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   تعالي  سمهاب
   مقدمه

سـال  ) متمركـز  نيمـه (» Ph.D«دوره دكتري  ورودي  آزمون  كننده در شركت براي داوطلبان گراميالهي  توفيق  آرزوي  ضمن ، سالم با
  تداوم بخـش  و اسالم ريمح از  حفاظت  براي  شايسته پاسداراني ،ايمان و علم سنگرهاي در بتوانند  شدگان پذيرفته  كه اميد  اين با و 1393

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

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

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

  .)كند نمي

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

كدرشته با توجه به و  )اي كارشناسي، كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه: مقاطع هاي تراز شده شامل معدل(معدل % 20نمره آزمون و 
  .شدخواهد  شركت نموده است، اعالم آنامتحاني كه داوطلب در آزمون 

معاونـت   28/12/91مـورخ   245233/2و نامـه شـماره    28/8/91اصـالحيه مـورخ    ،ابالغي آزمـون دكتـري  نامه  با توجه به آئين: 1 تبصره
اي كـه   براسـاس حدنصـاب نمـره   ) مجاز به انتخاب رشته(برابر ظرفيت  وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري استخراج اسامي چندآموزشي 

  .گرفته استصورت  است شدهتوسط معاونت آموزشي وزارت متبوع تعيين و به سازمان اعالم 
در سـاير ضـوابط،   هـا و   انتخابي و ظرفيت رشته محـل  هاي محل رشتهنمره اكتسابي، كدتوجه به فراد مجاز به انتخاب رشته با ا: 2تبصره 

بـديهي  . ها معرفي خواهند شـد  به كدرشته محل بررسي سوابق علمي و پژوهشيمقايسه با ساير داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، براي 
 ،كننـدگان   در مقايسه با ساير انتخـاب رشـته  دارا بودن نمره علمي الزم شود، در صورت عدم  است فردي كه مجاز به انتخاب رشته مي

  .معرفي نخواهد شد ها بق علمي و پژوهشي به دانشگاهمرحله بررسي سوابراي 
از بـين   1393سـال  ) متمركـز  نيمـه (» Ph.D«هـاي دوره دكتـري    يك از كدرشـته  در هرنهايي  گزينش :پذيرش نهايي داوطلبان) 2

باشـند، پـس از    مـي   داوطلباني كه براساس اعالم نتيجه مرحله اول حدنصاب نمره علمي الزم را كسب نموده و مجاز به انتخاب رشـته 
بررسي سوابق علمـي  توجه به نتيجه  با) محل  كدرشته 5حداكثر تا (انتخابي هاي  برابر ظرفيت در كدرشته محل معرفي به عنوان چند

داوطلـب و ظرفيـت    هر هاي انتخابي منحصراً بر اساس اولويت كدرشته محلو ) پذيرد ها صورت مي كه توسط دانشگاه(آنان  و پژوهشي
ضمناً الزم به توضيح است در گزينش نهايي، مطابق ضوابط مصـوب و دسـتورالعمل ابالغـي از سـوي     . اعالم شده صورت خواهد گرفت

درصـد معـدل تـراز     20درصد نمره كل آزمـون و   80(نمره اوليه آزمون  ،نامي با توجه به سهميه ثبتوزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري 
اعـالم شـده از سـوي     مربوط به بررسـي سـوابق علمـي و پژوهشـي    نمره  و% 30ه ميزان ب) ارشد  شناسي و كارشناسيطع كاراشده مق
  .تأثير خواهد داشت% 70 نه ميزابنيز آموزش عالي  مؤسساتها و  دانشگاه

  .براي گزينش خواهد بود ، معدل اين مقطع مالك عملاي و يا دكتري حرفه آموختگان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته براي دانش: تبصره
 1393سال  ماهارديبهشت  نيمه دومدر بندي كه  بايست براساس دستورالعمل مربوطه و همچنين برنامه زمان شده مي داوطلبان معرفي

هـاي   گردد مدارك و مستندات مورد نياز را تهيـه و در زمـان مقـرر بـه دانشـگاه      اعالم مي رحله بررسي سوابق علمي و پژوهشيبراي م
به منزله انصـراف از آزمـون تلقـي گرديـده و داوطلـب       مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي،عدم شركت در . مراجعه نماينده مربوط

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

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

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

درصد نمره آخرين  80كه حداقل  شرايط واجدو ايثارگران  رزمندگان  به  محل  شتهر هر در ظرفيت% 20 مطابق مصوبات مربوط :1 تبصره
  .يابد مي  باشند، اختصاص  كرده را احراز آزاد گزينشفرد پذيرفته شده در 

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

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

تواننـد   مـي » Ph.D«داوطلبان واجد شـرايط بـراي پـذيرش در دوره دكتـري      :نامه استعدادهاي درخشان امتياز متقاضيان آيين) 3
 20/12/91مورخ  239377/21و نامه شماره شوراي هدايت استعدادهاي درخشان  2/3/1391مورخ  و/22354نامه شماره  براساس آيين

  .اقدام نمايندمعاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
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  :»D.Ph«دكتري  مقطعدر  هاي آموزشي شيوه) ب
روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بـر واحـدهاي درسـي و     ،پژوهشيو شيوه آموزشي  :شيوه آموزشي و پژوهشي

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

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

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

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

   :»D.Ph«دكتري مقررات آموزشي دوره ) ج
ر، پـرديس  هاي غيرانتفاعي، پيـام نـو   م، دورههاي نوبت دو داوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص مقررات آموزشي، ميزان شهريه دوره

و همچنـين بـراي اطـالع از شـرايط،     ، تحقيقات و فناوري،   و ساير شرايط و ضوابط دوره دكتري، به سايت اينترنتي وزارت علوم خودگردان
  .مراجعه نمايندذيربط  مؤسساتاينترنتي هاي  پايگاههاي مربوط به  مجري دورهها و مؤسسات آموزش عالي  دانشگاهضوابط و امكانات 

  :سهميه رزمندگان) د
 مصـوب   عـالي   آمـوزش   مؤسسـات  هـا و  دانشـگاه   به  بسيجي  داوطلب  جهادگران و  رزمندگان ورود  براي  ايجاد تسهيالت اساس قانون بر

  رشته كد از  يك هر در  ،اسالمي  شورايمحترم   مجلس 11/9/1371 هيأت محترم وزيران و قانون اصالح قانون مذكور مصوب 18/2/1368
سـهميه رزمنـدگان     متقاضـيان   به  ظرفيت% 20 تا سقفآخرين نفر گزينش آزاد  نمرهحدنصاب % 80بودن حداقل  ، در صورت داراها محل

الزم    نمره  حد نصاب  كه )يك  شماره  راهنماي  دفترچه 5و  4 اتصفح در  مندرجها و تسهيالت  از سهميه 1 بند  مشمول افراد( واجد شرايط
 . يافتخواهد   اختصاص نمايند،كسب  را

 در اند، شده  پذيرفتهورودي كارشناسي و كارشناسي ارشد هاي  آزمون در  رزمندگان  با سهميهبه بعد  1368  سال از  كه داوطلباني : 1 تبصره
  عليـه   حق نبرد  هاي جبهه در) 31/6/1367  لغايت 31/6/1359  تاريخ از(  ضور داوطلبانهحماه  18 مدت حداقلداراي  كه  صورتي
  .كنند  استفاده  سهميه  ند از اينستتوان ، ميباشند باطل

بـار هـم    يككارشناسي و كارداني، يك بار هم در دوره كه با استفاده از سهميه رزمندگان يكبار در دوره  دسته از داوطلباني آن :2تبصره 
هاي نبرد حق عليه باطل  ماه حضور داوطلبانه در جبهه 24در صورتيكه حداقل داراي  ،اند شده پذيرفته كارشناسي ارشددر دوره 

  .ند در اين آزمون از سهميه رزمندگان استفاده نمايندستتوان باشند، مي
  : انبيرم  سهميه)   ه

مجلس  29/1/89هاي تحصيالت تكميلي و تخصصي مصوب مورخ  بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره
رسمي قطعـي و يـا   آموزش براي مربيان ) در هر كدرشته محل حداقل يك نفر(سهميه مازاد بر ظرفيت %) 10(اسالمي، ده درصد شوراي 

بـه شـرط كسـب حـداقل هشـتاد درصـد        ،وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ها و مؤسسات آموزش عالي رسمي آزمايشي دانشگاه
  .يابد اختصاص ميسهميه آزاد در نمره آخرين فرد پذيرفته شده %) 80(
   :اتباع خارجيپذيرش ) و

شـرايط  دارا بودن ، بايد عالوه بر 1393 سال )متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري در كننده  شركتكليه اتباع غيرايراني 
وده نام اينترنتـي، عالمتگـذاري نمـ    ثبت، بند مربوط را در تقاضانامه )1مندرج در دفترچه راهنماي شماره ( عمومي و اختصاصي اين آزمون

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

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

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

  : 1393هاي اجرايي كشور در سال  عالي و پژوهشي و ساير دستگاه
  :مقدمه

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

المللـي ميـان    هاي علمي و فناوري موجود در مبادالت بـين  كوشد تا با ياري از ظرفيت وزارتخانه در مسير رسيدن به اين هدف بنيادين مي
آموزشـي و پژوهشـي و تـأمين نيـروي انسـاني متخصـص سـاير         به تأمين اعضاي هيـأت علمـي موسسـات    مراكز داخل و خارج از كشور،
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  فصل اول  3صفحه   كليات، شرايط و ضوابط

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

، بررسـي وضـعيت علمـي و    1393سـال  ) نيمه متمركـز (لذا داوطلبان پس از پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري . كشور برگزيند
  .شوند مصاحبه حضوري با رعايت موارد ذيل انتخاب مي

  : ويژه بورس خارج از كشور شرايط اختصاصي داوطلبان )ماده يك* 
هاي كارشناسـي   تراز شده و دوره 17و  15هاي دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيب  نمره) معدل(حداقل ميانگين  -1

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

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

  .سال 33حداكثر 
  .سال 33حداكثر : ت علمي واجد شرايطعضو هيأ) رسمي، رسمي آزمايشي(مربيان ) ب

   :نحوه پذيرش بورس و اعزام )ماده دو* 
و اخذ باالترين رتبه علمـي و معرفـي متقاضـي بـه اداره كـل       1393سال ) نيمه متمركز(پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري  -1

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

توانند نسبت بـه اعـالم    را عالمتگذاري كرده و يا نكرده باشند، مي) نام اينترنتي تقاضانامه ثبت 19بند (تحصيلي بورس خارج از كشور 
ظرفيـت اعـالم شـده     7تـا   4هاي امتحاني كه براي آنها در جدول صفحات  دسته از رشتهعالقمندي خود براي شركت در گزينش آن 

هاي بورس اعزام به خارج، در زمان تكميل  شايان ذكر است اعالم عالقمندي داوطلبان به شركت در گزينش رشته. است، اعالم نمايند
  .فرم انتخاب رشته اينترنتي ميسر خواهد بود

جهت انجام مراحـل بعـدي   طرف سازمان سنجش آموزش كشور بين عالقمندان توسط دو برابر ظرفيت از اسامي  ،در مرحله اول: 2تبصره 
  .معرفي خواهند شدو اعزام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به اداره كل بورس ) مصاحبه(

  .قبولي در مصاحبه علمي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج -2
  .مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتداشتن تأييد هيأت  -3
هـا،   ، نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، اخـذ اعـالم نيـاز از دانشـگاه    1394شهريور سال  31شدگان اعزام بايستي حداكثر تا  پذيرفته -4

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

اوطلبـان  د. تعيين شده است TOEFLو  TOLIMO  ،IELTSهاي  در آزمونو يا معادل آن  MSRT=60علوم انساني و هنر 
بايد توجه داشته باشند كه افزون بر نمره مذكور، در صورتي كه دانشگاه پذيرش دهنده، قبولي و كسب نمـره آزمـون زبـان خاصـي را     

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

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

  .گردد سپردن وثيقه كه ميزان آن با توجه به كشور محل تحصيل و بر اساس مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين مي -7
  .باشد قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متاهل مي) 3(طبق قانون اصالح ماده  -8
  .فارغ التحصيل شوند 1393شهريور سال  31كارشناسي ارشد بايد تا هاي  دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره -9

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

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

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

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

  .باشد هاي امتحاني مورد نظر و ظرفيت مربوط به شرح جداول ذيل مي كدرشته -5
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  :هاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني علوم انساني رشته
  ظرفيت  )گرايش(رشته   امتحاني كدرشته  رديف

  )1(مجموعه علوم اجتماعي   2110  1
  1  ـ مردم شناسي 

  )2(مجموعه علوم اجتماعي   2111  2
  1   جمعيت شناسي ـ

  1  حقوق عمومي   2113  3
  1  حقوق بين الملل عمومي   2115  4
  2  مجموعه مديريت   2118  5
  )2(مجموعه علوم تربيتي   2123  6

  1   ريزي درسي ـ برنامه
  )3(مجموعه علوم تربيتي   2124  7

  1  مديريت آموزشي  ـ
  )5(مجموعه علوم تربيتي   2126  8

  1   ـ تكنولوژي آموزشي
  1  )6(مجموعه علوم تربيتي   2127  9
  )7(علوم تربيتي مجموعه   2128  10

  1   روان شناسي و آموزش كودكان استثناييـ 

11  2131  
  مجموعه علوم ارتباطات 

  ارتباطات  علومـ 
   ارتباطات فرهنگ و ـ

1  

12  2133  
  مجموعه روان شناسي 

  روان شناسي عمومي ـ 
  روان شناسي باليني  ـ
   روان شناسي سالمت ـ

2  

  محيط زيست   2135  13
  1   ريزي برنامهـ محيط زيست ـ 

  1  مجموعه كارآفريني   2136  14
  1  آينده پژوهي   2137  15
  1  مديريت قراردادهاي بين المللي  نفت وگاز   2145  16
  1  حقوق نفت وگاز   2146  17
  1  اقتصاد نفت وگاز   2147  18
  1  مجموعه مالي   2149  19
  )1(مجموعه تربيت بدني   2152  20

  1   گرايش مديريت ورزشيتربيت بدني و علوم ورزشي ـ 

21  2153  
  )2(مجموعه تربيت بدني 

  :هاي فيزلوژي ورزشي با گرايشـ 
  فيزلوژي ورزشي عصبي عضالني  - 
  فيزلوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس  - 
   بيوشيمي و متابوليسم ورزشي - 

1  

22  2154  
  )3(مجموعه تربيت بدني 

  حركات اصالحي ـ آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي ـ 
  امدادگر ورزشي  ـ آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي ـ
   تربيت بدني ويژه ـآسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي  ـ

1  

  )5(مجموعه تربيت بدني   2156  23
  1  بيومكانيك ورزشي- 

  

  :پايههاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني علوم  رشته
  ظرفيت  )گرايش(رشته   امتحاني كدرشته  رديف

  )1(علوم زمين   2201  1
  1  فسيل شناسي و چينه شناسيـ 

  )2(علوم زمين   2202  2
  1  زمين شناسي نفتـ 

  )6(علوم زمين   2206  3
  1  زمين شناسي زيست محيطيـ 

  )5(مجموعه شيمي   2215  4
  1  شيمي كاربرديـ 
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  فصل اول  5صفحه   كليات، شرايط و ضوابط

  :پايههاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني علوم  رشته
  ظرفيت  )گرايش(رشته   امتحاني كدرشته  رديف

  1  فيتوشيمي  2218  5
  )4(شناسي  زيست  2226  6

  1  سلولي وملكوليـ 
  2  زيست فناوري ميكروبي  2231  7
  1  آمار  2232  8
9  2236  

  زيست شناسي دريا
  جانوران درياـ 
  بوم شناسي دريا ـ

1  
  2  فوتونيك  2239  10
  )1(ژئوفيزيك   2240  11

  1  لرزه شناسيـ 
  )2(ژئوفيزيك   2241  12

  1  زلزله شناسيـ 

13  2244  
  نانو شيمي

  نانو شيمي نظريـ 
  نانو پليمر ـ
  نانو مواد معدني ـ
  نانو سوپرامولكول ـ

2  

  2  بيوانفورماتيك  2246  14
  

  :فني و مهندسيهاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني  رشته
  ظرفيت  )گرايش(رشته   امتحاني كدرشته  رديف

  )1(مجموعه مهندسي برق   2301  1
  1  الكترونيك ـ

  )3(برق مجموعه مهندسي   2303  2
  1  )سيستم(مخابرات  ـ

  )5(مجموعه مهندسي برق   2305  3
  1  كنترل ـ

  )2(مجموعه مهندسي عمران   2308  4
  1  مهندسي زلزله ـ

  )6(مجموعه مهندسي عمران   2312  5
  1  هاي دريايي مهندسي سواحل، بنادر و سازه ـ

  )8(مجموعه مهندسي عمران   2314  6
  1  حمل و نقل ـ

  )2(برداري  مهندسي نقشه  2318  7
  1  فتوگرامتري ـ

  )3(مهندسي نقشه برداري   2319  8
  1  سنجش از دور ـ

  )1(مجموعه مهندسي مكانيك   2321  9
  1  ساخت وتوليد ـ

  )2(مجموعه مهندسي مكانيك   2322  10
  1   طراحي كاربردي زمينه مكانيك جامدات ـ

11  2325  
  )5(مجموعه مهندسي مكانيك 

  مهندسي خودرو ـ
  فرمان ، ترمز و تعليق هاي سيستم ـ

1  

  )9(مجموعه مهندسي مكانيك   2329  12
  1  )هاي ريلي ماشين(آهن  مهندسي راه ـ

  1  مهندسي دريا  2330  13
  )1(فضا  ـ مهندسي هوا  2331  14

  2  آئروديناميك ـ
  )2(فضا  ـمهندسي هوا   2332  15

  2  جلو برندگي زمينه پيشرانش ـ
  )3(فضا  ـمهندسي هوا   2333  16

  2  هاي هوائي سازه ـ
  )4(فضا  ـمهندسي هوا   2334  17

  2  مكانيك پرواز و كنترل زمينه ماهواره ـ
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  فصل اول  6صفحه   كليات، شرايط و ضوابط

  :فني و مهندسيهاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني  رشته
  ظرفيت  )گرايش(رشته   امتحاني كدرشته  رديف
  )2(مهندسي معدن   2336  18

  1  استخراج ـ
  )4(مهندسي معدن   2338  19

  1  مكانيك سنگ ـ

20  2339  
  )1(مجموعه مهندسي پليمر 

  مهندسي پليمرـ 
  صنايع پليمر ـ

1  

  )2( مجموعه مهندسي پليمر  2341  21
  1  صنايع رنگـ مهندسي پليمر  ـ

  )4(مهندسي محيط زيست   2346  22
  2  آلودگي هوا ـ

  )1(مهندسي پزشكي   2347  23
  1  بيوالكترونيك ـ

  )2(مهندسي پزشكي   2348  24
  1  بيومكانيك ـ

  )3(مهندسي پزشكي   2349  25
  1  بيومتريالـ 

  1  مجموعه مهندسي صنايع  2350  26
  2  مخازنـ مهندسي نفت   2353  27
  )3(مهندسي كامپيوتر   2356  28

  1   هوش مصنوعيـ 
  1  متالورژي مهندسي مواد و  2359  29
30  2362  

  )3(مهندسي شيمي 
  بيوتكنولوژيـ 
  محيط زيستـ 

2  

31  2363  
  )1(فناوري نانو  علوم و

  نانو موادـ 
  نانو شيمي ـ

2  

32  2364  
  )2(فناوري نانو  علوم و

  نانو الكترونيكـ 
  نانو مكانيك ـ

2  

33  2365  
  )1(اي  مهندسي هسته

  شكافتـ 
  كاربرد پرتوها ـ

1  

34  2366  
  )2(اي  مهندسي هسته

  شكافت ـ 
  راكتورـ 
   چرخه سوختـ 

1  

35  2367  
  )3(اي  مهندسي هسته

  شكافت ـ 
   پرتو پزشكيـ 

1  

  )4(اي  مهندسي هسته  2369  36
  1  گداختـ 

  IT 1مهندسي فناوري اطالعات   2372  37
  2 هاي انرژي مهندسي سيستم  2373  38

  

  :كشاورزي و منابع طبيعيهاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني  رشته
  ظرفيت  )گرايش(رشته   امتحاني كدرشته  رديف

1  2404  
  مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم

  هاي كشاورزي طراحي ماشينـ 
  هاي تجديدپذير انرژي ـ
  فناوري پس از برداشت ـ

1  

  1  مكانيزاسيون كشاورزي  2405  2
  1  )4(صنايع غذايي  مجموعه علوم و  2415  3
  )1(مجموعه چوب شناسي و صنايع چوب   2418  4

  1  هاي چند سازه چوب فرآوردهـ 
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  :كشاورزي و منابع طبيعيهاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني  رشته
  ظرفيت  )گرايش(رشته   امتحاني كدرشته  رديف

  )1(مجموعه علوم خاك   2420  5
  1  تكنولوژي خاك بيولوژي و ـ

  )3(مجموعه علوم دامي   2426  6
  1  نژاد داماصالح ـ 

  )2(مهندسي آب  مجموعه علوم و  2428  7
  1  هاي آبي سازهـ 

  2  مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي  2435  8
  )2(مجموعه مرتع داري و آبخيزداري و بيابان زدايي   2449  9

  1  بيابان زداييـ 
  )3(مجموعه مرتع داري و آبخيزداري و بيابان زدايي   2450  10

  1  )مهندسي آبخيزداري علوم و(آبخيزداري ـ 
  :هنرهاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني  رشته

  ظرفيت  )گرايش(رشته   امتحاني كدرشته  رديف
  1  مديريت پروژه و ساخت   2501  1
2  2502  

  معماري 
  معماري اسالمي ـ 
   هاي آن معماري و گرايشـ 

1  
  1  تحليلي هنر پژوهش هنر تاريخ تطبيقي و  2504  3
  )1(مرمت   2505  4

  1  مرمت آثار و اشياي فرهنگي و تاريخي ـ 

5  2503  

  شهرسازي 
  ريزي شهري  برنامهـ 
  اي  ريزي منطقه برنامه ـ
  اي  منطقه ريزي شهري و برنامه ـ
  طراحي شهري  ـ
   مديريت شهري ـ

1  

  )2(مرمت   2506  6
  1   هاي تاريخي مرمت و احياي بناها و بافتـ 

  :زبانهاي داراي ظرفيت بورس اعزام به خارج در گروه امتحاني  رشته
  ظرفيت  )گرايش(رشته   امتحاني كدرشته  رديف

   جموعه زبان روسيم  2805  1
  1    ـ آموزش زبان روسي

 :آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه) ح
  داوطلبان از  يك هر براي ،1393  سال )متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري  در  كننده شركت  داوطلبان  منظور آگاهي  به
با توجه به ضرايب منـدرج در  (هاي مختلف  و دوره سهميه در داوطلب  ، رتبه كل  ، نمره اكتسابي  ، نمرات نامي ثبت  اطالعات  حاوي اي  كارنامه

  يهـا  محـل   كدرشـته   منظـور انتخـاب    بـه   آزمون  و نتيجه داوطلب، رتبه بدون سهميه سهميه در  مجاز  رتبه  آخرين ،)رشته امتحاني ذيربط
بـا وارد كـردن شـماره     www.sanjesh.org :از طريق پايگـاه اينترنتـي ايـن سـازمان بـه نشـاني      صادر شده است كه منحصراً   تحصيلي
ضـمناً   .دباش قابل مشاهده مي) نام پدر و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و خانوادگي نام( و درج مشخصات فردي يا شماره پرونده داوطلبي

  .باشد محل مي هاي اعالمي در كارنامه منحصراً براي اطالع و راهنمايي داوطلبان براي انتخاب كدرشته رساند كه نمرات و رتبه به اطالع مي
  

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

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

يـا   رسـمي قطعـي   مربيبراي آن دسته از داوطلباني كه ( مندي براي استفاده از سهميه مربي عالقهكد ارگان سهميه رزمندگي،  ،نامي ثبت
اينترنتـي نسـبت بـه عالمتگـذاري بنـد مربـوط اقـدام        ي نـام  ثبتاند و در تقاضانامه  بودهعلوم، تحقيقات و فنĤوري آزمايشي وزارت رسمي 
اخـذ  و سـال  ماه اخذ مدرك كارشناسي، و سال ماه اي،  معدل مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفهمقطع كارشناسي،  معدل ،)اند نموده

، نـام دانشـگاه   كارشناسي ارشدنام رشته تحصيلي مقطع  ،كارشناسينام رشته تحصيلي مقطع  ،اي ارشد يا دكتري حرفه مدرك كارشناسي
التحصـيلي   كارشناسي ارشد و وضعيت فارغالتحصيلي در مقطع  نام دانشگاه يا مؤسسه فارغ، كارشناسيالتحصيلي در مقطع  يا مؤسسه فارغ

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

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

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

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

، نسبت به اصـالح  هاي كتبي پس از آن و يا درخواست شركت در آزمونآن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت  -1تبصره 
  .اند، همان معدل اصالح شده در اين كارنامه درج شده است معدل خود اقدام نموده

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

  .ه استدر نظر گرفته شد 14 كارشناسي ارشدمعدل 
التحصـيل خواهنـد شـد،     فـارغ  31/6/1393كه حـداكثر تـا تـاريخ     ارشد  سال آخر دوره كارشناسيبراي دانشجويان  -3تبصره 

  .درج شده است 30/11/1392و يا  31/6/1392ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنان تا تاريخ 
اعالمي آنان درج شـده   مقطع كارشناسي ارشد معدلمنحصراً ، پيوسته ارشد  التحصيالن دوره كارشناسي فارغبراي  -4تبصره 

  .و اين دسته از داوطلبان لزومي به اعالم معدل مقطع كارشناسي ندارند است
شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معدل منـدرج در   نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفته مجدداً يادآوري مي -3

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

  .خواهد شد با آنان رفتارمقررات ضوابط و ده و مطابق مغايرت معدل شناخته ش
  آزمونياطالعات رشته  )ح -2

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

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

  نمرات  از محاسبه  پس  كه  است  آن  منزله  ، به است  شده  درج) 0( عدد صفر  درس  در يك  داوطلب  خام  كه نمره  در مواردي -2  تبصره
    .است  شده) 0( مذكور صفر  در درس  داوطلب  خام  ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل  منفي و  مثبت

  درج »سـفيد «  مـذكور كلمـه    درس  باشد، در مقابـل   نداده  پاسخ  درس  يك  االتؤاز س  يك  هيچ  به  داوطلب  كه  مواردي در -3  تبصره
   .دوش مي

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

  .شود مي  درج رشته امتحانيشماره داوطلب در در اين رديف،  :شماره داوطلب -2رديف 
 .شود مي  درجنام گروه آزمايشي كه داوطلب در آن شركت نموده است، در اين رديف،  :نام گروه آزمايشي -3رديف 
 .  شود مي  درجكد رشته امتحاني داوطلب در اين رديف،  :كد رشته امتحاني -4رديف 
  . شود مي  درجدر اين رديف، نام رشته امتحاني داوطلب  :نام رشته امتحاني -5رديف 
بـراي  اين معـدل  (درصد آن در نمره كل داوطلب اعمال شده  20كه  شود درج ميدر اين رديف همان معدلي  :معدل مؤثر -6رديف 

معـدل  درصـد   40معدل تراز شده حاصـل از  باشند،  التحصيل مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مي داوطلباني كه فارغ
  .)باشد مي درصد معدل مقطع كارشناسي ارشد 60مقطع كارشناسي و 

  :وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره) جقسمت 
هاي نوبـت دوم، پيـام نـور، غيرانتفـاعي و      دوره(غير روزانه ر اين قسمت وضعيت مجاز بودن داوطلب به انتخاب رشته در دوره روزانه و د

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

ايـن  در  ،ه باشـند نشـد هـاي مزبـور    در هر يك از دورهدسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته  باشد و براي آن مي) دفترچههمين (
  .دشو ميدرج » نيستيد«كلمه  رديف
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  :وضعيت علمي داوطلب) دقسمت 
 و فقـط ايـن    اسـتخراج برابر ظرفيـت   چند  اسامي  ابتدا فهرست، دوره دكتري  ورودي  ضوابط آزمون شرايط و  كليه  بر اساس  اينكه  نظر به

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

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

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

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

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

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

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

 از  عالقـه  مـورد   يهـا  محـل   كدرشـته  انتخـاب   بـه   نسـبت ،  هاي تحصيلي آزمون انتخاب رشتهراهنماي  دفترچه  دقيق  مطالعه با  است
، آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي، مراكـز پيـام نـور       مؤسسات، نوبت دومروزانه، (اند  كه در آنها مجاز به انتخاب رشته شدهموجود هاي  دوره

 رشـته   انتخـاب   فـرم  در ، منـدي  عالقـه   ترتيب به و اقدام در صورت وجود محل كدرشته) پنجاه( 50 تا حداكثر ...)و  پرديس خودگردان
  .نمايند  درج ،اينترنتي

در انتخاب رشـته، در زمـان نمـايش     زايش دقتفمنظور اداوطلبان دقت نمايند با توجه به تنوع دوره تحصيلي و به  :تذكر خيلي مهم* 
هـاي روزانـه بـه رنـگ      هاي انتخـاب شـده دوره   ها در سايت اينترنتي، كليه رشته هاي انتخابي پس از درج كدرشته محل عناوين رشته

» بزــس«هاي غيرانتفاعي به رنگ  ، دوره»يــآب«هاي پيام نور به رنگ  ، دوره»زـرمـق«هاي نوبت دوم به رنگ  ، دوره»كيـمش«
 .نمايش داده خواهد شد» جيـنارن«ها به رنگ  هاي مربوط به پرديس خودگردان دانشگاه و رشته

هـاي   مطـابق اطالعيـه  ( شـده   اعالم  زماني  برنامه  بر اساساز طريق سايت سازمان، اينترنتي خود را   رشته  فرم انتخاب بايد  داوطلب هر -2 
صـورت انجـام صـحيح     بديهي است در .تكميل نمايد 6/2/1393حداكثر تا تاريخ  )سازماناينترنتي سايت  مندرج در پيك سنجش و

گيرد كه نشانگر مراحل طـي   مي طريق سايت در اختيار وي قرار ازبه عنوان رسيد انتخاب رشته ي قمر 15 كد پيگيري ،انتخاب رشته
چنانچـه   ضـمناً  .)پرينـت تهيـه نمائيـد    تكميل شده خودفرم  از الزم است( نگهداري نمايد ورا يادداشت آن  دداوطلب باي و بودهشده 

و به عبارت  نشدهنشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت  رقمي 15كد پيگيري داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت 
   .يند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام نشده استآديگر فر

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

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

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

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

شـود در تكميـل ايـن فـرم      به داوطلبان توصـيه مـي  لذا . باشد ميدقيقه  30بيني شده براي تكميل فرم انتخاب رشته  مدت زمان پيش -5
رقمي، تمايل بـه ويـرايش فـرم     15چنانچه داوطلبي پس از تكميل فرم انتخاب رشته و اخذ كد پيگيري  .نهايت دقت را به عمل آورند

تواند از طريق سـايت اينترنتـي سـازمان،     مي) 6/2/1393(انتخاب رشته خود را داشته باشد، حداكثر تا پايان زمان مقرر انتخاب رشته 
هاي ارسالي در خصـوص تغييـر فـرم انتخـاب رشـته،       بديهي است به درخواست .نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايد

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

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

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

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

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

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

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

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

  .گردد مراحل آزمون مذكور تلقي مي

  :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ك
معـدل دوره  خصـوص   اطالعـات اعـالم شـده در   ، حيط برنامه اينترنتي انتخـاب رشـته  به هنگام ورود به م به انتخاب رشتهداوطلبان مجاز 

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

بايست نسبت به ويـرايش و   داوطلب مي ،كه اين اطالعات مورد تأييد نباشد ، در صورتيشود آنها اجازه انتخاب رشته داده ميبه  ،دقرار گير
  كـه  شـود   مشـخص   زمـان  هـر بـديهي اسـت   . وده و سپس وارد مرحله انتخاب رشته گردداصالح مورد يا موارد مغايرت در سايت اقدام نم

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

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

منحصراًً براي داوطلباني كه با توجه به مندرجات كارنامه مجاز هاي تحصيلي اينترنتي در پايگاه اينترنتي اين سازمان  فرم انتخاب رشته
رمز  ،لذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشته با وارد كردن شماره پرونده ،باشد يت ميؤباشند، قابل ر به انتخاب رشته مي

ي انتخابي و تكميـل فـرم مـذكور در    ها محل كد رشتهثبت اوليه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به  نام ثبتگيري پي ورود و كد
  .كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمايند معيني مدت زمان

 اعزام به خـارج  هاي بورس عالقمند به شركت در گزينش رشتهكه  دوره روزانههاي  مجاز به انتخاب رشتهداوطلبان  :خيلي مهم تذكر* 
. هـاي بورسـيه را عالمتگـذاري نماينـد     بايست بند مربوط به عالقمندي رشته قبل از تكميل فرم انتخاب رشته، مي ،باشند مي

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

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

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

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

كيد أبه داوطلبان ت نخواهد بود، لذااز سوي اين سازمان ميسر نيز  هيچگونه اقدامي ،باشد نميسازمان سنجش آموزش كشور 
  .خود دقت الزم را بعمل آورندبه هنگام انتخاب رشته گردد  مي
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ي انتخابي خود را بـه  ها محل كد رشتههاي تحصيلي در اينترنت،  گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته به داوطلبان توصيه مي - 2
و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت اين دفترچه درج  96صفحه نمونه مندرج در ترتيب عالقه در فرم 

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

نـام و   مجاز به ثبت) ها در كليه دوره( 1393سال » Ph.D«شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري  ضوابط، پذيرفته مطابق -3
شود در انتخاب رشـته دقـت الزم    لذا به داوطلبان توصيه مي. نخواهند بود 1394شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال 

  .را بعمل آورند
هـاي   صـالحيت   و نتيجه بررسـي  نمره بررسي سوابق علمي و پژوهشياس نمره علمي، نظر به اينكه پذيرش نهايي براس -4

بررسي انتخاب رشته براي پس از اند و  شدهمجاز به انتخاب رشته كه  يداوطلبان آن دسته ازلذا  ،گيرد عمومي صورت مي
الزم است بـراي انجـام    ،گردند ميهاي مربوط معرفي  در كدرشته محل يا رشته محل) مصاحبه(سوابق علمي و پژوهشي 

ريال از طريق پرداخت الكترونيـك   )هزار ويست و دوازدهد( 000/212مبلغ  نسبت به واريز ،هاي عمومي بررسي صالحيت
 سـايت  منـدرج در هاي عمـومي   و سپس نسبت به تكميل فرم مشخصات بررسي صالحيت عمل نمودهدر سايت سازمان 

گيـري مربـوط را دريافـت    پيآن را از طريق سيستم اينترنتي به سازمان ارسال و كـد   اقدام و اطالع رساني اين سازمان
  .بديهي است داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نكنند در مرحله گزينش نهايي حذف خواهند شد .دننماي

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

مرحله اعم از پذيرش شهريورماه يا ( 1392سال » Ph.D«شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري  مطابق ضوابط، پذيرفته -6
  . اند نبوده 1393شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال نام و  مجاز به ثبت ،)تكميل ظرفيت

نام و شركت در آزمون  مجاز به ثبت ،1393سـال  » Ph.D«شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري  مطابق ضوابط، پذيرفته -7
  .نخواهند بود 1394ورودي دوره دكتري سال 

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

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

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

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

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

  .خواهد شد  محروم...)  و  دانشگاه در  تحصيل  ، حين شدن ، پذيرفته در آزمون  شركت ، نام ثبت(  از آزمون  اي مرحله
  پـرديس و  غيرانتفـاعي ، نور پيام، نوبت دومهاي  دوره :روزانه شامل غير هاي هاي دوره محل رشتهكد نهايي نشدگا از كليه پذيرفته -13

ها و مراكـز آمـوزش    هاي تحصيلي دانشگاه شهريه دوره .اخذ خواهد شدشهريه  ،آموزش عالي مؤسساتها و  دانشگاه در خودگردان
  :باشد شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير مي 23/1/93عالي بر اساس مصوبه 

ولتي و ها و مراكز آموزش عالي، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرد دانشگاه) شبانه(هاي نوبت دوم  شهريه دوره) الف
  .يابد نسبت به شهريه سال قبل افزايش مي% 25غيرانتفاعي تا ميزان 

  .گردد ها و مراكز آموزش عالي كشور بر اساس مصوبات هيأت امنا تعيين مي شهريه در پرديس خودگردان دانشگاه) ب
ها و مراكز آموزش عالي مورد نظر  دانشگاههاي مختلف به سايت  داوطلبان جهت اطالع از ميزان شهريه دورهالزم به توضيح است  :تبصره

  .مراجعه نمايند
  پذيرش نهايي) م
پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان با توجه به ظرفيت هر كـد رشـته محـل دانشـگاهي و بـر اسـاس اولويـت كـد رشـته           -1

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

به منظور شـركت   1393 ماه نيمه دوم ارديبهشتاوايل استخراج و در ) كدرشته محل پنجهر داوطلب حداكثر به ( پژوهشي
  .از طريق سايت سازمان اعالم خواهد شدسوابق علمي و پژوهشي،  مرحله بررسيدر 
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  فصل اول  12صفحه   كليات، شرايط و ضوابط

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

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

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

و فهرسـت   ، صورت خواهد گرفتاند معرفي شده اين مرحلههايي كه براي  محل  واصله از دانشگاه و اولويت كدرشته پژوهشي
  .اعالم خواهد شد 1393شهريورماه  اولنيمه شدگان نهايي در  اسامي پذيرفته

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

در فرم انتخاب رشته بررسـي و در صـورت لـزوم     ،ها محل  رشتهانتخاب در زمان معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را 
  .اصالح نمايند

باشند، الزم است با مطالعه شرايط و ضوابط اعالم شـده در   هاي شيوه آموزشي پژوهش محور مي داوطلباني كه متقاضي انتخاب رشته) 2
  .همين دفترچه راهنما، از شرايط اين شيوه آموزشي آگاهي يابند 2صفحه » ب«بند 

پذيرش داوطلبـان در رشـته امتحـاني    قات و فناوري، تحقيوزارت علوم، آموزش عالي شوراي گسترش  556بر اساس مصوبه جلسه ) 3
همچنين دارا بـودن  و ) 3-5تا  3-1(تحصيلي بندهاي منوط به داشتن يكي از مدارك ) 2151كد (مدرسي معارف اسالمي مجموعه 

  :خواهد بودبه شرح ذيل و تبصره آن  3-6بند شرايط 
  .داراي دانشنامه كارشناسي ارشد مدرسي معارف اسالمي) 1-3
  .داراي مدرك سطح سه حوزه علميه) 2-3
  .صالح مورد تĤييد مراجع ذي) مرتبه مربي(داراي گواهي خبرگان بدون مدرك ) 3-3
با تأييد معاونت امور دفـاتر، اسـاتيد و   ) اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسالمي در مرتبه مربي(مربيان رسمي گروه معارف اسالمي ) 4-3

  .مبلغان
گواهي اتمام كفايتين همراه با مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقـات و فنـĤوري همخـوان بـا      حوزويان داراي) 5-3

  .گانه دروس معارف اسالمي به تشخيص گروه آموزشي مربوطه هاي پنج گرايش
  .سال 40حداكثر سن ) 6-3

هاي معارف اسـالمي بـه شـرط داشـتن گواهينامـه       التدريس گروه حقهاي معارف اسالمي و اساتيد  اعضاي رسمي هيأت علمي گروه: تبصره
نسـبت بـه شـرط    ) انـد  ترم گذشته تدريس مجاز داشته 2مشروط بر اينكه در (ساله از معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان  3تدريس 

  .باشند مذكور، مستثني مي
رسـاني    الزم است نسبت به تكميل فرم مشخصات فردي در پايگاه اطالع شوند  داوطلباني كه در اين رشته مجاز به انتخاب رشته: تذكر مهم

به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در در مهلت مقرر و ارسال مدارك درخواستي  org.Asatid.www:  مديريت امور اساتيد به نشاني
به منزله انصراف از تحصيل در ايـن رشـته تلقـي    و عدم ارسال مدارك، نام در اين سامانه  ثبت بديهي است عدم. ها اقدام نمايند دانشگاه

  .گردد مي
مربوط، به توضيحات مندرج هاي  متقاضي استفاده از بورس اعزام به خارج از كشور، براي اطالع از شرايط و ضوابط و رشته اوطلباند) 4

  .همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند 7تا  2در صفحات 
اين دانشگاه، به توضيحات مندرج تحصيل در ، براي اطالع از شرايط و ضوابط )ع(اوطلبان متقاضي تحصيل در دانشگاه امام صادقد) 5

روزانه و يا ساير  دورهمجازين اعم از (ضمناً كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته  .همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند 91در صفحه 
  .باشند ميدر رشته امتحاني مربوط ) ع(دانشگاه امام صادق هاي تمامي كدرشته محلمجاز به انتخاب  ،)ها دوره

اين دانشگاه، به توضيحات تحصيل در اوطلبان متقاضي تحصيل در دانشگاه علوم انتظامي امين، براي اطالع از شرايط و ضوابط د) 6
   .همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند 93مندرج در صفحه 

مؤسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند و بنياد هاي بورسيه  براي اطالع از شرايط و ضوابط رشته ،متقاضي استفاده از بورسيه اوطلباند) 7
  .نمايند همين دفترچه راهنما مراجعه 89صفحه توضيحات مندرج در ، به آموزش عاليها و مؤسسات  در دانشگاه مستضعفان

هاي انتخابي تهيه و  اوطلبان پس از تكميل فرم انتخاب رشته و دريافت رسيد انتخاب رشته يك نسخه پرينت از اولويتشود د مي  توصيه) 8
  .نزد خود نگهداري نمايند

 لزوم صورت در و، سايت سازمان سنجش ) سنجش  سازمان  رساني اطالع و  نامه خبري هفته(  سنجش  پيك نشريه  طريق از  تغييري  هرگونه) 9
  . شد خواهد  اعالم  گروهي هاي رسانه طريق از 
مطرح نموده و يا در سازمان ) غيرحضوري(از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي سؤاالت خود را ند توان ميداوطلبان   لزوم  صورت در) 10

 .نمايند  حاصل  تماس كشور  آموزش  سنجش  سازمان  وميروابط عم با 021-8 8923595-9 :هاي تلفن شماره باساعت اداري 
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)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  13 صفحه فصل دوم  
 

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

 )1( علوم جغرافيايي -2101

كدرشته   تحصيليدوره 
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
  گرايش جنوب غرب آسيا  -  5  جغرافياي سياسي  دانشگاه تربيت مدرس  1101  روزانه
  دانشكده جغرافيا  -  4  جغرافياي سياسي  دانشگاه تهران  1102  روزانه
  تهران -فضا  ياسيسازمان س شيگرا  -  2  جغرافياي سياسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1103  روزانه

     -  1  جغرافياي سياسي  دانشگاه تربيت مدرس  1104  نوبت دوم
  دانشكده جغرافيا  -  2  جغرافياي سياسي  دانشگاه تهران  1105  نوبت دوم
  تهران -فضا  ياسيسازمان س شيگرا  -  1  جغرافياي سياسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1106  نوبت دوم

  پرديس خودگردان البرز كرج  -  4  جغرافياي سياسي  دانشگاه تهران  1107  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج -گرايش سازمان سياسي فضا   -  2  جغرافياي سياسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1108  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع درتهران -فضا  ياسيسازمان س شيگرا  -  2  جغرافياي سياسي  تهران -خوارزمي دانشگاه   1109  پرديس خودگردان

  )2(علوم جغرافيايي  - 2102 
     -  4  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان  1110  روزانه
     -  4  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه تبريز  1111  روزانه
     -  4  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  تربيت مدرسدانشگاه   1112  روزانه
  دانشكده جغرافيا  -  3  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1113  روزانه
  تهران  -  4  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1114  روزانه
     -  1  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه زنجان  1115  روزانه
     -  2  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1116  روزانه
     -  8  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1117  روزانه
     -  5  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1118  روزانه
     -  3  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  مشهددانشگاه فردوسي   1119  روزانه
     -  3  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1120  روزانه

     -  3  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان  1121  نوبت دوم
     -  2  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه تبريز  1122  نوبت دوم
     -  1  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه تربيت مدرس  1123  نوبت دوم
  دانشكده جغرافيا  -  1  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1124  نوبت دوم
  تهران  -  4  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1125  نوبت دوم
     -  1  شهريريزي  جغرافيا و برنامه  دانشگاه زنجان  1126  نوبت دوم
     -  1  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1127  نوبت دوم
     -  2  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه فردوسي مشهد  1128  نوبت دوم
     -  1  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1129  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1130  پيام نور

     -  5  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  تهران
  پرديس خودگردان البرز كرج  -  3  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1131  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  4  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1132  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  4  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1133  پرديس خودگردان

  )3(علوم جغرافيايي  -2103 
  مناطق روستاييگرايش برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي   -  2  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان  1134  روزانه
  گرايش برنامه ريزي فضايي كارآفريني مناطق روستايي  -  2  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان  1135  روزانه
  گرايش نظام سياستگزاري در برنامه ريزي روستايي  -  2  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان  1136  روزانه
  ييمناطق روستا يطيمح تيفيك شيآما يزيبرنامه ر شيگرا  -  2  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تبريزدانشگاه   1137  روزانه
  ييمناطق روستا يطيمح تيفيك شيآما يزيبرنامه ر  -  4  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تربيت مدرس  1138  روزانه
 - گرايش برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي   -  3  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1139  روزانه

  دانشكده جغرافيا
 - گرايش برنامه ريزي فضايي كارآفريني مناطق روستايي   -  3  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1140  روزانه

  دانشكده جغرافيا
 -  ييمناطق روستا يطيمح تيفيك شيآما يزيبرنامه ر شيگرا  -  4  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1141  روزانه

  تهران
  تهران - ييروستا يزيدر برنامه ر ياستگذارينظام س شيگرا  -  4  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1142  روزانه
  ييمناطق روستا يطيمح تيفيك شيآما يزيبرنامه ر شيگرا  -  4  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1143  روزانه
  ييدر مناطق روستا ينيكارآفر ييفضا يزيبرنامه ر شيگرا  -  4  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1144  روزانه
  مناطق روستايي يطيمح تيفيك شيبرنامه ريزي آما  -  3  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه فردوسي مشهد  1145  روزانه

  گرايش برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي  -  1  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان  1146  نوبت دوم
  كارآفريني مناطق روستاييگرايش برنامه ريزي فضايي   -  1  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان  1147  نوبت دوم
  گرايش نظام سياستگزاري در برنامه ريزي روستايي  -  1  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان  1148  نوبت دوم
  ييمناطق روستا يطيمح تيفيك شيآما يزيبرنامه ر شيگرا  -  2  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تبريز  1149  نوبت دوم
  ييمناطق روستا يطيمح تيفيك شيآما يزيبرنامه ر  -  1  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تربيت مدرس  1150  نوبت دوم
 - گرايش برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي   -  1  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1151  نوبت دوم

  دانشكده جغرافيا
 - گرايش برنامه ريزي فضايي كارآفريني مناطق روستايي   -  1  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهراندانشگاه   1152  نوبت دوم

  دانشكده جغرافيا
 -  ييمناطق روستا يطيمح تيفيك شيآما يزيبرنامه ر شيگرا  -  4  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1153  نوبت دوم

  تهران
  تهران - ييروستا يزيدر برنامه ر ياستگذارينظام س شيگرا  -  4  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1154  نوبت دوم
  مناطق روستايي يطيمح تيفيك شيبرنامه ريزي آما شيگرا  -  2  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه فردوسي مشهد  1155  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -پيام نور استان تهران دانشگاه   1156  پيام نور

     -  5  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهران

 - گرايش برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي   -  4  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1157  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع درتهران

پرديس  -گرايش نظام سياستگذاري در برنامه ريزي روستايي   -  4  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  تهران -دانشگاه خوارزمي   1158  خودگردانپرديس 
  خودگردان واقع دركرج

  )4(علوم جغرافيايي  - 2104 
  گرايش مخاطرات ژئومورفولوژيك  -  3  ژئومورفولوژي  دانشگاه اصفهان  1159  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

 )4( علوم جغرافيايي -2104ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
  كيمخاطرات ژئومورفولوژ شيگرا  -  2  ژئومورفولوژي  دانشگاه تبريز  1160  روزانه
  يطيمح تيريمد شيگرا  -  2  ژئومورفولوژي  دانشگاه تبريز  1161  روزانه
  دانشكده جغرافيا -  كيگرايش مخاطرات ژئومورفولوژ  -  3  ژئومورفولوژي  دانشگاه تهران  1162  روزانه
  دانشكده جغرافيا - يطيمح تيريگرايش مد  -  3  ژئومورفولوژي  دانشگاه تهران  1163  روزانه
     -  3  ژئومورفولوژي  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   1164  روزانه
  تهران -  كيفولوژرمخاطرات ژئومو شيگرا  -  2  ژئومورفولوژي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1165  روزانه
  تهران - طييمح تيريمد شيگرا  -  2  ژئومورفولوژي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1166  روزانه
  گرايش مديريت محيطي  -  2  ژئومورفولوژي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1167  روزانه
  گرايش مخاطرات ژئومور فولوژيك  -  3  ژئومورفولوژي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1169  روزانه
  گرايش مديريت محيطي  -  3  ژئومورفولوژي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1168  روزانه
  گرايش مديريت محيطي  -  2  ژئومورفولوژي  دانشگاه فردوسي مشهد  1170  روزانه
  كيگرايش مخاطرات ژئومورفولوژ  -  2  ژئومورفولوژي  اردبيل -اردبيليدانشگاه محقق   1171  روزانه
  گرايش مديريت محيطي  -  2  ژئومورفولوژي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1172  روزانه
  گرايش نظري  -  2  ژئومورفولوژي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1173  روزانه

