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 دانيد ...!!! آيا مي

 همراه داشتن هرگونه وسيله ارتباطي و الكترونيكي در جلسه امتحان = محروميت

 ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان گرامي به منظور برگزاري
 هر چه بهتـر آزمـون و برقـراري نظـم و آرامـش كامـل رعايـت

 لزامي بوده ا Ph.D ( ۹۳ دكتري تخصصي ( مالحظات ذيل در آزمون
 هاي شديدي را براي داوطلبان بـه خطي از موارد زير محروميت و ت

 دنبال خواهد داشت.
 مخدوش نمودن پاسخنامه و يا هـر اقـدام ديگـري كـه در - ۱

 ها ايجاد مشكل نمايد تخلف محسوب شده و بـا تصحيح پاسخنامه
 فرد خاطي مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

 لسـه آزمـون، هرگونه تبادل پاسخ سؤاالت و صحبت در ج - ۲
 همراه بردن يادداشت و خالصه درس، كتاب و جزوه و تغيير محـل
 صندلي و ... تخلف محسـوب شـده و متخلفـين مطـابق مقـررات

 هاي شديدي خواهند شد. مشمول محروميت
 از همراه داشتن هرگونـه وسـيله الكترونيكـي و مخـابراتي - ۳

 ود و شـ جمله تلفن همراه، پيجر و ... ممنوع و تخلف محسوب مـي
 مطابق قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم آزمـون هـاي سراسـري

 هاي شديدي را براي داوطلبان به دنبال خواهد داشت. محروميت
 شركت فرد ديگري به جاي داوطلب اصلي در جلسه آزمون - ۴

 گردد جرم محسوب شده و فرد جايگزين تحويل مراجع انتظامي مي
 هـاي سراسـري رائم آزمون قانون رسيدگي به تخلفات و ج مطابق و

 هـاي داوطلب خاطي يك تا چند دوره از شركت در كليـه آزمـون
 سراسري محروم خواهد شد.

 الزم است داوطلبين گرامي در كليه مراحل برگزاري آزمون - ۵
 نظمـي نظم و آرامش را رعايـت نمـوده و از ايجـاد هرگونـه بـي

 خودداري نمايند.
 بر هم زدن نظم جلسه آزمون هرگونه اقدامي كه منجر به تذكر :

 گردد تخلف محسوب شده و عواقب آن متوجه شـخص داوطلـب
 خواهد بود.

 ت ا عبار ن درج مشخصات يا هرگونه عالمت مشخصه (نوشت - ۶
 هـاي تشـريحي نا مرتبط با مواد درسي و ... ) در پاسخنامه آزمـون

 و منجر به محروميت فرد داوطلب خواهد شد. تخلف محسوب شده

 ظور حفظ و رعايت حقوق داوطلبان و تضمين امنيـت به من - ۷
 كه وسـايل ي هاي برگزاري از ورود داوطلبان مسئولين حوزه ، آزمون

 اضافي و ممنوعه را به همراه دارند جلوگيري به عمل خواهند آورد
گـردد از همـراه داشـتن هرگونـه لذا به داوطلبان اكيداً توصيه مي

 وسايل اضافه جداً خودداري نمايند.
 هرگونه مغايرت در مشخصات سجلي و يا عكس داوطلـب - ۸

 الزم است در هنگام دريافت كـارت ورود بـه جلسـه و از طريـق
 كن در صورتي كه داوطلـب ي نقص رفع گردد ل مراجعه به باجه رفع

 به هر دليلي در جلسه آزمون يكي از موارد نقص در مشخصـات و
 ملي و يا اصـل يا عكس را مشاهده نمود الزم است با ارائه كارت

 شناسنامه و با نهايت آرامش قبل از شروع جلسه آزمـون مراتـب را
 سريعاً به مسئولين مربوطه منعكس نمايد.

 در آزمـون، نـام اينترنتـي چنانچه در هر يك از مراحل ثبت - ۹
 نام در محل دانشگاهي و يـا حـين برگزاري آزمون، پذيرش و ثبت

 غير واقعـي و يـا تحصيل مشخص شود كه فرد داوطلب اطالعات
 مدارك مجعول ارائه نموده است ضمن جلوگيري از ادامه تحصـيل

 هاي سراسـري بـا مطابق قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم آزمون
 وي رفتار خواهد شد.

 با توجه به اين كه آزمون رأس ساعت مقرر برگزار و درب - ۱۰
 هاي امتحاني بسته خواهـد شـد الزم اسـت كليـه داوطلبـان حوزه

 حداقل يك ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحاني حاضر و
 نسبت به شناسايي محل آزمون خود اقدام نمايند.

 تحت هيچ شرايطي داوطلبان تا پايان آزمون حق خروج از - ۱۱
 جلسه امتحان را نخواهند داشت.

 شود به منظـور حفـظ امنيـت ن گرامي تقاضا مي ا از داوطلب - ۱۲
 م را در تمامي مراحل برگزاري با مسـئولين هاي الز آزمون همكاري

 مربوطه به عمل آورند.
 توانند كليه نظرات و پيشنهادات خـود داوطلبان گرامي مي - ۱۳

 هـا و يـا در صـورت را در راستاي بهبود رونـد برگـزاري آزمـون
 مشاهده هرگونه تخلف و تقلب موارد را از طريق نمابر بـه شـماره

 به دفتـر مركـزي ۱۹۳۹۵ - ۳۹۴۹ و صندوق پستي تهران ۲۲۵۵۳۵۶۶
 حراست و حراست مركز آزمـون دانشـگاه آزاد اسـالمي مـنعكس

 نمايند.
 تذكر مهم : به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (اصل كارت ملي يـا

باشد. اصل شناسنامه) در كليه مراحل آزمون الزامي مي



 » سمه تعالي ا ب «

 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۳ سال با آزمون و بدون آزمون ) Ph.D فهرست مندرجات دفترچه راهنماي دوره دكتري تخصصي (

 صفحه
 ۴ مقدمه :

 Ph.D ( ۴ ( اطالعات الزم براي شركت در دوره دكتري تخصصي بخش اول :

 Ph.D ( ۴ ( ر دوره دكتري تخصصي شرايط داوطلبان براي شركت د بخش دوم :

 ۵ ضوابط و شرايط كلي تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي بخش سوم :

 ۶ با آزمون ) Ph.D ( دكتري تخصصي دوره در مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو بخش چهارم :

 ۷ رگران انقالب اسالمي و ايثا ، جهادگر رزمنده شرايط استفاده از سهميه رزمندگان بخش پنجم :

 ۸ و شرايط دريافت آن ) Ph.D ( تخصصي بورس تحصيلي دوره دكتري : ششم بخش

 Ph.D ( ۸ ( التحصيالن رشته رياضي و رشته فيزيك دوره كارشناسي در دوره دكتري تخصصي نحوه ادامه تحصيل فارغ تم : ف بخش ه

 Ph.D ( ۹ ( ري تخصصي نام در دوره دكت ثبت نحوه : هشتم بخش

 ۱۲ نام ثبت انجام مراحل ها و هاي مهم در تكميل فرم تذكرات و توصيه : نهم بخش

 Ph.D ( ۱۳ ( دوره دكتري تخصصي نام، دريافت كارت ورود به جلسه و برگزاري آزمون زمان ثبت بخش دهم :

 ۱۳ بدون آزمون ) Ph.D ( تخصصي نام در دوره دكتري ثبت و نحوه شرايط : يازدهم بخش

 ۱۷ با آزمون و بدون آزمون ) Ph.D ( دانشگاهي و مواد امتحاني دوره دكتري تخصصي هاي ها، واحد كد رشته و نام : ۱ جدول شماره

 ۵۲ كد و نام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور : ۲ جدول شماره

 ۵۳ حدهاي دانشگاه آزاد اسالمي كه در آنها دوره كارشناسي ارشد داير است كد و نام وا : ۳ جدول شماره

 ۵۴ از سهميه رزمندگان و ايثارگران انقالب اسالمي ضوابط برخورداري : ۱ پيوست شماره

 ۵۵ وظيفه عمومي داوطلبان خدمت شرايط : ۲ پيوست شماره

 ۵۶ شركت كننده در آزمون داوطلبان معلول گواهي ويژه الف : – ۳ پيوست شماره

 ۵۷ هاي ويژه جانباز داراي معلوليت داوطلبان نامه معرفي ب : – ۳ پيوست شماره

 ۵۸ نام و شركت اتباع خارجي مقيم جمهوري اسالمي ايران در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي شرايط و ضوابط ثبت : ۴ پيوست شماره

۶۰ و تلفن آنها نشاني ، جدول نام واحدهاي دانشگاهي : ۵ شماره پيوست
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سمه تعالیاب

: مقدمه 
دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشـمندترین  
. منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد

اي کـه در تولیـد دانـش    کننـده این نهاد به جهت نقش تعیـین 
دارد بعنـوان یکـی از   ) آمـوزش (و انتقـال دانـش   ) پژوهش(

ه کشورها مد نظر قـرار گرفتـه   هاي تعیین میزان توسعشاخص
با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

کشور و محدودیت ظرفیت پـذیرش در تحصـیالت تکمیلـی    
هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب انتخاب شیوه

لـذا الزم اسـت کلیـه منـابع و     . باشداصلح اجتناب ناپذیر می
هاي جدیـد گـزینش   سازي شیوهامکانات جهت تدوین و پیاده

آوریهاي روز دنیا براي صحت و دقـت  علمی با استفاده از فن
دانشگاه آزاد اسالمی در این راسـتا  . این امر به کار گرفته شود

هـاي  و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعـث از رهیافـت  
توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی در    موجود در برنامه

در . نمایـد صی اقدام به پذیرش دانشجو میدکتري تخصدوره
با ) Ph.D(دکتري تخصصی دورهحال حاضر دفترچه راهنماي 

عنوان رشته و گرایش 196با1393سال آزمون و بدون آزمون 
1» پزشـکی «گـروه  گروه آزمایشی به ترتیـب،  7تحصیلی در 

34»علـوم پایـه  «رشته، گـروه  30»فنی مهندسی«گروه رشته، 
کشـاورزي و منـابع   «رشته، گروه 16»دامپزشکی«رشته، گروه

» هنـر «رشته و گروه 79»علوم انسانی«رشته، گروه 33» طبیعی
دانشگاهی بـراي داوطلبـان شـرکت در    محل63رشته و در3

اقدام نموده که بدینوسیله شرح تفضـیلی هریـک از   دورهاین 
موارد مطرح شده، ضوابط و مقـررات جـاري، شـرایط کلـی     

ل و روش گزینش دانشجو در دانشگاه آزاد اسـالمی بـه   تحصی
:گرددشرح ذیل اعالم می

ـ اطالعات الزم -بخش اول دکتـري  دورهراي شـرکت در  ب
)Ph.D(تخصصی 

هـاي  تحصیالت دانشـگاهی بـه دوره  :مقطع تحصیلی ) الف
التحصیالن شود که در پایان هر دوره به فارغمختلف تقسیم می

بـه هریـک از ایـن    . گـردد ره اعطا مـی مدرك تحصیلی آن دو
مقاطع تحصـیلی منـدرج   . شودها مقطع تحصیلی گفته میدوره

، )لیســـانس(کارشناســـی : در ایــن دفترچـــه عبارتنـــد از  
و عمـومی  اي یـا  حرفه، دکتري )فوق لیسانس(ارشدکارشناسی

.)Ph.D(دکتري تخصصی
هاي تحصیلی دانشگاهی با توجه به تجانس رشته:گروه ) ب

فنـی  «: شوند که عبارتند از هاي مختلف تقسیم میا به گروهآنه
کشـاورزي و  «، »پزشکی«، »دامپزشکی«، »علوم پایه«، »مهندسی

.»هنر«و » علوم انسانی«، »منابع طبیعی
هـر  در دوره دکتري تخصصی با آزمون، :رشته انتخابی ) ج

داوطلب با توجه به عالقـه و بـدون در نظـر گـرفتن مـدرك      

یک با رعایت مفاد این دفترچه تواند رشد خود میکارشناسی ا
نـام  درخواست ثبتفرمانتخاب نموده و در رشته تحصیلی را

.گـردد درج نماید که رشته انتخابی داوطلب تلقی مـی اینترنتی 
متقاضیان شرکت در دوره دکتري تخصصی بدون آزمون بایـد  

التحصـیلی دوره  اي متجـانس و همنـام بـا رشـته فـارغ     رشته
نـام از  ارشناسی ارشد خود را انتخاب نمایند و در زمان ثبتک

.باشندالتحصیل شدهمقطع کارشناسی ارشد فارغ
با توجه به نظر گروه تخصصی دامپزشکی و مطابق :بصره ت

ریزي وزارت علوم، تحقیقـات و  مصوبات شوراي عالی برنامه
، فناوري، صرفاً داوطلبان داراي مدرك کارشناسی ارشد مرتبط

بـه توضـیحات   (توانند در گروه دامپزشکی شرکت نماینـد  می
).دفترچه راهنما توجه شود18و17اتصفح
دانشـگاه آزاد اسـالمی در   :واحدها و مراکز دانشـگاهی  ) د

خـارج از کشـور داراي تشـکیالت    و شهرهاي مختلف کشور 
اسـت کـه تعـداد آنهـا     » واحـد دانشـگاهی  «دانشگاهی به نام 

مرکـز  150رسد ضـمناً تعـداد   احد میو260حاضر بهحالدر
خـدمت  ارائـه آموزشی زیر نظر واحدهاي دانشگاهی مشـغول  

دانشگاهی مجري مقطـع  محل63تعداد 93در سال. باشندمی
.باشنددکتري تخصصی می

هر داوطلب مجاز به 93در آزمون دکتري تخصصی سال : 1تذکر مهم 
. باشدانتخاب پنج محل دانشگاهی می

هاي دانشـگاه آزاد  محلکارکنان و اعضاي هیأت علمی : 2مهم تذکر
اسالمی، مجاز نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنوان محـل  

انتخاب نمایند به جز در مواردي که رشته انتخابی و یا حوزه امتحانی تحصیل 
باشد، چنانچه این موضـوع رعایـت   در استان فقط داراي یک واحد مجري 

.قبولی آنان منتفی تلقی خواهد شدنگردد،
شود که حداکثر به کسی اطالق می:دانشجوي سال آخر) هـ

پیوسته یـا  بطور قطع در مقطع کارشناسی ارشد 31/6/1393تا 
از یکی از دانشـگاهها  عمومیاي یا حرفهو یا دکتري ناپیوسته 

وزارت علوم، تحقیقـات  و مؤسسات آموزش عالی مورد تائید 
.التحصیل شودشوراي عالی انقالب فرهنگی فارغا یو فناوري 

هاي واحـد تواند یکی از هر داوطلب می:حوزه امتحانی ) و
تبریـز،  علـوم و تحقیقـات خوزسـتان،   ،»خوراسـگان «اصفهان
علوم و تحقیقات سیستان و بلوچسـتان، پردیس رشت،تهران، 

را بـه  کرمانشاهعلوم و تحقیقات ، ساري، شیراز، کرمان، مشهد
تمامی مراحل . نوان محل برگزاري آزمون خود انتخاب نمایدع

برگزاري آزمون داوطلب در حـوزه امتحـانی انتخـابی انجـام     
این دفترچه » 11«هاي امتحانی در صفحه کد حوزه. خواهد شد

.راهنما درج شده است

شرایط داوطلبان براي شـرکت در دوره دکتـري   -بخش دوم
)Ph.D(تخصصی 

داراي شرایط عمومی و اختصاصی به شـرح  داوطلبان باید 
منعی براي عمومیوظیفهخدمتذیل بوده و از لحاظ مقررات 

.ادامه تحصیل نداشته باشند
کلیه داوطلبان مشمول خدمت وظیفه عمومی توجه داشـته  

زمـانی از  ،باشند ضوابط و شرایط اعالم شـده بـراي پـذیرش   
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گونـه  که اینگیردسوي دانشگاه مورد بررسی و اقدام قرار می
را طبق مقررات سازمان وظیفه عمـومی  خودوظایفداوطلبان 

مشموالن وظیفه عمومی به مطالـب  (.به موقع انجام داده باشند
).توجه نمایند2پیوست شماره 

هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته التحصیل دورهضمناً مشموالن فارغ
مجـاز تحصـیل   ها را در مدت این دورهالزم است ايحرفهیا دکتري 

به اتمـام  ) سال8عمومیسال و دکتري 3کارشناسی ارشد ناپیوسته (
رسانده باشند در غیر این صورت باید داراي مجوز افـزایش سـنوات   

.ها بدون ذکر غیبت از وظیفه عمومی باشندتحصیل در این دوره

:شرایط عمومی ) الف 
کـی از  اعتقاد و التزام عملی به دین اسـالم و یـا ی  -1ماده

.ایرانادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی
.نام استمالك وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت:تبصره 

نسبت به نظام جمهوري ) نه اعتراض(نداشتن عناد -2ماده
.اسالمی ایران

در صورتی که داوطلب سابقاً بـا نظـام جمهـوري    :تبصره 
.نظر او احراز شوداسالمی، عناد داشته، باید تغییر 

.عدم احراز فساد اخالقی-3ماده 
نداشتن سابقه عضویت در ساواك و فراماسونري و -4ماده 

.اعقاب آن
عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خالف شئون شـغلی  -5ماده 

.و تحصیلی
ی جسمی الزم براي تحصـیل  یبرخورداري از توانا-6ماده 

.مخدردر رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد
علمـی  دولـت و اعضـاي هیـأت   رسـمی کارکنـان -7ماده 

فرهنگـی، بـراي   انقالبعالیدانشگاهها براساس مصوبه شوراي
گـزینش  مراحـل ادامه تحصیل در داخل کشور نیازي بـه طـی  

.ندارند
کارکنـان رسـمی دولـت و نهادهـاي انقالبـی و      -8ماده 

) دولتـی اعم از دولتی یا غیـر (اعضاي هیأت علمی دانشگاهها 
به تحصیل در دوره دکتري بپردازند کـه  تواننددر صورتی می

بورسیه و یا مأمور بـه  هتوسط وزارتخانه، ارگان یا نهاد مربوط
تحصیل شوند زیرا امکان ادامه تحصیل همزمـان بـا  اشـتغال    

. تمام وقت وجود ندارد
کسانی که مایلند بورسیه شـوند یـا بـه عضـویت     -9ماده 

گاه درآیند الزم است عـالوه بـر دارا بـودن    هیأت علمی دانش
الذکر، در گزینش عمومی هیأت علمی نیز پذیرفتـه  شرایط فوق

شوند، همچنین نباید فرد در محل دیگري به صـورت رسـمی،   
. کار اشتغال داشته باشده قراردادي یا پیمانی ب

اتباع خارجی مقیم در صورت دارا بـودن شـرایط   -10ماده 
مقاطع باالتر ادامه تحصیل دهنـد بـه منظـور    توانند درالزم می

در . مراجعـه شـود  » 4«آگاهی از این شرایط به پیوست شماره 
شـدگان  نام قطعـی ایـن گونـه پذیرفتـه    هر صورت مجوز ثبت

هاي اقـامتی  متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صالحیت
.اتباع مزبور خواهد بود

: شرایط اختصاصی ) ب 
) فـوق لیسـانس  (درك کارشناسی ارشـد  داشتن م-11ماده 

هـاي پزشـکی،   اي در رشـته مدرك دکتراي عمومی یـا حرفـه  
یـا  دندانپزشکی، داروسازي، علوم آزمایشگاهی و دامپزشـکی  

.اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی ارشد
هـاي علـوم پزشـکی بایـد داراي     متقاضیان رشته-12ماده 

ـ   ته درخواسـتی باشـند و   مدرك تحصیلی پایه متجانس بـا رش
: باشد هاي متجانس به شرح ذیل میلیست رشته

مدارك تحصیلی متجانسرشته
ــدمات  ــدیریت خــ مــ

بهداشتی درمانی
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات 
بهداشـــتی درمـــانی، مـــدیریت 

ــتان ــت،  ،بیمارس ــاد بهداش اقتص
ــاه   ــی، رفـ ــدیریت توانبخشـ مـ
اجتمــاعی، آمــوزش پزشــکی،   

مت، دکتـري  ارزیابی فناوري سال
عمومی گروه پزشکی، دامپزشکی

هاي علـوم پزشـکی کـه مشـمول     التحصیالن رشتهفارغ-
جهت الزم استباشند خدمت طرح نیروي انسانی اجباري می

ادامه تحصیل عالوه بر ارائه مدرك تحصـیلی پایـه، وضـعیت    
خدمت طرح آنها مشـخص و ادامـه تحصـیل از نظـر وزارت     

شکی بالمانع باشد در غیـر ایـن   بهداشت، درمان و آموزش پز
صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده شخص داوطلب 

.خواهد بود
هاي واحد امارات متحده عربی شدگان نهایی رشتهپذیرفته–13ماده 

الزم است از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط و ضوابط اشاره شده در 
ایط الزم براي اخذ ویـزا از  مورد مشموالن وظیفه عمومی بوده همچنین شر

این افراد در صورتی مجـاز بـه   . کشور امارات متحده عربی را داشته باشند
استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع دکتري تخصصی براي ادامه تحصیل در 

هـاي تحصـیلی   باشند که عالوه بر شهریهمی) دبی(واحد دانشگاهی امارات 
در حال حاضر مبلغ یکصـد و پنجـاه   (قادر به پرداخت وثیقه خروج از کشور 

شـدگان  شهریه پذیرفتـه .به سازمان وظیفه عمومی نیز باشند) میلیون ریال
شود و حدود سه برابر واحد امارات متحده عربی به صورت ارزي دریافت می

.باشدشهریه واحدهاي داخل کشور می

ضوابط و شرایط کلی تحصـیل در دانشـگاه آزاد   -بخش سوم 
اسالمی

دانشجو موظف و مکلـف اسـت کلیـه قـوانین و     -14اده م
مقررات و ضوابط عمـومی دانشـگاه آزاد اسـالمی و ضـوابط     
خاص واحد دانشگاهی محل تحصیل خود را رعایت نمایـد و  
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در صورت عدم رعایت آنها در هر مرحله از تحصیل مشـمول  
. نامه مربوط به ضوابط گزینش دانشگاه خواهد شدینیاعمال آ

شدگان نباید براي شروع و ادامه تحصـیل  پذیرفته-15ماده 
.از لحاظ قوانین کشوري منعی داشته باشند

دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه ویا امکانـات  -16ماده 
واحدهاي دانشگاهی حدود امکانـات  . اقامتی دانشجویان ندارد

.نام به اطالع دانشجویان خواهند رساندخود را در هنگام ثبت
چنانچه داوطلـب در هریـک از مراحـل آزمـون،     -17ماده 

رسیدگی هیأت بدويمرتکب تقلب یا تخلف شود موضوع در 
به تخلفات مطرح و برابر ضوابط و مقررات مربوط با وي رفتار 

.خواهد شد
نـام، برگـزاري   چنانچه در هریک از مراحل ثبـت -18ماده 

آزمون و یا حین تحصیل در دانشـگاه آزاد اسـالمی مشـخص    
ردد که داوطلب فاقد یکی از شرایط مندرج در این دفترچـه  گ

باشد و یا تحت هر شرایطی تخلف و سـوء اسـتفاده   راهنما می
باشـد از  کـرده یا موارد خالف واقع اعـالم  و یا بنمایدنموده 

ـ ادامه تحصیل وي جلوگیري به عمل آمده و مطابق آ نامـه  ینی
.اهد شدانضباطی دانشگاه آزاد اسالمی با او رفتار خو

مقررات آموزشی و تعداد واحدهاي درسـی دوره  -19ماده 
براساس ضوابط و مقـررات شـوراي   )Ph.D(دکتري تخصصی

.گرددریزي و سایر مراجع ذیصالح تعیین میعالی برنامه
هاي تحصیلی، در از دانشجویان براي تأمین هزینه-20ماده 

ـ    ت هر نیمسال تحصیلی برطبق مقررات مربـوط شـهریه دریاف
.گرددمی

شهریه متغیر دروس هر سـاله متناسـب نـرخ تـورم تغییـر      
خواهد نمود و دانشجویان در صورت افزایش سنوات تحصیل، 

هـاي  مازاد بر سقف سنوات مجاز، ملزم بـه پرداخـت شـهریه   
جدید خواهند گردیـد لـذا الزم اسـت افـرادي کـه پذیرفتـه       

. انندشوند در حداقل مدت، تحصیل خود را به اتمام برسمی
ــاده  ــه-21م ــريممکــن اســت پذیرفت شــدگان دوره دکت
بنابه تشخیص گروه تخصصی مربوط، ملزم ) Ph.D(تخصصی

بـه  به گذراندن تعدادي واحد درسی دوره کارشناسـی ارشـد  
نیاز قبـل از شـروع دوره اصـلی    دروس جبرانی یا پیشعنوان 
.باشند

ــاده  حــداکثر طــول مــدت تحصــیل دوره دکتــري -22م
.باشدسال میPh.D(6(تخصصی

و 20از 14حداقل نمره قبولی بـراي هـر درس   -23ماده 
.باشدمی16التحصیلی، کسب حداقل معدل کل شرط فارغ

باید در )Ph.D(دانشجوي دوره دکتري تخصصی -24ماده 
امتحان جامع این مقطع که پس از اتمام مرحله آموزشـی دوره  

را کسب 20از 15مره گردد شرکت نموده و میانگین ناجرا می
.نماید

شـدگان دوره دکتـري تخصصـی    کلیـه پذیرفتـه  -25ماده 
)Ph.D (   قبل از گذراندن آزمون جامع، مطابق مصـوبه جلسـه

ریزي دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به شـرکت  شوراي برنامه150

انگلیسی و کسب حدنصاب نمره قابل قبول به در آزمون زبان
:باشند شرح ذیل می

حداقل نمره قابل قبولزموننام آ
EPT-IAU50

TOEFL(IBT)65
TOEFL(PAPER BASE)520

MCHE65
TOLIMO540

IELTS6
محل تشکیل کالسها در صورتی که تعداد قبولی -26ماده 

به حدنصاب الزم برسد در همان واحدبراي هر رشته و در هر 
.صورت در تهران خواهد بودو در غیراینواحد
تهیه و نوشتن رساله تحقیقاتی زیر نظر اسـاتیدي  -27ده ما

اند و با نظارت واحـد  شناسایی و معرفی شدههر واحدکه در 
.شودعلوم و تحقیقات تهران انجام می

، از تخصصـی انتخاب اسـاتید در دوره دکتـري  -28ماده 
به گـروه مربـوط در تهـران    واحد،طریق معرفی آنان از طرف 

فقـط مسـئولیت تهیـه    هاي دانشگاهی لمحگیرد و صورت می
امکانات فضاي آموزشی، شناسایی و معرفی اساتید به گـروه و  

.در صورت لزوم تهیه لوازم و تجهیزات را برعهده دارند
با توجه به مقررات آموزشـی دانشـگاه آزاد اسـالمی    -29ماده 

به لحاظ محدودیت ظرفیـت در دوره دکتـري   جابجایی دانشجویان 
.و غیر مجاز استممنوعتخصصی 

در دوره مراحل آزمون و روش انتخاب دانشجو-بخش چهارم 
با آزمون)Ph.D(دکتري تخصصی 

کننـدگان در  ی علمی شـرکت یبه منظور سنجش میزان توانا
بـا اصـول و مفـاهیم    )Ph.D(تخصصی آزمون ورودي دکتري

اساسی هر رشته تحصـیلی، دروس و مـواد امتحـانی برطبـق     
تعیین شده است کـه آزمـون آن در دو روز   ) 1(جدول شماره 

سطح سؤاالت امتحانی، برحسب مـورد  . شودمتوالی برگزار می
التحصـیالن دوره کارشناسـی   در حد دانش و تجربیـات فـارغ  
هـاي مصـوب شـوراي عـالی     ارشد در هر رشته، مطابق برنامه

.ریزي استبرنامه
سؤاالت آزمون ورودي دوره دکتـري تخصصـی   -30ماده 

هاي معمـاري  به جز دروس طراحی رشتهنشگاه آزاد اسالمی دا
باشد و الزم است داوطلبـان  میتستی به صورت و شهرسازي 

هاي مندرج در روي برگ سؤاالت، پاسـخ را برابر دستورالعمل
که به همین منظور در اختیـار  در پاسخنامه تستی سیاه با مداد 

.عالمتگذاري نمایندگیرد، آنان قرار می
اي اسـت کـه داراي   سؤاالت تستی، چهارگزینـه -31ماده 

باشـد و داوطلـب بایـد بـه     یک پاسخ صـحیح و منطقـی مـی   
هـاي  اي، یکـی از پاسـخ  تشخیص خود در پاسـخنامه رایانـه  

چهارگانه سؤال مربوطه را با مـداد سـیاه معمـولی بـه طریـق      
.صحیح پر نماید



دانشگاه آزاد اسالمی                                   1393سال ) Ph.D(دکتري تخصصیدوره

7

نمره مثبت و به هـر پاسـخ  3به هر پاسخ صحیح -32ماده 
گیـرد و سـؤاالت بـدون جـواب،     نمره منفی تعلق مـی 1غلط 

.باشنداي نمیداراي نمره
هـاي  پس از برگزاري آزمون اطالعات پاسـخنامه -33ماده 

خوان به رایانه منتقل شده و هاي عالمتتستی از طریق دستگاه
.شوندگذاري میپس از تصحیح، نمره

طلبـان  با توجه بـه ضـرایب هـر درس نمـره داو    -34ماده 
محاسبه شده و رتبه آنان در رشته انتخابی به ترتیـب نمـره از   

.گرددبیشترین به کمترین معین می
در هر رشته تعدادي از داوطلبـان بـا توجـه بـه     -35ماده 
.شوندبه مصاحبه دعوت میآزمون نمرهاولویت 
شدگان بـه  پس از انجام مصاحبه نمره کل دعوت-36ماده 

درصـد نمـره   25و آزمـون  نمرهد درص75مصاحبه براساس 
مصاحبه تعیین و سپس به ترتیب نمره کل از باالترین نمره بـه  

الزم به ذکر است که عـدم  .شوندبندي میترین نمره رتبهپایین
حضور در مصاحبه به منزله انصراف از ادامه تحصیل در ایـن  

.گرددمقطع تلقی می
نمره کـل  گزینش دانشجو در هر رشته با اولویت-37ماده 
گانـه و بـه   هاي پنجهاي دانشگاهی داوطلب در انتخابو محل

.شودتعداد ظرفیت هر محل دانشگاهی انجام می

، جهـادگر  شرایط استفاده از سهمیه رزمنـدگان -بخش پنجم 
و ایثارگران انقالب اسالمیرزمنده

براساس قانون ایجاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـدگان و    
بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آمـوزش  جهادگران داوطلب 

15/7/75و 11/9/71عالی و اصالحیه آن به ترتیـب مصـوب   
، بـراي ورود رزمنـدگان و ایثـارگران    مجلس شوراي اسـالمی 

بـه دانشـگاه آزاد   ) ، آزادگان و شاهدجانبازان(انقالب اسالمی 
اي منظور شده است که با توجه به ظرفیـت  اسالمی نیز سهمیه

نامه اجرایی تعدادي شجو در هر رشته و مطابق آیینپذیرش دان
. شونداز آنان براساس این سهمیه پذیرفته می

، جهادگر رزمندهداوطلبان واجد شرایط که مایلند از سهمیه رزمندگان
استفاده نماینـد الزم اسـت بـه مراکـز سـپاه      ) 201ماده (یا بسیجی فعال 

هـاي  اي فعال بسیجی به حوزهرزمندگان به محل پرونده سابقه جبهه و اعض(
مراجعه و نسبت به درخواست استفاده از سـهمیه و دریافـت کـد    ) مقاومت

فرم 19بدیهی است درج کد رهگیري در بند . رقمی اقدام نمایند12رهگیري 
. باشدنام اینترنتی الزامی میثبت

