4379

 مهندسي منابع آب 3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4380 )منابع طبيعي كرجكشاورزي و 

 مهندسي منابع آب 3 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )ابوريحان ورامين

 روزانه 4381
مهندسي منابع آب 2 - 4382 دانشگاه شهركرد روزانه
مهندسي منابع آب 5 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4383 روزانه
مهندسي منابع آب 1 - 4384 يرجنددانشگاه ب نوبت دوم
مهندسي منابع آب 1 - 4385 دانشگاه تبريز نوبت دوم
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 مهندسي منابع آب

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 نوبت دوم 4386

 مهندسي منابع آب 1 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )كرجكشاورزي و منابع طبيعي 
 نوبت دوم 4387

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  مهندسي منابع آب 1 -
 )ابوريحان ورامين

 نوبت دوم 4388
مهندسي منابع آب 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4389 پرديس خودگردان

 هواشناسي كشاورزي - 2430
هواشناسي كشاورزي 2 - همدان -نشگاه بوعلي سينا دا 4390 روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  هواشناسي كشاورزي 2 -

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 روزانه 4391

هواشناسي كشاورزي 2 - 4392 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  هواشناسي كشاورزي 1 -

 )ع طبيعي كرجكشاورزي و مناب
 نوبت دوم 4393

هواشناسي كشاورزي 1 - 4394 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
 اصالح نباتات - 2431

اصالح نباتات 4 - فقط مرد 4395 دانشگاه اروميه روزانه
اصالح نباتات 6 - فقط زن 4396 دانشگاه اروميه روزانه

اصالح نباتات 3 - 4397 دانشگاه ايالم هروزان
اصالح نباتات 3 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4398 روزانه
 اصالح نباتات 3 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 روزانه 4399 قزوين

اصالح نباتات 1 - زمينه ژنتيك بيومتري 4400 دانشگاه تبريز روزانه

 
- 4 

 
 اصالح نباتات

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
ده كشاورزي واقع در اتوبان تهران دانشك
 )كرج

 روزانه 4401

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  اصالح نباتات 3 - در زمينه ژنتيك بيومتري
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 روزانه 4402

 اصالح نباتات 4 - در زمينه ژنتيك مولكولي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )كرجكشاورزي و منابع طبيعي 
 روزانه 4403

اصالح نباتات 1 - زمينه بيومتري كرمانشاه -دانشگاه رازي  4404 روزانه
اصالح نباتات 1 - زمينه ژنيتك مولكولي كرمانشاه -دانشگاه رازي  4405 روزانه

اصالح نباتات 6 - 4406 دانشگاه زابل روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  72 صفحه فصل دوم  
 

 اصالح نباتات - 2431  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

مسالني كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش 
 دوره محل

 اول دوم
اصالح نباتات 2 - در زمينه ژ نتيك بيومتري 4407 دانشگاه زنجان روزانه

اصالح نباتات 2 - زمينه ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك 4408 دانشگاه زنجان روزانه
اصالح نباتات 2 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4409 روزانه

زمينه فيزيولوژي  - پذيرش با عنوان زراعت 
 روزانه 4410 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  اصالح نباتات 4 - گياهان زراعي

اصالح نباتات 5 - 4411 دانشگاه شيراز روزانه
اصالح نباتات 7 - 4412 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه

 نباتات اصالح 4 - در زمينه بيومتري
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 ساري
 روزانه 4413

 اصالح نباتات 4 - در زمينه ژنتيك مولكولي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 ساري
 روزانه 4414

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  اصالح نباتات 3 -
 گرگان

 روزانه 4415
اصالح نباتات 3 - خرم آباد - رستان دانشگاه ل 4416 روزانه

اصالح نباتات 2 - در زمينه ژنتيك بيومتري اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4417 روزانه
اصالح نباتات 2 - در زمينه ژنتيك مولكولي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4418 روزانه

اصالح نباتات 2 - 4419 دانشگاه ايالم نوبت دوم
 ح نباتاتاصال 2 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 نوبت دوم 4420 قزوين

اصالح نباتات 1 - زمينه ژنتيك بيومتري 4421 دانشگاه تبريز نوبت دوم
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 اصالح نباتات

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 نوبت دوم 4422

 اصالح نباتات 3 - ولكوليدر زمينه ژنتيك م
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 نوبت دوم 4423 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 اصالح نباتات 2 - زمينه ژنتيك بيومتري
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 نوبت دوم 4424

 اصالح نباتات 1 -
طبيعي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

 گرگان
 نوبت دوم 4425

اصالح نباتات 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4426 دانشگاه زابل پرديس خودگردان
 اصالح نباتات 4 - زمينه بيومتري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 ساري

پرديس خودگردان 4427

 زراعت - 2432
زراعت 7 - 4428 دانشگاه اروميه هروزان
زراعت 1 - 4429 دانشگاه ايالم روزانه
زراعت 7 - 4430 دانشگاه بيرجند روزانه

زراعت 3 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي 4431 دانشگاه تبريز روزانه
زراعت 2 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 4432 دانشگاه تبريز روزانه
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 زراعت

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4433

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زراعت 5 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 روزانه 4434

 زراعت 2 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 روزانه 4435 )كرج كشاورزي و منابع طبيعي

 زراعت 3 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )ابوريحان ورامين

 روزانه 4436
زراعت 1 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي كرمانشاه -دانشگاه رازي  4437 روزانه

زراعت 2 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي اهكرمانش -دانشگاه رازي  4438 روزانه
زراعت 4 - 4439 دانشگاه زابل روزانه

زراعت 3 - زمينه اكولوزي گياهان زراعي 4440 دانشگاه زنجان روزانه
زراعت 3 - زمينه فيزيولوزي گياهان زراعي 4441 دانشگاه زنجان روزانه

شرايط در  -زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 
 روزانه 4442 تهران - اه شاهد دانشگ زراعت 2 - انتهاي دفترچه

زراعت 4 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي 4443 دانشگاه شاهرود روزانه
زراعت 4 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 4444 دانشگاه شاهرود روزانه
زراعت 2 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 4445 دانشگاه شهركرد روزانه

زراعت 3 - كرمان - باهنر دانشگاه شهيد  4446 روزانه
زراعت 5 - 4447 دانشگاه شيراز روزانه
زراعت 4 - 4448 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
 زراعت 7 -

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 روزانه 4449 مالثاني اهواز -رامين 

 زراعت 5 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 ساري
هروزان 4450  

 زراعت 9 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
 روزانه 4451

زراعت 4 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي سنندج -دانشگاه كردستان  4452 روزانه
زراعت 1 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي 4453 دانشگاه گنبد روزانه

زراعت 3 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 4454 ه گنبددانشگا روزانه
زراعت 4 - 4455 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
زراعت 3 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  4456 روزانه

زراعت 2 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4457 روزانه
زراعت 3 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي اردبيل -ي دانشگاه محقق اردبيل 4458 روزانه
زراعت 4 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 4459 دانشگاه مراغه روزانه

زراعت 1 - رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 4460 روزانه
زراعت 4 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 4461 دانشگاه ياسوج روزانه

زراعت 1 - 4462 دانشگاه ايالم نوبت دوم
زراعت 2 - 4463 دانشگاه بيرجند نوبت دوم

زراعت 1 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي 4464 دانشگاه تبريز نوبت دوم
زراعت 1 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 4465 دانشگاه تبريز نوبت دوم



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  73 صفحه فصل دوم  
 

 تزراع - 2432  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

رشته كد  نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
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 زراعت

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 نوبت دوم 4466

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زراعت 2 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي
 نوبت دوم 4467 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زراعت 1 - گياهان زراعيزمينه فيزيولوژي 
 نوبت دوم 4468 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زراعت 2 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي
 نوبت دوم 4469 )ابوريحان ورامين

زراعت 2 - 4470 دانشگاه زابل نوبت دوم
شرايط در  -گياهان زراعي زمينه فيزيولوژي 
 نوبت دوم 4471 تهران - دانشگاه شاهد  زراعت 2 - انتهاي دفترچه

زراعت 4 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي 4472 دانشگاه شاهرود نوبت دوم
زراعت 4 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 4473 دانشگاه شاهرود نوبت دوم

زراعت 1 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4474 نوبت دوم
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  زراعت 4 -

 نوبت دوم 4475 گرگان
زراعت 1 - زمينه اكولوژي گياهان زراعي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4476 نوبت دوم

زراعت 1 - زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4477 نوبت دوم
زراعت 1 - زمينه فيزيولوژي گيا هان زراعي 4478 دانشگاه ياسوج نوبت دوم
محل تحصيل  -زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 

پرديس خودگردان 4479 دانشگاه زابل زراعت 4 - پرديس خودگردان دانشگاه
زراعت 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خرم آباد - دانشگاه لرستان  4480 رديس خودگردانپ

 هاي هرز علوم علف - 2434
علوم علف هاي هرز 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4481 روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم علف هاي هرز 2 -

 روزانه 4482 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
علوم علف هاي هرز 2 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4483 زانهرو
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم علف هاي هرز 1 -

 نوبت دوم 4484 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 بيوتكنولوژي كشاورزي - 2435
گياهي -پذيرش با عنوان بيوتكنولوژِي كشاورزي  -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  بيوتكنولوژي كشاورزي 3 -

 روزانه 4485 قزوين
بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - نه بيو تكنولوژي گياهيزمي 4486 دانشگاه تبريز روزانه

بيوتكنولوژي كشاورزي 6 - 4487 دانشگاه زابل روزانه
بيوتكنولوژي كشاورزي 4 - 4488 دانشگاه زنجان روزانه
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 4489 دانشگاه شيراز روزانه
يبيوتكنولوژي كشاورز 5 - 4490 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  4491 روزانه

بيوتكنولوژي كشاورزي 2 - پذيرش با عنوان گرايش گياهي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4492 روزانه
 -رزي ايران پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاو بيوتكنولوژي كشاورزي 8 - پژوهش محور

 روزانه 4493 كرج
محل تحصيل پژوهشكده  -پژوهش محور 

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست  بيوتكنولوژي كشاورزي 5 - بيوتكنولوژي گياهي
 روزانه 4494 فنّاوري

گياهي -پذيرش با عنوان بيوتكنولوژي كشاورزي  -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي  بيوتكنولوژي كشاورزي 2 -
 نوبت دوم 4495 قزوين

بيوتكنولوژي كشاورزي 1 - زمينه بيو تكنولوژي گياهي 4496 دانشگاه تبريز نوبت دوم
بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - 4497 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

بيوتكنولوژي كشاورزي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خرم آباد - دانشگاه لرستان  4498 پرديس خودگردان
 بوم شناسي زراعي - 2436

بوم شناسي زراعي  6 -
 روزانه 4499 دانشگاه زابل )اگرواكولوژي(

بوم شناسي زراعي  5 -
 روزانه 4500 تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  )اگرواكولوژي(

بوم شناسي زراعي  4 -
 روزانه 4501 دانشگاه فردوسي مشهد )اگرواكولوژي(

شناسي زراعي بوم  2 -
 نوبت دوم 4502 دانشگاه فردوسي مشهد )اگرواكولوژي(

بوم شناسي زراعي  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4503 دانشگاه زابل )اگرواكولوژي(

 ترويج و آموزش كشاورزي - 2437
ترويج و آموزش كشاورزي 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4504 نهروزا
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 ترويج و آموزش كشاورزي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4505

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ترويج و آموزش كشاورزي 3 - پذيرش با عنوان ترويج كشاورزي
 روزانه 4506 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ترويج و آموزش كشاورزي 3 - ان آموزش كشاورزيپذيرش با عنو
 روزانه 4507 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

ترويج و آموزش كشاورزي 1 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  4508 روزانه
ترويج و آموزش كشاورزي 4 - 4509 دانشگاه زنجان روزانه

ترويج و آموزش كشاورزي 5 - كشاورزيپذيرش با عنوان ترويج  4510 دانشگاه شيراز روزانه
ترويج و آموزش كشاورزي 3 - پذيرش با عنوان آموزش كشاورزي 4511 دانشگاه شيراز روزانه

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  ترويج و آموزش كشاورزي 5 - پذيرش با عنوان گرايش ترويج كشاورزي
 روزانه 4512 ي اهوازمالثان -رامين 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  ترويج و آموزش كشاورزي 5 - پذيرش با عنوان گرايش آموزش كشاورزي
 روزانه 4513 مالثاني اهواز -رامين 
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 ترويج و آموزش كشاورزي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 نوبت دوم 4514



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  74 صفحه فصل دوم  
 

 ترويج و آموزش كشاورزي - 2437  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ترويج و آموزش كشاورزي 2 - پذيرش با عنوان آموزش كشاورزي

 نوبت دوم 4515 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  ترويج و آموزش كشاورزي 2 - پذيرش با عنوان ترويج كشاورزي
 نوبت دوم 4516 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 توسعه كشاورزي - 2438
توسعه كشاورزي 3 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4517 روزانه
توسعه كشاورزي 1 - 4518 دانشگاه تبريز روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  توسعه كشاورزي 2 -

 روزانه 4519 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
توسعه كشاورزي 2 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  4520 روزانه
توسعه كشاورزي 3 - 4521 دانشگاه زنجان روزانه
توسعه كشاورزي 2 - 4522 دانشگاه ياسوج روزانه
توسعه كشاورزي 1 - 4523 دانشگاه تبريز نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  توسعه كشاورزي 2 -

 نوبت دوم 4524 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
توسعه كشاورزي 1 - 4525 دانشگاه ياسوج نوبت دوم

 حشره شناسي كشاورزي - 2439
حشره شناسي كشاورزي 7 - 4526 دانشگاه اروميه روزانه
حشره شناسي كشاورزي 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4527 روزانه
حشره شناسي كشاورزي 4 - 4528 دانشگاه تبريز روزانه
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 حشره شناسي كشاورزي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4529

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  كشاورزيحشره شناسي  8 -
 روزانه 4530 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

حشره شناسي كشاورزي 2 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  4531 روزانه
حشره شناسي كشاورزي 6 - 4532 دانشگاه زابل روزانه
حشره شناسي كشاورزي 6 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4533 روزانه
حشره شناسي كشاورزي 5 - 4534 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
حشره شناسي كشاورزي 6 - 4535 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
حشره شناسي كشاورزي 4 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  4536 روزانه
حشره شناسي كشاورزي 8 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4537 روزانه
شره شناسي كشاورزيح 2 - 4538 دانشگاه مراغه روزانه
حشره شناسي كشاورزي 3 - رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر 4539 روزانه
حشره شناسي كشاورزي 3 - 4540 دانشگاه تبريز نوبت دوم
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 حشره شناسي كشاورزي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
ان دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهر

 )كرج
 نوبت دوم 4541

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  حشره شناسي كشاورزي 3 -
 نوبت دوم 4542 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

حشره شناسي كشاورزي 2 - 4543 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
حشره شناسي كشاورزي 4 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4544 نوبت دوم

حشره شناسي كشاورزي 7 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت 4545 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
حشره شناسي كشاورزي 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4546 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان

 بيماري شناسي گياهي - 2440

 
- 3 

قارچ شناسي و بيماري شناسي 
 شناسي گياهيبيماري  گياهي

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4547

قارچ شناسي و بيماري شناسي  1 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي گياهي

 روزانه 4548 )ابوريحان ورامين

قارچ شناسي و بيماري شناسي  6 -
 روزانه 4549 دانشگاه زابل ي شناسي گياهيبيمار گياهي

قارچ شناسي و بيماري شناسي  1 -
 روزانه 4550 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيماري شناسي گياهي گياهي

قارچ شناسي و بيماري شناسي  2 -
 روزانه 4551 دانشگاه شيراز بيماري شناسي گياهي گياهي

قارچ شناسي و بيماري شناسي  2 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيماري شناسي گياهي گياهي

 روزانه 4552 ساري

قارچ شناسي و بيماري شناسي  1 -
 روزانه 4553 دانشگاه فردوسي مشهد بيماري شناسي گياهي گياهي

قارچ شناسي و بيماري شناسي  1 -
 روزانه 4554 رشت -دانشگاه گيالن  بيماري شناسي گياهي گياهي

ارچ شناسي و بيماري شناسي ق 4 -
 روزانه 4555 خرم آباد - دانشگاه لرستان  بيماري شناسي گياهي گياهي

بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1 - زمينه نماتدهاي انگل گياهي 4556 دانشگاه تبريز روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1 -

 روزانه 4557 )رزي و منابع طبيعي كرجكشاو

 بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )ابوريحان ورامين

 روزانه 4558
پذيرش با عنوان كنترل بيولوژيك بيماري هاي 

 روزانه 4559 دانشگاه زنجان بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1 - گياهي
بيماري شناسي گياهي ماتولوژي گياهين 1 - 4560 دانشگاه شيراز روزانه
بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1 - 4561 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1 - 4562 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
ويروس شناسي و بيماري هاي  1 -

 روزانه 4563 دانشگاه تبريز شناسي گياهي بيماري ويروسي گياهي
پذيرش با عنوان گرايش قارچ شناسي 

ويروس شناسي و بيماري هاي  1 - وبيماريشناسي گياهي
 روزانه 4564 دانشگاه زنجان بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي

ويروس شناسي و بيماري هاي  1 -
 روزانه 4565 كرمان - هنر دانشگاه شهيد با بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  75 صفحه فصل دوم  
 

 بيماري شناسي گياهي - 2440  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
ويروس شناسي و بيماري هاي  3 -

 روزانه 4566 دانشگاه شيراز بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي

بيماري هاي ويروس شناسي و  1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي

 روزانه 4567 گرگان

ويروس شناسي و بيماري هاي  2 -
 روزانه 4568 دانشگاه فردوسي مشهد بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي

ويروس شناسي و بيماري هاي  1 -
 روزانه 4569 رشت -نشگاه گيالن دا بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي

ويروس شناسي و بيماري هاي  1 -
 روزانه 4570 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي

پروكاريوت هاي بيماري زاي  2 -
 روزانه 4571 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيماري شناسي گياهي گياهي

زاي  پروكاريوت هاي بيماري 1 -
 روزانه 4572 دانشگاه تبريز بيماري شناسي گياهي گياهي

پروكاريوت هاي بيماري زاي  2 -
 روزانه 4573 دانشگاه شيراز بيماري شناسي گياهي گياهي

پروكاريوت هاي بيماري زاي  1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيماري شناسي گياهي گياهي

 روزانه 4574 ساري

اريوت هاي بيماري زاي پروك 2 -
 روزانه 4575 دانشگاه فردوسي مشهد بيماري شناسي گياهي گياهي

پروكاريوت هاي بيماري زاي  2 -
 روزانه 4576 سنندج -دانشگاه كردستان  بيماري شناسي گياهي گياهي

كنترل بيولوژيك بيماري هاي  3 -
 روزانه 4577 همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيماري شناسي گياهي گياهي

كنترل بيولوژيك بيماري هاي  1 -
 روزانه 4578 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيماري شناسي گياهي گياهي

كنترل بيولوژيك بيماري هاي  1 -
 روزانه 4579 رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر بيماري شناسي گياهي گياهي

 
قارچ شناسي و بيماري شناسي  2 -

 گياهيبيماري شناسي  گياهي
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 

دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 
 )كرج

 نوبت دوم 4580

قارچ شناسي و بيماري شناسي  1 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي گياهي

 نوبت دوم 4581 )ابوريحان ورامين

قارچ شناسي و بيماري شناسي  1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  شناسي گياهيبيماري  گياهي