  گرايش مخاطرات ژئومورفولوژيك  -  2  ژئومورفولوژي  دانشگاه اصفهان  1174  نوبت دوم
  كيمخاطرات ژئومورفولوژ شيگرا  -  1  ژئومورفولوژي  دانشگاه تبريز  1175  نوبت دوم
  يطيمح تيريمد شيگرا  -  1  ژئومورفولوژي  دانشگاه تبريز  1176  نوبت دوم
  دانشكده جغرافيا -  كيگرايش مخاطرات ژئومورفولوژ  -  1  ژئومورفولوژي  دانشگاه تهران  1177  نوبت دوم
  دانشكده جغرافيا - يطيمح تيريگرايش مد  -  1  ژئومورفولوژي  دانشگاه تهران  1178  نوبت دوم
  تهران - كيمخاطرات ژئوموفولوژ شيگرا  -  2  ژئومورفولوژي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1179  نوبت دوم
  تهران - طييمح تيريمد شيگرا  -  2  ژئومورفولوژي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1180  نوبت دوم
  يمخاطرات ژئومورفولوژ شيگرا  -  1  ژئومورفولوژي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1181  نوبت دوم
  يطيمح تيريمد شيگرا  -  1  ژئومورفولوژي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1182  نوبت دوم
  ينظر شيگرا  -  1  ژئومورفولوژي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1183  نوبت دوم

  پرديس خودگردان ارس - يطيمح تيريگرايش مد  -  3  ژئومورفولوژي  دانشگاه تهران  1184  پرديس خودگردان
پرديس خودگردان واقع  -  كيمخاطرات ژئومورفولوژ شيگرا  -  2  ژئومورفولوژي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1185  پرديس خودگردان

  درتهران
پرديس خودگردان واقع  -  كيمخاطرات ژئومورفولوژ شيگرا  -  2  ژئومورفولوژي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1186  پرديس خودگردان

  دركرج

  )5(علوم جغرافيايي  -2105 
گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه اصفهان  1187  روزانه

     -  3  هواشناسي كشاورزي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه اصفهان  1188  روزانه
     -  3  هواشناسي سينوپتيك

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه تربيت مدرس  1189  روزانه
     -  3  اي هواشناسي ماهواره

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه تهران  1190  روزانه
  دانشكده جغرافيا  -  2  هواشناسي كشاورزي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه تهران  1191  روزانه
  جغرافيادانشكده   -  2  هواشناسي سينوپتيك

گرايش آب و  يآب وهواشناس  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   1192  روزانه
     -  1  هواشناسي كشاورزي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   1193  روزانه
     -  1  هواشناسي شهري

گرايش آب و  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه خوارزمي   1194  روزانه
  تهران  -  2  هواشناسي كشاورزي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه خوارزمي   1195  روزانه
  تهران  -  2  هواشناسي سينوپتيك

گرايش مخاطرات  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه خوارزمي   1196  روزانه
  تهران  -  2  آب و هوايي

گرايش تغييرات آب  يآب وهواشناس  دانشگاه زنجان  1197  روزانه
     -  2  و هوايي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه زنجان  1198  روزانه
     -  1  هواشناسي شهري

گرايش مخاطرات  يآب وهواشناس  دانشگاه زنجان  1199  روزانه
     -  1  آب و هوايي

گرايش مخاطرات  يآب وهواشناس  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1200  روزانه
     -  2  آب و هوايي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1201  روزانه
     -  3  هواشناسي شهري

گرايش آب و  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1202  روزانه
     -  3  هواشناسي سينوپتيك

گرايش تغييرات آب  يآب وهواشناس  خرم آباد - دانشگاه لرستان   1203  روزانه
     -  4  و هوايي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1204  روزانه
     -  2  هواشناسي كشاورزي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1205  روزانه
     -  2  هواشناسي سينوپتيك

گرايش مخاطرات  يوهواشناسآب   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1206  روزانه
     -  2  آب و هوايي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه اصفهان  1207  نوبت دوم
     -  1  هواشناسي كشاورزي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه اصفهان  1208  نوبت دوم
     -  1  هواشناسي سينوپتيك

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه تربيت مدرس  1209  نوبت دوم
     -  1  اي هواشناسي ماهواره

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه تهران  1210  نوبت دوم
  دانشكده جغرافيا  -  1  هواشناسي كشاورزي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  دانشگاه تهران  1211  نوبت دوم
  دانشكده جغرافيا  -  1  هواشناسي سينوپتيك



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

 )5( علوم جغرافيايي -2105ادامه 

كدرشته   تحصيليدوره 
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
گرايش آب و  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه خوارزمي   1212  نوبت دوم

  تهران  -  2  هواشناسي كشاورزي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه خوارزمي   1213  نوبت دوم
  تهران  -  2  هواشناسي سينوپتيك

گرايش مخاطرات  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه خوارزمي   1214  نوبت دوم
  تهران  -  2  آب و هوايي

گرايش مخاطرات  يآب وهواشناس  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1215  نوبت دوم
     -  1  آب و هوايي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  اردبيل -اردبيليدانشگاه محقق   1216  نوبت دوم
     -  1  هواشناسي كشاورزي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1217  نوبت دوم
     -  1  هواشناسي سينوپتيك

گرايش مخاطرات  يآب وهواشناس  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1218  نوبت دوم
     -  1  آب و هوايي

گرايش آب و  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه خوارزمي   1219  خودگردانپرديس 
  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  2  هواشناسي سينوپتيك

  مجموعه علوم اقتصادي -2106 
     -  4  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري  دانشگاه اروميه  1220  روزانه
     -  3  اقتصاد سنجيعلوم اقتصادي گرايش   دانشگاه اروميه  1221  روزانه
     -  2  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد سنجي  دانشگاه اصفهان  1222  روزانه
     -  2  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي  دانشگاه اصفهان  1223  روزانه
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش   دانشگاه اصفهان  1224  روزانه

     -  2  عمومي
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد   دانشگاه اصفهان  1225  روزانه

     -  3  الملل بين
     -  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي  دانشگاه اصفهان  1226  روزانه
علوم اقتصادي گرايش شهري و   دانشگاه اصفهان  1227  روزانه

     -  1  اي منطقه
  فقط زن  -  7  علوم اقتصادي  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1228  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  2  علوم اقتصادي  )ع(دانشگاه امام صادق   1229  روزانه
     -  2  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد سنجي  دانشگاه تبريز  1230  روزانه
     -  3  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي  دانشگاه تبريز  1231  روزانه
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش   دانشگاه تبريز  1232  روزانه

     -  2  عمومي
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد   دانشگاه تبريز  1233  روزانه

     -  4  الملل بين
     -  2  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد منابع  دانشگاه تبريز  1234  روزانه
  اقتصاد سالمت شيگرا -اقتصاد  -  3  اقتصاد سالمت  دانشگاه تربيت مدرس  1235  روزانه
  دانشكده اقتصاد تهران  -  6  علوم اقتصادي  دانشگاه تهران  1236  روزانه
     -  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   1237  روزانه
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش   كرمانشاه -دانشگاه رازي   1238  روزانه

     -  1  عمومي

علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه   كرمانشاه -دانشگاه رازي   1239  روزانه
     -  1  اقتصادي

     -  4  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد سنجي  دانشگاه سمنان  1240  روزانه
     -  2  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي  دانشگاه سمنان  1241  روزانه
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش   دانشگاه سمنان  1242  روزانه

     -  2  عمومي
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه  دانشگاه سمنان  1243  روزانه

     -  1  اقتصادي
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد   دانشگاه سمنان  1244  روزانه

     -  1  الملل بين
  گرايش اقتصاد كشاورزي  -  2  علوم اقتصادي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1245  روزانه
  گرايش اقتصاد نظري  -  4  علوم اقتصادي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1246  روزانه
     -  8  علوم اقتصادي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1247  روزانه
     -  5  علوم اقتصادي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1248  روزانه
     -  5  علوم اقتصادي  دانشگاه شيراز  1249  روزانه
     -  5  علوم اقتصادي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   1250  روزانه
     -  5  علوم اقتصادي  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه   1251  روزانه
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1252  روزانه

  گرايش توسعه اقتصادي   -  5  اقتصادي
     -  5  علوم اقتصادي  دانشگاه فردوسي مشهد  1253  روزانه
اقتصاد بخش علوم اقتصادي گرايش   خرم آباد - دانشگاه لرستان   1254  روزانه

     -  3  عمومي
     -  4  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي  بابلسر - دانشگاه مازندران   1255  روزانه
     -  1 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالمي  بابلسر - دانشگاه مازندران   1256  روزانه
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش   بابلسر - دانشگاه مازندران   1257  روزانه

     -  4  عمومي
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه   بابلسر - دانشگاه مازندران   1258  روزانه

     -  2  اقتصادي
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد   بابلسر - دانشگاه مازندران   1259  روزانه

     -  2  الملل بين
     -  3  علوم اقتصادي  دانشگاه يزد  1260  روزانه
     -  5  علوم اقتصادي  و برنامه ريزي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت  1261  روزانه

علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش   دانشگاه اصفهان  1262  نوبت دوم
     -  1  عمومي

علوم اقتصادي گرايش اقتصاد   دانشگاه اصفهان  1263  نوبت دوم
     -  1  الملل بين

     -  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي  دانشگاه اصفهان  1264  نوبت دوم
علوم اقتصادي گرايش شهري و   دانشگاه اصفهان  1265  نوبت دوم

     -  1  اي منطقه
     -  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد سنجي  دانشگاه تبريز  1266  نوبت دوم



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  16 صفحه فصل دوم  
 

 اقتصاديعلوم مجموعه  -2106ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
     -  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي  دانشگاه تبريز  1267  نوبت دوم
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش   دانشگاه تبريز  1268  نوبت دوم

     -  1  عمومي
     -  2  الملل بيناقتصاد گرايش علوم اقتصادي  دانشگاه تبريز  1269  نوبت دوم
     -  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد منابع  دانشگاه تبريز  1270  نوبت دوم
  اقتصاد سالمت شيگرا -اقتصاد  -  3  اقتصاد سالمت  دانشگاه تربيت مدرس  1271  نوبت دوم
  دانشكده اقتصاد تهران  -  3  علوم اقتصادي  دانشگاه تهران  1272  نوبت دوم
  گرايش اقتصاد كشاورزي  -  1  اقتصاديعلوم   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1273  نوبت دوم
  گرايش اقتصاد نظري  -  2  علوم اقتصادي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1274  نوبت دوم
     -  2  علوم اقتصادي  دانشگاه فردوسي مشهد  1275  نوبت دوم
     -  3  علوم اقتصادي  دانشگاه يزد  1276  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -تهران دانشگاه پيام نور استان   1277  پيام نور

     -  5  علوم اقتصادي  تهران
  فقط مرد  -  5  علوم اقتصادي  )غيرانتفاعي( دانشگاه عدالت  5268  غيرانتفاعي
  شرايط عمومي در انتهاي دفترچه  -  5  علوم اقتصادي  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه مفيد   1278  غيرانتفاعي

  پرديس خودگردان ارس  -  5  اقتصاديعلوم   دانشگاه تهران  1279  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش  -  3  علوم اقتصادي  دانشگاه تهران  1280  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   1281  پرديس خودگردان
اقتصادي گرايش اقتصاد بخش علوم   كرمانشاه -دانشگاه رازي   1282  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  عمومي

علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه   كرمانشاه -دانشگاه رازي   1283  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  اقتصادي

  دانشگاهپرديس خودگردان   -  2  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد سنجي  دانشگاه سمنان  1284  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي  دانشگاه سمنان  1285  پرديس خودگردان
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش   دانشگاه سمنان  1286  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  عمومي

اقتصاد توسعه علوم اقتصادي گرايش   دانشگاه سمنان  1287  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  اقتصادي

علوم اقتصادي گرايش اقتصاد   دانشگاه سمنان  1288  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  الملل بين

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  علوم اقتصادي  دانشگاه شيراز  1289  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  علوم اقتصادي  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه   1290  پرديس خودگردان
     -  5  علوم اقتصادي  دانشگاه فردوسي مشهد  1291  پرديس خودگردان

  )1(مجموعه علوم تاريخي  -2107 
     -  3  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه اصفهان  1292  روزانه
  باشد مي تاريخ تشيععنوان رشته   -  3  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه اصفهان  1293  روزانه
  فقط زن  -  4  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1294  روزانه
     -  3  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه تربيت مدرس  1295  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  2  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه تهران  1296  روزانه
     -  4  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه شيراز  1297  روزانه
     -  2  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  خرم آباد - دانشگاه لرستان   1298  روزانه
     -  7  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه مذاهب اسالمي  1299  روزانه

     -  1  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه اصفهان  1300  نوبت دوم
  تاريخ تشيع  -  1  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه اصفهان  1301  دومنوبت 

  فقط زن  -  2  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1302  نوبت دوم
     -  1  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه تربيت مدرس  1303  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  1  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  دانشگاه تهران  1304  نوبت دوم
     -  5  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   1305  پيام نور

  تاريخ تشيع اثني عشري  -  5  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه اديان و مذاهب   1306  غيرانتفاعي
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  شيرازدانشگاه   1307  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه علوم تاريخي  -2108 
     -  5  تاريخ انقالب اسالمي  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني  1308  روزانه
تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  1309  روزانه

     -  3  اسالم
     -  3  تاريخ علم دوره اسالمي  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  1310  روزانه
تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه اصفهان  1311  روزانه

     -  3  اسالم
     -  3  تاريخ انقالب اسالمي  دانشگاه اصفهان  1312  روزانه
     -  3  تاريخ محلي  دانشگاه اصفهان  1313  روزانه
تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   1314  روزانه

     -  2  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه تبريز  1315  روزانه
     -  3  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه تربيت مدرس  1316  روزانه
     -  3  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه تهران  1317  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  2  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   بوشهر - دانشگاه خليج فارس   1318  روزانه
     -  3  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   تهران -دانشگاه خوارزمي   1319  روزانه
  كرج  -  5  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1320  روزانه
     -  4  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1321  روزانه
  ايران شناسي  -  5  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1322  روزانه
     -  5  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه شيراز  1323  روزانه
     -  6  اسالم



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  17 صفحه فصل دوم  
 

 )2(تاريخي علوم مجموعه  -2108ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   مشهددانشگاه فردوسي   1324  روزانه

     -  3  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   خرم آباد - دانشگاه لرستان   1325  روزانه
     -  4  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه اصفهان  1326  نوبت دوم
     -  1  اسالم

     -  1  تاريخ انقالب اسالمي  دانشگاه اصفهان  1327  نوبت دوم
     -  1  تاريخ محلي  دانشگاه اصفهان  1328  نوبت دوم
تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه تبريز  1329  نوبت دوم

     -  1  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه تربيت مدرس  1330  نوبت دوم
     -  1  اسالم

از تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد   دانشگاه تهران  1331  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  1  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   تهران -دانشگاه خوارزمي   1332  نوبت دوم
  تهران  -  5  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه فردوسي مشهد  1333  نوبت دوم
     -  2  اسالم

 يتحصيالت تكميلمركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   1334  پيام نور
  تهران

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از 
     -  5  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   بوشهر - دانشگاه خليج فارس   1335  پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  3  اسالم

بعد از تاريخ گرايش تاريخ ايران   تهران -دانشگاه خوارزمي   1336  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  5  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   تهران -دانشگاه خوارزمي   1337  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  5  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از   دانشگاه شيراز  1338  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  اسالم

  )3(مجموعه علوم تاريخي  -2109 
تاريخ گرايش تاريخ ايران قبل از   دانشگاه تهران  1339  روزانه

  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  2  اسالم

تاريخ گرايش تاريخ ايران قبل از   دانشگاه تهران  1340  نوبت دوم
     -  1  اسالم

  )1(مجموعه علوم اجتماعي  -2110 
جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي   يو اجتماع يمطالعات فرهنگپژوهشكده   1341  روزانه

  پژوهش محور  -  3  فرهنگي
  پژوهش محور  -  3  سياستگذاري فرهنگي  يو اجتماع يپژوهشكده مطالعات فرهنگ  1342  روزانه
جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  1343  روزانه

  فقط مرد -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  3  فرهنگي

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه اصفهان  1344  روزانه
     -  4  اقتصادي و توسعه

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1345  روزانه
  فقط زن  6  -  مسائل اجتماعي ايران

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه تبريز  1346  روزانه
     -  3  اقتصادي و توسعه

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه تربيت مدرس  1347  روزانه
     -  4  سياسي

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه تهران  1348  روزانه
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  3  اقتصادي و توسعه

 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي  دانشگاه تهران  1349  روزانه
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  3  فرهنگي

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه تهران  1350  روزانه
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  3  مسائل اجتماعي ايران

جامعه شناسي توسعه اجتماعي   دانشگاه تهران  1351  روزانه
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  2  روستايي

  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  4  مردم شناسي  دانشگاه تهران  1352  روزانه
جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1353  روزانه

     -  3  هاي اجتماعي گروه

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه فردوسي مشهد  1354  روزانه
     -  5  اقتصادي و توسعه

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  كاشاندانشگاه   1355  روزانه
     -  5  مسائل اجتماعي ايران

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  بابلسر - دانشگاه مازندران   1356  روزانه
     -  4  مسائل اجتماعي ايران

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه ياسوج  1357  روزانه
     -  2  اقتصادي و توسعه

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  ياسوج دانشگاه  1358  روزانه
     -  2  مسائل اجتماعي ايران

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه اصفهان  1359  نوبت دوم
     -  1  اقتصادي و توسعه

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه تبريز  1360  نوبت دوم
     -  2  اقتصادي و توسعه

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  مدرسدانشگاه تربيت   1361  نوبت دوم
     -  1  سياسي

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه تهران  1362  نوبت دوم
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  1  اقتصادي و توسعه

جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي   دانشگاه تهران  1363  نوبت دوم
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  1  فرهنگي

شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه تهران  1364  دومنوبت 
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  1  مسائل اجتماعي ايران



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

 )1(اجتماعي علوم مجموعه  -2110ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
جامعه شناسي توسعه اجتماعي   دانشگاه تهران  1365  نوبت دوم

  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  1  روستايي
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  2  مردم شناسي  دانشگاه تهران  1366  نوبت دوم
شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه فردوسي مشهد  1367  نوبت دوم

     -  2  اقتصادي و توسعه
شناسي گرايش جامعه شناسي  جامعه  دانشگاه كاشان  1368  نوبت دوم

     -  1  مسائل اجتماعي ايران

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1369  پيام نور
  تهران

جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي 
     -  5  هاي اجتماعي گروه

  )2(مجموعه علوم اجتماعي  - 2111 
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  3  جمعيت شناسي  دانشگاه تهران  1370  روزانه
     -  2  جمعيت شناسي  دانشگاه يزد  1371  روزانه

  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  1  جمعيت شناسي  دانشگاه تهران  1372  نوبت دوم

  حقوق عمومي -2113 
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  2  حقوق عمومي  )ع(دانشگاه امام صادق   1373  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  4  حقوق عمومي  دانشگاه تهران  1374  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  4  حقوق عمومي  دانشگاه تهران  1375  روزانه
     -  8  حقوق عمومي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1376  روزانه

  علوم سياسيدانشكده حقوق و   -  2  حقوق عمومي  دانشگاه تهران  1377  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  حقوق عمومي  دانشگاه تهران  1378  نوبت دوم

  پرديس خودگردان ارس  -  4  حقوق عمومي  دانشگاه تهران  1379  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج  -  4  حقوق عمومي  دانشگاه تهران  1380  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش  -  4  حقوق عمومي  دانشگاه تهران  1381  پرديس خودگردان

  حقوق جزا و جرم شناسي -2114 
     -  5  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه تربيت مدرس  1382  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  4  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه تهران  1383  روزانه
  قم يآموزش عال مجتمع  -  4  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه تهران  1384  روزانه
  كرج  -  5  فقه و حقوق جزا  تهران -دانشگاه خوارزمي   1385  روزانه
     -  8  حقوق جزا و جرم شناسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1386  روزانه
     -  3  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه شيراز  1387  روزانه
     -  5  شناسيحقوق جزا و جرم   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1388  روزانه
كاركنان  ژهيو -دفترچه يدر انتها طيشرا - يابيجرم و جرم   -  5  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه علوم انتظامي امين  1389  روزانه

  فقط مرد - يانتظام يروين
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  7  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  1390  روزانه
     -  5  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه قم  1391  روزانه
     -  3  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه كاشان  1392  روزانه
     -  4  حقوق جزا و جرم شناسي  بابلسر - دانشگاه مازندران   1393  روزانه

     -  1  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه تربيت مدرس  1394  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  2  حقوق جزا و جرم شناسي  تهراندانشگاه   1395  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه تهران  1396  نوبت دوم
  كرج  -  2  فقه و حقوق جزا  تهران -دانشگاه خوارزمي   1397  نوبت دوم
     -  1  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه كاشان  1398  نوبت دوم
  فقط مرد      -  5  حقوق جزا و جرم شناسي  )غيرانتفاعي( دانشگاه عدالت  5269  غيرانتفاعي

  پرديس خودگردان ارس  -  4  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه تهران  1399  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  3  فقه و حقوق جزا  تهران -دانشگاه خوارزمي   1400  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  حقوق جزا و جرم شناسي  دانشگاه شيراز  1401  خودگردانپرديس 
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  حقوق جزا و جرم شناسي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1402  پرديس خودگردان

  عمومي الملل بينحقوق  -2115 
  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  4  عمومي الملل بينحقوق   دانشگاه تهران  1403  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  4  عمومي الملل بينحقوق   دانشگاه تهران  1404  روزانه
     -  8  عمومي الملل بينحقوق   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1405  روزانه
     -  5  عمومي الملل بينحقوق   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1406  روزانه

  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  2  عمومي الملل بينحقوق   دانشگاه تهران  1407  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  عمومي الملل بينحقوق   دانشگاه تهران  1408  نوبت دوم
     -  5  عمومي الملل بينحقوق  تهران يمركزتحصيالت تكميل/دانشگاه پيام نوراستان تهران  1409  پيام نور

  پرديس خودگردان كيش  -  4  عمومي الملل بينحقوق   دانشگاه تهران  1410  پرديس خودگردان

  حقوق خصوصي - 2116 
     -  4  حقوق خصوصي  دانشگاه اصفهان  1411  روزانه
     -  5  حقوق خصوصي  دانشگاه تربيت مدرس  1412  روزانه
  توسعه نوين دانشمندموسسه تحقيق و  - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  حقوق خصوصي  دانشگاه تربيت مدرس  1413  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  6  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  1414  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  4  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  1415  روزانه
  تهران  -  2  فقه و حقوق خصوصي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1416  روزانه
  كرج  -  5  حقوق خصوصيفقه و   تهران -دانشگاه خوارزمي   1417  روزانه
     -  8  حقوق خصوصي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1418  روزانه
     -  4  حقوق خصوصي  دانشگاه شيراز  1419  روزانه
     -  5  حقوق خصوصي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1420  روزانه
  شرايط در انتهاي دفترچه - يخصوصحقوق   -  7  حقوق خصوصي  دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري  1421  روزانه
     -  5  حقوق خصوصي  دانشگاه قم  1422  روزانه
     -  5  حقوق خصوصي  بابلسر - دانشگاه مازندران   1423  روزانه
     -  5  حقوق خصوصي  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي  1424  روزانه

     -  3  حقوق خصوصي  دانشگاه اصفهان  1425  نوبت دوم
     -  1  حقوق خصوصي  دانشگاه تربيت مدرس  1426  دوم نوبت

  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  3  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  1427  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  1428  نوبت دوم



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

 حقوق خصوصي - 2116ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
  تهران  -  2  فقه و حقوق خصوصي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1429  نوبت دوم
  كرج  -  2  فقه و حقوق خصوصي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1430  نوبت دوم
     -  5  حقوق خصوصي تهران يتكميل مركزتحصيالت/دانشگاه پيام نور استان تهران  1431  پيام نور

  فقط مرد  -  5  حقوق خصوصي  )غيرانتفاعي( دانشگاه عدالت  5270  غيرانتفاعي
  دفترچه يدر انتها طيشرا  -  3  حقوق خصوصي  )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ   1432  غيرانتفاعي
  عمومي در انتهاي دفترچهشرايط   -  5  حقوق خصوصي  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه مفيد   1433  غيرانتفاعي

  پرديس خودگردان ارس  -  5  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  1434  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش  -  5  حقوق خصوصي  دانشگاه تهران  1435  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  2  فقه و حقوق خصوصي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1436  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  2  فقه و حقوق خصوصي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1437  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  حقوق خصوصي  دانشگاه شيراز  1438  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  حقوق خصوصي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1439  پرديس خودگردان

  مجموعه علوم سياسي - 2117 
  پژوهش محور - ياسيس شهياند شيگرا  -  3  علوم سياسي  يو اجتماع يپژوهشكده مطالعات فرهنگ  1440  روزانه
  گرايش انديشه سياسي  -  3  علوم سياسي  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  1441  روزانه
     -  5  علوم سياسي  دانشگاه اصفهان  1442  روزانه
     -  5  الملل بينروابط   دانشگاه اصفهان  1443  روزانه
  گرايش انديشه سياسي  -  4  علوم سياسي  دانشگاه تربيت مدرس  1444  روزانه
  گرايش مطالعات ايران  -  3  علوم سياسي  دانشگاه تربيت مدرس  1445  روزانه
موسسه تحقيق  - مستضعفان بورسيه بنياد  -گرايش مسايل ايران   -  1  علوم سياسي  دانشگاه تربيت مدرس  1446  روزانه

  و توسعه نوين دانشمند
 .است يرشته الزام نيارائه مدرك زبان معتبر هنگام ثبت نام در ا  -  5  الملل بينروابط   دانشگاه تربيت مدرس  1447  روزانه
  دانشمند موسسه تحقيق و توسعه نوين - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  الملل بينروابط   دانشگاه تربيت مدرس  1448  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -گرايش انديشه سياسي   -  4  علوم سياسي  دانشگاه تهران  1451  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي - گرايش مسائل ايران   -  4  علوم سياسي  دانشگاه تهران  1452  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -  ياسيس يجامعه شناس شيگرا  -  4  علوم سياسي  دانشگاه تهران  1449  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -سياستگذاري عمومي  شيگرا  -  4  علوم سياسي  دانشگاه تهران  1450  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  6  الملل بينروابط   دانشگاه تهران  1453  روزانه
  دانشكده مطالعات جهان - يشمال يكايمطالعات آمر  -  3  اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1454  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي - گرايش آسياي مركزي و قفقاز   -  3  اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1455  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -گرايش آمريكاي شمالي   -  3  اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1456  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -گرايش اروپا   -  3  اي منطقهمطالعات   تهراندانشگاه   1457  روزانه
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -گرايش خاورميانه   -  3  اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1458  روزانه
  فقط مرد -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  4  اي منطقهمطالعات   تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   1459  روزانه
  تهران  -  5  الملل بينروابط   تهران -دانشگاه خوارزمي   1460  روزانه
  گرايش جامعه شناسي سياسي  -  4  علوم سياسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   1461  روزانه
 يدرانتها طيشرا - يرهبران انقالب اسالم ياسيس شهياند شيگرا  -  2  مطالعات سياسي انقالب اسالمي  تهران - دانشگاه شاهد   1462  روزانه

  دفترچه
 يدرانتها طيشرا -درجهان اسالم  يبازتاب انقالب اسالم شيگرا  -  2  مطالعات سياسي انقالب اسالمي  تهران - دانشگاه شاهد   1463  روزانه

  دفترچه
 طيشرا -  رانيا ياسالم يجمهور ياسيس يجامعه شناس شيگرا  -  2  مطالعات سياسي انقالب اسالمي  تهران - دانشگاه شاهد   1464  روزانه

  دفترچه يدرانتها
     -  7  علوم سياسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1465  روزانه
     -  8  الملل بينروابط   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1466  روزانه
  ياسيس يها شهياند شيگرا  -  5  علوم سياسي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1467  روزانه
  ياسيس يجامعه شناس شيگرا  -  5  علوم سياسي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1468  روزانه
  رانيمسائل ا شيگرا  -  5  علوم سياسي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1469  روزانه
     -  5  الملل بينروابط   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1470  روزانه
     -  2  الملل بينروابط   رشت -گيالن دانشگاه   1471  روزانه
  گرايش مسايل ايران  -  2  علوم سياسي  دانشگاه ياسوج  1472  روزانه

     -  2  علوم سياسي  دانشگاه اصفهان  1473  نوبت دوم
     -  2  الملل بينروابط   دانشگاه اصفهان  1474  نوبت دوم
  ايرانگرايش مطالعات   -  1  علوم سياسي  دانشگاه تربيت مدرس  1475  نوبت دوم
  ياسيس شهياند شيگرا  -  1  علوم سياسي  دانشگاه تربيت مدرس  1476  نوبت دوم
 .است يرشته الزام نيارائه مدرك زبان معتبر هنگام ثبت نام در ا  -  1  الملل بينروابط   دانشگاه تربيت مدرس  1477  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -گرايش انديشه سياسي   -  2  علوم سياسي  دانشگاه تهران  1479  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -گرايش سياستگذاري عمومي   -  2  علوم سياسي  دانشگاه تهران  1480  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي - گرايش مسائل ايران   -  2  علوم سياسي  دانشگاه تهران  1481  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -  ياسيس يجامعه شناس شيگرا  -  2  علوم سياسي  دانشگاه تهران  1478  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  3  الملل بينروابط   دانشگاه تهران  1482  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  2  اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1483  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي - گرايش آسياي مركزي و قفقاز   -  2  اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1484  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -گرايش آمريكاي شمالي   -  2  اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1485  نوبت دوم
  دانشكده حقوق و علوم سياسي -گرايش اروپا   -  2  اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1486  نوبت دوم
  دانشكده مطالعات جهان -مطالعات آمريكاي شمالي   -  2  اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1487  نوبت دوم
 - هيحوزه علم) 3سطح ( 10 هيپا يقبول يطالب دارا ياختصاص  5  -  علوم سياسي  )غيرانتفاعي(قم - )ع(دانشگاه باقرالعلوم  1488  غيرانتفاعي

  دفترچه يدر انتها طيشرا ريسا
  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  5  الملل بينروابط   تهران -دانشگاه خوارزمي   1489  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  5  الملل بينروابط   تهران -دانشگاه خوارزمي   1490  پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان   5  -  الملل بينروابط   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1491  پرديس خودگردان

  مجموعه مديريت -2118 
  پژوهش محور  -  2  مديريت گردشگري  مشهد - يجهاد دانشگاه - يپژوهشكده گردشگر  1492  روزانه
  پژوهش محور  -  1  مديريت فناوري اطالعات  اطالعات يپژوهشگاه علوم و فناور  1493  روزانه
  سازماني و مديريت منابع انسانيگرايش رفتار   -  6  مديريت بازرگاني  دانشگاه اصفهان  1494  روزانه
  گرايش مديريت بازاريابي  -  6  مديريت بازرگاني  دانشگاه اصفهان  1495  روزانه
  فقط زن - يالملل بين يابيبازار تيريمد شيگرا  -  4  مديريت  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1496  روزانه
 -گذاري عمومي  مشي گيري و خط گرايش تصميم دولتيمديريت   -  7  مديريت دولتي  )ع(دانشگاه امام صادق   1497  روزانه

  دفترچه يدرانتها طيشرا



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

 مجموعه مديريت -2118ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
     -  3  فناوري اطالعاتمديريت   دانشگاه تربيت مدرس  1498  روزانه
  اتيو عمل ديگرايش مديريت تول  -  3  مديريت  دانشگاه تربيت مدرس  1499  روزانه
    -  6  كياستراتژ تيريمد  دانشگاه تربيت مدرس  1500  روزانه
     -  3  سياستگذاري علم و فناوري  دانشگاه تربيت مدرس  1501  روزانه
     -  3  هاي دولتي ايران سازمانمديريت   دانشگاه تربيت مدرس  1502  روزانه
دانشكده  - يمنابع انسان تيريو مد يگرايش رفتار سازمان  -  4  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1504  روزانه

  مديريت تهران
  دانشكده مديريت تهران - گرايش مديريت بازاريابي   -  4  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1505  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال - گرايش مديريت بازاريابي   -  3  مديريت بازرگاني  تهراندانشگاه   1506  روزانه
دانشكده مديريت  -گرايش مديريت سياستگذاري بازرگاني   -  4  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1507  روزانه

  تهران
 يمجتمع آموزش عال -مديريت سياستگذاري بازرگاني  شيگرا  -  3  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1503  روزانه

  قم
دانشكده  -گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي   -  4  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1512  روزانه

  مديريت تهران
مجتمع  -گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي   -  3  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1509  روزانه

  قم يآموزش عال
  دانشكده مديريت تهران - يگرايش رفتار سازمان  -  4  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1513  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال - -گرايش مديريت تطبيقي و توسعه   -  3  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1508  روزانه
  دانشكده مديريت تهران - گرايش مديريت منابع انساني  -  4  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1511  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال - -مديريت منابع انساني  شيگرا  -  3  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1510  روزانه
  دانشكده مديريت تهران  -  4  مديريت فناوري اطالعات  دانشگاه تهران  1514  روزانه
  دانشكده مديريت تهران -گرايش تحقيق در عمليات   -  4  مديريت  دانشگاه تهران  1516  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال - گرايش مديريت تحقيق در عمليات   -  3  مديريت  دانشگاه تهران  1517  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال - -گرايش مديريت رفتار سازماني   -  3  مديريت  دانشگاه تهران  1515  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال - ها گرايش مديريت سيستم   -  3  مديريت  دانشگاه تهران  1518  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال -گرايش مديريت مالي   -  3  مديريت  دانشگاه تهران  1519  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال - توليد و عمليات  تيريگرايش مد  -  3  مديريت  دانشگاه تهران  1520  روزانه
  دانشكده مديريت تهران - مديريت توليد و عمليات  شيگرا  -  4  مديريت  دانشگاه تهران  1521  روزانه
  دانشكده مديريت تهران -مديريت توسعه   -  4  مديريت  دانشگاه تهران  1522  روزانه
  دانشكده مديريت تهران  -  4  اي رسانهمديريت   دانشگاه تهران  1523  روزانه
  دانشكده مديريت تهران  -  4  مديريت تكنولوژي  دانشگاه تهران  1524  روزانه
  دانشكده علوم و فنون نوين  -  4  سياستگذاري علم و فناوري  دانشگاه تهران  1525  روزانه
  فقط مرد -دفترچه  يدرانتها طيشرا - گرايش مديريت سيستمها   -  6  مديريت  تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   1526  روزانه
  درعملياتگرايش تحقيق   -  2  مديريت  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   1527  روزانه
  گرايش مديريت توليد وعمليات  -  2  مديريت  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   1528  روزانه
  تهران - يرفتار تيريمد شيگرا  -  2  مديريت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1530  روزانه
  تهران - يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  4  مديريت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1529  روزانه
  گرايش مديريت رفتاري  -  2  مديريت  دانشگاه سمنان  1531  روزانه
  اتيدر عمل قيتحق شيگرا  -  2  مديريت  دانشگاه سمنان  1532  روزانه
  الملل بينمديريت بازاريابي  شيگرا  -  2  مديريت  دانشگاه سمنان  1533  روزانه
  اتيو عمل ديتول تيريمد شيگرا  -  2  مديريت  دانشگاه سمنان  1534  روزانه
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  2  مديريت  دانشگاه سمنان  1535  روزانه
  گرايش مديريت رفتاري  -  2  مديريت  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1536  روزانه
  گرايش مديريت مالي  -  2  مديريت  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1537  روزانه
  گرايش مديريت منابع انساني  -  2  مديريت  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   1538  روزانه
  بازرگاني ياستگذاريگرايش مديريت س  -  4  مديريت بازرگاني  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1539  روزانه
  گرايش مديريت توليد وعمليات  -  4  مديريت  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1541  روزانه
  گرايش مديريت رفتاري  -  4  مديريت  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1542  روزانه
  گرايش مديريت مالي  -  4  مديريت  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1540  روزانه
  گرايش مديريت سيستم ها  -  3  مديريت  دانشگاه شيراز  1543  روزانه
     -  7  مديريت  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   1544  روزانه
  يمنابع انسان تيريو مد يرفتار سازمان شيگرا  -  5  بازرگانيمديريت   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1545  روزانه
  يابيبازار تيريمد شيگرا  -  5  مديريت بازرگاني  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1546  روزانه
  يبازرگان ياستگذاريس تيريمد شيگرا  -  5  مديريت بازرگاني  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1547  روزانه
  يعموم يگذار يو خط مش يريگ ميتصم شيگرا  -  5  مديريت دولتي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1549  روزانه
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  5  مديريت دولتي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1548  روزانه
     -  5  مديريت فناوري اطالعات  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1550  روزانه
  اتيدر عمل قيتحق شيگرا  -  5  مديريت  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1551  روزانه
  اتيو عمل ديتول تيريمد شيگرا  -  5  مديريت  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1552  روزانه
  يمال تيريمد شيگرا  -  5  مديريت  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1553  روزانه
     -  5  مديريت گردشگري  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه   1554  روزانه
     -  5  مديريت تكنولوژي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1555  روزانه
  فقط مرد - شرفتيپ يارائه در دانشكده مهندس  -  3  سياستگذاري علم و فناوري  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   1556  روزانه

مديريت گرايش تصميم  اي حرفه  تهران -  دانشگاه علم و صنعت ايران  1557  روزانه
  -  5  گيري وسياستگذاري

 يليمدرك فارغ التحص. باشد ينم يتخصص يعنوان مدرك دكترا
ارائه  -باشد  يم >>يحرفه ا يدكتر<<رشته  نيا يصادره برا

  فقط مرد - شرفتيپ يدر دانشكده مهندس
  فقط مرد - شرفتيپ يارائه در دانشكده مهندس  -  3  هاي دولتي ايران سازمانمديريت   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   1558  روزانه
 ژهيو-دفترچه  يدر انتها طيشرا - از جرم  يريشگيپ تيريمد  -  5  مديريت  دانشگاه علوم انتظامي امين  1559  روزانه

  فقط مرد -  يانتظام يرويكاركنان ن
     -  4  اطالعاتمديريت فناوري   دانشگاه فردوسي مشهد  1560  روزانه
  يرفتار تيريمد شيگرا  -  3  مديريت  دانشگاه فردوسي مشهد  1561  روزانه
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  3  مديريت  دانشگاه فردوسي مشهد  1562  روزانه
  گرايش رفتار سازماني  -  3  مديريت  خرم آباد - دانشگاه لرستان   1563  روزانه
  گرايش مديريت منابع انساني  -  3  مديريت  خرم آباد - دانشگاه لرستان   1564  روزانه
     -  4  سياستگذاري علم و فناوري  بابلسر - دانشگاه مازندران   1565  روزانه
  يمنابع انسان تيريو مد يرفنار سازمان شيگرا  -  3  مديريت بازرگاني  دانشگاه يزد  1566  روزانه
  يابيبازار تيريمد شيگرا  -  4  مديريت بازرگاني  دانشگاه يزد  1567  روزانه
  اتيو عمل ديتول تيريگرايش مد  -  6  مديريت  دانشگاه يزد  1568  روزانه
  گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي  -  5  مديريت دولتي  موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي  1569  روزانه
  گرايش مديريت تطبيقي و توسعه  -  5  دولتيمديريت   موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي  1570  روزانه
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)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  21 صفحه فصل دوم  
 

 مجموعه مديريت -2118ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
  و مديريت منابع انسانيگرايش رفتار سازماني   -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه اصفهان  1571  نوبت دوم
  گرايش مديريت بازاريابي  -  3  مديريت بازرگاني  دانشگاه اصفهان  1572  نوبت دوم
     -  1  مديريت فناوري اطالعات  دانشگاه تربيت مدرس  1573  نوبت دوم
  اتيو عمل ديگرايش مديريت تول  -  3  مديريت  دانشگاه تربيت مدرس  1574  نوبت دوم
  كياستراتژ تيريمد  -  1  مديريت  تربيت مدرسدانشگاه   1575  نوبت دوم
     -  1  سياستگذاري علم و فناوري  دانشگاه تربيت مدرس  1576  نوبت دوم
     -  1  هاي دولتي ايران مديريت سازمان  دانشگاه تربيت مدرس  1577  نوبت دوم
دانشكده  - يمنابع انسان تيريو مد يگرايش رفتار سازمان  -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1578  نوبت دوم

  مديريت تهران
  دانشكده مديريت تهران - گرايش مديريت بازاريابي   -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1579  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال - گرايش مديريت بازاريابي   -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1580  نوبت دوم
دانشكده مديريت  -گرايش مديريت سياستگذاري بازرگاني   -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1581  نوبت دوم

  تهران
 يمجتمع آموزش عال -گرايش مديريت سياستگذاري بازرگاني   -  2  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1582  نوبت دوم

  قم
 يمجتمع آموزش عال -گذاري گرايش تصميم گيري و خط مشي   -  2  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1584  نوبت دوم

  قم
دانشكده  -گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي   -  2  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1585  نوبت دوم

  مديريت تهران
  دانشكده مديريت تهران - يگرايش رفتار سازمان  -  2  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1586  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال -گرايش مديريت تطبيقي و توسعه   -  2  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1587  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران -گرايش مديريت منابع انساني   -  2  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1583  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال -مديريت منابع انساني  شيگرا  -  2  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1588  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران  -  2  مديريت فناوري اطالعات  دانشگاه تهران  1589  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران -گرايش تحقيق در عمليات   -  2  مديريت  دانشگاه تهران  1591  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال -گرايش تحقيق در عمليات   -  2  مديريت  دانشگاه تهران  1592  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال -گرايش مديريت رفتاري   -  2  مديريت  دانشگاه تهران  1594  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال - گرايش مديريت سيستم ها   -  2  مديريت  دانشگاه تهران  1593  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال - -گرايش مديريت مالي   -  2  مديريت  دانشگاه تهران  1590  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال - توليد و عمليات  تيريگرايش مد  -  2  مديريت  دانشگاه تهران  1595  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران - مديريت توليد و عمليات  شيگرا  -  2  مديريت  دانشگاه تهران  1596  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران -مديريت توسعه   -  2  مديريت  دانشگاه تهران  1597  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران  -  2  اي رسانهمديريت   دانشگاه تهران  1598  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران  -  2  مديريت تكنولوژي  دانشگاه تهران  1599  نوبت دوم
  دانشكده علوم و فنون نوين  -  1  سياستگذاري علم و فناوري  دانشگاه تهران  1600  نوبت دوم
  تهران - يرفتار تيريمد شيگرا  -  2  مديريت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1601  نوبت دوم
  تهران - يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  2  مديريت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1602  نوبت دوم
     -  2  مديريت فناوري اطالعات  دانشگاه فردوسي مشهد  1603  نوبت دوم
  يرفتار تيريگرايش مد  -  2  مديريت  دانشگاه فردوسي مشهد  1604  نوبت دوم
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  2  مديريت  دانشگاه فردوسي مشهد  1605  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1606  پيام نور

     -  5  مديريت بازرگاني  تهران

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1607  پيام نور
  سازماني گرايش رفتار  -  5  مديريت دولتي  تهران

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1608  پيام نور
  گرايش مديريت منابع انساني  -  5  مديريت دولتي  تهران

  دفترچه يدر انتها طيشرا  -  5  مديريت گردشگري  )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ   1609  غيرانتفاعي
  يمنابع انسان تيريو مد يرفتار سازمان شيگرا  -  6  مديريت بازرگاني  دانشگاه اصفهان  1610  پرديس خودگردان
  يابيبازار تيريمد شيگرا  -  6  مديريت بازرگاني  دانشگاه اصفهان  1611  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج - كزايش مديريت بازاريابي   -  5  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1612  پرديس خودگردان

پرديس خودگردان  -گرايش مديريت سياستگذاري بازاريابي   -  3  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1613  خودگردانپرديس 
  كيش

پرديس خودگردان  - يبازرگان ياستگذاريس تيريگرايش مد  -  4  مديريت بازرگاني  دانشگاه تهران  1614  پرديس خودگردان
  البرز كرج

پرديس  - يعموم يگذار يو خط مش يريگ ميگرايش تصم  -  3  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1615  پرديس خودگردان
  خودگردان كيش

  پرديس خودگردان ارس - يگرايش رفتار سازمان  -  4  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1616  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان ارس - يگرايش مديريت منابع انسان  -  4  مديريت دولتي  دانشگاه تهران  1617  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش -گرايش تحقيق در عمليات   -  3  مديريت  دانشگاه تهران  1618  پرديس خودگردان
پرديس خودگردان البرز  - گرايش مديريت توليد و عمليات   -  4  مديريت  دانشگاه تهران  1619  پرديس خودگردان

  كرج
  پرديس خودگردان كيش -  اتيو عمل ديگرايش مديريت تول  -  3  مديريت  دانشگاه تهران  1620  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج -گرايش مديريت منابع انساني   -  4  مديريت  دانشگاه تهران  1621  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان ارس  -  4  اي رسانهمديريت   دانشگاه تهران  1622  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج  -  4  اي رسانهمديريت   تهراندانشگاه   1623  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش  -  3  اي رسانهمديريت   دانشگاه تهران  1624  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج  -  5  مديريت تكنولوژي  دانشگاه تهران  1625  پرديس خودگردان
پرديس خودگردان واقع  -گرايش مديريت منابع انساني   -  4  مديريت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1627  پرديس خودگردان

  درتهران
  پرديس خودگردان واقع دركرج -گرايش مديريت منابع انساني   -  4  مديريت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1626  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع درتهران - يرفتار تيريمد شيگرا  -  2  مديريت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1628  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  1  مديريت  دانشگاه سمنان  1629  پرديس خودگردان
پرديس  - يمنابع انسان تيريو مد يرفتار سازمان شيگرا  5  -  مديريت بازرگاني  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1630  پرديس خودگردان

  خودگردان دانشگاه
  پرديس خودگردان دانشگاه - يمنابع انسان تيريمد شيگرا  5  -  مديريت دولتي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1631  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  مديريت فناوري اطالعات  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1632  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه -گرايش مديريت مالي   5  -  مديريت  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1634  خودگردانپرديس 
  پرديس خودگردان دانشگاه - اتيدر عمل قيتحق شيگرا  5  -  مديريت  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1635  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -  اتيو عمل ديتول تيريمد شيگرا  5  -  مديريت  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1633  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  مديريت گردشگري  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1636  پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان   5  -  مديريت تكنولوژي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1637  پرديس خودگردان
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 حسابداري -2119 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
     -  3  حسابداري  دانشگاه اصفهان  1638  روزانه
  فقط زن  -  3  حسابداري  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1639  روزانه
     -  2  حسابداري  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   1640  روزانه
     -  3  حسابداري  دانشگاه تربيت مدرس  1641  روزانه
  دانشكده مديريت تهران  -  4  حسابداري  دانشگاه تهران  1642  روزانه
     -  6  حسابداري  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   1643  روزانه
     -  5  حسابداري  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   1644  روزانه
     -  5  حسابداري  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1645  روزانه
     -  4  حسابداري  دانشگاه شيراز  1646  روزانه
     -  5  حسابداري  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1647  روزانه
     -  3  حسابداري  دانشگاه فردوسي مشهد  1648  روزانه

     -  1  حسابداري  اصفهاندانشگاه   1649  نوبت دوم
  فقط زن  -  1  حسابداري  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1650  نوبت دوم
     -  1  حسابداري  دانشگاه تربيت مدرس  1651  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران  -  2  حسابداري  دانشگاه تهران  1652  نوبت دوم
     -  2  حسابداري  دانشگاه فردوسي مشهد  1653  نوبت دوم

     -  3  حسابداري  دانشگاه اصفهان  1654  خودگردانپرديس 
  فقط زن -پرديس خودگردان دانشگاه   -  1  حسابداري  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1655  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان ارس  -  3  حسابداري  دانشگاه تهران  1656  پرديس خودگردان
  خودگردان البرز كرج پرديس  -  3  حسابداري  دانشگاه تهران  1657  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش  -  3  حسابداري  دانشگاه تهران  1658  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  حسابداري  دانشگاه شيراز  1659  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  حسابداري  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1660  پرديس خودگردان