آن دسته از رزمندگان کـه داراي کـارت سـابقه    :1تبصره 
سکونت فعلی آنها با محل بایگـانی پرونـده   جبهه بوده و محل 

تغییر کرده است نیاز به مراجعه به محل پرونـده سـابقه جبهـه    
توانند در محل سکونت فعلی با در دسـت داشـن   ندارند و می

آن دسـته از  .اقدام الزم را به عمـل آورنـد  کارت سابقه جبهه
پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسـلح جمهـوري   

31/6/1359می ایران عالوه بر میزان موظفی که از تـاریخ  اسال
متنـاوب شـرکت در   9ماه متوالی یا 6حداقل 31/6/1367تا 

عملیات به صورت داوطلبانه درخطوط مقـدم جبهـه حضـور    
ستاد (اند با تأیید باالترین مقام هر یک از نیروهاي مسلح داشته

ب اسـالمی،  کل نیروهاي مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقال
، وزارت دفـاع و  »آجـا «ستاد ارتش جمهوري اسـالمی ایـران   

، نیـروي انتظـامی جمهـوري    »ودجـا «پشتیبانی نیروهاي مسلح 
توانند از مزایاي ایـن قـانون اسـتفاده    می) »ناجا«اسالمی ایران 

این دسته از داوطلبین با مراجعه به سازمان تابعه جهت . نمایند
با مراجعه بـه  » آجا«زمندگان ر(رقمی 12دریافت کد رهگیري 

و 18و انتخاب گزینه مربوطه در بنـد  ) www.aja.irسایت 
نام فرم درخواست ثبت19رقمی در بند 12درج کد رهگیري 

اینترنتی، تقاضاي خود جهت استفاده از این سـهمیه را اعـالم   
.نمایند

سهمیه رزمندگان صرفاً جهت استفاده شخص رزمنده :تذکر 
و فرزنـدان ایـن عزیـزان مشـمول ایـن امتیـاز       بوده و همسر 

.باشندنمی
آن دسته از جهادگران رزمنده کـه سـوابق جبهـه    :2تبصره 

داوطلبانه آنها به سپاه منتقل شده الزم اسـت بـه مراکـز سـپاه     
نـام  فـرم ثبـت  19مراجعه و کد رهگیري دریافـت و در بنـد   

مایلنـد از  سایر داوطلبان واجد شرایط که. اینترنتی وارد نمایند
10سهمیه جهادگر رزمنده استفاده نمایند موظفند حـداکثر تـا   

آزمـون بـا همـراه    نام در پایگاه اینترنتی مرکزپس از ثبتروز
نامی به مراکز جهاد کشاورزي جهتداشتن شماره پرونده ثبت

تهیه و تأیید فرم سهمیه مراجعه نموده و سریعاً آن را به مرکـز  
.آزمون ارسال نمایند

فعال، جهـت  داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه بسیجی:1تذکر 
دوره دکتري تخصصی برخورداري از این امتیاز به منظور پذیرش در آزمون 

نمـره کـل آخـرین نفـر     % 95بایستی ها، میدر حد ظرفیت مصوب سهمیه
.را کسب نمایند) بدون سهمیه(پذیرفته شده عادي 

ها فتی از مراکز سپاه براي هر یک از آزمونکد رهگیري دریا: 2تذکر 
مجزا است لذا متقاضیان با در اختیار داشتن کد رهگیري صادره جهت سـایر  

هاي دانشگاه آزاد اسالمی و یا سازمان سنجش آموزش کشور امکان آزمون
مندي از امتیاز سهمیه در این آزمون را نخواهنـد داشـت و الزم اسـت    بهره

.اي دریافت نمایندنهبدین منظور کد جداگا
آن دسته از داوطلبان واجد شرایط نیز که مایلند از سـهمیه آزاده یـا   

، همسر یا فرزند جانبـاز  %49تا % 25همسر و فرزند، همسر یا فرزند جانباز 
مندي از به باال و یا شاهد استفاده نمایند جهت بهره% 25به باال، جانباز % 50

فـرم  18را در بنـد  رد درخواست خود سهمیه موبایستی سهمیه مصوب می
وارد 93نام اینترنتی آزمون دوره دکتري تخصصی سال اطالعات فردي ثبت

.و الزامی به دریافت کد رهگیري ندارندنمایند
براساس تبصره ذیل ماده واحـده اصـالحیه قـانون    :3تذکر

مورد اشاره در باال، واجدین شرایط فقط یک بار حق اسـتفاده  
. دارنـد نـام  و ثبـت الذکر را در صورت قبـولی  وقاز سهمیه ف

بنابراین چنانچه رزمندگان و ایثارگران عزیز یک بار از سـهمیه  
کشور و یا براي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

دانشگاه آزاد اسالمی در هریک از مقـاطع تحصـیلی اسـتفاده    
. ا ندارندحق استفاده مجدد از آن رنام نموده باشند و ثبتکرده 
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در این مورد رزمندگانی که مدت خدمت داوطلبانـه آنـان در   
ماه باشد به ازاي هر شش ماه خدمت 6مناطق عملیاتی بیش از 

. اضافی یک بار دیگر حق استفاده از سهمیه را خواهند داشـت 
درصد به 25همچنین براي جانبازان انقالب اسالمی با بیش از 

مـاه خـدمت   6، معـادل  ازاي هر ده درصد جانبـازي اضـافی  
داوطلبانه در جبهه محسوب خواهد شد و نیـز مـدت اسـارت    
آزادگان، حضور داوطلبانه در جبهه تلقی و بـه حسـاب آنـان    

. منظور خواهد شد
% 35آن دسته از جانبازان و آزادگانی که کمتـر از  : 4تذکر 

اند و قـبالً یـک بـار از ایـن     ماه اسارت داشته12جانبازي یا 
اند به شرط دارا بودن شرایط رزمندگان و تفاده نمودهسهمیه اس

حداقل شش ماه حضور در مناطق عملیاتی با مراجعه به به ازاء 
و دریافت کد رهگیـري  ) محل پرونده سابقه جبهه(مراکز سپاه 

تواننـد از  فرم اطالعات فردي مـی 19رقمی و درج در بند 12
.سهمیه رزمندگان استفاده نمایند

و )Ph.D(بورس تحصیلی دوره دکتري تخصصی-ششمبخش 
شرایط دریافت آن 

شدگان دوره دکتـري  دانشگاه آزاد اسالمی از میان پذیرفته
خود در صورت نیاز تعدادي را به صـورت  )Ph.D(تخصصی

.پذیردبورسیه می
با توجه به اینکه اعطاي بورس تحصیلی پـس از  -38ماده 

رد لذا داوطلبان از ارسـال  پذیانجام میدوره دکتري قبولی در 
.هرگونه مدرك در این مورد جداً خودداري نمایند

هـا کـه   شدگان در برخی از رشـته پذیرفتهبــراي-39ماده 
هـاي  دانشجویی وامطریق حوزه معاونتنیست، ازبورسیهامکان

. بلند مدت در نظر گرفته شده است
ردادي اعم از رسمی، قرا(کسانی که در استخدام -40ماده 
توانند بورسـیه  سازمانها یا نهادهاي دیگر باشند نمی) یا پیمانی

.دانشگاه آزاد اسالمی شوند
اعم از بورسیه (کلیه دانشجویان دوره دکتري تخصصی -41ماده 

.باید به طور تمام وقت به تحصیل در این دوره بپردازند) یا آزاد

: شرایط دریافت بورس تحصیلی 

تعهد به نظام جمهوري اسالمی و قـانون  مؤمن و م-42ماده 
اساسی و داشتن صالحیت الزم براي عضـویت هیـأت علمـی    

.نامه استخدام هیأت علمی دانشگاهینیطبق ضوابط و آ
33آقایـان و  سال سن بـراي  35نداشتن بیش از -43ماده 

دوره دکتـري تخصصـی تـا تـاریخ     هـاي  سال سن براي خانم
1/7/1393 .

ال در سـازمانها و مؤسسـات دولتـی و    عدم اشتغ-44ماده 
.وابسته و همچنین نداشتن تعهد خدمت به آنها

سپردن تعهد خدمت دو برابر سنوات اسـتفاده از  -45ماده 
بورس تحصیلی در دفتر اسناد رسمی و همچنین سپردن وثیقـه  

.نمایدکه نوع و میزان آن را دانشگاه تعیین و اعالم می

در صورت اعزام بـه خـدمت   دانشجویان بورسیه -46ماده 
پس از اتمام طرح سربازي طول مدت خدمت و عمومیوظیفه

دانشـگاه  واحـد همانکه طرح سربازي خود را در در صورتی
اسالمی بگذراننـد سـنوات مربـوط بـه گذرانـدن طـرح       آزاد

سـال  4سربازي آنان با تعهد یک برابر اضافی که جمعاً مـدت  
و تأثیري در کاهش ایـام  خواهد بود به مدت تعهد اضافه شده

. فوق نخواهد داشت45تعهد خدمت موضوع ماده 
متقاضیان اسـتفاده از بـورس تحصـیلی پـس از     -47ماده 

توانند با مراجعه بـه  قبولی قطعی در دوره دکتري تخصصی می
بـه نشـانی   دانشـگاه آزاد اسـالمی  سایت اسـتخدام اینترنتـی  

http://jazb.iau.irوان راتبه دانشگاه نسبت به شرکت در فراخ
بدیهی است متقاضیان پس از طی مراحل جـذب  . اقدام نمایند

تواننـد از مزایـاي   و تأیید شوراي مرکزي بورس دانشگاه مـی 
از مراجعـه حضـوري بـه    بورس تحصیلی اسـتفاده نماینـد و   

.سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی خودداري کنند
ان مهلـت مقـرر   دانشگاه آزاد اسالمی پس از پای-48ماده 

هاي جاري تقاضاها را مورد رسیدگی قـرار داده  نامه ینیبرابر آ
در صورت انطباق با شرایط، زمان مصـاحبه  را کـه منحصـراً    

گیرد به طریق مقتضی به اطـالع  براي پذیرش بورسیه انجام می
.خواهد رساندداوطلبان
دانشجوي بورسیه مکلف است برابر مقـررات در  -49ماده 
از واحدهاي دانشگاهی در سراسر کشور بنا به تشخیص هریک 

اي به شوراي بورس سازمان مرکزي دانشگاه بدون عذر و بهانه
انجام وظایف دانشگاهی محوله ادامه دهد، مگر آنکـه قـبالً در   

.مورد محل خدمت او توافق حاصل شده  باشد
:قطع بورسیه تحصیلی محدود به موارد زیر است -50ماده 
انشجوي بورسیه به دالیل آموزشی قـادر بـه ادامـه    د)الف 

.تحصیل نباشد
شـده  ارائههاي آموزشی دانشجو از عهده انجام برنامه)ب 

.از طرف گروه آموزشی مربوط برنیاید
اي بـراي انصـراف از ادامـه    دانشجو، دلیل قانع کننده)ج 

.دهدارائهاستفاده از بورس 
طور تمـام وقـت و   بهدانشجویان بورسیه موظفند -51ماده 

.هاي مربوط، به امر تحصیل و تحقیق ادامه دهندنامهینیبرابر آ
هیچ گونـه تعهـدي جهـت    دانشگاه آزاد اسالمی -52ماده 

هاي مورد نیاز خود در رشتهشدگان ندارد الکن بورسیه پذیرفته
بنا به تشخیص شوراي بورس دانشگاه دانشجوي دوره دکتـري  

.نمایدوابط، بورسیه میتخصصی را با توجه به ض

التحصیالن رشته ریاضی نحوه ادامه تحصیل فارغ–هفتمبخش 
و رشته فیزیک دوره کارشناسـی در دوره دکتـري تخصصـی    

)Ph.D(

298و 12/4/73مـورخ  279به موجب مصـوبه جلسـات   
:ریزي عالی برنامهشوراي17/2/74مورخ 

رشـد  در هـر دوره آزمـون ورودي کارشناسـی ا   -53ماده 
شـدگان کـه میـانگین    ریاضی و فیزیک، آن دسـته از پذیرفتـه  
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درصد میانگین کـل سـه   75نمرات آزمون کتبی آنها، کمتر از 
نفر اول آزمون نباشد، مجازنـد بـدون طـی دوره کارشناسـی     
ارشد، مسـتقیماً در امتحـان ورودي دوره دکتـري ریاضـی و     
فیزیک مؤسسات آموزش عالی شرکت کننـد، امتحـان ورودي   
این داوطلبان همانند امتحان داوطلبانی است که داراي درجـه  

.باشندکارشناسی ارشد می
ز شرایط فوق فقـط  یاین امتیاز براي داوطلبان حا-54ماده 

تا یک سال پس از اعـالم قبـولی در دوره کارشناسـی ارشـد     
.معتبر است

دانشجویانی که از ایـن طریـق بـه دوره دکتـري     -55ماده 
یابند ، موظفنـد در مرحلـه آموزشـی،    راه میریاضی و فیزیک 

دوره دکتـــري، دروس اختیـــاري دوره عــالوه بـــر دروس 
کارشناسی ارشد را نیز به صورت جبرانی بگذرانند مگر آنکـه  
این دروس را پس از قبولی در آزمون ورودي دوره کارشناسی 
ارشـد گذرانــده باشــند، در آن صــورت انتقــال نمــره دروس  

داوطلبانی کـه  . ه دوره دکتري مانعی نداردگذرانده شده آنها ب
نمره امتحان کتبی آنها در آزمون ورودي دوره دکتري، در یک 
درس یا بیشتر، از دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد کمتـر  

باشد موظفند آن درس یا دروس را نیـز در  ) 20از 15(15از 
دوره دکتري مجـدداً امتحـان داده یـا  بـه صـورت جبرانـی       

.ندبگذران
که داوطلب پس از قبـولی در آزمـون   در صورتی-56ماده 

ورودي دکتري تخصصی نتواند دوره را ادامه دهد ، با موافقت 
تواند در دوره کارشناسـی  کمیته تحصیالت تکمیلی گروه، می

.ارشد ادامه تحصیل دهد

)Ph.D(دوره دکتري تخصصی نام در نحوه ثبت–هشتمبخش 

ي تخصصـی بـا آزمـون و بـدون     نام در دوره دکترثبت
آزمون دانشگاه آزاد اسالمی فقط به صـورت اینترنتـی انجـام    

توانند با مراجعه بـه  میدورهنام در این متقاضیان ثبت.شودمی
مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسـالمی بـه   ینترنتینام اثبتسامانه

نـام  از شرایط و ضـوابط ثبـت  www.azmoon.orgآدرس 
ـ . آگاه شوند بـر روي پایگـاه   دوره مربوطـه ه راهنمـاي  دفترچ

اینترنتی قابل مشـاهده بـوده و داوطلبـان در صـورت تمایـل      
نموده و به صـورت  downloadتوانند اطالعات دفترچه را می

off lineمطالعه نمایند.

: نام مراحل ثبت
دکتــري دورهداوطلبــان شــرکت در نــام ثبــت-57مــاده 

فقـط بـه صـورت    سالمی دانشگاه آزاد ا1393تخصصی سال
نام مرکز آزمـون بـه آدرس   اینترنتی و با مراجعه به سامانه ثبت

www.azmoon.orgپذیردصورت می.
1100000بـا پرداخـت مبلـغ    توانند میداوطلبان -58ماده 

مبلـغ  یـا  و )براي شرکت در دوره دکتـري بـا آزمـون   (ریال 
کـارت  ) براي شرکت در دوره بـدون آزمـون  (ریال 200000

نـام  از سـامانه ثبـت  هـاي مـذکور را   نام در دورهاعتباري ثبت
.نمایندپرداختاینترنتی مرکز آزمون 

بدیهی است افرادي که مایل به شرکت در دوره بـا  :1تذکر
باشند جهت تهیه هر آزمون و بدون آزمون به صورت تؤاماً می

را مبالغ بـه شـرح فـوق    مجموع بایست میدو کارت اعتباري 
. نمایندخریداري

با توجه به اینکه پس از خریداري کارت اعتبـاري  :2ذکرت
گیري آن وجود ندارد لـذا بـه داوطلبـان    نام امکان بازپسثبت

نام شود پس از آگاهی از شرایط و ضوابط ثبتاکیداً توصیه می
.کارت اعتباري اقدام نمایندخریدنسبت به 

یق مفاد دفترچه راهنما داوطلبان پس از مطالعه دق–59ماده 
نام شـامل اطالعـات   الزم است اطالعات مورد نیاز جهت ثبت

کننـدگان  در مورد شرکت(فردي و همچنین اطالعات آزمونی 
در مـورد شـرکت   (و یا اطالعات تکمیلـی  ) آزموندوره بادر

هـاي پـیش   را روي نمونه فرم) کنندگان در دوره بدون آزمون
که یکـی  با توجه به این. ایندنویس مندرج در دفترچه درج نم
نام فایل تصویر فرد داوطلـب  از اقالم اطالعاتی الزم براي ثبت

نـام  باشد الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به پایگاه ثبـت می
الکترونیکی فایل مربوط به عکس خود را مطابق آنچه در ادامه 

.مطرح خواهد شد آماده ارسال نمایند
تهیه شـده توسـط داوطلـب بایـد     فایل تصویري –60ماده 

: داراي شرایط ذیل باشد
× 4یـا  3×4فایل مربوطه الزم است با اسکن از عکس -1

و با dpi100و با درجه وضوح 256Grayscaleبه صورت 6
.ذخیره شده باشدJPgفرمت 

کیلوبایـت  70حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتـر از  -2
.باشد

شود، الزم اسـت  تهیه میعکسی که تصویر از روي آن-3
.تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد

پیکسل و 200× 300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل -4
.پیکسل باشد300× 400حداکثر 

تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده -5
. و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد

بوده و اثر مهر، تصویر داوطلب باید واضح و مشخص-6
منگنه و سایر مواردي که منجر به مخدوش و نامشخص بـودن  

.شود در تصویر وجود نداشته باشدچهره داوطلب می
اوطلبان الزم است پس از آمـاده نمـودن فایـل    د-61ماده 

نام به شـرح ذیـل عمـل    تصویري و اطالعات الزم جهت ثبت
: نمایند 

رکز آزمون دانشـگاه آزاد  نام الکترونیکی مبه پایگاه ثبت-1
. مراجعــه نماینــدwww.azmoon.orgاســالمی بــه آدرس 

نـام بـه   برخی از نکات مهمی که الزم است قبل از شروع ثبت
ـ  د در صـفحه ورودي ایـن پایگـاه    نآنها توجه کامل داشته باش

.درج گردیده است
اي که برروي صفحه درج گردیـده اسـت،   مطابق نمونه-2

نـام  و رمز ثبـت ) رقمی8(نام ناسه ثبتشاطالعات الزم شامل 
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را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشـاهده  ) رقمی6(
را » ورود به سیسـتم «شود با دقت وارد نمایید سپس گزینه می

. انتخاب کنید
که اطالعات وارد شـده دقیقـاً مطـابق کـارت     در صورتی

صـفحه ورود اطالعـات فـردي نمـایش داده     ،باشـد اعتباري
شود و در صورت وجود هرگونه اشکال در ورود اطالعات یم

شود که الزم اسـت  کارت اعتباري، پیام خطایی نشان داده می
پـاك کـردن   «داوطلب پس از بررسی مجدد با انتخاب گزینـه  

.نسبت به ورود اطالعات بطور صحیح اقدام نماید» برگه
پس از ورود به صفحه حاوي فـرم اطالعـات فـردي،    -3

نویس فـرم  اي که در نمونه پیشت اطالعات را به گونهالزم اس
.اید وارد نماییدآماده نموده

در فـرم مشـخص   ورود کلیه اطالعاتی که بـا عالمـت   
.اند الزامی استشده
خـانوادگی،  مربوط به اطالعات نام، نـام 8الی 1بندهاي -

نام پدر، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملی، جنس و دین 
.باشدلبان میداوط
ــه شــماره تلفــن ثابــت، 12الــی 9بنــدهاي - مربــوط ب
پسـت  نشـانی شماره شهرستان، شـماره تلفـن همـراه و    پیش

وارد نمـودن صـفر در ابتـداي    . (باشدمیالکترونیکی داوطلب 
).پیش شماره الزامی است

محل سکونت، استان نشانیمربوط به 15الی 13بندهاي -
باشـد کـه الزم اسـت    رقمی میکد پستی دهومحل سکونت

.داوطلبان اطالعات آن را با دقت تکمیل نمایند
ورت مشخص شـده  داوطلبان الزم است دقیقاً به صنشانی

وارد ... شهر خیابان کوچه پالك طبقه و نام شامل؛در فرم ثبت
.رقم وارد شود10کد پستی الزم است به صورت . شود

وظیفـه داوطلبـان   مربوط به نوع وضعیت خدمت 16بند -
جـدول  ) 2(پیوست شماره مرد است که الزم است با توجه به 

وضعیت خدمت وظیفه و دیگر مندرجات این دفترچـه راهنمـا   
. نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه خود اقدام نمایند

.باشدمربوط به داوطلبان چپ دست می17بند -
ی است مربوط به  آن دسته از داوطلبان19و 18هايبند-

دفترچه راهنما، متقاضی اسـتفاده از  پنجمکه با توجه به بخش 
باشند که الزم اسـت پـس از   سهمیه رزمندگان و ایثارگران می

مطالعه دقیق شرایط استفاده در آن بخش، نوع سهمیه خـود را  
. در فرم اطالعات فردي تعیین نمایند

مربوط به آن دسته از داوطلبانی است کـه داراي 20بند -
.باشندمی) حسی حرکتی(معلولیت جسمی 

پیوست شـماره  6و 5، 3معلولین موضوع بندهاي :تذکر 
توانند از منشی و وقت اضافه استفاده نماینـد و  می) الف-3(

معلولین موضوع سایر بندهاي پیوسـت مزبـور از ایـن قاعـده     
گانـه  مستثنی هستند لیکن کلیه داوطلبان موضوع بندهاي شـش 

گواهی ویژه داوطلبان معلول را تکمیل و حداکثر تا بایستمی
بهمن ماه سال جاري به صورت پست پیشـتاز بـه آدرس   اول

مرکز آزمون واقع در تهران، خیابان پاسـداران، نـبش بهسـتان    
.نام ارسال نمایند، اداره ثبت1ششم، پالك 

گانـه مـذکور   بندي ششکه در گروهیسایر معلولین:تبصره 
توانند با تهیه گـواهی  لیکن نیاز به منشی دارند میقرار نگرفته

معتبر از معاونت توانبخشی استان محل سکونت و ارسـال بـه   
نام اقـدام  مرکز آزمون نسبت به درخواست خود در زمان ثبت

.نمایند
مربوط به داوطلبانی است که عضو هیأت علمـی  21بند -
ـ  وقت دانشگاه آزاد اسالمی مـی تمام د از امتیـاز  باشـند و مایلن

.هیأت علمی استفاده نمایند
رسمی آزمایشی پیمانی، اعم از (تمام وقت ) مربی(اعضاي هیأت علمی 

و در استخدام رسمی دانشگاه آزاد اسالمی که داراي سـه  ) و رسمی قطعی
طبـق بخشـنامه شـماره    (سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه باشند

لمی آنان از طریق شـرکت در  و صالحیت ع) 8/8/80مورخ 144649/30
20از حدنصاب 14و یا با 15از حدنصاب 10مصاحبه علمی تخصصی با نمره 

با کتبیتائید شده باشد در صورت داشتن شرایط الزم و کسب حدنصاب نمره
توانند از امتیاز اعضاي براي هر رشته و نیاز دانشگاه می% 20توجه به ظرفیت 

اشتغال به تحصیل اعضاء هیـأت علمـی   . مایندهیأت علمی دانشگاه استفاده ن
متقاضیان استفاده از امتیاز اعضـاي هیـأت   .منوط به موافقت دانشگاه است

بـدیهی اسـت   . بایستی از ارسال هرگونه مدرك خودداري نمایندعلمی می
از دفتر استخدام و گونه افراد مرکز آزمون رأساً نسبت به استعالم وضعیت این

ازمان مرکزي اقدام و در صورت تأیید شرایط نسبت بـه  تأمین هیأت علمی س
.اقدام خواهد نموداعمال امتیاز مربوطه 

رشته مقطع کارشناسی ارشد مربیان متقاضی اسـتفاده  :تذکر 
اي کـه در  از امتیاز هیأت علمی جهت ادامه تحصیل بـا رشـته  

باشـند بایـد تجـانس    دوره دکتري مایل به تحصیل در آن مـی 
.داشته باشد

اختصاص به اتباع غیر ایرانی دارد که الزم است 22بند -
. هاي مربوطه را انتخاب نماینداین گونه داوطلبان یکی از گزینه

.اتباع ایرانی از انتخاب این بند خودداري نمایند
نام و شرکت در آزمون در کلیه اتباع خارجی متقاضی ثبت

سـت در  صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعالم شده الزم ا
نام با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز آزمون به نشانی زمان ثبت

www.azmoon.org    و ورود به لینک مربوطـه نسـبت بـه
پـس از تکمیـل   . اقـدام نماینـد  یتکمیل اطالعات درخواسـت 

اطالعات مورد درخواست در سایت به این دسته از داوطلبـان  
شـد کـه   رقمـی داده خواهـد  12غیر ایرانی، یک کد پیگیري 

بایست این کد را دقیقاً در محل مخصوصی که در داوطلب می
نام اینترنتـی وجـود   فرم اطالعات فردي تقاضانامه ثبت22بند 

دارد درج نماید و کد پیگیري مزبور را تا زمان پذیرش قطعـی  
.حفظ نماید

پس از ورود اطالعـات فـردي الزم اسـت کلیـه اقـالم      -
دیگر بررسی نمـوده و پـس از   اطالعاتی وارد شده را یک بار 

را » تأیید و ادامه«اطمینان از صحت اطالعات وارد شده گزینه 
.انتخاب نمایید

در صورت بروز هرگونه خطا در ورود اطالعات به :تبصره 
نام توجه نمـوده و پـس از رفـع خطـاي     هاي سیستم ثبتپیام

اقـدام » تأیید و ادامـه «احتمالی مجدداً نسبت به انتخاب گزینه 
.نمایید
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باشـد  مربوط به فایل تصویر عکس داوطلبان مـی 23بند -
در فـرم اطالعـات   » تأییـد و ادامـه  «که پس از انتخاب گزینه 

فردي در صورت عدم وجود خطا در اطالعات ارسـالی، فـرم   
داوطلب الزم است از قبـل  . شودارسال عکس نمایش داده می
ح داده شده توضی60چه در ماده فایل عکس خود را مطابق آن

در اینجــا داوطلــب بــا انتخــاب گزینــه . آمــاده نمــوده باشــد
»Browse... «پـس از  . نمایـد فایل عکس خود را مشخص می

ارسال فایل عکس نمونه تصویر فایل مربوطه در کادر ذیل فرم 
در این مرحله داوطلب الزم است جهـت  . شودنمایش داده می

ر صورت نیاز بـه  و د» تأیید و ادامه«ارسال عکس خود گزینه 
را » مرحلـه قبلـی  «اصالح و یا تغییر اطالعـات فـردي گزینـه    

. انتخاب نماید
امکـان  » مرحله قبلی«داوطلب تنها با انتخاب گزینه :تبصره 

بازگشت به صفحه قبلی را خواهد داشت لذا به داوطلبان اکیداً 
مرورگر خود اجتناب » Back«شود از انتخاب گزینه توصیه می

هـا را بسـته و   صورت الزم است کلیه پنجرهر غیر ایننمایند د
.نام را مجدداً از ابتدا آغاز نمایندمراحل ثبت

در صـورت عـدم   » تأیید و ادامـه «پس از انتخاب گزینه -
نمایش پیغام خطا، فرم اطالعات آزمونی نمـایش داده شـده و   

صورت داوطلب الزم است بـا مشـاهده نـوع خطـا     در غیراین
.ح فایل عکس و ارسال مجدد آن اقدام نمایدنسبت به اصال

اي است که داوطلب در مقطع مربوط به نام رشته24بند -
.التحصیل شده استکارشناسی ارشد فارغ

مربوط به دانشگاه و یـا مؤسسـه آمـوزش عـالی     25بند -
تواننـد  باشد که داوطلبان مـی صادر کننده مدرك تحصیلی می

اسـتخراج و در محـل   ) 3(یـا )2(ل شماره اوکد آن را از جد
.مربوطه درج نمایند

باشـد  مربوط به زبان خارجه انتخابی داوطلب می26بند -
مربوط به زبان هايگزینهکه باید با توجه به نوع زبان، یکی از 

.شودانتخاب انگلیسی، آلمانی یا فرانسه 
هـا فقـط   چون زبان تخصصی تعداد زیادي از رشـته :تذکر 

لـذا داوطلبـان در تکمیـل ایـن بنـد بایـد بـه        انگلیسی است،
مربـوط بـه مـواد    ) 1(توضیحات منـدرج در جـدول شـماره    

امتحانی رشته انتخابی خود دقت کافی مبذول دارنـد و توجـه   
هاي تخصصی فرانسه یا آلمـانی فقـط در   داشته باشند که زبان

صراحتاً قید شده است، در ) 1(جدول شماره در هایی که رشته
خواهد شـد و چنانچـه نـام    ارائهداوطلبان آن رشته آزمون به 

ها فقط هاي دیگر قید نشده باشد، زبان تخصصی آن رشتهزبان
.انگلیسی خواهد بود

مربوط به کـد رشـته انتخـابی در دوره دکتـري     27بند -
استخراج )1(تخصصی با آزمون بوده که باید از جدول شماره 

.و در این بند درج گردد
اسـت  انتخابی دانشگاهی هايمحلوط به کد مرب28بند -

در آن دایـر اسـت کـه    ) 27بنـد  (که رشته انتخابی داوطلـب  
) 1(کــدها را از جــدول شــماره بایســت ایــن داوطلبــان مــی

.استخراج و در محل مربوطه درج نمایند

مربوط به کد شهري است که برگـزاري آزمـون   29بند -
هـاي امتحـانی   کـد حـوزه  . داوطلب در آن انجام خواهد شـد 

: باشد به شرح ذیل می93آزمون دکتري تخصصی سال 

علوم و تحقیقات 175»خوراسگان«اصفهان
232خوزستان

100تهران102تبریز
تحقیقات علوم وپردیس117رشت

630سیستان و بلوچستان
163شیراز208ساري
علوم و تحقیقات 108کرمان

594کرمانشاه
111مشهد

رس یـا دروس انتخـابی   دمربوط به نـام و کـد   30بند -
کهباشدمی) هایی که داراي دروس انتخابی هستندبراي رشته(

براساس انتخاب داوطلب سـؤال مربـوط بـه همـان درس یـا      
هایی رشته. گرددمیارائهدروس انتخابی در روز آزمون به وي 

تاره با عالمت س) 1(که دروس انتخابی دارند در جدول شماره 
داوطلبان دقت نمایند کد دروس، همـان  . اندمشخص شده) *(

.باشدمی) 1(شماره ردیف دروس مندرج در جدول شماره 
داوطلبان الزم است در درج دروس انتخابی در فـرم  :تذکر 

نـام  نام نهایت دقت را به عمل آورند زیـرا پـس از ثبـت   ثبت
ملـزم بـه   امکان تغییر دروس انتخابی وجود نداشته و داوطلب

پاسخگویی بـه سـؤاالت دروس انتخـاب شـده در ایـن فـرم       
.باشدمی

التحصیالن واجـد شـرایط مقطـع    مربوط به فارغ31بند -
باشد کـه  هاي فیزیک یا ریاضی میکارشناسی در یکی از رشته

ریزي بـدون طـی   مایلند براساس مصوبات شوراي عالی برنامه
ــا  ــتقیماً در امتح ــد، مس ــی ارش ن ورودي دوره دوره کارشناس

. رشته مربوط به خود شرکت نمایند)Ph.D(دکتري تخصصی 
مربع مربوط، رشـته خـود را   انتخاباین قبیل داوطلبان باید با 