 نوبت دوم 4582 ساري

قارچ شناسي و بيماري شناسي  1 -
 نوبت دوم 4583 دانشگاه فردوسي مشهد بيماري شناسي گياهي گياهي

بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1 - زمينه نماتدهاي انگل گياهي 4584 دانشگاه تبريز نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1 -

 نوبت دوم 4585 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1 - 4586 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
ويروس شناسي و بيماري هاي  1 -

 نوبت دوم 4587 ريزدانشگاه تب بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي

ويروس شناسي و بيماري هاي  1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي

 نوبت دوم 4588 گرگان

ويروس شناسي و بيماري هاي  1 -
 نوبت دوم 4589 دانشگاه فردوسي مشهد بيماري شناسي گياهي ويروسي گياهي

اري زاي پروكاريوت هاي بيم 1 -
 نوبت دوم 4590 دانشگاه تبريز بيماري شناسي گياهي گياهي

پروكاريوت هاي بيماري زاي  1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيماري شناسي گياهي گياهي

 نوبت دوم 4591 ساري

پروكاريوت هاي بيماري زاي  1 -
دوم نوبت 4592 دانشگاه فردوسي مشهد بيماري شناسي گياهي گياهي  

قارچ شناسي و بيماري شناسي  4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4593 دانشگاه زابل بيماري شناسي گياهي گياهي

قارچ شناسي و بيماري شناسي  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
دگردانپرديس خو 4594 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيماري شناسي گياهي گياهي

كنترل بيولوژيك بيماري هاي  1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 4595 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  بيماري شناسي گياهي گياهي

 جنگلداري و مسايل اقتصادي ـعلوم جنگل  - 2441
مسائل اقتصادي اجتماعي  2 -

رديس محل تحصيل پ(دانشگاه تهران  علوم جنگل جنگل
 روزانه 4596 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

جنگلداري 5 - علوم جنگل 4597 دانشگاه اروميه روزانه
جنگلداري 3 - علوم جنگل 4598 دانشگاه ايالم روزانه
 علوم جنگل جنگلداري 4 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

 روزانه 4599

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل جنگلداري 2 -
 روزانه 4600 ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل جنگلداري 2 -
 روزانه 4601 گرگان

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  علوم جنگل جنگلداري 3 -
)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  روزانه 4602

گلداريجن 4 - علوم جنگل خرم آباد - دانشگاه لرستان  4603 روزانه
مسائل اقتصادي اجتماعي  1 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم جنگل جنگل
 نوبت دوم 4604 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

جنگلداري 1 - علوم جنگل 4605 دانشگاه ايالم نوبت دوم
محل تحصيل پرديس (تهران دانشگاه  علوم جنگل جنگلداري 1 -

 نوبت دوم 4606 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل جنگلداري 1 -
 نوبت دوم 4607 گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل جنگلداري 2 -
پرديس خودگردان 4608 ساري

جنگلداري 3 - انشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان د علوم جنگل 4609 رشت -دانشگاه گيالن  پرديس خودگردان



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  76 صفحه فصل دوم  
 

  مهندسي جنگل ـعلوم جنگل  - 2442
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم جنگل مهندسي جنگل 4 -
 روزانه 4610 )ي و منابع طبيعي كرجكشاورز

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل مهندسي جنگل 2 -
 روزانه 4611 ساري

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  علوم جنگل مهندسي جنگل 2 -
)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  روزانه 4612

محل تحصيل پرديس (اه تهران دانشگ علوم جنگل مهندسي جنگل 1 -
 نوبت دوم 4613 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  علوم جنگل مهندسي جنگل 2 -
)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  نوبت دوم 4614

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل مهندسي جنگل 2 -
س خودگردانپردي 4615 ساري

 جنگل شناسي ـعلوم جنگل  - 2443
- 3 

جنگل شناسي و اكولوژي 
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس  علوم جنگل جنگل

 روزانه 4616 )شهرستان نور

- 4 
جنگل شناسي و اكولوژي 

 جنگل
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم جنگل

 روزانه 4617 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- 4 
جنگل شناسي و اكولوژي 

 جنگل
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل

 روزانه 4618 ساري

- 4 
جنگل شناسي و اكولوژي 

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل جنگل
 روزانه 4619 گرگان

- 5 
جنگل شناسي و اكولوژي 

 جنگل
محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  علوم جنگل

)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  روزانه 4620

- 3 
جنگل شناسي و اكولوژي 

 جنگل
 روزانه 4621 خرم آباد - دانشگاه لرستان  علوم جنگل

جنگل شناسي و اكولوژي  1 -
 جنگل

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم جنگل
 نوبت دوم 4622 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

- 2 
شناسي و اكولوژي جنگل 
 جنگل

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم جنگل
 نوبت دوم 4623 گرگان

- 3 
جنگل شناسي و اكولوژي 

 جنگل
محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  علوم جنگل

)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  نوبت دوم 4624

جنگل شناسي و اكولوژي  2 -
 جنگل

نشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي دا علوم جنگل
پرديس خودگردان 4625 ساري

 تكثير و پرورش آبزيان - 2444
محل تحصيل پژوهشكده  -پژوهش محور 

 روزانه 4626 دانشگاه اروميه تكثير و پرورش آبزيان 2 - مطالعات درياچه اروميه
تكثير و پرورش آبزيان 3 - 4627 دانشگاه اروميه روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  تكثير و پرورش آبزيان 7 -

 روزانه 4628 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
تكثير و پرورش آبزيان 2 - 4629 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  تكثير و پرورش آبزيان 5 -

 روزانه 4630 ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  يانتكثير و پرورش آبز 5 -
 روزانه 4631 گرگان

تكثير و پرورش آبزيان 4 - دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 4632 روزانه
محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  تكثير و پرورش آبزيان 5 -

)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  روزانه 4633
پرورش آبزيانتكثير و  2 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4634 روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  تكثير و پرورش آبزيان 3 -

 نوبت دوم 4635 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
تكثير و پرورش آبزيان 1 - 4636 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم
كشاورزي و منابع طبيعي  دانشگاه علوم تكثير و پرورش آبزيان 2 -

 نوبت دوم 4637 گرگان

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  تكثير و پرورش آبزيان 1 -
)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  نوبت دوم 4638

تكثير و پرورش آبزيان 1 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4639 نوبت دوم
شگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي دان تكثير و پرورش آبزيان 3 -

پرديس خودگردان 4640 ساري
تكثير و پرورش آبزيان 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 4641 پرديس خودگردان

 
- 2 

 
 تكثير و پرورش آبزيان

محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
شگاه در تحصيل پرديس خودگردان دان

 )جزيره قشم
پرديس خودگردان 4642

 عمل آوري ـشيالت  -  2445
عمل آوري فرآورده هاي  2 -

 روزانه 4643 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيالت شيالتي

عمل آوري فرآورده هاي  2 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  شيالت شيالتي

 روزانه 4644 گرگان

آوري فرآورده هاي  عمل 2 -
محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  شيالت شيالتي

)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  روزانه 4645

عمل آوري فرآورده هاي  1 -
 نوبت دوم 4646 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار شيالت شيالتي

عمل آوري فرآورده هاي  1 -
وم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه عل شيالت شيالتي

 نوبت دوم 4647 گرگان

عمل آوري فرآورده هاي  1 -
محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  شيالت شيالتي

)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  نوبت دوم 4648

 توليد و بهره برداري ـشيالت  - 2447
و منابع طبيعي  دانشگاه علوم كشاورزي شيالت توليد و بهره برداري 2 -

 روزانه 4649 گرگان
شيالت توليد و بهره برداري 4 - 4650 دانشگاه گنبد روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  77 صفحه فصل دوم  
 

  توليد و بهره برداري ـشيالت  - 2447  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

محل تحصيل (رشت  -نشگاه گيالن دا شيالت توليد و بهره برداري 4 -
)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  روزانه 4651

شيالت توليد و بهره برداري 2 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4652 روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  شيالت توليد و بهره برداري 1 -

 نوبت دوم 4653 گرگان

محل تحصيل (رشت  -دانشگاه گيالن  شيالت ه برداريتوليد و بهر 1 -
)دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  نوبت دوم 4654

شيالت توليد و بهره برداري 1 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4655 نوبت دوم

 
 شيالت توليد و بهره برداري 2 -

محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
ان دانشگاه در تحصيل پرديس خودگرد

 )جزيره قشم
پرديس خودگردان 4656

 علوم مرتع -  2448
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم مرتع 5 -

 روزانه 4657 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
علوم مرتع 2 - 4658 دانشگاه شهركرد روزانه
علوم مرتع 2 - 4659 دانشگاه صنعتي اصفهان روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  رتععلوم م 6 -

 روزانه 4660 ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم مرتع 3 -
 روزانه 4661 گرگان

علوم مرتع 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4662 روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم مرتع 5 -

 نوبت دوم 4663 )رجكشاورزي و منابع طبيعي ك
علوم مرتع 1 - 4664 دانشگاه صنعتي اصفهان نوبت دوم
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم مرتع 2 -

 نوبت دوم 4665 گرگان
علوم مرتع 1 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4666 نوبت دوم
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم مرتع 3 -

پرديس خودگردان 4667 اريس

 بيابان زدايي -  2449
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيابان زدايي 5 -

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 روزانه 4668

بيابان زدايي 7 - 4669 دانشگاه سمنان روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيابان زدايي 2 -

 روزانه 4670 گرگان
بيابان زدايي 4 - 4671 دانشگاه كاشان روزانه
بيابان زدايي 3 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4672 روزانه
بيابان زدايي 7 - 4673 دانشگاه يزد روزانه
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيابان زدايي 5 -

 نوبت دوم 4674 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
ييبيابان زدا 2 - 4675 دانشگاه سمنان نوبت دوم
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  بيابان زدايي 1 -

 نوبت دوم 4676 گرگان
بيابان زدايي 4 - 4677 دانشگاه كاشان نوبت دوم
بيابان زدايي 2 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4678 نوبت دوم
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 بيابان زدايي

محل (در عباس بن -دانشگاه هرمزگان 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 )جزيره قشم
پرديس خودگردان 4679

 علوم و مهندسي آبخيزداري - 2450
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 -

 روزانه 4680 )شهرستان نور

يس محل تحصيل پرد(دانشگاه تهران  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 -
 روزانه 4681 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 -
 روزانه 4682 ساري

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 5 -
 روزانه 4683 گرگان

آب 3 - علوم و مهندسي آبخيزداري 4684 شاندانشگاه كا روزانه
آب 5 - علوم و مهندسي آبخيزداري خرم آباد - دانشگاه لرستان  4685 روزانه
آب 3 - علوم و مهندسي آبخيزداري بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4686 روزانه
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس  علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 3 -

 روزانه 4687 )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 3 -
 روزانه 4688 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 2 -
 روزانه 4689 ساري

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 1 -
 نوبت دوم 4690 )نور شهرستان

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 2 -
 نوبت دوم 4691 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

پذيرش با عنوان علوم و مهندسي آبخيزداري 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 2 - بدون گرايش

ت دومنوب 4692 گرگان  

آب 3 - علوم و مهندسي آبخيزداري 4693 دانشگاه كاشان نوبت دوم
آب 2 - علوم و مهندسي آبخيزداري بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4694 نوبت دوم
محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس  علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 1 -

 نوبت دوم 4695 )شهرستان نور

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  سي آبخيزداريعلوم و مهند زمين 2 -
 نوبت دوم 4696 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 2 -
پرديس خودگردان 4697 ساري



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  78 صفحه فصل دوم  
 

  علوم و مهندسي آبخيزداري - 2450  ادامه
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كدرشته   نام دانشگاه  م رشتهنا نام گرايش نيمسال

 دوره محل
 اول دوم

 
 علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 -

محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 

 )جزيره قشم
پرديس خودگردان 4698

 علوم و مهندسي آبخيزداري زمين 1 -
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

پرديس خودگردان 4699 ساري

 اي كشاورزي هسته - 2451
اصالح -پذيرش با عنوان كشاورزي هسته اي

 كشاورزي هسته اي 1 - نباتات و بيوتكنولوژي گياهي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
 روزانه 4700

اصالح -پذيرش با عنوان كشاورزي هسته اي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  ي هسته ايكشاورز 1 - نباتات و بيوتكنولوژي گياهي

 گرگان
 نوبت دوم 4701

 علوم طيور -  2452
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 علوم طيور

محل تحصيل (دانشگاه تربيت مدرس 
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 روزانه 4702

علوم طيور 3 - 4703 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

 
- 1 

 
 علوم طيور

محل تحصيل (تربيت مدرس  دانشگاه
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبان تهران 

 )كرج
 نوبت دوم 4704

علوم طيور 1 - 4705 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
 بيولوژي و آناتومي چوب - 2453

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  بيولوژي و آناتومي چوب 3 -
 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج

هروزان 4706  

 بيولوژي و آناتومي چوب 1 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 نوبت دوم 4707



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)هــــنر(ها  جدول كدرشته محل  79 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  رهـــنهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -5جدول شماره 

 مديريت پروژه و ساخت - 2501

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
مديريت پروژه و ساخت 2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا 4708 دانشگاه تهران روزانه
مديريت پروژه و ساخت 1 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا 4709 گاه تهراندانش نوبت دوم

 معماري - 2502
معماري اسالمي - 3 معماري دانشگاه هنر اسالمي تبريز 4710 روزانه
معماري اسالمي 4 - معماري 4711 دانشگاه هنر اصفهان روزانه

طراحي مجموعه ها و  -پذيرش با عنوان معماري 
 معماري 3 - ساختمان هاي نيروگاهي

 -) ره(مام خميني ادانشگاه بين المللي 
 قزوين

 روزانه 4712
معماري 2 - تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4713 روزانه

معماري 1 - پژوهش محور تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4714 روزانه
معماري 5 - 4715 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

ريمعما 3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا 4716 دانشگاه تهران روزانه
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان معماري منظر 

 روزانه 4717 دانشگاه تهران معماري 3 - پرديس هنرهاي زيبا
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان فناوري معماري 

 روزانه 4718 دانشگاه تهران معماري 3 - پرديس هنرهاي زيبا
معماري 3 - تهران - دانشگاه شهيد بهشتي 4719 روزانه
معماري 5 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  4720 روزانه
محل تحصيل محل (تهران  -دانشگاه هنر  معماري 2 -

 )تحصيل كرج
 روزانه 4721

معماري 4 - 4722 دانشگاه يزد روزانه
معماري اسالمي 1 - معماري 4723 دانشگاه هنر اصفهان نوبت دوم

طراحي مجموعه ها و  -با عنوان معماري  پذيرش
 معماري 2 - ساختمان هاي نيروگاهي

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 نوبت دوم 4724
معماري 2 - تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  4725 نوبت دوم
معماري 1 - 4726 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم

معماري 2 - هنرهاي زيبا محل تحصيل پرديس 4727 دانشگاه تهران نوبت دوم
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان معماري منظر 

 نوبت دوم 4728 دانشگاه تهران معماري 2 - پرديس هنرهاي زيبا
محل تحصيل  -پذيرش با عنوان فناوري معماري 

 نوبت دوم 4729 دانشگاه تهران معماري 2 - پرديس هنرهاي زيبا
معماري 1 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  4730 نوبت دوم
 معماري 1 -

محل تحصيل محل (تهران  -دانشگاه هنر 
 )تحصيل كرج

 نوبت دوم 4731
معماري 2 - 4732 دانشگاه يزد نوبت دوم
 معماري 7 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 4733
معماري 3 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4734 پرديس خودگردان

معماري 5 - تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  4735 پرديس خودگردان
 برنامه ريزي طراحي و مديريت ـشهرسازي  - 2503

محل  -پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش 
 روزانه 4736 دانشگاه تهران شهرسازي برنامه ريزي شهري 4 - ي زيباتحصيل پرديس هنرها

محل تحصيل محل (تهران  -دانشگاه هنر  شهرسازي برنامه ريزي شهري 3 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش
 )تحصيل كرج

 روزانه 4737
برنامه ريزي شهري و منطقه اي 3 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش زيشهرسا 4738 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

برنامه ريزي شهري و منطقه اي 3 - شهرسازي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4739 روزانه
طراحي شهري 1 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش شهرسازي تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  4740 روزانه

شهرسازي شهرسازي اسالمي 3 - نر اسالمي تبريزدانشگاه ه 4741 روزانه
شهرسازي شهرسازي اسالمي 4 - 4742 دانشگاه هنر اصفهان روزانه

محل  -پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش 
 نوبت دوم 4743 دانشگاه تهران شهرسازي برنامه ريزي شهري 2 - تحصيل پرديس هنرهاي زيبا

 شهرسازي ريزي شهريبرنامه  1 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش
محل تحصيل محل (تهران  -دانشگاه هنر 
 نوبت دوم 4744 )تحصيل كرج

برنامه ريزي شهري و منطقه اي 3 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش شهرسازي 4745 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
طراحي شهري 1 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش شهرسازي تهران - و صنعت ايران دانشگاه علم  4746 نوبت دوم

شهرسازي شهرسازي اسالمي 1 - 4747 دانشگاه هنر اصفهان نوبت دوم
 شهرسازي برنامه ريزي شهري 3 - پذيرش با عنوان شهرسازي بدون گرايش

محل تحصيل محل (تهران  -دانشگاه هنر 
 )تحصيل كرج

پرديس خودگردان 4748
برنامه ريزي شهري و منطقه اي 2 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان شهرسازي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  4749 پرديس خودگردان

 پژوهش هنر تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر - 2504
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا پژوهش هنر - 9 فقط زن

 تهران
 روزانه 4750

پژوهش هنر 3 - 4751 دانشگاه تربيت مدرس نهروزا
پژوهش هنر 3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا 4752 دانشگاه تهران روزانه

پژوهش هنر 2 - شرايط در انتهاي دفترچه 4753 تهران - دانشگاه شاهد  روزانه
پژوهش هنر 2 - 4754 تهران -دانشگاه هنر  روزانه
پژوهش هنر 4 - 4755 دانشگاه هنر اصفهان روزانه

تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر  3 - يس هنرهاي زيبامحل تحصيل پرد
 اسالمي

 روزانه 4756 دانشگاه تهران

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 اسالمي
 روزانه 4757 تهران - دانشگاه شاهد 

- 2 
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 اسالمي
 روزانه 4758 تهران -دانشگاه هنر 

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا پژوهش هنر - 5 فقط زن
 تهران

 نوبت دوم 4759



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)هــــنر(ها  جدول كدرشته محل  80 صفحه فصل دوم  
 

 پژوهش هنر تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر - 2504  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
پژوهش هنر 2 - 4760 دانشگاه تربيت مدرس منوبت دو

پژوهش هنر 2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا 4761 دانشگاه تهران نوبت دوم
پژوهش هنر 2 - شرايط در انتهاي دفترچه 4762 تهران - دانشگاه شاهد  نوبت دوم

پژوهش هنر 1 - 4763 تهران -دانشگاه هنر  نوبت دوم
پژوهش هنر 1 - 4764 دانشگاه هنر اصفهان نوبت دوم

تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر  2 - صيل پرديس هنرهاي زيبامحل تح
 اسالمي

 نوبت دوم 4765 دانشگاه تهران

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 اسالمي
 نوبت دوم 4766 تهران - دانشگاه شاهد 

- 1 
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر 

 اسالمي
ومنوبت د 4767 تهران -دانشگاه هنر   

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  پژوهش هنر 7 -
 )خودگردان كيش