  علم اطالعات و دانش شناسي - 2120 
  پژوهش محور  -  1  علم اطالعات و دانش شناسي  اطالعات يپژوهشگاه علوم و فناور  1661  روزانه
     -  3  علم اطالعات و دانش شناسي  دانشگاه اصفهان  1662  روزانه
  فقط زن  -  4  علم اطالعات و دانش شناسي  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1663  روزانه
دانشكده علوم كتابداري و  -اطالعات و دانش  يابيگرايش باز  -  2  علم اطالعات و دانش شناسي  دانشگاه تهران  1664  روزانه

  اطالع رساني
  كرج  -  2  علم اطالعات و دانش شناسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1665  روزانه
  اطالعات و دانش يابيباز شيگرا  -  5  علم اطالعات و دانش شناسي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1666  روزانه
     -  6  علم اطالعات و دانش شناسي  دانشگاه فردوسي مشهد  1667  روزانه

دانشكده علوم كتابداري و  -اطالعات و دانش  يابيگرايش باز  -  1  علم اطالعات و دانش شناسي  دانشگاه تهران  1668  نوبت دوم
  اطالع رساني

  كرج  -  1  اطالعات و دانش شناسيعلم   تهران -دانشگاه خوارزمي   1669  نوبت دوم
     -  2  علم اطالعات و دانش شناسي  دانشگاه فردوسي مشهد  1670  نوبت دوم
     -  5  علم اطالعات و دانش شناسي  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   1671  پيام نور

  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  2  شناسيعلم اطالعات و دانش   تهران -دانشگاه خوارزمي   1672  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  2  علم اطالعات و دانش شناسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1673  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  علم اطالعات و دانش شناسي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1674  پرديس خودگردان

  مجموعه فلسفه -2121 
     -  6  فلسفه  دانشگاه اصفهان  1675  روزانه
 - يفلسفه و كالم اسالم -و ارشاد  يو معارف اسالم اتياله  -  5  فلسفه و كالم اسالمي  )ع(دانشگاه امام صادق   1676  روزانه

  دفترچه يدرانتها طيشرا
     -  2  فلسفه  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   1677  روزانه
     -  2  فلسفه و كالم اسالمي  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   1678  روزانه
     -  5  فلسفه  دانشگاه تبريز  1679  روزانه
    -  3  منطق شيفلسفه گرا  دانشگاه تربيت مدرس  1680  روزانه
  نخواهدشد ديق يليدر مدرك تحص نهيزم -فلسفه مشاء  نهيزم  -  3  فلسفه  دانشگاه تربيت مدرس  1681  روزانه
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -فلسفه گرايش فلسفه دين   -  2  فلسفه دين  دانشگاه تهران  1683  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  3  فلسفه دين  دانشگاه تهران  1682  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  2  فلسفه  دانشگاه تهران  1684  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني - ديزمينه فلسفه عصر جد  -  2  فلسفه  تهراندانشگاه   1686  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  3  فلسفه  دانشگاه تهران  1685  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  3  فلسفه و كالم اسالمي  دانشگاه تهران  1687  روزانه
     -  3  فلسفه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1688  روزانه
     -  5  فلسفه هنر  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1689  روزانه
  )ره( ينيامام خم يو پژوهش يمشترك موسسه آموزش يبا همكار  -  5  فلسفه اقتصاد اسالمي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1690  روزانه
     -  5  فلسفه  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1691  روزانه
  يقيفلسفه تطب  -  5  فلسفه  تهران - طباطبايي  دانشگاه عالمه  1692  روزانه
     8  -  فلسفه اخالق  دانشگاه قم  1693  روزانه
     -  8  فلسفه و كالم اسالمي  دانشگاه قم  1694  روزانه

     -  2  فلسفه  دانشگاه اصفهان  1695  نوبت دوم
     -  3  فلسفه  دانشگاه تبريز  1696  نوبت دوم
  منطق شيفلسفه گرا  -  1  منطق -فلسفه   دانشگاه تربيت مدرس  1697  نوبت دوم
  نخواهدشد ديق يليدر مدرك تحص نهيزم -فلسفه مشاء  نهيزم  -  1  فلسفه  دانشگاه تربيت مدرس  1698  نوبت دوم
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -فلسفه گرايش فلسفه دين   -  1  فلسفه دين  دانشگاه تهران  1700  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  دين فلسفه  دانشگاه تهران  1699  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  1  فلسفه  دانشگاه تهران  1701  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني - ديزمينه فلسفه عصر جد  -  1  فلسفه  دانشگاه تهران  1703  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  فلسفه  دانشگاه تهران  1702  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  فلسفه و كالم اسالمي  دانشگاه تهران  1704  نوبت دوم
) 3سطح ( 10 هيپا يقبول يطالب دارا ياختصاص -  يفلسفه اسالم  5  -  فلسفه و كالم اسالمي  )غيرانتفاعي(قم - )ع(دانشگاه باقرالعلوم  1705  غيرانتفاعي

  دفترچه يدر انتها طيشرا ريسا - هيحوزه علم

  )1(مجموعه علوم تربيتي  -2122 
     -  3  فلسفه تعليم و تربيت  دانشگاه اصفهان  1706  روزانه
     -  4  فلسفه تعليم و تربيت  دانشگاه تربيت مدرس  1707  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  23 صفحه فصل دوم  
 

 )1(مجموعه علوم تربيتي  -2122ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

پذيرش  ظرفيت
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
  دانشكده روانشناسي تهران  -  4  فلسفه تعليم و تربيت  دانشگاه تهران  1708  روزانه
  تهران  4  -  فلسفه تعليم و تربيت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1709  روزانه
  كرج  -  4  فلسفه تعليم و تربيت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1710  روزانه
  گرايش تعليم و تربيت اسالمي  -  2  فلسفه تعليم و تربيت  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   1711  روزانه
     -  5  فلسفه تعليم و تربيت  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1712  روزانه
  ياسالم تيو ترب ميتعل شيگرا  -  5  فلسفه تعليم و تربيت  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1713  روزانه

     -  1  فلسفه تعليم و تربيت  دانشگاه اصفهان  1714  نوبت دوم
     -  1  فلسفه تعليم و تربيت  دانشگاه تربيت مدرس  1715  نوبت دوم
  دانشكده روانشناسي تهران  -  2  فلسفه تعليم و تربيت  دانشگاه تهران  1716  نوبت دوم
  تهران  2  -  فلسفه تعليم و تربيت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1717  نوبت دوم
  كرج  -  2  فلسفه تعليم و تربيت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1718  نوبت دوم
  گرايش تعليم و تربيت اسالمي  -  1  فلسفه تعليم و تربيت  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   1719  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1720  پيام نور

  تعليم و تربيت اسالميگرايش   -  5  فلسفه تعليم و تربيت  تهران
  پرديس خودگردان دانشگاه - گرايش تعليم و تربيت اسالمي   -  2  فلسفه تعليم و تربيت  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   1721  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -  ياسالم تيو ترب ميتعل شيگرا  5  -  فلسفه تعليم و تربيت  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1722  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه علوم تربيتي  -2123 
     -  7  برنامه ريزي درسي  دانشگاه اصفهان  1723  روزانه
  فقط زن  -  4  برنامه ريزي درسي  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1724  روزانه
     -  3  برنامه ريزي درسي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   1725  روزانه
     -  4  برنامه ريزي درسي  دانشگاه تبريز  1726  روزانه
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  2  برنامه ريزي درسي  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   1727  روزانه

  آموزش وپرورش
     -  4  برنامه ريزي درسي  دانشگاه تربيت مدرس  1728  روزانه
  دانشكده روانشناسي تهران  -  4  برنامه ريزي درسي  دانشگاه تهران  1729  روزانه
  تهران  4  -  برنامه ريزي درسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1730  روزانه
  كرج  -  4  برنامه ريزي درسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1731  روزانه
     -  4  برنامه ريزي درسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1732  روزانه
     3  -  برنامه ريزي درسي  شيرازدانشگاه   1733  روزانه
     -  5  برنامه ريزي درسي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1734  روزانه
     -  7  برنامه ريزي درسي  دانشگاه فردوسي مشهد  1735  روزانه
     -  3  برنامه ريزي درسي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   1736  روزانه

     -  2  ريزي درسيبرنامه   دانشگاه اصفهان  1737  نوبت دوم
     -  2  برنامه ريزي درسي  دانشگاه تبريز  1738  نوبت دوم
در شرايط برابر اولويت پذيرش با فرهنگيان رسمي يا پيماني   -  2  برنامه ريزي درسي  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   1739  نوبت دوم

  وزارت آموزش و پرورش
     -  1  برنامه ريزي درسي  دانشگاه تربيت مدرس  1740  نوبت دوم
  دانشكده روانشناسي تهران  -  2  برنامه ريزي درسي  دانشگاه تهران  1741  نوبت دوم
  تهران  2  -  برنامه ريزي درسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1742  نوبت دوم
  كرج  -  2  برنامه ريزي درسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1743  نوبت دوم
     -  2  برنامه ريزي درسي  مشهد دانشگاه فردوسي  1744  نوبت دوم
     -  1  برنامه ريزي درسي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   1745  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1746  پيام نور

  آموزش ازراه دور يزيبرنامه ر  -  5  برنامه ريزي درسي  تهران
  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  4  برنامه ريزي درسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1747  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  4  برنامه ريزي درسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1748  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  -  برنامه ريزي درسي  دانشگاه شيراز  1749  پرديس خودگردان

  )3(مجموعه علوم تربيتي  -2124 
     3  -  مديريت آموزشي  دانشگاه اروميه  1750  روزانه
     -  4  مديريت آموزشي  دانشگاه اصفهان  1751  روزانه
پرديس خواهران : محل تحصيل-دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  4  مديريت آموزشي  )ع(دانشگاه امام صادق   1752  روزانه

  فقط زن - دانشگاه امام صادق عليه السالم 
     -  1  مديريت آموزشي  همدان -بوعلي سينا  دانشگاه  1753  روزانه
  دانشكده روانشناسي تهران  -  2  مديريت آموزشي  دانشگاه تهران  1754  روزانه
  تهران  -  4  مديريت آموزشي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1755  روزانه
     -  2  مديريت آموزشي  دانشگاه سمنان  1756  روزانه
     -  4  مديريت آموزشي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1757  روزانه
     -  5  مديريت آموزشي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1758  روزانه
     -  3  مديريت آموزشي  دانشگاه شيراز  1759  روزانه
     -  5  مديريت آموزشي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1760  روزانه
     -  3  مديريت آموزشي  سنندج -دانشگاه كردستان   1761  روزانه
     -  4  مديريت آموزشي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1762  روزانه

     -  1  مديريت آموزشي  دانشگاه اصفهان  1763  نوبت دوم
  دانشكده روانشناسي تهران  -  1  مديريت آموزشي  دانشگاه تهران  1764  نوبت دوم
  تهران  -  2  مديريت آموزشي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1765  نوبت دوم
     -  1  مديريت آموزشي  دانشگاه سمنان  1766  نوبت دوم
     -  1  مديريت آموزشي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1767  نوبت دوم

  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  4  مديريت آموزشي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1768  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  4  مديريت آموزشي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1769  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  مديريت آموزشي  دانشگاه شيراز  1770  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  مديريت آموزشي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1771  پرديس خودگردان

  )4(مجموعه علوم تربيتي  -2125 
  فقط زن  -  2  روانشناسي تربيتي  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1772  روزانه
     -  5  روانشناسي تربيتي  دانشگاه تبريز  1773  روزانه
  دانشكده روانشناسي تهران  -  3  روانشناسي تربيتي  دانشگاه تهران  1774  روزانه
  كرج  -  4  روانشناسي تربيتي  تهران -دانشگاه خوارزمي   1775  روزانه
     -  5  تربيتي روانشناسي  دانشگاه سمنان  1776  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  24 صفحه فصل دوم  
 

 )4(مجموعه علوم تربيتي  -2125ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
     -  4  روانشناسي تربيتي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1777  روزانه
     -  6  روانشناسي تربيتي  اهواز -شهيد چمران دانشگاه   1778  روزانه
     -  2  روانشناسي تربيتي  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   1779  روزانه
     -  4  روانشناسي تربيتي  دانشگاه شيراز  1780  روزانه
     -  5  روانشناسي تربيتي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1781  روزانه
     -  4  روانشناسي تربيتي  خرم آباد - لرستان دانشگاه   1782  روزانه
     -  4  روانشناسي تربيتي  بابلسر - دانشگاه مازندران   1783  روزانه

     -  3  روانشناسي تربيتي  دانشگاه تبريز  1784  نوبت دوم
  دانشكده روانشناسي تهران  -  1  روانشناسي تربيتي  دانشگاه تهران  1785  نوبت دوم
  كرج  -  2  روانشناسي تربيتي  تهران -خوارزمي دانشگاه   1786  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  روانشناسي تربيتي  دانشگاه سمنان  1787  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  روانشناسي تربيتي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1788  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  تربيتي روانشناسي  دانشگاه شيراز  1789  پرديس خودگردان

  )5(مجموعه علوم تربيتي  -2126 
     -  4  تكنولوژي آموزشي  دانشگاه تربيت مدرس  1790  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  تكنولوژي آموزشي  دانشگاه تربيت مدرس  1791  روزانه
     -  5  تكنولوژي آموزشي  تهران - طباطبايي دانشگاه عالمه   1792  روزانه

     -  1  تكنولوژي آموزشي  دانشگاه تربيت مدرس  1793  نوبت دوم
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  تكنولوژي آموزشي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1794  پرديس خودگردان

  )6(مجموعه علوم تربيتي  -2127 
عالي گرايش مديريت آموزش   دانشگاه اروميه  1795  روزانه

     3  -  آموزش عالي

آموزش عالي گرايش مديريت   دانشگاه تهران  1796  روزانه
  دانشكده روانشناسي تهران  -  2  آموزش عالي

آموزش عالي گرايش اقتصاد و   دانشگاه تهران  1797  روزانه
  دانشكده روانشناسي تهران  -  2  مديريت مالي آموزش عالي

آموزش عالي گرايش مديريت   تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   1798  روزانه
     -  4  آموزش عالي

آموزش عالي گرايش برنامه ريزي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1799  روزانه
     -  4  توسعه آموزش عالي

آموزش عالي گرايش برنامه ريزي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1800  روزانه
     -  4  درسي در آموزش عالي

آموزش عالي گرايش مديريت   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1801  روزانه
     -  5  آموزش عالي

آموزش عالي گرايش برنامه ريزي   سنندج -دانشگاه كردستان   1802  روزانه
     -  5  توسعه آموزش عالي

آموزش عالي گرايش مديريت   دانشگاه تهران  1803  نوبت دوم
  دانشكده روانشناسي تهران  -  1  آموزش عالي

آموزش عالي گرايش اقتصاد و   دانشگاه تهران  1804  نوبت دوم
  دانشكده روانشناسي تهران  -  1  مديريت مالي آموزش عالي

آموزش عالي گرايش مديريت   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1805  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  آموزش عالي

  )7(مجموعه علوم تربيتي  -2128 
روانشناسي و آموزش كودكان   دانشگاه اصفهان  1806  روزانه

     -  4  استثنايي

روانشناسي و آموزش كودكان   دانشگاه تهران  1807  روزانه
  دانشكده روانشناسي تهران  -  6  استثنايي

روانشناسي و آموزش كودكان   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1808  روزانه
     -  5  استثنايي

روانشناسي و آموزش كودكان   اصفهان دانشگاه  1809  نوبت دوم
     -  2  استثنايي

روانشناسي و آموزش كودكان   دانشگاه تهران  1810  نوبت دوم
  دانشكده روانشناسي تهران  -  3  استثنايي

  )8(مجموعه علوم تربيتي  -2130 
  گرايش مشاوره خانواده  -  4  مشاوره  دانشگاه اصفهان  1811  روزانه
  گرايش مشاوره شغلي  -  3  مشاوره  دانشگاه اصفهان  1812  روزانه
  فقط زن  -  4  مشاوره  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1813  روزانه
  كرج  -  3  مشاوره  تهران -دانشگاه خوارزمي   1814  روزانه
  مشاوره خانواده -گرايش   -  5  مشاوره  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1815  روزانه
     -  5  مشاوره  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1816  روزانه
  مشاوره خانواده  -  3  مشاوره  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   1817  روزانه

  گرايش مشاوره خانواده  -  2  مشاوره  دانشگاه اصفهان  1818  نوبت دوم
  گرايش مشاوره شغلي  -  1  مشاوره  دانشگاه اصفهان  1819  نوبت دوم
  كرج  -  1  مشاوره  تهران -دانشگاه خوارزمي   1820  نوبت دوم
  مشاوره خانواده  -  1  مشاوره  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   1821  نوبت دوم

  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  3  مشاوره  تهران -دانشگاه خوارزمي   1822  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  3  مشاوره  تهران -دانشگاه خوارزمي   1823  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  مشاوره  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1824  پرديس خودگردان

  مجموعه علوم ارتباطات -2131 
  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  3  علوم ارتباطات  دانشگاه تهران  1825  روزانه

  دانشكده علوم اجتماعي تهران  -  1  علوم ارتباطات  دانشگاه تهران  1826  نوبت دوم
 - هيحوزه علم) 3سطح ( 10 هيپا يقبول يطالب دارا ياختصاص  5  -  فرهنگ و ارتباطات  )غيرانتفاعي(قم - )ع(دانشگاه باقرالعلوم  1827  غيرانتفاعي

  دفترچه يدر انتها طيشرا ريسا

  



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  25 صفحه فصل دوم  
 

  سنجش و اندازه گيري -2132 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
پذيرش ظرفيت 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  دانشكده روانشناسي تهران  -  3  سنجش و اندازه گيري  دانشگاه تهران  1828  روزانه
     -  5  سنجش و اندازه گيري  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1829  روزانه

  دانشكده روانشناسي تهران  -  1  سنجش و اندازه گيري  دانشگاه تهران  1830  نوبت دوم

  مجموعه روانشناسي -2133 
     -  3  روانشناسي عمومي  دانشگاه اروميه  1831  روزانه
     -  8  روانشناسي عمومي  دانشگاه اصفهان  1832  روزانه
  فقط زن  -  8  روانشناسي عمومي  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1833  روزانه
     -  5  روانشناسي عمومي  دانشگاه تربيت مدرس  1834  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  روانشناسي عمومي  دانشگاه تربيت مدرس  1835  روزانه
  دانشكده روانشناسي تهران  -  4  روانشناسي سالمت  دانشگاه تهران  1836  روزانه
  كرج  -  4  روانشناسي سالمت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1837  روزانه
     -  6  روانشناسي عمومي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   1838  روزانه
     -  5  روانشناسي عمومي  دانشگاه سمنان  1839  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  -  4  روانشناسي باليني  تهران - دانشگاه شاهد   1840  روزانه
     -  4  روانشناسي باليني  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   1841  روزانه
     -  8  روانشناسي عمومي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1842  روزانه
     -  5  روانشناسي عمومي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1843  روزانه
     -  8  روانشناسي عمومي  دانشگاه فردوسي مشهد  1844  روزانه
     -  6  روانشناسي عمومي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   1845  روزانه
     -  6  روانشناسي عمومي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1846  روزانه

     -  3  روانشناسي عمومي  دانشگاه اصفهان  1847  نوبت دوم
     -  5  روانشناسي عمومي  دانشگاه تربيت مدرس  1848  نوبت دوم
  دانشكده روانشناسي تهران  -  2  روانشناسي سالمت  دانشگاه تهران  1849  نوبت دوم
  كرج  -  2  سالمتروانشناسي   تهران -دانشگاه خوارزمي   1850  نوبت دوم
     -  5  روانشناسي عمومي  دانشگاه فردوسي مشهد  1851  نوبت دوم
     -  2  روانشناسي عمومي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1852  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1853  پيام نور

     -  5  روانشناسي عمومي  تهران
  دفترچه يدر انتها طيشرا  -  3  روانشناسي باليني  )غيرانتفاعي(علم و فرهنگ دانشگاه   1854  غيرانتفاعي

  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  4  روانشناسي سالمت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1855  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  4  روانشناسي سالمت  تهران -دانشگاه خوارزمي   1856  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  روانشناسي عمومي  دانشگاه سمنان  1857  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  روانشناسي عمومي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1858  پرديس خودگردان

  مجموعه باستانشناسي -2134 
     -  2  دوران تاريخيشناسي گرايش  باستان  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   1859  روزانه
     -  1  باستانشناسي گرايش دوران اسالمي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   1860  روزانه
     -  3  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  دانشگاه تربيت مدرس  1861  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  3  باستانشناسي گرايش پيش از تاريخ  دانشگاه تهران  1862  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  3  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  دانشگاه تهران  1863  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  3  باستانشناسي گرايش دوران اسالمي  دانشگاه تهران  1864  روزانه
     -  2  باستانشناسي گرايش پيش از تاريخ  بابلسر - دانشگاه مازندران   1865  روزانه
     -  2  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  بابلسر - دانشگاه مازندران   1866  روزانه
     -  2  باستانشناسي گرايش دوران اسالمي  بابلسر - دانشگاه مازندران   1867  روزانه
     -  3  باستانشناسي گرايش پيش از تاريخ  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1868  روزانه
     -  3  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  اردبيل -محقق اردبيليدانشگاه   1869  روزانه
     -  3  باستانشناسي گرايش دوران اسالمي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1870  روزانه
     -  1  باستانشناسي گرايش پيش از تاريخ  دانشگاه هنر اصفهان  1871  روزانه
  پژوهش محور  -  1  پيش از تاريخ باستانشناسي گرايش  دانشگاه هنر اصفهان  1872  روزانه
     -  1  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  دانشگاه هنر اصفهان  1873  روزانه
     -  1  باستانشناسي گرايش دوران اسالمي  دانشگاه هنر اصفهان  1874  روزانه

     -  1  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  دانشگاه تربيت مدرس  1875  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  1  باستانشناسي گرايش پيش از تاريخ  دانشگاه تهران  1876  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  1  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  دانشگاه تهران  1877  نوبت دوم
  انسانيدانشكده ادبيات وعلوم   -  1  باستانشناسي گرايش دوران اسالمي  دانشگاه تهران  1878  نوبت دوم
     -  1  باستانشناسي گرايش پيش از تاريخ  بابلسر - دانشگاه مازندران   1879  نوبت دوم
     -  1  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  بابلسر - دانشگاه مازندران   1880  نوبت دوم
     -  1  باستانشناسي گرايش دوران اسالمي  بابلسر - دانشگاه مازندران   1881  نوبت دوم
     -  1  باستانشناسي گرايش پيش از تاريخ  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1882  نوبت دوم
     -  1  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1883  نوبت دوم
     -  1  باستانشناسي گرايش دوران اسالمي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  1884  نوبت دوم
     -  1  باستانشناسي گرايش پيش از تاريخ  اصفهان دانشگاه هنر  1885  نوبت دوم
     -  1  شناسي گرايش دوران تاريخي باستان  دانشگاه هنر اصفهان  1886  نوبت دوم
     -  1  باستانشناسي گرايش دوران اسالمي  دانشگاه هنر اصفهان  1887  نوبت دوم

  محيط زيست -2135 
  دانشكده محيط زيست تهران  -  4  ريزيمحيط زيست گرايش برنامه   دانشگاه تهران  1888  روزانه

  دانشكده محيط زيست تهران  -  2  محيط زيست گرايش برنامه ريزي  دانشگاه تهران  1889  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1890  پيام نور

  ستيز طيآموزش مح  -  5  محيط زيست گرايش برنامه ريزي  تهران
  پرديس خودگردان البرز كرج  -  4  محيط زيست گرايش برنامه ريزي  دانشگاه تهران  1891  پرديس خودگردان

  مجموعه كارآفريني - 2136 
  دانشكده كارآفريني تهران  -  8  بدون گرايش كارآفريني  دانشگاه تهران  1893  روزانه

  دانشكده كارآفريني تهران  -  4  بدون گرايش كارآفريني  دانشگاه تهران  1894  نوبت دوم

  



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  آينده پژوهي - 2137 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  دانشكده علوم و فنون نوين  -  2  آينده پژوهي  دانشگاه تهران  1895  روزانه
  دانشكده علوم و فنون نوين  -  1  آينده پژوهي  دانشگاه تهران  1896  نوبت دوم

  )1(مجموعه الهيات  -2138 
  ثيعلوم قرآن و حد  -  3  علوم قرآن و حديث  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري   1897  روزانه
     -  3  علوم قرآن و حديث شيالهيات گرا  دانشگاه اراك  1898  روزانه
     -  6  علوم قرآن و حديث  دانشگاه اصفهان  1899  روزانه
  فقط زن  -  2  علوم قرآن و حديث  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  1900  روزانه
 - ثيعلوم و قرآن و حد -و ارشاد  يو معارف اسالم اتياله  -  4  علوم قرآن و حديث شيالهيات گرا  )ع(دانشگاه امام صادق   1901  روزانه

  دفترچه يدرانتها طيشرا
     -  4  علوم قرآن و حديث  دانشگاه ايالم  1902  روزانه
     -  5  علوم قرآن و حديث  دانشگاه تربيت مدرس  1903  روزانه
دانشكده  -الهيات و معارف اسالمي گرايش علوم قرآن و حديث   -  4  علوم قرآن و حديث شيالهيات گرا  دانشگاه تهران  1904  روزانه

  الهيات و معارف اسالمي
  قم يمجتمع آموزش عال  -  3  علوم قرآن و حديث  دانشگاه تهران  1905  روزانه
     -  5  علوم قرآن و حديث  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1906  روزانه
سازمان اوقاف و امور  -دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم   1907  روزانه

  فقط مرد -قم   -  12  تفسير تطبيقي  قم -خيريه 
     -  8  علوم قرآن و حديث  دانشگاه فردوسي مشهد  1908  روزانه
  ثيعلوم قرآن و حد شيگرا يو معارف اسالم اتياله يمدرس  -  8  علوم قرآن و حديث  دانشگاه قم  1909  روزانه
     -  8  تفسير تطبيقي  دانشگاه قم  1910  روزانه
     -  4  علوم و معارف نهج البالغه  دانشگاه كاشان  1911  روزانه
     -  4  علوم قرآن و حديث  دانشگاه كاشان  1912  روزانه
     -  4  علوم قرآن و حديث  بابلسر - دانشگاه مازندران   1913  روزانه
     -  7  علوم قرآن و حديث  دانشگاه مذاهب اسالمي  1914  روزانه
     -  3  تفسير تطبيقي  دانشگاه يزد  1915  روزانه

  ثيعلوم قرآن و حد  -  2  علوم قرآن و حديث  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري   1916  نوبت دوم
     -  2  حديثعلوم قرآن و   دانشگاه اصفهان  1917  نوبت دوم
        -  1  علوم قرآن و حديث  دانشگاه ايالم  5274  نوبت دوم
     -  4  علوم قرآن و حديث  دانشگاه تربيت مدرس  1918  نوبت دوم
 - -الهيات و معارف اسالمي گرايش علوم قرآن و حديث   -  2  علوم قرآن و حديث شيالهيات گرا  دانشگاه تهران  1919  نوبت دوم

  معارف اسالميدانشكده الهيات و 
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  علوم قرآن و حديث  دانشگاه تهران  1920  نوبت دوم
     -  3  علوم قرآن و حديث  دانشگاه فردوسي مشهد  1921  نوبت دوم
     -  1  علوم و معارف نهج البالغه  دانشگاه كاشان  1922  نوبت دوم
     -  1  علوم قرآن و حديث  دانشگاه كاشان  1923  نوبت دوم
     -  4  علوم قرآن و حديث  بابلسر - دانشگاه مازندران   1924  نوبت دوم
     -  3  تفسير تطبيقي  دانشگاه يزد  1925  نوبت دوم
     -  5  علوم قرآن و حديث  آران و بيدگل -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   1926  پيام نور
     -  5  علوم و معارف نهج البالغه تهران يمركزتحصيالت تكميل/دانشگاه پيام نوراستان تهران  1927  پيام نور
     -  5  علوم قرآن و حديث تهران يمركزتحصيالت تكميل/دانشگاه پيام نوراستان تهران  1928  پيام نور

  پژوهش محور -تهران   -  3  علوم و معارف نهج البالغه  )يغيرانتفاع(پژوهشكده نهج البالغه  1929  غيرانتفاعي
  پژوهش محور -تهران   -  3  علوم قرآن و حديث  )يغيرانتفاع(البالغه پژوهشكده نهج  1930  غيرانتفاعي
  پژوهش محور -تهران   -  3  تفسير تطبيقي  )يغيرانتفاع(پژوهشكده نهج البالغه  1931  غيرانتفاعي
  تهران  -  5  علوم قرآن و حديث  )غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين  1933  غيرانتفاعي
  قم  -  5  علوم قرآن و حديث  )غيرانتفاعي(الديندانشكده اصول   1932  غيرانتفاعي
  قم  -  3  علوم و معارف نهج البالغه  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه قرآن وحديث  1934  غيرانتفاعي
  تهران  -  3  علوم قرآن و حديث  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه قرآن وحديث  1935  غيرانتفاعي
  قم  -  3  علوم قرآن و حديث  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه قرآن وحديث  1936  غيرانتفاعي

     -  8  علوم قرآن و حديث  دانشگاه فردوسي مشهد  1937  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه الهيات  -2139 
فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني  1938  روزانه

  )س( ينيامام خم شهياند و يحقوق اسالم يفقه و مبان  -  5  اسالمي
  فقه و حقوق جزا  -  3  فقه و حقوق جزا  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري   1939  روزانه
     -  5  فقه و حقوق اسالمي  دانشگاه اروميه  1940  روزانه
فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  )ع(دانشگاه امام صادق   1941  روزانه

 -فقه و مباني حقوق اسالمي  -و ارشاد  يو معارف اسالم اتياله  -  5  اسالمي
  دفترچه يدرانتها طيشرا

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه ايالم  1942  روزانه
     -  3  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه تهران  1943  روزانه
 -الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي   -  3  اسالمي

  دانشكده الهيات و معارف اسالمي
فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه تهران  1944  روزانه

 - الهيات ومعارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي   -  3  اسالمي
  قم يمجتمع آموزش عال

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه سمنان  1945  روزانه
     -  3  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه فردوسي مشهد  1946  روزانه
     -  8  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه قم  1947  روزانه
  يحقوق اسالم يفقه ومبان - يومعارف اسالم اتياله  -  8  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  بابلسر - دانشگاه مازندران   1948  روزانه
  الهيات ومعارف اسالمي گرايش فقه وحقوق اسالمي  -  4  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه مذاهب اسالمي  1949  روزانه
  الهيات ومعارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي  -  7  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه ياسوج  1950  روزانه
     2  -  اسالمي

  فقه و حقوق جزا  -  2  فقه و حقوق جزا  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري   1951  نوبت دوم
فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه ايالم  5275  نوبت دوم

        -  1  اسالمي
فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه تهران  1952  نوبت دوم

 -اسالمي الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه و مباني حقوق   -  2  اسالمي
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه تهران  1953  نوبت دوم
 -الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي   -  2  اسالمي

  قم يمجتمع آموزش عال



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

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

  )2(مجموعه الهيات  -2139 ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه سمنان  1954  نوبت دوم
     -  1  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه فردوسي مشهد  1955  نوبت دوم
     -  5  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  بابلسر - مازندران دانشگاه   1956  نوبت دوم
  الهيات ومعارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي  -  2  اسالمي

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   1957  پيام نور
  تهران

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا
     -  5  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  )غيرانتفاعي(اهواز -) ع(المومنيندانشگاه امير   1958  غيرانتفاعي
  فقط مرد  -  5  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  )غيرانتفاعي( دانشگاه عدالت  5273  غيرانتفاعي
  فقط مرد  -  5  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه مفيد   1959  غيرانتفاعي
  شرايط عمومي در انتهاي دفترچه  -  5  اسالمي

فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  دانشگاه تهران  1960  پرديس خودگردان
 - يحقوق اسالم يفقه و مبان شيگرا يو معارف اسالم اتياله  -  3  اسالمي

  پرديس خودگردان البرز كرج
فقه و مباني حقوق  شيالهيات گرا  بابلسر - دانشگاه مازندران   1961  پرديس خودگردان

 - الهيات ومعارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي   -  4  اسالمي
  پرديس خودگردان دانشگاه

  )3(مجموعه الهيات  - 2140 
 شيالهيات و معارف اسالمي گرا  و انقالب اسالمي) س(پژوهشكده امام خميني  1962  روزانه

  )ره( ينيامام خم شهيو اند ياسالمعرفان   -  5  اديان و عرفان

 شيالهيات و معارف اسالمي گرا  دانشگاه تهران  1963  روزانه
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي  -  3  اديان و عرفان

  عرفان و تصوف  -  3  تصوف و عرفان اسالمي  دانشگاه سمنان  1964  روزانه
 شيالهيات و معارف اسالمي گرا  دانشگاه تهران  1965  نوبت دوم

  دانشكده الهيات و معارف اسالمي  -  1  اديان و عرفان
  عرفان و تصوف  -  2  تصوف و عرفان اسالمي  دانشگاه سمنان  1966  نوبت دوم
  گرايش الهيات مسيحي  -  5  مطالعات تطبيقي اديان  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه اديان و مذاهب   1967  غيرانتفاعي
     -  5  مطالعات تطبيقي مذاهب اسالمي  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه اديان و مذاهب   1968  غيرانتفاعي
     -  5  تصوف و عرفان اسالمي  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه اديان و مذاهب   1969  غيرانتفاعي

  )4(مجموعه الهيات  -2141 
 شيالهيات و معارف اسالمي گرا  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   1970  روزانه

     -  2  تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 شيالهيات و معارف اسالمي گرا  دانشگاه تهران  1971  روزانه
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي  -  4  تاريخ و تمدن ملل اسالمي

 شيالهيات و معارف اسالمي گرا  دانشگاه تهران  1972  نوبت دوم
  اسالميدانشكده الهيات و معارف   -  2  تاريخ و تمدن ملل اسالمي

  مجموعه كالم -2143 
     -  3  حكمت متعاليه  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  1973  روزانه
     -  6  حكمت متعاليه  دانشگاه اصفهان  1974  روزانه
در شرايط  - اسالمي فلسفه وكالم  - الهيات و معارف اسالمي   -  2  فلسفه و كالم اسالمي  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   1975  روزانه

  برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش
  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي   -  3  فلسفه و كالم اسالمي  دانشگاه تهران  1976  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  3  كالم اماميه  دانشگاه تهران  1977  روزانه
     -  2  فلسفه و كالم اسالمي  زنجاندانشگاه   1978  روزانه
  يفلسفه و كالم اسالم -  يو معارف اسالم اتياله  -  2  فلسفه و كالم اسالمي  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   1979  روزانه
  يفلسفه و كالم اسالم - و معارف اسالمي  اتياله  -  4  فلسفه و كالم اسالمي  دانشگاه شيراز  1980  روزانه
  يفلسفه و كالم اسالم -  يو معارف اسالم اتياله  -  5  فلسفه و كالم اسالمي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   1981  روزانه
     -  7  حكمت متعاليه  دانشگاه فردوسي مشهد  1982  روزانه

     -  2  حكمت متعاليه  دانشگاه اصفهان  1983  نوبت دوم

  -  2  فلسفه و كالم اسالمي  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   1984  نوبت دوم
در شرايط  -فلسفه و كالم اسالمي  - الهيات و معارف اسالمي 

برابر اولويت پذيرش با فرهنگيان رسمي يا پيماني وزارت آموزش 
  و پرورش

  فلسفه و كالم اسالمي - الهيات و معارف اسالمي   -  2  فلسفه و كالم اسالمي  دانشگاه تهران  1985  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  كالم اماميه  دانشگاه تهران  1986  نوبت دوم
     -  1  فلسفه و كالم اسالمي  دانشگاه زنجان  1987  نوبت دوم
     -  2  حكمت متعاليه  دانشگاه فردوسي مشهد  1988  نوبت دوم
  نيفلسفه د شيگرا  -  5  كالم تهران يمركزتحصيالت تكميل/دانشگاه پيام نوراستان تهران  1989  پيام نور
     -  5  فلسفه و كالم اسالمي تهران يمركزتحصيالت تكميل/دانشگاه پيام نوراستان تهران  1990  پيام نور

     -  5  مذاهب كالمي  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه اديان و مذاهب   1991  غيرانتفاعي
     -  5  شيعه شناسي  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه اديان و مذاهب   1992  غيرانتفاعي
  فقط مرد  -  5  امامت شيكالم شيعه گرا  )غيرانتفاعي(اهواز -) ع(دانشگاه امير المومنين  1993  غيرانتفاعي
  تهران  -  3  كالم اماميه  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه قرآن وحديث  1994  غيرانتفاعي
  قم  -  3  كالم اماميه  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه قرآن وحديث  1995  غيرانتفاعي

     -  7  حكمت متعاليه  دانشگاه فردوسي مشهد  1996  پرديس خودگردان

  فقه شافعي -2144 
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي  -  3  فقه شافعي  دانشگاه تهران  1997  روزانه

  دانشكده الهيات و معارف اسالمي  -  1  فقه شافعي  دانشگاه تهران  1998  نوبت دوم

  ي نفت و گازالملل بينمديريت قراردادهاي  -2145 
ي نفت الملل بينمديريت قراردادهاي   )ع(دانشگاه امام صادق   1999  روزانه

  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  3  و گاز

ي نفت الملل بينمديريت قراردادهاي   دانشگاه تهران  2000  روزانه
  دانشكده مديريت تهران  -  4  و گاز

ي نفت الملل بينمديريت قراردادهاي   دانشگاه تهران  2001  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران  -  2  گازو 
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)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  28 صفحه فصل دوم  
 

  حقوق نفت و گاز -2146 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  4  حقوق نفت و گاز  دانشگاه تهران  2002  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  4  حقوق نفت و گاز  دانشگاه تهران  2003  روزانه
     -  6  حقوق نفت و گاز  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2004  روزانه

  دانشكده حقوق و علوم سياسي  -  2  حقوق نفت و گاز  دانشگاه تهران  2005  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  حقوق نفت و گاز  دانشگاه تهران  2006  نوبت دوم

  اقتصاد نفت و گاز -2147 
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  4  اقتصاد نفت و گاز  )ع(دانشگاه امام صادق   2007  روزانه
  نفت و گاز هيبازارها و مال شيگرا  -  5  اقتصاد نفت و گاز  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   2008  روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه -گرايش بازارها و ماليه نفت و گاز   5  -  اقتصاد نفت و گاز  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   2009  پرديس خودگردان

  سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي -2148 
  دانشكده جغرافيا  -  3  سنجش از دور  دانشگاه تهران  2010  روزانه

  دانشكده جغرافيا  -  1  سنجش از دور  دانشگاه تهران  2011  نوبت دوم

  مجموعه مالي -2149 
  دانشكده مديريت تهران  -  4  مهندسي ماليگرايش  مالي  دانشگاه تهران  2012  روزانه
  دانشكده مديريت تهران  -  4  بانكداري گرايش مالي  دانشگاه تهران  2013  روزانه
  دانشكده مديريت تهران  -  4  الملل بينگرايش مالي مالي   دانشگاه تهران  2014  روزانه
  دانشكده مديريت تهران  -  4  بيمه گرايش مالي  دانشگاه تهران  2015  روزانه
  دانشكده مديريت تهران  -  4  حقوق مالي گرايش مالي  دانشگاه تهران  2016  روزانه

  دانشكده مديريت تهران  -  2  مهندسي مالي گرايش مالي  دانشگاه تهران  2018  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران  -  2  بانكداري گرايش مالي  دانشگاه تهران  2019  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران  -  2  الملل بينمالي  گرايشمالي   دانشگاه تهران  2020  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران  -  2  بيمه گرايش مالي  دانشگاه تهران  2021  نوبت دوم
  دانشكده مديريت تهران  -  2  حقوق مالي گرايش مالي  دانشگاه تهران  2022  نوبت دوم

  مطالعات زنان -2150 
     -  6  حقوق زن در اسالم  دانشگاه تربيت مدرس  2023  روزانه

     -  2  حقوق زن در اسالم  دانشگاه تربيت مدرس  2024  نوبت دوم
  مطالعات زنان با گرايش مطالعات تطبيقي زن در اديان  -  3  حقوق زن در اسالم  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه اديان و مذاهب   2027  غيرانتفاعي
  مطالعات زنان با گرايش مطالعات نظري جنسيت  -  3  حقوق زن در اسالم  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه اديان و مذاهب   2025  غيرانتفاعي
  مطالعات زنان گرايش اسالم و حقوق زن  -  3  حقوق زن در اسالم  )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه اديان و مذاهب   2026  غيرانتفاعي

  * مجموعه مدرسي معارف اسالمي -2151 
مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني   دانشگاه تهران  2028  روزانه

  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  3  نظري اسالم

مدرسي معارف اسالمي گرايش   دانشگاه تهران  2029  روزانه
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  3  اخالق اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش   دانشگاه تهران  2030  روزانه
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  3  تاريخ تمدن اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش   دانشگاه تهران  2031  روزانه
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  3  انقالب اسالمي ايران

مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن   دانشگاه تهران  2032  روزانه
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  3  و متون اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن   دانشگاه تهران  2033  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  3  و متون اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2034  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  3  انقالب اسالمي ايران

مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2035  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  3  و متون اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   2036  روزانه
  فقط مرد -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  5  نظري اسالم

مدرسي معارف اسالمي گرايش   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   2037  روزانه
  فقط مرد -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  5  انقالب اسالمي ايران

مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني   دانشگاه فردوسي مشهد  2038  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  5  نظري اسالم

مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن   دانشگاه فردوسي مشهد  2039  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  5  و متون اسالمي

مباني مدرسي معارف اسالمي گرايش   دانشگاه قم  2040  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  8  نظري اسالم

مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني   دانشگاه تهران  2041  نوبت دوم
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  نظري اسالم

مدرسي معارف اسالمي گرايش   دانشگاه تهران  2042  نوبت دوم
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  اخالق اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش   دانشگاه تهران  2043  نوبت دوم
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  تاريخ تمدن اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش   دانشگاه تهران  2044  نوبت دوم
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  انقالب اسالمي ايران

مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن   دانشگاه تهران  2045  نوبت دوم
  دانشكده الهيات و معارف اسالمي -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  و متون اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن   دانشگاه تهران  2046  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  و متون اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني   دانشگاه فردوسي مشهد  2047  نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  2  نظري اسالم

مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن   دانشگاه فردوسي مشهد  2048  نوبت دوم
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  2  و متون اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني   )غيرانتفاعي(قم - )ع(دانشگاه باقرالعلوم  2049  غيرانتفاعي
 - هيحوزه علم) 3سطح ( 10 هيپا يقبول يطالب دارا ياختصاص  3  -  نظري اسالم

  فقط مرد -دفترچه  يدر انتها طيشرا ريسا



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  29 صفحه فصل دوم  
 

  * مجموعه مدرسي معارف اسالمي -2151ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

مدرسي معارف اسالمي گرايش   )غيرانتفاعي(قم - )ع(دانشگاه باقرالعلوم  2050  غيرانتفاعي
 - هيحوزه علم) 3سطح ( 10 هيپا يقبول يطالب دارا ياختصاص  3  -  اخالق اسالمي

  فقط مرد -دفترچه  يدر انتها طيشرا ريسا
مدرسي معارف اسالمي گرايش   )غيرانتفاعي(قم - )ع(دانشگاه باقرالعلوم  2051  غيرانتفاعي

 - هيحوزه علم) 3سطح ( 10 هيپا يقبول يطالب دارا ياختصاص  3  -  تاريخ تمدن اسالمي
  فقط مرد -دفترچه  يدر انتها طيشرا ريسا

مدرسي معارف اسالمي گرايش   )غيرانتفاعي(قم - قرآن وحديثدانشگاه   2052  غيرانتفاعي
  قم -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  5  اخالق اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن   )غيرانتفاعي(قم - دانشگاه قرآن وحديث  2053  غيرانتفاعي
  قم -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  5  و متون اسالمي

 12مندرج در صفحه  3، بند )هاي مهم نكات و توصيه( »ن«داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط رشته مدرسي معارف اسالمي به توضيحات قسمت * 
  .مراجعه فرمايند ،همين دفترچه راهنما

  )1(مجموعه تربيت بدني  -2152 
تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه اروميه  2054  روزانه

     -  3  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه اصفهان  2055  روزانه
     -  2  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   2056  روزانه
     -  2  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه تبريز  2057  روزانه
     -  2  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه تهران  2058  روزانه
  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران  -  4  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه تهران  2059  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  3  مديريت ورزشي

بدني و علوم ورزشي گرايش تربيت   تهران -دانشگاه خوارزمي   2060  روزانه
  تهران  -  3  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2061  روزانه
     -  2  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه شاهرود  2062  روزانه
     -  4  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   2063  روزانه
     -  5  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  2064  روزانه
     -  3  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   2065  روزانه
     -  4  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   بابلسر - دانشگاه مازندران   2066  روزانه
     -  3  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه اصفهان  2067  نوبت دوم
     -  1  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه تبريز  2068  نوبت دوم
     -  1  مديريت ورزشي

ورزشي گرايش تربيت بدني و علوم   دانشگاه تهران  2069  نوبت دوم
  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران  -  2  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه تهران  2070  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  2071  نوبت دوم
     -  2  مديريت ورزشي

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   2072  پيام نور
  تهران

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش 
     -  5  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   )غيرانتفاعي(دانشگاه شمال آمل  2073  غيرانتفاعي
     -  5  مديريت ورزشي

علوم ورزشي گرايش تربيت بدني و   دانشگاه تهران  2074  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش  -  5  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   تهران -دانشگاه خوارزمي   2075  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  3  مديريت ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش   تهران -دانشگاه خوارزمي   2076  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  3  ورزشيمديريت 

  )2(مجموعه تربيت بدني  -2153 
     -  3  فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه اروميه  2077  روزانه
فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   دانشگاه اصفهان  2078  روزانه

     -  5  قلب و عروق و تنفسورزشي 

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه اصفهان  2079  روزانه
     -  4  متابوليسم ورزشي

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   2080  روزانه
     -  2  متابوليسم ورزشي

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه بيرجند  2081  روزانه
  يورزش سميو متابول يميش ويب شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  4  متابوليسم ورزشي

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تبريز  2082  روزانه
  يورزش سميو متابول يميش ويب شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  2  متابوليسم ورزشي

در شرايط  -فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس  شيگرا  -  2  فيزيولوژي ورزشي  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   2083  روزانه
  برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت آموزش وپرورش

دانشكده تربيت  -  يعضالن يفيزيولوژي ورزشي عصب شيگرا  -  4  فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تهران  2084  روزانه
  بدني و علوم ورزشي تهران

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   دانشگاه تهران  2085  روزانه
  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران  -  4  قلب و عروق و تنفسورزشي 

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تهران  2086  روزانه
 -فيزيولوژي ورزشي گرايش بيو شيمي و متابوليسم ورزشي   -  4  متابوليسم ورزشي

  تهراندانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   2087  روزانه

     -  3  عصبي عضالني



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  30 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه تربيت بدني  -2153ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   تهران -دانشگاه خوارزمي   2088  روزانه
  تهران  -  6  قلب و عروق و تنفسورزشي 

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2089  روزانه
     -  1  عصبي عضالني

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2090  روزانه
     -  2  قلب و عروق و تنفسورزشي 

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه شهركرد  2091  روزانه
  فيزيولوژي ورزشي گرايش بيو شيمي و متابوليسم ورزشي  -  2  متابوليسم ورزشي

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2092  روزانه
     -  3  عصبي عضالني

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه شيراز  2093  روزانه
  يورزش سميو متابول يميوشيب شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  4  متابوليسم ورزشي

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه فردوسي مشهد  2094  روزانه
  يورزش سميو متابول يميوشيب شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  5  متابوليسم ورزشي

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   2095  روزانه
     -  4  قلب و عروق و تنفسورزشي 

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  رشت -دانشگاه گيالن   2096  روزانه
  بيوشيمي و متابوليسم ورزشي شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  5  متابوليسم ورزشي

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2097  روزانه
     -  5  عصبي عضالني

  گرايش بيو شيمي و متابوليسم ورزشي  -  5  فيزيولوژي ورزشي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2100  روزانه
  گرايش فيزيولوژي ورزشي عصبي،عضالني  -  2  فيزيولوژي ورزشي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2099  روزانه
  گرايش قلب وعروق و تنفس  -  4  فيزيولوژي ورزشي  بابلسر - مازندران دانشگاه   2098  روزانه
فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2101  روزانه

     -  4  قلب و عروق و تنفسورزشي 

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   دانشگاه اصفهان  2102  نوبت دوم
     -  1  قلب و عروق و تنفسورزشي 

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه اصفهان  2103  نوبت دوم
     -  1  متابوليسم ورزشي

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه بيرجند  2104  نوبت دوم
  يورزش سميو متابول يميش ويب شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  2  متابوليسم ورزشي

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تبريز  2105  نوبت دوم
  يورزش سميو متابول يميش ويب شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  1  متابوليسم ورزشي

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   2106  نوبت دوم
  -  2  قلب و عروق و تنفسورزشي 

در شرايط  -قلب و عروق و تنفس  - يورزش يولوژيزيف شيگرا
برابر اولويت پذيرش با فرهنگيان رسمي يا پيماني وزارت آموزش 

  و پرورش
دانشكده تربيت  -  يعضالن يگرايش فيزيولوژي ورزشي عصب  -  2  فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تهران  2107  نوبت دوم