.مشخص نموده و فقط در آزمون همان رشته شرکت نمایند
متقاضـی  پس از طی مراحل فوق الزم اسـت داوطلبـان   -

اقـدام بـه   با آزمون)Ph.D(شرکت در دوره دکتري تخصصی 
.تأیید نهایی اطالعات ورودي نمایند

: تأیید نهایی اطالعات ورودي 

بایستی تأییدیه نهایی اطالعـات  میفوق بعد از طی مراحل 
پس از ورود کلیه اطالعـات و  منظور بدین. ورودي اخذ گردد

را انتخاب » تأیید«اطمینان از صحت اطالعات وارد شده گزینه 
در صـورت عـدم وجـود    » تأیید«گزینه نمایید پس از انتخاب 

هاي داوطلب، فرمـی شـامل کلیـه اطالعـات     خطا در انتخاب
در . شـود نمـایش داده مـی  فردي، عکس و اطالعات آزمـونی 

اینجا الزم است داوطلب با دقت کلیه اطالعات خود را مـرور  
نموده و در صورت لزوم به اصالح هر یک از آنها با انتخـاب  

به صفحه مورد نظر مراجعه و اصـالحات  » مرحله قبلی«گزینه 
. الزم را انجام دهد
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در صـورت عــدم لـزوم اصــالح اطالعـات وارد شــده    -
را » اطالعـات تأییـد نهـایی و ثبـت   «تواند گزینه داوطلب می

. انتخاب نماید
با توجه به اینکه پـس از تأییـد نهـایی اطالعـات،     :تبصره 

باشد لـذا بـه   امکان اصالح آن تحت هیچ شرایطی مقدور نمی
شود اطالعات وارد شده را به دقـت  داوطلبان اکیداً توصیه می

کنترل نموده و در صورت اطمینان از صحت آنهـا نسـبت بـه    
.تأیید نهایی اقدام نمایند

پس از تأیید نهایی اطالعات، داوطلب یک شماره پرونده -
به داوطلبان اکیـداً  . نمایدو کد رهگیري از سیستم دریافت می

چـاپ شود شماره پرونده و کد رهگیـري خـود را   صیه میتو
.حفظ نمایندنتایج نموده و آن را تا پایان اعالم 

نامی خود داوطلبان جهت مشاهده و چاپ اطالعات ثبت-
توانند از منوي سـمت راسـت صـفحه، گزینـه مربوطـه را      می

اطالعـات  ،انتخاب و با وارد نمودن اقالم اطالعاتی مورد نیـاز 
داوطلبـان الزم  . نام خود را مشاهده و چـاپ نماینـد  تفرم ثب

انجـام  است یک نسخه چـاپی از اطالعـات خـود را تـا روز     
. مصاحبه حفظ نمایند

ها و انجام هاي مهم در تکمیل فرمتذکرات و توصیه-نهمبخش 
نام مراحل ثبت

نـام و  داوطلب باید فرم اینترنتی مربوط بـه ثبـت  -62ماده 
زیـرا  . دوره را صادقانه و با دقت تکمیل نمایـد شرکت در این

مسئولیت صحت کلیه مندرجات فرمهاي تکمیل شده به عهـده  
.داوطلب خواهد بود

شود که به هنگـام تکمیـل   به داوطلبان توصیه می-63ماده 
اي و ، مشخصـات شناسـنامه  اینترنتـی نـام فرم درخواست ثبت

د نظـر را بـه   دانشگاهی مورمحلهمچنین کد رشته انتخابی و 
طور کامل و براساس مندرجات شناسنامه و جـداول دفترچـه   

چنانچه مغـایرتی در مـوارد   . طور خوانا تکمیل نمایندراهنما به
گونـه اعتراضـی وارد نبـوده و    فوق وجود داشـته باشـد هـیچ   

.مسئولیت آن به عهده شخص داوطلب خواهد بود
ت جدول تواند با توجه به مندرجاهر داوطلب می-64ماده 
یک رشته تحصیلی را انتخاب و در فـرم اینترنتـی   ) 1(شماره 

هایی کـه  ضمناً رشته. نام کد آن را درج نمایددرخواست ثبت
ــ گـرایش بـا    باشند در ستون رشـته داراي درس انتخابی می

.اندمشخص شده) *(عالمت 
دانشـگاهی مـورد   محـل الزم است داوطلبان کد -65ماده 

ایـن دفترچـه،   ) 1(ندرجات جدول شمارهنظر خود را برطبق م
.نام درج نماینددر فرم درخواست ثبت

داوطلب بایـد در انتخـاب رشـته تحصـیلی بـه      -66ماده 
در رشته مزبـور توجـه نمایـد و    ) 1(مندرجات جدول شماره 

ها در نظر گرفته شده چنانچه ضوابط خاصی براي بعضی رشته
ب ناشی از عدم کلیه عواقصورت است رعایت کند، در غیراین

.رعایت موارد مذکور متوجه شخص داوطلب خواهد بود

16/5/92مـورخ  71785/2مطابق بخشنامه شماره -67ماده 
شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري در   
خصوص دارندگان مدارك معادل به منظـور همـاهنگی در اجـراي    

ی انقـالب  شـوراي عـال  3/9/1377مـورخ  432مصوبات جلسه 
شـوراي  5/10/91و 23/1/90مورخ 252و 221فرهنگی، جلسات 

748معین شوراي عالی انقالب فرهنگی و کارگروه مربوط و جلسـه  
ریزي آموزش عالی و با هدف کمک شوراي برنامه17/11/88مورخ 

به ادامه تحصیل آن عده از دارندگان مدرك معادل کـه موفـق بـه    
اند، شوراي رندگان مدارك معادل نشدهقبولی در آزمونهاي جامع دا

:گسترش آموزش عالی مقرر داشت 
آن عده از دارندگان مدارك معادل که قبل از تاریخ ابـالغ  -1

بشـوراي عـالی انقـال   3/9/77مورخ 432مصوبه جلسه شماره 
هاي در دوره) هاي معادلبرگزاري دورهتمبنی بر ممنوعی(فرهنگی 

.گیرندشمول این مصوبه قرار میاند در معادل پذیرفته شده
آن عده از دارندگان مدارك معادل که قبل از تاریخ ابـالغ  -2

هاي معادل شرکت نموده ولی قبولی آنان الذکر در دورهمصوبه فوق
الذکر اعالم شده است در شمول ایـن  بعد از تاریخ ابالغ مصوبه فوق

.گیرندمصوبه قرار می
معادل که بعد از تاریخ ابـالغ  آن عده از دارندگان مدارك -3

اند بـه  الذکر در دوره معادل شرکت نموده و پذیرفته شدهمصوبه فوق
-دلیل ممنوعیت برگزاري دوره معادل در شمول این مصوبه قرار نمی

هـاي  گیرند و با مدرك معادل حق شرکت در آزمونهاي ورودي دوره
.باالتر را ندارند

هـاي  دورهارشد که دردارندگان مدرك معادل کارشناسی -4
با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی و با برنامه درسـی مصـوب   

تواننـد در  مـی ،انـد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تحصیل کرده
آزمون دکتري دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کنند و در صورت قبولی، 

.ادامه تحصیل دهند
هـاي  رهدارندگان مدرك معادل کارشناسی ارشد که در دو-5

فاقد مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی، با برنامه درسـی دوره  
انـد  غیر مصوب وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري تحصـیل کـرده    

توانند در آزمون دکتري دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کننـد و در  می
ادامه تحصـیل  ،صورت قبولی و کسب حدنصابی که تعیین خواهد شد

.دهند
هـاي  معادل کارشناسی ارشد که در دورهدارندگان مدرك -6

فاقد مجوز از شوراي گسـترش آمـوزش عـالی تحصـیل کـرده و      
هاي درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري را   برنامه

مجاز به شرکت در آزمـون ورودي مقطـع بـاالتر    ،اندرعایت نکرده
. نیستند
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هاي علوم پزشـکی مـدارك تحصـیلی معـادل    در رشته:تذکر 
کارشناسی ارشد و یا گواهی پایان دوره جهت ادامه تحصیل در مقطع 

Ph.Dباشدقابل قبول نمی.
التحصیالن دانشگاههاي خارج از کشـور  مدارك فارغ-68

ــرکت در  ــه متقاضــی ش ــیدورهک ــري تخصص )Ph.D(دکت
یـا باشند باید توسط وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري    می

ارزشیابی شده و به پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
» معـادل «تأیید رسیده باشد و چنانچه در تأییدیه مذکور کلمـه  

قید شده، الزم است اجازه شرکت در آزمونهاي مقاطع بـاالتر  
. به صراحت در تأییدیه درج و مهر و امضاء شده باشد

دقیق پستی و تلفن ارتباطی نشانیدر هنگام درج -69ماده 
قت کافی معمول گـردد کـه پیامهـا    براي تماسهاي ضروري د

هـا و  موقع به شخص داوطلب برسد و موجب برگشت نامـه به
یـا  نشـانی داوطلبان باید در صورت تغییـر  . ها نشوددعوتنامه

تلفن بالفاصله مراتب را کتباً بـه مرکـز آزمـون دانشـگاه آزاد     
اســـالمی، اداره آزمونهـــاي تشـــریحی، صـــندوق پســـتی 

صورت عواقب ناشی از در غیراین.ارسال نمایند4158/19395
. عدم امکان ارتباط، با شخص داوطلب است

در صورت مواجه شدن با هرگونـه مشـکل و یـا    -70ماده 
:توانید به ترتیب ذیل عمل نمایید داشتن سؤال می

مراجعه بـه بخـش   : نام اینترنتی مشکل در روند ثبت:الف 
.ه اصلیاز منوي سمت راست صفح» فنیواحد پشتیبانی«

: نـام  هرگونه سؤال در مورد شـرایط و ضـوابط ثبـت   :ب 
هاي ستاد پاسخگویی مرکز آزمون مندرج تماس با شماره تلفن

.نامدر پشت جلد دفترچه راهنماي ثبت

نام ، دریافت کارت ورود بـه جلسـه و   زمان ثبت-دهم بخش
برگزاري آزمون

:)Ph.D(نـام آزمـون دکتـري تخصصـی     زمان ثبت-71ماده 
با اطالعیـه  و پس از انتشار این دفترچه راهنما اینترنتی نامثبت

.گرددهاي گروهی آغاز میدانشگاه از طریق رسانه
نام محدود است لـذا  با توجه به اینکه مهلت ثبت-72ماده 

شود در همان روزهاي اولیه نسـبت بـه   به داوطلبان توصیه می
.نام خود اقدام نمایندثبت

دریافـت  :کارت ورود به جلسه آزمون دریافتتاریخ -73ماده 
قبـل از برگـزاري   روز4تـا  3آزمـون  کارت ورود به جلسه 

از طریق مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز آزمون صورت آزمون 
.پذیردمی

هـاي  داوطلب در صورتی اجازه ورود بـه حـوزه  :1تذکر 
ن را در آزمون را خواهد داشت که کارت ورود به جلسه آزمو

از ورود داوطلبـانی کـه کـارت ورود بـه     . دست داشته باشد
.جلسه خود را همراه نداشته باشند جلوگیري خواهد شد

با توجه به این که جهت دریافت کارت ورود بـه  :2تذکر 
نـام،  جلسه در اختیار داشتن اطالعات کـارت اعتبـاري ثبـت   

نام الزامـی  شماره پرونده و کد رهگیري دریافتی از سامانه ثبت
شـود در حفـظ و   باشد لذا به داوطلبان اکیـداً توصـیه مـی   می

نگهداري اطالعات کـارت اعتبـاري، شـماره پرونـده و کـد      
.رهگیري خود نهایت دقت و مراقبت را به عمل آورند

تـاریخ برگـزاري   :تاریخ و محل برگزاري آزمـون  -74ماده 
1392سـال  مـاه بهمـن 25و 24روزهاي پنجشنبه و جمعه آزمون 

هاي مختلف همراه با خواهد بود و محل برگزاري آزمون رشته
بر روي کارت ورود به جلسه درج شده امتحانات زمانیبرنامه

هـاي  آزمون رشـته .در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفتو
مزبور همزمان در تهـران و واحـدهاي مربـوط در شهرسـتانها     

.گرددبرگزار می

نـام در دوره دکتـري   ثبـت و نحـوه  ط شرای-بخش یازدهم 
1393بدون آزمون سال ) Ph.D(تخصصی 

دانشگاه آزاد اسالمی با هـدف جـذب نخبگـان علمـی و     
ترغیب دانشجویان به تالش مستمر در عرصه تولیـد و انتقـال   

بدون برگـزاري آزمـون اقـدام بـه     ) پژوهش و آموزش(دانش 
ـ پذیرش فارغ د در دوره التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسی ارش

. نمایددکتري تخصصی می

:شرایط پذیرش 
داوطلبان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد 

بایسـتی عـالوه بـر دارا بـودن شـرایط عمـومی و       اسالمی می
: اختصاصی مندرج در بخش دوم واجد شرایط زیر باشند 

در دوره18دارا بــودن حــداقل میــانگین نمـــرات    -1
به جـز  (هاي علوم انسانی ناپیوسته براي رشتهکارشناسی ارشد

و ) هاي حسابداري و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیرشته
هـاي  از جملـه رشـته  (ها جهت سایر رشته17حداقل میانگین 

). حسابداري و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
التحصـیالن  جهـت فـارغ  17دارا بودن حداقل میانگین -2

.عمومیاي یا حرفهرشد پیوسته و دکتري مقطع کارشناسی ا
متقاضیان دوره بدون آزمـون الزم اسـت فاقـد دروس    -3
.سازي شده باشندمعادل
ــون الزم اســت براســاس  -4 ــدون آزم متقاضــیان دوره ب

6مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر در 
.التحصیل شده باشندنیمسال فارغ

جهـت کلیـه   50/18نامـه  ره پایاندارا بودن حداقل نم-5
.هارشته
التحصـیلی در مقطـع   فارغمتجانس و همنام بودن رشته-6

.کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتري تخصصی
جهت پذیرش در دوره بدون آزمون براي مربیان :1تذکر مهم 

اي رسمی شاغل در دانشـگاه آزاد اسـالمی، سـهمیه جداگانـه    
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و کلیه داوطلبـان در پـذیرش از شـرایط یکسـان     وجود ندارد 
.برخوردارند
نـام  از آنجایی که صرف دارا بودن شرایط ثبـت :2تذکر مهم

باشـد و پـذیرش در   در دوره بدون آزمون به منزله قبولی نمی
باشد لـذا  این دوره براساس ظرفیت موجود و اولویت افراد می

دکتري تخصصـی  به منظور استفاده از امکان قبولی در آزمون 
در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمـون بـه داوطلبـان    

گردد که در دوره دکتري تخصصی بـا آزمـون نیـز    توصیه می
.شرکت نمایند

الزم استگردد متقاضیان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون تأکید می

ايحرفهاز مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتري ) 92ماه دي(نام در زمان ثبت

.التحصیل شده باشندغفار

: بدون آزمون) ph.D(نام در دوره دکتري تخصصی نحوه ثبت

نام در دوره دکتـري  همانگونه که قبالً تذکر داده شده ثبت
1393تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی براي سـال  

داوطلبـان ایـن دوره   . شـود صرفاً به صورت اینترنتی انجام می
ریال یک کـارت اعتبـاري   200000مبلغ توانند با پرداخت می

اینترنتینام ثبتسامانهنحوه ورود به . نمایندخریداري نام ثبت
نـام ایـن دوره کـامالً مشـابه     مرکز آزمون و انجام مراحل ثبت

نام در دوره دکتري تخصصی با آزمون عملیات نظیر براي ثبت
حوه نبه در زیر . باشد که قبالً در بخش هشتم شرح داده شدمی

نام اینترنتی براي دوره بدون آزمون نیز به طور تکمیل فرم ثبت
.شودخالصه اشاره می

خـانوادگی،  مربوط به اطالعات نام، نـام 8الی 1بندهاي -
نام پدر، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملی، جنس و دین 

.باشدداوطلبان می
ـ  داوطلبان می: 12الی 9بندهاي - ذکور بایست بنـدهاي م

فـرم  12الـی  9را مطابق با توضیحات مندرج در ذیل بندهاي 
.نامی دوره دکتري تخصصی با آزمون تکمیل نمایندثبت

توانند درخصوص این داوطلبان می: 15الی 13بندهاي -
15الـی  13بندها مطابق با توضیحات مندرج در ذیل بنـدهاي  

.نمایندنامی دوره دکتري تخصصی با آزمون اقدام فرم ثبت

بایستی به ترتیـب مطـابق بـا    می: 18و17، 16بندهاي -
نامی فرم ثبت23و 22، 16توضیحات مندرج در ذیل بندهاي 

. دوره دکتري تخصصی با آزمون تکمیل شوند
بایسـت مطـابق بـا توضـیحات     نیز می20و 19بندهاي -

نـامی دوره دکتـري   فرم ثبت25و 24مندرج در ذیل بندهاي 
. با آزمون تکمیل شوندتخصصی 

التحصـیلی،  مربوط بـه تـاریخ فـارغ   23الی21بندهاي -
. باشدنامه داوطلبان میمعدل کل و نمره پایان

مربوط به کد رشته انتخابی اسـت کـه داوطلبـان    24بند -
استخراج و در محـل مربوطـه   ) 1(بایست از جدول شماره می

.درج نمایند
دوره دکتري تخصصی بدون آزمون باید متقاضیان شرکت در:تذکر مهم 

التحصیلی دوره کارشناسی ارشد خود اي متجانس و همنام با رشته فارغرشته
از مقطع کارشناسی ارشـد  ) 92ماه دي(نام را انتخاب نمایند و در زمان ثبت

.باشندالتحصیل شدهفارغ
مربوط به کد واحدهاي دانشگاهی انتخابی اسـت  25بند -

اسـتخراج و در  ) 1(بایست از جدول شـماره  ان میکه داوطلب
.محل مربوطه درج نمایند

پس از طی مراحل فوق الزم اسـت داوطلبـان متقاضـی    -
بدون آزمون اقـدام  )Ph.D(شرکت در دوره دکتري تخصصی 

.به تأیید نهایی اطالعات ورودي نمایند
صل بایستی اداوطلبان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون می:1تذکر 

التحصیلی و تصویر آن را در زمان دعوت بـه مصـاحبه همـراه    مدرك فارغ
داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی نیز در زمان همراه همچنین .داشته باشند

.دعوت به مصاحبه الزامی است
التحصیلی متقاضـیان بـدون   با توجه به این که اطالعات فارغ: 2تذکر 

نامه از شرایط اصلی معدل و نمره پایان،التحصیلیرشته فارغ: آزمون شامل 
در این دوره است لذا ارائه اطالعات نادرست توسط شخص داوطلب، تخلـف  

.محسوب گردیده و مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد
داوطلبان پذیرش بدون آزمون در دوره دکتري تخصصی کـه  : 3تذکر 

رایط اشاره شده در مـورد  باشند بایستی شمشمول خدمت وظیفه عمومی می
.مشموالن وظیفه عمومی مندرج در این دفترچه راهنما را عیناً دارا باشند

الزم به توضیح است که هزینه دعوت به مصاحبه بـراي آن  
بدون آزمـون  ) Ph.D(عده از داوطلبان دوره دکتري تخصصی 

مبلـغ  شـوند  که پس از بررسی مدارك به مصاحبه دعوت مـی 
.باشدریال می500000



بت
م ث

 فر
نام

 
ي (

صص
 تخ

ري
دكت

ره 
 دو

ون
آزم

 با 
Ph
.D

 
سال

 ( 
۹۳

 
ش

 پي
دي

 فر
ات

الع
 اط

س
نوي

 
ê

 
۱ - 

م :
 نا

ê
 

۲ - 
نام

 
ي :

ادگ
انو

 خ

ê
 

۳ - 
ر :

 پد
نام

 
ê

 
۴ - 

د :
تول

ال 
 س

ê
 

۵ - 
ه :

نام
ناس

ه ش
مار

 ش
ê

 
۶ - 

ي :
ه مل

مار
 ش

ê
 

۷ - 
س :

 جن
زن

 
5

 
رد

 م
5
 

ê
 

۸ - 
ن :

 دي

ê
 

۹ - 
ت :

 ثاب
فن

ه تل
مار

 ش
ê

 
۱۰ - 

ن :
ستا

شهر
ره 

شما
ش 

 پي

ê
 

۱۱ - 
ه :

مرا
ن ه

 تلف
اره

شم
 

ê
 

۱۲
 

- 
ك :

وني
كتر

ت ال
 پس

ê
 

۱۳
 

- 
ت :

كون
ل س

مح
س 

آدر
 

ê
 

۱۴
 

- 
ت :

كون
ل س

مح
ان 

است
 

ê
 

۱۵
 

- 
ي :

رقم
ده 

ي 
پست

كد 
 

ê
 

۱۶
 

- 
ه :

ــ
ظيف

ت  و
دم

ت خ
ضعي

 و
۱۷

 
- 

م :
هست

ت 
دس

پ 
ب چ

وطل
 دا

5
 

۱۸
 

- 
همي

ع س
 نو

ــ
 

ه :
 

زمن
 ر

ده
ــ

 ـ
5

 
/ 

جي
بسي

 
ال

ــ
 فع

5
 

/ 
ادگ

جه
 

ــ
 ـ

ده
زمن

ر ر
 

5
 

مس
ا ه

ده ي
آزا

  / 
ــ

 
رزن

و ف
 ر 

ــ
 ـ

 د
5

 
باز

جان
 

۲۵
 

باال
 به 

% 
5

 
/ 

باز
جان

ند 
رز

يا ف
سر 

 هم
۵۰

 
باال

 به 
% 

5
 

/ 
باز

جان
ند 

فرز
 يا 

سر
 هم

۲۵
 

% تا
 

۴۹
 

% 
5

 
هد

 شا
/ 

5
 

۱۹ - 
ي :

گير
 ره

كد
 ۲۰

 
- 

ي :
سم

ت ج
ضعي

 و
اشن

 ن
 ـ

لق
مط

اي 
 و

5
 

ست
ز د

 بج
تي

حرك
ي و 

سم
ل ج

علو
/ م

 
 ها

5
 

ابين
 / ن

ــ
 

لق
مط

ي 
 ا

5
 

نيم
 / 

 ـ
نوا

ناش
 ه 

5
 

دام
ي ان

ركت
و ح

ي 
سم

ل ج
علو

 م
ني

وقا
ي ف

 ها
5

 
مه

/ ني
 

بينا
 نا

5
 

۲۱
 

- 
تم.

هس
ي 

علم
ت 

هيأ
از 

متي
ي ا

اض
متق

ي، 
الم

 اس
زاد

ه آ
شگا

دان
ي 

علم
أت 

 هي
در

ت 
 وق

مام
ت ت

ضوي
ه ع

سابق
ال 

ه س
ن س

اشت
ا د

 ب
5

 
۲۲

 
- 

ان
نست

فغا
 : ا

جي
خار

اع 
 اتب

 از
5

 
ان

كست
/ پا

 
5

 
كيه

/ تر
 

5
 

 /ع
راق

 
5

 
ان

 لبن
/ 

5
 

هند
 / 

5
 

رها
شو

ر ك
ساي

 / 
5

 
تم.

هس
 

ري
يگي

د پ
ج ك

 در
حل

 م
۱۲

 
ي :

رج
خا

اع 
 اتب

مي
 رق

ê
 

۲۳
 

- 
س :

عك
ير 

صو
ل ت

 فاي

بت
م ث

 فر
ي (

صص
 تخ

ري
دكت

ره 
 دو

ون
آزم

م با 
 نا

Ph
.D

 
سال

 ( 
۹۳

 
ش

 پي
ني

زمو
ت آ

العا
 اط

س
نوي

 
ê

 
۲۴

 
- 

رغ
ه فا

رشت
ام 

 ن
د :

شـ
ي ار

ناس
رش

 كا
وره

ر د
ي د

صيل
لتح

 ا

ê
 

۲۵
 

- 
ك :

در
ه م

نند
ر ك

صاد
ي 

عال
ش 

موز
ه آ

سس
 مؤ

ه يا
شگا

دان
كد 

 

ê
 

۲۶
 

- 
ه :

رج
 خا

ان
 زب

سي
گلي

 ان
5

 
ني

لما
/ آ

 
5

 
سه

ران
/ ف

 
5
 

ê
 

۲۷
 

- 
خاب

 انت
ش

راي
و گ

ته 
رش

كد 
 

 ـ
ي :

 

ê
 

۲۸
 

- 
حد

د وا
 ك

اي
 ه

ي :
خاب

 انت
هي

شگا
دان

 
۱ - 

د :
واح

كد 
 

۲ - 
د :

واح
كد 

 

۳ - 
د :

واح
كد 

 

۴ - 
د :

واح
كد 

 

۵ - 
د :

واح
كد 

 

ê
 

۲۹
 

- 
كد

 
ني

تحا
ه ام

حوز
 

: 

۳۰
 

- 
ي :

خاب
 انت

س
درو

يف 
 رد

۱ « 
س

در
كد 

 

يف
 رد

۲ « 
س

در
كد 

 

يف
 رد

۳ « 
س

در
كد 

 

۳۱
 

- 
در

ن م
اشت

ا د
ما ب

اهن
ه ر

رچ
دفت

تم 
 هف

ش
 بخ

ه به
وج

با ت
 

ضي
ريا

     
ه : 

رشت
ي 

ناس
رش

 كا
 ك

5
 

ك
يزي

 ف
5

 
مي

ت 
رك

ن ش
زمو

ن آ
ر اي

 د
يم.

نما
 

۳۲
 

- 
5

 
 با

ده
متح

ت 
ارا

د ام
واح

يه 
شهر

ش و 
ذير

ط پ
واب

و ض
ط 

راي
ز ش

ع ا
طال

 و ا
صي

خص
ي ت

كتر
ه د

دور
اي 

هنم
ه را

رچ
دفت

يق 
 دق

لعه
طا

 م
اده

 (م
بي

 عر
۱۳

 
ده

و ما
 

۲۹
 

م ن
قدا

ي ا
گاه

انش
د د

واح
ين 

ب ا
تخا

ه ان
ت ب

نسب
 ( 

وده
 م

 م ا
ي را

عرب
ده 

متح
ت 

ارا
د ام

واح
كه 

ي 
لبان

وط
 دا

يژه
 (و

. 
اب

نتخ
از ا

ي 
 يك

وان
ه عن

 ب
اي

 ه
۵ 

وده
ر نم

ظو
د من

خو
انه 

 گ
د).

ان



بت
م ث

فر
ام 

ن
ون

بد
ی 

صص
 تخ

ري
دکت

ره 
 دو

ون
آزم

)
P

h.
D

 (
ال 

س
93

ش
پی

دي
 فر

ات
الع

 اط
س

نوی

1-
ام 

ن
:

2-
نام

ی 
ادگ

انو
خ

:

3-
در 

م پ
نا

:
4-

لد 
ل تو

سا
:

5-
مه 

سنا
شنا

ره 
شما

:
6-

ی 
ه مل

مار
ش

:

7-
س 

جن
:

زن 


رد 
م


8-

ین 
د

 :

9-
ت 

 ثاب
فن

ه تل
مار

ش
:

10-
ان 

رست
 شه

اره
شم

ش 
پی

:

11-
راه 

 هم
فن

ه تل
مار

ش
:


12-

ک 
ونی

کتر
ت ال

پس
:


13

-
ت 

کون
ل س

مح
س 

آدر
:


14-

ت 
کون

ل س
مح

ان 
است

:


15-
ی 

رقم
ده 

ی 
پست

کد 
:


16-

یت
ضع

و
ت 

دم
خ

ظیف
و

:ه ــ

17-
ی 

رج
 خا

اع
 اتب

از
 :

ان
نست

فغا
ا

 /
ان

کست
پا

 /
کیه

تر
/

اق 
عر

/
ان 

لبن
 /

ند 
ه

 /
ها 

شور
ر ک

سای


ستم
ه

 .