پرديس خودگردان 4768

 پژوهش هنر 2 -
محل تحصيل محل (تهران  -دانشگاه هنر 
پرديس خودگردان 4769 )تحصيل كرج

 مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ـمرمت  - 2505
- 2 

مرمت آثار و اشياي فرهنگي و 
 تاريخي

 روزانه 4770 تهران -دانشگاه هنر  مرمت

- 4 
مرمت آثار و اشياي فرهنگي و 

 روزانه 4771 دانشگاه هنر اصفهان مرمت تاريخي

- 1 
مرمت آثار و اشياي فرهنگي و 

 تاريخي
 نوبت دوم 4772 تهران -دانشگاه هنر  مرمت

- 1 
مرمت آثار و اشياي فرهنگي و 

 تاريخي
 نوبت دوم 4773 دانشگاه هنر اصفهان مرمت

مرمت آثار و اشياي فرهنگي و  2 -
 تاريخي

محل تحصيل محل (تهران  -دانشگاه هنر  مرمت
 )تحصيل كرج

پرديس خودگردان 4774

 هاي تاريخي مرمت و احياي بناها و بافت ـمرمت  - 2506
 3 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا

مرمت و احياي بناها و بافت 
 هاي تاريخي

 روزانه 4775 اه تهراندانشگ مرمت

- 2 
مرمت و احياي بناها و بافت 

 هاي تاريخي
 روزانه 4776 دانشگاه هنر اصفهان مرمت

 2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
مرمت و احياي بناها و بافت 

 نوبت دوم 4777 دانشگاه تهران مرمت هاي تاريخي

- 1 
مرمت و احياي بناها و بافت 

 هاي تاريخي
 نوبت دوم 4778 اه هنر اصفهاندانشگ مرمت



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  81 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  دامپزشكيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -6جدول شماره 

 جراحي دامپزشكي - 2701

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   دانشگاه نام  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
جراحي دامپزشكي 4 - دستياري - تخصصي  4779 دانشگاه اروميه روزانه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 روزانه 4780 دانشگاه تهران جراحي دامپزشكي 2 - دامپزشكي تهران
جراحي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  كرمان - ر دانشگاه شهيد باهن 4781 روزانه
جراحي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4782 روزانه
جراحي دامپزشكي 3 - دستياري - تخصصي  4783 دانشگاه شيراز روزانه
جراحي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  4784 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
يل دانشكده محل تحص -دستياري  - تخصصي 

 نوبت دوم 4785 دانشگاه تهران جراحي دامپزشكي 1 - دامپزشكي تهران
جراحي دامپزشكي 1 - دستياري - تخصصي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4786 نوبت دوم
جراحي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  4787 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
س محل تحصيل پردي -دستياري  - تخصصي 

پرديس خودگردان 4788 دانشگاه شيراز جراحي دامپزشكي 2 - خودگردان دانشگاه

 هاي توليد مثل دام مامايي و بيماري -  2702
 3 - دستياري - تخصصي 

مامايي و بيماري هاي توليد 
 مثل دام

 روزانه 4789 دانشگاه اروميه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

مايي و بيماري هاي توليد ما 2 - دامپزشكي تهران
 مثل دام

 روزانه 4790 دانشگاه تهران

 1 - دستياري - تخصصي 
مامايي و بيماري هاي توليد 

 مثل دام
 روزانه 4791 دانشگاه شيراز

 2 - دستياري - تخصصي 
مامايي و بيماري هاي توليد 

 مثل دام
 روزانه 4792 دانشگاه فردوسي مشهد

دانشكده  محل تحصيل -دستياري  - تخصصي 
مامايي و بيماري هاي توليد  1 - دامپزشكي تهران

 مثل دام
 نوبت دوم 4793 دانشگاه تهران

 2 - دستياري - تخصصي 
مامايي و بيماري هاي توليد 

 نوبت دوم 4794 دانشگاه فردوسي مشهد مثل دام

 هاي كوچك بيماري هاي داخلي دام - 2703
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 2 - امپزشكي تهراند
بيماري هاي داخلي دام هاي 

 كوچك
 روزانه 4795 دانشگاه تهران

 2 - دستياري - تخصصي 
بيماري هاي داخلي دام هاي 

 روزانه 4796 دانشگاه شيراز كوچك
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 1 - دامپزشكي تهران
بيماري هاي داخلي دام هاي 

 كوچك
 نوبت دوم 4797 دانشگاه تهران

محل تحصيل پرديس  -دستياري  - تخصصي 
 2 - خودگردان دانشگاه

بيماري هاي داخلي دام هاي 
 كوچك

پرديس خودگردان 4798 دانشگاه شيراز

 هاي بزرگ بيماري هاي داخلي دام -  2704
 4 - دستياري - تخصصي 

بيماري هاي داخلي دام هاي 
 روزانه 4799 دانشگاه اروميه بزرگ

 3 - دستياري - تخصصي 
بيماري هاي داخلي دام هاي 

 بزرگ
 روزانه 4800 دانشگاه شهركرد

 2 - دستياري - تخصصي 
بيماري هاي داخلي دام هاي 

 بزرگ
 روزانه 4801 كرمان - دانشگاه شهيد باهنر 

 4 - دستياري - تخصصي 
بيماري هاي داخلي دام هاي 

 روزانه 4802 دانشگاه شيراز بزرگ

 2 - يدستيار - تخصصي 
بيماري هاي داخلي دام هاي 

 بزرگ
 روزانه 4803 دانشگاه فردوسي مشهد

 2 - دستياري - تخصصي 
بيماري هاي داخلي دام هاي 

 بزرگ
 نوبت دوم 4804 دانشگاه فردوسي مشهد

 2 - دستياري - تخصصي 
بيماري هاي داخلي دام هاي 

پرديس خودگردان 4805 دانشگاه شهركرد بزرگ
محل تحصيل پرديس  -ري دستيا - تخصصي 

 4 - خودگردان دانشگاه
بيماري هاي داخلي دام هاي 

 بزرگ
پرديس خودگردان 4806 دانشگاه شيراز

 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي - 2706
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 4 - دستياري - تخصصي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4807 روزانه
كال پاتولوژي دامپزشكيكليني 2 - دستياري - تخصصي  4808 دانشگاه شيراز روزانه
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  4809 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 2 - دستياري - تخصصي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4810 نوبت دوم
ژي دامپزشكيكلينيكال پاتولو 2 - دستياري - تخصصي  4811 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

 پاتولوژي دامپزشكي - 2707
پاتولوژي دامپزشكي 3 - 4812 دانشگاه اروميه روزانه

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
 روزانه 4813 دانشگاه تهران پاتولوژي دامپزشكي 2 - دامپزشكي تهران

پاتولوژي دامپزشكي 3 - اهواز -شهيد چمران  دانشگاه 4814 روزانه
پاتولوژي دامپزشكي 5 - 4815 دانشگاه شيراز روزانه

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
 نوبت دوم 4816 دانشگاه تهران پاتولوژي دامپزشكي 1 - دامپزشكي تهران

پاتولوژي دامپزشكي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4817 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 هاي طيور بهداشت و بيماري - 2708

بهداشت و بيماري هاي طيور 3 - دستياري - تخصصي  4818 دانشگاه اروميه روزانه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 روزانه 4819 دانشگاه تهران بهداشت و بيماري هاي طيور 2 - دامپزشكي تهران
بهداشت و بيماري هاي طيور 3 - دستياري - تخصصي  4820 دانشگاه شهركرد روزانه



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  82 صفحه فصل دوم  
 

 هاي طيور بهداشت و بيماري - 2708  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
بهداشت و بيماري هاي طيور - 3 دستياري - تخصصي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4821 روزانه
بهداشت و بيماري هاي طيور 3 - دستياري - تخصصي  4822 دانشگاه شيراز روزانه
محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 

 نوبت دوم 4823 دانشگاه تهران بهداشت و بيماري هاي طيور 2 - دامپزشكي تهران

 بيوشيمي - 2709
بيوشيمي - 3 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4824 روزانه
بيوشيمي 3 - 4825 دانشگاه شيراز روزانه

بيوشيمي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4826 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 بهداشت آبزيان - 2710

بهداشت آبزيان 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4827 دانشگاه تهران روزانه
 -يماري هاي آبزيان پذيرش با عنوان بهداشت و ب

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
 دامپزشكي تهران

- 2 
 

 روزانه 4828 دانشگاه تهران بهداشت آبزيان

بهداشت آبزيان - 3 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4829 روزانه
بهداشت آبزيان 2 - 4830 دانشگاه شيراز روزانه

بهداشت آبزيان 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4831 دانشگاه تهران نوبت دوم
 -پذيرش با عنوان بهداشت و بيماري هاي آبزيان 

محل تحصيل دانشكده  -دستياري  - تخصصي 
 دامپزشكي تهران

- 1 
 

 نوبت دوم 4832 دانشگاه تهران بهداشت آبزيان

بهداشت آبزيان 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4833 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 بهداشت مواد غذايي -  2711

بهداشت مواد غذايي 5 - 4834 دانشگاه اروميه روزانه
بهداشت مواد غذايي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4835 دانشگاه تهران روزانه

بهداشت مواد غذايي 3 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4836 روزانه
شت مواد غذاييبهدا 3 - 4837 دانشگاه شيراز روزانه
بهداشت مواد غذايي 2 - 4838 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

بهداشت مواد غذايي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4839 دانشگاه تهران نوبت دوم
بهداشت مواد غذايي 2 - 4840 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

بهداشت مواد غذايي 3 - س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي 4841 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
بهداشت مواد غذايي 2 - 4842 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان

 بهداشت خوراك دام - 2712
بهداشت خوراك دام 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4843 دانشگاه تهران روزانه

داشت خوراك دامبه 2 - 4844 دانشگاه شيراز روزانه
بهداشت خوراك دام 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4845 دانشگاه تهران نوبت دوم
بهداشت خوراك دام 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4846 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

 اپيدميولوژي -  2713
اپيدميولوژي 2 - پزشكي تهرانمحل تحصيل دانشكده دام 4847 دانشگاه تهران روزانه

اپيدميولوژي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4848 دانشگاه تهران نوبت دوم
 انگل شناسي دامپزشكي - 2714

انگل شناسي دامپزشكي 4 - 4849 دانشگاه اروميه روزانه
انگل شناسي دامپزشكي 3 - كرمان - اهنر دانشگاه شهيد ب 4850 روزانه
انگل شناسي دامپزشكي 3 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4851 روزانه
انگل شناسي دامپزشكي 3 - 4852 دانشگاه شيراز روزانه
انگل شناسي دامپزشكي 2 - 4853 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
انگل شناسي دامپزشكي 2 - 4854 دانشگاه فردوسي مشهد وبت دومن

انگل شناسي دامپزشكي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4855 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 باكتري شناسي - 2715

باكتري شناسي 4 - 4856 دانشگاه اروميه روزانه
باكتري شناسي 4 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4857 روزانه
باكتري شناسي 4 - 4858 يرازدانشگاه ش روزانه
باكتري شناسي 3 - 4859 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
باكتري شناسي 2 - 4860 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

باكتري شناسي 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4861 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 ويروس شناسي - 2716

ويروس شناسي 2 - تهرانمحل تحصيل دانشكده دامپزشكي  4862 دانشگاه تهران روزانه
ويروس شناسي 1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4863 دانشگاه تهران نوبت دوم

 ايمني شناسي - 2718
ايمني شناسي 4 - 4864 دانشگاه اروميه روزانه

 بيوتكنولوژي - 2719
)زيست فناوري(بيوتكنولوژي  4 - 4865 دوسي مشهددانشگاه فر روزانه
)زيست فناوري(بيوتكنولوژي  3 - 4866 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

 فنّاوري توليد مثل در دامپزشكي -  2720
- 1 

فناوري توليد مثل در 
 دامپزشكي

 روزانه 4867 دانشگاه شيراز

 فارماكولوژي دامپزشكي - 2722
دامپزشكي -فارماكولوژي  3 - 4868 شيرازدانشگاه  روزانه

دامپزشكي -فارماكولوژي  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4869 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان
 فيزيولوژي - 2723

فيزيولوژي 4 - 4870 دانشگاه اروميه روزانه
محل  -پذيرش با عنوان فيزيولوژي دامپزشكي 

 روزانه 4871 دانشگاه تهران وژيفيزيول 2 - تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  83 صفحه فصل دوم  
 

 فيزيولوژي - 2723  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
فيزيولوژي 3 - پذيرش با عنوان فيزيولوژي دامپزشكي كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  4872 روزانه

فيزيولوژي 3 - 4873 ه شيرازدانشگا روزانه
فيزيولوژي 2 - 4874 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

محل  -پذيرش با عنوان فيزيولوژي دامپزشكي 
 نوبت دوم 4875 دانشگاه تهران فيزيولوژي 1 - تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

فيزيولوژي 2 - 4876 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
فيزيولوژي 3 - ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد 4877 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

 اي دامپزشكي آناتومي و جنين شناسي مقايسه - 2724
 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

آناتومي و جنين شناسي مقايسه 
 اي دامپزشكي

 روزانه 4878 دانشگاه تهران

 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
مي و جنين شناسي مقايسه آناتو

 اي دامپزشكي
 نوبت دوم 4879 دانشگاه تهران

 اي بافت شناسي مقايسه - 2725
بافت شناسي مقايسه اي 5 - 4880 دانشگاه اروميه روزانه

بافت شناسي مقايسه اي 3 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4881 دانشگاه تهران روزانه
اي بافت شناسي مقايسه - 3 اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4882 روزانه
بافت شناسي مقايسه اي 2 - 4883 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

بافت شناسي مقايسه اي 2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران 4884 دانشگاه تهران نوبت دوم
بافت شناسي مقايسه اي 2 - 4885 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

بافت شناسي مقايسه اي 5 - ل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمح 4886 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)زبان(ها  جدول كدرشته محل  84 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  زبانهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -6جدول شماره 

 و ادبيات فارسي زبان - 2801

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
  زبان و ادبيات فارسي 5 - 4887 دانشگاه اروميه روزانه

 زبان و ادبيات فارسي 3 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 روزانه 4888 تهران
و ادبيات فارسي زبان 4 - 4889 دانشگاه ايالم روزانه
زبان و ادبيات فارسي 8 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4890 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 7 - 4891 دانشگاه بيرجند روزانه
 زبان و ادبيات فارسي 4 -

 -) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 
 قزوين

 روزانه 4892
و ادبيات فارسيزبان  4 - 4893 دانشگاه تبريز روزانه
زبان و ادبيات فارسي 3 - 4894 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

زبان و ادبيات فارسي 4 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 4895 دانشگاه تهران روزانه
زبان و ادبيات فارسي 4 - سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  4896 نهروزا

زبان و ادبيات فارسي 6 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  4897 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 6 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  4898 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 5 - 4899 دانشگاه زنجان روزانه
زبان و ادبيات فارسي 5 - كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  4900 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 8 - 4901 دانشگاه سمنان روزانه
زبان و ادبيات فارسي 6 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  4902 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 3 - 4903 دانشگاه شهركرد روزانه
زبان و ادبيات فارسي 5 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4904 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 6 - تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  4905 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 8 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  4906 روزانه

زبان و ادبيات فارسي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  4907 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 4 - 4908 گاه فردوسي مشهددانش روزانه
زبان و ادبيات فارسي 7 - 4909 دانشگاه قم روزانه

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 روزانه 4910 دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 2 - خيابان طالقاني

زبان و ادبيات فارسي 3 - 4911 دانشگاه كاشان روزانه
ت فارسيزبان و ادبيا 7 - سنندج -دانشگاه كردستان  4912 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 6 - 4913 رشت -دانشگاه گيالن  روزانه
زبان و ادبيات فارسي 5 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  4914 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 12 - بابلسر - دانشگاه مازندران  4915 روزانه
ارسيزبان و ادبيات ف 5 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4916 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 2 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4917 روزانه
زبان و ادبيات فارسي 5 - 4918 دانشگاه يزد روزانه
زبان و ادبيات فارسي 6 - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 4919 روزانه
ماسيادبيات ح 5 - زبان و ادبيات فارسي 4920 دانشگاه اروميه روزانه
ادبيات حماسي 2 - زبان و ادبيات فارسي 4921 دانشگاه اصفهان روزانه

ادبيات حماسي 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني زبان و ادبيات فارسي 4922 دانشگاه تهران روزانه
ادبيات حماسي 3 - رسيزبان و ادبيات فا 4923 دانشگاه شيراز روزانه
ادبيات حماسي 4 - زبان و ادبيات فارسي 4924 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
ادبيات عرفاني 5 - زبان و ادبيات فارسي 4925 دانشگاه اروميه روزانه
ادبيات عرفاني 2 - زبان و ادبيات فارسي 4926 دانشگاه اصفهان روزانه

 زبان و ادبيات فارسي فانيادبيات عر 3 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 روزانه 4927

 -) ره(دانشگاه بين المللي امام خميني  زبان و ادبيات فارسي  ادبيات عرفاني 3 -
 قزوين

 روزانه 5089
ادبيات عرفاني 3 - زبان و ادبيات فارسي 4928 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

ادبيات عرفاني 3 - انشكده ادبيات و علوم انسانيمحل تحصيل د زبان و ادبيات فارسي 4929 دانشگاه تهران روزانه
ادبيات عرفاني 3 - زبان و ادبيات فارسي 4930 دانشگاه شهركرد روزانه
ادبيات عرفاني 3 - زبان و ادبيات فارسي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  4931 روزانه
يات عرفانيادب 4 - زبان و ادبيات فارسي 4932 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
ادبيات عرفاني - 3 زبان و ادبيات فارسي خرم آباد - دانشگاه لرستان  4933 روزانه
ادبيات غنايي 5 - زبان و ادبيات فارسي 4934 دانشگاه اروميه روزانه
ادبيات غنايي 2 - زبان و ادبيات فارسي 4935 فهاندانشگاه اص روزانه

ادبيات غنايي 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني زبان و ادبيات فارسي 4936 دانشگاه تهران روزانه
ادبيات غنايي 3 - زبان و ادبيات فارسي تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  4937 روزانه

 زبان و ادبيات فارسي 3 - فقط زن
 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 نوبت دوم 4938

زبان و ادبيات فارسي 2 - 4939 دانشگاه ايالم نوبت دوم
زبان و ادبيات فارسي 2 - 4940 دانشگاه بيرجند نوبت دوم
 زبان و ادبيات فارسي 3 -

 -) ره(امام خميني دانشگاه بين المللي 
 قزوين

 نوبت دوم 4941
ارسيزبان و ادبيات ف 2 - 4942 دانشگاه تبريز نوبت دوم

زبان و ادبيات فارسي 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 4943 دانشگاه تهران نوبت دوم
زبان و ادبيات فارسي - 4 4944 دانشگاه سمنان نوبت دوم
زبان و ادبيات فارسي 6 - زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  4945 نوبت دوم
زبان و ادبيات فارسي 3 - 4946 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
زبان و ادبيات فارسي 3 - 4947 دانشگاه كاشان نوبت دوم

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم 4948 دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي 2 - خيابان طالقاني

زبان و ادبيات فارسي 6 - 4949 رشت -گاه گيالن دانش نوبت دوم
زبان و ادبيات فارسي 2 - اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4950 نوبت دوم
زبان و ادبيات فارسي 1 - بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  4951 نوبت دوم

  ادبيات حماسي 1 - زبان و ادبيات فارسي 4952 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
ادبيات حماسي 1 - ادبيات و علوم انساني محل تحصيل دانشكده زبان و ادبيات فارسي 4953 دانشگاه تهران نوبت دوم



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)زبان(ها  جدول كدرشته محل  85 صفحه فصل دوم  
 