  بدني و علوم ورزشي تهران
فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   دانشگاه تهران  2108  نوبت دوم

  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران  -  2  قلب و عروق و تنفسورزشي 

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تهران  2109  نوبت دوم
 -فيزيو لوژي ورزشي گرايش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي   -  2  متابوليسم ورزشي

  تهران دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه فردوسي مشهد  2110  نوبت دوم

  يورزش سميو متابول يميوشيب شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  3  متابوليسم ورزشي

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2111  نوبت دوم
     -  3  قلب و عروق و تنفسورزشي 

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   دانشگاه اصفهان  2112  خودگردانپرديس 
     -  5  قلب و عروق و تنفسورزشي 

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه اصفهان  2113  پرديس خودگردان
     -  4  متابوليسم ورزشي

پرديس خودگردان  -  يعضالن يگرايش فيزيولوژي ورزشي عصب  -  3  فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تهران  2114  پرديس خودگردان
  كيش

پرديس  -گرايش فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس   -  5  فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تهران  2115  پرديس خودگردان
  خودگردان ارس

پرديس  -قلب و عروق و تنفس  يورزش يولوژِيزيگرايش ف  -  4  فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تهران  2116  پرديس خودگردان
  خودگردان البرز كرج

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه تهران  2117  پرديس خودگردان
 -فيزيولوژي ورزشي گرايش بيو شيمي و متابوليسم ورزشي   -  3  متابوليسم ورزشي

  پرديس خودگردان كيش
فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   تهران -دانشگاه خوارزمي   2118  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  5  قلب و عروق و تنفسورزشي 

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه شيراز  2119  پرديس خودگردان
 - يورزش سميو متابول يميوشيب شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  4  متابوليسم ورزشي

  پرديس خودگردان دانشگاه
بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  دانشگاه فردوسي مشهد  2120  پرديس خودگردان

     -  5  متابوليسم ورزشي

فيزيولوژي فيزيولوژي ورزشي گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   2121  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  قلب و عروق و تنفسورزشي 

بيوشيمي و  -فيزيولوژي ورزشي  رشت -دانشگاه گيالن   2122  پرديس خودگردان
 -بيوشيمي و متابوليسم ورزشي  شيگرا يورزش يولوژيزيف  -  5  متابوليسم ورزشي

  پرديس خودگردان دانشگاه

  )3(مجموعه تربيت بدني  -2154 
آسيب شناسي ورزشي و حركات   دانشگاه اصفهان  2123  روزانه

     -  6  اصالحي گرايش حركات اصالحي

ورزشي و حركات آسيب شناسي   دانشگاه تهران  2124  روزانه
  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران  -  2  اصالحي گرايش حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات   دانشگاه تهران  2125  روزانه
     -  2  اصالحي گرايش امدادگر ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2126  روزانه
     -  1  ورزشياصالحي گرايش امدادگر 

آسيب شناسي ورزشي و حركات   رشت -دانشگاه گيالن   2127  روزانه
     -  4  اصالحي گرايش تربيت بدني ويژه

آسيب شناسي ورزشي و حركات   دانشگاه اصفهان  2128  نوبت دوم
     -  1  اصالحي گرايش حركات اصالحي



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(ها  جدول كدرشته محل  31 صفحه فصل دوم  
 

  )3(مجموعه تربيت بدني  -2154ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

آسيب شناسي ورزشي و حركات   دانشگاه تهران  2129  نوبت دوم
  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران  -  1  اصالحي گرايش حركات اصالحي

ورزشي و حركات آسيب شناسي   دانشگاه تهران  2130  نوبت دوم
     -  1  اصالحي گرايش امدادگر ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات   دانشگاه اصفهان  2131  پرديس خودگردان
     -  6  اصالحي گرايش حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات   دانشگاه تهران  2132  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج  -  2  اصالحي گرايش حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات   دانشگاه تهران  2133  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش  -  2  اصالحي گرايش حركات اصالحي

آسيب شناسي ورزشي و حركات   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2134  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  اصالحي گرايش امدادگر ورزشي

  )4(مجموعه تربيت بدني  - 2155 
  يادگيري حركتي شيگرا  -  2  رفتار حركتي  دانشگاه اروميه  2135  روزانه
دانشكده تربيت بدني و علوم  -گرايش آموزش تربيت بدني   -  2  رفتار حركتي  دانشگاه تهران  2136  روزانه

  ورزشي تهران
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  -  يگرايش رشد حركت  -  2  رفتار حركتي  دانشگاه تهران  2137  روزانه

  تهران
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  -گرايش كنترل حركتي   -  2  رفتار حركتي  دانشگاه تهران  2138  روزانه

  تهران
دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  - يحركت يريادگيگرايش   -  2  رفتار حركتي  دانشگاه تهران  2139  روزانه

  تهران
  كرج  -  3  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي  تهران -دانشگاه خوارزمي   2140  روزانه
رفتار حركتي گرايش يادگيري   تهران -دانشگاه خوارزمي   2141  روزانه

  كرج  -  3  حركتي

رفتار حركتي گرايش يادگيري   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2142  روزانه
     -  1  حركتي

  گرايش يادگيري حركتي  -  3  رفتار حركتي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2143  روزانه
     -  3  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي  دانشگاه فردوسي مشهد  2144  روزانه
رفتار حركتي گرايش يادگيري   دانشگاه فردوسي مشهد  2145  روزانه

     -  3  حركتي

تربيت بدني و علوم دانشكده  - -گرايش آموزش تربيت بدني   -  1  رفتار حركتي  دانشگاه تهران  2146  نوبت دوم
  ورزشي تهران

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  -  يگرايش رشد حركت  -  1  رفتار حركتي  دانشگاه تهران  2148  نوبت دوم
  تهران

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  -گرايش كنترل حركتي   -  1  رفتار حركتي  دانشگاه تهران  2147  نوبت دوم
  تهران

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  - يحركت يريادگيگرايش   -  1  رفتار حركتي  تهران دانشگاه  2149  نوبت دوم
  تهران

     -  2  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي  دانشگاه فردوسي مشهد  2150  نوبت دوم
رفتار حركتي گرايش يادگيري   دانشگاه فردوسي مشهد  2151  نوبت دوم

     -  2  حركتي
  پرديس خودگردان دانشگاه - يحركت يريادگي شيگرا  -  2  رفتار حركتي  اروميهدانشگاه   2152  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش - گرايش رشد حركتي   -  2  رفتار حركتي  دانشگاه تهران  2153  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج - يحركت يريادگي شيگرا  -  2  رفتار حركتي  دانشگاه تهران  2154  پرديس خودگردان
رفتار حركتي گرايش يادگيري   دانشگاه تهران  2155  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان كيش  -  2  حركتي
  پرديس خودگردان واقع دركرج - گرايش رشد حركتي   -  3  رفتار حركتي  تهران -دانشگاه خوارزمي   2156  پرديس خودگردان
يادگيري  رفتار حركتي گرايش  تهران -دانشگاه خوارزمي   2157  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  3  حركتي
     -  3  رفتار حركتي گرايش رشد حركتي  دانشگاه فردوسي مشهد  2158  پرديس خودگردان
رفتار حركتي گرايش يادگيري   دانشگاه فردوسي مشهد  2159  پرديس خودگردان

     -  3  حركتي

  )5(مجموعه تربيت بدني  -2156 
     -  3  يبيومكانيك ورزش  همدان -سينا  دانشگاه بوعلي  2160  روزانه
     -  1  يبيومكانيك ورزش  بابلسر - دانشگاه مازندران   2161  روزانه

 
 
 
  



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  32 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  پايههاي گروه آزمايشي علوم  كدرشته محل -2جدول شماره 

  )1( زمين شناسي - 2201
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   دانشگاه اصفهان  2162  روزانه
     -  2  شناسي 

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   دانشگاه تهران  2163  روزانه
  پرديس علوم - يشناس ليو فس يشناس نهيچـ  يشناس نيزم  -  3  شناسي 

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   تهران -دانشگاه خوارزمي   2164  روزانه
  تهران  -  2  شناسي 

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2165  روزانه
     -  3  شناسي 

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2166  روزانه
     -  4  شناسي 

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2167  روزانه
     -  2  شناسي 

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   دانشگاه اصفهان  2168  نوبت دوم
     -  1  شناسي 

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   دانشگاه تهران  2169  نوبت دوم
  پرديس علوم - يشناس ليو فس يشناس نهيچ -  يشناس نيزم  -  1  شناسي 

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2170  نوبت دوم
     -  2  شناسي 

چينه شناسي و فسيل  - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2171  پرديس خودگردان
     -  4  شناسي 

  )2(زمين شناسي  -2202 
  پژوهش محور - نفت  -زمين شناسي  -  2  نفت - زمين شناسي   پژوهشگاه صنعت نفت  2172  روزانه
     -  5  نفت - زمين شناسي   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2173  روزانه

  )3(زمين شناسي  -2203 
رسوب شناسي و  - زمين شناسي   همدان -بوعلي سينا دانشگاه   2174  روزانه

     -  2  سنگ شناسي رسوبي

رسوب شناسي و  - زمين شناسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2175  روزانه
     -  3  سنگ شناسي رسوبي

رسوب شناسي و  - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2176  روزانه
     -  3  سنگ شناسي رسوبي

رسوب شناسي و  - زمين شناسي   بندر عباس -هرمزگان  دانشگاه  2177  روزانه
     -  2  سنگ شناسي رسوبي

رسوب شناسي و  - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2178  نوبت دوم
     -  2  سنگ شناسي رسوبي

رسوب شناسي و  - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2179  پرديس خودگردان
     -  3  سنگ شناسي رسوبي

  )4(زمين شناسي  -2204 
     -  2  آب شناسي - زمين شناسي   دانشگاه تبريز  2180  روزانه
     -  3  آب شناسي - زمين شناسي   دانشگاه شاهرود  2181  روزانه
     -  3  آب شناسي - زمين شناسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2182  روزانه
     -  5  آب شناسي - زمين شناسي   دانشگاه شيراز  2183  روزانه

     -  1  آب شناسي - زمين شناسي   دانشگاه تبريز  2184  دومنوبت 
     -  1  آب شناسي - زمين شناسي   دانشگاه شاهرود  2185  نوبت دوم

  )5(زمين شناسي  -2205 
     -  2  مهندسي - زمين شناسي   دانشگاه اصفهان  2186  روزانه
     -  1  مهندسي - زمين شناسي   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   2187  روزانه
  زمين شناسي  -  4  مهندسي - زمين شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2188  روزانه
  پرديس علوم - يمهندس يشناس نيزم -  يشناس نيزم  -  3  مهندسي - زمين شناسي   دانشگاه تهران  2189  روزانه
     -  5  مهندسي - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2190  روزانه

     -  1  مهندسي - شناسي زمين   دانشگاه اصفهان  2191  نوبت دوم
     -  1  مهندسي - زمين شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2192  نوبت دوم
  پرديس علوم - يمهندس يشناس نيزم -  يشناس نيزم  -  1  مهندسي - زمين شناسي   دانشگاه تهران  2193  نوبت دوم
     -  2  مهندسي - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2194  نوبت دوم

     -  5  مهندسي - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2195  پرديس خودگردان

  )6(زمين شناسي  -2206 
     -  3  زمين شناسي زيست محيطي  دانشگاه شيراز  2196  روزانه

  )7(زمين شناسي  -2208 
     -  3  پترولوژي - زمين شناسي   دانشگاه اصفهان  2197  روزانه
     -  1  پترولوژي -  زمين شناسي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   2198  روزانه
     -  3  پترولوژي - زمين شناسي   دانشگاه تبريز  2199  روزانه
  زمين شناسي  -  3  پترولوژي - زمين شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2200  روزانه
  پرديس علوم - يپترولوژ -  يشناس نيزم  -  3  پترولوژي - زمين شناسي   دانشگاه تهران  2201  روزانه
     -  4  پترولوژي - زمين شناسي   شاهروددانشگاه   2202  روزانه
     -  3  پترولوژي - زمين شناسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2203  روزانه
     -  4  پترولوژي - زمين شناسي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2204  روزانه
     -  2  پترولوژي - زمين شناسي   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2205  روزانه

     -  1  پترولوژي - زمين شناسي   دانشگاه اصفهان  2206  نوبت دوم
     -  2  پترولوژي - زمين شناسي   دانشگاه تبريز  2207  نوبت دوم
  زمين شناسي  -  1  پترولوژي - زمين شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2208  نوبت دوم



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  33 صفحه فصل دوم  
 

  )7( زمين شناسي -2208ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  پرديس علوم - يپترولوژ -  يشناس نيزم  -  1  پترولوژي - زمين شناسي   دانشگاه تهران  2209  نوبت دوم
     -  2  پترولوژي - زمين شناسي   دانشگاه شاهرود  2210  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  پترولوژي - زمين شناسي   آبادخرم  - دانشگاه لرستان   2211  پرديس خودگردان

  )8(زمين شناسي  -2209 
     -  4  اقتصادي - زمين شناسي   دانشگاه اروميه  2212  روزانه
     -  1  اقتصادي - زمين شناسي   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   2213  روزانه
     -  3  اقتصادي - زمين شناسي   دانشگاه تبريز  2214  روزانه
  تهران  2  -  اقتصادي - زمين شناسي   تهران -دانشگاه خوارزمي   2215  روزانه
     -  4  اقتصادي - زمين شناسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2216  روزانه
     -  2  اقتصادي - زمين شناسي   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2217  روزانه
     -  4  اقتصادي - زمين شناسي   دانشگاه شيراز  2218  روزانه
     -  3  اقتصادي - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2219  روزانه
     -  2  اقتصادي - زمين شناسي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2220  روزانه

     -  2  اقتصادي - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2221  نوبت دوم
  خودگردان دانشگاهپرديس   -  4  اقتصادي - زمين شناسي   دانشگاه اروميه  2222  پرديس خودگردان
منطقه  -ارس دانشگاه تبريز واقع در شهر جلفا  الملل بينپرديس   -  3  اقتصادي - زمين شناسي   دانشگاه تبريز  2223  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه - آزاد ارس 
     -  3  اقتصادي - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2224  پرديس خودگردان

  )9(زمين شناسي  - 2210 
     -  2  تكتونيك - زمين شناسي   دانشگاه بيرجند  2225  روزانه
  زمين شناسي  -  3  تكتونيك - زمين شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2226  روزانه
     -  3  تكتونيك - زمين شناسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2227  روزانه
     -  2  تكتونيك - زمين شناسي   دانشگاه شيراز  2228  روزانه
     -  3  تكتونيك - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2229  روزانه

  زمين شناسي  -  2  تكتونيك - زمين شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2230  نوبت دوم
     -  2  تكتونيك - زمين شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2231  نوبت دوم

  )1(مجموعه شيمي  -2211 
     -  3  فيزيكشيمي  - شيمي   دانشگاه اراك  2232  روزانه
     -  5  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه اصفهان  2233  روزانه
     -  1  شيمي فيزيك - شيمي   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   2234  روزانه
     -  4  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه بيرجند  2235  روزانه
     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   2236  روزانه
     -  3  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه تبريز  2237  روزانه
  شيمي  -  4  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه تربيت مدرس  2238  روزانه
  پرديس علوم  -  3  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه تهران  2239  روزانه
     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   بوشهر - دانشگاه خليج فارس   2240  روزانه
  تهران  -  2  شيمي فيزيك - شيمي   تهران -دانشگاه خوارزمي   2241  روزانه
     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2242  روزانه
     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه زنجان  2243  روزانه
     -  1  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه سمنان  2244  روزانه
     -  4  شيمي فيزيك - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2245  روزانه
     -  1  شيمي فيزيك - شيمي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2246  روزانه
     -  3  شيمي فيزيك - شيمي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2247  روزانه
     -  5  شيمي فيزيك - شيمي   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2248  روزانه
     -  3  شيمي فيزيك - شيمي   تبريز - آذربايجان دانشگاه شهيد مدني   2249  روزانه
     -  4  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه شيراز  2250  روزانه
     -  5  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه صنعتي اصفهان  2251  روزانه
     -  3  شيمي فيزيك - شيمي   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2252  روزانه
     -  4  شيمي فيزيك - شيمي   تهران -صنعتي شريف دانشگاه   2253  روزانه
     -  1  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه صنعتي شيراز  2254  روزانه
     -  3  شيمي فيزيك - شيمي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   2255  روزانه
     -  8  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  2256  روزانه
     -  6  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه كاشان  2257  روزانه
     -  3  شيمي فيزيك - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2258  روزانه
     -  3  شيمي فيزيك - شيمي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2259  روزانه
  زمينه الكتروشيمي سينتيك  -  1  شيمي فيزيك - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2260  روزانه
  زمينه پليمر و سينتيك  -  2  شيمي فيزيك - شيمي   بابلسر - مازندران دانشگاه   2261  روزانه
  زمينه ترموديناميك آماري  -  1  شيمي فيزيك - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2262  روزانه
  زمينه كوانتوم محاسباتي  -  2  شيمي فيزيك - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2263  روزانه
     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   اردبيل -اردبيليدانشگاه محقق   2264  روزانه
     -  4  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه ياسوج  2265  روزانه
     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه يزد  2266  روزانه
     -  4  شيمي فيزيك - شيمي   زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  2267  روزانه

     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه تبريز  2268  نوبت دوم
  شيمي  -  4  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه تربيت مدرس  2269  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  1  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه تهران  2270  نوبت دوم
     -  1  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه سمنان  2271  نوبت دوم
     -  2  فيزيكشيمي  - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2272  نوبت دوم
     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه صنعتي اصفهان  2273  نوبت دوم
     -  5  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  2274  نوبت دوم
     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه كاشان  2275  نوبت دوم
     -  1  شيمي فيزيك - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2276  نوبت دوم
     -  1  شيمي فيزيك - شيمي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2277  نوبت دوم
  كيزيف يميشيمي گرايش ش  -  5  شيمي فيزيك - شيمي   مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   2278  پيام نور
     -  5  شيمي فيزيك - شيمي   مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2279  پيام نور
     -  5  شيمي فيزيك - شيمي   مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد   2280  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  شيمي فيزيك - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2281  پرديس خودگردان



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  34 صفحه فصل دوم  
 

  )1(مجموعه شيمي  -2211ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه سمنان  2282  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  شيمي فيزيك - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2283  پرديس خودگردان
  پرديس جزيره كيش  -  2  شيمي فيزيك - شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2284  پرديس خودگردان
     -  8  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  2285  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  شيمي فيزيك - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2286  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  شيمي فيزيك - شيمي   خرم آباد -  دانشگاه لرستان  2287  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه ياسوج  2288  پرديس خودگردان
     -  2  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه يزد  2289  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه شيمي  -2212 
     -  2  آليشيمي  - شيمي   دانشگاه اراك  2290  روزانه
     -  6  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه اروميه  2291  روزانه
     -  5  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه اصفهان  2292  روزانه
  فقط زن  -  3  شيمي آلي - شيمي   تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2293  روزانه
     -  5  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه ايالم  2294  روزانه
     -  4  شيمي آلي - شيمي   همدان - دانشگاه بوعلي سينا  2295  روزانه
     -  7  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه بيرجند  2296  روزانه
     -  2  شيمي آلي - شيمي   قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   2297  روزانه
     -  4  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه تبريز  2298  روزانه
  شيمي  -  6  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه تربيت مدرس  2299  روزانه
  پرديس علوم  -  4  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه تهران  2300  روزانه
  فقط مرد -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  4  شيمي آلي - شيمي   تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   2301  روزانه
     -  4  شيمي آلي - شيمي   بوشهر - دانشگاه خليج فارس   2302  روزانه
  تهران  -  4  شيمي آلي - شيمي   تهران - دانشگاه خوارزمي  2303  روزانه
     -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه دامغان  2304  روزانه
     -  4  شيمي آلي - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2305  روزانه
     -  5  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه زنجان  2306  روزانه
  زمينه پليمر  -  1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه زنجان  2307  روزانه
     -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه سمنان  2308  روزانه
     -  8  شيمي آلي - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2309  روزانه
     -  4  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه شاهرود  2310  روزانه
     -  3  شيمي آلي - شيمي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2311  روزانه
     -  6  شيمي آلي - شيمي   تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   2312  روزانه
     -  5  شيمي آلي - شيمي   تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2313  روزانه
     -  7  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه شيراز  2314  روزانه
     -  8  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه صنعتي اصفهان  2315  روزانه
     -  2  شيمي آلي - شيمي   تهران - طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين   2316  روزانه
     -  3  شيمي آلي - شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2317  روزانه
  شاهين شهر -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2318  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2319  روزانه
     -  5  شيمي آلي - شيمي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   2320  روزانه
     -  6  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  2321  روزانه
     -  8  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه كاشان  2322  روزانه
     -  5  شيمي آلي - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2323  روزانه
     -  4  شيمي آلي - شيمي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2324  روزانه
     -  6  شيمي آلي - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2325  روزانه
  زمينه پليمر  -  4  شيمي آلي - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2326  روزانه
     -  2  شيمي آلي - شيمي   رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  2327  روزانه
     -  6  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه ياسوج  2328  روزانه
     -  8  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه يزد  2329  روزانه
  پژوهش محور  -  3  شيمي آلي - شيمي   سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  2330  روزانه
     -  5  شيمي آلي - شيمي   زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  2331  روزانه

  فقط زن  -  1  شيمي آلي - شيمي   تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2332  نوبت دوم
        -  1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه ايالم  5276  نوبت دوم
     -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه تبريز  2333  نوبت دوم
  شيمي  -  6  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه تربيت مدرس  2334  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه تهران  2335  نوبت دوم
     -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه زنجان  2336  نوبت دوم
     -  1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه سمنان  2337  نوبت دوم
     -  3  شيمي آلي - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2338  نوبت دوم
     -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه شاهرود  2339  نوبت دوم
     -  4  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه صنعتي اصفهان  2340  نوبت دوم
     -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  2341  نوبت دوم
     -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه كاشان  2342  نوبت دوم
     -  2  شيمي آلي - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2343  نوبت دوم
     -  3  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه يزد  2344  نوبت دوم
     -  5  شيمي آلي - شيمي   مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   2345  پيام نور
  يآل يميش -  يميش  -  5  شيمي آلي - شيمي   بوشهر - دانشگاه پيام نور استان بوشهر  2346  پيام نور
     -  5  شيمي آلي - شيمي  تهران يمركزتحصيالت تكميل/دانشگاه پيام نوراستان تهران  2347  پيام نور
     -  5  شيمي آلي - شيمي   مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2348  پيام نور
  يآل يميش -  يميش  -  5  شيمي آلي - شيمي   زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان   2349  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  6  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه اروميه  2350  پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  4  شيمي آلي - شيمي   بوشهر - دانشگاه خليج فارس   2351  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  شيمي آلي - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2352  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه سمنان  2353  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  شيمي آلي - شيمي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2354  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه شيراز  2355  پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس دانشگاه  -  8  شيمي آلي - شيمي   صنعتي اصفهاندانشگاه   2356  پرديس خودگردان
  پرديس جزيره كيش  -  2  شيمي آلي - شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2357  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  شيمي آلي - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2358  پرديس خودگردان



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  35 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه شيمي  -2212ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  پرديس خودگردان دانشگاه -زمينه كاتاليزورها   -  1  شيمي آلي - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2359  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  6  شيمي آلي - شيمي   بابلسر - مازندران دانشگاه   2360  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - زمينه پليمر   -  2  شيمي آلي - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2361  پرديس خودگردان
     -  1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه ياسوج  2362  پرديس خودگردان

  )3(مجموعه شيمي  -2213 
تسلط كامل به مباحث الكترو  -  يميالكترو ش نهينامه در زم انيپا  -  1  شيمي تجزيه - شيمي   كرج يجهاد دانشگاه -  يپژوهشكده توسعه صنايع شيمياي  2363  روزانه

  پژوهش محور -. است يضرور يميش
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه اراك  2364  روزانه
     -  4  تجزيهشيمي  - شيمي   دانشگاه اروميه  2365  روزانه
     -  4  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه اصفهان  2366  روزانه
  فقط زن  -  1  شيمي تجزيه - شيمي   تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2367  روزانه
     -  6  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه ايالم  2368  روزانه
     -  8  شيمي تجزيه - شيمي   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   2369  روزانه
     -  3  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه بيرجند  2370  روزانه
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه تبريز  2371  روزانه
  شيمي  -  8  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه تربيت مدرس  2372  روزانه
  پرديس علوم  -  4  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه تهران  2373  روزانه
  پرديس علوم - يميزمينه الكتروش  -  6  تجزيهشيمي  - شيمي   دانشگاه تهران  2374  روزانه
  فقط مرد -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  4  شيمي تجزيه - شيمي   تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   2375  روزانه
  تهران  -  4  شيمي تجزيه - شيمي   تهران -دانشگاه خوارزمي   2376  روزانه
  نفر پايان نامه در زمينه كمومتريكس كي  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه دامغان  2377  روزانه
     -  4  شيمي تجزيه - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2378  روزانه
     -  4  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه زنجان  2379  روزانه
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه سمنان  2380  روزانه
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2381  روزانه
     -  5  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه شاهرود  2382  روزانه
     -  3  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه شهركرد  2383  روزانه
     -  7  شيمي تجزيه - شيمي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2384  روزانه
     -  6  شيمي تجزيه - شيمي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2385  روزانه
     -  6  شيمي تجزيه - شيمي   تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2386  روزانه
     -  7  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه شيراز  2387  روزانه
     -  8  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه صنعتي اصفهان  2388  روزانه
زمينه تخصصي در  - يميزمينه تخصصي الكترو ش هيتجز _شيمي  -  1  شيمي تجزيه - شيمي   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2390  روزانه

  گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
زمينه تخصصي در  - يزمينه تخصصي جداساز هيتجز _شيمي  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2389  روزانه

  گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  3  شيمي تجزيه - شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2391  روزانه
  شاهين شهر -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2392  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  شيمي تجزيه - شيمي   مالك اشتردانشگاه صنعتي   2393  روزانه
     -  3  شيمي تجزيه - شيمي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   2394  روزانه
     -  5  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  2395  روزانه
     -  5  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه كاشان  2396  روزانه
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   سنندج -دانشگاه كردستان   2397  روزانه
     -  7  شيمي تجزيه - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2398  روزانه
     -  4  شيمي تجزيه - شيمي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2399  روزانه
  اسپكتروسكپيزمينه   -  6  شيمي تجزيه - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2400  روزانه
  زمينه الكتروشيمي  -  4  شيمي تجزيه - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2401  روزانه
  زمينه جداسازي  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2402  روزانه
  زمينه كمومتريكس  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2403  روزانه
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2404  روزانه
     -  1  شيمي تجزيه - شيمي   رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  2405  روزانه
     -  5  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه ياسوج  2406  روزانه
     -  7  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه يزد  2407  روزانه
     -  5  شيمي تجزيه - شيمي   زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  2408  روزانه

        -  1  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه ايالم  5277  نوبت دوم
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه تبريز  2409  نوبت دوم
  شيمي  -  3  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه تربيت مدرس  2410  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  2  تجزيه شيمي - شيمي   دانشگاه تهران  2411  نوبت دوم
  پرديس علوم - يميزمينه الكتروش  -  3  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه تهران  2412  نوبت دوم
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه زنجان  2413  نوبت دوم
     -  1  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه سمنان  2414  نوبت دوم
     -  1  شيمي تجزيه - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2415  نوبت دوم
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه شاهرود  2416  نوبت دوم
     -  4  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه صنعتي اصفهان  2417  نوبت دوم
     -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  2418  نوبت دوم
     -  1  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه كاشان  2419  نوبت دوم
     -  1  شيمي تجزيه - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2420  نوبت دوم
     -  1  شيمي تجزيه - شيمي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2421  نوبت دوم
     -  4  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه يزد  2422  نوبت دوم
     -  5  تجزيهشيمي  - شيمي   مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2423  پيام نور
  هيتجز يميش شيگرا يميش  -  5  شيمي تجزيه - شيمي   مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   2424  پيام نور
  هيتجز يميش -  يميش  -  5  شيمي تجزيه - شيمي   كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان   2425  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2426  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه سمنان  2427  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  شيمي تجزيه - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2428  پرديس خودگردان
     -  3  شيمي تجزيه - شيمي   تبريز - مدني آذربايجان دانشگاه شهيد   2429  پرديس خودگردان
  پرديس جزيره كيش  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2430  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  7  شيمي تجزيه - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2431  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  شيمي تجزيه - شيمي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2432  پرديس خودگردان
     -  1  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه ياسوج  2433  پرديس خودگردان



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  36 صفحه فصل دوم  
 

  )4(مجموعه شيمي  -2214 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  3  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه اراك  2434  روزانه
     -  4  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه اصفهان  2435  روزانه
  فقط زن  -  3  شيمي معدني - شيمي   تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2436  روزانه
     -  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه ايالم  2437  روزانه
     -  2  شيمي معدني - شيمي   همدان -سينا دانشگاه بوعلي   2438  روزانه
     -  4  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه بيرجند  2439  روزانه
     -  2  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه تبريز  2440  روزانه
  شيمي  -  6  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه تربيت مدرس  2441  روزانه
  علومپرديس   -  4  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه تهران  2442  روزانه
     -  2  شيمي معدني - شيمي   سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   2443  روزانه
     -  3  شيمي معدني - شيمي   بوشهر - دانشگاه خليج فارس   2444  روزانه
     -  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه دامغان  2445  روزانه
     -  1  شيمي معدني - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2446  روزانه
     -  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه سمنان  2447  روزانه
     -  3  شيمي معدني - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2448  روزانه
     -  4  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه شاهرود  2449  روزانه
     -  1  شيمي معدني - شيمي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2450  روزانه
     -  3  شيمي معدني - شيمي   تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد  2451  روزانه
     -  5  شيمي معدني - شيمي   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2452  روزانه
     -  2  شيمي معدني - شيمي   تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2453  روزانه
     -  4  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه شيراز  2454  روزانه
     -  6  شيمي معدني - شيمي   اصفهاندانشگاه صنعتي   2455  روزانه
زمينه تخصصي در گواهي  -زمينه تخصصي شيمي معدني  يميش  -  4  شيمي معدني - شيمي   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2456  روزانه

  ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  3  شيمي معدني - شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2457  روزانه
  شاهين شهر -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2458  روزانه
     -  1  شيمي معدني - شيمي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   2459  روزانه
     -  4  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  2460  روزانه
     -  4  شيمي معدني - شيمي   كاشان دانشگاه  2461  روزانه
     -  2  شيمي معدني - شيمي   سنندج -دانشگاه كردستان   2462  روزانه
     -  2  شيمي معدني - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2463  روزانه
     -  4  شيمي معدني - شيمي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2464  روزانه
     -  4  شيمي معدني - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2465  روزانه
     -  2  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه ياسوج  2466  روزانه
     -  2  شيمي معدني - شيمي   زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  2467  روزانه

     -  2  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه اصفهان  2468  نوبت دوم
        -  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه ايالم  5278  نوبت دوم
     -  2  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه تبريز  2469  نوبت دوم
  شيمي  -  6  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه تربيت مدرس  2470  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  2  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه تهران  2471  نوبت دوم
     -  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه سمنان  2472  نوبت دوم
     -  1  شيمي معدني - شيمي   زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه   2473  نوبت دوم
     -  2  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه شاهرود  2474  نوبت دوم
     -  3  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه صنعتي اصفهان  2475  نوبت دوم
زمينه تخصصي در گواهي  -زمينه تخصصي شيمي معدني  يميش  -  2  شيمي معدني - شيمي   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2476  نوبت دوم

  ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  2  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  2477  نوبت دوم
     -  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه كاشان  2478  نوبت دوم
     -  1  شيمي معدني - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2479  نوبت دوم
     -  5  شيمي معدني - شيمي   مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2480  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  شيمي معدني - شيمي   سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   2481  پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاهپرديس   -  1  شيمي معدني - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2482  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه سمنان  2483  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  شيمي معدني - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2484  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه شيراز  2485  پرديس خودگردان
  پرديس جزيره كيش  -  2  شيمي معدني - شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2486  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  شيمي معدني - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2487  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  معدنيشيمي  - شيمي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2488  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  شيمي معدني - شيمي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2489  پرديس خودگردان
     -  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه ياسوج  2490  پرديس خودگردان

  )5(مجموعه شيمي  -2215 
     -  1  كاربردي - شيمي   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   2491  روزانه
     -  4  كاربردي - شيمي   دانشگاه تبريز  2492  روزانه
  پرديس علوم  -  4  كاربردي - شيمي   دانشگاه تهران  2493  روزانه
     -  3  كاربردي - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2494  روزانه
     -  1  كاربردي - شيمي   دانشگاه سمنان  2495  روزانه
     -  3  كاربردي - شيمي   زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و   2496  روزانه
     -  7  كاربردي - شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   2497  روزانه
  شاهين شهر -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  كاربردي - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2498  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  كاربردي - شيمي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2499  روزانه

     -  2  كاربردي - شيمي   دانشگاه تبريز  2500  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  2  كاربردي - شيمي   دانشگاه تهران  2501  نوبت دوم
     -  1  كاربردي - شيمي   دانشگاه سمنان  2502  نوبت دوم
     -  1  كاربردي - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2503  نوبت دوم
     -  5  كاربردي - شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   2504  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  كاربردي - شيمي   دانشگاه سمنان  2505  پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان   -  1  كاربردي - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2506  پرديس خودگردان

  فيتوشيمي -2218 
  پژوهش محور  -  2  فيتوشيمي  تهران يجهاد دانشگاه - يپژوهشكده گياهان داروي  2507  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  37 صفحه فصل دوم  
 

  فيتوشيمي -2218ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  6  فيتوشيمي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2508  روزانه
  فيتوشيمي  -  2  فيتوشيمي  گرگان -دانشگاه گلستان   2509  روزانه

  هوا شناسي -2219 
  پژوهش محور  -  1  هوا شناسي  يپژوهشكده هواشناس  2510  روزانه
  موسسه ژئوفيزيك  -  3  هوا شناسي  دانشگاه تهران  2511  روزانه
     -  2  هوا شناسي  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه   2512  روزانه

  موسسه ژئوفيزيك  -  1  هوا شناسي  دانشگاه تهران  2513  نوبت دوم
     -  2  هوا شناسي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2514  نوبت دوم

پرديس  -بندرعباس  2شماره  يدانشگاه سيپرد: ليمحل تحص  -  2  هوا شناسي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2515  پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه

  )1(زيست شناسي  -2220 
     -  7  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه اروميه  2516  روزانه
     -  1  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تبريز  2517  روزانه
  فيزيولوژي گياهي-زيست شناسي  -  5  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2518  روزانه
  پرديس علوم  -  3  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تهران  2519  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  -  2  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   تهران - دانشگاه شاهد   2520  روزانه
     -  2  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه شيراز  2521  روزانه
     -  3  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2522  روزانه
     -  2  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2523  روزانه

     -  1  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تبريز  2524  نوبت دوم
  ياهيگ يولوژيزيف -زيست شناسي  -  1  گياهيفيزيولوژي  - زيست شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2525  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  1  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تهران  2526  نوبت دوم
     -  2  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2527  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   2528  پيام نور

     -  5  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   تهران
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه اروميه  2529  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تبريز  2530  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   دانشگاه شيراز  2531  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2532  پرديس خودگردان

  )2(زيست شناسي  -2221 
     -  4  سيستماتيك گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2533  روزانه
  پرديس علوم  -  3  سيستماتيك گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تهران  2534  روزانه
  زمينه اكولوژي  -  3  سيستماتيك گياهي - زيست شناسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2535  روزانه
شناسي گياهي  بوم - زيست شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2536  روزانه

     -  3  )گياهي اكولوژي(
  فقط زن  -  1  سيستماتيك گياهي - زيست شناسي   رشت -گيالن دانشگاه   2537  روزانه
  فقط مرد  -  1  سيستماتيك گياهي - زيست شناسي   رشت -دانشگاه گيالن   2538  روزانه

     -  1  سيستماتيك گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2539  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  1  سيستماتيك گياهي - زيست شناسي   دانشگاه تهران  2540  نوبت دوم
شناسي گياهي  بوم - زيست شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2541  نوبت دوم

     -  2  )گياهي اكولوژي(
     -  1  سيستماتيك گياهي - زيست شناسي   رشت -دانشگاه گيالن   2542  نوبت دوم

  )3(زيست شناسي  -2222 
سلولي و تكويني  - زيست شناسي   دانشگاه تبريز  2543  روزانه

     -  1  گياهي

سلولي و تكويني  - زيست شناسي   دانشگاه تبريز  2544  نوبت دوم
     -  1  گياهي

  )1(علوم جانوري  -2223 
  پرديس علوم  -  3  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري   دانشگاه تهران  2545  روزانه
     -  3  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري   دانشگاه دامغان  2546  روزانه
     -  1  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري   كرمان - باهنر  دانشگاه شهيد  2547  روزانه
     -  3  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2548  روزانه
     -  5  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2549  روزانه
     -  2  جانوري فيزيولوژي -علوم جانوري   دانشگاه شيراز  2550  روزانه
     -  3  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري   دانشگاه فردوسي مشهد  2551  روزانه

  پرديس علوم  -  1  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري   دانشگاه تهران  2552  نوبت دوم
     -  4  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2553  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري   دانشگاه شيراز  2554  پرديس خودگردان

  )2(علوم جانوري  -2224 
بيوسيستماتيك  -علوم جانوري   دانشگاه تهران  2555  روزانه

  پرديس علوم  -  3  جانوري

بيوسيستماتيك  -علوم جانوري   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2556  روزانه
     -  3  جانوري

بيوسيستماتيك  -علوم جانوري   دانشگاه شيراز  2557  روزانه
     -  2  جانوري

بيوسيستماتيك  -علوم جانوري   دانشگاه فردوسي مشهد  2558  روزانه
     -  4  جانوري

بيوسيستماتيك  -علوم جانوري   دانشگاه تهران  2559  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  1  جانوري

بيوسيستماتيك  -جانوري  علوم  دانشگاه فردوسي مشهد  2560  نوبت دوم
     -  2  جانوري

بيوسيستماتيك  -علوم جانوري   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2561  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  جانوري



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  38 صفحه فصل دوم  
 

  )3(علوم جانوري  - 2225 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
پذيرش ظرفيت 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

جهاد دانشگاهي  - پژوهشگاه علوم سلولي و ناباروري رويان   2562  روزانه
با همكاري دانشگاه غيرانتفاعي  - ينيتكو شيگرا يشناس ستيز  -  5  تكويني -علوم جانوري   تهران

  ينيتكو يشناسستيوز ياديبن يها سلول وپژوهشكده وفرهنگ علم
جهاد دانشگاهي  - پژوهشگاه علوم سلولي و ناباروري رويان   2563  روزانه

 يرانتفاعيدانشگاه غ يبا همكار - ينيتكو شيگرا يشناس ستيز  -  3  تكويني -علوم جانوري   تهران
  يجانور يفناور ستيعلم و فرهنگ و پژوهشكده ز

  رويان اصفهانبا همكاري پژوهشگاه   -  2  تكويني -علوم جانوري   دانشگاه اصفهان  2564  روزانه
  با همكاري پژوهشگاه رويان اصفهان  -  1  تكويني -علوم جانوري   دانشگاه اصفهان  2565  نوبت دوم

  )4(زيست شناسي  -2226 
     -  3  سلولي و ملكولي - زيست شناسي   دانشگاه اصفهان  2566  روزانه
  پرديس علوم  -  4  سلولي و ملكولي - زيست شناسي   دانشگاه تهران  2567  روزانه
     -  2  سلولي و ملكولي - زيست شناسي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2568  روزانه
     -  5  سلولي و ملكولي - زيست شناسي   دانشگاه شيراز  2569  روزانه
     -  3  سلولي و ملكولي - زيست شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2570  روزانه
  با همكاري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  -  2  و ملكوليسلولي  - زيست شناسي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2571  روزانه

  پرديس علوم  -  2  سلولي و ملكولي - زيست شناسي   دانشگاه تهران  2572  نوبت دوم
     -  2  سلولي و ملكولي - زيست شناسي   دانشگاه فردوسي مشهد  2573  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  سلولي و ملكولي - زيست شناسي   دانشگاه شيراز  2574  پرديس خودگردان

  بيوشيمي -2227 
     -  7  بيوشيمي  دانشگاه تربيت مدرس  2575  روزانه
  مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك  -  8  بيوشيمي  دانشگاه تهران  2576  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  بيوشيمي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2577  روزانه
     -  3  بيوشيمي  رشت -دانشگاه گيالن   2578  روزانه

     -  2  بيوشيمي  دانشگاه تربيت مدرس  2579  نوبت دوم
  مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك  -  4  بيوشيمي  دانشگاه تهران  2580  نوبت دوم
     -  2  بيوشيمي  رشت -دانشگاه گيالن   2581  نوبت دوم
     -  5  بيوشيمي  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   2582  پيام نور
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   2583  پيام نور

  يميوشيب  -  5  بيوشيمي  تهران
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  بيوشيمي  رشت -دانشگاه گيالن   2584  پرديس خودگردان

  )5(زيست شناسي  - 2228 
پژوهشكده  -زيست شناسي گرايش ژنتيك مولكولي   -  8  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  2585  روزانه

  پژوهش محور - بيوتكنولوژي گياهي 
     -  2  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   دانشگاه اصفهان  2586  روزانه
     -  4  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   دانشگاه تبريز  2587  روزانه
     -  3  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2588  روزانه
  با همكاري پژوهشگاه ملي مهدسي ژنتيك و زيست فناوري  -  2  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2589  روزانه
     -  5  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2590  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2591  روزانه

     -  5  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  2592  نوبت دوم
     -  1  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   اصفهاندانشگاه   2593  نوبت دوم
     -  2  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   دانشگاه تبريز  2594  نوبت دوم
     -  1  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   دانشگاه تربيت مدرس  2595  نوبت دوم

     -  2  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   دانشگاه اصفهان  2596  پرديس خودگردان

  )6(زيست شناسي  - 2229 
     -  3  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   دانشگاه اصفهان  2597  روزانه
  فقط زن  -  4  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2598  روزانه
  پرديس علوم  -  3  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   دانشگاه تهران  2599  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  -  2  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   تهران - دانشگاه شاهد   2600  روزانه
     -  3  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2601  روزانه
  پژوهش محور  -  2  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  2602  روزانه

  فقط زن  -  2  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2603  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  1  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   دانشگاه تهران  2604  نوبت دوم

  دانشگاه سيپرد  -  3  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   دانشگاه اصفهان  2605  پرديس خودگردان

  بيوفيزيك -2230 
  پژوهش محور  -  1  بيوفيزيك  تهران يجهاد دانشگاه -  يپژوهشكده علوم پايه كاربرد  2606  روزانه
     -  7  بيوفيزيك  دانشگاه تربيت مدرس  2607  روزانه
  مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك  -  6  بيوفيزيك  دانشگاه تهران  2608  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  بيوفيزيك  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2609  روزانه

     -  2  بيوفيزيك  دانشگاه تربيت مدرس  2610  نوبت دوم
  مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك  -  3  بيوفيزيك  دانشگاه تهران  2611  نوبت دوم

  زيست فناوري ميكروبي -2231 
  فقط زن -  يكروبيم يوتكنولوژيب  -  3  زيست فناوري ميكروبي  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2612  روزانه
  پرديس علوم  -  3  زيست فناوري ميكروبي  دانشگاه تهران  2613  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  -  2  زيست فناوري ميكروبي  تهران - دانشگاه شاهد   2614  روزانه

  پرديس علوم  -  1  زيست فناوري ميكروبي  دانشگاه تهران  2615  نوبت دوم

  آمار -2232 
     -  2  آمار  اصفهاندانشگاه   2616  روزانه
     -  3  آمار  دانشگاه تربيت مدرس  2617  روزانه
     -  3  آمار  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   2618  روزانه
     -  4  آمار  كرمانشاه -دانشگاه رازي   2619  روزانه
  آمار زمينه احتمال  -  3  آمار  دانشگاه شاهرود  2620  روزانه
  زمينه استنباطآمار   -  3  آمار  دانشگاه شاهرود  2621  روزانه
     -  3  آمار  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2622  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  39 صفحه فصل دوم  
 

  آمار -2232ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  6  آمار  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2623  روزانه
     -  5  آمار  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2624  روزانه
  زمينه احتمال  -  2  آمار  دانشگاه شيراز  2625  روزانه
  زمينه استنباط  -  2  آمار  دانشگاه شيراز  2626  روزانه
     -  4  آمار  دانشگاه صنعتي اصفهان  2627  روزانه
     -  2  آمار  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   2628  روزانه
  زمينه احتمال  -  1  آمار  دانشگاه فردوسي مشهد  2629  روزانه
  زمينه استنباط  -  6  آمار  دانشگاه فردوسي مشهد  2630  روزانه
     -  3  آمار  بابلسر - دانشگاه مازندران   2631  روزانه
     -  2  آمار  دانشگاه يزد  2632  روزانه

     -  1  آمار  دانشگاه اصفهان  2633  نوبت دوم
  آمار زمينه احتمال  -  1  آمار  شاهروددانشگاه   2634  نوبت دوم
  آمار زمينه استنباط  -  1  آمار  دانشگاه شاهرود  2635  نوبت دوم
  زمينه استنباط  -  2  آمار  دانشگاه فردوسي مشهد  2636  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   2637  پيام نور

  شيآمار بدون گرا  -  5  آمار  تهران
     -  2  آمار  دانشگاه اصفهان  2638  خودگردانپرديس 

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  آمار  كرمانشاه -دانشگاه رازي   2639  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - احتمال  شيگرا  -  2  آمار  دانشگاه شيراز  2640  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -استنباط  شيگرا  -  2  آمار  دانشگاه شيراز  2641  پرديس خودگردان
  زمينه استنباط  -  6  آمار  دانشگاه فردوسي مشهد  2642  پرديس خودگردان

  )1(مجموعه رياضي  -2233 
  خواهندشد ليفارغ التحص دينامه مترو انيبا پا  -  4  رياضي گرايش جبر  دانشگاه اروميه  2644  روزانه
  يمتناه يزمينه گروهها  -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه اروميه  2643  روزانه
  مختلط زيزمينه آنال  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه اروميه  2645  روزانه
  ليفرانسيد نهيزم  -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه اروميه  2647  روزانه
  يهندسه جبر نهيزم  -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه اروميه  2646  روزانه
  زمينه جبر جابجايي  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه اصفهان  2648  روزانه
  زمينه جبر لي  -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه اصفهان  2649  روزانه
  زمينه نظريه گروه ها  -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه اصفهان  2650  روزانه
  نمايش جبرهازمينه نظريه   -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه اصفهان  2651  روزانه
  زمينه آناليز تابعي  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه اصفهان  2652  روزانه
  زمينه آناليز هارمونيك  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه اصفهان  2653  روزانه
     -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه اصفهان  2654  روزانه
  هندسه-  ياضير  -  2  )توپولوژي(هندسه رياضي گرايش   دانشگاه بناب  2655  روزانه
  گروه ها هينظر نهيزم  -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه بيرجند  2656  روزانه
  يتابع زيآنال نهيزم  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه بيرجند  2657  روزانه
  كيهارمون زيآنال نهيزم  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه بيرجند  2658  روزانه
     -  2  رياضي گرايش جبر  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   2659  روزانه
  زيآنال - محض  ياضير  -  2  رياضي گرايش آناليز  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   2660  روزانه
  هندسه - محض  ياضير  -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   2661  روزانه
  زمينه نظريه گروه ها  -  4  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تبريز  2662  روزانه
  ييجبر جابجا نهيزم  -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تبريز  2663  روزانه
  ياضيمنطق ر نهيزم  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تبريز  2664  روزانه
  زيآنال  -  5  آناليزرياضي گرايش   دانشگاه تبريز  2665  روزانه
  هندسه  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه تبريز  2666  روزانه
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  3  رياضي گرايش جبر  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   2667  روزانه

  آموزش وپرورش
ابرساختارها  يجبر هينظر. 2گروهها،  هينظر. 1: يهانهيرياضي زم  -  4  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تربيت مدرس  2668  روزانه