ي 
گیر

د پی
ج ک

 در
حل

م
12

ی 
رج

 خا
اع

 اتب
می

رق
 :


18-

س 
 عک

ویر
 تص

یل
فا

:

بت
م ث

فر
ام 

ن
ون

بد
ی 

صص
 تخ

ري
دکت

ره 
 دو

ون
آزم

)
P

h.
D

 (
ال 

س
93

ش
پی

نی
زمو

ت آ
العا

 اط
س

نوی

19-
رغ

ه فا
رشت

ام 
ن

شد 
ی ار

ناس
رش

ه کا
دور

در 
ی 

صیل
لتح

ا
  :


20-

ك 
در

ه م
نند

ر ک
صاد

ی 
عال

ش 
موز

ه آ
سس

 مؤ
ه یا

شگا
دان

کد 
 :

وز 
ر

ماه 
ال 

س


21-

رغ
خ فا

اری
ت

ی 
صیل

لتح
ا

:
/

/

شار
اع

یح
صح


22-

دل 
مع

:کل 
/

شار
اع

یح
صح


23-

ان
 پای

مره
ن

ن
مه 

ا
:

/


24-

خاب
 انت

شته
د ر

ک
ـ

:ی 


25-

حد
د وا

ک
اي

ه
ی 

خاب
 انت

هی
شگا

دان
 :

1-
حد 

د وا
ک

:

2-
حد 

د وا
ک

:

3-
حد 

د وا
ک

:

4-
حد 

د وا
ک

:

5-
حد 

د وا
ک

:

٢۶-


با 
شرا

 از 
الع

 اط
ی و

صص
 تخ

ري
دکت

ره 
 دو

اي
هنم

ه را
رچ

دفت
یق 

 دق
لعه

طا
م

ده 
متح

ت 
ارا

د ام
واح

یه 
شهر

ش و 
ذیر

ط پ
واب

و ض
ط 

ی
ی 

عرب
)

ده 
ما

13
ده 

و ما
29 (

وده
م نم

قدا
ی ا

گاه
انش

د د
واح

ین 
ب ا

تخا
ه ان

ت ب
نسب

. (ما
 به 

ی را
عرب

ده 
متح

ت 
ارا

د ام
واح

که 
ی 

لبان
وط

ه دا
ویژ

اب
نتخ

از ا
ی 

 یک
وان

عن
ي 

ها
5

وده
ر نم

ظو
د من

خو
انه 

گ
).اند



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

ٌشٜٚ  پضؿىی                         

 تئٛسیٟبی ٔذیشیت-1

 ثش٘بٔٝ سیضی دس ٘ظبْ ثٟذاؿت ٚدسٔبٖ-2

 آٔبسصیؼتی-3

 ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت  ثٟذاؿت ٚدسٔبٖ-4

 التلبدثٟذاؿت ٚدسٔبٖ-5

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٔذیشیت خذٔبت ثٟذاؿتی ٚدسٔب٘ی

2 

1 

2 

2 

21213

ٌشٜٚ  دأپضؿىی                      

با تَجِ بِ هصَبات شَرای عالی بزًاهِ ریشی ٍ ًظز گزٍُ تخصصی جْت شزکت در کلیِ رشتِ ّای گزٍُ داهپششکی بِ غیز اس اًگل: تذکز  

.شٌاسی ،  قارچ شٌاسی ، فیشیَلَصی ٍ فارهاکَلَصی هذرک دکتزی حزفِ ای داهپششکی الشاهی است

 ثٟذاؿت ٚثبصسػی ٌٛؿت-1

 ثٟذاؿت ٚكٙبیغ ؿيش-2

 ٔيىشٚة ؿٙبػی ٔٛادغزایی-3

 ؿيٕی ٔٛادغزایی-4

 (ؿبُٔ ٌٛؿت ػفيذ ، لشٔض ٚ ٔبٞی )كٙبیغ ٌٛؿت -5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ثٟذاؿت ٔٛاد غزایی

1 

1 

1 

1 

1 

10503

 وشْ ٞبی ٌشدٚثيٕبسیٟب-1

 ٚثيٕبسیٟب(تشٔبتٛدٞبٚػؼتذٞب)وشْ ٞبی پٟٗ -2

 ته یبختٝ ؿٙبػی ٚثيٕبسیٟب-3

 ثٙذپبیبٖ ٚثيٕبسیٟب-4

 آػيت ؿٙبػی-5

 وّيٙيىبَ پبتِٛٛطی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   اٍُ٘ ؿٙبػی دأپضؿىی

3 

3 

3 

2 

2 

4 

10507

داشتي داًشٌاهِ دکتزی حزفِ ای داهپششکی ٍ کارشٌاسی ارشذ در رشتِ اًگل شٌاسی داهپششکی اس شزایط ٍرٍد بِ دٍرُ دکتزی تخصصی رشتِ

.اًگل شٌاسی داهپششکی هی باشذ

 لبسذ ؿٙبػی ٚثيٕبسیٟب-1

 ثبوتشی ؿٙبػی-2

 ته یبختٝ ؿٙبػی-3

 ایٕٙی ؿٙبػی-4

 ثيٕبسیٟبی ٔـتشن-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   لبسذ ؿٙبػی دأپضؿىی

1 

1 

2 

1 

2 

10508

داشتي داًشٌاهِ دکتزی حزفِ ای داهپششکی ، دکتزی عوَهی پششکی ٍ دارٍساسی ٍ کارشٌاسی ارشذ در رشتِ ّای هیکزٍبیَلَصی ، ایوًََلَصی ،

.قارچ شٌاسی پششکی اس شزایط ٍرٍد بِ دٍرُ دکتزی تخصصی رشتِ قارچ شٌاسی داهپششکی هی باشذ
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 فبسٔبوِٛٛطی-1

 ػٓ ؿٙبػی-2

 فيضیِٛٛطی-3

 ثيٛؿيٕی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   فبسٔبوِٛٛطی دأپضؿىی

4 

2 

2 

2 

10514

داشتي داًشٌاهِ دکتزی عوَهی داهپششکی ، دکتزی عوَهی سایز رشتِ ّای گزٍُ پششکی ٍ کارشٌاسی ارشذ در رشتِ فیشیَلَصی اس شزایط

.ٍرٍد بِ دٍرُ دکتزی تخصصی رشتِ فارهاکَلَصی داهپششکی هی باشذ

 فيضیِٛٛطی یه-1

 فيضیِٛٛطی دٚ-2

 فبسٔبوِٛٛطی-3

 آ٘بتٛٔی-4

 ثبفت ؿٙبػی-5

 ثيٛؿيٕی-6

 خٙيٗ ؿٙبػی-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 7 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   فيضیِٛٛطی دأپضؿىی

7 

1 

1 

1 

1 

0/5 

2 

10515

داشتي داًشٌاهِ دکتزی حزفِ ای داهپششکی ، دکتزی عوَهی سایز رشتِ ّای گزٍُ پششکی ٍ کارشٌاسی ارشذ در رشتِ فیشیَلَصی اس شزایط

.ٍرٍد بِ دٍرُ دکتزی تخصصی رشتِ فیشیَلَصی داهپششکی هی باشذ

 آ٘بتٛٔی پبیٝ-1

 1آ٘بتٛٔی ٔمبیؼٝ ای -2

 2آ٘بتٛٔی ٔمبیؼٝ ای -3

 1ثبفت ؿٙبػی -4

 2ثبفت ؿٙبػی -5

 خٙيٗ ؿٙبػی-6

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   آ٘بتٛٔی ٚ خٙيٗ ؿٙبػی دأپضؿىی

4 

4 

3 

4 

1 

10520

 تغزیٝ ٚ تىثيش پشٚسؽ آثضیبٖ-1

ٚیشٚع ؿٙبػی ، ثبوتشی ؿٙبػی ، لبسذ ؿٙبػی ، اٍُ٘ ؿٙبػی-2

 ٚ ثيٕبسیٟبی ٔشثٛط ثٝ آٟ٘ب

 وٙتشَ ويفی ٚ ثٟذاؿتی فشآٚسدٜ ٞبی دسیبیی-3

 آ٘بتٛٔی ، فيضیِٛٛطی ٚ آػيت ؿٙبػی آثضیبٖ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ثٟذاؿت آثضیبٖ

10 

 

1 

2 

3 

10524

 ٚیشٚع ؿٙبػی ػٕٛٔی-1

 ثيٕبسیٟبی ٚیشٚػی-2

 ثبوتشی ؿٙبػی-3

 ثيٕبسیٟبی ثبوتشیبئی-4

 ایٕٙی ؿٙبػی-5

 لبسذ ؿٙبػی ٚثيٕبسیٟبی لبسزی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   دػتيبسی ٔيىشٚثيِٛٛطی دأپضؿىی

3 

3 

3 

3 

2 

3 

10525
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 سادیِٛٛطی دأپضؿىی-1

 فيضیه پضؿىی-2

 تـشیح دأپضؿىی-3

 خشاحی دأپضؿىی-4

 ثيٕبسی ٞبی ا٘ذأٟبی حشوتی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 7 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   دػتيبسی سادیِٛٛطی دأپضؿىی

7 

4 

1 

4 

4 

10526

 اكَٛ خشاحی-1

 ٞٛؿجشی-2

 خشاحی ٞبی ػٕٛٔی اػت-3

 خشاحی ٞبی ػٕٛٔی ٌبٚ-4

 خشاحی ػٕٛٔی دأٟبی وٛزه-5

 ثيٕبسیٟبی ا٘ذأٟبی حشوتی-6

 سادیِٛٛطی دأپضؿىی-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   دػتيبسی خشاحی دأپضؿىی

3 

4 

3 

4 

3 

2 

3 

10527

 ٔبٔبیی دأپضؿىی-1

 فيضیِٛٛطی تِٛيذٔثُ-2

 ا٘ذٚوشیِٙٛٛطی-3

 تّميح ٔلٙٛػی-4

 اٚساْ پؼتبٖ-5

 ثيٕبسیٟبی تِٛيذٔثُ داْ ثضسي-6

 ثيٕبسیٟبی تِٛيذٔثُ داْ وٛزه-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

  دػتيبسی ٔبٔبیی ٚ ثيٕبسیٟبی تِٛيذ ٔثُ 

داْ

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10528

 اكَٛ ٔؼبیٙٝ داْ-1

 ثيٕبسی ٞبی ٔتبثِٛيه-2

 ٔؼٕٛٔيت داْ-3

 ثيٕبسیٟبی دسٚ٘ی دأٟبی ثضسي-4

 (آػيت ؿٙبػی)پبتِٛٛطی-5

 وّيٙيىبَ پبتِٛٛطی-6

 (ثبوتشیبیی،ٚیشٚػی،اٍّ٘ی ٚلبسزی)ثيٕبسی ٞبی ػفٛ٘ی-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

  دػتيبسی ثيٕبسیٟبی داخّی دأٟبی 

ثضسي

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

3/5 

3/5 

3/5 

1 

1 

3 

3 

10529

 اكَٛ ٔؼبیٙٝ دأٟبی وٛزه-1

 ثيٕبسیٟبی دسٚ٘ی دأٟبی وٛزه-2

 ثيٕبسیٟبی پٛػت ٚغذددسٖٚ سیض-3

 ثيٕبسیٟبی زـٓ ٌٚٛؽ-4

 ثيٕبسیٟبی ػفٛ٘ی ٚ اٍّ٘ی دأٟبی وٛزه-5

 وّيٙيىبَ پبتِٛٛطی ٚ فبسٔبوِٛٛطی دأٟبی وٛزه-6

 سادیِٛٛطی دأپضؿىی-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

  دػتيبسی ثيٕبسیٟبی داخّی دأٟبی 

وٛزه

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

6 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

10530
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ثيٕبسیٟبی عيٛس-1

 تغزیٝ عيٛس-2

 اٍُ٘ ؿٙبػی عيٛس-3

 آػيت ؿٙبػی عيٛس-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 12/5 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   دػتيبسی ثٟذاؿت ٚ ثيٕبسیٟبی عيٛس

1/5 

1/5 

1/5 

3 

10531

 آػيت ؿٙبػی ػٕٛٔی-1

 آػيت ؿٙبػی اختلبكی-2

 ا٘ىِٛٛطی-3

 وبِجذ ٌـبیی-4

 ثبفت ؿٙبػی ػٕٛٔی-5

 ثبفت ؿٙبػی اختلبكی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   دػتيبسی پبتِٛٛطی دأپضؿىی

4 

3 

2 

2 

2 

1 

10532

 ثيٛؿيٕی ثبِيٙی-1

 ٕٞبتِٛٛطی ثبِيٙی-2

 ٔيىشٚثيِٛٛطی-3

 اٍُ٘ ؿٙبػی-4

 ایِٕٛ٘ٛٛطی-5

 لبسذ ؿٙبػی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 6 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   دػتيبسی وّيٙيىبَ پبتِٛٛطی دأپضؿىی

6 

2 

2 

2 

1 

1 

10533

ٌشٜٚ  ػّْٛ ا٘ؼب٘ی                   

 ٔتٖٛ ٘ظٓ-1

 ٔتٖٛ ٘ثشٚدػتٛسصثبٖ-2

 (وّيبت ٔؼبئُ ادثی  )كٙبػبت ادثی -3

 تبسیخ ادثيبت ٚػجه ؿٙبػی-4

 (اػشاة ٌزاسی ٚتشخٕٝ ٚتدضیٝ ٚتشويت)ػشثی -5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (121)ٚاحذ اسان   صثبٖ  ٚادثيبت  فبسػی

 (146)ٚاحذ ثٛؿٟش 

 (102)ٚاحذ تجشیض 

 (141)ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛة 

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (183)ٚاحذ دٞبلبٖ 

 (113)ٚاحذ سٚدٞٗ 

 (138)ٚاحذ ص٘دبٖ 

 (127)ٚاحذ ػجضٚاس 

 (133)ٚاحذ ؿٟشوشد 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت خشاػبٖ

 (617)سضٛی 

 (623)پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت ػبٜٚ 

پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت ػيؼتبٖ ٚ

 (630)ثّٛزؼتبٖ 

 (116)ٚاحذ وبؿبٖ 

 (115)ٚاحذ وشج 

 (111)ٚاحذ ٔـٟذ 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

20101
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ٔجبحث كشف ٚ٘حٛ-1

 اػشاة ٌزاسی ٚتشخٕٝ ٔتٖٛ لذیٓ ٚخذیذ-2

آؿٙبئی ثبسٚؽ تحميك ٚٔشاخغ ٚٔٙبثغ تحميك دسصٔيٙٝ صثبٖ-3

 ٚادثيبت ػشة

 اِمبی ٔحبضشٜ ٚٔمبِٝ ٘ٛیؼی ثٝ صثبٖ فليح ادثی ػشثی سٚص-4

 ٔؼب٘ی ٚثيبٖ ٚثذیغ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (151)ٚاحذ آثبداٖ   صثبٖ ٚ ادثيبت ػشة

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (154)ٚاحذ لٓ 

 (212)ٚاحذ وبؿٕش 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

20205

 ٘مذادثی-1

 تبسیخ ادثيبت-2

 سٔبٖ-3

 ٕ٘بیـٙبٔٝ-4

 ؿؼشاٍّ٘يؼی-5

 (خٛا٘ذٖ ٚ دسن ٔفبٞيٓ ٚ دػتٛس صثبٖ )صثبٖ اٍّ٘يؼی-6

 فشا٘ؼٝ یب إِٓب٘ی- صثبٖ دْٚ-7

 3 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی   صثبٖ  ٚادثيبت  اٍّ٘يؼی

2 

2 

2 

2 

2 

1 

20311

 ( ٕ٘شٜ تبفُ 550حذالُ ثشاثش  )صثبٖ ػٕٛٔی -1

 ٔؼبئُ آٔٛصؽ صثبٖ-2

 اسصؿيبثی-3

 صثبٖ ؿٙبػی-4

 (175) (خٛساػٍبٖ)ٚاحذ اكفٟبٖ  آٔٛصؽ  صثبٖ  اٍّ٘يؼی

 (220)ٚاحذ اٞش 

 (102)ٚاحذ تجشیض 

 (163)ٚاحذ ؿيشاص 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (217)ٚاحذ لـٓ 

4 

2 

3 

1 

20312

 ادثيبت فشا٘ؼٝ دس لشٖ ثيؼتٓ-1

 ٘مذتفؼيشی-2

 (19ٚ20 )ؿؼشدسلشٖٚ-3

 دػتٛس صثبٖ فشا٘ؼٝ-4

 والػی ػيؼٓ ٚ سٚٔب٘تيؼٓ-5

تشخٕٝ  اص صثبٖ فبسػی ثٝ فشا٘ؼٝ ؿبُٔ تشخٕٝ ٔتٖٛ اػالٔی ٚ-6

 تشخٕٝ ٔتٖٛ ادثی

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی   ادثيبت فشا٘ؼٝ

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

20327

 ٘حٛ-1

 ٔىبتت صثبٖ ؿٙبػی-2

 آٚاؿٙبػی ٚٚاج ؿٙبػی-3

 ػبخت ٚاطٜ-4

 (پيبْ وبٚی)ٔؼٙی ؿٙبػی ٚوبسثشدؿٙبػی -5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 خبٔؼٝ ؿٙبػی صثبٖ- صثبٖ ؿٙبػی ٔيبٖ سؿتٝ ای -7

 سٚا٘ـٙبػی صثبٖ- صثبٖ ؿٙبػی ٔيبٖ سؿتٝ ای -8

 صثبٖ ؿٙبػی وبسثشدی- صثبٖ ؿٙبػی ٔيبٖ سؿتٝ ای -9

 1/5 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت صثب٘ـٙبػی  ٍٕٞب٘ی* 

1/5 

1/5 

1/5 

1/5 

1 

1 

1 

1 

20390

9 تا 7اًتخاب یک درس اس درٍس : درٍس اًتخابی رشتِ سباى شٌاسی ّوگاًی 
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ادیبٖ-1

 ػشفبٖ اػالٔی-2

 والْ ٚفشق-3

 صثبٖ ػشثی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ادیبٖ  ٚ ػشفبٖ-   اِٟيبت ٚ ٔؼبسف اػالٔی 

3 

2 

3 

4 

20401

 تبسیخ اػالْ-1

 فشًٞٙ ٚ تٕذٖ اػالٔی-2

 صثبٖ ػشثی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

تبسیخ ٚ تٕذٖ-   اِٟيبت ٚ ٔؼبسف اػالٔی 

 ُّٔ اػالٔی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (111)ٚاحذ ٔـٟذ 

3 

2 

2 

2 

20402

 تفؼيش ٚػّْٛ لشآٖ-1

 حذیث-2

 صثبٖ ػشثی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

ػّْٛ  لشآٖ  ٚ-   اِٟيبت ٚ ٔؼبسف اػالٔی 

 حذیث

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

3 

4 

2 

20405

 اكَٛ فمٝ-1

 فمٝ-2

 صثبٖ ػشثی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

فمٝ  ٚٔجب٘ی  -   اِٟيبت ٚ ٔؼبسف اػالٔی 

حمٛق  اػالٔی

 (142)ٚاحذ دأغبٖ 

 (139)ٚاحذ ؿٟشسی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

 (688)پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت دأغبٖ 

 (154)ٚاحذ لٓ 

 (111)ٚاحذ ٔـٟذ 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

3 

4 

4 

2 

20407

 ٔٙغك ٚ والْ-1

 فّؼفٝ-2

 صثبٖ ػشثی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

فّؼفٝ ٚ والْ -   اِٟيبت ٚ ٔؼبسف اػالٔی 

اػالٔی

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

3 

4 

4 

3 

20409

 فّؼفٝ غشة-1

 فّؼفٝ اػالٔی-2

 والْ خذیذ-3

 والْ اػالٔی-4

 آؿٙبیی ثبادیبٖ-5

 صثبٖ ػشثی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   والْ

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

20424

 ادثيبت فبسػی-1

 والْ اػالٔی-2

 فّؼفٝ اػالٔی-3

 ػشفبٖ اػالٔی-4

 صثبٖ ػشثی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت (ع)  ػشفبٖ اػالٔی ٚ ا٘ذیـٝ أبْ خٕيٙی 

3 

3 

4 

3 

2 

20425

22



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 تفؼيش ٚػّْٛ لشآٖ-1

 حذیث-2

 صثبٖ ػشثی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 4 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی   ػّْٛ لشآٖ ٚ حذیث

3 

4 

2 

20429

 فمٝ-1

 اكَٛ-2

 صثبٖ ػشثی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   فمٝ ؿبفؼی

3 

4 

2 

20443

اكَٛ- اِف  )ٔجبحث اختلبكی ػّْٛ استجبعبت ؿبُٔ -1

استجبعبت ٚ سؿذ اختٕبػی ، ج- ٚٔفبٞيٓ استجبعبت خٕؼی ، ة 

ٔذیشیت- استجبعبت ػبصٔب٘ی ، ٜ- استجبط ٚ تٛػؼٝ ، د - 

 (ػبصٔبٟ٘بی استجبعی 

اكَٛ ٔفبٞيٓ- اِف )ٔجبحث ػٕٛٔی ػّْٛ استجبعبت ؿبُٔ -2

ػيش تىٛیٙی دس- ٘ظشیٝ ٞبی استجبعبت ، ج - استجبعبت ، ة

 (دا٘ؾ استجبعبت 

التلبدی ٚ- اختٕبػی  )ٍ٘بسؽ ٔمبِٝ تخللی اص ٔؼبئُ -3

 سٚص )ػيبػی 

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ػّْٛ استجبعبت

 

 

 

3 

 

 

2 

 

2 

3 

20516

 ثيٙؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی-1

 سٚؽ ؿٙبػی ٚ آٔبس دس ػّْٛ اختٕبػی-2

 1حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-3

 2حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-4

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ایشاٖ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

  خبٔؼٝ ؿٙبػی ٌشایؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی 

التلبدی ٚ تٛػؼٝ

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (183)ٚاحذ دٞبلبٖ 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20534

 ثيٙؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی-1

 سٚؽ ؿٙبػی ٚ آٔبس دس ػّْٛ اختٕبػی-2

 1حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-3

 2حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-4

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ایشاٖ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

  خبٔؼٝ ؿٙبػی ٌشایؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی 

فشٍٞٙی

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (183)ٚاحذ دٞبلبٖ 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20535

 ثيٙؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی-1

 سٚؽ ؿٙبػی ٚ آٔبس دس ػّْٛ اختٕبػی-2

 1حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-3

 2حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-4

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ایشاٖ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

  خبٔؼٝ ؿٙبػی ٌشایؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی 

ٌشٜٚ ٞبی اختٕبػی

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (183)ٚاحذ دٞبلبٖ 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20536

23



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ثيٙؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی-1

 سٚؽ ؿٙبػی ٚ آٔبس دس ػّْٛ اختٕبػی-2

 1حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-3

 2حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-4

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ایشاٖ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

  خبٔؼٝ ؿٙبػی ٌشایؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی 

ػيبػی

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20537

 ثيٙؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی-1

 سٚؽ ؿٙبػی ٚ آٔبس دس ػّْٛ اختٕبػی-2

 1حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-3

 2حٛصٜ ٞبی تخللی خبٔؼٝ ؿٙبػی-4

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ایشاٖ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

  خبٔؼٝ ؿٙبػی ٌشایؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی 

ٔؼبئُ اختٕبػی ایشاٖ

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (183)ٚاحذ دٞبلبٖ 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20538

 ثيٙؾ خبٔؼٝ ؿٙبػی-1

 سٚؽ ؿٙبػی ٚ آٔبس دس ػّْٛ اختٕبػی-2

 ٘ظشیٝ ٞبی خبٔؼٝ ؿٙبػی ٚسصؽ-3

 اكَٛ ٔجب٘ی ٚ حٛصٜ ٞبی ٔشتجظ ثب خبٔؼٝ ؿٙبػی ٚسصؽ-4

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ایشاٖ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   خبٔؼٝ ؿٙبػی ٚسصؽ

1 

1 

1 

1 

1 

20541

 سٚا٘ـٙبػی تشثيتی-1

 تؼّيٓ ٚتشثيت اػالٔی-2

 آٔبسٚسٚؿٟبی تحميك-3

 اكَٛ ٚفّؼفٝ تؼّيٓ ٚتشثيت-4

 ثش٘بٔٝ سیضی دسػی-5

 صثبٖ تخللی ػشثی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (121)ٚاحذ اسان   ثش٘بٔٝ سیضی  دسػی

 (175) (خٛساػٍبٖ)ٚاحذ اكفٟبٖ

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20603

 سٚا٘ـٙبػی تشثيتی-1

 تؼّيٓ ٚتشثيت اػالٔی-2

 آٔبسٚسٚؿٟبی تحميك-3

 اكَٛ ٚفّؼفٝ تؼّيٓ ٚتشثيت-4

 ثش٘بٔٝ سیضی دسػی-5

 صثبٖ تخللی ػشثی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (121)ٚاحذ اسان   فّؼفٝ تؼّيٓ ٚ تشثيت

 (175) (خٛساػٍبٖ)ٚاحذ اكفٟبٖ

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20628

 یبدٌيشی-1

 سٚا٘ـٙبػی سؿذ-2

 ا٘ذاصٜ ٌيشی ٚاسصؿيبثی-3

 آٔبس ٚ سٚؽ تحميك دسػّْٛ تشثيتی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 سٚا٘ـٙبػی تشثيتی-6

 (113)ٚاحذ سٚدٞٗ   سٚا٘ـٙبػی  تشثيتی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20702

24



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 سٚا٘ـٙبػی سؿذ-1

 سٚا٘ـٙبػی ؿخليت ٚٔشضی-2

 وٛدوبٖ اػتثٙبئی-3

 سٚا٘ـٙبػی فيضیِٛٛطیه ٚاٍ٘يضؽ ٚٞيدبٖ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-6

 ػّٓ اِٙفغ-7

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی   سٚا٘ـٙبػی ػٕٛٔی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت خٛصػتبٖ

(232) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20705

 سٚا٘ـٙبػی ثبِيٙی ٚ٘ظشیٝ ٞبی سٚاٖ دسٔب٘ی-1

 سؿذٚاختالالت سؿذی-2

 ٚثٟذاؿت سٚا٘ی(٘ظشیٝ ٚوبسثشد)سٚا٘ـٙبػی ػالٔت-3

 ٘ٛسٚپؼيىِٛٛطی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-6

 (115)ٚاحذ وشج   سٚا٘ـٙبػی ػالٔت

 (619)ٔشوضثيٗ إِّّی ويؾ 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

20709

 سٚا٘ـٙبػی ثبِيٙی-1

 سٚا٘ـٙبػی سؿذ ٚ تحَٛ-2

 سٚا٘ـٙبػی وٛدوبٖ اػتثٙبئی-3

 سٚؿٟبی اسصیبثی ٚتـخيق ٚ وبسثشد آصٟٔٛ٘بی ؿٙبختی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-6

 اكَٛ ٔـبٚسٜ ط٘تيه-7

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   سٚا٘ـٙبػی ٚ آٔٛصؽ وٛدوبٖ اػتثٙبئی

1 

2 

1 

2 

1 

1 

20712

 ٔتٖٛ فمٟی-1

 حمٛق ٔذ٘ی-2

 حمٛق تدبست-3

 آئيٗ دادسػی ٔذ٘ی-4

 اٍّ٘يؼی یبفشا٘ؼٝ-صثبٖ تخللی -5

 (121)ٚاحذ اسان   حمٛق  خلٛكی

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی 

 (102)ٚاحذ تجشیض 

 (163)ٚاحذ ؿيشاص 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت آرسثبیدبٖ

 (236)ؿشلی 

 (626)پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت ص٘دبٖ 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

1 

1 

1 

1 

1 

20807

 حمٛق اػبػی-1

 حمٛق اداسی-2

 تؼٟذات ٔذ٘ی-حمٛق ٔذ٘ی -3

 ٔتٖٛ حمٛلی  اٍّ٘يؼی یبفشا٘ؼٝ-4

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی   حمٛق  ػٕٛٔی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

2 

1 

1 

2 

20808

 ٘ظشیٝ ٞبی سٚاثظ ثيٗ إُِّ-1

 حمٛق ػبصٔبٟ٘بی ثيٗ إِّّی-2

 تبسیخ دیپّٕبػی ٚسٚاثظ خبسخی ایشاٖ-3

 التلبدػيبػی ثيٗ إُِّ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   سٚاثظ ثيٗ  إُِّ

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

1 

1 

1 

1 

2 

20810

25



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 حمٛق ثيٗ إُِّ ػٕٛٔی-1

 حمٛق ثيٗ إُِّ خلٛكی-2

 ػبصٔبٟ٘بی ثيٗ إِّّی-3

 اٍّ٘يؼی یبفشا٘ؼٝ-صثبٖ تخللی -4

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی   حمٛق ثيٗ إُِّ ػٕٛٔی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

 (597)ٔشوض آٔٛصؽ ثيٗ إِّّی لـٓ 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

2 

1 

2 

2 

20815

 خشْ ؿٙبػی-1

 حمٛق خضای ػٕٛٔی-2

 حمٛق خضای اختلبكی-3

 ٔتٖٛ فمٝ-4

 آئيٗ دادسػی ويفشی-5

 اٍّ٘يؼی یبفشا٘ؼٝ-ٔتٖٛ حمٛلی -6

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی   حمٛق ويفشی ٚ خشْ ؿٙبػی

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت وشٔب٘ـبٜ

(594) 

 (217)ٚاحذ لـٓ 

 (154)ٚاحذ لٓ 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

20818

 تئٛسیٟبی سٚاثظ ثيٗ إُِّ ٚػيبػت خبسخی-1

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ػيبػی-2

 ا٘ذیـٝ ٞبی ػيبػی-3

تحٛالت ػيبػی ٚ اختٕبػی ٚ سٚاثظ خبسخی )ٔؼبئُ ایشاٖ -4

 (ایشاٖ 

 ٔؼبئُ ػيبػی التلبدی خٟبٖ ػْٛ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی خبٔؼٝ ؿٙبػی ػيبػی-   ػّْٛ ػيبػی 

 (197)ٚاحذ ؿٟشضب 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

20830

 تئٛسیٟبی سٚاثظ ثيٗ إُِّ ٚػيبػت خبسخی-1

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ػيبػی-2

 ا٘ذیـٝ ٞبی ػيبػی-3

تحٛالت ػيبػی ٚ اختٕبػی ٚ سٚاثظ خبسخی )ٔؼبئُ ایشاٖ -4

 (ایشاٖ 

 ٔؼبئُ ػيبػی التلبدی خٟبٖ ػْٛ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی ا٘ذیـٝ ٞبی ػيبػی-   ػّْٛ ػيبػی 

 (197)ٚاحذ ؿٟشضب 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

20831

 تئٛسیٟبی سٚاثظ ثيٗ إُِّ ٚػيبػت خبسخی-1

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ػيبػی-2

 ا٘ذیـٝ ٞبی ػيبػی-3

تحٛالت ػيبػی ٚ اختٕبػی ٚ سٚاثظ خبسخی )ٔؼبئُ ایشاٖ -4

 (ایشاٖ 

 ٔؼبئُ ػيبػی التلبدی خٟبٖ ػْٛ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی ٔؼبئُ ایشاٖ-   ػّْٛ ػيبػی 

 (197)ٚاحذ ؿٟشضب 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

20832
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 تئٛسیٟبی سٚاثظ ثيٗ إُِّ ٚػيبػت خبسخی-1

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ػيبػی-2

 ا٘ذیـٝ ٞبی ػيبػی-3

تحٛالت ػيبػی ٚ اختٕبػی ٚ سٚاثظ خبسخی )ٔؼبئُ ایشاٖ -4

 (ایشاٖ 

 ٔؼبئُ ػيبػی التلبدی خٟبٖ ػْٛ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی ػيبػتٍزاسی ػٕٛٔی-   ػّْٛ ػيبػی 

 (197)ٚاحذ ؿٟشضب 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

20833

 التلبدایشاٖ-1

 التلبدوالٖ-2

 سیبضی-3

 التلبدخشد-4

 آٔبسٚالتلبدػٙدی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (121)ٚاحذ اسان   ػّْٛ  التلبدی

 (175) (خٛساػٍبٖ)ٚاحذ اكفٟبٖ

 (163)ٚاحذ ؿيشاص 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (237)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت وشٔبٖ 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

20914

 فّؼفٝ غشة-1

 فّؼفٝ اػالٔی-2

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-3

 صثبٖ تخللی ػشثی-4

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   فّؼفٝ

3 

2 

1 

21002

 سیبضيبت ػٕٛٔی ٚفيضیه پبیٝ-1

 فّؼفٝ ػّٓ-2

 تبسیخ ػّٓ-3

 ٔٙغك خذیذ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   فّؼفٝ ػّٓ

3 

2 

2 

2 

21003

 فّؼفٝ غشة-1

 فّؼفٝ اػالٔی-2

 ٔٙغك-3

 والْ خذیذٚلذیٓ-4

 صثبٖ ػشثی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   فّؼفٝ تغجيمی

4 

3 

2 

2 

3 

21004

 تبسیخ ٞٙش-1

 ثبػتبٖ ؿٙبػی ایشاٖ لجُ اصاػالْ-2

 ثبػتبٖ ؿٙبػی ػٕٛٔی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ثبػتبٖ  ؿٙبػی

1 

1 

1 

21102

 تبسیخ ایشاٖ پيؾ اصاػالْ-1

 تبسیخ ایشاٖ ثؼذاصاػالْ-2

 اصا٘مالة وجيشفشا٘ؼٝ تبأشٚص-تبسیخ ػٕٛٔی -3

 صثبٖ ػشثی تخللی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   تبسیخ

1 

1 

1 

1 

21103
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 (اٍّ٘يؼی یبفشا٘ؼٝ یبإِٓب٘ی )صثبٖ خبسخٝ اَٚ-1

 (اٍّ٘يؼی یبفشا٘ؼٝ یبإِٓب٘ی یب ػشثی )صثبٖ خبسخٝ دْٚ-2

ٔٙمَٛ دس وتبة)آثبٖ  یـت ٚ ٟٔشیـت ، :صثبٖ اٚػتبیی -3

 (سایخّت

 تب39وتبة اوتب ایشا٘يىب خّذ ٟ٘ٓ اص كفحٝ : ٔتٖٛ ٔب٘ٛی -4

 تشخٕٝ ثٝ فبسػی ٚ ػٛاالت ٔشثٛط ثٝ كشف ٚ ٘حٛ 131ٚكفحٝ 

 سیـٝ ؿٙبػی

-2اسداٚیشافٙبٔٝ ٔغبثك زبح ٔضداپٛس، - 1:ٔتٖٛ پّٟٛی -5

وتيجٝ ٞبی ٘مُ ؿذٜ دس وتبة سإٞٙبی: وتجيٝ ٞبی پّٟٛی 

 127 تب 122پّٟٛی ٘يجشي اص كفحٝ 

-صسدؿتی )ادیبٖ- اِف: تبسیخ ٚفشًٞٙ ایشاٖ ثبػتبٖ -6

ادثيبت ثبػتب٘ی ٚ ٔيب٘ٝ ایشاٖ ،- ، ة (ٔضدوی- صسٚا٘ی - ٔب٘ٛی

 تبسیخ ػيبػی ٚ اختٕبػی ایشاٖ پيؾ اص اػالْ- ج

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   فشًٞٙ ٚ صثبٟ٘بی ثبػتب٘ی ایشاٖ

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

21109

(دٍ سباى هتفاٍت اًتخاب شَد)سباى تخصصی اًتخابی اٍل ٍ دٍم در رشتِ فزٌّگ ٍ سباًْای باستاًی ایزاى ًبایذ ّن ًام باشذ : تَضیح 