 زبان و ادبيات فارسي - 2801  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
ادبيات حماسي 3 - زبان و ادبيات فارسي 4954 ه فردوسي مشهددانشگا نوبت دوم
ادبيات عرفاني 1 - زبان و ادبيات فارسي 4955 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 2 - فقط زن
 نوبت دوم 4956 تهران

 -) ره(امام خميني  دانشگاه بين المللي زبان و ادبيات فارسي  ادبيات عرفاني 3 -
 نوبت دوم 5090 قزوين

ادبيات عرفاني 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني زبان و ادبيات فارسي 4957 دانشگاه تهران نوبت دوم
ادبيات عرفاني 3 - زبان و ادبيات فارسي 4958 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
ادبيات غنايي 1 - يزبان و ادبيات فارس 4959 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

ادبيات غنايي 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني زبان و ادبيات فارسي 4960 دانشگاه تهران نوبت دوم
تهران  -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي 5 -

 پيام نور 4961 جنوب
زبان و ادبيات فارسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4962 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي 4 -
پرديس خودگردان 4963 )خودگردان البرز كرج

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات فارسي 7 -
پرديس خودگردان 4964 )خودگردان كيش

زبان و ادبيات فارسي 4 - ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  4965 پرديس خودگردان
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي 5 -

پرديس خودگردان 4966 )پرديس خودگردان واقع در كرج
بان و ادبيات فارسيز 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  4967 پرديس خودگردان

زبان و ادبيات فارسي - 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 4968 دانشگاه سمنان پرديس خودگردان
زبان و ادبيات فارسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4969 گردانپرديس خود
زبان و ادبيات فارسي - 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  4970 پرديس خودگردان

زبان و ادبيات فارسي 4 - 4971 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان
زبان و ادبيات فارسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خرم آباد -  دانشگاه لرستان 4972 پرديس خودگردان
زبان و ادبيات فارسي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بابلسر - دانشگاه مازندران  4973 پرديس خودگردان

ادبيات حماسي 2 - زبان و ادبيات فارسي 4974 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان
حماسيادبيات  3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي 4975 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

ادبيات عرفاني 3 - زبان و ادبيات فارسي 4976 دانشگاه شهركرد پرديس خودگردان
ادبيات غنايي 2 - زبان و ادبيات فارسي 4977 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

 زبان و ادبيات عرب - 2802
ربزبان و ادبيات ع 4 - 4978 دانشگاه اراك روزانه
زبان و ادبيات عرب 4 - 4979 دانشگاه اصفهان روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زبان و ادبيات عرب 2 - فقط زن
 روزانه 4980 تهران

زبان و ادبيات عرب 2 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  4981 روزانه
 -) ره(امام خميني شگاه بين المللي دان زبان و ادبيات عرب 2 -

 روزانه 4982 قزوين
زبان و ادبيات عرب 3 - 4983 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

زبان و ادبيات عرب 6 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 4984 دانشگاه تهران روزانه
  پذيرش با عنوان مطالعات ترجمه عربي ـ

 روزانه 5091 دانشگاه تهران زبان و ادبيات عرب 3 - ات و علوم انسانيمحل تحصيل دانشكده ادبي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات عرب 3 -
 روزانه 4985 )فارابي قم

زبان و ادبيات عرب 3 - سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  4986 روزانه
زبان و ادبيات عرب 3 - بوشهر - دانشگاه خليج فارس  4987 روزانه
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات عرب 5 -

 روزانه 4988 )كرج
زبان و ادبيات عرب 6 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  4989 روزانه
زبان و ادبيات عرب 3 - 4990 دانشگاه سمنان روزانه
زبان و ادبيات عرب 4 - رانته -دانشگاه شهيد بهشتي  4991 روزانه
زبان و ادبيات عرب 6 - اهواز -دانشگاه شهيد چمران  4992 روزانه
زبان و ادبيات عرب 4 - تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  4993 روزانه
زبان و ادبيات عرب 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  4994 روزانه

زبان و ادبيات عرب 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  4995 روزانه
زبان و ادبيات عرب 7 - 4996 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
زبان و ادبيات عرب 2 - 4997 دانشگاه كاشان روزانه

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 روزانه 4998 دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب 2 - خيابان طالقاني

زبان و ادبيات عرب 3 - خرم آباد - دانشگاه لرستان  4999 روزانه
زبان و ادبيات عرب 3 - 5000 دانشگاه يزد روزانه
زبان و ادبيات عرب 1 - 5001 دانشگاه اراك نوبت دوم
زبان و ادبيات عرب 3 - 5002 دانشگاه اصفهان نوبت دوم
 زبان و ادبيات عرب 2 -

 -) ره(امام خميني مللي دانشگاه بين ال
 قزوين

 نوبت دوم 5003
زبان و ادبيات عرب 4 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 5004 دانشگاه تهران نوبت دوم

  پذيرش با عنوان مطالعات ترجمه عربي ـ
دوم نوبت 5092 دانشگاه تهران زبان و ادبيات عرب 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني  

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات عرب 2 -
 نوبت دوم 5005 )فارابي قم

زبان و ادبيات عرب 1 - 5006 دانشگاه سمنان نوبت دوم
زبان و ادبيات عرب 5 - 5007 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم

محل تحصيل واحد خواهران انتهاي  -فقط زن 
 نوبت دوم 5008 دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب 2 - خيابان طالقاني

زبان و ادبيات عرب 2 - 5009 دانشگاه كاشان نوبت دوم
زبان و ادبيات عرب 4 - 5010 دانشگاه اصفهان پرديس خودگردان

محل تحصيل پرديس خودگردان  -فقط زن 
 -) انويژه خواهر) (س(دانشگاه الزهرا زبان و ادبيات عرب 1 - دانشگاه

پرديس خودگردان 5011 تهران

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  زبان و ادبيات عرب 5 -
پرديس خودگردان 5012 )خودگردان البرز كرج



 )ها محل جدول كدرشته( فصل دوم                                         1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)زبان(ها  جدول كدرشته محل  86 صفحه فصل دوم  
 

 زبان و ادبيات عرب - 2802  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
 زبان و ادبيات عرب 5 -

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 )پرديس خودگردان واقع در كرج

پرديس خودگردان 5013
زبان و ادبيات عرب 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كرمانشاه -دانشگاه رازي  5014 پرديس خودگردان
عربزبان و ادبيات  5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5015 پرديس خودگردان

زبان و ادبيات عرب 7 - 5016 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان
زبان و ادبيات عرب 1 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خرم آباد - دانشگاه لرستان  5017 پرديس خودگردان

  آموزش زبان فرانسه - 2803
زبان فرانسه آموزش 3 - 5018 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

 ادبيات ـزبان فرانسه  - 2804
ادبيات فرانسه 3 - زبان فرانسه 5019 دانشگاه تبريز روزانه

ادبيات فرانسه 3 - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي زبان فرانسه 5020 دانشگاه تهران روزانه
ادبيات فرانسه 4 - نسهزبان فرا تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  5021 روزانه
ادبيات فرانسه 2 - زبان فرانسه 5022 دانشگاه تبريز نوبت دوم

ادبيات فرانسه 1 - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي زبان فرانسه 5023 دانشگاه تهران نوبت دوم
 آموزش زبان روسي - 2805

آموزش زبان روسي 4 - 5024 تربيت مدرس دانشگاه روزانه
آموزش زبان روسي 4 - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي 5025 دانشگاه تهران روزانه

آموزش زبان روسي 1 - 5026 دانشگاه تربيت مدرس نوبت دوم
آموزش زبان روسي 3 - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي 5027 دانشگاه تهران دومنوبت 

 آموزش زبان آلماني - 2806
آموزش زبان آلماني 3 - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي 5028 دانشگاه تهران روزانه
آموزش زبان آلماني 1 - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي 5029 دانشگاه تهران نوبت دوم

 آموزش زبان انگليسي - 2807
انگليسي آموزش زبان 4 - 5030 دانشگاه اراك روزانه
آموزش زبان انگليسي 3 - 5031 دانشگاه اروميه روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا آموزش زبان انگليسي 5 - فقط زن
 روزانه 5032 تهران

آموزش زبان انگليسي 3 - 5033 دانشگاه ايالم روزانه
آموزش زبان انگليسي 3 - 5034 ه تبريزدانشگا روزانه

آموزش زبان انگليسي 4 - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي 5035 دانشگاه تهران روزانه
آموزش زبان انگليسي 2 - سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  5036 روزانه
آموزش زبان انگليسي 1 - دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 5037 روزانه
آموزش زبان انگليسي 7 - 5038 دانشگاه شيراز روزانه
آموزش زبان انگليسي 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  5039 روزانه

آموزش زبان انگليسي 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  5040 روزانه
آموزش زبان انگليسي 6 - 5041 دانشگاه يزد روزانه
آموزش زبان انگليسي 4 - 5042 دانشگاه اراك نوبت دوم

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا آموزش زبان انگليسي 3 - فقط زن
 نوبت دوم 5043 تهران

آموزش زبان انگليسي 1 - 5044 دانشگاه ايالم نوبت دوم
آموزش زبان انگليسي 1 - 5045 دانشگاه تبريز نوبت دوم

آموزش زبان انگليسي 2 - نشكده زبان ها و ادبيات خارجيمحل تحصيل دا 5046 دانشگاه تهران نوبت دوم
آموزش زبان انگليسي 6 - اصفهان - دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي  5047 غيرانتفاعي

آموزش زبان انگليسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5048 دانشگاه اروميه پرديس خودگردان
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران  آموزش زبان انگليسي 3 -

پرديس خودگردان 5049 )خودگردان البرز كرج

 آموزش زبان انگليسي 7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

پرديس خودگردان 5050 )خودگردان كيش
آموزش زبان انگليسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5051 ازدانشگاه شير پرديس خودگردان
آموزش زبان انگليسي - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  5052 پرديس خودگردان

 زبان و ادبيات انگليسي - 2808
زبان و ادبيات انگليسي 4 - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي 5053 دانشگاه تهران روزانه

زبان و ادبيات انگليسي 3 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  5054 روزانه
زبان و ادبيات انگليسي 2 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  5055 روزانه
زبان و ادبيات انگليسي 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  5056 روزانه
زبان و ادبيات انگليسي 5 - 5057 دانشگاه شيراز روزانه

زبان و ادبيات انگليسي 2 - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي 5058 دانشگاه تهران نوبت دوم
 زبان و ادبيات انگليسي 7 -

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
پرديس خودگردان 5059 )خودگردان كيش

پرديس  محل تحصيل(دانشگاه تهران  زبان و ادبيات انگليسي 3 -
پرديس خودگردان 5060 )خودگردان البرز كرج

زبان و ادبيات انگليسي 3 - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران تهران -دانشگاه خوارزمي  5061 پرديس خودگردان
زبان و ادبيات انگليسي 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5062 دانشگاه شيراز پرديس خودگردان

 ترجمه - 2809
ترجمه 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  5063 روزانه

ترجمه 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  5064 روزانه
ترجمه - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  5065 پرديس خودگردان

 زبان شناسي همگاني - 2810
زبان شناسي همگاني 3 - 5066 دانشگاه اصفهان روزانه

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زبان شناسي همگاني 4 - فقط زن
 روزانه 5067 تهران

زبان شناسي همگاني 3 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا  5068 روزانه
زبان شناسي همگاني 3 - 5069 دانشگاه تربيت مدرس روزانه

زبان شناسي همگاني 4 - ل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انسانيمح 5070 دانشگاه تهران روزانه
زبان شناسي همگاني 2 - كرمانشاه -دانشگاه رازي  5071 روزانه
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 زبان شناسي همگاني - 2810  ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره محل

 اول دوم
زبان شناسي همگاني 3 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  5072 روزانه
زبان شناسي همگاني 4 - 5073 دانشگاه شيراز روزانه
زبان شناسي همگاني 5 - تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  5074 روزانه

زبان شناسي همگاني 1 - پژوهش محور تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  5075 روزانه
زبان شناسي همگاني 2 - 5076 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه
زبان شناسي همگاني 2 - 5077 دانشگاه اصفهان نوبت دوم

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا زبان شناسي همگاني 1 - فقط زن
 نوبت دوم 5078 تهران

زبان شناسي همگاني 3 - 5079 رسدانشگاه تربيت مد نوبت دوم
زبان شناسي همگاني 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 5080 دانشگاه تهران نوبت دوم

زبان شناسي همگاني 2 - 5081 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
زبان شناسي همگاني 4 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه 5082 دانشگاه شيراز نپرديس خودگردا
زبان شناسي همگاني - 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي  5083 پرديس خودگردان

زبان شناسي همگاني 2 - 5084 دانشگاه فردوسي مشهد پرديس خودگردان
 هاي باستاني فرهنگ و زبان - 2811

گ و زبان هاي باستانيفرهن 3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 5085 دانشگاه تهران روزانه
فرهنگ و زبان هاي باستاني 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني 5086 دانشگاه تهران نوبت دوم

 

 

 

 

  
 



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   88صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  :آموزش عالي مؤسساتها و دانشگاهبرخي از شرايط و ضوابط  -2پيوست شماره 
نظـر   درهاي مختلف  هاي دوره و شهريهي اطالع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيالت توانند برا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي

  .ذيربط مراجعه نمايند مؤسساتسايت اطالع رساني  آموزش عالي به وب مؤسساتها و  گرفته شده از سوي دانشگاه
  1394سال  كتريدورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه

سـايت   رساند جهت اطالع از شرايط عمومي پذيرش دانشجو توسط اين پژوهشكده به وب به اطالع كليه داوطلبان گرامي مي -1: و انقالب اسالمي) ره(امام خمينيپژوهشكده 
  021-51085000تلفن     .)ره(رم مطهر امام خمينيقم، قبل از عوارضي، ح ـ اتوبان تهران :آدرس -2.  دنماينمراجعه  www.ri-khomeini.ac.ir: اينترنتي

 :داوطلبـان جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر بـه سـايت        -2. باشـد  ژوهشكده فاقد امكانات رفاهي به ويژه خوابگاه مياين پ -1: بيوتكنولوژي كشاورزي ايران ـ كرج پژوهشكده 
www.abrii.ac.ir مراجعه نمايند.  

   021-88657450-4: تلفن      .10پالك ، روبروي پارك سوار بيهقي، آفريقا هبزرگرا، ميدان آرژانتين ،تهران: رسآد: پولي و بانكي ـ تهرانپژوهشكده 
   www.mbri.ac.ir:نشاني اينترنتي

      91851-76933: كدپستي      .   بزرگراه مشهد ـ قوچان، روبروي كارخانه شير پگاه 12مشهد، كيلومتر : آدرس: و صنايع غذايي ـ مشهدپژوهشكده علوم 
    www.rifst.ac.ir        :نشاني اينترنتي        051-35425406: دورنگار      35425330: تلفن       91735 -147: صندوق پستي

  .، بلوار سفير اميد، بلوار پژوهشكده علوم شناختيهر پرديسبومهن، ش: آدرس :تهرانـ  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي
   www.iricss.org: نشاني اينترنتي          021-76291140: دورنگار     76291130: تلفن

: آدرس -3. باشـند  هاي دولتي و خصوصـي در اولويـت جـذب ايـن پژوهشـكده نمـي       كارمندان دستگاه -2. اين پژوهشكده فاقد خوابگاه است -1: پژوهشكده هواشناسي ـ تهران 
  www.asmerc.ac.ir: نشاني اينترنتي      021-44787664: تلفن      .بزرگراه شهيد همت غرب، بزرگراه شهيد خرازي، بلوار پژوهش ،تهران

، ديبـاجي  )فرمانيـه (خيابـان دكتـر لواسـاني    : آدرس -2 .باشـد  يمـ  يپژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهاين  -1 :ـ تهران  مهندسي زلزله المللي زلزله شناسي و پژوهشگاه بين
  www.iiees.ac.ir: اينترنتي نشاني      021-22831116-19: تلفن.    21شمالي، كوچه ارغوان، پالك 

ضلع شمالي  ،تهران: آدرس -3 .گيرد داشته باشند امكانات ويژه تعلق مي 10به دانشجوياني كه رتبه زير  -2 .داراي امكانات خوابگاهي -1 :ـ تهران  پتروشيمي و پژوهشگاه پليمر
    14977-13115 :كد پستي     .ژوهش، بلوار پژوهششهرك علم و فناوري پ ،15، خروجي شماره 15كرج، كيلومتر ـ آزاد راه تهران 
  www.ippi.ac.ir: نشاني اينترنت         44787021-23: نمابر      44787000-19: تلفن     112/14975: صندوق پستي

ـ   ،تهران: آدرس -2. دنمراجعه نماي www.ipm.ac.ir :به نشاني ه منظور كسب اطالعات بيشتر به وبگاه پژوهشگاهداوطلبان ب :هاي بنيادي دانشپژوهشگاه    .اهنرميدان شـهيد ب
  021-2287013-14: تلفن

  .باشد اين پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي  :شيمي و مهندسي شيمي ايرانپژوهشگاه 
  www.ripi.ir :نشاني اينترنتي .بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي، تهران :آدرس -2. باشد اين پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي -1 :پژوهشگاه صنعت نفت

با توجه بـه سياسـت تربيـت محقـق در پژوهشـگاه گذرانـدن دوره        -2 .باشد يم يپژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهين ا -1 :علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه 
  .الزامي است )از نيمسال اول و در كنار ساير واحدهاي درسي( نيمسال 4پژوهش ورزي در قالب 

تهـران، انتهـاي كـارگر شـمالي،     : آدرس -2. به كليه پذيرفته شدگان حقوق ماهيانه پرداخت خواهند شد -1: اي وابسته به سازمان انرژي اتمي ن هستهنوف پژوهشگاه علوم و
  www.aeoi.org.ir/Portal/Home: نشاني اينترنتي        021-88221077: نمابر       88221342: تلفن       .سازمان انرژي اتمي ايران

خيابان  ،خيابان ايران زمين ،شهرك غربتهران، : آدرس -3. شود پذيرش دانشجو از طريق مصاحبه انجام مي -2. باشد پژوهشگاه فاقد خوابگاه مياين  -1 :يي ايرانپژوهشگاه فضا
 www.ari.ac.ir: نشاني اينترنتي           021-88366030: تلفن           15بن بست  ،مهستان

به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به پذيرفتـه شـدگان را   باشد و  فاقد امكانات رفاهي به ويژه خوابگاه مي اين پژوهشگاه -1 :زيست فناوري لي مهندسي ژنتيك وپژوهشگاه م
پذيرفتـه   2349براي كد رشـته امتحـاني    -3. گردند نامه به پژوهشكده زيست فناوري كشاورزي معرفي مي پذيرفته شدگان جهت انجام پايان 2435براي كدرشته امتحاني  -2 .ندارد

هـاي   نامـه طبـق اولويـت    پذيرفته شدگان جهت انجـام پايـان   2228براي كد رشته امتحاني  -4. گردند نامه به پژوهشكده زيست فناوري پزشكي معرفي مي شدگان جهت انجام پايان
  www.nigeb.ac.ir  : نشاني اينترنتي           .گردند و زيست فناوري كشاورزي  معرفي مي هاي زيست فناوري صنعت، زيست فناوري پزشكي پژوهشگاه به پژوهشكده