  .باشد التحصيلي رياضي مي ـ عنوان مدرك فارغ نانومحاسبات.3و 
  رياضي  -  5  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه تربيت مدرس  2669  روزانه
  ليفرانسيهندسه د نهيرياضي زم  -  3  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه تربيت مدرس  2670  روزانه
  گراف نهيجبر زم شيگرا ياضير  -  4  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تفرش  2671  روزانه
  پرديس علوم  -  4  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه تهران  2672  روزانه
     -  1  رياضي گرايش جبر  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   2673  روزانه
     -  1  رياضي گرايش آناليز  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   2674  روزانه
  تهران - جبر جابجايي  نهيزم  -  6  رياضي گرايش جبر  تهران -دانشگاه خوارزمي   2675  روزانه
  تهران  -  8  رياضي گرايش آناليز  تهران -دانشگاه خوارزمي   2676  روزانه
  جبر شيگرا  -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه دامغان  2677  روزانه
     -  5  رياضي گرايش آناليز  كرمانشاه -دانشگاه رازي   2678  روزانه
     -  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه زنجان  2679  روزانه
     -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه زنجان  2680  روزانه
     -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه سمنان  2681  روزانه
     -  1  رياضي گرايش آناليز  سمناندانشگاه   2682  روزانه
     -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه سمنان  2683  روزانه
  كيهندسه در علوم ربات يكاربردها نهيزم  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه سمنان  2684  روزانه
  جبر شيگرا ياضير  -  2  رياضي گرايش جبر  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2685  روزانه
  زيآنال شيگرا ياضير  -  2  رياضي گرايش آناليز  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2686  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  2  رياضي گرايش جبر  تهران - دانشگاه شاهد   2687  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  2  رياضي گرايش آناليز  تهران - دانشگاه شاهد   2688  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   تهران - دانشگاه شاهد   2689  روزانه
  حلقه ها هيجبر زمينه نظر  -  4  رياضي گرايش جبر  دانشگاه شاهرود  2690  روزانه

  
  گروه هيجبر زمينه نظر  -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه شاهرود  2691  روزانه
  آناليز زمينه بهترين تقريب  -  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه شاهرود  2692  روزانه
  زمينه آناليز مختلط  -  3  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه شاهرود  2693  روزانه
  هندسه  -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه شاهرود  2694  روزانه
  نظريه جبري كدينگزمينه   -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه شهركرد  2695  روزانه
     -  3  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه شهركرد  2696  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  40 صفحه فصل دوم  
 

  )1(مجموعه رياضي  -2233ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  1  رياضي گرايش جبر  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2697  روزانه
  يمنطق يجبر يساختارها نهيزم  -  2  رياضي گرايش جبر  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2699  روزانه
  يمنطق يجبر يساختارها نهيزم  1  -  رياضي گرايش جبر  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2698  روزانه
  يمنطق جبر نهيزم  -  1  جبررياضي گرايش   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2700  روزانه
     -  2  رياضي گرايش آناليز  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2701  روزانه
  يسيماتر زيآنال نهيزم  -  1  رياضي گرايش آناليز  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2702  روزانه
     -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2703  روزانه
  يجبر يساختارها يرو يكيناميد يها ستميس نهيزم  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2704  روزانه
  منطق يپژوهش نهيزم  -  4  رياضي گرايش جبر  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2705  روزانه
     -  2  رياضي گرايش جبر  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2706  روزانه
     -  3  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2707  روزانه
  زمينه آناليز تابعي  -  3  رياضي گرايش آناليز  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2708  روزانه
  كيهارمون زيزمينه آنال  -  2  رياضي گرايش آناليز  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2709  روزانه
  ليفرانسيزمينه معادالت د  -  2  رياضي گرايش آناليز  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2710  روزانه
  يكيناميد يستمهايزمينه س  -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2711  روزانه
  ليفرانسيهندسه د نهيزم  -  2  )توپولوژي(گرايش هندسه رياضي   تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2712  روزانه
  اتيبيزمينه ترك  -  2  جبررياضي گرايش   تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2871  روزانه
  رياضي گرايش جبرزمينه حلقه و مدول  -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه صنعتي اصفهان  2713  روزانه
  زمينه رمز نگاري  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه صنعتي اصفهان  2714  روزانه
  زمينه منطق رياضي  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه صنعتي اصفهان  2715  روزانه
  گرايش جبر زمينه نظريه گروه  -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه صنعتي اصفهان  2716  روزانه
  آناليز هارمونيكزمينه   -  3  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه صنعتي اصفهان  2717  روزانه
  زمينه منيفلد يا هندسه جبري  -  3  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه صنعتي اصفهان  2718  روزانه
  رياضي محض  -  2  رياضي گرايش جبر  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   2719  روزانه
  محض رياضي  -  1  رياضي گرايش آناليز  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   2720  روزانه
  ابيارز هينظر/ محض زمينه تخصصي جبر  ياضير  -  1  رياضي گرايش جبر  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2721  روزانه
  حلقه هينظر/ محض زمينه تخصصي جبر  ياضير  -  4  رياضي گرايش جبر  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2722  روزانه
  گروه ها هينظر/ محض زمينه تخصصي جبر  ياضير  -  2  رياضي گرايش جبر  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2723  روزانه
  يتابع زيمحض زمينه تخصصي آنال ياضير  -  2  رياضي گرايش آناليز  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2724  روزانه
  فلديمحض زمينه تخصصي هندسه من ياضير  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   تهران - نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   2725  روزانه
  اتياضيرشته ر يتخصص يها نهيزم يمحض درتمام ياضير  -  4  رياضي گرايش جبر  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2726  روزانه
     -  3  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه صنعتي شيراز  2727  روزانه
  زمينه گروههاي متناهي و گراف  -  1  رياضي گرايش جبر  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   2728  روزانه
     -  1  رياضي گرايش آناليز  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   2729  روزانه
  زمينه گراف و تركيبات جبري  -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه فردوسي مشهد  2731  روزانه
  زمينه نظريه گروهها  -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه فردوسي مشهد  2730  روزانه
  زمينه تابعي  -  3  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه فردوسي مشهد  2732  روزانه
  زمينه توپولوژي جبري  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه فردوسي مشهد  2733  روزانه
  زمينه سيستمهاي ديناميكي  -  2  )توپولوژي(گرايش هندسه  رياضي  دانشگاه فردوسي مشهد  2734  روزانه
  جبر شيگرا  -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه قم  2735  روزانه
  زيآنال شيگرا  -  4  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه قم  2736  روزانه
  فقط زن -هندسه  شيگرا  -  3  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه قم  2737  روزانه
  )گروه ها هيجبر زمينه نظر شيگرا(ياضير  -  5  رياضي گرايش جبر  دانشگاه كاشان  2738  روزانه
     -  6  رياضي گرايش جبر  سنندج -دانشگاه كردستان   2739  روزانه
     -  3  رياضي گرايش آناليز  سنندج -دانشگاه كردستان   2740  روزانه
  رياضي  -  2  رياضي گرايش جبر  گرگان -دانشگاه گلستان   2741  روزانه
     -  3  رياضي گرايش جبر  رشت -دانشگاه گيالن   2742  روزانه
     -  2  رياضي گرايش آناليز  رشت -دانشگاه گيالن   2743  روزانه
     -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   رشت -دانشگاه گيالن   2744  روزانه
     -  3  رياضي گرايش جبر  خرم آباد - دانشگاه لرستان   2745  روزانه
     -  4  رياضي گرايش آناليز  خرم آباد - دانشگاه لرستان   2746  روزانه
  زمينه حلقه و مدول  -  2  رياضي گرايش جبر  بابلسر - دانشگاه مازندران   2747  روزانه
  زمينه نظريه جبري گراف  -  1  رياضي گرايش جبر  بابلسر - دانشگاه مازندران   2748  روزانه
  زمينه نظريه عملگرها  -  2  گرايش جبررياضي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2749  روزانه
  رياضي زمينه آناليز تابعي  -  2  رياضي گرايش آناليز  بابلسر - دانشگاه مازندران   2750  روزانه
  زمينه آناليز تابعي كاربردي  -  3  رياضي گرايش آناليز  بابلسر - دانشگاه مازندران   2751  روزانه
  زمينه آناليز مجانبي  -  2  گرايش آناليزرياضي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2752  روزانه
  زمينه هندسه ديفرانسيل  -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   بابلسر - دانشگاه مازندران   2753  روزانه
  باتيترك نهيزم  -  2  رياضي گرايش جبر  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2754  روزانه
  ييجبر جابجا نهيزم  -  6  گرايش جبررياضي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2755  روزانه
  گروه نهيزم  -  2  رياضي گرايش جبر  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2756  روزانه
     -  2  رياضي گرايش آناليز  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2757  روزانه
  يتابع نهيزم  -  4  رياضي گرايش آناليز  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2758  روزانه
     -  3  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2759  روزانه
     -  4  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه مراغه  2760  روزانه
     -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه مالير  2761  روزانه
     -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2762  روزانه
  محض ياضير  -  1  رياضي گرايش جبر  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  2763  روزانه
  محض زمينه موجك ياضير  -  1  رياضي گرايش آناليز  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  2764  روزانه
     -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه ياسوج  2765  روزانه
     -  6  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه ياسوج  2766  روزانه
     -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه يزد  2767  روزانه
     -  3  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه يزد  2768  روزانه
     -  4  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه يزد  2769  روزانه
     -  2  رياضي گرايش جبر  زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  2770  روزانه
     -  3  رياضي گرايش آناليز  زنجان -در علوم پايه  يتكميلمركزتحصيالت   2771  روزانه

  زمينه جبر لي  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه اصفهان  2772  نوبت دوم
  زمينه آناليز تابعي  -  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه اصفهان  2773  نوبت دوم
  هارمونيكزمينه آناليز   -  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه اصفهان  2774  نوبت دوم
     -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه اصفهان  2775  نوبت دوم
  زمينه نظريه گروه ها  -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تبريز  2776  نوبت دوم
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)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  41 صفحه فصل دوم  
 

  )1(مجموعه رياضي  -2233ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  ييجبر جابجا نهيزم  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تبريز  2777  نوبت دوم
  ياضيمنطق ر نهيزم  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تبريز  2778  نوبت دوم
  زيآنال  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه تبريز  2779  نوبت دوم
  هندسه  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   تبريزدانشگاه   2780  نوبت دوم
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  3  رياضي گرايش جبر  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   2781  نوبت دوم

  آموزش وپرورش
ابرساختارها  يجبر هينظر. 2گروهها،  هينظر. 1: يهانهيرياضي زم  -  4  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تربيت مدرس  2782  نوبت دوم

  .باشد التحصيلي رياضي مي ـ عنوان مدرك فارغ نانومحاسبات.3و 
  رياضي  -  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه تربيت مدرس  2783  نوبت دوم
  ليفرانسيهندسه د نهيرياضي زم  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه تربيت مدرس  2784  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه تهران  2785  نوبت دوم
     -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه سمنان  2786  نوبت دوم
     -  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه سمنان  2787  نوبت دوم
     -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه سمنان  2788  نوبت دوم
  كيهندسه در علوم ربات يكاربردها نهيزم  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه سمنان  2789  نوبت دوم
  حلقه ها هيجبر زمينه نظر  -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه شاهرود  2790  نوبت دوم
  گروه هيجبر زمينه نظر  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه شاهرود  2791  نوبت دوم
  آناليز زمينه بهترين تقريب  -  1  رياضي گرايش آناليز  شاهروددانشگاه   2792  نوبت دوم
  زمينه آناليز مختلط  -  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه شاهرود  2793  نوبت دوم
  زمينه گراف و تركيبات جبري  -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه فردوسي مشهد  2795  نوبت دوم
  زمينه نظريه گروهها  -  1  جبررياضي گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  2794  نوبت دوم
  زمينه تابعي  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه فردوسي مشهد  2796  نوبت دوم
  )گروه ها هيجبر زمينه نظر شيگرا(ياضير  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه كاشان  2797  نوبت دوم
  ييجبر جابجا نهيزم  -  1  رياضي گرايش جبر  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2799  نوبت دوم
  گروه نهيزم  -  1  رياضي گرايش جبر  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2798  نوبت دوم
     -  1  رياضي گرايش آناليز  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2800  نوبت دوم
  يتابع نهيزم  -  1  رياضي گرايش آناليز  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2801  نوبت دوم
     -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2802  نوبت دوم
     -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2803  نوبت دوم
     -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه يزد  2804  نوبت دوم
     -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه يزد  2805  نوبت دوم
     -  3  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه يزد  2806  نوبت دوم
     -  5  رياضي گرايش آناليز  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   2807  پيام نور
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   2808  پيام نور

  و جبرهاي مرتب شدهرياضي زمينه ابرجبرها   -  5  رياضي گرايش جبر  تهران

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   2809  پيام نور
  جبر زمينه جابجايي و همولوژي شيگرا ياضير  -  5  رياضي گرايش جبر  تهران

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   2810  پيام نور
  زيآنال شيگرا ياضير  -  5  رياضي گرايش آناليز  تهران

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   2811  پيام نور
  هندسه شيگرا ياضير  -  5  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   تهران

  زيآنال - محض  ياضير  -  5  رياضي گرايش آناليز  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   2812  پيام نور
  يتابع زيآنال نهيزم  -  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه اصفهان  2813  پرديس خودگردان
  كيهارمون زيآنال نهيزم  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه اصفهان  2814  پرديس خودگردان
ي دانشگاه تبريز واقع در الملل بينپرديس  -زمينه منطق رياضي   -  3  رياضي گرايش جبر  دانشگاه تبريز  2815  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه - منطقه آزاد ارس  -جلفا شهر 
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  رياضي گرايش جبر  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   2816  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه سمنان  2817  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه سمنان  2818  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه سمنان  2819  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -زمينه آناليز هارمونيك   -  2  رياضي گرايش آناليز  رشت -دانشگاه گيالن   2820  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه - ليفرانسيهندسه د نهيزم  -  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   رشت -دانشگاه گيالن   2821  خودگردانپرديس 
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  رياضي گرايش جبر  خرم آباد - دانشگاه لرستان   2822  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  گرايش آناليز رياضي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   2823  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -رياضي زمينه حلقه و مدول   -  2  رياضي گرايش جبر  بابلسر - دانشگاه مازندران   2824  پرديس خودگردان
پرديس خودگردان  -رياضي زمينه عملگرهاي ديفرانسيلي   -  2  رياضي گرايش جبر  بابلسر - دانشگاه مازندران   2825  پرديس خودگردان

  دانشگاه
  پرديس خودگردان دانشگاه -رياضي زمينه نظريه جبري گراف   -  2  رياضي گرايش جبر  بابلسر - دانشگاه مازندران   2826  پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان  -رياضي زمينه نظريه عملگرها   -  2  رياضي گرايش جبر  بابلسر - دانشگاه مازندران   2827  پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه پرديس –رياضي زمينه آناليز تابعي كاربردي   -  2  رياضي گرايش آناليز  بابلسر - دانشگاه مازندران   2828  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - رياضي زمينه آناليز مجانبي   -  2  رياضي گرايش آناليز  بابلسر - دانشگاه مازندران   2829  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -رياضي محض گرايش آناليز تابعي   -  2  رياضي گرايش آناليز  بابلسر - دانشگاه مازندران   2830  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   بابلسر - دانشگاه مازندران   2831  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -  ياضير  -  1  رياضي گرايش آناليز  رفسنجان -) عج(ولي عصر دانشگاه  2832  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه ياسوج  2833  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه ياسوج  2834  پرديس خودگردان
     -  2  رياضي گرايش جبر  دانشگاه يزد  2835  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه رياضي  -2234 
پژوهش  -رياضي گرايش كاربردي زمينه تحقيق در عمليات   -  4  رياضي گرايش كاربردي  پژوهشكده تحقيق در عمليات  2836  روزانه

  محور
  زمينه تحقيق در عمليات  -  2  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه اصفهان  2837  روزانه
  فقط زن  -  2  رياضي گرايش كاربردي  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2838  روزانه
  زمينه آناليزعددي  -  2  رياضي گرايش كاربردي  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   2839  روزانه
  يدر جبر خط يعدد يروش ها نهيآناليز عددي زم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تبريز  2840  روزانه
  معادالت انتگرال يحل عدد نهيزم يعدد زيآنال  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تبريز  2841  روزانه
  ليفرانسيمعادالت د يحل عدد نهيزم يعدد زيآنال  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تبريز  2842  روزانه
  ريموجك و پردازش تصو نهيزم يعدد زيآنال  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تبريز  2843  روزانه
  آن يزمينه معادالت ديفرانسيل و كاربردها  -  3  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تبريز  2844  روزانه
     -  3  رياضي گرايش كاربردي پيشرفته كرمان يدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  2845  روزانه
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)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  42 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه رياضي  -2234ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  3  رياضي گرايش كاربردي  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   2846  روزانه
  آموزش وپرورش

  پرديس علوم  -  3  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تهران  2847  روزانه
  تهران - يعدد زيآنال نهيزم  -  4  رياضي گرايش كاربردي  تهران -دانشگاه خوارزمي   2849  روزانه
  تهران -رمز  نهيزم  -  2  رياضي گرايش كاربردي  تهران -دانشگاه خوارزمي   2848  روزانه
  زمينه آناليز عددي  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه دامغان  2850  روزانه
     -  2  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه زنجان  2851  روزانه
  اعداد هيزمينه نظر  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه زنجان  2852  روزانه
  آناليز عددي نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه سمنان  2853  روزانه
  تحقيق در عمليات نهيزم  -  2  رياضي گرايش كاربردي  سمناندانشگاه   2854  روزانه
  زمينه آناليز عددي  -  2  رياضي گرايش كاربردي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2855  روزانه
  اتيدر عمل قيزمينه تحق  -  2  رياضي گرايش كاربردي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2856  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا - يزعدديزمينه آنال  -  1  رياضي گرايش كاربردي  تهران - شاهد  دانشگاه  2857  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا -  اتيدرعمل قيتحق نهيزم  -  2  رياضي گرايش كاربردي  تهران - دانشگاه شاهد   2858  روزانه
  آناليز عددي و كنترل -زمينه آناليز عددي  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شاهرود  2859  روزانه
  معادالت ديفرانسيل با مشتقات جزئي -زمينه آناليز عددي  -  2  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شاهرود  2860  روزانه
  كنترل و بهينه سازي -زمينه تحقيق درعمليات  -  2  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شاهرود  2861  روزانه
  گراف - زمينه گراف   -  1  كاربردي رياضي گرايش  دانشگاه شاهرود  2862  روزانه
  اتيبيگراف و ترك-اتيبيگراف و ترك نهيزم  -  5  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شاهرود  2863  روزانه
  زمينه آناليزعددي  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شهركرد  2864  روزانه
  شبكه هاي كامپيوتريزمينه گراف و   -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شهركرد  2866  روزانه
  زمينه معادالت ديفرانسيل وكنترل بهين  -  2  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شهركرد  2865  روزانه
  زمينه آناليز عددي  -  1  رياضي گرايش كاربردي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2867  روزانه
  يعدد يجبر خط نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2868  روزانه
  مالي دررياضيات تصادفي ديفرانسيل تصويرومعادالت پردازش زمينه  -  3  رياضي گرايش كاربردي  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2869  روزانه
  يساز نهيزمينه به  -  4  رياضي گرايش كاربردي  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   2870  روزانه
  زمينه آناليز عددي  -  3  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه صنعتي اصفهان  2872  روزانه
  گرايش دستگاههاي ديناميكي  -  5  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه صنعتي اصفهان  2873  روزانه

  -  3  رياضي گرايش كاربردي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2874  روزانه
معادالت / آناليز عددي رياضي كاربردي زمينه تخصصي 

زمينه در گواهي ها و مدارك فارغ  - يبا مشتقات جزئ ليفرانسيد
  التحصيلي قيد نمي شود

 اتيدرعمل قيرياضي كاربردي زمينه تخصصي آناليز عددي تحق  -  1  رياضي گرايش كاربردي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2875  روزانه
  زمينه در گواهي ها و مدارك فارغ التحصيلي قيد نمي شود -

  -  1  رياضي گرايش كاربردي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2876  روزانه
 يرياضي كاربردي زمينه تخصصي آناليز عددي حل عدد

زمينه در گواهي ها و مدارك فارغ التحصيلي  -معادالت انتگرال 
  قيد نمي شود

  -  2  رياضي گرايش كاربردي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2877  روزانه
 يرياضي كاربردي زمينه تخصصي آناليز عددي حل عدد

زمينه در گواهي ها و مدارك فارغ  -  يمعمول ليفرانسيمعادالت د
  التحصيلي قيد نمي شود

 - بيتقر هيرياضي كاربردي زمينه تخصصي آناليز عددي نظر  -  2  رياضي گرايش كاربردي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   2878  روزانه
  زمينه در گواهي ها و مدارك فارغ التحصيلي قيد نمي شود

  اتياضيرشته ر يتخصص يها نهيزم يدرتمام  -  2  رياضي گرايش كاربردي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2879  روزانه
     -  1  رياضي گرايش كاربردي  صنعتي شيرازدانشگاه   2880  روزانه
  شاهين شهر -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2881  روزانه
  زمينه آناليز عددي  -  3  رياضي گرايش كاربردي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   2882  روزانه
  يعدد زيزمينه آنال  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه قم  2883  روزانه
  اتيدر عمل قيزمينه تحق  -  6  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه قم  2884  روزانه
  يعدد زيزمينه آنال  -  3  رياضي گرايش كاربردي  سنندج -دانشگاه كردستان   2885  روزانه
  آناليز عدديزمينه   -  1  رياضي گرايش كاربردي  رشت -دانشگاه گيالن   2886  روزانه
  يمال ياضيزمينه ر  -  1  رياضي گرايش كاربردي  رشت -دانشگاه گيالن   2887  روزانه
  زمينه كنترل و بهينه سازي  -  2  رياضي گرايش كاربردي  رشت -دانشگاه گيالن   2888  روزانه
  يتصادف نديفرا نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  رشت -دانشگاه گيالن   2889  روزانه
     -  3  رياضي گرايش كاربردي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   2890  روزانه
حل عددي معادالت  -رياضي كاربردي زمينه آناليز عددي   -  1  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2891  روزانه

  انتگرال
  عدديزمينه آناليز   -  2  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2892  روزانه
  حل عددي معادالت با مشتقات جزئي -زمينه آناليز عددي  -  1  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2893  روزانه
  حل عددي معادالت ديفرانسيل كسري -زمينه آناليز عددي  -  1  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2894  روزانه
  زمينه تحقيق در عمليات  -  2  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - مازندران دانشگاه   2895  روزانه
  يزعدديآنال نهيزم  -  2  رياضي گرايش كاربردي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2896  روزانه
     -  3  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه مالير  2897  روزانه
  زمينه آناليز عددي  -  1  كاربرديرياضي گرايش   رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  2898  روزانه
  )يعدد يجبر خط( يعدد زيزمينه آنال  -  1  رياضي گرايش كاربردي  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  2899  روزانه
  زمينه آناليز عددي  -  2  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه يزد  2900  روزانه
  كنترل و بهينه سازيزمينه   -  3  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه يزد  2901  روزانه

  زمينه تحقيق در عمليات  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه اصفهان  2902  نوبت دوم
  يدر جبر خط يعدد يروش ها نهيآناليز عددي زم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تبريز  2903  نوبت دوم
  ريموجك و پردازش تصو نهيزم يعدد زيزمينه آنال  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تبريز  2904  نوبت دوم
  آن يو كاربردها ليفرانسيمعادالت د نهيزم  -  2  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تبريز  2905  نوبت دوم
     -  2  رياضي گرايش كاربردي پيشرفته كرمان يدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  2906  نوبت دوم
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  3  رياضي گرايش كاربردي  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد   2907  نوبت دوم

  آموزش وپرورش
  پرديس علوم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه تهران  2908  نوبت دوم
  تهران -رمز  نهيزم  -  2  رياضي گرايش كاربردي  تهران -دانشگاه خوارزمي   2909  نوبت دوم

  يعدد زيآنال نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه سمنان  2910  دومنوبت 
  اتيدر عمل قيتحق نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه سمنان  2911  نوبت دوم
  آناليز عددي و كنترل -آناليز عددي نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شاهرود  2912  نوبت دوم
  يساز نهيكنترل و به -اتيدر عمل قيتحق نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  شاهروددانشگاه   2913  نوبت دوم
  گراف -گراف نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شاهرود  2914  نوبت دوم
  اتيبيگراف و ترك-اتيبيگراف و ترك نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه شاهرود  2915  نوبت دوم
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)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  43 صفحه فصل دوم  
 

  )2(رياضي مجموعه  -2234ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  اتيدر عمل قيزمينه تحق  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه صنعتي شيراز  2916  نوبت دوم
  يعدد زيآنال نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  2917  نوبت دوم
  يعدد زيآنال نهيزم -يكاربرد ياضير  -  2  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه يزد  2918  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   2919  پيام نور

  زمينه تحقيق در عمليات يكاربرد شيگرا ياضير  -  5  رياضي گرايش كاربردي  تهران
  يكاربرد ياضير شيگرا ياضير  -  5  رياضي گرايش كاربردي  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2920  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه - يعدد زيآنال نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه سمنان  2921  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - اتيدر عمل قيتحق نهيزم  -  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه سمنان  2922  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -زمينه آناليز عددي   -  1  رياضي گرايش كاربردي  رشت -دانشگاه گيالن   2923  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - يساز نهيكنترل و به نهيزم  -  1  كاربرديرياضي گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   2924  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  رياضي گرايش كاربردي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   2925  پرديس خودگردان
حل عددي معادالت  -عددي رياضي كاربردي گرايش آناليز   -  1  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2926  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه -انتگرال 
پرديس  -محل تحصيل پرديس دانشگاه -زمينه آناليز عددي  -  2  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2927  پرديس خودگردان

  خودگردان دانشگاه
 - محل تحصيل پرديس دانشگاه -زمينه تحقيق در عمليات  -  2  كاربرديرياضي گرايش   بابلسر - دانشگاه مازندران   2928  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه
 -حل عددي معادالت با مشتقات جزئي  - گرايش آناليز عددي  -  2  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2929  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه
 -حل عددي معادالت ديفرانسيل كسري  - گرايش آناليز عددي  -  1  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   2930  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه
محل تحصيل در پرديس دانشگاهي در شهر  -زمينه آناليز عددي  -  1  رياضي گرايش كاربردي  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  2931  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه -رفسنجان 

  فيزيك دريا -2235 
     -  2  فيزيك دريا  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2932  روزانه

     -  2  فيزيك دريا  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2933  نوبت دوم
پرديس  -بندرعباس  2شماره  يدانشگاه سيپرد: ليمحل تحص  -  2  فيزيك دريا  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2934  پرديس خودگردان

  خودگردان دانشگاه

  شناسي دريا زيست -2236 
زيست شناسي دريا گرايش جانوران   دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2935  روزانه

     -  7  دريا

زيست شناسي دريا گرايش بوم   دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2936  روزانه
     -  7  شناسي دريا

زيست شناسي دريا گرايش جانوران   رشت -دانشگاه گيالن   2937  روزانه
  زيست دريا گرايش جانوران دريا  -  3  دريا

زيست شناسي دريا گرايش جانوران   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2938  روزانه
  ايجانوران در - ايدر يشناس ستيز  -  3  دريا

شناسي دريا گرايش بوم زيست   موسسه تحقيقات شيالت ايران  2939  روزانه
پژوهش  -موضوع پايان نامه آلودگي هاي ساحل ويا دريا ميباشد   -  2  شناسي دريا

  محور
زيست شناسي دريا گرايش جانوران   رشت -دانشگاه گيالن   2940  نوبت دوم

  ايجانوران در شيگرا ايدر ستيز  -  1  دريا

دريا گرايش جانوران زيست شناسي   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   2941  نوبت دوم
  ايجانوران در - ايدر يشناس ستيز  -  2  دريا

زيست شناسي دريا گرايش جانوران   دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  2942  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  دريا

  نانوفيزيك -2237 
     -  1  نانوفيزيك  دانشگاه زنجان  2943  روزانه
     -  3  نانوفيزيك  شاهروددانشگاه   2944  روزانه

  -  2  نانوفيزيك  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   2945  روزانه
شدگان  پذيرفته -پژوهشكده علوم و فناوري نانو -نانو فناوري 

تحصيل نموده و در مدرك  يتخصص يها نهيتوانند در كليه زم مي
  .شود ذكر نمي يتخصص نهيدكتري زم

  شاهين شهر -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  نانوفيزيك  اشتردانشگاه صنعتي مالك   2946  روزانه
پژوهش  -شاهين شهر  -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  نانوفيزيك گرايش نانو فتونيك  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2947  روزانه

  محور
     -  5  نانوفيزيك  دانشگاه كاشان  2948  روزانه

     -  1  نانوفيزيك  زنجاندانشگاه   2949  نوبت دوم
     -  1  نانوفيزيك  دانشگاه شاهرود  2950  نوبت دوم
     -  1  نانوفيزيك  دانشگاه كاشان  2951  نوبت دوم

  مجموعه فيزيك -2238 
بورسيه  -با همكاري دانشگاه صنعتي امير كبير و شهيد بهشتي   -  3  فيزيك  ياتم يسازمان انرژ -اي هستهپژوهشگاه علوم و فنون   2952  روزانه

  اي هستهپژوهشگاه علوم و فنون 
  اتمي مولكولي زمينه پالسما  -  2  فيزيك  دانشگاه اراك  2953  روزانه
  اي هسته كيزيف  -  2  فيزيك  دانشگاه اراك  2954  روزانه
  گرايش اتمي ومولكولي  -  3  فيزيك  دانشگاه اروميه  2955  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  2  فيزيك  دانشگاه اروميه  2956  روزانه
  گرايش نظري  -  2  فيزيك  دانشگاه اروميه  2957  روزانه
  اي هسته شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه اروميه  2958  روزانه
     -  2  فيزيك  دانشگاه اصفهان  2959  روزانه
  عنوان مدرك تحصيلي فيزيك -گرايش اتمي مولكولي   -  2  فيزيك  دانشگاه اصفهان  2961  روزانه
  )ماده چگال(گرايش حالت جامد  -  3  فيزيك  دانشگاه اصفهان  2960  روزانه
  فقط زن -  زريل-فيزيك اتمي مولكولي  -  1  فيزيك  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2962  روزانه
  فقط زن - ) ماده چگال(فيزيك حالت جامد  -  4  فيزيك  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2963  روزانه
  فقط زن -پالسما -يمولكول ياتم كيزيف  -  1  فيزيك  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2964  روزانه
  فقط زن -  ياديذرات بن كيزيف  -  1  فيزيك  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2965  روزانه
  فقط زن -نجومي  كيزيف  -  1  فيزيك  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  2966  روزانه
  )پالسما(يو مولكول ياتم  -  3  فيزيك  بيرجنددانشگاه   2967  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  4  فيزيك  دانشگاه بيرجند  2968  روزانه
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  )نجوم و اختر فيزيك(گرايش فيزيك نجومي  -  4  فيزيك  دانشگاه بيرجند  2969  روزانه
  اي هسته شيگرا  -  4  فيزيك  دانشگاه بيرجند  2970  روزانه
  زمينه رياضي فيزيك  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  2971  روزانه
  )پالسما كيزيف(گرايش اتمي و مولكولي  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  2973  روزانه
  حالت جامد زمينه تجربي كيزيگرايش ف  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  2972  روزانه
  نظري كيزيگرايش ف  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  2974  روزانه
  )زريل كيزيف(اتمي و مولكولي شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  2975  روزانه
  )كيزياخترف(فيزيك نجومي  شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  2976  روزانه
  گرايش اتمي و مولكولي  -  3  فيزيك پيشرفته كرمان يدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  2977  روزانه
  فيزيك گرايش اتمي و مولكولي  -  3  فيزيك  دانشگاه تربيت مدرس  2979  روزانه
  فيزيك گرايش حالت جامد  -  3  فيزيك  دانشگاه تربيت مدرس  2980  روزانه
  فيزيك گرايش ذرات بنيادي زمينه گرانش  -  3  فيزيك  دانشگاه تربيت مدرس  2978  روزانه
  پرديس علوم -گرايش اتمي مولكولي  كيزيف  -  3  فيزيك  دانشگاه تهران  2982  روزانه
  پرديس علوم -گرايش حالت جامد  كيزيف  -  3  فيزيك  دانشگاه تهران  2983  روزانه
  پرديس علوم - گرايش ذرات بنيادي  كيزيف  -  2  فيزيك  دانشگاه تهران  2984  روزانه
  پرديس علوم -گرايش فيزيك نجومي زمينه گرانش  كيزيف  -  3  فيزيك  دانشگاه تهران  2985  روزانه
  پرديس علوم - اي هستهگرايش فيزيك  كيزيف  -  4  فيزيك  دانشگاه تهران  2981  روزانه
  اي هستهگرايش   -  1  فيزيك  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   2986  روزانه
  تهران  -  4  فيزيك  تهران -دانشگاه خوارزمي   2987  روزانه
  تهران -پالسما  نهيزم يو مولكول ياتم شيگرا  -  3  فيزيك  تهران -دانشگاه خوارزمي   2988  روزانه
  )حالت جامد(گرايش ماده چگال   -  5  فيزيك  دانشگاه دامغان  2989  روزانه
  اي هسته شيگرا - كيزيف  -  1  فيزيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   2990  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  2  فيزيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   2991  روزانه
  گرايش ذرات بنيادي  -  1  فيزيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   2992  روزانه
  گرايش نظري  -  1  فيزيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   2993  روزانه
  گرايش اتمي مولكولي  -  2  فيزيك  دانشگاه زنجان  2994  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  1  فيزيك  دانشگاه زنجان  2995  روزانه
  گرايش فيزيك نجومي  -  2  فيزيك  دانشگاه زنجان  2996  روزانه
  زمينه گرانش  -  2  فيزيك  دانشگاه سمنان  2997  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  5  فيزيك  دانشگاه سمنان  2998  روزانه
  گرايش ذرات بنيادي  -  4  فيزيك  دانشگاه سمنان  2999  روزانه
  گرايش فيزيك نجومي  -  2  فيزيك  دانشگاه سمنان  3000  روزانه
  اي هستهگرايش   -  1  فيزيك  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3001  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  6  فيزيك  دانشگاه شاهرود  3002  روزانه
  اي هستهگرايش   -  6  فيزيك  دانشگاه شاهرود  3003  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  3  فيزيك  دانشگاه شهركرد  3004  روزانه
  زمينه ژئوديناميك  -  1  فيزيك  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3005  روزانه
  زمينه گرانش  -  4  فيزيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3006  روزانه
  )پالسما(مولكوليگرايش اتمي   -  3  فيزيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3007  روزانه
  )ماده چگال(گرايش حالت جامد  -  4  فيزيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3008  روزانه
  گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانها  -  3  فيزيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3009  روزانه
  )زريل(اتمي و مولكولي  شيگرا  -  4  فيزيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3010  روزانه
  )اپتيك تجربي ،نظري(اتمي مولكولي - گرايش  -  5  فيزيك  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   3011  روزانه
  حالت جامد زمينه تجربي-گرايش   -  5  فيزيك  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   3012  روزانه
  ياديبن - شيگرا  -  5  فيزيك  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   3013  روزانه
  يحالت جامد زمينه نظر شيگرا  -  5  فيزيك  اهواز -شهيد چمران دانشگاه   3014  روزانه
  دهيچيپ يستمهايزمينه س  -  2  فيزيك  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   3015  روزانه
  )محاسبات و اطالعات كوانتومي(فيزيك نظري زمينه   -  2  فيزيك  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   3016  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  2  فيزيك  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   3017  روزانه
  )انرژي هاي باال(گرايش فيزيك نظري زمينه  -  3  فيزيك  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   3018  روزانه
  )اپتيك وليزر(گرايش اتمي مولكولي   -  2  فيزيك  دانشگاه شيراز  3019  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  2  فيزيك  دانشگاه شيراز  3020  روزانه
  گرايش ذرات بنيادي و زمينه انرژي باال  -  2  فيزيك  دانشگاه شيراز  3021  روزانه
  )اخترفيزيك و كيهان شناسي(گرايش فيزيك نجومي  -  1  فيزيك  دانشگاه شيراز  3022  روزانه
  فيزيك بنيادي  -  3  فيزيك  دانشگاه صنعتي اروميه  3023  روزانه
  )ميدانها -زمينه گرانش (ذرات بنيادي   -  2  فيزيك  دانشگاه صنعتي اصفهان  3024  روزانه
  ذرات بنيادي زمينه پديده شناسي  -  1  فيزيك  دانشگاه صنعتي اصفهان  3025  روزانه
  گرايش ماده چگال زمينه تجربي  -  2  فيزيك  دانشگاه صنعتي اصفهان  3026  روزانه
  محاسباتي -ماده چگال زمينه نظري  -  1  فيزيك  دانشگاه صنعتي اصفهان  3027  روزانه
     -  6  فيزيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3028  روزانه
  پژوهشكده ليزر، اپتيك و فتونيك - يو مولكول ياتم كيزيف  -  1  فيزيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3029  روزانه
  حالت جامد/فيزيك   -  8  فيزيك  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3030  روزانه
  گرايش اتمي و مولكولي در زمينه پالسما  -  2  فيزيك  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3031  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  1  فيزيك  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3032  روزانه
     -  8  فيزيك  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3033  روزانه
 -دفترچه  يدرانتها طيشرا -گرايش اتمي ملكولي زمينه اپتيك   -  1  فيزيك  صنعتي مالك اشتردانشگاه   3034  روزانه

  پژوهش محور -شاهين شهر  -اصفهان 
 -دفترچه  يدرانتها طيشرا -گرايش اتمي ملكولي زمينه ليزر   -  1  فيزيك  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3035  روزانه

  پژوهش محور -شاهين شهر  -اصفهان 
  گرايش اتمي و مولكولي  -  6  فيزيك  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3036  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  5  فيزيك  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3037  روزانه
  اطالعات كوانتومي-فيزيك بنيادي  -  4  فيزيك  دانشگاه فردوسي مشهد  3038  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  8  فيزيك  دانشگاه فردوسي مشهد  3039  روزانه
  گرايش ذرات بنيادي زمينه ابرريسمان  -  3  فيزيك  دانشگاه فردوسي مشهد  3040  روزانه
  )اخترفيزيك(گرايش فيزيك نجومي   -  3  فيزيك  دانشگاه فردوسي مشهد  3041  روزانه
  )ماده چگال(حالت جامد شيگرا  -  4  فيزيك  دانشگاه قم  3042  روزانه
  حالت جامد كيزيگرايش ف  -  3  فيزيك  دانشگاه كاشان  3043  روزانه
  زريل-يو مولكول ياتم شيگرا  -  3  فيزيك  دانشگاه كاشان  3044  روزانه
  پالسما-يو مولكول ياتم كيزيف شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه كاشان  3045  روزانه
  ياديذرات بن كيزيف شيگرا  -  2  فيزيك  دانشگاه كاشان  3046  روزانه
  اي هسته كيزيف شيگرا  -  2  فيزيك  دانشگاه كاشان  3047  روزانه
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  دانهايم هينظرگرايش نظري زمينه ذرات بنيادي و   -  3  فيزيك  سنندج -دانشگاه كردستان   3048  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  4  فيزيك  رشت -دانشگاه گيالن   3049  روزانه
  گرايش نظري  -  1  فيزيك  رشت -دانشگاه گيالن   3050  روزانه
  يمولكول ياتم شيگرا  -  1  فيزيك  رشت -دانشگاه گيالن   3051  روزانه
  اي هسته شيگرا  -  2  فيزيك  رشت -دانشگاه گيالن   3052  روزانه
  فيزيك ذرات بنيادي  -  2  فيزيك  خرم آباد - دانشگاه لرستان   3055  روزانه
  گرايش اتمي و مولكولي  -  2  فيزيك  خرم آباد - دانشگاه لرستان   3053  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  2  فيزيك  خرم آباد - دانشگاه لرستان   3054  روزانه
  زمينه كيهان شناسي زمينه گرانش و  -  1  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3056  روزانه
  )اختر فيزيك(فيزيك گرايش فيزيك نجومي   -  2  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3057  روزانه
  گرايش اتمي و مولكولي  -  4  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3058  روزانه
  گرايش حالت جامد  -  8  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3059  روزانه
  گرايش ذرات بنيادي  -  1  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3060  روزانه
  )نجوم و اختر فيزيك(گرايش فيزيك نجومي  -  2  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3061  روزانه
  اي هستهگرايش   -  3  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3062  روزانه
  آشوب نهيزم ياديگرايش بن  -  2  فيزيك  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3063  روزانه
  كيزيف ياضير نهيزم ياديگرايش بن  -  2  فيزيك  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3064  روزانه
  گرايش حالت جامد كيزيف  -  3  فيزيك  دانشگاه مالير  3065  روزانه
  گرايش اتمي و مولكولي  -  1  فيزيك  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  3066  روزانه
  حالت جامد شيگرا  -  3  فيزيك  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  3067  روزانه
  )ماده چگال(گرايش حالت جامد   -  3  فيزيك  دانشگاه ياسوج  3068  روزانه
  حالت جامد  -  2  فيزيك  دانشگاه يزد  3069  روزانه
  يو مولكول ياتم شيگرا  -  6  فيزيك  دانشگاه يزد  3070  روزانه
  اي هسته شيگرا  -  2  فيزيك  دانشگاه يزد  3071  روزانه
  پژوهش محور - فيزيك گرايش فيزيك نجومي   -  2  فيزيك  مراغه -مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك   3072  روزانه
  )اپتيك و فوتونيك(گرايش اتمي و مولكولي  -  7  فيزيك  زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  3073  روزانه
  )ماده چگال نرم(گرايش حالت جامد   -  3  فيزيك  زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  3074  روزانه
  )ماده چگال سخت(گرايش حالت جامد  -  3  فيزيك  زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  3075  روزانه
  )نجوماختر فيزيك و (گرايش فيزيك نجومي  -  2  فيزيك  زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  3076  روزانه
     -  2  فيزيك محاسباتي  زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  3077  روزانه

عنوان مدرك تحصيلي  - ) ماده چگال(گرايش حالت جامد  -  2  فيزيك  دانشگاه اصفهان  3078  نوبت دوم
  فيزيك

  زمينه رياضي فيزيك  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  3079  نوبت دوم
  )پالسما كيزيف(گرايش اتمي و مولكولي  -  1  فيزيك  تبريزدانشگاه   3080  نوبت دوم
  حالت جامد زمينه تجربي كيزيگرايش ف  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  3081  نوبت دوم
  نظري كيزيگرايش ف  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  3082  نوبت دوم
  )زريل كيزيف(اتمي و مولكولي شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  3083  نوبت دوم
  )كيزياخترف(فيزيك نجومي شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه تبريز  3084  نوبت دوم
  يگرايش اتمي و مولكول  -  1  فيزيك پيشرفته كرمان يدانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناور  3085  نوبت دوم
  فيزيك زمينه اتمي و مولكولي  -  2  فيزيك  دانشگاه تربيت مدرس  3086  نوبت دوم
  فيزيك زمينه حالت جامد  -  2  فيزيك  دانشگاه تربيت مدرس  3087  نوبت دوم
  فيزيك زمينه ذرات بنيادي و گرانش  -  1  فيزيك  دانشگاه تربيت مدرس  3088  نوبت دوم
  پرديس علوم -گرايش اتمي ملكولي  كيزيف  -  2  فيزيك  دانشگاه تهران  3089  نوبت دوم
  پرديس علوم -گرايش حالت جامد  كيزيف  -  2  فيزيك  دانشگاه تهران  3090  نوبت دوم
  پرديس علوم - گرايش ذرات بنيادي  كيزيف  -  1  فيزيك  دانشگاه تهران  3091  نوبت دوم
  پرديس علوم -گرايش فيزيك نجومي زمينه گرانش  كيزيف  -  1  فيزيك  دانشگاه تهران  3092  نوبت دوم
  پرديس علوم - اي هستهگرايش فيزيك  كيزيف  -  2  فيزيك  دانشگاه تهران  3093  نوبت دوم
  گرايش فيزيك نجومي  -  1  فيزيك  دانشگاه زنجان  3094  نوبت دوم
  زمينه گرانش  -  1  فيزيك  دانشگاه سمنان  3095  نوبت دوم
  حالت جامد شيگرا  -  2  فيزيك  دانشگاه سمنان  3096  نوبت دوم
  ياديذرات بن شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه سمنان  3097  نوبت دوم
  فيزيك نجومي شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه سمنان  3098  نوبت دوم
  اي هسته شيگرا  -  1  فيزيك  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3099  نوبت دوم
  گرايش حالت جامد  -  2  فيزيك  دانشگاه شاهرود  3100  نوبت دوم
  اي هستهگرايش   -  2  فيزيك  دانشگاه شاهرود  3101  نوبت دوم
  حالت جامد/فيزيك   -  2  فيزيك  تهران - خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي   3102  نوبت دوم
  گرايش اتمي و مولكولي در زمينه پالسما  -  1  فيزيك  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3103  نوبت دوم
  اطالعات كوانتومي-فيزيك بنيادي  -  2  فيزيك  دانشگاه فردوسي مشهد  3104  نوبت دوم
  گرايش حالت جامد  -  3  فيزيك  دانشگاه فردوسي مشهد  3105  نوبت دوم
  گرايش ذرات بنيادي زمينه ابرريسمان  -  2  فيزيك  دانشگاه فردوسي مشهد  3106  نوبت دوم
  )اخترفيزيك(گرايش فيزيك نجومي  -  2  فيزيك  دانشگاه فردوسي مشهد  3107  نوبت دوم
  زريل-يو مولكول ياتم شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه كاشان  3108  نوبت دوم
  پالسما-يو مولكول ياتم كيزيف شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه كاشان  3109  نوبت دوم
  حالت جامد كيزيف شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه كاشان  3110  نوبت دوم
  ياديذرات بن كيزيف شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه كاشان  3111  نوبت دوم
  اي هسته كيزيف شيگرا  -  1  فيزيك  دانشگاه كاشان  3112  نوبت دوم
  ياديبن شيگرا  -  1  فيزيك  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3114  نوبت دوم
  كيزيف ياضير نهيزم ياديبن شيگرا  -  1  فيزيك  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3113  نوبت دوم
  حالت جامد  -  1  فيزيك  دانشگاه يزد  3115  نوبت دوم
  گرايش اتمي و مولكولي  -  1  فيزيك  دانشگاه يزد  3116  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   3118  پيام نور

  شيبدون گرا كيزيف  -  5  فيزيك  تهران

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   3117  پيام نور
  اي هستهگرايش  كيزيف  -  5  فيزيك  تهران

  اي هستهگرايش فيزيك  كيزيف  -  5  فيزيك  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   3119  پيام نور
  گرايش فيزيك نظري كيزيف  -  5  فيزيك  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   3120  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه -گرايش حالت جامد   -  2  فيزيك  دانشگاه اروميه  3121  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -  اي هسته شيگرا  -  1  فيزيك  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   3122  پرديس خودگردان
  ياديذرات بن - كيزيف  -  1  فيزيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3123  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه -خودگردان دانشگاه  سيپرد
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)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  46 صفحه فصل دوم  
 

  مجموعه فيزيك -2238ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

پرديس  - خودگردان دانشگاه  سيپرد ينظر - كيزيف  -  1  فيزيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3124  پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه

  پرديس خودگردان دانشگاه - گرايش ذرات بنيادي   -  2  فيزيك  دانشگاه سمنان  3125  پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -  اي هسته شيگرا  -  6  فيزيك  دانشگاه شاهرود  3126  پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس دانشگاه -فيزيك گرايش ماده چگال   -  2  فيزيك  دانشگاه صنعتي اصفهان  3127  پرديس خودگردان
 - اي هستهاتمي مولكولي ،  نظري، فيزيك گرايشهاي حالت جامد،  -  8  فيزيك  رشت -دانشگاه گيالن   3128  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه
  پرديس خودگردان دانشگاه -گرايش حالت جامد   -  4  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3129  پرديس خودگردان
پرديس  -محل تحصيل پرديس دانشگاه -ذرات بنياديگرايش   -  1  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3130  پرديس خودگردان

  خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  - گرايش گرانش وزمينه كيهان شناسي   -  1  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3131  پرديس خودگردان

  دانشگاه
  پرديس خودگردان دانشگاه -  اي هستهگرايش   -  3  فيزيك  بابلسر - دانشگاه مازندران   3132  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - گرايش ماده چگال   -  2  فيزيك  دانشگاه ياسوج  3133  پرديس خودگردان

  فوتونيك -2239 
     -  2  فوتونيك  دانشگاه بناب  3134  روزانه
  كيگرايش فوتون  -  2  فوتونيك  دانشگاه تبريز  3135  روزانه
     -  8  فوتونيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3136  روزانه
  پالسما يمهندس  -  3  فوتونيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3137  روزانه
  شاهين شهر -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  فوتونيك  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3138  روزانه
پژوهش  -شاهين شهر  -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  فوتونيك  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3139  روزانه

  محور
     -  2  فوتونيك  سنندج -دانشگاه كردستان   3140  روزانه

  كيفوتون شيگرا  -  2  فوتونيك  دانشگاه تبريز  3141  نوبت دوم
ارس دانشگاه تبريز واقع در  الملل بينپرديس  - كيگرايش فوتون  -  2  فوتونيك  دانشگاه تبريز  3142  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه - منطقه آزاد ارس  -شهر جلفا 

  )1(ژئوفيزيك  -2240 
  موسسه ژئوفيزيك  -  3  لرزه شناسي -ژئوفيزيك   دانشگاه تهران  3143  روزانه

  موسسه ژئوفيزيك  -  1  لرزه شناسي -ژئوفيزيك   دانشگاه تهران  3144  نوبت دوم

  )2(ژئوفيزيك  -2241 
  يزلزله شناس شيگرا كيزيژئوف  -  4  زلزله شناسي -ژئوفيزيك   ي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهالملل بينپژوهشگاه   3145  روزانه
  موسسه ژئوفيزيك  -  4  زلزله شناسي -ژئوفيزيك   دانشگاه تهران  3146  روزانه
  ژئوفيزيك  -  3  شناسيزلزله  -ژئوفيزيك   زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  3147  روزانه