 تبسیخ ایشاٖ پيؾ اصاػالْ-1

 تبسیخ ایشاٖ ثؼذاصاػالْ-2

 اصا٘مالة وجيشفشا٘ؼٝ تبأشٚص-تبسیخ ػٕٛٔی -3

 صثبٖ ػشثی تخللی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (195)ٚاحذ ؿجؼتش تبسیخ ایشاٖ ثؼذ اص اػالْ-   تبسیخ 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

1 

1 

1 

1 

1 

21115

 تبسیخ ایشاٖ پيؾ اصاػالْ-1

 تبسیخ ایشاٖ ثؼذاصاػالْ-2

 اصا٘مالة وجيشفشا٘ؼٝ تبأشٚص-تبسیخ ػٕٛٔی -3

 صثبٖ ػشثی تخللی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 1 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد تبسیخ اػالْ-  تبسیخ 

1 

1 

1 

1 

21119

 تبسیخ ایشاٖ پيؾ اصاػالْ-1

 تبسیخ ایشاٖ ثؼذاصاػالْ-2

 اصا٘مالة وجيشفشا٘ؼٝ تبأشٚص-تبسیخ ػٕٛٔی -3

 صثبٖ ػشثی تخللی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 1 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد تبسیخ ایشاٖ لجُ اص اػالْ-   تبسیخ 

1 

1 

1 

1 

21125

 ٘ظشیٝ ٞبی وبسآفشیٙی-1

 تـخيق فشكت ٞبی وبسآفشیٙی-2

 تحّيُ ٔحيظ وؼت ٚ وبس-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 سٚؽ تحميك دس وبسآفشیٙی-5

 آٔبس-6

 4 (214)ٚاحذ لضٚیٗ ثيٗ إُِّ-  وبسآفشیٙی

3 

2 

3 

3 

2 

21190

28



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ٘ظشیٝ ٞبی وبسآفشیٙی-1

 تـخيق فشكت ٞبی وبسآفشیٙی-2

 تحّيُ ٔحيظ وؼت ٚ وبس-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 سٚؽ تحميك دس وبسآفشیٙی-5

 آٔبس-6

 4 (214)ٚاحذ لضٚیٗ وؼت ٚ وبس-  وبسآفشیٙی

3 

2 

3 

3 

2 

21191

 ٘ظشیٝ ٞبی وبسآفشیٙی-1

 تـخيق فشكت ٞبی وبسآفشیٙی-2

 تحّيُ ٔحيظ وؼت ٚ وبس-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 سٚؽ تحميك دس وبسآفشیٙی-5

 آٔبس-6

 (184)ٚاحذ ػّی آثبدوتَٛ فٙبٚسی-  وبسآفشیٙی

 (214)ٚاحذ لضٚیٗ 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

21193

 ٘ظشیٝ ٞبی وبسآفشیٙی-1

 تـخيق فشكت ٞبی وبسآفشیٙی-2

 تحّيُ ٔحيظ وؼت ٚ وبس-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 سٚؽ تحميك دس وبسآفشیٙی-5

 آٔبس-6

 (184)ٚاحذ ػّی آثبدوتَٛ تٛػؼٝ-  وبسآفشیٙی

 (214)ٚاحذ لضٚیٗ 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

21194

 ٘ظشیٝ ٞبی وبسآفشیٙی-1

 تـخيق فشكت ٞبی وبسآفشیٙی-2

 تحّيُ ٔحيظ وؼت ٚ وبس-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 سٚؽ تحميك دس وبسآفشیٙی-5

 آٔبس-6

 4 (184)ٚاحذ ػّی آثبدوتَٛ آٔٛصؽ ػبِی-  وبسآفشیٙی

3 

2 

3 

3 

2 

21195

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت-1

 سفتبسػبصٔب٘ی ٚٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی-2

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی   ٔذیشیت  دِٚتی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

 (237)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت وشٔبٖ 

4 

3 

4 

4 

21210

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت-1

 سفتبسػبصٔب٘ی-2

 ٔذیشیت تِٛيذٚػّٕيبت-3

 التلبد-4

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-5

 تئٛسی تلٕيٓ ٌيشی ٚتحميك دسػّٕيبت-6

 ٔذیشیت اػتشاتظیه كٙؼتی-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی   ٔذیشیت  كٙؼتی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت آرسثبیدبٖ

 (236)ؿشلی 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

1 

3 

21211
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ٘ظشیٝ ٞبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت آٔٛصؿی-1

 فّؼفٝ ٔذیشیت آٔٛصؿی-2

 سٚؿٟبٚفٖٙٛ تذسیغ-3

 آٔبسٚسٚؽ تحميك ٚػٙدؾ ٚاسصؿيبثی-4

 سفتبسػبصٔب٘ی دسٔؤػؼبت آٔٛصؿی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (175) (خٛساػٍبٖ)ٚاحذ اكفٟبٖ  ٔذیشیت  آٔٛصؿی

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی 

 (113)ٚاحذ سٚدٞٗ 

 (208)ٚاحذ ػبسی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

21212

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-1

 ٔذیشیت ٔحيظ صیؼت-2

 ؿٙبخت ٚ اسصیبثی ٔحيظ صیؼت-3

 سیبضيبت آٔبسی ٚ سٚؽ تحميك-4

 آِٛدٌی ٞبی ٔحيظ صیؼت-5

ٔذیشیت ٔحيظ-   ٔذیشیت  ٔحيظ صیؼت 

 صیؼت

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

3 

3 

2 

2 

21214

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت-1

 سفتبسػبصٔب٘ی ٚٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی-2

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی ٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی-   ٔذیشیت دِٚتی 

 (214)ٚاحذ لضٚیٗ 

 (108)ٚاحذ وشٔبٖ 

4 

4 

4 

4 

21216

 ٘ظشیٝ ٞبی پيـشفتٝ ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت دسآٔٛصؽ ػبِی-1

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-2

 تحّيُ سفتبسػبصٔب٘ی ٚسٚاثظ ا٘ؼب٘ی دسآٔٛصؽ ػبِی-3

 فّؼفٝ ٔذیشیت آٔٛصؽ ػبِی-4

 ثش٘بٔٝ سیضی دسآٔٛصؽ ػبِی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٔذیشیت آٔٛصؽ ػبِی

2 

2 

1 

2 

2 

21221

 سفتبسػبصٔب٘ی-1

 ٘ظشیٝ ٞبٚٔفبٞيٓ ٔذیشیت-2

 ٘ظشیٝ ٞبی استجبعبت ٚ سٚص٘بٔٝ ٍ٘بسی-3

 اكَٛ ٚ ٔفبٞيٓ استجبعبت اختٕبػی ٚ خٕؼی-4

 التلبد ػٕٛٔی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٔذیشیت سػب٘ٝ ای-   ٔذیشیت 

2 

2 

2 

1 

3 

21222

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ،ٔذیشیت ٚسفتبس-1

 پيؾ ثيٙی تىِٙٛٛطی-2

 ٔذیشیت ٘ٛآٚسی-3

 التلبد-4

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-5

 تئٛسی تلٕيٓ ٌيشی ٚتحميك دسػّٕيبت-6

 ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی   ٔذیشیت تىِٙٛٛطی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

21223

30



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚ ٔذیشیت-1

 سٚؽ تحميك ٚ آٔبس-2

 سٚؿٟبی وٕی دس ٔذیشیت-3

 فٙبٚسی اعالػبت-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 ٞٛؽ ٔلٙٛػی-6

 تدضیٝ ٚ تحّيُ ػيؼتٓ ٞب-7

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٔذیشیت فٗ آٚسی اعالػبت

2 

3 

3 

3 

3 

2 

21224

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-1

 آٔبس ٚ سٚؽ ٞبی تحّيُ ػيؼتٓ ٞب-2

 التلبد خشد-3

 التلبد والٖ-4

 التلبد ٔحيظ صیؼت-5

 اسصؿٍزاسی ٔٙبثغ عجيؼی ٚ صیؼت ٔحيغی-6

التلبد ٔحيظ  -   ٔذیشیت ٔحيظ صیؼت 

صیؼت

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

2 

2 

3 

2 

21225

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-1

 ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٔحيظ صیؼت-2

 حمٛق ثيٗ إُِّ ٔحيظ صیؼت-3

 حمٛق داخّی ٔحيظ صیؼت-4

 ؿٙبخت ٔحيظ صیؼت-5

حمٛق ٔحيظ -  ٔذیشیت ٔحيظ صیؼت

صیؼت

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

3 

3 

1 

21226

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 سٚؽ تحميك-3

 فشًٞٙ ٚٞٙشایشاٖ ٚخٟبٖ-4

 خبٔؼٝ ؿٙبػی فشٍٞٙی-5

 ٘ظشیٝ ٞبی فشٍٞٙی-6

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی   ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی فشٍٞٙی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

21242

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت-1

 سفتبس ٔلشف وٙٙذٜ-2

 ٔذیشیت ثبصاسیبثی-3

 ثبصاسیبثی كٙؼتی-4

 آٔبس ٚ سٚؽ تحميك-5

 ثبصاسیبثی ثيٗ إِّّی-6

 ٔذیشیت اػتشاتظیه-7

 تحميمبت ثبصاسیبثی-8

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-9

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی ٔذیشیت ثبصاسیبثی-  ٔذیشیت ثبصسٌب٘ی

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (597)ٔشوض آٔٛصؽ ثيٗ إِّّی لـٓ 

2 

4 

4 

3 

2 

3 

2 

4 

3 

21247

31



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت-1

 ٔذیشیت ٔبِی ٚػشٔبیٝ ٌزاسی-2

 پظٚٞؾ ػّٕيبتی-3

 التلبد-4

 آٔبس-5

 سٚؽ تحميك-6

 ٔذیشیت اػتشاتظیه-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی ٔذیشیت ٔبِی-   ٔذیشیت 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

21253

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت-1

 سفتبسػبصٔب٘ی ٚٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی-2

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-3

 تلٕيٓ ٌيشی ٚخظ ٔـی ٌزاسی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

تلٕيٓ ٌيشی ٚ خظ -  ٔذیشیت دِٚتی

ٔـی ٌزاسی ػٕٛٔی

 4 (108)ٚاحذ وشٔبٖ 

3 

4 

4 

4 

21287

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت دِٚتی-1

 سفتبسػبصٔب٘ی ٚٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی-2

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 4 (108)ٚاحذ وشٔبٖ سفتبسػبصٔب٘ی-  ٔذیشیت دِٚتی

4 

4 

4 

21288

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚٔذیشیت-1

 سفتبسػبصٔب٘ی ٚٔذیشیت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی-2

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-3

 ٔذیشیت تغجيمی ٚتٛػؼٝ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

ٔذیشیت تغجيمی ٚ -  ٔذیشیت دِٚتی

تٛػؼٝ

 4 (108)ٚاحذ وشٔبٖ 

3 

4 

4 

4 

21289

 آٔبسٚسٚؽ تحميك-1

 تئٛسیٟبی حؼبثذاسی-2

 حؼبثشػی-3

 ٔذیشیت ٔبِی-4

 حؼبثذاسی ٔذیشیت-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   حؼبثذاسی

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت وشٔب٘ـبٜ

(594) 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

21301

 آٔبسٚسٚؿٟبی تحميك-1

 وٙتشَ حشوتی-2

 (سؿذحشوتی-سؿذخؼٕی )ٔجب٘ی سؿذٚتىبُٔ -3

 یبدٌيشی حشوتی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

سؿذ -   تشثيت ثذ٘ی ٚ ػّْٛ ٚسصؿی 

ٚتىبُٔ ٚ یبدٌيشی حشوتی

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

21409

 تئٛسیٟبی ػبصٔبٖ ٚ ٔذیشیت-1

 اكَٛ ٚ ٔجب٘ی ٔذیشیت دس ػبصٔبٟ٘بی ٚسصؿی-2

 ٔذیشیت أبوٗ ٚ تدٟيضات سٚیذادٞبی ٚسصؿی-3

 ٔذیشیت ثبصاسیبثی ٚسصؿی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 آٔبس ٚ ا٘ذاصٜ ٌيشی ٚ اسصؿيبثی ٔذیشیت ٚسصؿی-6

ٔذیشیت -  تشثيت ثذ٘ی ٚ ػّْٛ ٚسصؿی

ٚسصؿی

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (638)پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت اِجشص 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

21410

32



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 آٔبسٚسٚؿٟبی تحميك-1

 فيضیِٛٛطی ٚسصؿی-2

 ثيٛ ؿيٕی ٚ ٔتبثِٛيؼٓ-3

 آ٘بتٛٔی ٚ فيضیِٛٛطی ا٘ؼبٖ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی   فيضیِٛٛطی ٚسصؿی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

3 

2 

2 

3 

21423

 (ٔجب٘ی ٚ ایشاٖ )خغشافيبی ؿٟشی -1

 ٔىتت ٞب  ٚ ٘ظشیٝ ٞبی خغشافيبی ؿٟشی-2

 ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ٚ ٔٙغمٝ ای-3

 خغشافيبی خٕؼيت-4

 ٔتٖٛ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (128)ٚاحذ ػٕٙبٖ   خغشافيبٚثش٘بٔٝ  سیضی ؿٟشی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (125)ٚاحذ ٔش٘ذ 

 (196)ٚاحذ ٔالیش 

3 

1 

3 

1 

1 

21501

 طئٛپِٛتيه-1

 ٔىتت ٞبی خغشافيبئی-2

 ٘ظشیٝ ٞبی خغشافيبی ػيبػی-3

 خغشافيبی ػيبػی ایشاٖ-4

 ٔتٖٛ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   خغشافيبی  ػيبػی

1 

3 

3 

1 

21506

 ٔىتت ٞب ٚ٘ظشیٝ ٞبی خغشافيبی سٚػتبیی-1

 ثش٘بٔٝ سیضی سٚػتبئی ٚػـبیشی-2

 تٛػؼٝ سٚػتبئی-3

 خغشافيبی خٕؼيت-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (117)ٚاحذ سؿت   خغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی سٚػتبیی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (111)ٚاحذ ٔـٟذ 

1 

3 

1 

1 

1 

21518

 الّيٓ ؿٙبػی ػٕٛٔی ٚایشاٖ-1

 طئٛٔٛسفِٛٛطی ػٕٛٔی ٚایشاٖ-2

 ٞيذسِٚٛطی-3

 ٔتٖٛ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت (الّيٓ ؿٙبػی)  آة ٚ ٞٛا ؿٙبػی 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

3 

3 

2 

1 

21541

 آٔبسٚسٚؿٟبی تحميك دسٔـبٚسٜ-1

 ٘ظشیٝ ٞبی ٔـبٚسٜ ٚسٚاٖ دسٔب٘ی-2

 ٘ظشیٝ ٞبٚسٚؿٟبی ٔـبٚسٜ ؿغّی ٚتحليّی-3

 ٘ظشیٝ ٞبٚسٚؿٟبی ٔـبٚسٜ خب٘ٛادٜ-4

 ٘ظشیٝ ٞبٚسٚؿٟبی ٔـبٚسٜ ٌشٚٞی-5

 ٔتٖٛ تخللی ٔـبٚسٜ ثٝ صثبٖ اٍّ٘يؼی-6

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٔـبٚسٜ

1 

1 

1 

1 

1 

21602

 سٚؽ تحميك دس وتبثذاسی ٚ اعالع سػب٘ی-1

 ٔجب٘ی ٚ فّؼفٝ وتبثذاسی ٚ اعالع سػب٘ی-2

 رخيشٜ ٚ ثبصیبثی اعالػبت-3

 فٙبٚسی اعالػبت ٚ ٘ظبْ ٞبی اعالػبتی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   وتبثذاسی ٚاعالع سػب٘ی

 (171)ٚاحذ ٕٞذاٖ 

3 

3 

3 

2 

3 

21707

33



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

ٌشٜٚ  ػّْٛ پبیٝ                     

 خجش-1

 آ٘بِيض حميمی-2

 ٞٙذػٝ ٔٙيفّذ-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی خجش-   سیبضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (237)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت وشٔبٖ 

 (115)ٚاحذ وشج 

 (111)ٚاحذ ٔـٟذ 

6 

3 

2 

1 

30112

 خجش-1

 آ٘بِيض حميمی-2

 ٞٙذػٝ ٔٙيفّذ-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی آ٘بِيض-   سیبضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (237)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت وشٔبٖ 

 (115)ٚاحذ وشج 

 (111)ٚاحذ ٔـٟذ 

2 

6 

2 

1 

30113

 خجش-1

 آ٘بِيض حميمی-2

 ٌشٜٚ ٚخجش ِی-3

 ٞٙذػٝ ٔٙيفّذ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 3 (115)ٚاحذ وشج   سیبضی ـ ٞٙذػٝ ـ تٛپِٛٛطی

3 

6 

6 

1 

30114

 تحميك دسػّٕيبت پيـشفتٝ-1

 آ٘بِيضػذدی پيـشفتٝ-2

 آ٘بِيض حميمی-3

 خجشخغی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی   سیبضی وبسثشدی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (613)پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٌيالٖ 

پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٕٞذاٖ

(593) 

 (115)ٚاحذ وشج 

 (108)ٚاحذ وشٔبٖ 

 (202)ٚاحذ الٞيدبٖ 

6 

6 

2 

3 

1 

30120

هَضَعات تحقیقاتی در ریاضی کاربزدی شاهل آًالیش عذدی ، تحقیق در عولیات ٍ آهَسش ریاضی هی باشذ کِ آهَسش  ریاضی تٌْا: تَضیح 

.در ٍاحذ علَم ٍتحقیقات ارائِ هی گزدد

 ٔىب٘يه وٛا٘تٛٔی پيـشفتٝ-1

 اِىتشٚدیٙبٔيه-2

 1ٔىب٘يه آٔبسی پيـشفتٝ-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 1حبِت خبٔذپيـشفتٝ-5

 2حبِت خبٔذپيـشفتٝ-6

 فيضیه ِيضس-7

 فيضیه پالػٕب-8

 ٔىب٘يه وٛا٘تٛٔی ٘ؼجيتی-9

 ٘ظشیٝ ٔيذاٖ ٞبی وٛا٘تٛٔی-10

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت فيضیه* 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30201

10 تا 5اًتخاب یک درس اس درٍس : درٍس اًتخابی در رشتِ فیشیک 

34



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 فيّتشٞبی دیديتبَ-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 ثبصخٛا٘ی دادٜ ٞبی ِشصٜ ای ثبصتبثی-3

 تئٛسی ا٘تـبسأٛاج االػتيه-4

 1ٚ2صِضِٝ ؿٙبػی -5

 IP ٚ EMطئٛ اِىتشیه ٚ طئٛاِىتشیه اوتـبفی ، اوتـبفبت -6

 1ٚ2ٌشا٘ی ػٙدی - اوتـبفبت ٌشا٘ی ػٙدی -7

 1ٚ2طئٛٔغٙبعيغ - اوتـبفبت ٔغٙبعيغ ػٙدی -8

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اِىتشٚٔغٙبعيغ- طئٛفيضیه * 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30208

8 تا 3اًتخاب سِ درس اس درٍس : الکتزٍهغٌاطیس -درٍس اًتخابی رشتِ صئَفیشیک

 فيّتشٞبی دیديتبَ-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 ثبصخٛا٘ی دادٜ ٞبی ِشصٜ ای ثبصتبثی-3

 تئٛسی ا٘تـبسأٛاج االػتيه-4

 1ٚ2صِضِٝ ؿٙبػی -5

 IP ٚ EMطئٛ اِىتشیه ٚ طئٛاِىتشیه اوتـبفی ، اوتـبفبت -6

 1ٚ2ٌشا٘ی ػٙدی - اوتـبفبت ٌشا٘ی ػٙدی -7

 1ٚ2طئٛٔغٙبعيغ - اوتـبفبت ٔغٙبعيغ ػٙدی -8

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ِشصٜ ؿٙبػی- طئٛفيضیه * 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30209

8 تا 3اًتخاب سِ درس اس درٍس : لزسُ شٌاسی - درٍس اًتخابی رشتِ صئَفیشیک

 فيّتشٞبی دیديتبَ-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 ثبصخٛا٘ی دادٜ ٞبی ِشصٜ ای ثبصتبثی-3

 تئٛسی ا٘تـبسأٛاج االػتيه-4

 1ٚ2صِضِٝ ؿٙبػی -5

 IP ٚ EMطئٛ اِىتشیه ٚ طئٛاِىتشیه اوتـبفی ، اوتـبفبت -6

 1ٚ2ٌشا٘ی ػٙدی - اوتـبفبت ٌشا٘ی ػٙدی -7

 1ٚ2طئٛٔغٙبعيغ - اوتـبفبت ٔغٙبعيغ ػٙدی -8

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت صِضِٝ ؿٙبػی- طئٛفيضیه * 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30211

8 تا 3اًتخاب سِ درس اس درٍس : سلشلِ شٌاسی - درٍس اًتخابی رشتِ صئَفیشیک

 فيّتشٞبی دیديتبَ-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 ثبصخٛا٘ی دادٜ ٞبی ِشصٜ ای ثبصتبثی-3

 تئٛسی ا٘تـبسأٛاج االػتيه-4

 1ٚ2صِضِٝ ؿٙبػی -5

 IP ٚ EMطئٛ اِىتشیه ٚ طئٛاِىتشیه اوتـبفی ، اوتـبفبت -6

 1ٚ2ٌشا٘ی ػٙدی - اوتـبفبت ٌشا٘ی ػٙدی -7

 1ٚ2طئٛٔغٙبعيغ - اوتـبفبت ٔغٙبعيغ ػٙدی -8

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٌشا٘ی ػٙدی-طئٛفيضیه* 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

30213

8 تا 3اًتخاب سِ درس اس درٍس : گزاًی سٌجی - درٍس اًتخابی رشتِ صئَفیشیک
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ؿيٕی آِی پيـشفتٝ-1

 ؿيٕی ٔؼذ٘ی پيـشفتٝ-2

 ؿيٕی فيضیه پيـشفتٝ-3

 ؿيٕی تدضیٝ پيـشفتٝ-4

 ؿيٕی كٙؼتی ٚ اكَٛ ٔحبػجبت-5

 1ٚاوٙـٍبٜ ٞب -6

 وٙتشَ دػتٍبٞی دسكٙؼت ؿيٕی-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 (121)ٚاحذ اسان   ؿيٕی ٌشایؾ ؿيٕی وبسثشدی

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30318

 ؿيٕی تدضیٝ پيـشفتٝ-1

 سٚؿٟبی اِىتشٚؿيٕی تدضیٝ ای-2

 سٚؽ وشٚٔبتٌٛشافی-3

 سٚؿٟبی اػپىتشٚٔتشی تدضیٝ ای-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (121)ٚاحذ اسان   ؿيٕی ٌشایؾ ؿيٕی تدضیٝ

 (197)ٚاحذ ؿٟشضب 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (237)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت وشٔبٖ 

 (108)ٚاحذ وشٔبٖ 

 (111)ٚاحذ ٔـٟذ 

2 

2 

2 

2 

1 

30319

 عيف ػٙدی ٔؼذ٘ی-1

 ؿيٕی فيضیه ٔؼذ٘ی-2

 ػيٙتيه ، تشٔٛدیٙبٔيه ٚ ٔىب٘يؼٓ ٚاوٙؾ ٞبی ٔؼذ٘ی-3

 ؿيٕی ٔؼذ٘ی پيـشفتٝ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (121)ٚاحذ اسان   ؿيٕی ٌشایؾ ؿيٕی ٔؼذ٘ی

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ 

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

3 

3 

3 

3 

1 

30320

 ؿيٕی فيضیه پيـشفتٝ-1

 وٛا٘تْٛ ؿيٕی-2

 تشٔٛدیٙبٔيه آٔبسی-3

 ػيٙتيه ؿيٕيبیی پيـشفتٝ-4

 عيف ػٙدی ِٔٛىِٛی-5

 اِىتشٚؿيٕی پيـشفتٝ-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (121)ٚاحذ اسان   ؿيٕی ٌشایؾ ؿيٕی فيضیه

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (111)ٚاحذ ٔـٟذ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

30321

 ؿيٕی فيضیه آِی-1

 ػٙتضٔٛادآِی-2

 ؿيٕی آِی پيـشفتٝ-3

 اػپىتشٚػىٛپی تشويجبت آِی-4

 ؿيٕی ٞتشٚػيىّٟب-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (121)ٚاحذ اسان   ؿيٕی ٌشایؾ ؿيٕی آِی

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ 

 (117)ٚاحذ سؿت 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت خٛصػتبٖ

(232) 

 (108)ٚاحذ وشٔبٖ 

 (111)ٚاحذ ٔـٟذ 

 (105)ٚاحذ یضد 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

30322

36



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 وب٘ؼبسٞبی سػٛثی-1

 وب٘ؼبسٞبی آرسیٗ ٚدٌشٌٛ٘ی-2

 اوتـبفبت طئٛفيضیىی-3

 اوتـبفبت طئٛؿيٕيبیی-4

 صٔيٗ ؿٙبػی ایشاٖ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ صٔيٗ  ؿٙبػی  التلبدی-   صٔيٗ ؿٙبػی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

30405

 ػًٙ ٞبی آرسیٗ-1

 ػًٙ ٞبی دٌشٌٛ٘ی-2

 پتشِٚٛطی-3

 طئٛؿيٕی-4

 ٔبٌٕبتيؼٓ ٚ دٌشٌٛ٘ی ایشاٖ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ پتشِٚٛطی-   صٔيٗ  ؿٙبػی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

30407

 طئٛتىتٛ٘يه-1

 صٔيٗ ؿٙبػی ػبختٕب٘ی پيـشفتٝ-2

 ػبیضٔٛتىتٛ٘يه-3

 تىتٛ٘يه ایشاٖ-4

 صٔيٗ ؿٙبػی ایشاٖ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ تىتٛ٘يه-   صٔيٗ  ؿٙبػی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (415)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت فبسع 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

30408

 دیشیٙٝ ؿٙبػی-1

 ٔيىشٚفبػيغ-2

 زيٙٝ ؿٙبػی ایشاٖ-3

 اكَٛ زيٙٝ ؿٙبػی-4

 پبِيِٙٛٛطی ٚ دیشیٙٝ ؿٙبػی ٌيبٞی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ فؼيُ ؿٙبػی ٚ زيٙٝ ؿٙبػی-  صٔيٗ ؿٙبػی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (415)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت فبسع 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

30416

 سػٛة ؿٙبػی-1

 ٔحيظ سػٛثی-2

 ػًٙ ؿٙبػی سػٛثی-3

 طئٛؿيٕی سػٛثی-4

 ٔيىشٚفبػيغ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

ػًٙ ؿٙبػی سػٛثی ٚ -   صٔيٗ ؿٙبػی 

سػٛة ؿٙبػی

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت ػيؼتبٖ ٚ

 (630)ثّٛزؼتبٖ 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

30417

 ثيٛفيضیه ػِّٛی-1

 ثيٛفيضیه ِٔٛىِٛی-2

 ثيٛفيضیه ٘ظشی-3

 ثيٛفيضیه پشتٛی-4

 صیؼت ؿٙبػی ِٔٛىِٛی پيـشفتٝ-5

 ٘ظشی ٚػّٕی-سٚؿٟبی ثيٛفيضیه -6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ثيٛفيضیه

1 

1 

1 

1 

1 

2 

30512

37



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 فيضیِٛٛطی دػتٍبٜ ػلجی ٔشوضی-1

 فيضیِٛٛطی غـبػِّٛی-2

 صیؼت ؿٙبػی تىٛیٙی خب٘ٛسی-3

 خٙيٗ ؿٙبػی ٔمبیؼٝ ای ٟٔشٜ داساٖ ٚثی ٟٔشٌبٖ-4

 ثيٛػيؼتٕبتيه خب٘ٛسی-5

 ٌٛ٘ٝ ٌٚٛ٘ٝ صائی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (142)ٚاحذ دأغبٖ فيضیِٛٛطی خب٘ٛسی-   صیؼت ؿٙبػی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (688)پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت دأغبٖ 

 (415)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت فبسع 

 (152)ٚاحذ وبصسٖٚ 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

30519

 ٟٔٙذػی ط٘تيه ٘ظشیٝ ٞب-1

 ٟٔٙذػی ط٘تيه وبسثشدٞب-2

 ط٘تيه ِٔٛىِٛی-3

 ط٘تيه خٕؼيت تىٕيّی-4

 ط٘تيه ایٕٙی-5

 ط٘تيه ا٘ؼب٘ی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ط٘تيه ِٔٛىِٛی-   صیؼت ؿٙبػی

 (415)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت فبسع 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

30525

 آ٘ضیِٕٛٛطی-1

 ثيٛؿيٕی پشٚتئيٗ ٞبٚاػيذٞبی ٘ٛوّئيه-2

 ثيٛؿيٕی ِيپيذٞبٚلٙذٞب-3

 وٙتشَ ٔتبثِٛيؼٓ-4

 صیؼت ؿٙبػی ِٔٛىِٛی پيـشفتٝ-5

 ٘ظشی ٚػّٕی-سٚؿٟبی ثيٛؿيٕی -6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ثيٛؿيٕی

1 

1 

1 

1 

1 

2 

30528

 ثيِٛٛطی دسیب-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 اوِٛٛطی دسیب-3

 آالیٙذٜ ٞبی دسیبیی ٚآثضیبٖ-4

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ثْٛ ؿٙبػی دسیب-   صیؼت ؿٙبػی دسیب

3 

3 

2 

30531

 صیؼت ؿٙبػی آثضیبٖ-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 اوِٛٛطی دسیب-3

 فيضیِٛٛطی آثضیبٖ-4

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت خب٘ٛساٖ دسیب-   صیؼت ؿٙبػی دسیب 

3 

2 

2 

30532

 تبوؼٛ٘ٛٔی خذیذ-1

 اوِٛٛطی پٛؿؾ ٞبی ٌيبٞی-2

 صیؼت ؿٙبػی تىٛیٙی دسٌيبٞبٖ-3

 یبختٝ ؿٙبػی ٚثبفت ؿٙبػی ٔمبیؼٝ ای-4

 ٔتبثِٛيؼٓ ٌيبٞی-5

 خزة ٚا٘تمبَ-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ػيؼتٕبتيه ٌيبٞی-   صیؼت ؿٙبػی

2 

1 

1 

1 

1 

2 

30535

38



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 تبوؼٛ٘ٛٔی خذیذ-1

 اوِٛٛطی پٛؿؾ ٞبی ٌيبٞی-2

 صیؼت ؿٙبػی تىٛیٙی دسٌيبٞبٖ-3

 یبختٝ ؿٙبػی ٚثبفت ؿٙبػی ٔمبیؼٝ ای-4

 ٔتبثِٛيؼٓ ٌيبٞی-5

 خزة ٚا٘تمبَ-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ ػِّٛی ٚ تىٛیٙی ٌيبٞی-   صیؼت ؿٙبػی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

30536

 فيضیِٛٛطی دػتٍبٜ ػلجی ٔشوضی-1

 فيضیِٛٛطی غـبػِّٛی-2

 صیؼت ؿٙبػی تىٛیٙی خب٘ٛسی-3

 خٙيٗ ؿٙبػی ٔمبیؼٝ ای ٟٔشٜ داساٖ ٚثی ٟٔشٌبٖ-4

 ثيٛػيؼتٕبتيه خب٘ٛسی-5

 ٌٛ٘ٝ ٌٚٛ٘ٝ صائی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت تىٛیٙی-   ػّْٛ خب٘ٛسی

 (415)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت فبسع 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