داوطلبـان   -3. باشـد  پژوهشگاه داراي امكانات خوابگاهي مـي  -2. باشد مي كرجها در مشكين دشت  كليه رشته ليمحل تحص -1 :ـ مشكين دشت كرج  انرژي و پژوهشگاه مواد
سـت  ياست ب يادآوريالزم به  -4. مراجعه نمايند اينترنتي پژوهشگاه هاي تحقيقاتي و تسهيالت در نظر گرفته شده به هنگام انتخاب رشته به سايت پروژه توانند جهت اطالعات از مي

  .يس، مشكين دشتفردشهرستان استان البرز، : آدرس -5 .باشد هاي حوزه محيط زيست مي از  پذيرش رشته مهندسي مواد در خصوص پروژه%) 25(و پنج درصد 
  www.merc.ac.ir :نشاني اينترنتي     026-36201888: دورنگار)   164-161داخلي (  36280040-9: تلفن

اخذ  هاى وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشكده بصورت غيرانتفاعى بوده و شهريه دانشجويان وفق تعرفه -1 :يشرايط و ضوابط اختصاص :الدين اصولغيرانتفاعي دانشكده 
چنانچه دانشجو در طول دوره به هر دليل از  -3. دانشجويان اين دوره موظفند هر درسى كه كميته تحصيالت تكميلى به عنوان دروس جبرانى ارائه نمايد بگذرانند -2. خواهد گرديد

پذيرفته شـدگان   -5. گونه امكانات خوابگاهي براي ارائه به دانشجويان ندارددانشكده هيچ -4. ادامه تحصيل در دانشكده انصراف نمايد، موظف است شهريه ثابت دوره را پرداخت كند
) الـف : آدرس -7. كسب نمره قبولي در مصاحبه دانشكده الزامي اسـت  -6. شوند طبق مقررات از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار مي

تهران، ) 2(ساختمان شماره  -2. 12تهران، ميدان قدس، خيابان شهيد باهنر، خيابان شهيد مصطفي مقدسي، كوچه نواب كاشاني، پالك ) 1( ساختمان شماره -1 :دانشكده تهران
هيد قدوسـي، روبـروي   بزرگراه عمار ياسـر، خيابـان شـ    :دانشكده قم) ب    *    021-88934036-7: تلفن  .  21، كوچه شهيد حميد فخاري، پالك )عج(عصر باالتر از ميدان ولي

      www.osool.ac.ir: نشاني اينترنتي *       0251-7773525: تلفن     . مركز خدمات حوزه علميه
  .جاده ميبد ـ ندوشن 3ميبد، ميدان دفاع مقدس، كيلومتر : آدرس -2. باشد پوشش خواهران در دانشگاه چادر مي -1: اهللا حايري ـ ميبد دانشگاه آيت

 www.haeri.ac.ir: نشاني اينترنتي       035-32357505: تلفن

پرداخـت  ) ب. اولويـت در تـدريس   )الـف ): يك نفر پذيرفته شده در هـر رشـته  ( امتيازات پذيرفته شدگان نهايي داراي برترين رتبه تك رقمي در آزمون كتبي -1 :دانشگاه اروميه
كيلـومتر   ،اروميه: آدرس -2   .تاپ تامين هزينه يك دستگاه لپ) د. تغذيه رايگان طي سنوات تحصيلي مجاز وابگاه وه خئارا) ج. ميليون ريال در طي سنوات تحصيلي مجازدو ماهيانه 

  044-32752842: دورنگار  32752740-4:  تلفن     57561 - 51818: كدپستي  .پرديس نازلو ،جاده سرو 11
شوند و در صورت وجود ظرفيت ساير دانشجويان بـا اولويـت بنـدي اسـكان      هاي دولتي اسكان داده مي در خوابگاهاالمكان  كليه دانشجويان واجد شرايط حتي -1 :دانشگاه اصفهان

الي، ، ميهمـان، انتقـ  )شـبانه (بـه دانشـجويان نوبـت دوم     -3. باشـد  هاي مجاز تحصيلي مي حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترم -2 .شوند داده مي
در صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط خوابگـاه  ) كيلومتر تا شهر اصفهان 100فاصله زير (هاي دولتي و بخش خصوصي و بومي  بورسيه، مجازي، پرديس، نيمه حضوري، شاغل ارگان

ـ ي صرفاً از روز شنبه تا چهارشـنبه برابـر بـا ضـوابط و مقـررات ارا     تغذيه با يارانه دولت ،در اين دانشگاه -5. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -4 .گيرد تعلق مي  .گـردد  ه مـي ئ
  www.ui.ac.ir: نشاني اينترنتي -6

. باشـد  مـي ترم  4حداكثر ترم مجاز استفاده از خوابگاه براي مقطع دكتري روزانه   -2. گيرد خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه دانشگاه تعلق مي -1 :ـ تهران) س(دانشگاه الزهرا
داوطلبـان   -5. گيـرد  به دانشجويان شبانه، شاغل، بورسيه و پـرديس خوابگـاه تعلـق نمـي     -4 .گيرد هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي به دانشجويان روزانه و شبانه ساكن استان -3

 ،ميدان ونـك ، تهران: آدرس -6 .مراجعه فرمايند www.alzahra.ac.ir: يبه نشانگرامي جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص هزينه تحصيل شبانه و پرديس به سايت دانشگاه 
  021-88044051-9: تلفن        .خيابان ونك

. براي ورود به مرحله مصاحبه تخصصي الزامـي اسـت    شود، برگزار مي) ع(ارائه گواهي قبولي در آزمون معارف اسالمي كه از سوي دانشگاه امام صادق -1): ع(دانشگاه امام صادق
شده توسط وزارت علوم، تحقيقات   مبالغ اعالمي تحصيل را برابر  بايست هزينه مي» اقتصاد نفت و گاز«و » المللي نفت و گاز مديريت قراردادهاي بين«هاي  دانشجويان قبولي دوره -2

: آدرس محـل تحصـيل   -4. ردپـذي  صورت مي خواهرانفقط از ميان  »مديريت آموزشي«همچنين پذيرش در اين رشته  -3. پرداخت كنند 94هاي دكتري سال  و فناوري براي رشته
  www.isuw.ac.ir:  نشاني اينترنتي            .)ع(پرديس خواهران دانشگاه امام صادق، خيابان شهيد طاهرخاني، بلوار شهيد فرحزادي، )غرب(شهرك قدس : تهران



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   89صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1394سال  كتريدورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
ـ ايـن دانشـگاه هيجگونـه تعهـدي در قبـال ارا      -1: دانشگاه ايالم  .باشـد  ايـن دانشـگاه فاقـد خوابگـاه متـĤهلي مـي       -2 .نوبـت دوم نـدارد  ه امكانـات خوابگـاهي بـه دانشـجويان     ئ

      0843-2220015: تلفن     516-69315 :ستيپ ندوقص      .خيابان پژوهش ،ايالم -4. مرخصي تحصيلي و مهمان در نيمسال اول اول ممنوع است -3
    www.ilam.ac.ir: نشاني اينترنتي

كه شامل امكانات اينترنـت، اتـاق   (اي دانشجويان تحصيالت تكميلي داراي خوابگاه مجهز دولتي خواهران و خوابگاه مجهز خودگردان براي برادران دانشگاه براين  -1: بنابدانشگاه 
جنـب   ،انتهـاي بزرگـراه واليـت    ،بنـاب  ،آذربايجان شرقياستان : آدرس -3. باشد هاي مجهز واقع در سايت اصلي دانشگاه مي سلف دانشگاه نيز يكي از سلف -2. باشد مي...) مطالعه و 

   www.bonabu.ac.ir :اينترنتي نشاني  041-37721066 :فاكس  37724829-37721066 :تلفن   .تبريز ـپليس راه بناب 
   www.basu.ac.ir :نشاني اينترنتي      6517838695: كدپستي      .روشن همدان، چهارباغ شهيد مصطفي احمدي: بوعلي سينا ـ همداندانشگاه 

تواننـد بـا پرداخـت اجـاره بهـا، از       دانشجويان پذيرفته شده مـي  -2. باشد ه به دانشجويان جديدالورود ميئاين دانشگاه فاقد هرگونه ظرفيت خوابگاهي براي ارا -1 :دانشگاه بيرجند
هـا و   وابگاه در سنوات بعدي تحصيل دانشجويان روزانه، بر اساس ظرفيت خوابگاهضمناً واگذاري خ -3. تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند) خودگردان( هاي بخش خصوصي خوابگاه

     www.birjand.ac.ir :نشاني اينترنتي. شرط معدل خواهد بود
  .راجعه نمايندبراي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه م داوطلبان :قزوينـ  )ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين

  :دانشگاه پيام نور
  .نبش كوي بهارستان ،خيابان شاهد ،ابتداي ضلع غربي رو گذر ابوريحان ،خيابان آزادي ،تبريز: آدرس )استان آذربايجان شرقي ـ مركز تبريز

  0411-4772872 :دورنگار     4780027 :تلفن
  .خيابان شهيدان شرقي ،خيابان خرم ،)دروازه تهران قديم( وري اسالميميدان جمه ،اصفهان: آدرس )استان اصفهان ـ مركز آران و بيدگل

  0311-3371119 :دورنگار    3370302 :تلفن
  0771-5561444 :دورنگار    5559486 :تلفن      1698 پالك  ،خيابان غدير ،بلوار شهيد چمران ،وشهرب: آدرس )استان بوشهر ـ مركز بوشهر

  .كوچه صفا ،كوچه شهناز ،خيابان حاج محمود نوريان ،خيابان ديباجي شمالي ،فرمانيه ،هرانت: آدرس )كميلياستان تهران ـ مركز تحصيالت ت
  021-22808494: دورنگار       22295747: تلفن

  021-88940054 :دورنگار   88940054 :تلفن)  اداري( 2ساختمان شماره ،نبش سپند ،الهي خيابان استاد نجات ،هرانت: آدرس )استان تهران ـ مركز تهران جنوب
  .خيابان ياران دوم ،خيابان شهيد پيروز شفيعي، )اوشان( مژدي بلوار شهيد ،اتوبان ارتش ،هرانت: آدرس )استان تهران ـ مركز تهران شمال

  021-22484834 :دورنگار     22484837 :تلفن
  )511داخلي ( 0511-8683001 :دورنگار    )618-512داخلي ( 8683900 :تلفن   .71معلم  ،آباد بلوار وكيل ،مشهد: آدرس )استان خراسان رضوي ـ مركز مشهد

  024-33443895 :دورنگار     33471217 :تلفن .   جنب درمانگاه روزبه ،ميدان رسل ،كوچه مشكي ،زنجان: آدرس )استان زنجان ـ مركز زنجان
  0711-6222244 :دورنگار     6222244 :تلفن    .خيابان پيام نور المه دهخدا،شهرك گلستان، بلوار ع ،شيراز: آدرس )استان فارس ـ مركز شيراز

  0253-7179160: دورنگار     7179159-162: تلفن         .بلوار تعاون ،متري عمار ياسر 75 ،بلوار پانزده خرداد ،قم: آدرس )استان قم ـ مركز قم
  0341-3353647 :دورنگار   3353647 :تلفن     .جنب دانشگاه شهيد باهنر، ميدان پژوهش ،)ره(خمينيبلوار امام  ،كرمان: آدرس )استان كرمان ـ مركز كرمان
   .ساختمان هيوا، خيابان سام و زال ،بين ميدان شهداي گمنام و ميدان حافظ، قشماستان هرمزگان، : آدرس )استان هرمزگان ـ واحد قشم

  0763 -5443089 :فكس 09381318265 :تلفن
  0352-7228110: دورنگار )107داخلي ( 7220011-14 :تلفن .نور دانشگاه پيام يدانم ،خاتمي ...ا بلوار آيت ،اردكان ،يزداستان : آدرس )د ـ مركز اردكاناستان يز

  .مراجعه نمايند www.tabrizu.ac.ir: به نشانيبراي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه  داوطلبان :دانشگاه تبريز
برتر هر رشته در ازمون ورودي باشـند، عـالوه بـر اعتبـار      %10به كليه پذيرفته شدگان دوره دكتري كه جزء  -1 :دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان

 .اختصاصـي پـس از تصـويب طـرح پيشـنهادي رسـاله دكتـري تعلـق خواهـد گرفـت          ميليون ريال اعتبار پژوهشـي   40ميليون ريال، مبلغ  40پژوهشي عمومي دانشجويان به مبلغ 
بـراي كسـب   داوطلبان  -3. باشد تخته با امكانات يخچال، اشپزخانه با كابينت و گاز براي هر سوييت مي 4هاي  خوابگاه براي دانشجويان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوييت -2

  .كيلومتري شهرستان كرمان 28 :آدرس -4. دنماينمراجعه  www.kgut.ac.ir :شانيبه ن اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه
هـاي روزانـه پـس از بررسـي و در صـورت لـزوم        به دانشـجويان دوره  -2. گيرد به دانشجويان دوره هاي شبانه خوابگاه تعلق نمي -1 :دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران 

  .خواهد شددانشجو شهريه دريافت  از  شبانه  نامه نظام ترم باشد مطابق آيين 8در صورتيكه طول تحصيل بيش از  -3. گيرد ترم خوابگاه تعلق مي 8حداكثر تا 
بـه   :مان سنجشآزمون سراسري سازدوره روزانه تا سوم اول هاي  به دانشجويان رتبه ،دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند 3هايي كه حداقل  در رشته -1 :دانشگاه تربيت مدرس

ميليـون   12مبلـغ  ) دوره روزانـه (هايي كه دو دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند، تنهـا بـه رتبـه اول     در رشته -2 .داده خواهد شد  هديه ميليون تومان 10و  12، 15 ترتيب مبلغ
هستند؛ مشروط بـر  ) برگزار شده از سوي سازمان سنجش(هاي دكتري تخصصي  دورههاي فوق، رتبه داوطلب در آزمون كتبي سراسري  رتبه -1 تبصره. شود تومان هديه پرداخت مي

هـاي بعـد و    يك سوم مبلغ هديـه در نيمسـال اول تحصـيلي و البـاقي در نيمسـال     : 2 تبصره. هاي يك تا سه را احراز نموده باشد آن كه دانشجو در مرحله مصاحبه دانشگاه نيز رتبه
هـاي   ميليون تومان اعتبار پژوهشي براي حمايت از رساله 7تا  5/3مبلغ  94دانشگاه تربيت مدرس در سال  -3. شود طول تحصيل پرداخت ميبراساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در 

در صـورت گذرانـدن دروس   (ي، نامه استخدامي اعضاي هيات علم آيين 55ماده  6هاي روزانه، براساس تبصره  به كليه دانشجويان دوره -4. دانشجويان دوره روزانه در نظر گرفته است
توانـد امتيـازي بـراي     ايـن گـواهي عـالوه بـر اعطـاي دو پايـه اضـافي هنگـام جـذب، مـي          . (گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شـد ) مربوط و شركت در جلسه صالحيت مدرسي

هاي دكتري از فرصت  انشگاه تمهيدات الزم را به منظور استفاده دانشجويان دورهد -5 .)ها محسوب گردد التحصيالن اين دانشگاه در جذب به عنوان هيات علمي در ساير دانشگاه فارغ
آزمـون   5تـا   1 هـاي  به رتبـه  -6. با توجه به شرايط و ضوابط موجود فراهم نموده و در اين راستا نهايت همكاري را به عمل خواهد آورد) بورس كوتاه مدت( مطالعاتي خارج از كشور

با توجه بـه   -7. شود وزانه، طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي داده ميهاي دكتري ر سراسري دوره
نشجويان روزانـه بـه طـور تـدريجي در     محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي نور، واگذاري خوابگاه به صورت مجردي فقط به دا

دانشـگاه   -8. باشـد  هاي اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال هشتم در مقطع دكتري با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتـداي هـر نيمسـال مـي     طول نيمسال
هـاي   با توجه به محدود بودن تعداد خوابگاه -9. گيرد اي تعلق نمي ندارد و به دانشجويان مذكور تغذيه يارانهرا ) شبانه(هاي نوبت دوم  امكان تامين خوابگاه و امكانات رفاهي براي دوره

 هاي متاهلي دانشجويان سنوات گذشته، به ترتيب اولويت، خوابگاه متـاهلي در اختيارشـان قـرار خواهـد     در صورت كسب شرايط الزم و تخليه خوابگاه 94متاهلي، دانشجويان ورودي 
فناوري صرفاً به دانشجويان روزانـه در روزهـاي غيـر تعطيـل از شـنبه تـا چهارشـنبه در         تغذيه دانشجويي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و -10. گرفت

. باشـد  فنـاوري مـي   رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و   پرداخت هرگونه وام بصورت محدود و براساس اعتبار تاميني از سوي صندوق -11. شود ه ميئسنوات مجاز تحصيلي ارا
در ضمن اين شـهريه صـرفا   . ضروري است قبل از انتخاب رشته براي آگاهي از ميزان شهريه به پورتال معاونت آموزشي دانشگاه مراجعه نمايند) شبانه(داوطلبان دوره نوبت دوم  -12

هاي پژوهشي اعضاي هيات علمـي دانشـگاه، بـه سـايت دانشـگاه مراجعـه        داوطلبان به منظور آگاهي از زمينه -13. باشد فاهي نميه خدمات آموزشي بوده و شامل خدمات رئبابت ارا
  .باشد شناسي بدون گرايش مي هاي رياضي، شيمي و زمين گردد و مدرك تحصيلي براي رشته ضمنا عنوان زمينه تخصصي رشته در مدرك تحصيلي قيد نمي. نمايند

   www.modares.ac.ir:نترنتينشاني اي
  www.tafreshu.ac.ir: نشاني اينترنتي     086-36227430: تلفن      .ابتداي جاده تهران ،تفرش: آدرس :دانشگاه تفرش

 .گيرنـد  مـي  م تربيتـي دانشـگاه قـرار   نظـا  پذيرفتـه شـدگان در   -2 .گيرد به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه مجردي تعلق مي -1 :شرايط عمومي :) ع( حسين  امام جامع  دانشگاه
. منـد خواهنـد شـد    ورزشي دانشگاه بهره امكانات رفاهي و ذيرفته شدگان ازپ -4. بود واحد دروس عقيدتي خواهند 4 دروس مصوب موظف به گذراندن تعداد دانشجويان عالوه بر -3

ادامه تحصيل خـود   شرط با و بدون قيد بايست موافقت كتبي و پرسنل رسمي سپاه مي -2 .يسپاه پاسداران انقالب اسالم عضويت رسمي در -1: شرايط پذيرش دانشجوي بورس
 توانـايي و  -4. زمان مصاحبه ه گواهي درئارا و ها بسيج دانشجويي دانشگاه عضويت فعال در -3 .ه نمايندئزمان مصاحبه ارا در از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه دريافت و را

 مهندسـي و  هـاي گـروه آزمايشـي فنـي و     كدرشته محل ذيرش دانشجوي بسيجي فعال فقط درپ -5. نياز سپاه متناسب با )نامه پايان( پروژه پاياني و ها پژوهش تحقيقات،انجام  تعهد
سـپاه   -6 .سير مراحل مصـاحبه  پذيرفته شدن در -6. دهاي گروه آزمايشي علوم انساني دانشجوي بسيجي پذيرش ندار اين دانشگاه در كدرشته محل :تبصره .گيرد علوم پايه انجام مي

  www.ihu.ac.ir: نشاني اينترنتي.    *   ندارد استخدام پذيرفته شدگان بسيجي فعال را جذب و هيچگونه تعهدي مبني بر



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   90صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1394سال  كتريدورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
    www.hsu.ac.ir :نشاني اينترنتي   051-44012630-44012615 :تلفن.        توحيد شهر ،سبزوار ،خراسان رضوياستان : آدرس :سبزوار ـدانشگاه حكيم سبزواري 