  موسسه ژئوفيزيك  -  2  زلزله شناسي -ژئوفيزيك   دانشگاه تهران  3148  نوبت دوم

  )3(ژئوفيزيك  -2242 
  پژوهش محور  -  1  الكترو مغناطيس -ژئوفيزيك   تهران يجهاد دانشگاه -  يپژوهشكده علوم پايه كاربرد  3149  روزانه
  موسسه ژئوفيزيك  -  3  الكترو مغناطيس -ژئوفيزيك   دانشگاه تهران  3150  روزانه

  موسسه ژئوفيزيك  -  1  الكترو مغناطيس -ژئوفيزيك   دانشگاه تهران  3151  نوبت دوم

  )4(ژئوفيزيك  -2243 
  موسسه ژئوفيزيك  -  3  گراني سنجي -ژئوفيزيك   دانشگاه تهران  3152  روزانه
  ژئوفيزيك  -  2  گراني سنجي -ژئوفيزيك   زنجان -در علوم پايه  يمركزتحصيالت تكميل  3153  روزانه

  موسسه ژئوفيزيك  -  1  گراني سنجي -ژئوفيزيك   دانشگاه تهران  3154  نوبت دوم

  نانو شيمي -2244 
  پرديس علوم  -  3  نانو شيمي گرايش نانو پليمر  دانشگاه تهران  3155  روزانه
  پرديس علوم - نانوشيمي بدون گرايش   -  6  نانو شيمي گرايش نانو سوپرا مولكول  دانشگاه تهران  3156  روزانه
     -  2  نانو شيمي گرايش نانو مواد معدني  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3157  روزانه
     -  5  نانو شيمي نظري  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3158  روزانه

  -  2  نانو شيمي گرايش نانو مواد معدني  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3159  روزانه
شدگان  پذيرفته -پژوهشكده علوم و فناوري نانو - نانو فناوري

تحصيل نموده و در مدرك  يتخصص يها نهيتوانند در كليه زم مي
  .شود ذكر نمي يتخصص نهيدكتري زم

     -  7  نانو شيمي گرايش نانو مواد معدني  دانشگاه كاشان  3160  روزانه
  پرديس علوم  -  1  نانو شيمي گرايش نانو پليمر  دانشگاه تهران  3161  نوبت دوم
  پرديس علوم -نانو شيمي بدون گرايش   -  3  نانو شيمي گرايش نانو سوپرا مولكول  دانشگاه تهران  3162  نوبت دوم
     -  2  نانو شيمي گرايش نانو مواد معدني  دانشگاه كاشان  3163  نوبت دوم

  پرديس خودگردان كيش -  شيبدون گرا يمينانوش  -  4  نانو شيمي نظري  دانشگاه تهران  3164  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج -  شيبدون گرا يمينانوش  -  5  نانو شيمي گرايش نانو سوپرا مولكول  دانشگاه تهران  3165  پرديس خودگردان

  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري  - 2245 
     -  3  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   دانشگاه اصفهان  3166  روزانه
     -  8  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   دانشگاه تربيت مدرس  3167  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   دانشگاه تربيت مدرس  3168  روزانه
دانشكده علوم و فنون  -) نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   -  3  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   دانشگاه تهران  3169  روزانه

  نوين
  فقط مرد -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  4  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   تهران - )ع(دانشگاه جامع امام حسين   3170  روزانه
     -  1  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   كرمانشاه -دانشگاه رازي   3171  روزانه

     -  1  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   دانشگاه اصفهان  3172  نوبت دوم
     -  2  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   دانشگاه تربيت مدرس  3173  نوبت دوم
  وفنون نويندانشكده علوم  -) نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   -  2  )نانوبيوتكنولوژي(ريززيست فناوري   دانشگاه تهران  3174  نوبت دوم

  بيوانفورماتيك -2246 
  مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك  -  6  بيوانفورماتيك  دانشگاه تهران  3175  روزانه

  مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك  -  3  بيوانفورماتيك  دانشگاه تهران  3176  نوبت دوم
  كيشپرديس خودگردان   -  3  بيوانفورماتيك  دانشگاه تهران  3177  پرديس خودگردان



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (ها  جدول كدرشته محل  47 صفحه فصل دوم  
 

  علوم كامپيوتر -2247 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  2  علوم كامپيوتر  دانشگاه تبريز  3178  روزانه
  پرديس علوم  -  3  علوم كامپيوتر  دانشگاه تهران  3179  روزانه
     -  2  علوم كامپيوتر  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3180  روزانه
     -  5  علوم كامپيوتر  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3181  روزانه
     -  1  علوم كامپيوتر  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3182  روزانه
     -  2  علوم كامپيوتر  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3183  روزانه
     -  3  علوم كامپيوتر  دانشگاه يزد  3184  روزانه

     -  1  علوم كامپيوتر  دانشگاه تبريز  3185  نوبت دوم
  پرديس علوم  -  1  علوم كامپيوتر  دانشگاه تهران  3186  نوبت دوم
     -  3  علوم كامپيوتر  دانشگاه يزد  3187  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  علوم كامپيوتر  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3188  پرديس خودگردان

  مجموعه علوم شناختي - 2248 
علوم اعصاب شناختي گرايش مغز و   يبنياد يپژوهشگاه دانش ها  3189  روزانه

سه نفر گرايش رايانش و هوش مصنوعي وسه نفر گرايش مغز و   -  6  شناخت
  شناخت

سازي  گرايش مدل يعلوم شناخت  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3190  روزانه
  مدل سازي شناختي-علوم شناختي  -  3  شناختي

شناسي گرايش  علوم شناختي روان   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3191  روزانه
  روانشناسي شناختي-علوم شناختي  -  3  شناسي شناختي روان 

سازي  گرايش مدل يعلوم شناخت  )يغيرانتفاع(تهران- پژوهشكده علوم شناختي  3192  غيرانتفاعي
با همكاري دانشگاه شهيد  - يشناخت يمدلساز -يعلوم شناخت  -  7  شناختي

  دفترچه يدر انتها حاتيبهشتي توض
علوم اعصاب شناختي گرايش مغز و   )يغيرانتفاع(تهران- پژوهشكده علوم شناختي  3193  غيرانتفاعي

با همكاري دانشگاه علوم پزشكي و  - يعلوم اعصاب شناخت  -  7  شناخت
  دفترچه يدر انتها حاتيخدمات درماني شهيد بهشتي توض

شناسي گرايش  علوم شناختي روان   )يغيرانتفاع(تهران- پژوهشكده علوم شناختي  3194  غيرانتفاعي
با همكاري دانشگاه شهيد  - يشناخت يروانشناس -يعلوم شناخت  -  7  شناسي شناختي روان 

  دفترچه يدرانتها حاتيبهشتي توض
با همكاري دانشگاه شهيد  - يشناخت يزبان شناس -  يعلوم شناخت  -  7  شناسي علوم شناختي گرايش زبان  )يغيرانتفاع(تهران- پژوهشكده علوم شناختي  3195  غيرانتفاعي

  دفترچه يدرانتها حاتيبهشتي توض
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)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  48 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  فني و مهندسيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -3جدول شماره 

  )1( مجموعه مهندسي برق -2301
كدرشته   تحصيليدوره 

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه اروميه  3196  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه اصفهان  3197  روزانه
     -  4  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه بيرجند  3198  روزانه
  كيمكاترون نهيزم  -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تبريز  3199  روزانه
  طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ و ديجيتال  -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تبريز  3200  روزانه
  طراحي مدارهاي مجتمع نوري  -  2  گرايش الكترونيكمهندسي برق   دانشگاه تبريز  3201  روزانه
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3202  روزانه

  آموزش وپرورش
  مهندسي برق زمينه نور و نيمه هادي  -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تربيت مدرس  3203  روزانه
 پرديس فني -سيستم هاي ديجيتال  -  كينوالكتر - برق  يمهندس  -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تهران  3205  روزانه
پرديس  -زمينه افزاره و نيمه هادي -  كينوالكتر - برق  يمهندس  -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تهران  3206  روزانه

  فني
  پرديس فني -مدارو سيستم  -  كيونالكتر- برق  يمهندس  -  5  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تهران  3204  روزانه
نفر  كيو  يكيالكترون يها ستميمدار و س شينفر گرا كي  -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   3207  روزانه

  يهاد مهين شيگرا
     -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3208  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه زنجان  3209  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه سمنان  3210  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و   3211  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  -  5  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران - دانشگاه شاهد   3212  روزانه
     -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3213  روزانه
  زمينه آنالوگ  -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3214  روزانه
  زمينه ادوات نيمه هادي  -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3215  روزانه
  زمينه ديجيتال  -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3216  روزانه
     -  7  مهندسي برق گرايش الكترونيك  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   3217  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه شيراز  3218  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه صنعتي اصفهان  3219  روزانه
  گرايش ديجيتال  -  5  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3220  روزانه
  گرايش ميكروالكترونيك  -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3221  روزانه
  عيفوق سر يپردازشها قاتيمركز تحق: محل اجرا پژوهش   -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3222  روزانه
  ستميبرق زمينه تخصصي س يمهندس  -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه صنعتي بابل  3223  روزانه
  برق زمينه تخصصي مدارهاي ميكروالكترونيك يمهندس  -  4  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه صنعتي بابل  3224  روزانه
     -  8  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3225  روزانه
  گرايش طراحي مدارات مجتمع آنالوگ و ديجيتال  -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3226  روزانه
  هاي تخصصي مدار، ادوات و سيستمهاي ديجيتال زمينه  -  6  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3227  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  صنعتي شيرازدانشگاه   3228  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3229  روزانه
     -  7  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3230  روزانه
     -  5  مهندسي برق گرايش الكترونيك  فردوسي مشهددانشگاه   3231  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  خرم آباد - دانشگاه لرستان   3232  روزانه

     -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه اصفهان  3233  نوبت دوم
  كيمكاترون نهيزم  -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تبريز  3234  نوبت دوم
  طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ و ديجيتال  -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تبريز  3235  نوبت دوم
  طراحي مدارهاي مجتمع نوري  -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تبريز  3236  نوبت دوم
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  3  الكترونيكمهندسي برق گرايش   تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3237  نوبت دوم

  آموزش وپرورش
  مهندسي برق زمينه نور و نيمه هادي  -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تربيت مدرس  3238  نوبت دوم
  پرديس فني-هادي  افزاره ونيمه /كينوالكتر /برق يرشته مهندس  -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تهران  3239  نوبت دوم
  پرديس فني -مدارو سيستم  -  كينوالكتر - برق  يمهندس  -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تهران  3241  نوبت دوم
 پرديس فني -سيستم هاي ديجيتال  -  كيالكترون - برق  يمهندس  -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تهران  3240  نوبت دوم
     -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه زنجان  3242  نوبت دوم
     -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه سمنان  3243  نوبت دوم
     -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3244  نوبت دوم
  گرايش ديجيتال  -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3245  نوبت دوم
  گرايش ميكروالكترونيك  -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3246  نوبت دوم
     -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه فردوسي مشهد  3247  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه اروميه  3248  خودگردانپرديس 
محل تحصيل پرديس دانشگاهي  -طراحي مدارهاي مجتمع نوري   -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه تبريز  3249  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه - ارس 
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   3250  پرديس خودگردان
مهندسي برق زمينه هاي تخصصي سيستم و مدارهاي   -  3  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه صنعتي بابل  3251  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه -ميكروالكترونيك 

  )2(مجموعه مهندسي برق  -2302 
     -  3 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه اروميه  3252  روزانه
  شيمخابرات، بدون گرا - برق  يمهندس  -  2 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   3253  روزانه
     -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه تبريز  3254  روزانه
  مهندسي برق  -  3 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3255  روزانه
  پرديس فني  -  4 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه تهران  3256  روزانه
  امواج شيگرا - دانيم  -  2 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3257  روزانه
     -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه سمنان  3258  روزانه
     -  2 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3259  روزانه
  درانتهاي دفترچهشرايط   -  3 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  تهران - دانشگاه شاهد   3260  روزانه
     -  3 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3261  روزانه
     -  3 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه شيراز  3262  روزانه
     -  3 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي اصفهان  3263  روزانه
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  )2( مجموعه مهندسي برق -2302ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  4 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3264  روزانه
  فضا يمحل اجرا پژوهشكده علوم وفناور  -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   3265  روزانه
  برق يمهندس  -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي بابل  3266  روزانه
زمينه تخصصي  -مخابرات زمينه تخصصي ميدان  -برق  يمهدس  -  7 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3267  روزانه

  در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  4 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3268  روزانه
     -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي شيراز  3269  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3270  روزانه
     -  7 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3271  روزانه
     -  4 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3272  روزانه
     -  2 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه يزد  3273  روزانه

     -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه تبريز  3274  نوبت دوم
  مهندسي برق  -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3275  نوبت دوم
  پرديس فني  -  2 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه تهران  3276  نوبت دوم
     -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه سمنان  3277  نوبت دوم
     -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3278  نوبت دوم
     -  4 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير  3279  نوبت دوم
     -  2 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3280  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه - برق  يمهندس  -  1 )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي بابل  3281  پرديس خودگردان

  )3(مجموعه مهندسي برق  - 2303 
  فقط مرد -پژوهش محور  - زمينه تخصصي پردازش سيگنال   -  1 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران يجهاد دانشگاه - پژوهشكده برق   3282  روزانه
 يجهاد دانشگاه -اطالعات و ارتباطات  يپژوهشكده فناور  3283  روزانه

  پژوهش محور  -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران
     -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه اصفهان  3284  روزانه
     -  4 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه بيرجند  3285  روزانه
     -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه تبريز  3286  روزانه
  مهندسي برق  -  4 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3287  روزانه
  پرديس فني  -  4 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه تهران  3288  روزانه
     -  1 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3289  روزانه
     -  4 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3290  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  -  3 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران - دانشگاه شاهد   3291  روزانه
     -  1 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3292  روزانه
     -  4 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3293  روزانه
     -  6 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه شيراز  3294  روزانه
     -  8 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي اصفهان  3295  روزانه
     -  7 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3296  روزانه
  برق يمهندس  -  4 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي بابل  3297  روزانه
زمينه تخصصي  -مخابرات زمينه تخصصي سيستم  -برق  يمهدس  -  8 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3298  روزانه

  در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
  هاي تخصصي سيستم و رمز زمينه  -  5 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3299  روزانه
     -  7 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي شيراز  3300  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3301  روزانه
     -  5 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3302  روزانه
     -  6 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3303  روزانه
     -  8 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه يزد  3304  روزانه

     -  1 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه اصفهان  3305  نوبت دوم
     -  1 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه تبريز  3306  نوبت دوم
  مهندسي برق  -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3307  نوبت دوم
  پرديس فني  -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه تهران  3308  نوبت دوم
     -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3309  نوبت دوم
     -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   3310  نوبت دوم
     -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي شيراز  3311  نوبت دوم
     -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3312  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه اروميه  3313  پرديس خودگردان
     -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه اصفهان  3314  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - برق  يمهندس  -  2 )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي بابل  3315  پرديس خودگردان

  )4(مجموعه مهندسي برق  -2304 
پژوهش  - زمينه تخصصي الكترونيك قدرت، ماشين و درايو   -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران يجهاد دانشگاه - پژوهشكده برق   3316  روزانه

  فقط مرد -محور 
     -  6  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه اصفهان  3317  روزانه
  گرايش سيستم و ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت  -  8  گرايش قدرتمهندسي برق   دانشگاه بيرجند  3318  روزانه
  زمينه ماشين و درايو  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه تبريز  3319  روزانه
  سيستم و الكترونيك قدرت  -  4  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه تبريز  3320  روزانه
  قدرت  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت پيشرفته كرمان يو فناوردانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي   3321  روزانه
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3322  روزانه

  آموزش وپرورش
  مهندسي برق زمينه هاي الكترونيك قدرت و سيستمهاي قدرت  -  4  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه تربيت مدرس  3323  روزانه
 - مهندسي برق زمينه هاي الكترونيك قدرت و سيستمهاي قدرت   -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه تربيت مدرس  3324  روزانه

  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان 
  پرديس فني  -  7  برق گرايش قدرتمهندسي   دانشگاه تهران  3325  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3326  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه زنجان  3327  روزانه
  سيستم نهيزم  -  6  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه سمنان  3329  روزانه
  ماشين نهيزم  -  2  گرايش قدرتمهندسي برق   دانشگاه سمنان  3328  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3330  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا -قدرت  يها ستميس شيگرا  -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران - دانشگاه شاهد   3331  روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا - يكيالكتر يها نيماش شيگرا  -  4  گرايش قدرتمهندسي برق   تهران - دانشگاه شاهد   3332  روزانه
     -  5  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه شاهرود  3333  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  50 صفحه فصل دوم  
 

  )4( مجموعه مهندسي برق -2304ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  4  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه شهركرد  3334  روزانه
     -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3335  روزانه
     -  8  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3336  روزانه
     -  8  مهندسي برق گرايش قدرت  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   3337  روزانه
  زمينه سيستم و الكترونيك قدرت  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   3338  روزانه
  زمينه سيستم و حفاظت  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   3339  روزانه
     -  5  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه شيراز  3340  روزانه
     -  4  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه صنعتي اصفهان  3341  روزانه
     -  8  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3342  روزانه
  شبكه منيا يپژوهشكده بهره بردار: محل اجرا پژوهش   -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3343  روزانه
  برق يمهندس  -  4  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه صنعتي بابل  3344  روزانه
زمينه تخصصي در گواهي  -برق زمينه تخصصي قدرت  يمهندس  -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3345  روزانه

  ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
هاي  هاي تخصصي سيستم، الكترونيك قدرت و ماشين زمينه  -  6  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3346  روزانه

  الكتريكي
     -  4  گرايش قدرتمهندسي برق   دانشگاه صنعتي شيراز  3347  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3348  روزانه
     -  8  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3349  روزانه
     -  5  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه فردوسي مشهد  3350  روزانه
     -  7  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه كاشان  3351  روزانه
  كنترل سيستمهاي قدرت  -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  سنندج -دانشگاه كردستان   3352  روزانه
  قدرت يستمهايس نهيزم  -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  رشت -دانشگاه گيالن   3354  روزانه
  يكيالكتر ينهايقدرت و ماش كيالكترون هيزم  -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  رشت -دانشگاه گيالن   3353  روزانه
     -  4  مهندسي برق گرايش قدرت  خرم آباد - دانشگاه لرستان   3355  روزانه
     -  4  مهندسي برق گرايش قدرت  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3356  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه يزد  3357  روزانه

     -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه اصفهان  3358  نوبت دوم
  زمينه ماشين و درايو  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه تبريز  3359  نوبت دوم
  سيستم و الكترونيك قدرت  -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه تبريز  3360  نوبت دوم
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3361  نوبت دوم

  آموزش وپرورش
  مهندسي برق زمينه هاي الكترونيك قدرت و سيستمهاي قدرت  -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه تربيت مدرس  3362  نوبت دوم
  پرديس فني  -  3  گرايش قدرتمهندسي برق   دانشگاه تهران  3363  نوبت دوم
     -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه زنجان  3364  نوبت دوم
  ستميس نهيزم  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه سمنان  3365  نوبت دوم
  نيماش نهيزم  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه سمنان  3366  نوبت دوم
     -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  3367  نوبت دوم
     -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه شاهرود  3368  نوبت دوم
     -  3  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3369  نوبت دوم
     -  4  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه صنعتي شيراز  3370  نوبت دوم
     -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  فردوسي مشهددانشگاه   3371  نوبت دوم
     -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه كاشان  3372  نوبت دوم
     -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3373  نوبت دوم

  دانشگاهپرديس خودگردان   -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3374  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - ستميس نهيزم  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه سمنان  3376  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - نيماش نهيزم  -  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه سمنان  3375  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - برق  يمهندس  -  2  گرايش قدرتمهندسي برق   دانشگاه صنعتي بابل  3377  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  خرم آباد - دانشگاه لرستان   3378  پرديس خودگردان
     -  2  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه يزد  3379  پرديس خودگردان

  )5(ـ مجموعه مهندسي برق 2305 
     -  2  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه اصفهان  3380  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه بيرجند  3381  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش كنترل  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   3382  روزانه
     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تبريز  3383  روزانه
  كيمكاترون نهيزم  -  4  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تبريز  3384  روزانه
  كنترل هينظر نهيمهندسي برق در زم  -  6  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تربيت مدرس  3385  روزانه
و موسسه تحقيق  -بورسيه بنياد مستضعفان  - مهندسي برق   -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تربيت مدرس  3386  روزانه

  توسعه نوين دانشمند
     -  2  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تفرش  3387  روزانه
  پرديس فني  -  3  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تهران  3388  روزانه
     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه زنجان  3389  روزانه
     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه سمنان  3390  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش كنترل  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3391  روزانه
     -  8  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه شاهرود  3392  روزانه
     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3393  روزانه
  پرديس فني مهندسي شهيدعباسپور - مهندسي برق   -  3  گرايش كنترلمهندسي برق   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3394  روزانه
     -  4  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه شيراز  3395  روزانه
     -  6  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه صنعتي اصفهان  3396  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش كنترل  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3397  روزانه
  فضا يمحل اجرا پژوهش پژوهشكده علوم و فناور  -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3398  روزانه
  برق يمهندس  -  7  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه صنعتي بابل  3399  روزانه
     -  8  كنترلمهندسي برق گرايش   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3400  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش كنترل  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3401  روزانه
     -  6  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه صنعتي شيراز  3402  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3403  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش كنترل  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3404  روزانه
     -  3  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه فردوسي مشهد  3405  روزانه
     -  2  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه كاشان  3406  روزانه

     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه اصفهان  3407  نوبت دوم



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  51 صفحه فصل دوم  
 

  )5( مجموعه مهندسي برق -2305ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تبريز  3408  نوبت دوم
  كيمكاترون نهيزم  -  2  گرايش كنترلمهندسي برق   دانشگاه تبريز  3409  نوبت دوم
  كنترل هينظر نهيمهندسي برق در زم  -  2  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تربيت مدرس  3410  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه تهران  3411  نوبت دوم
     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه سمنان  3412  نوبت دوم

     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3413  دومنوبت 
     -  4  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه شاهرود  3414  نوبت دوم
     -  2  مهندسي برق گرايش كنترل  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3415  نوبت دوم
     -  2  گرايش كنترلمهندسي برق   دانشگاه فردوسي مشهد  3416  نوبت دوم
     -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه كاشان  3417  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه سمنان  3418  پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  -  8  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه شاهرود  3419  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - برق  يمهندس  -  3  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه صنعتي بابل  3420  پرديس خودگردان

  )6(مجموعه مهندسي برق  -2306 
مهندسي برق گرايش هوش ماشين و   دانشگاه تهران  3421  روزانه

  پرديس فني - كيوربات نيزمينه هوش ماش- برق  يمهندس  -  3  رباتيك

مهندسي برق گرايش هوش ماشين و   دانشگاه تهران  3422  دومنوبت 
  پرديس فني - كيوربات نيزمينه هوش ماش- برق  يمهندس  -  1  رباتيك

  )1(مجموعه مهندسي عمران  -2307 
     -  4  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه اروميه  3423  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه اصفهان  3424  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   3425  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه تبريز  3426  روزانه
وزارت در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني   -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3427  روزانه

  آموزش وپرورش
     -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه تربيت مدرس  3428  روزانه
  پرديس فني  -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه تهران  3429  روزانه
  تهران  -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران -دانشگاه خوارزمي   3430  روزانه
     -  4  مهندسي عمران گرايش سازه  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3431  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه زنجان  3432  روزانه
     -  8  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه سمنان  3433  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3434  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3435  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه شيراز  3436  روزانه
     -  4  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه صنعتي اصفهان  3437  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3438  روزانه
  سازه و زلزله قاتيمحل اجرا پژوهش پژوهشكده و مركز تحق  -  1  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   3439  روزانه
     -  4  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه صنعتي بابل  3440  روزانه
زمينه تخصصي در گواهي  - عمران زمينه تخصصي سازه  يمهندس  -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3441  روزانه

  ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3442  روزانه
     -  4  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3443  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران - ايران  دانشگاه علم و صنعت  3444  روزانه
دانشكده مهندسي  -خط و سازه هاي ريلي  -مهندسي راه آهن   -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3445  روزانه

  راه آهن
     -  8  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه فردوسي مشهد  3446  روزانه
  سازه يمهندس شيگرا  -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه قم  3447  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  سنندج -دانشگاه كردستان   3448  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  رشت -دانشگاه گيالن   3449  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه مالير  3450  روزانه

     -  1  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه اصفهان  3451  نوبت دوم
     -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه تبريز  3452  نوبت دوم
در شرايط برابر اولويت پذيرش با فرهنگيان رسمي يا پيماني   -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3453  نوبت دوم

  و پرورش وزارت آموزش
     -  1  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه تربيت مدرس  3454  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه تهران  3455  نوبت دوم
     -  1  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه زنجان  3456  نوبت دوم
     -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه سمنان  3457  نوبت دوم
     -  1  مهندسي عمران گرايش سازه  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3458  نوبت دوم
     -  1  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه صنعتي اصفهان  3459  نوبت دوم
     -  1  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه صنعتي بابل  3460  نوبت دوم
     -  6  عمران گرايش سازهمهندسي   دانشگاه فردوسي مشهد  3461  نوبت دوم
  دفترچه يدر انتها طيشرا  -  5  مهندسي عمران گرايش سازه  )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ   3462  غيرانتفاعي

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه اروميه  3463  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  8  عمران گرايش سازهمهندسي   دانشگاه سمنان  3464  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  مهندسي عمران گرايش سازه  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3465  پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس دانشگاه  -  4  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه صنعتي اصفهان  3466  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه صنعتي بابل  3467  پرديس خودگردان
  پرديس جزيره كيش  -  4  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3468  پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان   -  2  مهندسي عمران گرايش سازه  رشت -دانشگاه گيالن   3469  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه مهندسي عمران  -2308 
  )زمينه ژئوتكنيك(زلزله  -عمران يمهندس  -  4  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  ي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهالملل بينپژوهشگاه   3470  روزانه
  )زمينه سازه و زمينه خطرپذيري(زلزله  -عمران يمهندس  -  15  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  ي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهالملل بينپژوهشگاه   3471  روزانه
  پژوهش محور - ) سازه نهيزم(زلزله -عمران يمهندس  -  2  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  ي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهالملل بينپژوهشگاه   3472  روزانه
     -  1  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه تبريز  3473  روزانه
     -  3  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3474  روزانه
  پرديس فني  -  3  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه تهران  3475  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  52 صفحه فصل دوم  
 

  )2(عمران مجموعه مهندسي  -2308ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  5  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه سمنان  3476  روزانه
  پرديس فني مهندسي شهيدعباسپور  -  3  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3477  روزانه
     -  1  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه  3478  روزانه
  سازه و زلزله قاتيمحل اجرا پژوهش پژوهشكده و مركز تحق  -  1  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3479  روزانه
  عمران يمهندس  -  2  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه صنعتي بابل  3480  روزانه
زمينه تخصصي در گواهي  -عمران زمينه تخصصي زلزله  يمهندس  -  3  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3481  روزانه

  ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  2  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3482  روزانه
     -  3  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3483  روزانه
     -  2  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3484  روزانه
پژوهشكده مهندسي  -زلرله  يمهندس شيگرا -عمران  يمهندس  -  2  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  يمركزتحقيقات راه مسكن وشهرساز  3485  روزانه

  پژوهش محور -زلزله 
     -  1  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه تبريز  3486  نوبت دوم
     -  1  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3487  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه تهران  3488  نوبت دوم
     -  3  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه سمنان  3489  نوبت دوم
     -  1  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3490  نوبت دوم

محل تحصيل پرديس خودگردان ارس در منطقه آزاد تجاري   -  1  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه تبريز  3491  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -صنعتي ارس 

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه سمنان  3492  پرديس خودگردان
  پرديس جزيره كيش  -  2  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3493  پرديس خودگردان

  )3(مجموعه مهندسي عمران  -2309 
     -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه اروميه  3494  روزانه
  يخاك و پ كيمكان -عمران يمهندس  -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   3495  روزانه
  يخاك وپ كيمكان -عمران يمهندس  -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   3496  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه تبريز  3497  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه تربيت مدرس  3498  روزانه
  پرديس فني  -  3  عمران گرايش ژئوتكنيك مهندسي  دانشگاه تهران  3499  روزانه
  كرج  -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  تهران -دانشگاه خوارزمي   3500  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3501  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه زنجان  3502  روزانه
     -  1  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه سمنان  3503  روزانه
  يخاك و پ كيمكان شيگرا  -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3504  روزانه
  پرديس فني مهندسي شهيدعباسپور  -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3505  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه شيراز  3506  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه صنعتي اصفهان  3507  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3508  روزانه
  عمران يمهندس  -  4  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه صنعتي بابل  3509  روزانه
زمينه تخصصي در  - كيعمران زمينه تخصصي ژئوتكن يمهندس  -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3510  روزانه

  گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  1  گرايش ژئوتكنيكمهندسي عمران   تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3511  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3512  روزانه
  يخاك و پ كيمكان -عمران يمهندس  -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه صنعتي شيراز  3513  روزانه
     -  6  ژئوتكنيكمهندسي عمران گرايش   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3514  روزانه
دانشكده مهندسي  -خط و سازه هاي ريلي  -مهندسي راه آهن   -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3515  روزانه

  راه آهن
  كيژئوتكن شيگرا  -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه قم  3516  روزانه
  يخاك و پ كيمكان-عمران يمهندس  -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  رشت -دانشگاه گيالن   3517  روزانه

     -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه تبريز  3518  نوبت دوم
     -  1  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه تربيت مدرس  3519  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه تهران  3520  نوبت دوم
     -  1  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه سمنان  3521  نوبت دوم
     -  1  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه صنعتي اصفهان  3522  نوبت دوم
     -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3523  نوبت دوم
     -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  تهران - صنعت ايران دانشگاه علم و   3524  نوبت دوم

منطقه آزاد  -واقع در شهر جلفا  زيدانشگاه تبر يالملل بين سيپرد  -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  دانشگاه تبريز  3525  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - ارس 

  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  3  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  تهران -دانشگاه خوارزمي   3526  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3527  پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان   -  2  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3528  پرديس خودگردان

  )4(مجموعه مهندسي عمران  -2310 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه اروميه  3529  روزانه

     -  1  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه تبريز  3530  روزانه
     -  2  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي آب  مهندسي عمران گرايش  دانشگاه تربيت مدرس  3531  روزانه
     -  5  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه تهران  3532  روزانه
  پرديس فني  -  3  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   كرمانشاه -دانشگاه رازي   3533  روزانه
  هيدروليك  -  1  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه زنجان  3534  روزانه
     -  2  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه سمنان  3535  روزانه
     -  4  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3536  روزانه
     -  4  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه شاهرود  3537  روزانه
     -  2  هاي هيدروليكي و سازه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  53 صفحه فصل دوم  
 

  )4(مجموعه مهندسي عمران  - 2310ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   كرمان - باهنر دانشگاه شهيد   3538  روزانه
  يكيدروليه يسازه ها شيگرا  -  1  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه صنعتي بابل  3539  روزانه
  عمران يمهندس  -  2  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي آب مهندسي عمران گرايش   تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3540  روزانه
     -  1  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3541  روزانه
     -  3  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه فردوسي مشهد  3542  روزانه
     -  3  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه قم  3543  روزانه
  يكيدروليه يآب و سازه ها يمهندس شيگرا  -  1  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه تبريز  3544  نوبت دوم
     -  2  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه تربيت مدرس  3545  نوبت دوم
     -  1  هيدروليكيهاي  و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه تهران  3546  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه زنجان  3547  نوبت دوم
     -  1  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه سمنان  3548  نوبت دوم
     -  2  هاي هيدروليكي سازهو 

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3549  نوبت دوم
     -  2  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه شاهرود  3550  نوبت دوم
     -  1  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه فردوسي مشهد  3551  نوبت دوم
     -  2  هاي هيدروليكي و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   دانشگاه تبريز  3552  پرديس خودگردان
منطقه آزاد ارس  -پرديس ارس دانشگاه تبريز واقع در شهر جلفا   -  1  هاي هيدروليكي و سازه

  پرديس خودگردان دانشگاه -
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب   سمنان دانشگاه  3553  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  هاي هيدروليكي و سازه

  )5(مجموعه مهندسي عمران  -2311 
  -  2  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  پژوهشكده حمل و نقل پارسه  3554  روزانه

از  يپژوهش يطرح ديباشد و با يمدرس م تيدانشگاه ترب يبا همكار
 نامه وجود داشته باشد يارگان به همراه معرف ايسازمان  كيطرف 

  پژوهش محور -). باشد يپژوهش محور حاكم م يضوابط دكتر هيكل(
  پرديس فني -  يراه و ترابر يمهندس -عمران  يمهندس  -  3  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  دانشگاه تهران  3555  روزانه
     -  1  عمران گرايش راه و ترابريمهندسي   دانشگاه زنجان  3556  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  دانشگاه سمنان  3557  روزانه
  عمران يمهندس  -  2  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  دانشگاه صنعتي بابل  3558  روزانه
     -  1  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3559  روزانه
     -  2  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3560  روزانه
دانشكده مهندسي  -خط و سازه هاي ريلي  -مهندسي راه آهن   -  1  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3561  روزانه

  راه آهن
  پرديس فني -  يراه و ترابر يمهندس -عمران  يمهندس  -  1  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  دانشگاه تهران  3562  نوبت دوم
     -  1  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  دانشگاه سمنان  3563  نوبت دوم
  مهندسي عمران  -  1  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  دانشگاه صنعتي بابل  3564  نوبت دوم
     -  1  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه   3565  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   3566  پيام نور

     -  5  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  تهران

  )6(مجموعه مهندسي عمران  -2312 
 مهندسي عمران گرايش مهندسي  دانشگاه تبريز  3567  روزانه

     -  1  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي   دانشگاه تربيت مدرس  3568  روزانه
     -  3  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي   دانشگاه تهران  3569  روزانه
  پرديس فني  -  3  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي   تهران - صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه   3570  روزانه
زمينه تخصصي  -عمران زمينه سازه هاي دريايي  يمهندس  -  1  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

  .درگواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيدنخواهد شد
مهندسي مهندسي عمران گرايش   تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3571  روزانه

     -  1  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3572  روزانه
     -  2  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي   دانشگاه قم  3573  روزانه
  ييايدر يسواحل، بنادر و سازه ها يمهندس شيگرا  -  2  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي   دانشگاه تبريز  3574  نوبت دوم
     -  1  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي   دانشگاه تربيت مدرس  3575  نوبت دوم
     -  1  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

عمران گرايش مهندسي  مهندسي  دانشگاه تهران  3576  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  هاي دريايي سواحل، بنادر و سازه

  )7(مجموعه مهندسي عمران  -2313 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه تبريز  3577  روزانه

     -  2  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه تهران  3578  روزانه
  فنيپرديس   -  3  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه سمنان  3579  روزانه
     -  4  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3580  روزانه
     -  2  مديريت منابع آب



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  54 صفحه فصل دوم  
 

  )7(مجموعه مهندسي عمران  -2313ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3581  روزانه
  پرديس فني مهندسي شهيدعباسپور  -  3  مديريت منابع آب

گرايش مهندسي و مهندسي عمران   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   3582  روزانه
  آب شيعمران با گرا  -  5  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه شيراز  3583  روزانه
  منابع آب -عمران  يمهندس  -  5  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3584  روزانه
     -  2  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3585  روزانه
زمينه تخصصي  -  كيدروليعمران زمينه تخصصي آب ه يمهندس  -  3  مديريت منابع آب

  در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
مهندسي عمران گرايش مهندسي و   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3586  روزانه

زمينه  - منابع آب  تيريعمران زمينه تخصصي مد يمهندس  -  1  مديريت منابع آب
 تخصصي در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3587  روزانه
     -  3  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3588  روزانه
     -  4  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه تبريز  3589  نوبت دوم
     -  1  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه تهران  3590  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  مديريت منابع آب

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه سمنان  3591  دومنوبت 
     -  4  مديريت منابع آب

  )8(مجموعه مهندسي عمران  -2314 
  -  1  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل  پژوهشكده حمل و نقل پارسه  3592  روزانه

 يطرح ديباشد و با يمدرس م تيدانشگاه ترب يبا همكار
نامه  يارگان به همراه معرف ايسازمان  كياز طرف  يپژوهش

 يپژوهش محور حاكم م يضوابط دكتر هيكل(وجود داشته باشد
  پژوهش محور -.). باشد

     -  4  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3593  روزانه
     -  3  مهندسي عمران گرايش حمل و نقل  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3594  روزانه

  )9(مجموعه مهندسي عمران  -2315 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه تهران  3595  روزانه

  پرديس فني  -  3  مديريت ساخت

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه سمنان  3596  روزانه
     -  2  مديريت ساخت

 مهندسي عمران گرايش مهندسي و  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3597  روزانه
     -  2  مديريت ساخت

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3598  روزانه
  سازه و زلزله قاتيمحل اجرا پژوهش پژوهشكده و مركز تحق  -  1  مديريت ساخت

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3599  روزانه
     -  1  مديريت ساخت

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه تهران  3600  دوم نوبت
  پرديس فني  -  1  مديريت ساخت

مهندسي عمران گرايش مهندسي و   دانشگاه سمنان  3601  نوبت دوم
     -  2  مديريت ساخت

  )10(مجموعه مهندسي عمران  - 2316 
مهندسي عمران گرايش مهندسي   دانشگاه تهران  3602  روزانه

  پرديس فني  -  3  محيط زيست

مهندسي عمران گرايش مهندسي   دانشگاه شيراز  3603  روزانه
     -  3  محيط زيست

مهندسي عمران گرايش مهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3604  روزانه
  رشته مهندسي و محيط زيست  -  2  محيط زيست

مهندسي عمران گرايش مهندسي   دانشگاه صنعتي بابل  3605  روزانه
  عمران يمهندس  -  3  محيط زيست

مهندسي عمران گرايش مهندسي   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3606  روزانه
زمينه تخصصي  -عمران زمينه تخصصي محيط زيست  يمهندس  -  1  محيط زيست

  در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
عمران گرايش مهندسي مهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3607  روزانه

  مهندسي عمران زمينه تخصصي محيط زيست  -  3  محيط زيست

مهندسي عمران گرايش مهندسي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3608  روزانه
     -  2  محيط زيست

مهندسي عمران گرايش مهندسي   دانشگاه تهران  3609  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  محيط زيست

  )1(مهندسي نقشه برداري  - 2317 
  پرديس فني  -  3  گرايش ژئودزي برداري نقشه مهندسي  دانشگاه تهران  3610  روزانه
زمينه  - زمينه تخصصي ژئودزي  ينقشه بردار -عمران  يمهندس  -  2  گرايش ژئودزي برداري نقشه مهندسي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3611  روزانه

 تخصصي در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
  پرديس فني  -  1  گرايش ژئودزي برداري نقشه مهندسي  دانشگاه تهران  3612  نوبت دوم

  )2(مهندسي نقشه برداري  -2318 
مهندسي نقشه برداري گرايش   دانشگاه تهران  3613  روزانه

  پرديس فني  -  3  فتوگرامتري

مهندسي نقشه برداري گرايش   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3614  روزانه
  -  1  فتوگرامتري

 -زمينه تخصصي فتوگرامتري  ينقشه بردار -عمران  يمهندس
زمينه تخصصي در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد 

  نخواهد شد
نقشه برداري گرايش مهندسي   دانشگاه تهران  3615  نوبت دوم

  پرديس فني  -  1  فتوگرامتري
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)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  55 صفحه فصل دوم  
 

  )3(مهندسي نقشه برداري  -2319 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

مهندسي نقشه برداري گرايش   دانشگاه تهران  3616  روزانه
  پرديس فني  -  3  دورسنجش از 

مهندسي نقشه برداري گرايش   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3617  روزانه
 -زمينه تخصصي سنجش از دور  ينقشه بردار - عمران  يمهندس  -  2  سنجش از دور

 آموختگي قيد نخواهد شد ها و مدارك دانش زمينه تخصصي در گواهي
مهندسي نقشه برداري گرايش   دانشگاه تهران  3618  نوبت دوم

  پرديس فني  -  1  سنجش از دور

  )4(مهندسي نقشه برداري  -2320 
مهندسي نقشه برداري گرايش   دانشگاه تهران  3619  روزانه

  پرديس فني  -  GIS(  3(سيستم اطالعات جغرافيايي 

گرايش مهندسي نقشه برداري   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3620  روزانه
زمينه  - GISزمينه تخصصي  ينقشه بردار -عمران  يمهندس  -  GIS(  6(سيستم اطالعات جغرافيايي 

 تخصصي در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
مهندسي نقشه برداري گرايش   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3621  روزانه

  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  GIS(  1(سيستم اطالعات جغرافيايي 

مهندسي نقشه برداري گرايش   دانشگاه تهران  3622  نوبت دوم
  پرديس فني  -  GIS(  1(سيستم اطالعات جغرافيايي 

  )1(مجموعه مهندسي مكانيك  -2321 
     -  6  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه بيرجند  3623  روزانه
  كيمكاترون نهيزم  -  1  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تبريز  3624  روزانه
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  2  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3625  روزانه

  آموزش وپرورش
     -  5  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3626  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3627  روزانه
  پرديس فني  -  6  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تهران  3628  روزانه
     -  3  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه صنعتي اصفهان  3629  روزانه
     -  7  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3630  روزانه
     -  3  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه صنعتي بابل  3631  روزانه
زمينه  -مهندسي مكانيك زمينه تخصصي ساخت و توليد   -  2  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3632  روزانه

 تخصصي در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  1  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3633  روزانه
     -  3  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه كاشان  3634  روزانه

  كيمكاترون نهيزم  -  1  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تبريز  3635  نوبت دوم
در شرايط برابر اولويت پذيرش با فرهنگيان رسمي يا پيماني   -  2  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3636  نوبت دوم

  آموزش و پرورشوزارت 
     -  2  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3637  نوبت دوم
  پرديس فني  -  3  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تهران  3638  نوبت دوم
     -  1  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه صنعتي اصفهان  3639  نوبت دوم
     -  6  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3640  نوبت دوم
     -  1  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه كاشان  3641  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  وتوليد ساخت گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه صنعتي بابل  3642  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه مهندسي مكانيك  -2322 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه اصفهان  3643  روزانه

     -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   3644  روزانه
  )جامداتزمينه مكانيك (مهندسي مكانيك طراحي كاربردي   -  4  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه بيرجند  3645  روزانه
تنش و  ليتحل نهيزم(طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك   -  6  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

  )ارتعاشات كيناميد
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تبريز  3646  روزانه

  كيمكاترون نهيزم  -  4  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تبريز  3647  روزانه
  )زمينه مكانيك جامدات(طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك   -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3648  روزانه
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

  آموزش وپرورش
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تربيت مدرس  3649  روزانه

  طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  -  2  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تربيت مدرس  3650  روزانه
 -بورسيه بنياد مستضعفان  -طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  -  1  مكانيك جامدات كاربردي گرايش

  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تهران  3651  روزانه

 - مكانيك جامدات  - يكاربرد يطراح - كيمكان يمهندس  -  5  كاربردي گرايش مكانيك جامدات
  پرديس فني

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تهران  3652  روزانه
  پرديس فني -نانو فناوري گرايش مهندسي مكانيك   -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   3653  روزانه
     -  4  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه زنجان  3654  روزانه
  ارتعاشات/ديناميك /زمينه هاي تحليل تنش   -  4  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه سمنان  3655  روزانه
     -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه شاهرود  3656  روزانه
     -  3  مكانيك جامداتكاربردي گرايش 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه شهركرد  3657  روزانه
  طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك   -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3658  روزانه
  يكاربرد يطراح شيگرا  -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3659  روزانه
  پرديس فني مهندسي شهيدعباسپور  -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه شيراز  3660  روزانه
  )جامداتزمينه ديناميك (طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه صنعتي اصفهان  3661  روزانه
  گرايش مكانيك جامدات  -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات
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)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  56 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه مهندسي مكانيك  -2322ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3662  روزانه
     -  4  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3663  روزانه
  پژوهشكده فناوريهاي نو  -  2  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه صنعتي بابل  3664  روزانه
  طراحي كاربردي-مكانيك  -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3665  روزانه
) جامدات مكانيك(كاربردي  مهندسي مكانيك زمينه تخصصي طراحي  -  4  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

 آموختگي قيد نخواهد شد ها و مدارك دانش زمينه تخصصي در گواهي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3666  روزانه

     -  2  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3667  روزانه
     -  6  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه صنعتي شيراز  3668  روزانه
  يكاربرد يطراح -كيمكان يمهندس  -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3669  روزانه
  زمينه مكانيك جامدات  -  7  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه فردوسي مشهد  3670  روزانه
     -  8  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه كاشان  3671  روزانه
     -  2  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

طراحي مهندسي مكانيك گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   3672  روزانه
     -  7  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه اصفهان  3673  نوبت دوم
     -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تبريز  3674  نوبت دوم
  كيمكاترون نهيزم  -  2  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تبريزدانشگاه   3675  نوبت دوم
  )زمينه مكانيك جامدات(مهندسي مكانيك طراحي كاربردي  -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3676  نوبت دوم
فرهنگيان رسمي يا پيماني در شرايط برابر اولويت پذيرش با   -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

  وزارت آموزش و پرورش
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تربيت مدرس  3677  نوبت دوم

  طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تهران  3678  نوبت دوم
 -زمينه مكانيك جامدات -مهندسي مكانيك طراحي كاربردي   -  2  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

  پرديس فني
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تهران  3679  نوبت دوم

  پرديس فني -نانو فناوري گرايش مهندسي مكانيك   -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه زنجان  3680  نوبت دوم
     -  1  گرايش مكانيك جامداتكاربردي 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه سمنان  3681  نوبت دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه مكانيك   -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

  جامدات
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه شاهرود  3682  نوبت دوم

     -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه صنعتي اصفهان  3683  نوبت دوم
  گرايش مكانيك جامدات  -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3684  نوبت دوم
     -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه صنعتي بابل  3685  نوبت دوم
  طراحي كاربردي-مكانيك  -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه فردوسي مشهد  3686  نوبت دوم
     -  5  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه كاشان  3687  نوبت دوم
     -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه تبريز  3688  پرديس خودگردان
محل اجرا پرديس  -مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي   -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

  .در منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس مي باشددانشگاه خودگردان 
گرايش طراحي مهندسي مكانيك   دانشگاه سمنان  3689  پرديس خودگردان

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه مكانيك   -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات
  پرديس خودگردان دانشگاه -جامدات 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3690  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه صنعتي اصفهان  3691  پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس دانشگاه  -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه صنعتي بابل  3692  پرديس خودگردان
خودگردان  پرديس -طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  -  1  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

  دانشگاه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3693  پرديس خودگردان

  پرديس جزيره كيش  -  3  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   دانشگاه فردوسي مشهد  3694  پرديس خودگردان
     -  5  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي   رشت -دانشگاه گيالن   3695  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  7  كاربردي گرايش مكانيك جامدات

  )3(مجموعه مهندسي مكانيك  -2323 
  دانشگاه اروميه  3696  روزانه

مهندسي مكانيك گرايش طراحي 
كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 

  ارتعاشات
3  -     

  دانشگاه تبريز  3697  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

2  -     

  دانشگاه تربيت مدرس  3698  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

  طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  -  3

  دانشگاه تهران  3699  روزانه
مكانيك گرايش طراحي مهندسي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

  پرديس فني -زمينه ديناميك كنترل - مهندسي طراحي كاربردي  -  5



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  57 صفحه فصل دوم  
 

  )3(مجموعه مهندسي مكانيك  -2323ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   3700  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

3  -     

  دانشگاه سمنان  3701  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

كاربردي زمينه ديناميك، مهندسي مكانيك گرايش طراحي   -  1
  كنترل و ارتعاشات

  دانشگاه شاهرود  3702  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

4  -     

  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3703  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

  فني مهندسي شهيدعباسپورپرديس   -  3

  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   3704  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه ديناميك،   -  5
  كنترل و ارتعاشات

  دانشگاه شيراز  3705  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه ديناميك،   -  3
  كنترل و ارتعاشات

  دانشگاه صنعتي اصفهان  3706  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

ديناميك، مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه   -  4
  كنترل و ارتعاشات

  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3707  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

3  -     

  دانشگاه صنعتي بابل  3708  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

  كاربردي طراحي-مكانيك  -  4

  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3709  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

8  -  
ديناميك (مهندسي مكانيك زمينه تخصصي طراحي كاربردي 

زمينه تخصصي در گواهي ها و مدارك  -) كنترل و ارتعاشات
  نخواهد شددانش آموختگي قيد 

  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3710  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