30544

 تبوؼٛ٘ٛٔی خذیذ-1

 اوِٛٛطی پٛؿؾ ٞبی ٌيبٞی-2

 صیؼت ؿٙبػی تىٛیٙی دسٌيبٞبٖ-3

 یبختٝ ؿٙبػی ٚثبفت ؿٙبػی ٔمبیؼٝ ای-4

 ٔتبثِٛيؼٓ ٌيبٞی-5

 خزة ٚا٘تمبَ-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (142)ٚاحذ دأغبٖ فيضیِٛٛطی ٌيبٞی-   صیؼت ؿٙبػی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (688)پشدیغ ػّْٛ ٚ تحميمبت دأغبٖ 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

30545

 صیؼت ؿٙبػی ػِّٛی پيـشفتٝ-1

  ٚ ٕٞب٘ٙذ ػبصیDNAػبختبس -2

 سٚ٘ٛیؼی ٚتشخٕٝ-3

 تٙظيٓ ثيبٖ طٖ-4

 ایٕٙی ؿٙبػی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ػِّٛی ٚ ِٔٛىِٛی-   صیؼت ؿٙبػی 

2 

2 

2 

1 

2 

30546

 اوِٛٛطی ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞب-1

 فيضیِٛٛطی ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٞب-2

 ٚیشٚع ؿٙبػی پيـشفتٝ-3

 ایٕٙی ؿٙبػی پيـشفتٝ-4

 ط٘تيه پشٚوبسیٛت ٞب-5

 ٔيىشٚثيِٛٛطی خبن-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (157)ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕبَ ٔيىشٚثيِٛٛطی-   صیؼت ؿٙبػی 

 (193)ٚاحذ خٟشْ 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (415)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت فبسع 

 (115)ٚاحذ وشج 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

30548

 فيضیه دسیب-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 دیٙبٔيه اليب٘ٛػٟب-3

 ٔىب٘يه ػيبالت-4

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   فيضیه  دسیب

3 

3 

2 

30604

39



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 دیٙبٔيه خٛ-1

 فيضیه خٛ-2

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-3

 ٞٛاؿٙبػی ٕٞذیذی-4

 ٔذِؼبصی ػذدی خٛ ٚ اليب٘ٛع-5

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٞٛاؿٙبػی

2 

2 

1 

1 

30702

 آ٘بِيضسیبضی-1

 احتٕبَ پيـشفتٝ-2

 1ٚ2اػتٙجبط آٔبسی -3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   آٔبس

2 

2 

1 

30801

ٌشٜٚ  فٙی ٟٔٙذػی                    

 ٔذاسٞبی اِىتشیىی-1

 سیبضيبت ٟٔٙذػی-2

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-3

 تئٛسی ٚ تىِٙٛٛطی ػبخت لغؼبت ٘يٕٝ ٞبدی-4

 عشاحی ٔذاسٞبی ٔدتٕغ خغی-5

 (121)ٚاحذ اسان اِىتشٚ٘يه-   ٟٔٙذػی ثشق

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

3 

3 

2 

4 

4 

40101

 سیبضيبت ٟٔٙذػی-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 ٔىب٘يه ػيبالت دسػيؼتٕٟبی ثيِٛٛطیىی-3

 ثيٛٔىب٘يه ػٕٛٔی-4

 اخضاء ٔحذٚد-5

 ٔىب٘يه ٔحيظ ٞبی پيٛػتٝ-6

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ثيٛٔىب٘يه- ٟٔٙذػی  پضؿىی  * 

3 

4 

4 

3 

3 

40109

6 یا 5اًتخاب یک درس اس درٍس : بیَهکاًیک -درٍس اًتخابی رشتِ هٌْذسی پششکی

 ٔذاسٞبی اِىتشیىی-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 سیبضيبت ٟٔٙذػی-3

 اثضاسدليك پضؿىی-4

 پشداصؽ ػيٍٙبِٟبی دیديتبَ-5

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ثيٛاِىتشیه-   ٟٔٙذػی  پضؿىی  

2 

3 

4 

4 

40111

 فّضات ٚوبسثشدآٟ٘بدسپضؿىی-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 سیبضيبت ٟٔٙذػی-3

 ػشأيىٟب ٚوبسثشدآٟ٘بدسپضؿىی-4

 پّيٕشٞب ٚوبسثشدآٟ٘بدسپضؿىی-5

 صیؼت ػبصٌبسی-6

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ثيٛٔٛاد-  ٟٔٙذػی پضؿىی

2 

2 

3 

4 

3 

40118

40



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ٔذاس-1

 سیبضيبت ٟٔٙذػی-2

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-3

  ٚ ٔبؿيIIٗثشسػی -4

 دیٙبٔيه ػيؼتٓ ٚ تئٛسی خبٔغ-5

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٟٔٙذػی ثشق ـ لذست

3 

2 

4 

4 

40123

 ٔذاس-1

 سیبضيبت ٟٔٙذػی-2

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-3

 وٙتشَ خغی-4

 وٙتشَ ٔذسٖ-5

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت وٙتشَ ٚ ػيؼتٓ-   ٟٔٙذػی ثشق

3 

2 

4 

4 

40144

 ٔذاسٞبی اِىتشیىی-1

 سیبضيبت ٟٔٙذػی-2

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-3

 اِىتشٚٔغٙبعيغ یب پشداصؽ ػيٍٙبَ دیديتبَ-4

 اِىتشٚٔغٙبعيغ پيـشفتٝ یب فشآیٙذٞبی اتفبلی-5

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٔخبثشات-   ٟٔٙذػی ثشق 

3 

2 

4 

4 

40145

 سیبضيبت-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 تشٔٛدیٙبٔيه-3

 عشاحی ساوتٛسٞبی ؿيٕيبیی-4

 ا٘تمبَ حشاست-5

 ٔىب٘يه ػيبالت-6

 ا٘تمبَ خشْ ٚػّٕيبت ٚاحذ-7

 پذیذٜ ا٘تمبَ ثيِٛٛطیىی-8

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٟٔٙذػی  ؿيٕی* 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

40201

8 تا 3اًتخاب چْار درس اس درٍس : درٍس اًتخابی  رشتِ هٌْذسی شیوی 

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-1

 سیبضيبت ٟٔٙذػی-2

 ٔىب٘يه حشاست ٚػيبالت-3

 آة ٚ فبضالة-4

 آِٛدٌی  ٞٛا ٚ سٚؽ ٞبی وٙتشَ آٖ-5

 آِٛدٌی ٞبی ٔحيظ صیؼت-6

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٟٔٙذػی ٔحيظ  صیؼت

3 

2 

2 

2 

2 

40227

 آٔبسٚاحتٕبَ-1

 2تحميك دسػّٕيبت-2

 التلبدٟٔٙذػی پيـشفتٝ-3

 عشاحی ػيؼتٕٟبی كٙؼتی-4

 ثش٘بٔٝ سیضی تِٛيذٚوٙتشَ ٔٛخٛدیٟب-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

ثش٘بٔٝ سیضی ٚٔذیشیت-  ٟٔٙذػی كٙبیغ

 تِٛيذ

 (141)ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛة 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (214)ٚاحذ لضٚیٗ 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

40311

41



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 تحميك دس ػّٕيبت پيـشفتٝ-1

 آٔبس ٚ احتٕبالت ٟٔٙذػی-2

 ػيؼتٓ ٞبی اعالػبتی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٔذیشیت تِٛيذ-5

 (141)ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛة اتٛٔبػيٖٛ-  ٟٔٙذػی كٙبیغ

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

1 

1 

1 

1 

40312

 آٔبس-1

 2تحميك دسػّٕيبت -2

 التلبد-3

 تئٛسیٟبی ٔذیشیت-4

 سیبضيبت ػٕٛٔی-5

 ثش٘بٔٝ سیضی تِٛيذ ٚ ٔذیشیت ٔٛخٛدی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

تحميك دسػّٕيبت -  ٟٔٙذػی كٙبیغ

ٟٚٔٙذػی ػيؼتٓ

 (141)ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛة 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

40313

 سیبضيبت-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 ٞيذسِٚيه پيـشفتٝ-3

 ٞيذسِٚيه خشیبٖ آة دسٔحيغٟبی ٔتخّخُ-4

 ٞيذسِٚٛطی پيـشفتٝ-5

 (121)ٚاحذ اسان آة-  ٟٔٙذػی ػٕشاٖ 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

1 

1 

1 

1 

1 

40402

 سیبضيبت-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 دیٙبٔيه ػبصٜ ٞب-3

 تحّيُ ػبصٜ ٞب-4

 ٟٔٙذػی صِضِٝ ٚتحّيُ خغشصِضِٝ-5

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٟٔٙذػی  صِضِٝ-   ٟٔٙذػی ػٕشاٖ 

1 

4 

3 

4 

40426

 اكَٛ ٚٔمشسات پيٕبٖ-1

 ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ پشٚطٜ-2

 سٚؽ ػبخت-3

 ٔذیشیت ٔبؿيٗ آالت-4

 ٔذیشیت وبسٌبٜ ٚ ایٕٙی-5

 تحّيُ ػيؼتٕٟبی ٟٔٙذػی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

ٟٔٙذػی ٚ ٔذیشیت -   ٟٔٙذػی ػٕشاٖ 

ػبخت

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

40436

 سیبضيبت-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 ٔىب٘يه خبن پيـشفتٝ-3

 دیٙبٔيه خبن-4

 ٟٔٙذػی پی پيـشفتٝ-5

 (121)ٚاحذ اسان خبن-  ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

2 

1 

3 

3 

3 

40457

 سیبضيبت-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 تحّيُ ػبصٜ ٞب-3

 دیٙبٔيه ػبصٜ ٞب-4

 ٟٔٙذػی صِضِٝ ٚتحّيُ خغشصِضِٝ-5

 (121)ٚاحذ اسان ػبصٜ-   ٟٔٙذػی ػٕشاٖ 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (568)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت اكفٟبٖ 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

2 

1 

3 

4 

4 

40471

42



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 سیبضيبت ٟٔٙذػی پيـشفتٝ-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 وب٘ٝ آسایی پيـشفتٝ-3

 ٞيذسٚٔتبِٛسطی پيـشفتٝ-4

 وٙتشَ ٚ ٔذَ ػبصی ػيؼتٓ ٞبی وب٘ٝ آسایی-5

 ٔىب٘يه ػًٙ پيـشفتٝ-6

 عشاحی حفبسی ٞبی پيـشفتٝ سٚثبص-7

 عشاحی حفبسی ٞبی پيـشفتٝ صیشصٔيٙی-8

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٟٔٙذػی  ٔؼذٖ* 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

40510

8 تا 3اًتخاب سِ درس اس درٍس : درٍس اًتخابی رشتِ هٌْذسی هعذى 

 سیبضيبت-1

 سٚؽ ٔحبػجبت ػذدی ٚاخضأحذٚد-2

 دسٚع عشاحی-3

 ٔمبٚٔت ٔلبِح ٚ االػتيؼيتٝ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 ٔىب٘يه ٔحيغٟبی پيٛػتٝ-6

 دیٙبٔيه ٚاستؼبؿبت-7

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت عشاحی  خبٔذات-  ٟٔٙذػی ٔىب٘يه 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

40602

 سیبضيبت پيـشفتٝ-1

 CFDسٚؽ ٔحبػجبت ػذدی ٚٔىب٘يه ػيبالت ٔحبػجبتی -2

 تشٔٛدیٙبٔيه پيـشفتٝ-3

 ا٘تمبَ حشاست پيـشفتٝ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 ٔىب٘يه ٔحيظ پيٛػتٝ-6

 دیٙبٔيه ػيبالت پيـشفتٝ-7

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت تجذیُ ا٘شطی-   ٟٔٙذػی ٔىب٘يه 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

40664

 سیبضيبت ٟٔٙذػی پيـشفتٝ-1

 تشٔٛدیٙبٔيه پيـشفتٝ-2

 خٛاف فيضیىی ٔٛاد-3

 خٛاف ٔىب٘يىی ٔٛاد-4

 سٚؽ ٘ٛیٗ ٔغبِؼٝ ٔٛاد-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٟٔٙذػی ٔتبِٛسطی ٚ ٔٛاد

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

40733

 سیبضيبت ػبِی-1

 آٔبس-2

 تئٛسی ػبختٕبٖ پبسزٝ-3

 ٔىب٘يه ػبختٕب٘ی ٘خ-4

 فيضیه اِيبف پيـشفتٝ-5

 دیٙبٔيه ٘خ-6

 وبٔپيٛتش-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت تىِٙٛٛطی ٘ؼبخی-   ٟٔٙذػی ٘ؼبخی 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

40803

43



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 سیبضيبت ػبِی-1

 آٔبس-2

 تىِٙٛٛطی تِٛيذاِيبف پيـشفتٝ-3

 فيضیه اِيبف پيـشفتٝ-4

 ؿيٕی فيضیه خزة سً٘-5

 وبٔپيٛتش-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ؿيٕی ٘ؼبخی-   ٟٔٙذػی ٘ؼبخی

 (105)ٚاحذ یضد 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

40818

 (2پبیٍبٜ دادٜ ٞب ٚپبیٍبٜ دادٜ ٞبی)پبیٍبٜ دادٜ ٞب-1

 (2ػيؼتٓ ػبُٔ ٚػيؼتٓ ػبُٔ)ػيؼتٓ ػبُٔ-2

 (2ٟٔٙذػی ٘شْ افضاس ٟٚٔٙذػی ٘شْ افضاس)ٟٔٙذػی ٘شْ افضاس-3

 (عشاحی اٍِٛسیتٓ ٚاٍِٛسیتٕٟبی ٔٛاصی)عشاحی اٍِٛسیتٓ -4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

ػيؼتٓ ٞبی ٘شْ -  ٟٔٙذػی وبٔپيٛتش

افضاسی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (214)ٚاحذ لضٚیٗ 

3 

2 

3 

2 

2 

41015

ؿجىٝ ٞبی وبٔپيٛتشی ٚؿجىٝ ٞبی)ؿجىٝ ٞبی وبٔپيٛتشی -1

 (وبٔپيٛتشی پيـشفتٝ

 (ٔؼٕبسی وبٔپيٛتشٚٔؼٕبسی وبٔپيٛتشپيـشفتٝ)ٔؼٕبسی وبٔپيٛتش-2

3-VLSI ( ٝپيـشفتVLSIٚ VLSI) 

 آصٖٔٛ پزیشی ٚتحُٕ پزیشی خغب-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٔؼٕبسی وبٔپيٛتش-   ٟٔٙذػی وبٔپيٛتش

 

1 

1 

1 

1 

41020

 ٞٛؽ ٔلٙٛػی ٚٞٛؽ ٔلٙٛػی پيـشفتٝ-1

فبصی ٚ پشداصؽ- ؿجىٝ ٞبی ػلجی  )ػيؼتٓ ٞبی ٞٛؿٕٙذ -2

 (تىبّٔی 

 سیبضيبت ٟٔٙذػی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 5 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٞٛؽ ٔلٙٛػی-  ٟٔٙذػی وبٔپيٛتش

5 

 

4 

4 

41021

 سیبضيبت پيـشفتٝ-1

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-2

 آئشٚدیٙبٔيه ٔبدٖٚ كٛت-3

 1دیٙبٔيه ػيبالت ػذدی -4

 اكَٛ خّٛثش٘ذٌی پيـشفتٝ-5

 تحّيُ ػبصٜ پيـشفتٝ-6

 سٚؽ اخضای ٔحذٚد-7

 ٔىب٘يه پشٚاص ٚ وٙتشَ پيـشفتٝ-8

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٟٔٙذػی ٞٛافضب

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

41106

 سیبضی-1

 تئٛسی ساوتٛسٞبی ٞؼتٝ ای-2

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-3

 ا٘تمبَ حشاست ٞؼتٝ ای-4

 تىِٙٛٛطی ٘يشٌٚبٜ ٞبی ٞؼتٝ ای-5

 دیٙبٔيه ساوتٛس-6

 زشخٝ ػٛخت ٞؼتٝ ای-7

ٟٔٙذػی ا٘شطی  - ٟٔٙذػی ٞؼتٝ ای * 

ٞؼتٝ ای

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

41201

7 تا 4اًتخاب دٍ درس اس درٍس : هٌْذسی اًزصی ّستِ ای-درٍس اًتخابی رشتِ هٌْذسی ّستِ ای
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 سیبضی-1

 فيضیه ثٟذاؿت-2

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-3

 حفبػ ػبصی-4

 آؿىبسػبصی ٚدٚصیٕتشی-5

 دػتٍبٜ ٞبی پشتٛپضؿىی-6

ٟٔٙذػی - ٟٔٙذػی  ٞؼتٝ ای  * 

پشتٛپضؿىی

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

3 

1 

3 

3 

3 

41203

6 تا 4اًتخاب دٍ درس اس درٍس : هٌْذسی پزتَپششکی -درٍس اًتخابی رشتِ هٌْذسی ّستِ ای

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-1

 تحّيُ ػيؼتٓ ٞبی ا٘شطی-2

 سیبضيبت ٟٔٙذػی ٚ ٔحبػجبت ػذدی-3

 تشٔٛدیٙبٔيه ٚ ا٘تمبَ حشاست-4

 وٙتشَ ثٟيٙٝ ػيؼتٓ ٞبی التلبدی-5

 ػٛخت ٚاحتشاق پيـشفتٝ-6

 تىِٙٛٛطی پيٙر ٚتحّيُ خشیبٖ اٌضسطی-7

 ثش٘بٔٝ سیضی سیبضی پيـشفتٝ-8

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٟٔٙذػی ػيؼتٕٟبی ا٘شطی

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

41306

ٌشٜٚ  وـبٚسصی ٚ ٔٙبثغ عجيؼی         

 التلبدخشد-1

 التلبدوالٖ-2

 التلبدػٙدی-3

 ٔذیشیت وـبٚسصی-4

 ػيبػت ٚ تٛػؼٝ وـبٚسصی-5

 التلبدسیبضی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   التلبد وـبٚسصی

2 

3 

3 

3 

2 

3 

50205

 تشٚیح وـبٚسصی-1

 آٔٛصؽ وـبٚسصی-2

 آٔٛصؿٟبی ٔؼتٕش-3

 خبٔؼٝ ؿٙبػی تٛػؼٝ-4

 آٔبساختٕبػی-5

 ٔذیشیت ثش٘بٔٝ ٞبی تشٚیدی ٚآٔٛصؿی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   تشٚیح  ٚ آٔٛصؽ  وـبٚسصی

3 

1 

1 

2 

2 

3 

50206

 ط٘تيه وٕی-1

 اكالح ٘جبتبت تىٕيّی-2

 ط٘تيه ػٕٛٔی ٚتىٕيّی-3

 آٔبسٚثيٛٔتشی-4

 عشح آصٔبیـبت-5

 اكَٛ اكالح ٘جبتبت-6

 ػيتٛط٘تيه-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   اكالح  ٘جبتبت

3 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

50207
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 فيضیِٛٛطی ٌيبٞبٖ صساػی-1

 اوِٛٛطی ٌيبٞبٖ صساػی-2

 عشح آصٔبیـٟبی وـبٚسصی-3

 ٌيبٞبٖ ػّٛفٝ ای ٚكٙؼتی-4

 تىِٙٛٛطی ثزس-5

 غالت ٚدیٕىبسی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (170)ٚاحذ تبوؼتبٖ   صساػت

 (102)ٚاحذ تجشیض 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت خٛصػتبٖ

(232) 

 (129)ٚاحذ فيشٚصآثبد 

 (115)ٚاحذ وشج 

 (173)ٚاحذ ٌشٌبٖ 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

50208

 ػيؼتٕبتيه حـشات ٚػبیشخب٘ٛساٖ-1

 ٔٛسفِٛٛطی حـشات-2

 فيضیِٛٛطی حـشات-3

 اوِٛٛطی حـشات-4

 سفتبسؿٙبػی حـشات-5

 سٚؿٟبی ٔجبسصٜ ٚٔذیشیت وٙتشَ آفبت-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 (121)ٚاحذ اسان   حـشٜ  ؿٙبػی  وـبٚسصی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (415)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت فبسع 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

50209

 تٛػؼٝ وـبٚسصی-1

 تٛػؼٝ التلبدی-2

 تشٚیح ٚتٛػؼٝ سٚػتبیی-3

 آٔبساختٕبػی-4

 اسصؿيبثی پشٚطٜ-5

 ٔجب٘ی ػيبػت ٌزاسی تٛػؼٝ وـبٚسصی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   تٛػؼٝ وـبٚسصی

2 

2 

2 

1 

2 

2 

50214

 ؿيٕی خبن-1

 وب٘ی ٞبی سع-2

 حبكّخيضی خبن-3

 ساثغٝ آة ٚخبن ٌٚيبٜ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (175) (خٛساػٍبٖ)ٚاحذ اكفٟبٖؿيٕی ٚ حبكّخيضی خبن-  خبوـٙبػی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت خٛصػتبٖ

(232) 

2 

1 

2 

2 

1 

50217

 پيذایؾ ٚسدٜ ثٙذی خبن-1

 وب٘يٟبی سع-2

 اسصیبثی تٙبػت اساضی-3

 طئٛٔٛسفِٛٛطی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

پيذایؾ، سدٜ ثٙذی ٚ -  خبوـٙبػی

اسصیبثی خبن

 (175) (خٛساػٍبٖ)ٚاحذ اكفٟبٖ

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

1 

2 

1 

1 

50218

 سیبضيبت-1

 فشػبیؾ ٚحفبظت خبن-2

 فيضیه خبن-3

 ساثغٝ آة ٚخبن ٌٚيبٜ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (175) (خٛساػٍبٖ)ٚاحذ اكفٟبٖفيضیه ٚ حفبظت خبن-  خبوـٙبػی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

1 

2 

2 

2 

1 

50219
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 فيضیِٛٛطی ٌيبٞی ٚ تىثيش ٌيبٞبٖ-1

 ٔٛادتٙظيٓ وٙٙذٜ سؿذٌيبٞی-2

 سیضاصدیبدی-3

 ٌيبٜ ؿٙبػی ٚ تغزیٝ ٌيبٞبٖ دس ثبغجب٘ی-4

 وـت ٚپشٚسؽ ٌيبٞبٖ داسٚیی،ادٚیٝ ای ٚ٘ٛؿبثٝ ای-5

 اكالح ٌيبٞبٖ داسٚیی،ادٚیٝ ای ٚ٘ٛؿبثٝ ای-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

ٌيبٞبٖ داسٚیی ، ادٚیٝ ای-  ػّْٛ ثبغجب٘ی

 ٚ ٘ٛؿبثٝ ای

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

50220

 فيضیِٛٛطی ٌيبٞی ٚ تىثيش ٌيبٞبٖ-1

 ٔٛادتٙظيٓ وٙٙذٜ سؿذٌيبٞی-2

 سیضاصدیبدی-3

 ٌيبٜ ؿٙبػی ٚ تغزیٝ ٌيبٞبٖ دس ثبغجب٘ی-4

 ٔيٜٛ وبسی-5

 اكالح دسختبٖ ٔيٜٛ-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٔيٜٛ وبسی-   ػّْٛ ثبغجب٘ی 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

50221

 فيضیِٛٛطی ٌيبٞی ٚ تىثيش ٌيبٞبٖ-1

 ٔٛادتٙظيٓ وٙٙذٜ سؿذٌيبٞی-2

 سیضاصدیبدی-3

 ٌيبٜ ؿٙبػی ٚ تغزیٝ ٌيبٞبٖ دس ثبغجب٘ی-4

 ػجضی وبسی-5

 اكالح ػجضی ٞب-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ػجضی وبسی-   ػّْٛ ثبغجب٘ی

2 

2 

2 

3 

3 

3 

50222

 فيضیِٛٛطی ٌيبٞی ٚ تىثيش ٌيبٞبٖ-1

 ٔٛادتٙظيٓ وٙٙذٜ سؿذٌيبٞی-2

 سیضاصدیبدی-3

 ٌيبٜ ؿٙبػی ٚ تغزیٝ ٌيبٞبٖ دس ثبغجب٘ی-4

 ٌّىبسی-5

 اكالح ٌيبٞبٖ صیٙتی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت ٌيبٞبٖ صیٙتی-   ػّْٛ ثبغجب٘ی 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

50223

 سیبضيبت-1

 ٞيذسِٚيه-2

 ٔىب٘يه خبن-3

 عشاحی ػيؼتٕٟبی آثيبسی-4

 ػبختٕبٟ٘بی تٛصیغ ٚا٘تمبَ آة-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ػبصٜ ٞبی آثی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت خٛصػتبٖ

(232) 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

50227

 ؿيٕی خبن-1

 وب٘ی ٞبی سع-2

 حبكّخيضی خبن-3

 ساثغٝ آة ٚ خبن ٌٚيبٜ-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

ثيِٛٛطی ٚ ثيٛتىِٙٛٛطی -   خبوـٙبػی

خبن

 2 (175) (خٛساػٍبٖ)ٚاحذ اكفٟبٖ

1 

2 

2 

1 

50228
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1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 خٍّٙذاسی ٚا٘ذاصٜ ٌيشی خٍُٙ-1

 خٍُٙ ؿٙبػی-2

 اوِٛٛطی خٍُٙ-3

 ػّْٛ ٟٚٔٙذػی خٍُٙ-4

 حٕبیت ٚثٟذاؿت خٍُٙ-5

 التلبد،ٔذیشیت ٚػيبػت خٍُٙ-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ػّْٛ خٍُٙ

3 

3 

2 

3 

2 

3 

50231

 حفبظت ٚاكالح زٛة-1

 وبغز ػبصی-2

 فشآیٙذٞبی كٙبیغ زٛة-3

 التلبدتِٛيذزٛة-4

 ٚػبیُ ٚسٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌيشی دسكٙبیغ زٛة-5

 ٔذیشیت ٚحؼبثذاسی كٙبیغ زٛة-6

 ؿٙبخت زٛثٟبی تدبستی خٟبٖ-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ػّْٛ ٚ كٙبیغ زٛة

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 

50234

 اكَٛ ٟٔٙذػی كٙبیغ غزایی-1

 اكَٛ ٍٟ٘ذاسی ٔٛادغزایی ٚ كٙبیغ وٙؼشٚ-2

 ؿيٕی ٔٛادغزایی-3

ٔيىشٚثيِٛٛطی ٔٛاد غزایی ، ٔيىشٚثيِٛٛطی كٙؼتی ٚ ثيٛ-4

 تىِٙٛٛطی دس كٙبیغ غزایی

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 سٚغٗ ٚ ٌٛؿت-تىِٙٛٛطی كٙبیغ غزایی-6

 لٙذ ٚ غالت-تىِٙٛٛطی كٙبیغ غزایی-7

 ؿيش-تىِٙٛٛطی كٙبیغ غزایی-8

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ػّْٛ ٚ كٙبیغ غزایی

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

50235

 حفبظت خبن-1

 ٔذیشیت حٛصٜ ٞبی آثخيض-2

 ٞيذسِٚٛطی-3

 طئٛٔٛسفِٛٛطی-4

 وٙتشَ ػيالة ٚٔذیشیت ٔٙبثغ آة-5

 ثشف ٚثٟٕٗ-6

 ػبص٘ذ ٞبی دٚساٖ زٟبسْ-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 1 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آثخيضداسی

1 

1 

1 

3 

3 

2 

3 

50236

 التلبدخشد-1

 التلبدوالٖ-2

 التلبدػٙدی-3

 ٔذیشیت وـبٚسصی-4

 ػيبػت ٚ تٛػؼٝ وـبٚسصی-5

 التلبدسیبضی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 2 (198)ٚاحذ ٔشٚدؿت التلبد ٔٙبثغ عجيؼی-   التلبد وـبٚسصی 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

50253

48



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 سیبضيبت-1

 ٞيذسِٚيه ٚٞيذسِٚٛطی-2

 ػيؼتٕٟبی آثيبسی-3

 ٟٔٙذػی صٜ وـی-4

 ساثغٝ آة ٚخبن ٌٚيبٜ-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   آثيبسی ٚ  صٜ وـی

2 

3 

3 

3 

1 

50304

 عشاحی ٔبؿيٟٙبی وـبٚسصی-1

 سٚؿٟب ٚ اثضاس ا٘ذاصٜ ٌيشی-2

 آصٖٔٛ ٚاسصیبثی ٔبؿيٟٙبی وـبٚسصی-3

 سیبضيبت-4

 ٔمبٚٔت ٔلبِح-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٔىب٘يه  ٔبؿيٟٙبی  وـبٚسصی

2 

3 

2 

2 

3 

50310

 آصٖٔٛ ٚاسصیبثی ٔبؿيٟٙبی وـبٚسصی-1

 سٚؿٟب ٚ تدٟيضات ا٘ذاصٜ ٌيشی-2

 تحّيُ ػيؼتٕٟبی ٔىب٘يضٜ وـبٚسصی-3

 ٔذیشیت ٔلشف ا٘شطی دسوـبٚسصی-4

 ضبیؼبت ٚثبصیبفت ٔٛادوـبٚسصی-5

 ا٘تخبة ٚوبسثشدٔبؿيٟٙبی وـبٚسصی-6

 ا٘تمبَ ٔٛادوـبٚسصی-7

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-8

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٔىب٘يضاػيٖٛ  وـبٚسصی

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

50313

 (وّی ٚػٕٛٔی)تىثيشٚپشٚسؽ آثضیبٖ-1

 ٔذیشیت ثٟذاؿتی ٔضاسع پشٚسؿی-2

 فيضیِٛٛطی آثضیبٖ-3

 ٞيذسٚؿيٕی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 (114)ٚاحذ ثٙذسػجبع   تىثيش ٚ پشٚسؽ آثضیبٖ

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

3 

3 

3 

2 

2 

50330

 سیبضيبت-1

 ٞيذسِٚيه ٚٔٙبثغ آة-2

 ٞيذسِٚٛطی ٚٞٛاؿٙبػی-3

 آٔبسٚاحتٕبالت-4

 صٔيٗ ؿٙبػی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ٟٔٙذػی ٔٙبثغ آة

2 

3 

3 

2 

2 

50334

 ثيٛؿيٕی-1

 تغزیٝ ٘ـخٛاسوٙٙذٌبٖ-2

 فيضیِٛٛطی-3

 تغزیٝ عيٛس-4

 آٔبسٚعشح آصٔبیـٟب-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 (195)ٚاحذ ؿجؼتش   تغزیٝ داْ

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

50335

49



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ثيٛؿيٕی-1

 ط٘تيه خٕؼيت ٚوٕی-2

 فيضیِٛٛطی-3

 اكالح ٘ظادداْ-4

 سٚؿٟبی پيـشفتٝ آٔبسی-5

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-6

 2 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   اكالح ٘ظاد داْ

3 

2 

3 

3 

3 

50336

 اكَٛ ٟٔٙذػی كٙبیغ غزایی-1

 اكَٛ ٍٟٚ٘ذاسی ٔٛادغزایی ٚ كٙبیغ وٙؼشٚ-2

 ؿيٕی ٔٛادغزایی-3

ٔيىشٚثيِٛٛطی ٔٛادغزایی،ٔيىشٚثيِٛٛطی كٙؼتی-4

 ٚثيٛتىِٙٛٛطی دسكٙبیغ غزایی

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 سٚغٗ ٚ ٌٛؿت-تىِٙٛٛطی كٙبیغ غزایی-6

 لٙذ ٚ غالت-تىِٙٛٛطی كٙبیغ غزایی-7

 ؿيش-تىِٙٛٛطی كٙبیغ غزایی-8

تىِٙٛٛطی ٔٛاد-   ػّْٛ ٚ كٙبیغ غزایی 

 غزایی

 2 (127)ٚاحذ ػجضٚاس 

3 

3 

3 

 

3 

2 

2 

2 

50409

ٔشتغ)تدضیٝ ٚتحّيُ سٚؿٟبی ا٘ذاصٜ ٌيشی ٚاسصیبثی ٔشاتغ-1

 (داسی 

 تدضیٝ ٚتحّيُ اوٛػيؼتٓ ٞبی ٔشتؼی-2

 خبٔؼٝ ؿٙبػی ٌيبٞی-3

 احيبء ٔٙبعك خـه ٚ ٘يٕٝ خـه-4

 اكالح ٔشاتغ ٚ ؿٙبػبیی ٌيبٞبٖ ٔشتؼی-5

 ٔؼبئُ التلبدی ٚ اختٕبػی حٛصٜ ٞبی آثخيض-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ػّْٛ ٔشتغ