. شـود  هاي برتر، خوابگاه واگـذار مـي   ظرفيت پذيرش خوابگاه در تهران و كرج براي دانشجويان روزانه محدود است و با رعايت رتبه و اولويت رتبه -1 :تهران ـ  دانشگاه خوارزمي
  .گيرد هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي ديس و دانشجويان بومي استانهاي پر ، دوره)شبانه(به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم  -2

  www.du.ac.ir :نشاني اينترنتي     023-35220240-35220087 :تلفن    3671641167: كدپستي.    ميدان دانشگاه ،دامغان: آدرس :دانشگاه دامغان
الزم بـه يـادآوري اسـت كـه      -2. ه خوابگاه مجردي به دانشجويان، در حد امكان مساعدت بعمل خواهد آوردئدر اراين دانشگاه ا -1: دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

    99717-56499: كدپستي     ). شهيد ريگي(چابهار، بلوار دانشگاه: آدرس -3. باشد خوابگاه خواهران داخل مجتمع دانشگاهي مي
  www.cmu.ac.ir: نشاني اينترنتي        054-35321025: دورنگار        35320020-3: تلفن

بـا توجـه بـه     -3. گيرد به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم و دوره پرديس، به هيج وجه خوابگاه تعلّق نمي -2. باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي -1 :دانشگاه رازي ـ كرمانشاه 
صـورت وجـود    به دانشجويان بومي استان، تنها در -4. گردد طول سنوات مجاز تحصيلي بر اساس اولويت خوابگاه واگذار ميشدگان روزانه، در  محدويت امكانات خوابگاهي به پذيرفته

 -6. سـت هاي پـرديس، در دانشـگاه رازي ا   محل تحصيل دوره -5. شود، خوابگاه تعلّق خواهد گرفت فضاي مازاد بر نياز كه پس از اسكان نهايي واجدان شرايط غير بومي، مشخّص مي
هـا و مـدارك    ضمنا زمينـه تخصصـي رشـته در گـواهي     -7. مراجعه نماييد www.razi.ac.ir: هاي مختلف تحصيلي دانشگاه به پايگاه اينترنتي براي اطالع از ميزان شهريه در دوره

      .كرمانشاه، طاق بستان، خيابان دانشگاه: آدرس -8 .آموختگي قيد نخواهد شد دانش
دوره دكتري بـه صـورت تمـام وقـت      -2. دكتري را هم دارد) شبانه(ه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم ئهاي روزانه امكان اسكان و ارا دانشگاه زابل عالوه بر دوره -1: زابلدانشگاه 
شـوند و مسـتلزم پرداخـت     اين دانشگاه پذيرفتـه مـي  ) شبانه( هاي نوبت دوم وجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در دوره -3 .مي داشته باشندئبايست دانشجويان حضور دا است و مي
هـاي   هـا و گـرايش   هاي پرديس خودگردان برنامه كالسي تمـامي رشـته   رشتهدر  -4. در صورت انصراف، جابجايي و تكميل ظرفيت به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .باشند هزينه مي

هـاي   ها در يك رشته يا گرايش خاص برنامه كالسي همزمان با دوره ان در صورت نرسيدن به حد نصاب ظرفيتهاي پرديس خودگرد رشته -5. گردد مرتبط در پايان هفته تشكيل مي
پـرديس   ،جـاده بنجـار   3كيلـومتر  ، زابل: آدرس -7. گردد هاي پرديس خودگردان مبلغ شهريه ثابت هر نيمسال در شروع هر ترم اخذ مي رشته -6 .روزانه و در طول هفته خواهد بود

  .دانشگاه زابل 2پرديس شماره  ،)ره(خيابان امام خميني ،ميدان جهاد، زابل :پرديس خودگردان      054-31232330-5: تلفن 98613-35856: كدپستي  .انشگاهجديد د
  .بان طالقانيكازرون، چهارراه ارشاد، اول خيا: آدرس -2 .باشد ين دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي ميا -1 :فارسي ـ كازرون مانلدانشگاه س

  www.kazerunsfu.ac.ir  :نشاني اينترنتي        071-42226051-2تلفن 
كنـد و از ارائـه خوابگـاه بـه دانشـجويان شـبانه و پـرديس         اين دانشگاه با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار مي -1 :دانشگاه سمنان

 .باشد مي) كيلومتري سمنان 20(شهر  هاي روانشناسي و مديريت آموزشي در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي در مهدي هاي رشته محل تشكيل كالس -2. تخودگردان معذور اس
و  33654329و  33654327: شـگاه تلفن مـديريت تحصـيالت تكميلـي دان    -4. دانشگاه سمنان 1جاده دامغان، روبروي پارك سوكان، پرديس شماره  5سمنان، كيلومتر : آدرس -3

  www.semnan.ac.ir: نشاني اينترنتي     33654330-023
 :وبسـايت دانشـگاه بـه نشـاني     بيشـتر بـه   تاعـ الطا بسـ ك و هاگـ باوخ يراذگـ او طباوضـ  و طيارشـ  زا داوطلبان جهـت كسـب اطـالع    :زاهدانـ  بلوچستان دانشگاه سيستان و
www.usb.ac.ir  دمراجعه نماين.  

 ياسـالم  يجمهـور  نظـام  ه،يفق تيبه وال يالتزام عمل اعتقاد و -2 .به احكام يالتزام عملو اعتقاد  -1 :دانشگاه شاهد دانشجو در رشيپذ يضوابط اختصاص و طيشرا :دانشگاه شاهد
 كامـل بـه ضـوابط و    يبنديپا -5 .ثرؤم يفريك تيمحكوم قهنداشتن ساب -4 .يرقانونيغ يها گروه ها و سازمان احزاب و از يهوادار ،يالتيتشك يعدم وابستگ -3 .يقانون اساس و رانيا

 دوره و انيمتقاضـ  يعمـوم  يهـا  تيخصوص صـالح  است در يهيبد * .تاس رشيپذ ياساس طيشرا خواهران از يبرا )چادر( به حجاب برتر يالتزام عمل ود اعتقا -6 .مقررات دانشگاه
ايـن گـروه از    .خصوص تامين خوابگـاه بـراي دانشـجويان نوبـت دوم نـدارد      دانشگاه تعهدي در -7 .گرفت خواهدصورت دانشگاه  نشيهسته گز يسو الزم از ياحراز موارد فوق بررس

تهران، ابتداي آزادراه تهران ـ قم، روبروي حـرم مطهـر    : آدرس -8. خوابگاه استفاده نمايند از توانند با قيمت تمام شده مي ي وصورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاه در دانشجويان صرفاً
  shahed.ac.ir.www: نشاني اينترنتي).      ره(حضرت امام خميني 
توانند از خوابگاه استفاده نمايند و خوابگاه به دانشجويان نوبـت دوم تعلـق نخواهـد     مي پذيرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصيل فقط دو نيمسال -1 :دانشگاه شاهرود

بايسـت در زمـان    دانشـجويان دكتـري مـي    -3. نماييد مراجعه www.shahroodut.ac.ir: هاي مختلف تحصيلي به پايگاه اينترنتي براي اطالع از ميزان شهريه در دوره -2. گرفت
ال بـه طـول   سـ نيم 8بـيش از   94-95 ورودي در صورتي كه مـدت زمـان تحصـيل دانشـجويان     -4. صيلي يك هشتم شهريه تعيين شده را پرداخت نمايدنام در هر نيمسال تح ثبت

بلـوار  ، ميدان هفت تيـر  ،رودشاه :آدرس -5 .ديگر به شهريه تحصيلي اضافه خواهد شد) و پانصد هزار تومان ميليون هس(ريال  000/000/35به ازاي هر نيمسال مازاد مبلغ ، انجامدبي
  023-32392204-9: ماره تلفنش       3619995161 :كدپستي     316 :صندوق پستي .   دانشگاه

 يامكانـات رفـاه  خوابگـاه و   ،نامه واگذاري خوابگاه دانشـگاه شـهركرد   دوره روزانه طبق شيوه طيواجد شرا انيدانشجوتعداد محدودي از انشگاه صرفاً به اين د -1 :دانشگاه شهركرد
مراجعـه   www.sku.ac.ir: هاي پرديس خودگردان براي كسب اطالع از ميزان شهريه و ساير ضوابط به سايت اينترنتي دانشگاه بـه نشـاني   داوطلبان دوره -2 .اختصاص خواهد داد

  .باشد ضمناً محل تحصيل، پرديس خودگردان دانشگاه مي -3 .نمايند
  .پرديس خودگردان همراه با مصاحبه علمي هستند و) شبانه(نوبت دوم هاي دانشگاه باهنر كرمان اعم از روزانه،  يه رشتهكل :دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  .باشد مياولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون  :انتهر ـهيد بهشتي دانشگاه ش
  www.scu.ac.ir  :نشاني اينترنتي      061-33330010-19: تلفن.       گلستان ،اهواز: آدرس :هوازاان ـ هيد چمردانشگاه ش
    .باشد مراغه مي -كيلومتري جاده تبريز 35محل اصلي دانشگاه  -2 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي -1 :هيد مدني ـ تبريزدانشگاه ش
التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي و  -2 .اعتقاد به دين مبين اسالم -1 :)عمومي و اختصاصي(شرايط و ضوابط  )لفا :هيد مطهري ـ تهران دانشگاه ش

انون وظيفه عمومي براي نداشتن منع قانوني براي ادامة تحصيل از نظر ق -5 .داشتن گرايشات حوزوي و طلبگي -4 .نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذيصالح -3واليت فقيه  
باشند، در صورت تأييد بدون قيد و شرط يگان يا سازمان مربوطه مبني بـر اتمـام خـدمت تـا      داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه يا تعهدات مربوطه مي: تبصره .داوطلبان مرد

مركـز   سـه هاي مرتبط و يا مـدرك سـطح    مورد تأييد در رشته) فوق ليسانس(كارشناسي ارشد دارا بودن دانشنامه  -6. توانند داوطلب شركت در آزمون باشند مي 31/6/1394تاريخ 
داشتن حداقل نمـره قبـولي در يكـي از     -8 .)31/6/1394(پايان شهريور ماه سال جاري ه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا ئدانشجويان ترم آخر با ارا -7 .مديريت حوزه علميه قم

سال از تاريخ اخذ آن نگذشته دو كه بيش از   DELFيا فرانسه در سطح ) 50نمره ( MCHEيا ) 500نمره ( TOLIMO، )500نمره ( TOEFL، )6نمره ( IELTS :هاي آزمون
ـ ه دهند، تصويب عنوان رساله منوط به ارائمدارك دال بر قبولي را اراداوطلبان فاقد اين مدرك بايستي تا انتهاي مرحله آموزشي : تبصره .باشد كسـب   -9. باشـد  ه مـدرك فـوق مـي   ئ

داوطلبـان پـس از معرفـي سـازمان سـنجش، الزم اسـت در سـايت        ) آزمون كتبي تخصصي و موفقيت در مصاحبه علمي و گزينش(حدنصاب الزم در امتحانات ورود به دوره دكتري 
شوند از آزمـون اختصاصـي معـاف     مي) بدون اعمال سهميه(آزمون سراسري  25تا  1ز رتبه ئداوطلباني كه حا. نام نمايند جهت شركت در آزمون اختصاصي ثبتگلستان اين دانشگاه 

دوره  مبنـي بـر تحصـيل تمـام وقـت در      بـي تعهـد كت  -10. نام نمايند ولي الزم است در سامانه اين دانشگاه ثبت ،خواهند بود و تنها بايد در مصاحبه علمي اختصاصي شركت نمايند
 :در پايگــاه اينترنتــي دانشــگاه بــه نشــاني     1394مكــان مصــاحبه ورودي مقطــع دكتــري بــراي ســال       زمــان و -11 .دكتــري و رعايــت كامــل مــواد و منــابع آزمــون     

www.golestan.motahari.ac.ir  دهـد  درصـد از نمـره نهـايي را بـه خـود اختصـاص مـي        50ايـن آزمـون   : آزمون كتبي تخصصي -1 :مراحل آزمون) ب. اعالم خواهد شد. 
 .دهنـد  درصـد از نمـره نهـايي را بـه خـود اختصـاص مـي        30و  20 مصاحبه علمي مشتمل بر مصاحبه شفاهي و ارزيابي سوابق پژوهشي و آموزشي كه به ترتيب: مصاحبه علمي -2
بخشـي از ظرفيـت پـذيرش در هـر رشـته اختصـاص بـه         -3. باشد از هر عنوان درسي مي 12داقل نمره شركت در مصاحبه علمي منوط به احراز ح: نكته مهم *گزينش عمومي  -3

پذيرش داوطلبان بورسـيه  . سسه مربوطه ضروري استؤشدگان از سوي م بديهي است اعالم بدون قيد و شرط پذيرش هزينه تحصيلي اين گروه از پذيرفته. هاي موسسات دارد بورسيه
هـاي دولتـي    هـا و دسـتگاه   تحصيل در دوره دكتري بصورت تمام وقت خواهد بود، لذا شاغالن رسـمي در سـازمان   -1 :تذكرات مهم )ج .مراحل آزمون است كليه  منوط به موفقيت

نـام   چنانچه در هر مرحله از ثبت -2. نده نمايئموافقت با تحصيل تمام وقت از سوي اداره  مربوطه را ارا بايست حكم مأموريت تحصيلي و يا نام مي پذيرش شده در  آزمون هنگام ثبت
نام، شركت در امتحان و ادامه تحصيل وي جلـوگيري   و برگزاري امتحانات و تحصيل در دانشگاه مشخص گردد كه داوطلب واجد شرايط مندرج در آگهي نبوده است، بالفاصله از ثبت

اصـول   -2 .چهارضريب ) مكاسب بيع و خيارات(تخصصي   فقه -1 :حقوق خصوصي علمي رشته فقه ومصاحبه  مواد آزمون و) د. به عمل آمده و طبق مقررات رفتار خواهد شد
 .يـك  متـون تخصصـي انگليسـي ضـريب     -6 .يـك  آيين دادرسي مدني ضريب -5 .دو حقوق  تجارت ضريب -4 .سه حقوق مدني ضريب -3 .چهار ضريب) ل شيخ انصاريئرسا(فقه 

 حقـوق خـانواده فقـه و    حقوق اسالمي حقوق خصوصي فقه و مباني حقوق اسـالمي فقـه و   فقه و: هاي كارشناسي ارشد مورد قبول شتهر .يك متون تخصصي عربي عصري ضريب -7
  .باشد حقوق خصوصي فقه و حقوق جزا آزمون به صورت تشريحي مي



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   91صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1394سال  كتريدورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
نفـر   320نفـر در خوابگـاه خـودگردان و     120دختـر در خوابگـاه دولتـي و     نفر دانشجوي 270با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه حداكثر براي پذيرش  -1 :دانشگاه شيراز

 .ي خواهـد بـود  دكتـر اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه برتـر آزمـون    -2. شود دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت خوابگاهي دارد كه براساس اولويت واگذار مي
گونـه امكانـات و تعهـدي بـراي اسـكان كليـه        دانشگاه هيچ -4. شود كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي 100شيراز تا شعاع به دانشجويان روزانه ساكن اطراف  -3

صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در  -6. شود معدود خوابگاه متاهلي به افراد واجد شرايط و با امتيازبندي طبق مقررات دانشگاه واگذار مي -5. ندارد) شبانه( دانشجويان نوبت دوم
مشـروط   الملل دانشگاه شـيراز،  گرايش از پرديس بين ـتشكيل دوره براي هر رشته   -7. مراجعه فرماييد www.shirazu.ac.ir :در مورد خوابگاه به سايت دانشگاه شيراز به آدرس

الملل، در  هاي پرديس بين هاي دوره محل تشكيل كالس -8 .)ظرفيت كمتر از سه نفر هاي دامپزشكي با غير از رشته( باشد گرايش ميـ نام حداقل سه  دانشجو براي آن رشته   به ثبت
. پذيرد الملل، توسط استادان مجرب دانشگاه شيراز انجام مي هاي پرديس بين هاي دوره تدريس تمام دروس رشته -9. باشد الملل دانشگاه واقع در شهر شيراز مي ساختمان پرديس بين

شناسي گرايش بازيابي اطالعات و دانش، مهندسـي عمـران گـرايش مهندسـي محـيط       ها، علم اطالعات و دانش هاي مديريت گرايش مديريت سيستم قابل توجه داوطلبان رشته -10
هـاي مـديريت صـنعتي،     كارشناسـي ارشـد رشـته   مدرك  التحصيالن با فارغ )الف: گردد توصيه مي. اي گرايش پرتو پزشكي اي گرايش راكتور و مهندسي هسته زيست، مهندسي هسته

التحصيالن بـا مـدرك    فارغ )ب .ها دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند رشته مديريت گرايش مديريت سيستم ،مديريت بازرگاني، مهندسي صنايع، مهندسي الكترونيك و رياضي كاربردي
اي، رشـته   تر، علوم كامپيوتر، مديريت فناوري اطالعات، زبان شناسي، مهندسي صنايع و زبان شناسي رايانههاي علم اطالعات و دانش شناسي، مهندسي كامپيو كارشناسي ارشد رشته

محـيط  ـ هـاي مهندسـي عمـران      التحصيالن با مدرك كارشناسي ارشد رشته فارغ )ج. علم اطالعات و دانش شناسي گرايش بازيابي اطالعات و دانش دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند
عمران، مهندسي آب كشاورزي، مهندسي شيمي و مهندسـي مكانيـك،   ـ سازه، عمران   ـخاك، عمران   ـآب، عمران   ـهاي عمران   التحصيالن با مدرك كارشناسي رشته و فارغزيست 

اي رشـته مهندسـي    د رشـته مهندسـي هسـته   التحصيالن با مـدرك كارشناسـي ارشـ    فارغ )د. رشته مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند
اي گـرايش   اي و فيزيك پزشكي رشـته مهندسـي هسـته    التحصيالن با مدرك كارشناسي ارشد رشته مهندسي هسته فارغ ) ه .اي گرايش راكتور دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند هسته

  .پرتوپزشكي دانشگاه شيراز را انتخاب نمايند
و در حـد  ) سـه وعـده  (تغذيه در تمام ايـام هفتـه    -2. ت مديره وزارت نفت و هيأت امناء دانشگاهأرداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيبرخو -1 :دانشگاه صنعت نفت

ـ (و امكانات خوابگـاهي   تسهيالت -5. تسهيالت بيمه خدمات درماني -4. ها و لوازم التحرير تأمين بخشي از هزينه كتاب -3. هاي دولتي دانشگاه راي مـدت چهـار سـال و در حـدود     ب
تحصـيل در   -7. هـاي مصـوب وزارت نفـت    نامـه  آميز تحصيالت، مطابق با مقررات و آيين هاي تابعه وزرات نفت، پس از پايان موفقيت اولويت استخدام در شركت -6). امكانات دانشگاه

  www.put.ac.ir: اينترنتي نشاني   .باشد ميدانشگاه صنعت نفت به صورت تمام وقت بوده و اشتغال هم زمان با تحصيل ممنوع 
هاي خودگردان خصوصي داخـل شـهر معرفـي     به خوابگاه يان متقاضيدانشجو ،گونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته و در صورت نياز دانشگاه هيچاين  -1 :دانشگاه صنعتي اروميه

  www.uut.ac.ir: اينترنتي نشاني  044-33728180-81 :تلفن     57155419: صندوق پستي    5716617165 :كدپستي     . اروميه، اول جاده بند :آدرس -2. دنشو مي
  .براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند داوطلبان :دانشگاه صنعتي اميركبير