1  -     

  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3711  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

6  -     

  تهران - علم و صنعت ايران دانشگاه   3712  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

  مهندسي مكانيك  -  6

  رشت -دانشگاه گيالن   3713  روزانه
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

7  -     

  دانشگاه ياسوج  3714  روزانه
گرايش طراحي مهندسي مكانيك 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

2  -     

  دانشگاه تبريز  3715  نوبت دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

2  -     

  دانشگاه تهران  3716  نوبت دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

 - زمينه ديناميك كنترل - طراحي كاربردي - كيمهندسي مكان  -  2
  پرديس فني

  دانشگاه سمنان  3717  نوبت دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه ديناميك،   -  1
  كنترل و ارتعاشات

  شاهروددانشگاه   3718  نوبت دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

1  -     

  دانشگاه صنعتي اصفهان  3719  نوبت دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه ديناميك،   -  1
  كنترل و ارتعاشات

  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3720  دوم نوبت
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

3  -     

  دانشگاه صنعتي بابل  3721  نوبت دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

  طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك  -  1

  دانشگاه سمنان  3722  خودگردانپرديس 
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه ديناميك   -  1
  پرديس خودگردان دانشگاه -كنترل و ارتعاشات  ،

  دانشگاه صنعتي بابل  3723  پرديس خودگردان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

پرديس خودگردان  -طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك  -  2
  دانشگاه

  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3724  پرديس خودگردان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

  پرديس جزيره كيش  -  3

  رشت -دانشگاه گيالن   3725  پرديس خودگردان
مهندسي مكانيك گرايش طراحي 

كاربردي گرايش ديناميك، كنترل و 
  ارتعاشات

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  7

  )4(مجموعه مهندسي مكانيك  -2324 
     -  4  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه اروميه  3726  روزانه
     -  2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه اصفهان  3727  روزانه
    -  7  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه بيرجند  3728  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  58 صفحه فصل دوم  
 

  )4(مجموعه مهندسي مكانيك  -2324ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تبريز  3729  روزانه
     -  4  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3730  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3731  روزانه
  پرديس فني  -  6  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تهران  3732  روزانه
  پرديس فني -زمينه ماشينهاي آبي -مهندسي مكانيك   -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تهران  3733  روزانه
     -  2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   3734  روزانه
     -  2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3735  روزانه
     -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه سمنان  3736  روزانه
     -  4  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3737  روزانه
     -  8  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  شاهروددانشگاه   3738  روزانه
     -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه شهركرد  3739  روزانه
     -  5  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   3740  روزانه
     -  7  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه شيراز  3741  روزانه
     -  2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه صنعتي اروميه  3742  روزانه
     -  4  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه صنعتي اصفهان  3743  روزانه
     -  5  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3744  روزانه
  پژوهشكده انرژي  -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   3745  روزانه
     -  8  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه صنعتي بابل  3746  روزانه
زمينه تخصصي  -تبديل انرژي  مهندسي مكانيك زمينه تخصصي  -  4  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3747  روزانه

  در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3748  روزانه
     -  6  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3749  روزانه
     -  8  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران - صنعت ايران  دانشگاه علم و  3750  روزانه
     -  8  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3751  روزانه
     -  6  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه كاشان  3752  روزانه
     -  5  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  رشت -دانشگاه گيالن   3753  روزانه
     -  4  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3754  روزانه
     -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   3755  روزانه
     -  4  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه يزد  3756  روزانه

     -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  اصفهان دانشگاه  3757  نوبت دوم
     -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تبريز  3758  نوبت دوم
     -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3759  نوبت دوم
  فنيپرديس   -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تهران  3760  نوبت دوم
  پرديس فني -زمينه ماشينهاي آبي -مهندسي مكانيك   -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تهران  3761  نوبت دوم
     -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه سمنان  3762  نوبت دوم
     -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3763  نوبت دوم
     -  8  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه شاهرود  3764  نوبت دوم
     -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه صنعتي اصفهان  3765  نوبت دوم
     -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3766  نوبت دوم
     -  4  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3767  نوبت دوم
     -  2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه كاشان  3768  نوبت دوم
     -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  3769  نوبت دوم
     -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه يزد  3770  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه اروميه  3771  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   3772  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3773  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه سمنان  3774  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3775  پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  -  8  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه شاهرود  3776  پرديس خودگردان
  پرديس جزيره كيش  -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3777  پرديس خودگردان

     -  8  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3778  خودگردانپرديس 
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  رشت -دانشگاه گيالن   3779  پرديس خودگردان
پرديس خودگردان  -پرديس دانشگاهي قشم : محل تحصيل  -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   3780  پرديس خودگردان

  دانشگاه
     -  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه يزد  3781  پرديس خودگردان

  )5(مجموعه مهندسي مكانيك  -2325 
هاي  مهندسي خودرو گرايش سيستم  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3782  روزانه

  دانشكده مهندسي خودرو -مهندسي خودرو   -  1  تعليق، ترمز و فرمان

  )6(مجموعه مهندسي مكانيك  -2326 
  دانشكده مهندسي خودرو -مهندسي خودرو   -  1 مهندسي خودرو گرايش قواي محركه  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3783  روزانه

  )7(مجموعه مهندسي مكانيك  -2327 
  دانشكده مهندسي خودرو -مهندسي خودرو   -  1  مهندسي خودرو گرايش سازه و بدنه  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3784  روزانه

  )8(مجموعه مهندسي مكانيك  -2328 
  ارائه در دانشكده مكانيك -مهندسي مكانيك زمينه بيومكانيك   -  1  )بيومكانيك(مهندسي پزشكي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3785  روزانه

  )9(مجموعه مهندسي مكانيك  -2329 
  دانشكده مهندسي راه آهن -ماشينهاي ريلي  -مهندسي راه آهن   -  3  )ماشينهاي ريلي(مهندسي راه آهن   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3786  روزانه

  مهندسي دريا - 2330 
     -  6  مهندسي دريا  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3787  روزانه
     -  3  مهندسي دريا  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3788  روزانه
پژوهش  -شاهين شهر  -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  مهندسي دريا  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3789  روزانه

  محور
     -  2  مهندسي دريا  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3790  نوبت دوم

  پرديس جزيره كيش  -  2  مهندسي دريا  تهران -شريف دانشگاه صنعتي   3791  پرديس خودگردان
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)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  59 صفحه فصل دوم  
 

  )1(مهندسي هوا ـ فضا  -2331 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  تهران - كيناميروديآ شيهوافضا گرا يمهندس  -  1  آئروديناميكهوافضاگرايش  مهندسي  پژوهشگاه فضايي ايران  3792  روزانه
     -  1  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3793  روزانه
دانشكده علوم و فنون  - كيناميآئرود شيفضا گرا - هوا يمهندس  -  2  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  دانشگاه تهران  3794  روزانه

  نوين
     -  3  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  دانشگاه شيراز  3795  روزانه
  مهندسي هوافضا  -  3  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3796  روزانه
زمينه تخصصي  - كيناميروديزمينه تخصصي آمهندسي هوافضا   -  2  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3797  روزانه

  در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  5  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3798  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3799  روزانه
  مهندسي هوا فضا  -  4  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3800  روزانه

     -  1  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3801  نوبت دوم
دانشكده علوم و فنون  - كيناميآئرود شيفضا گرا - هوا يمهندس  -  1  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  دانشگاه تهران  3802  نوبت دوم

  نوين
  مهندسي هوافضا  -  1  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3803  نوبت دوم
     -  1  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3804  نوبت دوم
  مهندسي هوا فضا  -  2  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  فردوسي مشهددانشگاه   3805  نوبت دوم

  پرديس خودگردان كيش  -  1  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  دانشگاه تهران  3806  پرديس خودگردان

  )2(مهندسي هوا ـ فضا  -2332 
جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  پژوهشگاه فضايي ايران  3807  روزانه

  تهران - شرانشيپ شيهوافضا گرا يمهندس  -  1  پيشرانشزمينه 

جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  دانشگاه تربيت مدرس  3808  روزانه
     -  1  زمينه پيشرانش

جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  دانشگاه تهران  3809  روزانه
 -جلو برندگي زمينه پيشرانش  شيفضا گرا - هوا يمهندس  -  3  زمينه پيشرانش

  دانشكده علوم و فنون نوين
جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3810  روزانه

  مهندسي هوافضا  -  3  زمينه پيشرانش

جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3811  روزانه
زمينه تخصصي در  - يمهندسي هوافضا زمينه تخصصي جلوبرندگ  -  3  پيشرانشزمينه 

  گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3812  روزانه

     -  3  زمينه پيشرانش

جلوبرندگي   گرايشمهندسي هوا فضا   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3813  روزانه
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1  زمينه پيشرانش

جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  دانشگاه تربيت مدرس  3814  نوبت دوم
     -  1  زمينه پيشرانش

جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  دانشگاه تهران  3815  نوبت دوم
 -جلو برندگي زمينه پيشرانش  شيفضا گرا - هوا يمهندس  -  1  زمينه پيشرانش

  دانشكده علوم و فنون نوين
جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3816  نوبت دوم

  مهندسي هوافضا  -  2  زمينه پيشرانش

جلوبرندگي   مهندسي هوا فضا گرايش  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3817  نوبت دوم
     -  1  زمينه پيشرانش

  )3(مهندسي هوا ـ فضا  -2333 
  تهران -هوافضا  يمهندس  -  3 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  پژوهشگاه فضايي ايران  3818  روزانه
     -  1 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3819  روزانه
 - ييهوافضا يسازه ها يطراح شيفضا گرا- هوا يمهندس  -  4 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه تهران  3820  روزانه

  دانشكده علوم و فنون نوين
  مهندسي هوافضا  -  4 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3821  روزانه
     -  4 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3822  روزانه
پژوهش  -شاهين شهر  -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3823  روزانه

  محور
  پژوهش محور - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  1 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3824  روزانه
  مهندسي هوا فضا  -  3 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3825  روزانه

     -  1 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3826  نوبت دوم
 - ييهوافضا يسازه ها يطراح شيفضا گرا- هوا يمهندس  -  2 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه تهران  3827  نوبت دوم

  دانشكده علوم و فنون نوين
  مهندسي هوافضا  -  2 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3828  نوبت دوم
     -  1 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3829  نوبت دوم
     -  2 هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه فردوسي مشهد  3830  نوبت دوم

  )4(مهندسي هوا ـ فضا  -2334 
مهندسي هوا فضا گرايش مكانيك   پژوهشگاه فضايي ايران  3831  روزانه

  تهران -هوافضا  يمهندس  -  1  پرواز و كنترل زمينه ماهواره

هوا فضا گرايش مكانيك  مهندسي  دانشگاه تربيت مدرس  3832  روزانه
  ديناميك پرواز و كنترل -مهندسي هوافضا  -  1  پرواز و كنترل زمينه ماهواره

مهندسي هوا فضا گرايش مكانيك   دانشگاه تهران  3833  روزانه
دانشكده  -پرواز و كنترل  كيناميد شيفضا گرا- هوا يمهندس  -  3  پرواز و كنترل زمينه ماهواره

  علوم و فنون نوين
مهندسي هوا فضا گرايش مكانيك   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3834  روزانه

  مهندسي هوافضا  -  2  پرواز و كنترل زمينه ماهواره

مهندسي هوا فضا گرايش مكانيك   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3835  روزانه
زمينه  - ديناميك و كنترل پرواز مهندسي هوافضا زمينه تخصصي   -  3  پرواز و كنترل زمينه ماهواره

 تخصصي در گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
مهندسي هوا فضا گرايش مكانيك   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3836  روزانه

  يفضائ يپرواز و كنترل و مهندس كيمكان نهيزم  -  4  پرواز و كنترل زمينه ماهواره

مهندسي هوا فضا گرايش مكانيك   مدرسدانشگاه تربيت   3837  نوبت دوم
  ديناميك پرواز و كنترل -مهندسي هوافضا  -  1  پرواز و كنترل زمينه ماهواره

مهندسي هوا فضا گرايش مكانيك   دانشگاه تهران  3838  نوبت دوم
دانشكده  -پرواز و كنترل  كيناميد شيفضا گرا- هوا يمهندس  -  1  پرواز و كنترل زمينه ماهواره

  علوم و فنون نوين
مهندسي هوا فضا گرايش مكانيك   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3839  نوبت دوم

  مهندسي هوافضا  -  1  پرواز و كنترل زمينه ماهواره

مهندسي هوا فضا گرايش مكانيك   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3840  نوبت دوم
  يفضائ يپرواز و كنترل و مهندس كيمكان نهيزم  -  1  ماهوارهپرواز و كنترل زمينه 



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  60 صفحه فصل دوم  
 

  )1(مهندسي معدن  -2335 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  پرديس فني - معدن اكتشاف معدن  يمهندس  -  3  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  دانشگاه تهران  3841  روزانه
     -  8  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  دانشگاه شاهرود  3842  روزانه
     -  2  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3843  روزانه
     -  3  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  دانشگاه صنعتي اصفهان  3844  روزانه
     -  6  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   3845  روزانه
     -  1  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  دانشگاه كاشان  3846  روزانه
     -  8  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  دانشگاه يزد  3847  روزانه

  پرديس فني -اكتشاف معدن  -معدن  يمهندس  -  1  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  دانشگاه تهران  3848  نوبت دوم
     -  8  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  دانشگاه شاهرود  3849  نوبت دوم
     -  3  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3850  نوبت دوم
     -  1  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  دانشگاه كاشان  3851  نوبت دوم
     -  2  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  دانشگاه يزد  3852  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3853  پرديس خودگردان

  )2(مهندسي معدن  - 2336 
     -  3  مهندسي معدن گرايش استخراج  دانشگاه تربيت مدرس  3854  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  مهندسي معدن گرايش استخراج  دانشگاه تربيت مدرس  3855  روزانه
     -  5  مهندسي معدن گرايش استخراج  دانشگاه شاهرود  3856  روزانه
     -  2  مهندسي معدن گرايش استخراج  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3857  روزانه
     -  2  مهندسي معدن گرايش استخراج  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3858  روزانه
  فقط مرد  -  1  مهندسي معدن گرايش استخراج  دانشگاه كاشان  3859  روزانه

     -  1  مهندسي معدن گرايش استخراج  دانشگاه تربيت مدرس  3860  نوبت دوم
     -  2  مهندسي معدن گرايش استخراج  دانشگاه شاهرود  3861  نوبت دوم
     -  2  مهندسي معدن گرايش استخراج  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   3862  نوبت دوم
  فقط مرد  -  1  مهندسي معدن گرايش استخراج  دانشگاه كاشان  3863  نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  مهندسي معدن گرايش استخراج  دانشگاه شاهرود  3864  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  مهندسي معدن گرايش استخراج  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد   3865  پرديس خودگردان

  )3(مهندسي معدن  -2337 
مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   دانشگاه تربيت مدرس  3866  روزانه

     -  4  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   دانشگاه تربيت مدرس  3867  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - مستضعفان بورسيه بنياد   -  1  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   دانشگاه تهران  3868  روزانه
  پرديس فني  -  3  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   دانشگاه شاهرود  3869  روزانه
     -  1  معدني

مواد مهندسي معدن گرايش فرآوري   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3870  روزانه
     -  3  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   دانشگاه صنعتي اصفهان  3871  روزانه
     -  1  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3872  روزانه
     -  3  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3873  روزانه
     -  1  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   دانشگاه تربيت مدرس  3874  نوبت دوم
     -  1  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   دانشگاه تهران  3875  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   دانشگاه شاهرود  3876  نوبت دوم
     -  1  معدني

مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد   تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   3877  نوبت دوم
     -  2  معدني

  )4(مهندسي معدن  -2338 
  پرديس فني  -  3 گرايش مكانيك سنگ معدن مهندسي  دانشگاه تهران  3878  روزانه
     -  3 گرايش مكانيك سنگ معدن مهندسي  دانشگاه شاهرود  3879  روزانه
     -  1 گرايش مكانيك سنگ معدن مهندسي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3880  روزانه
     -  1 گرايش مكانيك سنگ معدن مهندسي  دانشگاه صنعتي اصفهان  3881  روزانه
     -  3 گرايش مكانيك سنگ معدن مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3882  روزانه
     -  3 گرايش مكانيك سنگ معدن مهندسي  دانشگاه يزد  3883  روزانه

  پرديس فني  -  1 گرايش مكانيك سنگ معدن مهندسي  دانشگاه تهران  3884  دومنوبت 
     -  1 گرايش مكانيك سنگ معدن مهندسي  دانشگاه شاهرود  3885  نوبت دوم
     -  2 گرايش مكانيك سنگ معدن مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3886  نوبت دوم
     -  1 مكانيك سنگ گرايش معدن مهندسي  دانشگاه يزد  3887  نوبت دوم

  )1(مجموعه مهندسي پليمر  -2339 
  پژوهش محور - اليمتر ويب شيگرا مريپل يمهندس  -  1  مهندسي پليمر  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  3888  روزانه
  پژوهش محور - مريپل يمهندس  -  8  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  3889  روزانه
     -  6  مهندسي پليمر  دانشگاه تربيت مدرس  3890  روزانه
  پرديس فني  -  3  مهندسي پليمر  دانشگاه تهران  3891  روزانه
  واحد ماهشهر  -  3  مهندسي پليمر  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3892  روزانه
     -  8  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3893  روزانه
  نانوتكنولوژي  -  2  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3894  روزانه
  يمحل اجرا پژوهش پژوهشكده نانو فناور - ينانوتكنولوژ  -  1  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3895  روزانه
     -  1  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3896  روزانه
  ونيزاسيمريپل يندهايفرا يمهندس  -  1  مهندسي پليمر  تهران -موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش  3897  روزانه

     -  1  مهندسي پليمر  دانشگاه تربيت مدرس  3898  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  مهندسي پليمر  دانشگاه تهران  3899  نوبت دوم
  واحد ماهشهر  -  3  مهندسي پليمر  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3900  نوبت دوم



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  61 صفحه فصل دوم  
 

  )1(مجموعه مهندسي پليمر  -2339ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  نانوتكنولوژي  -  1  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر  تهران -صنعتي اميركبير  دانشگاه  3901  نوبت دوم
     -  1  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3902  نوبت دوم

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  1  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3903  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه مهندسي پليمر  -2341 
     -  3  مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3904  روزانه
  پژوهشكده رنگ و پليمر  -  1  مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3905  روزانه
  رنگ عيصنا يمهندس  -  8  مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ  تهران -پوششموسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و   3906  روزانه
  چاپ يعلوم و فناور يمهندس  -  1  مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ  تهران -موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش  3907  روزانه

     -  2  مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3908  نوبت دوم

  )1(مهندسي محيط زيست  -2343 
دانشكده محيط زيست  - منابع آب  - ستيز طيمح يمهندس  -  4  آب منابع گرايش زيست محيط مهندسي  دانشگاه تهران  3909  روزانه

  تهران
دانشكده محيط زيست  - منابع آب  - ستيز طيمح يمهندس  -  2  آب منابع گرايش زيست محيط مهندسي  دانشگاه تهران  3910  نوبت دوم

  تهران

  )2(مهندسي محيط زيست  -2344 
مهندسي محيط زيست گرايش آب و   دانشگاه تهران  3911  روزانه

دانشكده محيط زيست  - آب و فاضالب  - ستيز طيمح يمهندس  -  4  فاضالب
  تهران

مهندسي محيط زيست گرايش آب و   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3912  روزانه
  شهيدعباسپورپرديس فني مهندسي   -  3  فاضالب

مهندسي محيط زيست گرايش آب و   دانشگاه تهران  3913  نوبت دوم
دانشكده محيط زيست  - آب و فاضالب  - ستيز طيمح يمهندس  -  2  فاضالب

  تهران
مهندسي محيط زيست گرايش آب و   دانشگاه تهران  3914  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان ارس  -  2  فاضالب

  )3(مهندسي محيط زيست  -2345 
مهندسي محيط زيست گرايش مواد   دانشگاه تهران  3915  روزانه

دانشكده محيط  -مواد زائد جامد  - ستيز طيمح يمهندس  -  3  زائد جامد
  زيست تهران

مهندسي محيط زيست گرايش مواد   دانشگاه تهران  3916  نوبت دوم
دانشكده محيط  -مواد زائد جامد  - ستيز طيمح يمهندس  -  1  زائد جامد

  زيست تهران

  )4(مهندسي محيط زيست  -2346 
مهندسي محيط زيست گرايش   دانشگاه تهران  3917  روزانه

دانشكده محيط زيست  -هوا  يآلودگ - ستيز طيمح يمهندس  -  3  آلودگي هوا
  تهران

مهندسي محيط زيست گرايش   دانشگاه تهران  3918  نوبت دوم
دانشكده محيط زيست  -  -هوا  يآلودگ - ستيز طيمح يمهندس  -  1  آلودگي هوا

  تهران

  )1(مهندسي پزشكي  -2347 
     -  2  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  دانشگاه تربيت مدرس  3919  روزانه
  پرديس فني  -  4  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  دانشگاه تهران  3920  روزانه
     -  1  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم   3921  روزانه
     -  2  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  دانشگاه سمنان  3922  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  -  3  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  تهران - دانشگاه شاهد   3923  روزانه
     -  8  پزشكي گرايش بيوالكتريك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3924  روزانه
زمينه تخصصي در  -برق زمينه تخصصي بيوالكتريك  يمهندس  -  3  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3925  روزانه

  گواهي ها و مدارك دانش آموختگي قيد نخواهد شد
     -  1  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3926  روزانه
زمينه درمدرك فارغ  -مهندسي برق زمينه بيوالكتريك   -  4  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3927  روزانه

  دانشكده برق -التحصيالن درج نخواهدشد 
     -  1  بيوالكتريكمهندسي پزشكي گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  3928  نوبت دوم
  پرديس فني  -  2  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  دانشگاه تهران  3929  نوبت دوم
     -  1  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  دانشگاه سمنان  3930  نوبت دوم
     -  2  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3931  نوبت دوم

  )2(مهندسي پزشكي  -2348 
     -  6  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3932  روزانه
     -  2  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3933  روزانه

     -  4  مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3934  نوبت دوم

  )3(مهندسي پزشكي  -2349 
  پژوهش محور - مهندسي بافت بدون گرايش   -  1  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  3935  روزانه
     -  3  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  3936  روزانه
  دانشكده علوم و فنون نوين - اليومتريب - يپزشك يمهندس  -  5  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  دانشگاه تهران  3937  روزانه
     -  2  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  دانشگاه سمنان  3938  روزانه
     -  7  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3939  روزانه

  دانشكده علوم و فنون نوين - اليومتريب - يپزشك يمهندس  -  2  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  دانشگاه تهران  3940  نوبت دوم
     -  1  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  دانشگاه سمنان  3941  نوبت دوم
     -  4  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3942  نوبت دوم

  مجموعه مهندسي صنايع -2350 
  فقط زن  6  -  مهندسي صنايع  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  3943  روزانه
     -  3  مهندسي صنايع  دانشگاه تربيت مدرس  3944  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  مهندسي صنايع  دانشگاه تربيت مدرس  3945  روزانه
  پرديس فني  -  5  مهندسي صنايع  دانشگاه تهران  3946  روزانه
  كرج  -  3  مهندسي صنايع  تهران -دانشگاه خوارزمي   3947  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه -مهندسي صنايع   -  3  مهندسي صنايع  تهران - دانشگاه شاهد   3948  روزانه
     -  4  مهندسي صنايع  دانشگاه صنعتي اصفهان  3949  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  62 صفحه فصل دوم  
 

  صنايعمجموعه مهندسي  -2350ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  8  مهندسي صنايع  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3950  روزانه
     -  3  مهندسي صنايع  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3951  روزانه
     -  3  مهندسي صنايع  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3952  روزانه
  گرايش مديريت سيستم و بهره وري  -  3  مهندسي صنايع  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3953  روزانه
  سيستم هاي اقتصادي اجتماعيگرايش مهندسي   -  3  مهندسي صنايع  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3954  روزانه
  گرايش مهندسي صنايع  -  5  مهندسي صنايع  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3955  روزانه
     -  7  مهندسي صنايع  سنندج -دانشگاه كردستان   3956  روزانه
     -  8  مهندسي صنايع  دانشگاه يزد  3957  روزانه

     -  1  مهندسي صنايع  دانشگاه تربيت مدرس  3958  نوبت دوم
  پرديس فني  -  3  مهندسي صنايع  دانشگاه تهران  3959  نوبت دوم
     -  6  مهندسي صنايع  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3960  نوبت دوم
     -  2  مهندسي صنايع  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   3961  نوبت دوم
  گرايش مديريت سيستم و بهره وري  -  1  مهندسي صنايع  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3962  نوبت دوم
  گرايش مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي  -  1  مهندسي صنايع  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3963  نوبت دوم
  عيصنا يمهندس شيگرا  -  1  مهندسي صنايع  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3964  نوبت دوم
     -  8  مهندسي صنايع  دانشگاه يزد  3965  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   3966  پيام نور

  مهندسي صنايع  -  5  مهندسي صنايع  تهران
  عيصنا - عيصنا يمهندس  -  5  مهندسي صنايع  )غيرانتفاعي(بابل -دانشگاه علوم و فنون مازندران   3967  غيرانتفاعي

  پرديس خودگردان كيش  -  4  مهندسي صنايع  دانشگاه تهران  3968  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج -مهندسي صنايع   -  5  مهندسي صنايع  دانشگاه تهران  3969  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  3  مهندسي صنايع  تهران -دانشگاه خوارزمي   3970  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  3  مهندسي صنايع  تهران -دانشگاه خوارزمي   3971  پرديس خودگردان

  مهندسي نفت ـ مخازن -2353 
  پرديس فني  -  3  مهندسي نفت گرايش مخازن  دانشگاه تهران  3972  روزانه
  مهندسي نفت  -  2  مهندسي نفت گرايش مخازن  دانشگاه صنعت نفت  3973  روزانه
  مشترك با دانشگاه صنعتي شريف -مهندسي نفت   -  2  مهندسي نفت گرايش مخازن  دانشگاه صنعت نفت  3974  روزانه
     -  3  مهندسي نفت گرايش مخازن  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3975  روزانه
  پژوهشكده انرژي  -  1  مهندسي نفت گرايش مخازن  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3976  روزانه
     -  2  مهندسي نفت گرايش مخازن  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي   3977  روزانه
     -  2  مهندسي نفت گرايش مخازن  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3978  روزانه

  پرديس فني  -  1  مهندسي نفت گرايش مخازن  دانشگاه تهران  3979  نوبت دوم

  )1(مهندسي كامپيوتر  -2354 
مهندسي مهندسي كامپيوتر گرايش   دانشگاه اراك  3980  روزانه

     -  5  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه اصفهان  3981  روزانه
     -  4  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه تربيت مدرس  3982  روزانه
     -  2  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه تربيت مدرس  3983  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بنياد مستضعفان بورسيه   -  1  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه تهران  3984  روزانه
  پرديس فني - ينرم افزار يها ستميس نهيزم -وتريكامپ يمهندس  -  5  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3985  روزانه
     -  3  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه شيراز  3986  روزانه
     -  4  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه صنعتي اصفهان  3987  روزانه
     -  2  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3988  روزانه
  كامپيوتر و فناوري اطالعاتمهندسي   -  3  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   3989  روزانه
  نرم افزار يمهندس شيگرا  -  7  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3990  روزانه
     -  4  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه فردوسي مشهد  3991  روزانه
  گرايش سيستمهاي نرم افزاري  -  8  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه كاشان  3992  روزانه
     -  2  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه يزد  3993  روزانه
     -  3  افزار نرم

گرايش مهندسي  مهندسي كامپيوتر  دانشگاه اصفهان  3994  نوبت دوم
     -  1  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه تربيت مدرس  3995  نوبت دوم
     -  1  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه تهران  3996  نوبت دوم
  پرديس فني - ينرم افزار يها ستميزمينه س-  وتريكامپ يمهندس  -  2  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه فردوسي مشهد  3997  نوبت دوم
  گرايش سيستمهاي نرم افزاري  -  3  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه كاشان  3998  نوبت دوم
     -  1  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه شيراز  3999  پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان   -  2  افزار نرم

مهندسي كامپيوتر گرايش مهندسي   دانشگاه فردوسي مشهد  4000  پرديس خودگردان
  سيستمهاي نرم افزاري  -  8  افزار نرم

  )2(مهندسي كامپيوتر  - 2355 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   دانشگاه اصفهان  4001  روزانه

  معماري كامپيوتر -مهندسي كامپيوتر  -  5  هاي كامپيوتري سيستم



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  63 صفحه فصل دوم  
 

  )2(كامپيوتر مهندسي  -2355ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   دانشگاه تهران  4002  روزانه
  پرديس فني - وتريكامپ يمعمار -  وتريكامپ يمهندس  -  5  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   كرمانشاه -دانشگاه رازي   4003  روزانه
     -  2  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   4004  روزانه
  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري  -  5  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   دانشگاه صنعتي اصفهان  4005  روزانه
  )سخت افزار(گرايش معماري كامپيوتر  -  1  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4006  روزانه
  وتريكامپ يدانشكده مهندس  -  3  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4007  روزانه
  مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات  -  1  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4008  روزانه
     -  6  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4009  روزانه
  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري  -  3  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   دانشگاه اصفهان  4010  نوبت دوم
  معماري كامپيوتر -مهندسي كامپيوتر  -  1  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   دانشگاه تهران  4011  نوبت دوم
  پرديس فني - وتريكامپ يمعمار -  وتريكامپ يمهندس  -  2  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4012  نوبت دوم
  وتريكامپ يدانشكده مهندس  -  2  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   4013  نوبت دوم
  مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات  -  1  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4014  نوبت دوم
     -  2  هاي كامپيوتري سيستم

كامپيوتر گرايش معماري مهندسي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   4015  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  هاي كامپيوتري سيستم

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4016  پرديس خودگردان
  پرديس جزيره كيش  -  2  هاي كامپيوتري سيستم

  )3(مهندسي كامپيوتر  -2356 
گرايش هوش  مهندسي كامپيوتر  دانشگاه اصفهان  4017  روزانه

     -  2  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه تبريز  4018  روزانه
     -  3  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه تهران  4019  روزانه
  پرديس فني  -  3  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه زنجان  4020  روزانه
     -  3  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه سمنان  4021  روزانه
     -  1  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه شاهرود  4022  روزانه
     -  4  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   4023  روزانه
     -  3  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه شيراز  4024  روزانه
     -  2  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه صنعتي اصفهان  4025  روزانه
     -  2  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4026  روزانه
  مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات  -  4  مصنوعي

كامپيوتر گرايش هوش مهندسي   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   4027  روزانه
     -  4  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4028  روزانه
     -  5  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4029  روزانه
  پژوهش محور -تهران   -  2  مصنوعي

كامپيوتر گرايش هوش  مهندسي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4030  روزانه
     -  4  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه كاشان  4031  روزانه
     -  1  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه يزد  4032  روزانه
     -  2  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه اصفهان  4033  نوبت دوم
     -  1  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   تبريزدانشگاه   4034  نوبت دوم
     -  3  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه تهران  4035  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه شاهرود  4036  نوبت دوم
     -  2  مصنوعي

گرايش هوش مهندسي كامپيوتر   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4037  نوبت دوم
  مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات  -  1  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه اصفهان  4038  پرديس خودگردان
     -  2  مصنوعي

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش   دانشگاه شاهرود  4039  پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  مصنوعي

  مهندسي مواد و متالورژي - 2359 
  پژوهش محور - خوردگي -مهندسي مواد  -  1  مهندسي مواد و متالورژي  پژوهشگاه صنعت نفت  4040  روزانه
     -  8  مهندسي مواد و متالورژي  مشكين دشت كرج -پژوهشگاه مواد و انرژي  4041  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  64 صفحه فصل دوم  
 

  مهندسي مواد و متالورژي -2359ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  2  مهندسي مواد و متالورژي  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   4042  روزانه
     -  4  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه تبريز  4043  روزانه
  ارائه توسط گروه آموزشي شناسايي  -  3  مهندسي مواد و متالورژي  تربيت مدرسدانشگاه   4044  روزانه
  گرايش خوردگي و پوشش و مهندسي سطح  -  3  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه تربيت مدرس  4045  روزانه
  گرايش سراميك  -  3  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه تربيت مدرس  4046  روزانه
 - بورسيه بنياد مستضعفان  -ارائه توسط گروه آموزشي شناسايي   -  1  مهندسي مواد و متالورژي  تربيت مدرسدانشگاه   4047  روزانه

  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند
  پرديس فني  -  8  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه تهران  4048  روزانه
     -  3  متالورژيمهندسي مواد و   سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   4049  روزانه
  كيها به جز سرام شيگرا هيكل  -  4  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه سمنان  4050  روزانه
  سطح يو پوشش و مهندس يخوردگ شيگرا  -  2  مهندسي مواد و متالورژي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4051  روزانه
  مواد يمهندس شيگرا  -  4  متالورژيمهندسي مواد و   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4052  روزانه
     -  5  مهندسي مواد و متالورژي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4053  روزانه
     -  8  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه شيراز  4054  روزانه
     -  8  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي اصفهان  4055  روزانه
     -  8  مهندسي مواد و متالورژي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4056  روزانه
  مواد يمهندس  -  3  مهندسي مواد و متالورژي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   4057  روزانه
     -  8  مهندسي مواد و متالورژي  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   4058  روزانه
     -  8  متالورژيمهندسي مواد و   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4059  روزانه
 - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا - يجوشكار نهيدر زم  -  1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4061  روزانه

  پژوهش محور
پژوهش  -شاهين شهر  -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  -  3  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4060  روزانه

  محور
 - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا -گرايش شكل دادن فلزات   -  1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4062  روزانه

  پژوهش محور
 - دفترچه  يدرانتها طيشرا - و حفاظت از مواد  يخوردگ شيگرا  -  1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4063  روزانه

  پژوهش محور -تهران 
 - تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا -ريخته گري  شيگرا  -  1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4064  روزانه

  پژوهش محور
پژوهش  -تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا - كيسرام شيگرا  -  1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4065  روزانه

  محور
 -دفترچه  يدرانتها طيشرا -و انتخاب مواد  ييشناسا شيگرا  -  3  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4066  روزانه

  پژوهش محور -شاهين شهر  -اصفهان 
 -دفترچه  يدرانتها طيشرا -و انتخاب مواد  ييشناسا شيگرا  -  1  متالورژيمهندسي مواد و   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4067  روزانه

  پژوهش محور -تهران 
     -  6  مهندسي مواد و متالورژي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4068  روزانه
     -  3  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه فردوسي مشهد  4069  روزانه
     -  5  مواد و متالورژيمهندسي   دانشگاه يزد  4070  روزانه
  پژوهش محور -پژوهشكده موادپيشرفته وانرژيهاي نو   -  2  مهندسي مواد و متالورژي  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  4071  روزانه

     -  2  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه تبريز  4072  نوبت دوم
  ارائه توسط گروه آموزشي شناسايي  -  1  متالورژيمهندسي مواد و   دانشگاه تربيت مدرس  4073  نوبت دوم
  گرايش خوردگي و پوشش و مهندسي سطح  -  1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه تربيت مدرس  4074  نوبت دوم
  گرايش سراميك  -  1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه تربيت مدرس  4075  نوبت دوم
  پرديس فني  -  3  متالورژيمهندسي مواد و   دانشگاه تهران  4076  نوبت دوم
  كيها به جز سرام شيگرا هيكل  -  2  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه سمنان  4077  نوبت دوم
     -  7  مهندسي مواد و متالورژي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4078  نوبت دوم
     -  2  مهندسي مواد و متالورژي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4079  نوبت دوم
     -  2  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه فردوسي مشهد  4080  نوبت دوم

  پرديس خودگردان البرز كرج -مهندسي مواد و متالورژي   -  5  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه تهران  4081  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  مهندسي مواد و متالورژي  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   4082  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -  كيها به جز سرام شيگرا هيكل  -  4  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه سمنان  4083  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  مهندسي مواد و متالورژي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4084  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه شيراز  4085  پرديس خودگردان
  محل تحصيل پرديس دانشگاه  -  8  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي اصفهان  4086  پرديس خودگردان
  پرديس جزيره كيش  -  7  مهندسي مواد و متالورژي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4087  پرديس خودگردان

     -  3  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه فردوسي مشهد  4088  خودگردانپرديس 

  )1(مهندسي شيمي  -2360 
  پژوهش محور - نديفرا يطراح شيگرا  -  1  مهندسي شيمي  كرج يجهاد دانشگاه -  يپژوهشكده توسعه صنايع شيمياي  4089  روزانه
     -  8  مهندسي شيمي  دانشگاه اراك  4090  روزانه
     -  5  مهندسي شيمي  دانشگاه اصفهان  4091  روزانه
     -  2  مهندسي شيمي  دانشگاه تبريز  4092  روزانه
  طراحي، شبيه سازي و كنترل فرايندها  -  4  مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس  4093  روزانه
  گرايش پديده هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي  -  4  مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس  4094  روزانه
  گرايش ترموديناميك، سينتيك و طراحي راكتورهاي شيميايي  -  4  مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس  4095  روزانه
بورسيه بنياد  -گرايش پديده هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي   -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس  4096  روزانه

  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - مستضعفان 
 - گرايش ترموديناميك، سينتيك و طراحي راكتورهاي شيميايي   -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس  4097  روزانه

  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان 
بورسيه بنياد  -گرايش طراحي، شبيه سازي و كنترل فرايندها   -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس  4098  روزانه

  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - مستضعفان 
  پرديس فني  -  4  مهندسي شيمي  دانشگاه تهران  4099  روزانه
     -  3  مهندسي شيمي  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   4100  روزانه
  گرايش ترموسنتيك وكاتاليست  -  1  مهندسي شيمي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   4101  روزانه
  گرايش طراحي فرآيند  -  2  مهندسي شيمي  كرمانشاه -رازي دانشگاه   4102  روزانه
     -  7  مهندسي شيمي  دانشگاه سمنان  4103  روزانه
     -  8  مهندسي شيمي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   4104  روزانه
     -  4  مهندسي شيمي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4105  روزانه
     -  8  شيميمهندسي   دانشگاه شيراز  4106  روزانه
  پديده هاي انتقال - مهندسي شيمي   -  5  مهندسي شيمي  دانشگاه صنعت نفت  4107  روزانه
     -  6  مهندسي شيمي  دانشگاه صنعتي اصفهان  4108  روزانه
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)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  65 صفحه فصل دوم  
 

  )1(مهندسي شيمي  -2360ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
پذيرش ظرفيت 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  5  مهندسي شيمي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4109  روزانه
  نانوتكنولوژي  -  2  مهندسي شيمي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4110  روزانه
انتقال  يها دهيو پد ستيو كاتال كينتيترموس يتخصص يها نهيزم  -  4  مهندسي شيمي  دانشگاه صنعتي بابل  4111  روزانه

  يجداساز يو فرآيندها
     -  6  مهندسي شيمي  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   4112  روزانه
     -  5  مهندسي شيمي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4113  روزانه
 -تهران  -دفترچه  يدرانتها طيشرا - نديفرا يطراح شيگرا  -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4114  روزانه

  پژوهش محور
  فاقد گرايش  -  8  مهندسي شيمي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4115  روزانه
     -  8  مهندسي شيمي  دانشگاه فردوسي مشهد  4116  روزانه
     -  8  مهندسي شيمي  دانشگاه كاشان  4117  روزانه
  پيشرفته - مهندسي شيمي   -  5  مهندسي شيمي  دانشگاه ياسوج  4118  روزانه

     -  2  مهندسي شيمي  دانشگاه اصفهان  4119  نوبت دوم
     -  2  مهندسي شيمي  دانشگاه تبريز  4120  نوبت دوم
  طراحي، شبيه سازي و كنترل فرايندها  -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس  4121  نوبت دوم
  انتقال و فرايندهاي جداسازيگرايش پديده هاي   -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس  4122  نوبت دوم
  گرايش ترموديناميك، سينتيك و طراحي راكتورهاي شيميايي  -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه تربيت مدرس  4123  نوبت دوم
  پرديس فني  -  2  مهندسي شيمي  دانشگاه تهران  4124  نوبت دوم
     -  3  مهندسي شيمي  دانشگاه سمنان  4125  نوبت دوم
     -  4  مهندسي شيمي  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه   4126  نوبت دوم
     -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه صنعتي اصفهان  4127  نوبت دوم
     -  5  مهندسي شيمي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4128  نوبت دوم
  نانوتكنولوژي  -  1  مهندسي شيمي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4129  نوبت دوم
  ستيو كاتال كينتيترموس يتخصص نهيزم  -  1  مهندسي شيمي  دانشگاه صنعتي بابل  4130  نوبت دوم
     -  2  مهندسي شيمي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4131  نوبت دوم
     -  2  مهندسي شيمي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4132  نوبت دوم
     -  5  مهندسي شيمي  دانشگاه فردوسي مشهد  4133  نوبت دوم

     -  2  مهندسي شيمي  دانشگاه كاشان  4134  دومنوبت 
     -  5  مهندسي شيمي  دانشگاه اصفهان  4135  پرديس خودگردان
  خودگردان دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  1  -  مهندسي شيمي  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   4136  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -گرايش طراحي فرآيند   -  1  مهندسي شيمي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   4137  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه - يجداساز يندهايفرآ شيگرا  -  2  مهندسي شيمي  دانشگاه سمنان  4138  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  مهندسي شيمي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   4139  پرديس خودگردان

  )2(مهندسي شيمي  - 2361 
     -  2  مهندسي پليمر  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   4140  روزانه
     -  2  مهندسي پليمر  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4141  روزانه

     -  1  مهندسي پليمر  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4142  نوبت دوم

  )3(مهندسي شيمي  -2362 
  پژوهش محور -مهندسي شيمي گرايش محيط زيست   -  1  شيمي گرايش محيط زيستمهندسي   پژوهشگاه صنعت نفت  4143  روزانه
     -  4  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي  دانشگاه تربيت مدرس  4144  روزانه
  پرديس فني  -  3  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي  دانشگاه تهران  4145  روزانه
     -  4  بيوتكنولوژيمهندسي شيمي گرايش   دانشگاه صنعتي بابل  4146  روزانه
     -  3  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4147  روزانه

     -  1  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي  دانشگاه تربيت مدرس  4148  نوبت دوم
  پرديس فني  -  1  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي  دانشگاه تهران  4149  نوبت دوم
     -  1  مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4150  نوبت دوم

  )1(علوم و فناوري نانو  - 2363 
  گرايش نانو مواد - فناوري نانو  -  7  علوم و فناوري نانو گرايش نانومواد  دانشگاه تربيت مدرس  4151  روزانه
  پرديس فني -مهندسي مواد  - نانوفناوري   -  3  علوم و فناوري نانو گرايش نانومواد  دانشگاه تهران  4152  روزانه
  پرديس فني -  يميش يمهندس -  ينانوفناور  -  3  علوم و فناوري نانو گرايش نانوشيمي  دانشگاه تهران  4153  روزانه
     -  1  علوم و فناوري نانو گرايش نانومواد  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4154  روزانه
     -  4  علوم و فناوري نانو گرايش نانومواد  دانشگاه صنعتي اصفهان  4155  روزانه

  -  3  علوم و فناوري نانو گرايش نانومواد  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4156  روزانه
شدگان  پذيرفته-پژوهشكده علوم و فناوري نانو  -نانو فناوري 

تحصيل نموده و در مدرك  يتخصص يها نهيتوانند در كليه زم مي
  .شود ذكر نمي يتخصص نهيدكتري زم

  گرايش نانو مواد - فناوري نانو  -  1  علوم و فناوري نانو گرايش نانومواد  دانشگاه تربيت مدرس  4157  نوبت دوم
  پرديس فني -مهندسي مواد  - نانوفناوري   -  1  علوم و فناوري نانو گرايش نانومواد  دانشگاه تهران  4158  نوبت دوم
  پرديس فني - مهندسي شيمي  - نانوفناوري   -  1  فناوري نانو گرايش نانوشيميعلوم و   دانشگاه تهران  4159  نوبت دوم

  )2(علوم و فناوري نانو  -2364 
علوم و فناوري نانو گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  4160  روزانه

  گرايش نانو الكترونيك - فناوري نانو  -  4  نانوالكترونيك

نانو گرايش علوم و فناوري   دانشگاه تربيت مدرس  4161  روزانه
موسسه  -بورسيه بنياد مستضعفان  -نانو الكترونيك  -فناوري نانو   -  1  نانوالكترونيك

  تحقيق و توسعه نوين دانشمند
علوم و فناوري نانو گرايش   دانشگاه تهران  4162  روزانه

  پرديس فني -مهندسي الكترونيك  - نانوفناوري   -  3  نانوالكترونيك

علوم و فناوري نانو گرايش   تهران -شريف دانشگاه صنعتي   4163  روزانه
  -  1  نانوالكترونيك

شدگان  پذيرفته -پژوهشكده علوم و فناوري نانو -نانو فناوري 
تحصيل نموده و در مدرك  يتخصص يها نهيتوانند در كليه زم مي

  .شود ذكر نمي يتخصص نهيدكتري زم
علوم و فناوري نانو گرايش   دانشگاه كاشان  4164  روزانه

     -  3  نانوالكترونيك

علوم و فناوري نانو گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  4165  نوبت دوم
  گرايش نانو الكترونيك - فناوري نانو  -  1  نانوالكترونيك

علوم و فناوري نانو گرايش   دانشگاه تهران  4166  نوبت دوم
  پرديس فني - كيالكترون يمهندس -  ينانوفناور  -  1  نانوالكترونيك

علوم و فناوري نانو گرايش   دانشگاه كاشان  4167  نوبت دوم
     -  1  نانوالكترونيك



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  66 صفحه فصل دوم  
 

  )1( اي هستهمهندسي  -2365 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  اي هستهبورسيه پژوهشگاه علوم و فنون   -  3  كاربردپرتوها گرايش اي هسته مهندسي  ياتم يسازمان انرژ -اي هستهپژوهشگاه علوم و فنون   4168  روزانه
     -  2  كاربردپرتوها گرايش اي هسته مهندسي  دانشگاه اصفهان  4169  روزانه
     -  3  كاربردپرتوها گرايش اي هسته مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4170  روزانه

  -  1  كاربردپرتوها گرايش اي هسته مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4171  روزانه
 -رشته شكافت و كاربرد پرتوها  شيگرا اي هسته يمهندس

فارغ  "اي هسته يمهندس" يشدگان با مدرك دكتر رفتهيپذ
  خواهند شد ليالتحص

     -  1  كاربردپرتوها گرايش اي هسته مهندسي  دانشگاه اصفهان  4172  نوبت دوم

  )2( اي هستهمهندسي  -2366 
  اي هستهبورسيه پژوهشگاه علوم و فنون   -  3  گرايش راكتور اي هستهمهندسي   ياتم يسازمان انرژ -اي هستهپژوهشگاه علوم و فنون   4173  روزانه
  اي هستهبورسيه پژوهشگاه علوم و فنون   -  3 سوخت چرخه گرايش اي هسته مهندسي  ياتم يسازمان انرژ -اي هستهپژوهشگاه علوم و فنون   4174  روزانه
     -  2  گرايش راكتور اي هستهمهندسي   دانشگاه اصفهان  4175  روزانه
     -  3  گرايش راكتور اي هستهمهندسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   4176  روزانه
     -  3  گرايش راكتور اي هستهمهندسي   دانشگاه شيراز  4177  روزانه
     -  2  گرايش راكتور اي هستهمهندسي   تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   4178  روزانه
  يا هسته يمهندس  -  2  گرايش راكتور اي هستهمهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4179  روزانه

     -  1  گرايش راكتور اي هستهمهندسي   دانشگاه اصفهان  4180  نوبت دوم
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  گرايش راكتور اي هستهمهندسي   دانشگاه شيراز  4181  پرديس خودگردان

  )3( اي هستهمهندسي  -2367 
     -  2  پرتوپزشكي گرايش اي هسته مهندسي  دانشگاه اصفهان  4182  روزانه
     -  2  پرتوپزشكي گرايش اي هسته مهندسي  دانشگاه شيراز  4183  روزانه
     -  1  پرتوپزشكي گرايش اي هسته مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4184  روزانه

     -  1  پرتوپزشكي گرايش اي هسته مهندسي  دانشگاه اصفهان  4185  نوبت دوم
     -  2  پرتوپزشكي گرايش اي هسته مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4186  نوبت دوم

  خودگردان دانشگاهپرديس   -  2  پرتوپزشكي گرايش اي هسته مهندسي  دانشگاه شيراز  4187  پرديس خودگردان

  )4( اي هستهمهندسي  -2369 
     -  2  گرايش گداخت اي هستهمهندسي   دانشگاه اصفهان  4188  روزانه
     -  3  گرايش گداخت اي هستهمهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4189  روزانه

     -  1  گرايش گداخت اي هستهمهندسي   دانشگاه اصفهان  4190  نوبت دوم

  )1(مهندسي نساجي  -2370 
مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي   دانشگاه صنعتي اصفهان  4191  روزانه

     -  4  نساجي

مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4192  روزانه
     -  2  نساجي

مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4193  روزانه
در  شرفتهيپ يها يمحل اجرا پژوهش پژوهشكده مواد و فناور  -  1  نساجي