 

4 

2 

2 

3 

2 

3 

50517

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-1

 آِٛدٌی ٞبی ٔحيظ صیؼت-2

 اسصیبثی ٔحيظ صیؼت-3

 ؿٙبخت ٔحيظ صیؼت-4

 آِٛدٌی ٞبی كٙؼتی-5

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت آِٛدٌی ٔحيظ صیؼت-   ٔحيظ صیؼت 

2 

2 

2 

2 

50587

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-1

 آِٛدٌی ٞبی ٔحيظ صیؼت-2

 اوِٛٛطی ٔٙبثغ عجيؼی ٚ حيبت ٚحؾ-3

 ؿٙبخت ٔحيظ صیؼت-4

 ٔذیشیت پبسوٟب ٚ حيبط ٚحؾ-5

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت تٙٛع صیؼتی-   ٔحيظ صیؼت 

2 

2 

2 

2 

50588

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-1

 آِٛدٌی ٞبی ٔحيظ صیؼت-2

 آٔبیؾ ػشصٔيٗ-3

 ؿٙبخت ٔحيظ صیؼت-4

 اسصیبثی ٔحيظ صیؼت-5

 3 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت آٔبیؾ ٔحيظ صیؼت-   ٔحيظ صیؼت 

2 

2 

2 

2 

50589

50



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)نام و کذ رشته ها ،واحذهای دانشگاهی و مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی: (1)جذول شماره 

ٌشایؾ- سؿتٝ  ضشایتٔٛاد أتحب٘ی ٘بْ ٚ وذ ٚاحذٞبی دا٘ـٍبٞیوذسؿتٝ

 ثيٕبسیٟبی لبسزی ٌيبٞبٖ-1

 ثيٕبسیٟبی پشٚوبسیٛتی ٌيبٞبٖ-2

 ثيٕبسیٟبی ٚیشٚػی ٌيبٞبٖ-3

 ثيٕبسیٟبی ٕ٘بتذی ٌيبٞبٖ-4

 اكَٛ ٚسٚؿٟبی ٔجبسصٜ ثب ثيٕبسیٟبی ٌيبٞی-5

 سٚؿٟبی آٔبسی دسوـبٚسصی-6

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-7

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   ثيٕبسی  ؿٙبػی  ٌيبٞی

4 

4 

4 

4 

2 

3 

50607

ٌشٜٚ  ٞٙش                           

 فّؼفٝ غشة-1

 فّؼفٝ اػالٔی-2

 تبسیخ ٚٔجب٘ی ٞٙش-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 ػشفبٖ اػالٔی-5

 4 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت   فّؼفٝ ٞٙش

2 

2 

2 

2 

60146

 (آساءٚٔلبدیك)ؿٙبخت ٔؼٕبسی ایشاٖ-1

 (ایشاٖ ٚخٟبٖ)ؿٙبخت ٚتحّيُ ٔؼٕبسی ٔؼبكش-2

 ٔجب٘ی ٘ظشی ٔؼٕبسی-3

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-4

 عشاحی ٔؼٕبسی وٛتبٜ ٔذت-5

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی   ٔؼٕبسی

 (101)ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

1 

1 

1 

2 

3 

60206

 ٔؼّٛٔبت اختلبكی ؿٟشػبصی-1

 ٔجب٘ی ٘ظشی ٚسٚؿٟبی ؿٟشػبصی-2

 تبسیخ ؿٟشػبصی-3

 ٔغبِؼبت ٚیظٜ ؿٟشی-4

 صثبٖ تخللی اٍّ٘يؼی-5

 تٟيٝ اػىيغ ثشای یه عشح ٔٛضؼی یب ٔٛضٛػی ؿٟشػبصی-6

 (222)ٚاحذ أبسات ٔتحذٜ ػشثی   ؿٟشػبصی

 (123)ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحميمبت 

 (214)ٚاحذ لضٚیٗ 

 (150)ٚاحذ ٘دف آثبد 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

60214

51



1393با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)کذ و نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دوره دکتری تخصصی:(2)جذول شماره 

پصٍّطگاُ هَادٍاًرشي701

پصٍّطگاُ ػلَم اًساًي ٍهطالؼات فرٌّگي702

پصٍّطگاُ پليورايراى703

پصٍّطگاُ ػلَم ٍتىٌَلَشي دفاػي704

پصٍّطگاُ ػلَم زهيي ٍابستِ بِ سازهاى زهيي ضٌاسي وطَر705

پصٍّطگاُ فرٌّگ ٌٍّراسالهي سازهاى تبليغات اسالهي706

پصٍّطگاُ ساختواى ٍهسىي707

حَزُ ػلويِ لن708

ضْيذػباسپَر-داًطىذُ صٌؼت اب ٍبرق 709

داًطىذُ حفاظت ٍبْذاضت وار710

داًطىذُ رٍابط بيي الولل ٍزارت اهَرخارج711ِ

داًطىذُ صذاٍسيواي جوَْري اسالهي ايراى712

داًطىذُ ػلَم پسضىي جْرم713

داًطىذُ ػلَم پسضىي فسا714

داًطىذُ ػلَم پسضىي گٌاباد715

دادگستري-داًطىذُ ػلَم لضايي ٍخذهات اداري 716

داًطىذُ تىٌَلَشي َّاپيوائي وطَري717

داًطىذُ ػلَم پايِ داهغاى718

ٍزارت اهَرالتصادي ٍدارايي-داًطىذُ اهَرالتصادي 719

داًطىذُ اطالػات720

داًطىذُ ػلَم اًتظاهي ًيرٍي اًتظاهي جوَْري اسالهي ايراى721

واربردي پست ٍهخابرات-داًطىذُ ػلوي 722

داًطىذُ پرستاري باًه هلي723

داًطىذُ پرستاري ًيرٍي زهيٌي ارتص جوَْري اسالهي ايراى724

داًطىذُ پرستاري ًيرٍي َّايي ارتص جوَْري اسالهي ايراى725

داًطىذُ تربيت هؼلن لراى هجيذ726

داًطىذُ ٍستادارتص جوَْري اسالهي ايراى727

داًطىذُ پسضىي فاطويِ لن728

داًطىذُ فرهاًذّي ٍستادسپاُ پاسذاراى اًمالب اسالهي729

داًطىذُ اصَل الذيي730

داًطىذُ ػلَم پسضىي سبسٍار731

داًطىذُ تربيت دبيرفٌي ٍحرفِ اي هيرزاوَچه خاى732

داًطگاُ اران733

داًطگاُ ارٍهي734ِ

داًطگاُ اصفْاى735

ض-داًطگاُ السّرا736

ًساجا-ع -داًطگاُ افسري اهام ػلي 737

ع-داًطگاُ اهام حسيي 738

ع-داًطگاُ اهام صادق 739

داًطگاُ ايالم740

لن-ع -داًطگاُ بالرالؼلَم 741

ّوذاى-داًطگاُ بَػلي سيٌا742

داًطگاُ بيرجٌذ743

رُ-داًطگاُ بيي الوللي اهام خويٌي 744

داًطگاُ پيام ًَر745

داًطگاُ تبريس746

داًطگاُ تربيت دبيرضْيذرجائي747

داًطگاُ تربيت هذرض748

تبريس-داًطگاُ تربيت هؼلن 749

تْراى-داًطگاُ تربيت هؼلن 750

سبسٍار-داًطگاُ تربيت هؼلن 751

داًطگاُ تْراى752

بَضْر-داًطگاُ خليج فارض 753

داًطگاُ رازي ورهاًطا754ُ

داًطگاُ زًجاى755

داًطگاُ سوٌاى756

داًطگاُ سيستاى ٍبلَجستاى757

داًطگاُ ضاّذ758

داًطگاُ ضاّرٍد759

داًطگاُ ضْرورد760

داًطگاُ ضْيذباٌّرورهاى761

داًطگاُ ضْيذبْطتي762

داًطگاُ چوراى اَّاز763

داًطگاُ ضيراز764

داًطگاُ صٌؼت ًفت765

داًطگاُ صٌؼتي اصفْاى766

داًطگاُ صٌؼتي اهيروبير767

داًطگاُ صٌؼتي خَاجِ ًصيرالذيي طَسي768

داًطگاُ صٌؼتي سٌْذتبريس769

داًطگاُ صٌؼتي ضريف770

داًطگاُ صٌؼتي هاله اضتر771

داًطگاُ ػالهِ طباطبائي772

داًطگاُ ػلن ٍصٌؼت ايراى773

هطْذ-داًطگاُ ػلَم اسالهي رضَي 774

لن-رُ -هفيذ-دارالؼلن -داًطگاُ ػلَم اًساًي 775

داًطگاُ ػلَم بْسيستي ٍتَاًبخطي776

داًطگاُ ػلَم پسضىي اران777

داًطگاُ ػلَم پسضىي اردبيل778

داًطگاُ ػلَم پسضىي اٍرهي779ِ

داًطگاُ ػلَم پسضىي اصفْاى780

داًطگاُ ػلَم پسضىي اَّاز781

داًطگاُ ػلَم پسضىي ايراى782

داًطگاُ ػلَم پسضىي ايالم783

داًطگاُ ػلَم پسضىي بابل784

داًطگاُ ػلَم پسضىي بٌذرػباض785

ػج-داًطگاُ ػلَم پسضىي بميِ اهلل 786

داًطگاُ ػلَم پسضىي بَضْر787

داًطگاُ ػلَم پسضىي بيرجٌذ788

داًطگاُ ػلَم پسضىي تبريس789

داًطگاُ ػلَم پسضىي تْراى790

داًطگاُ ػلَم پسضىي رفسٌجاى791

داًطگاُ ػلَم پسضىي زاّذاى792

داًطگاُ ػلَم پسضىي زًجاى793

داًطگاُ ػلَم پسضىي سوٌاى794

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضاّرٍد795

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضْرورد796

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضْيذبْطتي797

داًطگاُ ػلَم پسضىي ضيراز798

داًطگاُ ػلَم پسضىي لسٍيي799

داًطگاُ ػلَم پسضىي واضاى800

داًطگاُ ػلَم پسضىي وردستاى801

داًطگاُ ػلَم پسضىي ورهاى802

داًطگاُ ػلَم پسضىي ورهاًطا803ُ

داًطگاُ ػلَم پسضىي گرگاى804

داًطگاُ ػلَم پسضىي گيالى805

داًطگاُ ػلَم پسضىي لرستاى806

داًطگاُ ػلَم پسضىي هازًذراى807

داًطگاُ ػلَم پسضىي هطْذ808

داًطگاُ ػلَم پسضىي ّوذاى809

داًطگاُ ػلَم پسضىي ياسَج810

داًطگاُ ػلَم پسضىي يسد811

داًطگاُ ػلَم وطاٍرزي ٍهٌابغ طبيؼي گرگاى812

داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى َّايي ضْيذستاري813

داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى فارابي814

داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى هازًذراى815

داًطگاُ فردٍسي هطْذ816

داًطگاُ لن817

داًطگاُ واضاى818

داًطگاُ وردستاى819

داًطگاُ گيالى820

داًطگاُ لرستاى821

داًطگاُ هازًذراى822

داًطگاُ هحمك اردبيلي823

رفسٌجاى-ػج -داًطگاُ ٍلي ػصر824

داًطگاُ ّرهسگاى825

داًطگاُ ٌّر826

داًطگاُ يسد827

سازهاى هذيريت صٌؼتي828

ًَضْر-هجتوغ داًطگاّي ػلَم دريايي 829

هجتوغ اهَزضي ػالي لن830

هجتوغ اهَزضي ػالي ياسَج831

هروساهَزش ػالي تربيت هربي ػميذتي سياسي سپاُ پاسذاراى832

باًه هروسي-هروساهَزش ػالي باًىذاري 833

هروساهَزش ػالي وتابذاري834

زًجاى-هروستحصيالت تىويلي درػلَم پايِ 835

هذرسِ ػالي ضْيذهطْري836

هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي حسابذاري ٍهذيريت آرربايجاى837

هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي ويص838

هَسسِ هطالؼات بيي الوللي پصٍّطىذُ اًرشي ٍزارت ًفت839

هروساهَزش ػالي غيراًتفاػي خاتن840

هطْذ-هروساهَزش ػالي غيراًتفاػي خيام 841

هروساهَزضي ػالي هيراث فرٌّگي842

هَسسِ ػالي پصٍّص دربرًاهِ ريسي ٍتَسؼِ سازهاى برًاهِ ٍبَدج843ِ

پصٍّطگاُ بيي الوللي زلسلِ ضٌاسي ٍهٌْذسي زلسل844ِ

هروساهَزش هذيريت دٍلتي845

هروسپصٍّطْاي ضيوي ٍهٌْذسي ضيوي ايراى846

رُ-هَسسِ اهَزضي ٍپصٍّطي اهام خويٌي 847

هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي سَر848ُ

لسٍيي-هروساهَزش ػالي رجا849

ٍاًمالب اسالهي-رُ -پصٍّطىذُ اهام خويٌي 850

هذارن سيستن فراگيرداًطگاُ پيام ًَر851

هروسآهَزضْاي ػالي بيي الوللي ػلَم ٍتحميمات852

هَسسِ اهَزش ػالي سجاد853

دارًذگاى هذارن داًطگاّْاي خارج ازوطَر854

سايرداًطگاّْاٍهؤسسات آهَزش ػالي855

پصٍّطگاُ هٌْذسي بحراى ّاي طبيؼي ضاخص پص856ٍُ
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کد و نام محل های دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی ارشد دایر است:(3)جدول شماره 

ٍاحذ آتاداى151

ٍاحذ آتاد216ُ

ٍاحذ آصادضْش186

ٍاحذ آستاسا164

ٍاحذ آضتياى199

ٍاحذ اتشك259َُ

ٍاحذ اتْش207

ٍاحذ اسان121

ٍاحذ اسدتيل119

ٍاحذ اسدستاى177

ٍاحذ اسدكاى283

ٍاحذ اسسٌجاى160

ٍاحذ اسٍهي103ِ

ٍاحذ استْثاى145

ٍاحذ اسالهطْش238

ٍاحذ اضكزس317

(خَساسگاى)ٍاحذ اصفْاى175

ٍاحذ افغاًستاى621

ٍاحذ الليذ161

ٍاحذ اليگَدسص245

ٍاحذ الكتشًٍيكي503

ٍاحذ اهاسات هتحذُ عشتي222

ٍاحذ اهيذي187ِ

ٍاحذ اًاس273

ٍاحذ اّش220

ٍاحذ اَّاص106

ٍاحذ ايز153ُ

ٍاحذ ايالم254

ٍاحذ تاتل156

ٍاحذ تافت221

ٍاحذ تافك223

ٍاحذ تجٌَسد182

ٍاحذ تشدسيش226

ٍاحذ تشٍجشد112

ٍاحذ تن240

ٍاحذ تٌاب144

ٍاحذ تٌذسعثاس114

ٍاحذ تَئيي صّشا299

ٍاحذ تَضْش146

ٍاحذ تْثْاى215

ٍاحذ تيشجٌذ131

ٍاحذ پشًذ298

ٍاحذ پضضكي تْشاى136

ٍاحذ تاكستاى170

ٍاحذ تالص314

ٍاحذ تثشيض102

ٍاحذ تشتت جام118

ٍاحذ تشتت حيذسي132ِ

ٍاحذ تفت201

ٍاحذ تٌكاتي159

ٍاحذ تَيسشكاى167

ٍاحذ تْشاى جٌَب141

ٍاحذ تْشاى ضشق284

ٍاحذ تْشاى ضوال157

ٍاحذ تْشاى غشب228

ٍاحذ تْشاى هشكضي101

ٍاحذ جاسة340

ٍاحذ جضيشُ خاسن174

ٍاحذ جلفا471

ٍاحذ جْشم193

ٍاحذ جيشفت122

ٍاحذ چالَس158

ٍاحذ خشم آتاد148

ٍاحذ خلخال213

ٍاحذ خويي262

ٍاحذ خويٌي ضْش188

ٍاحذ خَي137

ٍاحذ داساب168

ٍاحذ داهغاى142

ٍاحذ دصفَل165

ٍاحذ دهاًٍذ250

ٍاحذ دٍسٍد248

ٍاحذ دّالاى183

ٍاحذ سضت117

ٍاحذ سفسٌجاى194

ٍاحذ سٍدّي113

ٍاحذ صاّذاى109

ٍاحذ صسًذ211

ٍاحذ صًجاى138

ٍاحذ ساسي208

ٍاحذ سا181ٍُ

ٍاحذ سثضٍاس127

ٍاحذ سپيذاى251

ٍاحذ سشاب124

ٍاحذ سوٌاى128

ٍاحذ سٌٌذج110

ٍاحذ سَادك279َُ

ٍاحذ سيشجاى203

ٍاحذ ضاّشٍد104

ٍاحذ ضثستش195

ٍاحذ ضَضتش204

ٍاحذ ضْشسي139

ٍاحذ ضْشضا197

ٍاحذ ضْشلذس252

ٍاحذ ضْشكشد133

ٍاحذ ضْشهجلسي219

ٍاحذ ضيشاص163

ٍاحذ ضيشٍاى169

ٍاحذ طثس229

ٍاحذ عجة ضيش256

ٍاحذ علَم داسٍئي225

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات123

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات آرستايجاى ضشلي236

پشديس علَم ٍ تحميمات آرستايجاى غشتي562

آهلي... ٍاحذ علَم ٍ تحميمات آيت ا661

پشديس علَم ٍ تحميمات اسدتيل627

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات اصفْاى568

پشديس علَم ٍ تحميمات الثشص638

پشديس علَم ٍ تحميمات ايالم639

پشديس علَم ٍ تحميمات تشٍجشد614

پشديس علَم ٍ تحميمات تَضْش632

پشديس علَم ٍ تحميمات چْاسهحال ٍ تختياسي685

پشديس علَم ٍ تحميمات خشاساى جٌَتي658

پشديس علَم ٍ تحميمات خشاساى سضَي617

پشديس علَم ٍ تحميمات خشاساى ضوالي657

پشديس علَم ٍ تحميمات خويي652

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات خَصستاى232

پشديس علَم ٍ تحميمات داهغاى688

پشديس علَم ٍ تحميمات دهاًٍذ625

پشديس علَم ٍ تحميمات صًجاى626

پشديس علَم ٍ تحميمات سا623ٍُ

پشديس علَم ٍ تحميمات سوٌاى622

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات سيشجاى637

پشديس علَم ٍ تحميمات سيستاى ٍ تلَچستاى630

پشديس علَم ٍ تحميمات ضاّشٍد660

پشديس علَم ٍ تحميمات ضْشلذس682

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات فاسس415

پشديس علَم ٍ تحميمات لضٍيي628

پشديس علَم ٍ تحميمات لن659

پشديس علَم ٍ تحميمات كشدستاى615

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات كشهاى237

ٍاحذ علَم ٍ تحميمات كشهاًطا594ُ

پشديس علَم ٍ تحميمات كْگيلَيِ ٍ تَيشاحوذ649

پشديس علَم ٍ تحميمات گلستاى679

پشديس علَم ٍ تحميمات گيالى613

پشديس علَم ٍ تحميمات لشستاى651

پشديس علَم ٍ تحميمات هاصًذساى629

پشديس علَم ٍ تحميمات هشكضي596

پشديس علَم ٍ تحميمات ّشهضگاى618

پشديس علَم ٍ تحميمات ّوذاى593

پشديس علَم ٍ تحميمات يضد624

ٍاحذ علي آتادكتَل184

ٍاحذ فشاّاى244

ٍاحذ فشدٍس162

ٍاحذ فسا134

ٍاحذ فالٍسجاى172

ٍاحذ فيشٍصآتاد129

ٍاحذ فيشٍصك135َُ

ٍاحذ لائن ضْش107

ٍاحذ لايٌات261

ٍاحذ لضٍيي214

ٍاحذ لطن217

ٍاحذ لن154

ٍاحذ لَچاى206

ٍاحذ كاصسٍى152

ٍاحذ كاضاى116

ٍاحذ كاضوش212

ٍاحذ كشج115

ٍاحذ كشهاى108

ٍاحذ كشهاًطا192ُ

ٍاحذ گچساساى149

ٍاحذ گشگاى173

ٍاحذ گشهساس189

ٍاحذ گشهي391

ٍاحذ گٌاتاد140

ٍاحذ گٌثذكاٍٍس274

ٍاحذ السستاى155

ٍاحذ الهشد243

ٍاحذ الّيجاى202

ٍاحذ لثٌاى231

ٍاحذ هاك241َ

ٍاحذ هاّطْش191

ٍاحذ هثاسك190ِ

ٍاحذ هحالت200

ٍاحذ هشاغ147ِ

ٍاحذ هشًذ125

ٍاحذ هشٍدضت198

هشكض تسَج470

هشكض لادسآتاد534

هشكض آهَصش تيي الوللي لطن597

هشكضتيي الولل خليج فاسس567

هشكض تيي الوللي آهَصش الكتشًٍيكي لطن602

هشكضتيي الوللي تٌذس اًضلي648

هشكضتيي الوللي كيص619

ٍاحذ هطْذ111

ٍاحذ هاليش196

ٍاحذ هلكاى300

ٍاحذ هوماى297

ٍاحذ هْاتاد166

ٍاحذ هْذي ضْش479

ٍاحذ هْشيض316

ٍاحذ هيا218ًِ

ٍاحذ هيثذ179

ٍاحذ هيو205ِ

ٍاحذ ًائيي176

ٍاحذ ًجف آتاد150

ٍاحذ ًشاق185

ٍاحذ ًطٌض289

ٍاحذ ًكا311

ٍاحذ ًَس239

ٍاحذ ًيطاتَس130

ٍاحذ ٍساهيي143

ٍاحذ ّشيس388

ٍاحذ ّوذاى171

ٍاحذ ّيذج400

ٍاحذ ياسَج120

ٍاحذ يضد105
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 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۳ ) سال Ph.D دكتري تخصصي( دوره

۵۴ 

 ) : ضوابط برخورداري از سهميه رزمندگان و ۱ پيوست شماره (
 ايثارگران انقالب اسالمي

 هـاي و تبصـره ۱ رزمندگاني كه براساس مـاده رزمندگان :
 نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت چهارگانه ماده مذكور و آئين

ــه ــدگان و جهــادگران داوطلــب بســيجي ب ــراي ورود رزمن  ب
 وزش عالي، حداقل شش ماه متـوالي ها و مؤسسات آم دانشگاه

 يا متنـاوب بـه طـور داوطلبانـه در منـاطق عمليـاتي حضـور
 اند، با مراجعه به نواحي بسيج سپاه و آن دسته از پرسـنل داشته

 كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسـالمي
 تـا ۱۳۵۹ / ۶ / ۳۱ ايران عالوه بر ميـزان مـوظفي كـه از تـاريخ

 ماه متنـاوب شـركت در ۹ ماه متوالي يا ۶ قل حدا ۱۳۶۷ / ۶ / ۳۱
 اند عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته

 با تأييد باالترين مقام هر يك از نيروهـاي مسـلح (سـتاد كـل
 نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سـتاد

 ، وزارت دفاع و پشـتيباني » آجا « ارتش جمهوري اسالمي ايران
 ، نيروهاي انتظـامي جمهـوري اسـالمي » ودجا « نيروهاي مسلح

 توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند. ايـن مي ») ناجا « ايران
 توانند ابتدا به سازمان تابعه مراجعه و فرم مخصـوص افراد مي

 استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوطه را تكميل و كـد
 تا آمار و اطالعات آنان بعد رقمي دريافت نمايند ۱۲ رهگيري

 نام توسط ستاد كـل نيروهـاي مسـلح جمهـوري از زمان ثبت
 اسالمي ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد. ايـن داوطلبـان الزم

 فـرم ۱۸ مربوطه در بنـد گزينه است در بخش پنجم با انتخاب
 ۱۹ درخواست ثبت نام اينترنتي با درج كـد رهگيـري در بنـد

 ضاي خود جهـت اسـتفاده از ايـن سـهميه را فرم مربوطه، تقا
 اعالم نمايند.

 داوطلبان متقاضـي اسـتفاده از سـهميه رزمنـدگان تبصره :
 رقمي به نشاني ۱۲ الزم است براي دريافت كد رهگيري » آجا «

 مراجعه نمايند. www.aja.ir اينترنتي
 سهميه رزمندگان مخصـوص فـرد رزمنـده بـوده و تذكر :

 كان استفاده از سهميه والـدين خـود را فرزندان اين عزيزان ام
 ندارند.

 و ۱ جهــادگران رزمنــده كــه براســاس مــاده جهــادگران :
 نامـه اجرايـي قـانون هاي چهارگانه ماده مذكور و آيـين تبصره

 ايجاد تسهيالت براي ورود رزمنـدگان و جهـادگران داوطلـب
 بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي حـداقل شـش

 متناوب، به طور داوطلبانـه، در منـاطق عمليـاتي ماه متوالي يا
 انتخاب و با پنجم اند به شرح اشاره شده در بخش حضور داشته

 نام اينترنتي، تقاضاي فرم درخواست ثبت ۱۸ مربع مربوط در بند
 استفاده از اين سهميه را اعالم نمايند.

 آنها توضيح : آن دسته از جهادگران رزمنده كه سوابق جبهه داوطلبانه
 به سپاه منتقل شده است به مراكز سپاه و مابقي جهت پيگيري امور مربوط به

 به مراكـز جهـاد كشـاورزي پنجم سهميه خود به شرح اشاره شده در بخش
 مراجعه نمايند.

 براساس مصـوبه هيـأت محتـرم وزيـران در بسيجي فعال :
 بسـيجياني كـه حـائز يكـي از شـرايط ۷۷ / ۴ / ۲۸ جلسه مورخ

 ) باشـند، مشـمول قـانون ايجـاد ۲۰۱ نامه اجرايـي مـاده ( آيين
 تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به

 ۱۳۷۶ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور مصوب سال
 نامه اجرايي آن هستند. و آيين

 فـرم ۱۸ مربـع مربـوط در بنـد انتخـاب گونه افراد با اين
 پـنجم شـرح اشـاره شـده در بخـش نام و بـه درخواست ثبت

توانند تقاضاي خود جهت استفاده از اين سـهميه را اعـالم مي
 نمايند.

 واجدين شرايط استفاده از سهميه بسيجي فعال، فقط يك بار : ۱ تذكر
 دارند. بنـابراين نام و ثبت حق استفاده از سهميه مزبور را در صورت قبولي

 حصيلي دانشـگاه آزاد اسـالمي از داوطلباني كه قبالً در هريك از مقاطع ت
 باشند  حق استفاده مجدد از آن نام نموده و ثبت سهميه مذكور استفاده كرده

 را ندارند.
 فعـال، داوطلبان واجد شرايط استفاده از سهميه بسـيجي : ۲ تذكر

 دوره دكتـري جهت برخورداري از اين امتياز به منظور پذيرش در آزمون
 % نمره كل آخرين ۹۵ بايستي ها، مي ميه در حد ظرفيت مصوب سه تخصصي

 نفر پذيرفته شده عادي (بدون سهميه) را كسب نمايند.
 ۱۹ : دريافت كد رهگيري از مراكز سپاه و درج آن در بنـد ۳ تذكر

 نام اينترنتي براي متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان و بسـيجي فرم ثبت
 جبهه داوطلبانه آنها به سپاه فعال و آن دسته از جهادگران رزمنده كه سوابق

 منتقل شده، اجباري است.
 تواننـد بـا آزادگان، فرزندان و همسران آنان مـي آزادگان :
 نام اينترنتـي فرم درخواست ثبت ۱۸ مربوط در بند انتخاب مربع

 . از سهميه آزادگان استفاده نمايند
 % ۲۵ جانبازان انقالب اسالمي با جانبازي حداقل جانبازان :

 % ۲۵ تر و همچنين همسران و فرزندان جانبازان با جانبازي و باال
 فـرم ۱۸ مربـع مربـوط در بنـد انتخـاب تواننـد بـا و باالتر مي

 از سهميه جانبازان استفاده نمايند. نام اينترنتي درخواست ثبت
 فرزندان آزادگان جنگ تحميلـي و جانبـازاني كـه تبصره :

 فرزندان شـاهد اند در حكم % شده ۵۰ متحمل ضايعاتي بيش از
 مند خواهند شد. محسوب گرديده و از مزاياي ايشان بهره

 با توانند همسر و فرزندان شهدا، اسرا و مفقودين مي شاهد :
 نام اينترنتـي فرم درخواست ثبت ۱۸ مربع مربوط در بند انتخاب

 از سهميه شاهد استفاده نمايند.
 طبق مقـررات، خـواهر و بـرادر شـهيد در شـمول تذكر :

 گيرد. تفاده از سهميه شاهد قرار نمي اس
 نام اينترنتي به هر دليـل متقاضـي داوطلباني كه در زمان ثبت

 » ۱ « استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران مطابق پيوست شـماره
 اين دفترچه راهنما نباشند، پس از زمان اعالم نتايج درخواست آنان

باشد. بول نمي ها قابل ق در خصوص اصالح يا اعمال اين سهميه
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 ) Ph.D دكتري تخصصي ( دوره وظيفه عمومي داوطلبان خدمت ) : شرايط ۲ پيوست شماره (

 نام الزم است يكي از شرايط ذيل را دارا باشند : شدگان مشمول وظيفه عمومي دوره دكتري تخصصي براي ثبت تذكر : پذيرفته

 عمومي وظيفه خدمت شرح وضعيت كد و ضعيت
 داشتن كارت پايان خدمت. ۱

 و ايثارگران همچنين مشموالن داراي برگ معافيت موقت بدون غيبـت موارد خاص پزشكي يا ، ئم كفالت اشتن كارت معافيت دا د ۲
 . نام و تحصيل نخواهند داشت (پزشكي يا كفالت...) در مدت اعتبار آن منعي براي ثبت

۳ 
 التحصـيالن دوره كارشناسـي همچنين فـارغ شند با از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي و قبل از آن ۱۳۴۳ نيمه اول متولدين

 را ارائـه عنايت مقام معظم رهبـري سني مشروط بر اين كه در زمان قبولي در دانشگاه كارت معافيت ۱۳۵۲ ارشد ناپيوسته متولد
 نمايند.

۴ 
 اشتغال به خدمت و موافقت بـا ها با ارائه گواهي ها و وزارتخانه التحصيالن دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته متعهد در سازمان فارغ

 رسد با ارائـه مـدارك به اتمام مي ۹۳ / ۶ / ۳۱ تحصيل از باالترين مقام اجرايي سازمان مربوطه. افرادي كه دوران تعهدشان تا تاريخ
 نام و تحصيل نخواهند داشت. الزم منعي براي ثبت

۵ 
 با ذكر نوع همكاري فرد سازمان مربوطه ارائه گواهي از نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي ايران با پايور شاغلين رسمي

 در نيرو و موافقت با تحصيل در دانشگاه.