براي آشـنايي بـا دانشـگاه بـه      -3. باشد اولويت در دادن خوابگاه با دانشجويان روزانه خارج از استان مي -2. باشد تاهلي نميدانشگاه داراي خوابگاه ماين  -1 :بابلدانشگاه صنعتي 
  .باشد قابل دسترس مي edu.nit.ac.ir :هاي مرتبط با تحصيالت تكميلي در سايت قوانين و اطالعيه -4. مراجعه گردد www.nit.ac.ir :سايت

كنند، بايستي با دقت به  هاي خود اعالم مي داوطلباني كه اين دانشگاه را به عنوان يكي از انتخاب -1 :ها دوره هيكل) الف :ـ تهران  جه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خوا
بـدون تعيـين زمينـه    (هـا صـرفا عنـوان رشـته      در كليه مدارك و گواهي. ه شده توجه نمايندئهاي ارا هاي تخصصي كدرشته محل ه شده در مورد رشته، گرايش و زمينهئتوضيحات ارا

تواننـد بـه بخـش مـديريت تحصـيالت       براي كسب اطالعات بيشتر عالقمندان مي -2. ها و مدارك قيد نخواهد شد اعالم خواهد شد و زمينه تخصصي در هيچيك از گواهي) تخصصي
با توجه به كمبود امكانات خوابگـاهي، دانشـگاه تعهـدي مبنـي بـر تـأمين        :دوره روزانه) ب .مراجعه نمايند www.kntu.ac.ir :تكميلي در صفحه اصلي سايت دانشگاه به آدرس

تغيير دوره از نوبت دوم به روزانـه بـه هـيچ وجـه      -1 :)شبانه( دوره نوبت دوم) ج .خوابگاه براي همه دانشجويان روزانه ندارد و برحسب اولويت تخصيص خوابگاه انجام خواهد شد
هاي تحصـيل   هزينه -3. باشد ت امناي دانشگاه ميأهاي مصوب هي هاي تحصيل براساس تعرفه دانشجو شخصاً ضمن عقد قرارداد با دانشگاه ملزم به پرداخت هزينه -2. باشد مجاز نمي

امكانات رفاهي بـراي دانشـجويان دوره نوبـت    دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه و ساير  -4. شود مشمول هيچگونه تعهد مالي و در عين حال كاهش يا بخشودگي نمي
  .نماييد مراجعه www.kntu.ac.ir: پرديس خودگردان به پايگاه اينترنتينوبت دوم و هاي  براي اطالع از ميزان شهريه در دوره :ها شهريه) د .دوم نخواهد داشت
 .هاي نوبـت دوم و پـرديس خـودگردان بـه هـيچ عنـوان خوابگـاه تعلـق نخواهـد گرفـت           ن دورهبا توجه به محدوديت خوابگاه، براي دانشجويا -1 :سهند ـ تبريز دانشگاه صنعتي 

  www.sut.ac.ir: اينترنتي نشاني       041-33443801-9: تلفن      .شهر جديد سهند ،تبريز: آدرس -2
هاي الزم به دانشگاه صنعتي شريف معرفي خواهند شد، الزم است نسبت  نصابهاي مختلف با احراز حد  هاي كدرشته داوطلباني كه از آزمون -1 :ـ تهران  دانشگاه صنعتي شريف

بـه اطـالع    www.sharif.ir :به نشاني هاي مقرر از طريق وبگاه دانشگاه هايي كه در زمان به تكميل اطالعات خود در سامانه تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف مطابق آگهي
هاي الزم را احراز نمايند جهت شركت در آزمون اختصاصي و مصـاحبه علمـي    لباني كه پس از مرحله بررسي پرونده علمي در دانشگاه حد نصابداوط -2. اقدام نمايند ،خواهد رسيد

: تقاضيان رشته رياضيقابل توجه م -3. التحصيل خواهند شد دعوت شده و در صورت قبولي و طي مراحل تحصيلي دوره آموزشي و پژوهشي دكتري فقط با عنوان رشته مربوطه فارغ
: شرايط پرديس خودگردان -4. مراجعه نمايند www.sharif.ir، جهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت 1394كليه داوطلبان دكتري رشته رياضي دانشگاه صنعتي شريف در سال 

هـاي   اطالعات مربوط به مبالغ شهريه براي رشته )ب. تي شريف اعطاء خواهد شدجزيره كيش دانشگاه صنعـ   الملل آموختگان اين پرديس، دانشنامه رسمي پرديس بين به دانش )الف
  .باشد در دسترس عالقمندان مي www.kish.ac.irيا  www.kish.sharif.edu :در پايگاه اينترنتي 1394-95مختلف در سال تحصيلي 

  021-66165042و  076-44421986 :تلفن
: هاي نوبت دوم و پرديس خودگردان بـه پايگـاه اينترنتـي    براي اطالع از ميزان شهريه در دوره -2 .باشد شيراز فاقد خوابگاه متاهلي مي دانشگاه صنعتي -1 :دانشگاه صنعتي شيراز

www.sutech.ac.ir نماييد مراجعه.  
هاي سياسي  عدم سابقه عضويت و وابستگي به گروه -2 .ن اساسياعتقاد به اسالم و التزام عملي به اصل واليت فقيه و قانو -1 :شرايط عمومي )الف :مالك اشتردانشگاه صنعتي 
هـاي   بـا توجـه بـه ممنوعيـت     -5. تابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلـب و خـانواده وي  -4 .عدم سوءپيشينه كيفري و عدم معروفيت به فساد اخالقي -3. غيرقانوني و الحادي

هـاي دولتـي    آموختگان رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه دانش -1 :امتيازات) ب. هاي سياسي و حزبي شركت نمايند اليتفع توانند در قانوني، دانشجويان اين دانشگاه نمي
شـدگان هماننـد    تهپذيرف -2. رقمي آزمون دكتري اگر  تحصيل خود را با موفقيت به پايان رسانند، در صورت دارا بودن شرايط گزينشي وزارت دفاع، استخدام خواهند شد بارتبه تك

هاي ديگر هيچگونه منع خـروج از   همانند دانشگاه -1 :مالحظات) ج. نامه وزارت علوم استفاده نمايند توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين ساير دانشجويان كشور مي
دانشـگاه تعهـدي بـراي تـأمين      -3. اه، بانوان محترم دانشجو بايد پوشش برتر را رعايت نماينـد با توجه به مقررات خاص دانشگ -2كشور براي داوطلبان اين دانشگاه نيز وجود ندارد، 

شـود   لـذا توصـيه مـي    .و تعدادي از دانشجويان غيربومي برابر مقررات از امكانات خوابگاهي برخوردار خواهنـد شـد    )1 ب(صورت وجود امكانات مشموالن بند  خوابگاه ندارد ولي در
پژوهش محور، انعقاد قرارداد رساله به منظور حمايت مالي از سوي محل كار دانشجويان شـاغل الزامـي    هاي  در دوره -4. هاي بومي دانشگاه استفاده نمايند از ظرفيت داوطلبان خواهر

: دانشـگاه بـه نشـاني    سـايت يـاز مصـاحبه بـه    جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر و مـدارك مـورد ن       -6. محـور وجـود نـدارد     هاي پژوهش امكان تغيير شيوه آموزشي در دوره -5 .است
www.mut.ac.ir مراجعه شود.  

دانشـجويان مقطـع دكتـري دوره    ) الـف  :دانشجويان ورودي دكتري روزانه در صورت داشتن شرايط زير مشمول دريافت خوابگاه هسـتند  -1 :ـ تهران  دانشگاه عالمه طباطبايي
. دانشگاه فاقد خوابگـاه متـاهلي اسـت   اين ) ج .همه مقاطع معذور است ه هرگونه خدمات خوابگاهي به دانشجويان پرديس درئز ارادانشگاه ااين ) ب .)در صورت وجود ظرفيت(روزانه 

  44737510-19: تلفن  1489684511 :كدپستي .سازمان مركزي، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت ،تهران :آدرس -2
آدرس پـرديس   -4. مراجعـه نماينـد   atu.ac.ir.www: بـه نشـاني   دوره پرديس تحصيالت تكميلي و اطالعـات بيشـتر بـه وب سـايت دانشـگاه      داوطلبان براي اطالع از شهريه -3

  55420037-38-46: تلفن   .612تر از چهارراه لشكر، جنب پمب بنزين، پالك  تهران، خيابان كارگر جنوبي، پايين: تحصيالت تكميلي دانشگاه
مهندسـي مكانيـك زمينـه    «بـا عنـوان   ) 2348كدرشـته امتحـاني   (شدگان رشته مهندسي پزشكي ـ بيومكانيـك    التحصيلي پذيرفته مدارك فارغ -1 :نعت ايرانص دانشگاه علم و

همچنـين ايـن    -3. نمايـد  واگـذار مـي   اين دانشگاه براي دانشجويان دختر دوره روزانه به تعداد محدود در صورت وجود امكانات خوابگاهي، خوابگاه -2. صادر خواهد شد» بيومكانيك
براي اطالع از شـهريه و تسـهيالت پـرديس     -4. باشد دانشگاه  فاقد خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره روزانه بوده و فاقد هرگونه خوابگاه براي كليه دانشجويان دوره نوبت دوم مي

  .باشد مي pga.iust.ac.irو آدرس سايت تحصيالت تكميلي دانشگاه  iust.ac.irآدرس سايت دانشگاه  -5 .مراجعه شودcampus2.iust.ac.ir  :به سايت) خودگردان(دانشگاهي 
سـوي  كاركنان شاغل رسمي در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، داشتن شرايط اختصاصـي اعالمـي در دفترچـه اختصاصـي صـادره از      براي : دانشگاه علوم انتظامي امين

  .باشد الزامي مي ، كه در اختيار آنان قرار گرفته استامي اميندانشگاه علوم انتظ



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   92صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1394سال  كتريدورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
بايست در زمان مصاحبه سوابق علمي، آموزشـي،   كليه پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت مي -1 :شرايط عمومي )الف :)دادگستري(خدمات اداري  دانشگاه علوم قضايي و
داوطلبان جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر و تهيـه و       -3. گردد امكانات و شرايط به پذيرفته شدگان نهايي خوابگاه واگذار ميدر صورت وجود  -2. ه نمايندئپژوهشي و تاليفات خود ارا

 انقـالب نرسـيده بـه پـل     يابـان خ ،تهران: نشاني -4 .مراجعه نمايند www.ujsas.ac.ir: به آدرس سايت ،هاي الزم در زماني كه سازمان سنجش معين خواهد كرد تكميل كاربرگ
    021-66707024-66707021: تلفن     1133913615: كدپستي.            9پالك  ،خيابان خارك ،كالج
، پنج نفر از دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري با هدف تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز قوة قضاييه :)شرايط خاص( هاي بورسيه شرايط اختصاصي رشته) ب

داوطلبـان عالقمنـد بـا رعايـت شـرايط و       .دنماي بورس پذيرش ميبصورت دانشجوي رشتة حقوق جزا و حقوق خصوصي  هاي خود را در دو ن نهايي هر يك از كد رشتهپذيرفته شدگا
تدين به دين مبين اسالم و التـزام عملـي بـه     -1 :نمايندانتخاب  Ph.Dهاي مربوط به اين دانشگاه را در دفترچة انتخاب رشتة آزمون دكتراي تخصصي  توانند كدرشته ضوابط زير مي

در ) پيوسـته (داشتن دانشـنامه معتبـر كارشناسـي     -3). 31/6/94(سال سن تا پايان شهريورماه سال جاري  30داشتن حداكثر  -2. احكام آن و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
داشتن  -4. 15ق اسالمي، فقه و حقوق اسالمي، فقه و حقوق يا گواهي پايان سطح دو حوزوي با حداقل معدل هاي حقوق، حقوق قضايي، علوم قضايي، فقه و مباني حقو يكي از رشته

سـپردن تعهـد بـه ميـزان دو      -6. قوه قضائيه موفقيت در مصاحبه علمي و گزينش -5 .16دانشنامه كارشناسي ارشد معتبر مشابه يا يكسان با رشته انتخابي دكتري با حداقل معدل 
ضروري است داوطلبان  -8 .جذب دستگاه قضايي خواهند شد را كسب نمايند براي تصدي منصب قضاء 17ها چنانچه حداقل معدل  التحصيالن اين رشته فارغ -7. مدت تحصيلبرابر 

  . مراجعه نمايند www.ujsas.ac.ir :جهت كسب اطالع دقيق از شرايط و ضوابط دانشگاه به پايگاه اطالع رساني دانشگاه به آدرس
 .باشـد  ايـن دانشـگاه فاقـد خوابگـاه متـاهلي مـي       -2. كيلومتري شهر اهواز قرار دارد 35در اين دانشگاه  -1: رامين ـ مالثاني اهواز منابع طبيعي  دانشگاه علوم كشاورزي و

  www.ramin.ac.ir :نشاني اينترنتي      061-36522370 :تلفن       . باشد خوابگاه مجردي با محدوديت امكانات خوابگاهي مي -3
پرديس به دوره هاي  در خصوص ميزان شهريه -2. باشد ها مي ها و دوره اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي كليه رشته -1 :ساريمنابع طبيعي  دانشگاه علوم كشاورزي و

  www.sanru.ac.ir :اينترنتي نشاني       .سايت پرديس دانشگاه مراجعه شود
براي رشته آبخيزداري در اين دانشگاه گرايش آب و زمين وجود ندارد و همه داوطلبان در رشته علوم و مهندسـي آبخيـزداري    :منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و

  .كنند رقابت مي
  .ردوجود داسلف غذاخوري در اين دانشگاه  -2. باشد ابگاه محدود ميوخامكانات در اين دانشگاه  -1 :فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و

      www.kmsu.ac.ir: نشاني اينترنتي).            ع(ابن ابيطالب بلوار علي ،خرمشهر: آدرس -3
دفتـر مركـزي دانشـگاه علـوم و      ،وي مجتمع بزرگ الغديرروبر ،بلوار عطاران ،قم :آدرس :قمـ   امورخيريه سازمان اوقاف وـ وابسته به   دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم

  www.quran.ac.ir :نشاني اينترنتي        .معارف قرآن كريم
  ) ع(روبري مسجد امام صادق ،شهرك پرديسان ،قم :آدرس -2 .باشند هاي دكتري داراي مصاحبه مي كليه رشته -1 :قمـ  غيرانتفاعي اديان و مذاهبدانشگاه 

 ur.ac.ir.www: نشاني اينترنتي          025-32802627: ردورنگا          )144-143-171 :هاي داخلي(   32802610: تلفن
  .29پالك  ،جنب پل سلمان فارسي ،بلوار امام موسي صدر ،اهواز، امانيه :آدرس :اهوازـ  )ع(منينؤغيرانتفاعي اميرالم دانشگاه
اشتغال به تحصـيل   -3 .موفقيت در مصاحبه علمي -2 .)سهسطح (هاي علميه  ه گواهي قبولي پايه دهم از مركز مديريت حوزهئراا -1 :قمـ   )ع(باقرالعلومغيرانتفاعي  دانشگاه

رفتـه  از پذي -5. سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت به ميزان دو برابـر مـدت تحصـيل در صـورت درخواسـت دانشـگاه       -4. حوزوي همزمان با تحصيل در دانشگاه
هـاي تحصـيل براسـاس مصـوبه      چنانچه دانشجويي به هر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينه -6. گردد شدگان داراي شرايط حوزوي شهريه اخذ نمي

 .دانشـگاه  انتهـاي بلـوار  ، پرديسـان ، قـم : آدرس -8. اه دانشجويان ندارددانشگاه تعهدي نسبت به تأمين خوابگ -7. باشد هيأت امناي دانشگاه و مطابق مقررات وزارت علوم دانشگاه مي
  025-32136628 – 32136625 :تلفن

  .مراجعه نماييد www.shomal.ac.ir: داوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به آدرس :دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل
دانشـجو موظـف اسـت     -2 .است يالزام انيدانشجو هيكل يشده برا نييو پوشش مناسب طبق ضوابط تع يشئونات اسالم تيرعا -1: اناصفهـ شيخ بهايي  غيرانتفاعي دانشگاه 

 يبـرا  انيدانشـجو  -4 .برخوردار خواهند بود يدانشجوئ مهيب ياياز مزا انيدانشجو -3. دينما تيو دانشگاه را رعا يو فناور قاتيمصوب وزارت علوم، تحق يها نامه نيمقررات و آئ هيكل
صـورت انصـراف،    در -5. نـد ياسـتفاده نما ) صورت تأمين بودجه از طـرف صـندوق رفـاه    در(ي و فناور قاتيصندوق رفاه وزارت علوم، تحق يتوانند از وام دانشجوئ يم هيپرداخت شهر

.  فرشـته  ابان، شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خياصفهان: آدرس -6. ديپرداخت نما يو فناور قاتيتحق دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم،
  www.shbu.ac.ir:ينترنتيانشاني     6816767: دورنگار     6816760-6: تلفن       81431-53784: يكد پست

انتهـاي خيابـان    ،فريقـا آ بلوار ،تهران: آدرس -3 .باشد تهران مي محل تحصيل نيز -2. باشد به صورت نيمه متمركز مي پذيرش دانشجو -1: انـ تهر غيرانتفاعي عدالتدانشگاه 
    www.edalatac.ir :نشاني اينترنتي          1915674771: كدپستي        .  10پالك  ،گلفام

دانشـجويان ايـن    -2 .ونات اسالمي براي خواهران و بـرادران ئو شرعايت كامل ضوابط پوشش  -1 :شرايط و ضوابط عمومي) الف :تهران ـ  فرهنگ علم وغيرانتفاعي دانشگاه 
هاي عادي ضروري و  وام ازدواج و وام(الحسنه دانشجويان ايران  تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرض ،دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

داوطلبـان ممتـاز    -1 :شـرايط و ضـوابط اختصاصـي   ) ب .اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد -3. ار خواهند شددر صورت تامين اعتبار برخورد) اضطراري
از مزيـت   ،ددر صورت پذيرش نهايي كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنـگ انتخـاب نماينـ   ) 15تا  1هاي  زين رتبهئحا(علوم جانوري  ـآزمون دكتري رشته زيست شناسي  

هـاي دانشـگاه    داوطلبان ممتاز آزمون دكتري ساير كدرشـته  -2. مند خواهند شد آشتياني بنيانگذار پژوهشگاه رويان بهره تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر سعيد كاظمي
بـا عنايـت بـه اينكـه      -3. مند خواهنـد شـد   از مزيت تحصيل رايگان بهره ،ينددر صورت پذيرش نهايي كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نما) يكزين رتبه ئحا(

هـاي   منـدي از توانمنـدي   هاي پژوهشـي ايـن پژوهشـگاه و بـه منظـور بهـره       شود، با توجه به اهميت طرح علوم جانوري  با همكاري پژوهشگاه رويان انجام مي ـرشته زيست شناسي  
در مقطع كارشناسي ارشد بـراي داوطلبـان رشـته     17هاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل كل  تحقيقاتي بنيادي و كاربردي در عرصه سلولهاي  دانشجويان مستعد براي انجام پروژه

نس، بـر اسـاس نظـر شـوراي     ه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يـا كنفـرا  ئدانشجويان دكتري به ازاء انتشار يا ارا -4. علوم جانوري الزامي است ـ  شناسي زيست
 دوبه منظور مزيـت افزايـي و توانمندسـازي دانشـجويان، گذرانـدن       -5. هاي پژوهشي از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد نامه تشويق فعاليت پژوهشي دانشگاه مستند به آيين