۶ 

 سپري نشـده ۹۳ / ۶ / ۳۱ التحصيالن دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته كه بيش از يك سال از فراغت از تحصيل آنان تا تاريخ فارغ -
 مجاز به اتمام رسانده باشند. باشد مشروط بر اين كه دوره كارشناسي ارشد را در سنوات

 شـروع تحصـيل و نام مشموالن داراي برگ آماده به خدمت بدون درج غيبت مشروط بر اين كه تاريخ اعزام آنان در زمان ثبت -
 شان تا تاريخ اعزام بايستي به موقع خود را براي انجام خـدمت وظيفـه اين افراد در صورت عدم اعالم قبولي ، سپري نشده باشد

 گردند. ي نمايند در غير اين صورت غايب محسوب مي معرف
 مشموالن مشغول خدمت دوره ضرورت (كاركنان وظيفه در حال خدمت) به شرط دارا بودن ساير شرايط از جمله عدم غيبـت -

 به اتمـام ن به طور قطع خدمتشا ۹۳ / ۶ / ۳۱ قبل از اعزام براي ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. مشموالني كه تا تاريخ
 نام ندارند. رسد با ارائه كارت پايان خدمت منعي براي ثبت مي

۷ 

 هاي علميه در صورتي كه مركز مديريت هاي علميه داراي مدرك كارشناسي ارشد و همچنين معافيت تحصيلي حوزه طالب حوزه
 به قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در هاي علميه كشور يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان يا اصفهان تأييد نمايند طل حوزه

 نام و اشتغال به تحصيلي وي در دانشـگاه ثبت حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز با همان معافيت تحصيلي حوزه تحصيل نمايد،
 ائه نمايند. نام هر نيمسال در دانشگاه بايستي موافقت نامه تحصيلي را از حوزه مربوط ار الذكر براي ثبت بالمانع است. طالب فوق

 اي را لغو نمايد ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط به كسب اجـازه بديهي است هر زمان كه حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه
 از سازمان وظيفه عمومي توسط دانشگاه و صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي خواهد بود.

 عافيت تحصيلي براي آنان صادر نخواهد شد. باشند و م مشموالن غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي : ۱ تذكر
 التحصيالن مشمول دوره دكتري تخصصي همچنين دانشجويان اخراجي و انصرافي دوره دكتري تخصصـي مجـاز بـه شـركت در فارغ : ۲ تذكر

 باشند. آزمون نمي
 ف داده و همچنين از تاريخ انصـراف سقف مجاز سنوات تحصيلي انصرا در دانشجويان انصرافي دوره دكتري تخصصي در صورتي كه : ۳ تذكر

 آنان در رشته/محل قبلي بيش از يك سال نگذشته باشد چنانچه مجدداً در رشته/محل ديگري در دوره دكتري تخصصي پذيرفته شوند مشروط بر
 نام و تحصـيل در مجاز به ثبت از امتياز آزمون مجدداً استفاده نكرده باشند پس از اخذ مجوز تحصيل از وظيفه عمومي ۹۰ / ۸ / ۲۲ اين كه از تاريخ

باشند. رشته/محل جديد مي



 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۳ ) سال Ph.D دكتري تخصصي( دوره

۵۶ 
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 ...................................... نام پدر : ...................................... نام : ............................................... نام خانوادگي :

 .................... ... ............. محل صدور : ...................... ................... شماره شناسنامه : ......................... تاريخ تولد :

 نوع معلوليت :

 5 معلول ناشنواي مطلق ـ ۱
 5 . باشد هاي حركتي (به استثنا دستها) داراي نوعي معلوليت مي معلول جسمي و حركتي كه در اندام ـ ۲
 5 به باال در هر دو چشم ديد ندارند) % ۷۰ معلول نابيناي مطلق (معلولين نابينائي كه ـ ۳
 5 جهت ارتباط با محيط اطراف دچار مشكل شود) » سمعك « معلول نيمه شنوا (معلولي كه بدون وسيله كمكي ـ ۴
 5 . باشد هاي فوقاني داراي نوعي معلوليت مي معلول جسمي و حركتي كه در اندام ـ ۵
 5 درك نور را از فاصله يك متري و بيشتر دارند) معلول نيمه نابينا ( معلولين نابينائي كه ـ ۶

 ، رشته (Ph.D) اينجانب با مشخصات فوق، درخواست صدور گواهي ويژه معلولين جهت شركت در آزمون ورودي دكتري تخصصي
 را دارم. ...........................................................

 ................................... خيابان : .................................................... شهر/روستا : ...................................... ......... آدرس محل سكونت : استان :

 ............................................. پالك : ......... .................................................................................................... كوچه :

 امضاي داوطلب: تاريخ تنظيم: نام و نام خانوادگي داوطلب :

 مراتب فوق مورد تأييد است.

 پذيرش و هماهنگي استان تهران: معاونت توانبخشي استان :

 نام و نام خانوادگي: نام خانوادگي : نام و

 امضاء و مهر امضاء و مهر

 در اين قسمت چيزي ننويسيد.
 خود ۳ × ۴ لطفاً عكس

 را با چسب مايع در
 . اين محل بچسبانيد

 كننده ) : گواهي ويژه داوطلبان معلول شركت الف - ۳ پيوست شماره (
۱۳۹۳ سال (Ph.D) در آزمون ورودي دكتري تخصصي
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 ............ .................................................. ...... رئيس محترم مركز آزمون

 سالم عليكم ؛

 فرزند بدينوسيله آقاي

 از استان اي درصد  به شماره رايانه جانباز معزز

 در آزمون مذكور به علت حائز شرايط بودن در طلب شماره و داو

 هاي مشروحه زير (بند عالمتگزاري شده) تقاضاي استفاده از منشي/ رابط را دارد لذا خواهشمنداست با عنايت به نوع ضايعه جانبازي يكي از رديف

 يشتر جهت پاسخگويي به سؤاالت مبذول گردد. اقدام مقتضي در اين خصوص و همچنين استقرار در محل مناسب و ارائه زمان ب
 (جانبازي كه فاقد بينايي بوده يا حداكثر بينايي او پس از اصالح كمتر از 5 نابينايي - ۱

۲۰۰ 
 باشد). ۲۰

 5 ندارد 5 ضمناً ايشان دفترچه آزمون بريل نياز دارد
 (جانبازي كه بينايي او پس از اصالح بين 5 بينايي كم - ۲

۲۰۰ 
 تا ۲۰

۷۰ 
 باشد. ۲۰

 5 ندارد 5 دارد نياز ضمناً ايشان دفترچه آزمون درشت خط
 (جانبازي كه قادر به شنيدن گفتار ديگران نيست و ميزان ناتواني حس شنوايي او پس از اصالح هفتاد دسي بل 5 ناشنوايي عميق/كر و الل - ۳

 باشد).
 دسي بل باشد). ۶۹ تا ۳۵ (جانبازي كه ميزان ناتواني حس شنوايي او پس از اصالح بين 5 ايي نيمه شنو - ۴
 باشد). ها يا دست كاتب داراي قطع عضو يا از كارافتادگي مي (جانبازي كه از ناحيه دست 5 ها قطع يا از كار افتادگي دست - ۵
 (جانباز قطع نخاع از ناحيه گردن يا كمر كه نياز به استفاده از ويلچير دارد). 5 قطع يا از كارافتادگي پاها - ۶
 ها در انتقال گفتار به ديگران نيز دچار اختالل ديدگي از ناحيه سر عالوه بر از كارافتادگي دست (جانبازي كه به دليل آسيب 5 فلج مغزي - ۷

 باشد). مي
 لب : آدرس دقيق محل سكونت و شماره تلفن تماس داوط

 ه طق ران شهرستان/ من گ رئيس بنياد شهيد و امور ايثار

 مهر و امضاء :

 خود ۳ × ۴ لطفاً عكس در اين قسمت چيزي ننويسيد.
 را با چسب مايع در
 . اين محل بچسبانيد

 هاي ويژه نامه داوطلبان جانباز داراي معلوليت معرفي ) : ب - ۳ ره ( پيوست شما
انشگاه آزاد اسالمي د ۱۳۹۳ سال (Ph.D) دكتري تخصصي دوره ورودي در آزمون
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 نام و شركت اتباع خارجي شرايط و ضوابط ثبت ) : ۴ پيوست شماره (

 مقيم جمهوري اسالمي ايران در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي

 شرايط داوطلبان :
 كليه اتباع خارجي مقيم كشور جهت شـركت در آزمـون سـال

 دكتـري بايد عالوه بر شرايط عمـومي و اختصاصـي آزمـون ۱۳۹۳
 شرايط زير نيز باشند: داراي ) Ph.D تخصصي (

 و داراي ايـران جمهوري اسالمي نام اتباع خارجي مقيم ثبت - ۱
 در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي منوط به داشـتن اقامت قانوني

 : باشد يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي
 دفترچه پناهنـدگي سياسـي صـادره از نيـروي انتظـامي - ۱ - ۱

 . جمهوري اسالمي ايران
 اي كه داراي پروانه اقامت با حداقل اعتبار شـش گذرنامه - ۱ - ۲

 ماه باشد.
 كارت هويت اتباع خارجي صادره از اداره كل امور اتباع - ۱ - ۳

 . ۱۳۹۳ و مهاجرين خارجي وزارت كشور داراي اعتبار در سال
 دار صـادره از اداره كـل امـور برگ تردد خروجي مدت - ۱ - ۴

 . ت كشور اتباع و مهاجرين خارجي وزار
 صـادره از سـوي اداره كـل هشتم كارت آمايش مرحله - ۱ - ۵

 امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور.
 هاي تحصيلي اتباع خارجي پذيرفته شده در هر يك از رشته - ۲

 بايست واجد شرايط و ضوابط اعالم شده از سوي مركز آزمـون مي
 مربوطه و باشند و محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط

 رعايت مناطق ممنوعه در هنگام تعيين رشته انتخاب نموده باشند در
 نام و ادامـه غير اين صورت قبولي آنان منتفي تلقي گرديده و از ثبت

 آيد. تحصيل آنان ممانعت به عمل مي
 هـاي ذيـل ممنـوع شركت اتباع خارجي در رشـته : ۱ تذكر مهم

 باشد : مي
 ها). ايش مهندسي هوا فضا (كليه گر - ۱
 ها). اي (كليه گرايش مهندسي هسته - ۲
 ها). مهندسي شيمي (كليه گرايش - ۳

 جهت اطالع از مناطق ممنوعه براي تردد و اقامـت : ۲ تذكر مهم
 توانيد به صفحه بعد مراجعه فرماييـد. شـايان ذكـر اتباع خارجي مي

 اع خارجي مقيم مجاز به انتخاب رشـته در ايـن منـاطق ب است كه ات
 اشند. ب نمي

 اي كه مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعالم در هر مرحله - ۳
 شده از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور
 تشخيص داده شد از ادامه مراحـل گـزينش يـا تحصـيل داوطلـب

 آيد. جلوگيري به عمل مي
 به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگي سياسي و آن دسته از - ۴

 جوياني كه بنا به داليلي موجه قادر به عزيمت به كشور متبـوع دانش
 شـدگان در نام و ادامه تحصيل ساير پذيرفتـه باشند، ثبت خويش نمي

 ها و مؤسسات آموزش عالي كشور منوط به انجام تشريفات دانشگاه
قانوني خروج از كشور و اخذ گذرنامه با رواديـد تحصـيلي معتبـر

 هاي واجد شرايط قانوني كه داراي گذرنامه باشد. بنابراين ورودي مي
 اداره كل واحـدهاي اي كه توسط نامه باشند برابر شيوه تحصيلي نمي

 دانشگاه آزاد اسالمي تهيه و بـه واحـدهاي المللي و برون مرزي بين
 دانشگاهي ابالغ خواهد شد پذيرش اوليه شده و در اولـين نيمسـال

 گـردد. نوات اعطا مي تحصيلي به آنان مرخصي بدون احتساب در س
 بديهي است پس از انجام تشريفات قانوني خروج از كشور صـدور
 گذرنامه و اخذ رواديد تحصيلي در نيمسال بعدي طبـق ضـوابط از

 نام قطعي خواهد شد. دانشجو ثبت
 گزينـه نام در آزمـون شدگان در هنگام ثبت چنانچه پذيرفته - ۵

ــان لغــو اتبــاع غيــر ايرانــي را عالمــت نــزده باشــند، پــذ  يرش آن
 گردد. مي

 زمان اتباع غير ايرانـي شـاغل بـه تحصـيل در تحصيل هم - ۶
 هاي آزاد، دولتـي، آموزشي دانشگاه واحدهاي و مراكز ها و دانشگاه

 المصـطفي (ص) كـز جامعـه ا نور، جامع علمـي كـاربردي و مر پيام
 ممنوع است. » ع « و آموزش عالي اهل بيت العالميه
 شدگان غيرايرانـي، محـرز پذيرفته چنانچه در حين تحصيل - ۷

 بـوده و ) Ph.D دكتري تخصصـي ( گردد كه دانشجو داراي مدرك
 مجدداً با شركت در آزمون، در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده
است از تحصيل آنان ممانعت بـه عمـل آمـده و اخـراج محسـوب

 ز گردند. دانشگاه محل قبولي اتباع غير ايراني، ملزم به اخذ تعهد ا مي
 نام اوليه هستند. دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت

 جمهوري اسالمي ايـران هيچگونـه تعهـدي در خصـوص - ۸
 صدور مجوز اقامت براي خانواده پذيرفته شدگان (به استثناي همسر

 و فرزند داراي اقامت قانوني دانشجو) در كشور ندارد.
 هـايي كـه منجـر بـه ايجـاد پذيرش اتباع خارجي در رشته - ۹

 دات استخدامي براي جمهوري اسالمي ايـران شـود و همچنـين تعه
 هاي خاصي كه در اين دفترچه راهنما قيد شده اسـت برخي از رشته

باشد. اكيداً ممنوع مي



 دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۳ ) سال Ph.D دكتري تخصصي( دوره

۵۹ 

 هاي تابعه به تفكيك شهرستان خارجي اقامت اتباع جهت ممنوعه هاي و شهرستان ها اسامي استان

 ه هاي ممنوع شهرستان استان رديف
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي بايجان شرقي آذر ۱
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع ـ كليه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي آذربايجان غربي ۲
 سـوار، گرمـي، آبـاد، بيلـه هاي پـارس باشد و اقامت اتباع عراقي در شهرستان اقامت اتباع افغاني ممنوع مي اردبيل ۳

 باشد. شهر و نمين ممنوع مي مشكين
 اصفهان ۴

 شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي استان اصفهان، دهاقان، هاي نطنز، فريدن، فريدون شهرستان
 بـراي اقامـت اتبـاع از شهرسـتان آران و بيـدگل ابوزيد بخش و اردستان ، بانك ، خور و بيا نائين، گلپايگان

 باشد. افغاني ممنوع مي
 اقامت اتباع خارجي در استان بالمانع است. البرز ۵
 هاي مهران، دهلران و شهرهاي اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان ايالم ۶

 باشد. مرزي ممنوع مي
 باشد. هاي ديلم و گناوه براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي صرفاً شهرستان بوشهر ۷
 بالمانع است. شهرداري تهران ۱۳ در منطقه اقامت اتباع خارجي در استان به استثناء منطقه خجير تهران ۸
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي چهارمحال و بختياري ۹
 خراسان جنوبي ۱۰

 باشد. اقامت هاي مرزي نهبندان، سربيشه، درميان و زيركوه ممنوع مي ت كليه اتباع خارجي در شهرستان اقام
 هاي بيرجند، قايم، فردوس و بشرويه مجاز است. اقامت اتبـاع عراقـي در سـطح اتباع افغاني در شهرستان

 باشد. استان ممنوع مي
 تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز براي اقامت اتبـاع جام، قوچان، هاي مرزي : تربت شهرستان خراسان رضوي ۱۱

 افغاني ممنوع است.
 باشد. اقامت اتباع افغاني و عراقي ممنوع مي خراسان شمالي ۱۲

 خوزستان ۱۳
 گتونـد ممنـوع و اقامـت سـاير اتبـاع خـارجي در شهرستان اقامت اتباع افغاني در سطح استان به استثناء

 باشد. مشهر و دشت آزادگان ممنوع مي هاي آبادان، خر شهرستان
 هـاي آبـادان و خرمشـهر بالمـانع اقامت اتباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان تبصره :

 باشد. مي
 باشد. هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز مي اقامت اتباع افغاني ممنوع ـ صرفاً شهرستان زنجان ۱۴
 سمنان ۱۵

 ه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جنـدق بـه طـرف منطق
 هـاي اقامـت اتبـاع افغـاني در شهرسـتان باشـد. مي ممنوع براي اقامت اتباع خارجي مركز آزمايش سراج

 شاهرود و دامغان ممنوع است.
 هـاي باشد. اقامت و تردد اتباع خـارجي در شهرسـتان تان ممنوع مي افغاني و عراقي در كل اس اقامت اتباع سيستان و بلوچستان ۱۶

 هاي خاش، ايرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع است. هاي مرزي شهرستان زابل، هيرمند و زهك و نيز بخش
 اني و خنج براي اقامت اتباع افغ ريز اشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم، ني هاي فيروزآباد، فر شهرستان فارس ۱۷

 باشد. ممنوع مي
 باشد. به استثناء شهرستان قزوين ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي قزوين ۱۸
 اقامت اتباع خارجي در استان بالمانع است. قم ۱۹
 هـاي بانـه و مريـوان و همچنـين اقامت اتباع افغاني ممنوع ـ بخش مركزي شهرسـتان سـقز و شهرسـتان كردستان ۲۰

 (به استثناي مهمانشهرها) باشد. مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي شهرهاي
 كرمان ۲۱

 ، قلعـه گـنج، فاريـاب، نرماشـير، هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ريگان، بـم اقامت اتباع افغاني در شهرستان
 ان ممنـوع ممنـوع اسـت همچنـين اقامـت اتبـاع عراقـي در كـل اسـت رودبار ، فهرج كهنوج، جيرفت، انار،

 باشد. مي
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع ـ كليه شهرهاي مرزي استان براي اقامت اتباع خارجي ممنوع مي كرمانشاه ۲۲
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي كهگيلويه و بويراحمد ۲۳
 باشد. هاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز مي صرفاً شهرستان گلستان ۲۴
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي يالن گ ۲۵
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي لرستان ۲۶
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي مازندران ۲۷
 محالت، زرنديه، كميجان و بخش خنداب از فراهان، فرمهين، هاي آشتيان، تفرش، خمين، شازند، شهرستان مركزي ۲۸

 باشد. ع افغاني ممنوع مي توابع اراك براي اقامت اتبا
 باشد. كل استان آباد، قشم، ابوموسي و جاسك ممنوع مي هاي كيش، حاجي اقامت اتباع عراقي در شهرستان هرمزگان ۲۹

 براي اقامت اتباع افغاني ممنوع است.
 باشد. اقامت اتباع افغاني ممنوع مي همدان ۳۰
باشد. افغاني ممنوع مي هاي خاتم و بافق براي اقامت اتباع صرفاً شهرستان يزد ۳۱



جذٍل ًام ، ًطاًی ٍ تلفي هحل ّای داًطگاّی  دٍرُ دکتری تخصصی: (5)پیَست ضوارُ 

شوارُ تلفي ٍ کذ شهرستاىًام هحل داًشگاهی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاهــی

استاى آرربايجاى شرقی

4-2228211،2235583 - (0426)ٍاحذ اّر تثريس، هجتوع داًطگاُ آزاد اسالهی-  جادُ اّر2کیلَهتر 

5-3318681 - (0411)ٍاحذ تثريس  جادُ تْراى، هجتوع آهَزضی داًطگاُ آزاد اسالهی2کیلَهتر 

4-2225311 - (0471)ٍاحذ ضثستر جٌة پارک آزادگاى، هجتوع داًطگاُ آزاد اسالهی

ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات 

آررتايجاى ضرقی

(0411) - 3378343 تثريس ، ضْرک تاغویطِ ، الْیِ ، خیاتاى سثالى

2-2265111 ، 2264065 - (0491)ٍاحذ هرًذ  جادُ تثريس، هیذاى داًطگاُ ، داًطگاُ آزاد اسالهی2کیلَهتر 

استاى اصفهاى

9-5354001 - (0311)(خَراسگاى)ٍاحذ اصفْاى ، ارغَاًیِ (جی ضرقی)اصفْاى ، اًتْای خیاتاى جی 

3-2624051 - (0322)ٍاحذ دّاقاى ضْرضا-  جادُ دّاقاى3کیلَهتر 

5-3243001 - (0321)ٍاحذ ضْرضا اًتْای خیاتاى پاسذاراى

ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات 

اصفْاى

(0311) - 6624961 ، 6624963 اصفْاى ، پل خَاجَ ، خیاتاى آتطار اٍل ، ًرسیذُ تِ چْارراُ آتطار ، ضْرز

5550055 - (0361)ٍاحذ کاضاى قن، جٌة تیوارستاى ضْیذ تْطتی-  جادُ کاضاى3کیلَهتر

9-2644048 - (0331)ٍاحذ ًجف آتاد تلَار داًطگاُ

استاى البرز

پرديس علَم ٍ تحقیقات 

الثرز

(026) - 34418143-6 (ع)اًتْای رجائی ضْر، تلَار ضْیذ هَرى، هجتوع داًطگاّی حضرت اهیرالوَهٌیي

6-34418143 - (026)ٍاحذ کرج (ع)اًتْای رجائی ضْر، تلَار ضْیذ هَرى، هجتوع داًطگاّی حضرت اهیرالوَهٌیي

استاى بَشهر

9-5682305 - (0771)ٍاحذ تَضْر ضْرجذيذ عالیطْر، تلَار داًطگاُ، هجتوع داًطگاّی عالیطْر

استاى تهراى

30-88830826 - (021)ٍاحذ تْراى جٌَب 209خیاتاى کريوخاى زًذ، خیاتاى ايراًطْر ضوالی، تقاطع خیاتاى آررضْر، ضوارُ 

4-22948423 - (021)ٍاحذ تْراى ضوال 16چْارراُ پاسذاراى، هیذاى ّرٍی، خیاتاى گلستاى پٌجن، خیاتاى هکراى جٌَتی، پالک 

3-66933501 - (021)ٍاحذ تْراى هرکسی 160خیاتاى آزادی، خیاتاى اسکٌذری ضوالی، خ فرصت ضیرازی پالک 

24-76505017 - (021)ٍاحذ رٍدّي فیرٍزکَُ- جادُ دهاًٍذ

4-5277800 - (021)ٍاحذ ضْرری ، هجتوع داًطگاّی يادگار اهام(رُ)قن ، ًرسیذُ تِ پل َّايی هرقذ هطْر حضرت اهام -اتَتاى تْراى

22609043 - (021)ٍاحذ علَم دارٍئی خیاتاى ضريعتی، قلْک، خیاتاى يخچال، کَچِ ياسوي، ٍاحذ علَم دارٍئی

6-44865154 - (021)ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات هیذاى پًَک، اًتْای تسرگراُ اضرفی اصفْاًی، تِ طرف حصارک

استاى چهارهحال ٍبختياري

3-3361000 - (0381)ٍاحذ ضْرکرد رحوتیِ، هجتوع آهَزضی داًطگاُ آزاد اسالهی
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جذٍل ًام ، ًطاًی ٍ تلفي هحل ّای داًطگاّی  دٍرُ دکتری تخصصی: (5)پیَست ضوارُ 

شوارُ تلفي ٍ کذ شهرستاىًام هحل داًشگاهی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاهــی

(جٌَبی،رضَي ٍ شوالی)استاى خراساى

2646810،2467871 - (0571)ٍاحذ سثسٍار هیذاى دکتر ضريعتی، خیاتاى داًطگاُ

پرديس علَم ٍ تحقیقات 

خراساى رضَی

(0551) - 6621901-10 ًیطاتَر،خیاتاى پژٍّص، هجتوع داًطگاُ آزاد اسالهی

7-8250501 - (0532)ٍاحذ کاضور  هجتوع داًطگاُ آزاد اسالهی4تلَار سیذهرتضی، کیلَهتر

4-6220010 - (0511)ٍاحذ هطْذ ، داًطگاُ آزاد اسالهی59قاسن آتاد، تلَار اهاهیِ، اهاهیِ 

استاى خَزستاى

4،4460118-4460113 - (0631)ٍاحذ آتاداى طالقاًی، داًطگاُ آزاد اسالهی.. طالقاًی، رٍترٍی تیوارستاى آيت ا.. آتاداى، تلَار آيت ا

ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات 

خَزستاى

(0611) - 4435280-4 اَّاز، تلَار پاسذاراى، سِ راّی فرٍدگاُ

استاى زًجاى

7-4221001 - (0241)ٍاحذ زًجاى اعتواديِ خیاتاى هعلن

پرديس علَم ٍ تحقیقات 

زًجاى

(0241) - 4221001-7 زًجاى ، اعتواديِ خیاتاى هعلن

استاى سوٌاى

4-5236813 - (0232)ٍاحذ داهغاى  جادُ چطوِ علی، تعذ از ضْرک گلستاى1کیلَهتر 

9-3354040 - (0231)ٍاحذ سوٌاى  جادُ داهغاى، ، هجتوع داًطگاُ آزاد اسالهی5هیذاى اهیرکثیر، کیلَهتر 

پرديس علَم ٍ تحقیقات 

داهغاى

تِ ٍاحذ داهغاى هراجعِ ضَد

استاى سيستاى ٍبلَچستاى

پرديس علَم ٍ تحقیقات 

سیستاى ٍ تلَچستاى

(0541) - 2522060-1 زاّذاى ، خیاتاى پرستار ، تعذ از تیوارستاى تاهیي اجتواعی

استاى فارس

2-4447001 - (0791)ٍاحذ جْرم هیذاى ضْیذ چوراى، تلَار رضَاى

 ، 2-6410040 - (0711)ٍاحذ ضیراز

2342021-33

 جادُ صذرا ، سوت راست ، هجتوع پرديس داًطگاُ آزاد اسالهی5کیلَهتر - ضیراز 

ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات 

فارس

(0729) - 4692128  جادُ سذ درٍدزى، هجتوع علَم ٍ تحقیقات فارس18هرٍدضت، کیلَهتر 

6222892،6222945 - (0712)ٍاحذ فیرٍزآتاد خیاتاى تسیج، تلَار داًطگاُ

6-2230505 - (0721)ٍاحذ کازرٍى ضیراز- جادُ کازرٍى5کیلَهتر 

5-3338684 - (0728)ٍاحذ هرٍدضت تخت جوطیذ-  جادُ هرٍدضت3کیلَهتر 

استاى قسٍيي

7-5270130 - (0282)ٍاحذ تاکستاى  جادُ ّوذاى، ًرسیذُ تِ سِ راُ ضاهی ضاج،هجتوع آهَزضی داًطگاُ آزاد اسالهی5کیلَهتر 

6-3665275 - (0281)ٍاحذ قسٍيي خیاتاى داًطگاُ ، تاالتر از پًَک
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جذٍل ًام ، ًطاًی ٍ تلفي هحل ّای داًطگاّی  دٍرُ دکتری تخصصی: (5)پیَست ضوارُ 

شوارُ تلفي ٍ کذ شهرستاىًام هحل داًشگاهی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاهــی

استاى قن

5-37780001 - (025)ٍاحذ قن طالقاًی ، هیذاى پلیس.. ، خیاتاى آيت ا(ع) خرداد، اهاهسادُ سیذعلی 15تلَار 

استاى کرهاى

ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات 

کرهاى

(0341) - 3201583 کرهاى ، کیلَهتر اٍل جادُ جَپار

50-3210043 - (0341)ٍاحذ کرهاى ، داًطگاُ آزاد اسالهی(عج)تلَار ٍلیعصر

استاى کرهاًشاُ

ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات 

کرهاًطاُ

(0831) - 8255582-3 ، 8255589  تْوي ، اتْای تاغ ًی22کرهاًطاُ ، تلَار ضْیذ تْطتی ، سِ راُ 

استاى گلستاى

6224500،6222300 - (0173)ٍاحذ علی آتادکتَل تلَار داًطگاُ، هجتوع آهَزضی داًطگاُ آزاد اسالهی

3351003،3351787 - (0171)ٍاحذ گرگاى تلَار ضْیذ کالًتری، خیاتاى داًطجَ، هجتوع داًطگاُ آزاد اسالهی

استاى گيالى

4223152 - (0131)ٍاحذ رضت الکاى، پل تالطاى- جادُ رضت3فلکِ گاز، کیلَهتر 

پرديس علَم ٍ تحقیقات 

گیالى

(0131) - 7223757 ، 7223607 ، 

7233757

2 ، پالک 92گلسار ، خیاتاى , رضت 

3-2229081 - (0141)ٍاحذ الّیجاى خیاتاى کاضف ضرقی، اًتْای کَی ضقايق، هجتوع داًطگاُ آزاد اسالهی

استاى هازًذراى

3-2132891 - (0151)ٍاحذ ساری  جادُ دريا ، هجتوع داًطگاّی7کیلَهتر 

استاى هرکسي

9-34132451 - (086)ٍاحذ اراک ، ضْرک داًطگاّی اهیرکثیر، داًطگاُ آزاد اسالهی(رُ)، تلَار اهام خویٌی (رُ)هیذاى اهام خویٌی 

پرديس علَم ٍ تحقیقات 

ساٍُ

(086) - 42251998 ساٍُ ، هیذاى فلسطیي، داًطگاُ آزاد اسالهی

استاى هرهسگاى

4-6665500 - (0761)ٍاحذ تٌذرعثاس ، چْارراُ ًخل ًاخذا، تلَار داًطگاُ، پرديس(رُ)تلَار اهام خویٌی 

5227136،5224470 - (0763)ٍاحذ قطن ، رٍترٍی هسجذ ايواى(عج)خیاتاى ٍلیعصر

هرکس آهَزش تیي الوللی

 قطن

(0763) - 5227136 ، 5224470 ، رٍترٍی هسجذ ايواى (عج)خیاتاى ٍلیعصر 

6-4455765 - (0764)هرکستیي الوللی کیص 506کیص ، هیذاى سٌائی ، ساختواى کیص اير ، طثقِ اٍل ، ٍاحذ 

.تحصیلی تِ صَرت ريالی هی تاضذ ٍ در هحل داًطگاّی اعالم هی گردد (ترم)در ٍاحذّای تیي الولل ضْريِ ّرًیوسال 

استاى هوذاى

پرديس علَم ٍ تحقیقات 

ّوذاى

(0811) - 4494000-9 ّوذاى ، اًتْای ضْرک ضْیذ هذًی، هجتوع داًطگاُ آزاد اسالهی
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جذٍل ًام ، ًطاًی ٍ تلفي هحل ّای داًطگاّی  دٍرُ دکتری تخصصی: (5)پیَست ضوارُ 

شوارُ تلفي ٍ کذ شهرستاىًام هحل داًشگاهی  ًشــــاًی هحـــل داًشــــگاهــی

2228093 - (0851)ٍاحذ هالير ، داًطگاُ آزاد اسالهی(ع)پارک سیفیِ، تاالتر از تیوارستاى اهام حسیي 

9-4494000 - (0811)ٍاحذ ّوذاى اًتْای ضْرک ضْیذ هذًی، هجتوع داًطگاُ آزاد اسالهی

استاى يسد

9-8211390 - (0351)ٍاحذ يسد صفائیِ، تلَار پرفسَر حساتی، تلَار ضْذای گوٌام

ٍاحذهاي داًشگاهی خارج از کشَر

143664696 - (0097)ٍاحذ اهارات هتحذُ عرتی Block4A-knowledge  village-Dubai-p.o box:502321-Dubai- U .A.E
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 ستاد پاسخگويي مركز آزمون تلفن

 ۲۳۵۳۳۰ خط) ۸ (

 رساني مركز آزمون شبكه اطالع
www.azmoon.net 

 مركز آزمون روابط عمومي رساني شبكه اطالع
www.pubrazmoon.com 

 اي غيـر انتفـاعي و غيـر دولتـي ؤسسـه دانشگاه آزاد اسـالمي م
 است. هـيچ شخصـي اعـم از حقيقـي يـا حقـوقي در آن سـهمي

 شود. هاي آن درخود دانشگاه هزينه مي نداشته و تمام دريافت
 هيچ كس حق برداشت مبلغي به عنوان سـهم يـا سـود نـدارد.

 رسد و به تصويب مراجع قانوني مي ه تراز مالي دانشگاه هر سال
عموم مردم است. قابل ارائه به