 دو و) در نيمسال دوم( هاي كمي و كيفي تحقيق واحد آشنايي با روش دو، )واحد 2مسال هر ني(واحد زبان انگليسي در طول سه نيمسال  شش، )نيمسال اول(واحد ابزارهاي تحقيق 
هاي الزم  آموختگان مقطع دكتري دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت دانش -6. عالوه بر دروس مصوب دوره براي كليه دانشجويان الزامي است) در نيمسال سوم(واحد كارآفريني در 

خيابـان   ،بلـوار اشـرفي اصـفهاني    ،فلكه دوم صادقيه ،تهران: رسآد -7  .دانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، استخدام خواهند شد هاي جهاد ت و پژوهشكدهو نياز واحدها، موسسا
  www.usc.ac.ir: نشاني اينترنتي   021-44214750: ردورنگا    44238171-5: تلفن     .كوچه بهار) پارك سابق( شهيد قموشي

  . 12مازندران، بابل، خيابان شيخ طبرسي، سرداران : آدرس: و فنون مازندران ـ بابلعلوم غيرانتفاعي شگاه دان
   www.ustmb.ac.ir: نشاني اينترنتي      011-32190118: دورنگار         32191205-9: تلفن

ـ نياز و جبرانـي ارا  گذراندن دروس پيش -2 .يت در مصاحبة عمومي و علمي دانشگاهموفق -1 :و اختصاصي شرايط عمومي) الف :قرآن و حديث ـ قم غيرانتفاعي دانشگاه  ه ئ
...) اعم از رفاهي، فرهنگي و (هاي خدمات جانبي آن  پرداخت شهرية دوره و هزينه -4 .هاي داخلي دانشگاه رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل -3 .شده از سوي گروه آموزشي مربوط

در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصـيص داده شـده بـين دانشـجويان واجـد شـرايط توزيـع        : 1تبصره  .أمناي دانشگاه مطابق با نرخ مصوب هيأت
نامـة مـالي دانشـگاه از     ، طبق آيـين ...، پژوهشگران، فعاالن فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران و )در طول سنوات مجاز(دانشجويان برتر و ممتاز در هرسال : 2تبصره . گردد مي

احـراز   -5. مراجعـه نماينـد   qhu.ac.irگرفتـه شـده، بـه نشـاني      هاي در نظر مندان براي دريافت اطالعات بيشتر از تخفيف عالقه: 3تبصره . تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد
برخـورداري از فضـاي مناسـب     :امكانـات آموزشـي، پژوهشـي و رفـاهي    ) ب .ت در دورة دكتريتعهد كتبي مبني بر تحصيل تمام وق -6 .صالح صالحيت عمومي از مراجع ذي

گيري از استادان مجرب دانشگاهي و حوزوي، كتابخانـة تخصصـي علـوم حـديث و علـوم قرآنـي و تـاريخ اسـالم،          آموزشي، امكانات كمك آموزشي مركز رايانه و آزمايشگاه زبان، بهره
ويـژه  ، خوابگـاه خـودگردان   )رصدخانه و آسـمان نمـا در شـعبة تهـران    (اي خواهران و برادران، مركز اطالع رساني و اينترنت، مركز نجوم و ستاره شناسي تاالرهاي مطالعة جداگانه بر

از آنجا كـه هـدف    :بع مصاحبة وروديمواد و منا )ج...). سالن بدنسازي و  ،استخر، سونا(، سالن اجتماعات و غذاخوري، مجموعة ورزشي )طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه(خواهران 
 هاي علمي و پژوهشيِ داوطلبان است، صرفاً محورهاي مورد نظرگروه آموزشي مربوط به هر رشته، متعاقباً در پايگاه اينترنتـي دانشـگاه قـرار    ها و توانمندي از مصاحبه احراز صالحيت

*  025-37176561: تلفـن    .ار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهادبلو: مركز قم -1 :نشاني دانشگاه و واحدهاي تابعه) د. خواهد گرفت
  www.qhu.ac.ir: نشاني اينترنتي       021-55902270: تلفن  .)ع(شهرري، ضلع جنوبي حرم مطهر حضرت عبدالعظيم: شعبة تهران -2

  .ين دفترچه راهنما باشندهم  9صفحه » بند ن«از » 3قسمت «بايست داراي شرايط و ضوابط مندرج در  اين دانشگاه مي) 2151كد (سالمي در رشته مجموعة مدرسي معارف امتقاضيان تحصيل 



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   93صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1394سال  كتريدورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
و  يانون اساسـ قـ  ،ياسـالم  يبه اسـالم، نظـام جمهـور    يو التزام عمل يتقو -2 .رانيا ياسالم يجمهور تيتابع -1 :يعموم طيشرا) الف :مذاهب اسالميغيرانتفاعي دانشگاه 

اطـالع از   -5 .صالحيمراجع ذ دييبر اساس تا يعموم تيدارا بودن صالح -4 .داوطلبان مرد يبرا فهياز لحاظ مقررات نظام وظ ليادامه تحص يبرا ينداشتن منع قانون -3 .هيفق تيوال
داشـتن حـداكثر    -2. يتمام وقت در دوره دكتر ليتحصبر  يتعهد مبن -1 :يتصاصاخ طيشرا) ب .بيتقر هياز روح يو برخوردار يمذاهب اسالم روانيو پ نياوضاع و احوال مسلم

بـه صـورت تمـام وقـت      يدر دوره دكتـر  ليتحصـ  -4. دانشگاه يدر آزمون شفاه تيموفق -3. )شود يافزوده م يو حضور در جبهه به سقف سن يمدت زمان خدمت سرباز(سال  40
 هيبورسـ  طيواجد شـرا  ليكه در طول تحص يكسان -6 .گردد يشدگان اخذ م رفتهياز پذ ليتحص نهيهز ازپنجاه درصد  -5 .را ندارد ليخواهد بود و دانشجو حق اشتغال در دوره تحص

ريه مطـابق  دانشجويان ممتاز به ميزان موفقيتشان در طول تحصيل از پرداخت تمـام يـا بخشـي از شـه     -7 .گردند يمعاف م هيشناخته شوند از پرداخت شهر يدانشگاه مذاهب اسالم
، خيابان فلسطين جنـوبي  ،تهران: آدرس -9. دانشگاه تعهدي در برابر تأمين خوابگاه نخواهد داشت -8. گردند شوند و از ساير تسهيالت دانشگاه برخوردار مي ضوابط دانشگاه معاف مي

     www.mazaheb.ac.ir :نشاني اينترنتي         021-66465252 :تلفن     .3 پالك، خيابان روانمهر
هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنـين رعايـت    نامه ون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيينئرعايت ش -1 :شرايط عمومي) الف: قمـ   مفيدغيرانتفاعي دانشگاه 

بـا  ) ن و خـواهران ااعم از بـرادر (دانشگاه براي پذيرفته شدگان  -2 .استها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي  حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش
هـا طبـق    شـهريه دوره  -4. ها در تهران برگـزار شـود   ممكن است برخي از كالس -3 .را دارد) با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو(توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه 

  www.mofidu.ac.ir :نشاني اينترنتي.     فناوري خواهد بود ضوابط مصوب وزارت علوم، تحقيقات و
هاي تابعه و شوراي شهر اسالمي به صورت تمـام وقـت طبـق     بايست در شهرداري قم، سازمان متقاضيان مي -1: هاي بورسيه شهرداري قم شرايط اختصاصي كدرشته محل) ب

 .سـال باشـد   5بايسـت   حـداقل سـنوات كـاري متقاضـيان در شـهرداري قـم مـي       ) 2. اره كارگزيني شهرداري قرار گيرندضوابط و مقررات اشتغال به كارداشته باشند، و مورد تاييد اد
ـ برابر مدت زمـان تحصـيل بـه شـهرداري ارا    ) دو و نيم( 5/2نامه معتبر خدمت تا پيش از موعد بازنشستگي به ميزان  بايست تعهد محضري و ضمانت كاركنان پذيرفته شده مي -3 ه ئ

  .يداداره كارگزيني شهرداري، تطابق مقطع، رشته تحصيلي قبلي و پست مورد تصدي متقاضي را در شهرداري با رشته تحصيلي مورد تقاضا تاييد نما -4 .دنماين
د بـه دانشـجويان روزانـه و واجـد     درص 100درصد و تاسقف  80به حداقل : خوابگاه مجردي -2. حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامي است -1: دانشگاه فردوسي ـ مشهد 

 .گيـرد  بر اساس ضوابط صندوق رفاه بـه اكثـر دانشـجويان ايـن نـوع وام تعلـق مـي       : وام تحصيلي -3. گردد هاي دو نفره در مجموعه پرديس دانشگاه واگذار مي شرايط به صورت اتاق
داوطلبـان   -6. گـردد  ه ميئساير خدمات رفاهي بر اساس ضوابط صندوق رفاه ارا -5. گردد ه ميئگاهي اراناهار به كليه دانشجويان و صبحانه، نهار و شام به دانشجويان خواب: تغذيه -4

  .مراجعه نماينددانشگاه الملل  الملل براي آگاهي از ميزان شهريه تحصيلي به سايت مديريت آموزشي و پرديس بين دوره نوبت دوم و پرديس بين
محيط آموزشي خـواهران و بـرادران در ايـن     -3 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه براي كليه پذيرفته شدگان مي -2. باشد كتري داراي مصاحبه ميهاي دوره د كليه رشته -1: دانشگاه قم

           3716146611 :كدپستي              .بعد از شهرك قدس ،بلوار الغدير ،بلوار امين ،قم: آدرس -5. پوشش اسالمي چادر براي خواهران الزامي است -4. باشد دانشگاه جدا مي
  www.qom.ac.ir: نشاني اينترنتي   

كيلـومتري   10تعيين شده است، واحد خواهران واقع در انتهاي خيابان طالقاني در فاصـله حـدود    »زن«هايي كه جنسيت پذيرش در آنها  محل تحصيل رشته -1 :دانشگاه كاشان
توانند از اين  روزانه، خوابگاه به صورت محدود در دانشگاه وجود دارد و دانشجويان با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، مي براي دانشجويان -2. باشد دانشگاه كاشان مي

 .گيـرد  ن شـبانه خوابگـاه تعلـق نمـي    بـه دانشـجويا   -3. واقع شده است) در جوار پرديس خواهران(ضمنĤ خوابگاه واحد خواهران در انتهاي خيابان طالقاني . ها استفاده نمايند خوابگاه
ـ تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان صرفĤ براي دانشجويان روزانه در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارا -4 دانشـجويان شـبانه بـا     -5. شـود  ه مـي ئ

  .ند از تغذيه استفاده نمايندتوان مي) يارانه% 50با لحاظ حدود (هزينه تمام شده % 50پرداخت حدود 
    www.uok.ac.ir: نشاني اينترنتي  087-33664600: تلفن   66177-15175: كدپستي * 416: صندوق پستي .سنندج، بلوار پاسداران: آدرس :كردستان ـ سنندجدانشگاه 
  www.gu.ac.ir: نشاني اينترنتي     15759-49138: كدپستي    155 :صندوق پستي .    ، خيابان شهيد بهشتينگرگا: آدرس :گلستان ـ گرگاندانشگاه 
  .  مراجعه نمايند www.gonbad.ac.ir :به نشاني دانشگاهاينترنتي داوطلبان براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت  :گنبددانشگاه 

هـا و   هـا، آدرس دانشـكده   داوطلبان جهـت اطـالع از شـهريه دوره    -2 .شود خوابگاه مجردي اختصاص داده مي به دانشجويان دوره روزانه واجد شرايط، -1 :رشتـ دانشگاه گيالن  
  .دمراجعه نماين www.guilan.ac.ir :دانشگاه به نشاني به سايتتوانند  هاي تماس مي تلفن

خدمات سـلف بـراي    -2 .نمايد نيمسال در حد امكان خوابگاه واگذار مي 8ه مدت دانشگاه جهت دانشجويان مقطع دكتري تخصصي روزانه باين  -1: آباد ـ خرم لرستاندانشگاه 
بـدون يارانـه   (براي دانشجويان دكتري پرديس خودگردان خدمات سلف بصـورت آزاد   -3. گردد ه ميئدانشجويان روزانه و شبانه براساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارا

 .باشد ه ميئقابل ارا) دانشجويي
  .باشد دانشجويي ميدانشگاه فاقد خوابگاه اين  :بابلسر ـدانشگاه مازندران 

  .اردبيل، انتهاي خيابان دانشگاه: آدرس -2 .گيرد نيمسال خوابگاه دولتي تعلق مي 4براي تمام دانشجويان دوره روزانه، به مدت  -1 :اردبيلـ دانشگاه محقق اردبيلي 
 www.uma.ac.ir: ني اينترنتينشا        045-33512081-90: تلفن

  www.maragheh.ac.ir: نشاني اينترنتي       041-37276068-37278001:  تلفن       .ميدان مادر ،اتوبان اميركبير ،مراغه: آدرس :دانشگاه مراغه
 :سـايت اينترنتـي دانشـگاه بـه نشـاني     تواننـد بـه    مـي ... تغذيـه و   خوابگـاه، وام تحصـيلي،   :منـدي از امكانـات رفـاهي شـامل     داوطلبين محترم در خصوص بهره -1 :دانشگاه مالير

www.malayeru.ac.ir  081-33339841 :تلفن      65719-95863 :كدپستي        .مالير ـجاده اراك  4كيلومتر  :آدرس -2 .ندنماياطالعات الزم را كسب مراجعه و  
     034-34356700: دورنگار    31312188 :تلفن    .يزدـ  بهمن، ابتداي جاده رفسنجان 22ميدان  رفسنجان،: آدرس :ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي

 www.vru.ac.ir :اينترنتينشاني 
 www.hormozgan.ac.ir: نشاني اينترنتي     3995 :صندوق پستي     .جاده ميناب 9 كيلومتربندرعباس، : آدرس :دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس

     041-35419975: تلفن.      ميدان حكيم نظامي ،خيابان آزادي ،تبريز: آدرس -2 .باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاهاين  -1 :تبريزـ مي اسال دانشگاه هنر
  www.tabriziau.ac.ir: نشاني اينترنتي
   1744 :صندوق پستي  .  ظامي، چهارراه خاقانياصفهان، خيابان حكيم ن: آدرس -2 .باشد خوابگاه ميهرگونه فاقد دانشگاه ين ا -1 :اصفهان دانشگاه هنر

  www.aui.ac.ir: نشاني اينترنتي         031-36249836-36249840 :تلفن
دي بـراي اسـكان   دانشـگاه تعهـ   -3 .باشد هلي ميأدانشگاه فاقد خوابگاه مت -2. ه سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را نداردئدانشگاه امكان ارا -1 :تهران دانشگاه هنر

پرديس خـودگردان دانشـگاه    -6 .باشند ونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده ميئدانشجويان موظف به رعايت ش -4 .ندارد )نوبت دوم(دانشجويان روزانه و شبانه 
  www.art.ac.ir : اينترنتينشاني         .هنر در شهر كرج مستقر است

بـراي اطـالع از شـرايط اعطـاي بـورس بـه وبگـاه دانشـگاه بـه آدرس           -2. كنـد  گاه ياسوج به داوطلبين ممتاز بورس كمـك هزينـه تحصـيلي اعطـا مـي     دانش -1 :دانشگاه ياسوج
www.yu.ac.ir 074-33223177-33223193: تلفن      .خيابان دانشجو ،ميدان معلم ،ياسوج: آدرس -3 .مراجعه نماييد   

  .جنب سازمان بهزيستي استان ،خيابان پاسداران ،اسوجي: درس ساختمان مركزي دانشگاهآ
، احمـدآباد مسـتوفي،   )جنـوب (تهران، بزرگراه آزادگان: آدرس -2 .باشد ميبراي دانشجويان  يخوابگاهامكانات فاقد  سازماناين  -1 :رانيا يصنعت و يعلم يها سازمان پژوهش

  www.irost.ir :نشاني اينترنتي      021-56276631: تلفن.     راد خيابان انقالب، خيابان شهيد احساني
  .در داخل دانشگاه استفاده كنند تأسيسخودگردان تازه  هاي توانند از خوابگاه مي فقط دانشجويان دختر -1 :صيالت تكميلي در علوم پايه زنجانمركز تح
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  سومفصل   94صفحه   )فرم معدل(ها  پيوست

  محل درج شماره پرونده

            
              

  

  
  

  هاي دورهفرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر  -3پيوست شماره 
  1394سال ) Ph.D(در آزمون ورودي دوره دكتري  كننده  شركتاي  كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه

  

  باسمه تعالي

                
  1394/     /              : تاريخ                

  .................................................: شماره                        
  

  ........................................ :به شماره شناسنامه ................................. :فرزند ..................................................... :نام و نام خانوادگي: دانشجو :از

  ..................................... :در سال تحصيلي  ....................................................................... :ورودي رشته ...................... :متولد سال                    
  

      ................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به

  با سالم و احترام     
  آزمون ورودي دوره ....................................................................در رشته امتحاني خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     

ــري   ــوده ثبــت 1394ســال  )Ph.D(دكت ــام و شــركت نم ــده اينجانــب ر ام ن ــانگين واحــدهاي گذران ــاريخ، مي ــا ت   ا ت
  .جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد                           

   

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو    
  

  1394/          /           :تاريخ تكميل فرم
  

  

   ...................................به شماره شناسنامه  .............................فرزند  ...................................................آقاي /شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

   بوده و ميانگين واحدهاي گذرانده ....................................................................................انشجوي سال آخر رشته د 13       متولد سال  
  صحيح    اعشار                                                                                                                                              

   و بحروف                           20تا  0يا مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  /در اين دانشگاه                       ايشان تا تاريخ 
  

  .ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق               واحد درسي گذرانيده است. باشد مي                                                       
   

  

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                                    

   
  

  :تذكرات
نـام و   ثبـت  1394سـال   )Ph.D(در آزمـون ورودي دوره دكتـري    كـه اي  دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفـه  -1

، اين فرم را در دو نسخه به حـوزه معاونـت آموزشـي    »الف«پرونده، در قسمت   كامل مشخصات خود و شمارهضمن درج اند  شركت نموده
بديهي است آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين فرم اقـدام ننمـوده و معـدل خـود را در     . التحصيلي خود ارائه نمايد محل فارغ

شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغـو و بـا آنـان مطـابق      در صورتي كه در رديف پذيرفته  ،وده باشندنامي، اشتباه درج نم تقاضانامه ثبت
  .ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد

آن را تكميـل، تأييـد و پـس از    » ب«ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور، قسمت  دانشگاه -2
آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا در مهر و امضاي معاون 

  . صورت هرگونه استعالم در خصوص وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك موجود بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد
اي، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگـه داشـته تـا     رشناسي ارشد و يا دكتراي حرفهدانشجويان سال آخر دوره كا -3

شـوند،   التحصيل مـي  نام در اين آزمون فارغ ضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از ثبت. در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه نمايند
هرگونه اعـالم تغييـر   . نام بعمل خواهد آمد از آنان ثبت) ميانگين مندرج در اين فرم(و با همين معدل  التحصيلي آنها مالك نبوده معدل فارغ

 .معدل براي اين دسته از داوطلبان مغايرت محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتار خواهد شد
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 )نويس انتخاب رشته پيشفرم ( ها پيوست                            1394 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   95صفحه   )نويس فرم انتخاب رشته پيش(ها  پيوست

 

  1394سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري فرم نويس  پيش -4پيوست شماره 
    

    كدرشته     و گرايش نام رشته    نام دانشگاه    كدرشته     و گرايش نام رشته    نام دانشگاه
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 1394سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
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