  ينساج
مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي   دانشگاه يزد  4194  روزانه

     -  6  نساجي

مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي   دانشگاه صنعتي اصفهان  4195  نوبت دوم
     -  2  نساجي

نساجي گرايش تكنولوژي مهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4196  نوبت دوم
     -  1  نساجي

مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي   دانشگاه يزد  4197  نوبت دوم
     -  6  نساجي

  )2(مهندسي نساجي  - 2371 
مهندسي نساجي گرايش شيمي   دانشگاه صنعتي اصفهان  4198  روزانه

     -  4  نساجي و علوم الياف

مهندسي نساجي گرايش شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4199  روزانه
     -  6  نساجي و علوم الياف

مهندسي نساجي گرايش شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4200  روزانه
  نانوتكنولوژي  -  2  نساجي و علوم الياف

مهندسي نساجي گرايش شيمي   دانشگاه صنعتي اصفهان  4201  نوبت دوم
     -  2  نساجي و علوم الياف

مهندسي نساجي گرايش شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4202  نوبت دوم
     -  2  نساجي و علوم الياف

مهندسي نساجي گرايش شيمي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4203  نوبت دوم
  نانوتكنولوژي  -  1  نساجي و علوم الياف

 ITمهندسي فناوري اطالعات  -2372 
 يجهاد دانشگاه -اطالعات و ارتباطات  يپژوهشكده فناور  4204  روزانه

  پژوهش محور  -  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   تهران
  يوتريكامپ يشبكه ها  -  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه اروميه  4205  روزانه
  گرايش امنيت اطالعات  -  IT  2مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه اصفهان  4206  روزانه
  ياطالعات يستمهايس تيريمد شيگرا  -  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   تربيت مدرسدانشگاه   4207  روزانه
 -  يوتريكامپ يشبكه ها - ITمهندسي فناوري اطالعات   -  IT  2مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه تهران  4208  روزانه

  دانشكده علوم و فنون نوين
 - ياطالعات يستمهايس تيريمد - ITمهندسي فناوري اطالعات   -  IT  2مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه تهران  4209  روزانه

  دانشكده علوم و فنون نوين
  پرديس فني -اطالعات  يفناور -  وتريكامپ يمهندس  -  IT  3مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه تهران  4210  روزانه
     -  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   4211  روزانه
  شبكه هاي كامپيوتري  -  IT  3مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه صنعتي شيراز  4212  روزانه
  كيتجارت الكترون -اطالعات  يفناور يمهندس  -  IT  4مهندسي فناوري اطالعات   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4213  روزانه
  اطالعات يفناور شيگرا  -  IT  6مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه قم  4214  روزانه

 -  يوتريكامپ يشبكه ها - ITمهندسي فناوري اطالعات   -  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه تهران  4215  نوبت دوم
  دانشكده علوم و فنون نوين



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(ها  جدول كدرشته محل  67 صفحه فصل دوم  
 

 ITمهندسي فناوري اطالعات  -2372ادامه 

كدرشته   دوره تحصيلي
  نام رشته گرايش  مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل نام دانشگاه يا  محل

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
 - ياطالعات يستمهايس تيريمد - ITمهندسي فناوري اطالعات   -  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه تهران  4216  نوبت دوم

  دانشكده علوم و فنون نوين
  پرديس فني -اطالعات  يفناور -  وتريكامپ يمهندس  -  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   دانشگاه تهران  4217  نوبت دوم
     -  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   4218  نوبت دوم

  مهندسي سيستم هاي انرژي -2373 
دانشكده  -انرژي و محيط زيست -سيستم هاي انرژي مهندسي   -  2  مهندسي سيستم هاي انرژي  دانشگاه تهران  4219  روزانه

  محيط زيست تهران
     -  1  مهندسي سيستم هاي انرژي  تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   4220  روزانه
  يانرژ يها ستميس يمهندس  -  2  مهندسي سيستم هاي انرژي  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   4221  روزانه

دانشكده  -انرژي و محيط زيست -مهندسي سيستم هاي انرژي   -  1  مهندسي سيستم هاي انرژي  دانشگاه تهران  4222  نوبت دوم
  محيط زيست تهران



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  68 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، دوم نوبت: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  كشاورزي و منابع طبيعيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -4جدول شماره 

  )1(مجموعه محيط زيست  - 2401
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  شهرستان نور  -  5  هاي محيط زيست آلودگي  دانشگاه تربيت مدرس  4223  روزانه
     -  3  هاي محيط زيست آلودگي  دانشگاه صنعتي اصفهان  4224  روزانه

  شهرستان نور  -  1  هاي محيط زيست آلودگي  دانشگاه تربيت مدرس  4225  نوبت دوم

  )2(مجموعه محيط زيست  -2402 
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  محيط زيست گرايش تنوع زيستي  دانشگاه تهران  4226  روزانه
     -  3  محيط زيست گرايش تنوع زيستي  دانشگاه صنعتي اصفهان  4227  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  محيط زيست گرايش تنوع زيستي  دانشگاه تهران  4228  نوبت دوم

  )3(مجموعه محيط زيست  -2403 
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  آمايش محيط زيست  دانشگاه تهران  4229  روزانه
     -  4  آمايش محيط زيست  دانشگاه صنعتي اصفهان  4230  روزانه
     -  2  آمايش محيط زيست  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4231  روزانه
     -  3  آمايش محيط زيست  ماليردانشگاه   4232  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  آمايش محيط زيست  دانشگاه تهران  4233  نوبت دوم
     -  2  آمايش محيط زيست  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4234  نوبت دوم

  مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم -2404 
مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه اروميه  4235  روزانه

     -  2  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه اروميه  4236  روزانه
     -  2  فناوري پس از برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4237  روزانه
  كشاورزيمكانيك ماشين هاي   -  2  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4238  روزانه
  مكانيك ماشين هاي كشاورزي  -  1  فناوري پس از برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تبريز  4239  روزانه
     -  1  هاي كشاورزي طراحي ماشين

بيوسيستم گرايش مهندسي مكانيك   دانشگاه تبريز  4240  روزانه
     -  1  هاي تجديد پذير انرژي

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تبريز  4241  روزانه
     -  1  فناوري پس از برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  4242  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  3  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  4243  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  2  هاي تجديد پذير انرژي

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  4244  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  1  فناوري پس از برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تهران  4245  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تهران  4246  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  هاي تجديد پذير انرژي

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تهران  4247  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  فناوري پس از برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه شهركرد  4248  روزانه
     -  1  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه شهركرد  4249  روزانه
     -  1  هاي تجديد پذير انرژي

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه شهركرد  4250  روزانه
     -  1  فناوري پس از برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4251  روزانه
  يكشاورز يها نيماش يطراح  -  1  هاي كشاورزي طراحي ماشين

بيوسيستم گرايش مهندسي مكانيك   دانشگاه صنعتي اصفهان  4252  روزانه
     -  3  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4253  روزانه
     -  5  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4254  روزانه
     -  2  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4255  روزانه
     -  2  فناوري پس از برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تبريز  4257  نوبت دوم
     -  1  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تبريز  4258  نوبت دوم
     -  1  هاي تجديد پذير انرژي

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تبريز  4259  نوبت دوم
     -  1  فناوري پس از برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  4260  نوبت دوم
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  1  فناوري پس از برداشت

بيوسيستم گرايش  مهندسي مكانيك  دانشگاه تهران  4261  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تهران  4262  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  هاي تجديد پذير انرژي

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه تهران  4263  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  از برداشت فناوري پس
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)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  69 صفحه فصل دوم  
 

  مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم -2404 ادامه
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

مكانيك بيوسيستم گرايش مهندسي   دانشگاه فردوسي مشهد  4264  نوبت دوم
     -  2  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4265  نوبت دوم
     -  1  هاي كشاورزي طراحي ماشين

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4266  نوبت دوم
     -  1  فناوري پس از برداشت

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4267  پرديس خودگردان
     -  5  هاي كشاورزي طراحي ماشين

  مكانيزاسيون كشاورزي -2405 
مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   دانشگاه تبريز  4268  روزانه

     -  1  انرژي در كشاورزي

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   دانشگاه تبريز  4269  روزانه
     -  1  كشاورزي دقيق

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   دانشگاه تبريز  4270  روزانه
     -  1  برداشت محصوالت كشاورزي

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   دانشگاه تبريز  4271  روزانه
     -  1  مهندسي پس از برداشت

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   دانشگاه تهران  4272  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  انرژي در كشاورزي

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4273  روزانه
  شيبدون گرا يكشاورز ونيزاسيمكان  -  5  مهندسي پس از برداشت

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   دانشگاه تبريز  4274  نوبت دوم
     -  1  انرژي در كشاورزي

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   تبريزدانشگاه   4275  نوبت دوم
     -  1  كشاورزي دقيق

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   دانشگاه تبريز  4276  نوبت دوم
     -  1  برداشت محصوالت كشاورزي

مكانيزاسيون كشاورزي گرايش   دانشگاه تبريز  4277  نوبت دوم
     -  1  مهندسي پس از برداشت

كشاورزي گرايش  مكانيزاسيون  دانشگاه تهران  4278  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  انرژي در كشاورزي

  )1(مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز  -2406 
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه تبريز  4279  روزانه

     -  1  سبزيكاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4280  روزانه
  علوم باغباني  -  2  سبزيكاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   4281  روزانه
  يعلوم باغبان  -  2  سبزيكاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4282  روزانه
     -  2  فيزيولوژي و اصالح سبزي

باغباني و فضاي سبز گرايش علوم   رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  4283  روزانه
  يعلوم باغبان  -  1  سبزيكاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه تبريز  4284  نوبت دوم
     -  1  سبزيكاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4285  نوبت دوم
     -  1  فيزيولوژي و اصالح سبزي

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   فردوسي مشهد دانشگاه  4286  پرديس خودگردان
     -  2  سبزيكاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   4287  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -  يعلوم باغبان  -  2  سبزيكاري

  )2(مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز  - 2407 
باغباني و فضاي سبز گرايش علوم   دانشگاه اروميه  4288  روزانه

     -  4  ميوه كاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4289  روزانه
  يعلوم باغبان  -  4  فيزيولوژي و اصالح ميوه

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه تبريز  4290  روزانه
     -  1  ميوه كاري

باغباني و فضاي سبز گرايش علوم   دانشگاه تهران  4291  روزانه
پرديس  - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه   -  3  فيزيولوژي و اصالح ميوه

  كشاورزي ومنابع طبيعي كرج
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه زنجان  4292  روزانه

  فيزيولوژي واصالح درختان ميوه  -  2  فيزيولوژي و اصالح ميوه

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4293  روزانه
  علوم باغباني  -  3  ميوه كاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   4294  روزانه
  يعلوم باغبان  -  2  ميوه كاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4295  روزانه
     -  2  اصالح ميوهفيزيولوژي و 

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4296  روزانه
  پس از برداشت يولوژيزيف -  يعلوم باغبان  -  3  فيزيولوژي و اصالح ميوه

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4297  روزانه
  وهيو اصالح م يولوژيزيف - يباغبانلوم   -  3  فيزيولوژي و اصالح ميوه

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  4298  روزانه
  يعلوم باغبان  -  3  فيزيولوژي و اصالح ميوه

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه تبريز  4299  نوبت دوم
     -  1  ميوه كاري

باغباني و فضاي سبز گرايش علوم   دانشگاه تهران  4300  نوبت دوم
پرديس  - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه   -  1  فيزيولوژي و اصالح ميوه

  كشاورزي ومنابع طبيعي كرج
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه زنجان  4301  نوبت دوم

  وهيو اصالح درختان م يولوزيزيف  -  1  فيزيولوژي و اصالح ميوه
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)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  70 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز  - 2407ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4302  نوبت دوم
  باغبانيعلوم   -  2  ميوه كاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4303  نوبت دوم
     -  1  فيزيولوژي و اصالح ميوه

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4304  نوبت دوم
  پس از برداشت يولوژيزيف -  يعلوم باغبان  -  1  فيزيولوژي و اصالح ميوه

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4305  دومنوبت 
  وهيو اصالح م يولوژيزيف -  يعلوم باغبان  -  1  فيزيولوژي و اصالح ميوه

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4306  پرديس خودگردان
     -  3  ميوه كاري

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   4307  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -  يعلوم باغبان  -  2  ميوه كاري

  )3(مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز  -2408 
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه تهران  4308  روزانه

 - ينتيز اهانيعلوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصالح گل و گ  -  3  گياهان زينتي
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه زنجان  4309  روزانه
     -  1  گياهان زينتي

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4310  روزانه
  علوم باغباني  -  2  گياهان زينتي

سبز گرايش علوم باغباني و فضاي   رشت -دانشگاه گيالن   4311  روزانه
  يعلوم باغبان  -  3  گياهان زينتي

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   خرم آباد - دانشگاه لرستان   4312  روزانه
     -  4  گياهان زينتي

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4313  روزانه
     -  2  گياهان زينتي

باغباني و فضاي سبز گرايش علوم   دانشگاه تهران  4314  نوبت دوم
 - ينتيز اهانيعلوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصالح گل و گ  -  1  گياهان زينتي

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4315  نوبت دوم

     -  1  گياهان زينتي

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   فردوسي مشهددانشگاه   4316  پرديس خودگردان
     -  2  گياهان زينتي

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   رشت -دانشگاه گيالن   4317  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه -  يعلوم باغبان  -  3  گياهان زينتي

  )4(مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز  -2409 
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه اروميه  4318  روزانه

     -  3  گياهان دارويي

  دانشگاه تهران  4319  روزانه
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش 

فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي و 
  ادويه و نوشابه اي

و  يا هيادو, ييدارو اهانيو اصالح گ يولوژيزيف -يعلوم باغبان  -  3
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج -  يعطر

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4320  روزانه
  علوم باغباني  -  2  گياهان دارويي

  دانشگاه تهران  4321  نوبت دوم
علوم باغباني و فضاي سبز گرايش 

فيزيولوژي و اصالح گياهان دارويي و 
  ادويه و نوشابه اي

و  يا هيادو, ييدارو اهانيو اصالح گ يولوژيزيف -يعلوم باغبان  -  1
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج -  يعطر

علوم باغباني و فضاي سبز گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4322  پرديس خودگردان
     -  2  گياهان دارويي

  باغبانيبيوتكنولوژي و ژنتيك ملكولي محصوالت مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز ـ  -2411 
بيوتكنولوژي و ژنتيك ملكولي   دانشگاه تهران  4323  روزانه

محصوالت  يمولكول كيو ژنت يوتكنولوژيعلوم باغباني گرايش ب  -  2  محصوالت باغباني
  پرديس ابوريحان ورامين -  يباغبان

بيوتكنولوژي و ژنتيك ملكولي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4324  روزانه
محصوالت  يمولكول كيو ژنت يوتكنولوژيعلوم باغباني گرايش ب  -  2  محصوالت باغباني

  يباغبان
بيوتكنولوژي و ژنتيك ملكولي   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4325  روزانه

محصوالت  يمولكول كيو ژنت يوتكنولوژيعلوم باغباني گرايش ب  -  2  محصوالت باغباني
  يباغبان

و ژنتيك ملكولي بيوتكنولوژي   دانشگاه تهران  4326  نوبت دوم
محصوالت  يمولكول كيو ژنت يوتكنولوژيعلوم باغباني گرايش ب  -  1  محصوالت باغباني

  پرديس ابوريحان ورامين -  يباغبان
بيوتكنولوژي و ژنتيك ملكولي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4327  نوبت دوم

محصوالت  يمولكول كيو ژنت يوتكنولوژيعلوم باغباني گرايش ب  -  1  محصوالت باغباني
  يباغبان

بيوتكنولوژي و ژنتيك ملكولي   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4328  نوبت دوم
     -  1  محصوالت باغباني

  )1(مجموعه علوم و صنايع غذايي  -2412 
علوم و صنايع غذايي گرايش   مشهد - يپژوهشكده علوم و صنايع غذاي  4329  روزانه

  محور پژوهش  -  2  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه اروميه  4330  روزانه
     -  5  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  4331  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  5  تكنولوژي مواد غذايي

غذايي گرايش علوم و صنايع   دانشگاه تربيت مدرس  4332  روزانه
بورسيه بنياد  -كرج -دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  1  تكنولوژي مواد غذايي

  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - مستضعفان 
علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه تهران  4333  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه شيراز  4334  روزانه
     -  3  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه صنعتي اصفهان  4335  روزانه
     -  4  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4336  روزانه
     -  5  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4337  روزانه
     -  2  تكنولوژي مواد غذايي



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  71 صفحه فصل دوم  
 

  )1(مجموعه علوم و صنايع غذايي  -2412ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4338  روزانه
     -  3  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  4340  نوبت دوم
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  5  تكنولوژي مواد غذايي

صنايع غذايي گرايش  علوم و  دانشگاه تهران  4341  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4342  نوبت دوم
     -  2  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4343  نوبت دوم
     -  2  غذاييتكنولوژي مواد 

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4344  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  تكنولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4345  پرديس خودگردان
     -  3  تكنولوژي مواد غذايي

  )2(مجموعه علوم و صنايع غذايي  -2413 
علوم و صنايع غذايي گرايش   مشهد - يپژوهشكده علوم و صنايع غذاي  4346  روزانه

  پژوهش محور  -  2  ميكروبيولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه تبريز  4347  روزانه
     -  1  ميكروبيولوژي مواد غذايي

و صنايع غذايي گرايش علوم   دانشگاه شيراز  4348  روزانه
     -  3  ميكروبيولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه صنعتي اصفهان  4349  روزانه
     -  2  ميكروبيولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4350  روزانه
     -  1  ميكروبيولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4351  روزانه
     -  3  ميكروبيولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه تبريز  4352  نوبت دوم
     -  1  ميكروبيولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه صنعتي اصفهان  4353  نوبت دوم
     -  1  ميكروبيولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4354  نوبت دوم
     -  2  ميكروبيولوژي مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4355  پرديس خودگردان
     -  3  ميكروبيولوژي مواد غذايي

  )3(مجموعه علوم و صنايع غذايي  -2414 
علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   مشهد - يغذاي پژوهشكده علوم و صنايع  4356  روزانه

  پژوهش محور  -  2  مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   دانشگاه تبريز  4357  روزانه
     -  1  مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   دانشگاه تهران  4358  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4359  روزانه
     -  2  مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  4360  روزانه
     -  3  مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   دانشگاه تبريز  4361  نوبت دوم
     -  1  مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   دانشگاه تهران  4362  دومنوبت 
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4363  نوبت دوم
     -  2  مواد غذايي

گرايش شيمي علوم و صنايع غذايي   دانشگاه فردوسي مشهد  4364  نوبت دوم
     -  2  مواد غذايي

علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي   دانشگاه فردوسي مشهد  4365  پرديس خودگردان
     -  3  مواد غذايي

  )4(مجموعه علوم و صنايع غذايي  -2415 
  پژوهش محور - ييغذا عيصنا يمهندس  -  2  مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  مشهد - يپژوهشكده علوم و صنايع غذاي  4366  روزانه
     -  2  مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  دانشگاه صنعتي اصفهان  4367  روزانه
     -  4  مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4368  روزانه
     -  3  مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  دانشگاه فردوسي مشهد  4369  روزانه

     -  1  مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  دانشگاه صنعتي اصفهان  4370  دومنوبت 
     -  2  مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4371  نوبت دوم
     -  2  مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  دانشگاه فردوسي مشهد  4372  نوبت دوم

  پرديس خودگردان ارس  -  3  مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  دانشگاه تهران  4373  پرديس خودگردان
     -  3  مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  دانشگاه فردوسي مشهد  4374  پرديس خودگردان

  اقتصاد كشاورزي -2416 
 - يو توسعه كشاورز استيس شيگرا -ياقتصاد كشاورز  -  3  سياست و توسعه كشاورزي  دانشگاه تربيت مدرس  4375  روزانه

  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران
 -  ستيز طيو مح يعياقتصاد منابع طب شيگرا -ياقتصاد كشاورز  -  3  زيست اقتصاد منابع طبيعي و محيط  دانشگاه تربيت مدرس  4376  روزانه

  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران
اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي   دانشگاه تهران  4377  روزانه

و محيط  يعيگرايش اقتصاد منابع طب ياقتصاد كشاورز يمهندس  -  3  كشاورزي
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج -زيست 

محصوالت  يابيگرايش بازار ياقتصاد كشاورز يمهندس  -  3  بازاريابي محصوالت كشاورزي  دانشگاه تهران  4378  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج - يكشاورز

  



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  72 صفحه فصل دوم  
 

  اقتصاد كشاورزي -2416 ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4379  روزانه
     -  1  كشاورزي

     -  3  زيست اقتصاد منابع طبيعي و محيط  دانشگاه شيراز  4380  روزانه
اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4381  روزانه

     -  2  كشاورزي
     -  2  بازاريابي محصوالت كشاورزي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4382  روزانه
     -  2  زيست اقتصاد منابع طبيعي و محيط  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4383  روزانه
اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي   دانشگاه فردوسي مشهد  4384  روزانه

     -  3  كشاورزي

 - يو توسعه كشاورز استيس شيگرا -ياقتصاد كشاورز  -  1  سياست و توسعه كشاورزي  دانشگاه تربيت مدرس  4385  نوبت دوم
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران

 -  ستيز طيو مح يعياقتصاد منابع طب شيگرا -ياقتصاد كشاورز  -  1  زيست اقتصاد منابع طبيعي و محيط  دانشگاه تربيت مدرس  4386  نوبت دوم
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران

اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي   تهراندانشگاه   4387  نوبت دوم
و محيط  يعيگرايش اقتصاد منابع طب ياقتصاد كشاورز يمهندس  -  1  كشاورزي

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج -زيست 
محصوالت  يابيگرايش بازار ياقتصاد كشاورز يمهندس  -  1  بازاريابي محصوالت كشاورزي  دانشگاه تهران  4388  نوبت دوم

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج - يكشاورز
اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي   دانشگاه فردوسي مشهد  4389  نوبت دوم

     -  2  كشاورزي

 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   4390  پيام نور
     -  5  سياست و توسعه كشاورزي  تهران

اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4391  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  كشاورزي

اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4392  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  كشاورزي

مديريت واحدهاي اقتصاد توليد و   دانشگاه فردوسي مشهد  4393  پرديس خودگردان
     -  3  كشاورزي

  )1( مجموعه چوب شناسي و صنايع چوب -2418 
چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه تربيت مدرس  4394  روزانه

  شهرستان نور -چند سازه چوب  يفراورده ها  -  3  فرآورده هاي چند سازه چوب

چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه تهران  4395  روزانه
پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي  -فرآورده هاي چند سازه چوب   -  3  فرآورده هاي چند سازه چوب

  كرج
چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4396  روزانه

     -  1  فرآورده هاي چند سازه چوب

گرايش چوب شناسي و صنايع چوب   دانشگاه تربيت مدرس  4397  نوبت دوم
  شهرستان نور -چند سازه چوب  يفراورده ها  -  1  فرآورده هاي چند سازه چوب

چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه تهران  4398  نوبت دوم
پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي  -فرآورده هاي چند سازه چوب   -  1  فرآورده هاي چند سازه چوب

  كرج
چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و   4399  نوبت دوم

     -  1  فرآورده هاي چند سازه چوب

  )2( مجموعه چوب شناسي و صنايع چوب -2419 
چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه تهران  4400  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج -صنايع خمير و كاغذ   -  3  صنايع خمير و كاغذ

چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4401  روزانه
     -  3  صنايع خمير و كاغذ

چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه تهران  4402  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج -صنايع خمير و كاغذ   -  1  صنايع خمير و كاغذ

چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم   4403  نوبت دوم
     -  1  صنايع خمير و كاغذ

  )1(مجموعه علوم خاك  -2420 
علوم خاك گرايش بيولوژي و   دانشگاه تهران  4404  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  تكنولوژي خاك

بيولوژي و علوم خاك گرايش   دانشگاه فردوسي مشهد  4405  روزانه
     -  2  تكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و   رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  4406  روزانه
  علوم خاك  -  1  تكنولوژي خاك

علوم خاك گرايش بيولوژي و   دانشگاه تهران  4407  نوبت دوم
     -  1  تكنولوژي خاك

  )2(مجموعه علوم خاك  -2421 
علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4408  روزانه

  يخاك شناس  -  1  خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   دانشگاه تبريز  4409  روزانه
     -  1  خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   دانشگاه تهران  4410  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  خاك

فيزيك و حفاظت  علوم خاك گرايش  دانشگاه زنجان  4411  روزانه
     -  2  خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4412  روزانه
     -  1  خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   دانشگاه صنعتي اصفهان  4413  روزانه
     -  3  خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   دانشگاه فردوسي مشهد  4414  روزانه
     -  2  خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   دانشگاه تبريز  4415  دومنوبت 
     -  1  خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   دانشگاه تهران  4416  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  خاك



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  73 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه علوم خاك  -2421ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   دانشگاه زنجان  4417  نوبت دوم
     -  1  خاك

علوم خاك گرايش فيزيك و حفاظت   دانشگاه صنعتي اصفهان  4418  نوبت دوم
     -  1  خاك

  )3(مجموعه علوم خاك  -2422 
علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه تبريز  4419  روزانه

     -  1  بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه تهران  4420  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه زنجان  4421  روزانه
     -  1  بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه شهركرد  4422  روزانه
     -  2  بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه صنعتي اصفهان  4423  روزانه
     -  2  بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4424  روزانه
     -  1  بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه فردوسي مشهد  4425  روزانه
     -  2  بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   خرم آباد - دانشگاه لرستان   4426  روزانه
     -  4  بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه تبريز  4427  نوبت دوم
     -  1  خاكبندي و ارزيابي 

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه تهران  4428  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  بندي و ارزيابي خاك

علوم خاك گرايش پيدايش و رده   دانشگاه صنعتي اصفهان  4429  نوبت دوم
     -  1  بندي و ارزيابي خاك

  )4(مجموعه علوم خاك  -2423 
علوم خاك گرايش شيمي و   دانشگاه اروميه  4430  روزانه

     3  -  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   دانشگاه تبريز  4431  روزانه
     -  1  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   دانشگاه تربيت مدرس  4432  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  4  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   دانشگاه زنجان  4433  روزانه
     -  2  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   دانشگاه شيراز  4434  روزانه
     -  2  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   دانشگاه فردوسي مشهد  4435  روزانه
     -  5  حاصلخيزي خاك

و علوم خاك گرايش شيمي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   4436  روزانه
     -  2  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  4437  روزانه
  علوم خاك  -  3  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   دانشگاه تبريز  4438  نوبت دوم
     -  1  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   دانشگاه تربيت مدرس  4439  نوبت دوم
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  1  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   دانشگاه فردوسي مشهد  4440  نوبت دوم
     -  2  حاصلخيزي خاك

علوم خاك گرايش شيمي و   خرم آباد - دانشگاه لرستان   4441  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  حاصلخيزي خاك

  )1(مجموعه علوم دامي  -2424 
     -  1  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام  دانشگاه تبريز  4442  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  5  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام  دانشگاه تهران  4443  روزانه
     -  3  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام  دانشگاه شيراز  4444  روزانه
     -  2  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و   4445  روزانه
     -  2  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام  سنندج -دانشگاه كردستان   4446  روزانه

     -  1  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام  دانشگاه تبريز  4447  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام  دانشگاه تهران  4448  نوبت دوم
     -  1  علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4449  نوبت دوم

  )2(مجموعه علوم دامي  - 2425 
  دام هيتغذ شيگرا  -  4  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه اروميه  4450  روزانه
     -  3  دامي گرايش تغذيه دام علوم  دانشگاه ايالم  4451  روزانه
     -  1  علوم دامي گرايش تغذيه دام  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4452  روزانه
     -  5  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه بيرجند  4453  روزانه
     -  2  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه تبريز  4454  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  5  گرايش تغذيه دامعلوم دامي   دانشگاه تهران  4455  روزانه
  )نشخواركنندگان(دام هيتغذ-يعلوم دام  -  2  علوم دامي گرايش تغذيه دام  كرمانشاه -دانشگاه رازي   4456  روزانه
  دام هيتغذ  -  5  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه زابل  4457  روزانه
  دام هيتغذ شيگرا  -  4  گرايش تغذيه دامعلوم دامي   دانشگاه زنجان  4458  روزانه
     -  1  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه شهركرد  4459  روزانه
     -  3  علوم دامي گرايش تغذيه دام  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4460  روزانه
  نشخواركنندگانگرايش تغذيه   -  3  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه صنعتي اصفهان  4461  روزانه
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين   4462  روزانه

  نشخواركنندگان شيگرا ريز  -  4  علوم دامي گرايش تغذيه دام  اهواز
  

     -  5  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4463  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  74 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه علوم دامي  - 2425ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  4  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4464  روزانه
     -  5  علوم دامي گرايش تغذيه دام  مشهد دانشگاه فردوسي  4465  روزانه
  دام هيتغذ  -  3  علوم دامي گرايش تغذيه دام  رشت -دانشگاه گيالن   4466  روزانه
     -  4  علوم دامي گرايش تغذيه دام  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4467  روزانه
     -  5  علوم دامي گرايش تغذيه دام  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4468  روزانه

     -  1  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه تبريز  4469  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  4  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه تهران  4470  نوبت دوم
  دام هيتغذ شيگرا  -  1  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه زنجان  4471  نوبت دوم
     -  2  علوم دامي گرايش تغذيه دام  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم   4472  نوبت دوم
     -  4  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه فردوسي مشهد  4473  نوبت دوم
     -  1  علوم دامي گرايش تغذيه دام  رشت -دانشگاه گيالن   4474  نوبت دوم
     -  2  تغذيه دامعلوم دامي گرايش   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4475  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه -دام  هيتغذ شيگرا  -  4  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه اروميه  4476  پرديس خودگردان
پرديس  -دام نشخواركنندگان  هيتغذ شيگرا- يعلوم دام  -  1  علوم دامي گرايش تغذيه دام  كرمانشاه -دانشگاه رازي   4477  پرديس خودگردان

  خودگردان دانشگاه
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه زابل  4478  پرديس خودگردان
  .محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شهركرد مي باشد  -  1  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه شهركرد  4479  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4480  خودگردانپرديس 
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  علوم دامي گرايش تغذيه دام  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4481  پرديس خودگردان

  )3(مجموعه علوم دامي  -2426 
     -  1  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  تبريزدانشگاه   4482  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  2  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه تربيت مدرس  4483  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  4  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه تهران  4484  روزانه
  اصالح نژاد دام  -  5  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه زابل  4485  روزانه
     -  3  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4486  روزانه
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين   4487  روزانه

     -  3  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  اهواز
     -  5  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4488  روزانه
     -  3  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه فردوسي مشهد  4489  روزانه
  اصالح نژاد دام  -  2  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  رشت -دانشگاه گيالن   4490  روزانه

     -  1  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه تبريز  4492  نوبت دوم
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  1  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه تربيت مدرس  4493  نوبت دوم
  كرجپرديس كشاورزي ومنابع طبيعي   -  2  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه تهران  4494  نوبت دوم
     -  2  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه فردوسي مشهد  4495  نوبت دوم

  پرديس خودگردان ارس  -  4  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه تهران  4496  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4497  پرديس خودگردان

  )1(مجموعه علوم و مهندسي آب  -2427 
     -  2  آبياري و زهكشي  دانشگاه اروميه  4498  روزانه
     -  2  آبياري و زهكشي  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   4499  روزانه
     -  2  آبياري و زهكشي  دانشگاه تبريز  4500  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  3  آبياري و زهكشي  دانشگاه تربيت مدرس  4501  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  آبياري و زهكشي  دانشگاه تهران  4502  روزانه
     -  1  آبياري و زهكشي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   4503  روزانه
  يو زهكش ياريآب  -  5  آبياري و زهكشي  دانشگاه زابل  4504  روزانه
     -  4  آبياري و زهكشي  دانشگاه شهركرد  4505  روزانه
     -  5  آبياري و زهكشي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4506  روزانه
     -  5  آبياري و زهكشي  دانشگاه شيراز  4507  روزانه
     -  5  آبياري و زهكشي  دانشگاه صنعتي اصفهان  4508  روزانه
     -  5  آبياري و زهكشي  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه   4509  روزانه
     -  5  آبياري و زهكشي  دانشگاه فردوسي مشهد  4510  روزانه

     -  1  آبياري و زهكشي  دانشگاه تبريز  4511  نوبت دوم
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  1  آبياري و زهكشي  دانشگاه تربيت مدرس  4512  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  آبياري و زهكشي  دانشگاه تهران  4513  نوبت دوم
  يو زهكش ياريآب  -  2  آبياري و زهكشي  دانشگاه زابل  4514  نوبت دوم
     -  3  آبياري و زهكشي  دانشگاه فردوسي مشهد  4515  نوبت دوم

  خودگردان دانشگاه پرديس  -  2  آبياري و زهكشي  دانشگاه اروميه  4516  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  آبياري و زهكشي  دانشگاه زابل  4517  پرديس خودگردان
  .محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شهركرد مي باشد  -  2  آبياري و زهكشي  دانشگاه شهركرد  4518  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  آبياري و زهكشي  دانشگاه شيراز  4519  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  آبياري و زهكشي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4520  پرديس خودگردان
     -  5  آبياري و زهكشي  دانشگاه فردوسي مشهد  4521  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه علوم و مهندسي آب  - 2428 
     -  2  هاي آبيسازه   دانشگاه اروميه  4522  روزانه
     -  2  سازه هاي آبي  دانشگاه تبريز  4523  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  3  سازه هاي آبي  دانشگاه تربيت مدرس  4524  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  سازه هاي آبي  دانشگاه تهران  4525  روزانه
     -  1  سازه هاي آبي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   4526  روزانه
     -  3  سازه هاي آبي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4527  روزانه
     -  5  سازه هاي آبي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4528  روزانه
     -  5  سازه هاي آبي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4529  روزانه
     -  4  سازه هاي آبي  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و   4530  روزانه
     -  5  سازه هاي آبي  دانشگاه فردوسي مشهد  4531  روزانه
     -  6  سازه هاي آبي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4532  روزانه

     -  2  سازه هاي آبي  دانشگاه تبريز  4533  نوبت دوم
  كرج-كشاورزي، واقع در اتوبان تهراندانشكده   -  1  سازه هاي آبي  دانشگاه تربيت مدرس  4534  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  سازه هاي آبي  دانشگاه تهران  4535  نوبت دوم



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  75 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه علوم و مهندسي آب  - 2428ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  3  سازه هاي آبي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4536  نوبت دوم
     -  2  سازه هاي آبي  دانشگاه فردوسي مشهد  4537  نوبت دوم

  پرديس خودگردان ارس  -  3  سازه هاي آبي  دانشگاه تهران  4538  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  سازه هاي آبي  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد   4539  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  سازه هاي آبي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4540  پرديس خودگردان
     -  5  سازه هاي آبي  دانشگاه فردوسي مشهد  4541  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  سازه هاي آبي  آباد خرم - دانشگاه لرستان   4542  پرديس خودگردان

  )3(مجموعه علوم و مهندسي آب  - 2429 
     -  2  مهندسي منابع آب  دانشگاه اروميه  4543  روزانه
     -  1  مهندسي منابع آب  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4544  روزانه
     -  2  مهندسي منابع آب  دانشگاه تبريز  4545  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  مهندسي منابع آب  دانشگاه تهران  4546  روزانه
 ديدانشگاه شه-علوم آب  يكالسها دانشكده مهندس ليمحل تشك  -  4  مهندسي منابع آب  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4547  روزانه

  چمران اهواز
     -  1  مهندسي منابع آب  دانشگاه تبريز  4548  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  مهندسي منابع آب  دانشگاه تهران  4549  نوبت دوم

  پرديس خودگردان ارس  -  3  مهندسي منابع آب  دانشگاه تهران  4550  پرديس خودگردان

  هواشناسي كشاورزي -2430 
     -  2  هواشناسي كشاورزي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4551  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  هواشناسي كشاورزي  دانشگاه تهران  4552  روزانه
     -  6  هواشناسي كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد  4553  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  هواشناسي كشاورزي  دانشگاه تهران  4554  نوبت دوم
     -  2  هواشناسي كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد  4555  نوبت دوم

  )1(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  -2431 
     -  2  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه اروميه  4556  روزانه
     -  2  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه اروميه  4557  روزانه
     -  3  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه ايالم  4558  روزانه
  اصالح نباتات  -  1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4559  روزانه
  اصالح نباتات  -  2  )بيومتري(اصالح نباتات   قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   4560  روزانه
  كيژنت يو مهندس يمولكول كيژنت نهيزم  -  1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه تبريز  4561  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران -اصالح نباتات   -  3  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه تربيت مدرس  4562  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران -اصالح نباتات   -  3  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه تربيت مدرس  4563  روزانه
كرج  -دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران -اصالح نباتات   -  1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه تربيت مدرس  4564  روزانه

  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان 
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  4  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه تهران  4565  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  4  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   تهراندانشگاه   4566  روزانه
     -  1  )بيومتري(اصالح نباتات   كرمانشاه -دانشگاه رازي   4567  روزانه
     -  2  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   كرمانشاه -دانشگاه رازي   4568  روزانه
  اصالح نباتات  -  4  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه زابل  4569  روزانه
     -  2  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه زنجان  4570  روزانه
     -  2  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه زنجان  4571  روزانه
  اصالح نباتات  -  2  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه شهركرد  4572  روزانه
     -  1  )بيومتري( اصالح نباتات  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4573  روزانه
     -  4  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه شيراز  4574  روزانه
     -  4  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه صنعتي اصفهان  4575  روزانه
     -  6  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4576  روزانه
     -  6  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و   4577  روزانه
  اصالح نباتات  -  2  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4578  روزانه
     -  2  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4579  روزانه
  شياصالح نباتات بدون گرا  -  2  )بيومتري(اصالح نباتات   رشت -گيالن دانشگاه   4580  روزانه
     -  3  )بيومتري(اصالح نباتات   خرم آباد - دانشگاه لرستان   4581  روزانه
     -  2  )بيومتري(اصالح نباتات   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4582  روزانه
     -  2  )ژنتيك مولكولي( اصالح نباتات  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4583  روزانه

        -  1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه ايالم  5279  نوبت دوم
  كيژنت يو مهندس يمولكول كيژنت نهيزم  -  1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه تبريز  4584  نوبت دوم
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران -اصالح نباتات   -  1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه تربيت مدرس  4585  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه تهران  4586  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه تهران  4587  نوبت دوم
  اصالح نباتات  -  2  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4588  نوبت دوم
     -  1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4589  نوبت دوم
  اصالح نباتات  -  1  )بيومتري(اصالح نباتات   رشت -دانشگاه گيالن   4590  نوبت دوم
     -  1  )بيومتري(اصالح نباتات   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4591  نوبت دوم
     -  1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4592  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه -اصالح نباتات   -  3  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه زابل  4593  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه شيراز  4594  خودگردانپرديس 

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  )بيومتري(اصالح نباتات   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4595  پرديس خودگردان

  )2(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  -2432 
     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه اروميه  4596  روزانه
     -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه ايالم  4597  روزانه
     -  5  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه بيرجند  4598  روزانه
     -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه تبريز  4599  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران - زراعت   -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   مدرس دانشگاه تربيت  4600  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه تهران  4601  روزانه
     -  1  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   كرمانشاه -دانشگاه رازي   4602  روزانه
  زراعت  -  5  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه زابل  4603  روزانه
     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه زنجان  4604  روزانه
  شرايط در انتهاي دفترچه  -  5  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   تهران - دانشگاه شاهد   4605  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  76 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  -2432ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه شاهرود  4606  روزانه
     -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه شهركرد  4607  روزانه
نفر در  كيو  يزراع اهانيگ يزيولوژيف شينفر در گرا كي  -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4608  روزانه

  .خواهند شد رفتهيپذ يزراع اهانيگ يگرايش اكولوژ
     -  5  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4609  روزانه
     -  4  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه صنعتي اصفهان  4610  روزانه
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين   4611  روزانه

     -  4  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   اهواز
     -  6  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   ساري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  4612  روزانه

  -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4613  روزانه
 يكشاورز يفناور ستيوز كيپژوهشكده ژنت ليمحل تحص
به  ليتحص ژهيو طيجهت شرا. دانشگاه  ياصل تيدر سا. طبرستان

  پژوهش محور -. دفترچه انتخاب رشته مراجعه شود حاتيتوض
     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4614  روزانه
     -  4  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه فردوسي مشهد  4615  روزانه
     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   سنندج -دانشگاه كردستان   4616  روزانه
     -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه گنبد  4617  روزانه
  شيزراعت بدون گرا  -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   رشت -دانشگاه گيالن   4618  روزانه
     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   خرم آباد - دانشگاه لرستان   4619  روزانه
     -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4620  روزانه
     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه مراغه  4621  روزانه
  زراعت  -  1  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  4622  روزانه
     -  4  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه ياسوج  4623  روزانه

        -  1  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه ايالم  5280  نوبت دوم
     -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه تبريز  4624  نوبت دوم
  كرج-كشاورزي، واقع در اتوبان تهران دانشكده - زراعت   -  4  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه تربيت مدرس  4625  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه تهران  4626  نوبت دوم
  زراعت  -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه زابل  4627  نوبت دوم
     -  1  )زراعيفيزيولوژي گياهان (زراعت   دانشگاه زنجان  4628  نوبت دوم
     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه شاهرود  4629  نوبت دوم
     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4630  نوبت دوم
     -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه فردوسي مشهد  4631  نوبت دوم
  زراعت  -  1  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   رشت -دانشگاه گيالن   4632  نوبت دوم
     -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4633  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه - زراعت   -  3  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه زابل  4634  پرديس خودگردان
     -  4  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه فردوسي مشهد  4635  خودگردانپرديس 

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   خرم آباد - دانشگاه لرستان   4636  پرديس خودگردان

  )3(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  -2434 
     -  2  علوم علف هاي هرز  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4637  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  علوم علف هاي هرز  دانشگاه تهران  4638  روزانه
     -  7  علوم علف هاي هرز  دانشگاه فردوسي مشهد  4639  روزانه
     -  3  علوم علف هاي هرز  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4640  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  علف هاي هرز علوم  دانشگاه تهران  4641  نوبت دوم
     -  3  علوم علف هاي هرز  دانشگاه فردوسي مشهد  4642  نوبت دوم
     -  1  علوم علف هاي هرز  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4643  نوبت دوم

     -  7  علوم علف هاي هرز  دانشگاه فردوسي مشهد  4644  پرديس خودگردان

  مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي -2435 
  پژوهش محور -بيوتكنولوژي كشاورزي   -  4  بيوتكنولوژي كشاورزي  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري  4645  روزانه
  پژوهش محور  -  5  بيوتكنولوژي كشاورزي  ـ كرج رانيا يكشاورز يوتكنولوژيپژوهشكده ب  4646  روزانه
     -  2  بيوتكنولوژي كشاورزي  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   4647  روزانه
  ياهيگ شيگرا  -  1  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه تبريز  4648  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه تهران  4649  روزانه
  يكشاورز يوتكنولوژيب  -  4  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه زابل  4650  روزانه
     -  5  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه زنجان  4651  روزانه
     -  2  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه شهركرد  4652  روزانه
  ياهيگ شيگرا  -  4  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه شيراز  4653  روزانه
  -  3  كشاورزيبيوتكنولوژي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4654  روزانه

در . طبرستان  يكشاورز يفناور ستيوز كيپژوهشكده ژنت ليمحل تحص
دفترچه  حاتيبه توض ليتحص ژهيو طيجهت شرا. دانشگاه  ياصل تيسا

  پژوهش محور - . انتخاب رشته مراجعه شود
     -  6  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد  4655  روزانه
  ياهيگ-يكشاورز يوتكنولوژيب  -  2  بيوتكنولوژي كشاورزي  رشت -دانشگاه گيالن   4656  روزانه
     -  3  بيوتكنولوژي كشاورزي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4657  روزانه
     -  2  بيوتكنولوژي كشاورزي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4658  روزانه

  ياهيگ شيگرا  -  1  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه تبريز  4659  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه تهران  4660  نوبت دوم
     -  2  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد  4661  نوبت دوم
     -  1  بيوتكنولوژي كشاورزي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4662  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه - ياهيگ شيگرا  -  4  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه شيراز  4663  پرديس خودگردان
     -  5  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد  4664  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  بيوتكنولوژي كشاورزي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4665  پرديس خودگردان

  )4(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  -2436 
  پژوهش محور -زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي   -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   تهران يجهاد دانشگاه - يپژوهشكده گياهان داروي  4666  روزانه
  يزراع اهانيگ يزراعت گرايش اكولوژ  -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه اروميه  4667  روزانه
  يزراع اهانيگ يزراعت گرايش اكولوژ  -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه ايالم  4668  روزانه
  يزراع اهانيگ يزراعت گرايش اكولوژ  -  3  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه تبريز  4669  روزانه
دانشكده كشاورزي،  - يزراع اهانيگ يزراعت گرايش اكولوژ  -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه تربيت مدرس  4670  روزانه

  كرج-واقع در اتوبان تهران
پرديس كشاورزي ومنابع  - يزراع اهانيگ ياكولوژ -زراعت  -  3  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه تهران  4671  روزانه

  طبيعي كرج



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  77 صفحه فصل دوم  
 

  )4(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  -2436ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  زراعيزراعت گرايش اكولوژي گياهان   -  1  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   4672  روزانه
  )ياگرواكولوژ(كياكولوژ يكشاورز  -  6  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه زابل  4673  روزانه
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  -  3  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه شاهرود  4674  روزانه
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  -  1  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه شهركرد  4675  روزانه
     -  3  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   4676  روزانه
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  -  5  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4677  روزانه
     -  6  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   فردوسي مشهددانشگاه   4678  روزانه
  اكولوژي گياهان زراعي-زراعت  -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه فردوسي مشهد  4679  روزانه
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  -  1  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه گنبد  4680  روزانه
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   خرم آباد - لرستان دانشگاه   4681  روزانه
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  -  3  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4682  روزانه
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  4683  روزانه

     يزراع اهانيگ يزراعت گرايش اكولوژ  -  1  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه ايالم  5281  نوبت دوم
  يزراع اهانيگ يزراعت گرايش اكولوژ  -  3  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه تبريز  4684  نوبت دوم
دانشكده كشاورزي،  - يزراع اهانيگ يزراعت گرايش اكولوژ  -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه تربيت مدرس  4685  نوبت دوم

  كرج-واقع در اتوبان تهران
پرديس كشاورزي ومنابع  - يزراع اهانيگ ياكولوژ -زراعت  -  1  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه تهران  4686  نوبت دوم

  طبيعي كرج
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  -  3  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه شاهرود  4687  نوبت دوم
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  -  4  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4688  نوبت دوم
     -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه فردوسي مشهد  4689  نوبت دوم
  اكولوژي گياهان زراعي-زراعت  -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه فردوسي مشهد  4690  نوبت دوم
  اكولوژي گياهان زراعيزراعت گرايش   -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4691  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه-)ياگرواكولوژ(كياكولوژ يكشاورز  -  3  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه زابل  4692  پرديس خودگردان
     -  6  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه فردوسي مشهد  4693  پرديس خودگردان
  الملل بين سيپرد -زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي   -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   مشهددانشگاه فردوسي   4694  پرديس خودگردان
پرديس خودگردان  -زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي   -  2  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   4695  پرديس خودگردان

  دانشگاه

  )1(مجموعه ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي  -2437 
  يو آموزش كشاورز جيترو  -  1  ترويج كشاورزي  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4696  روزانه
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  7  ترويج كشاورزي  دانشگاه تربيت مدرس  4697  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  كشاورزيترويج   دانشگاه تهران  4698  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  آموزش كشاورزي  دانشگاه تهران  4699  روزانه
مالثاني  -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين   4700  روزانه

     -  3  ترويج كشاورزي  اهواز

مالثاني  -رامين  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  4701  روزانه
     -  3  آموزش كشاورزي  اهواز

  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  2  ترويج كشاورزي  دانشگاه تربيت مدرس  4702  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  ترويج كشاورزي  دانشگاه تهران  4703  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  كشاورزيآموزش   دانشگاه تهران  4704  نوبت دوم

  )2(مجموعه ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي  -2438 
     -  2  توسعه كشاورزي  دانشگاه تبريز  4705  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  توسعه كشاورزي  دانشگاه تهران  4706  روزانه
     -  2  توسعه كشاورزي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   4707  روزانه
     -  2  توسعه كشاورزي  دانشگاه ياسوج  4708  روزانه

     -  1  توسعه كشاورزي  دانشگاه تبريز  4709  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  توسعه كشاورزي  دانشگاه تهران  4710  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  كشاورزيتوسعه   كرمانشاه -دانشگاه رازي   4711  پرديس خودگردان

  شناسي كشاورزي حشره -2439 
شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه اروميه  4712  روزانه

     -  1  بيوسيستماتيك حشرات

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه اروميه  4713  روزانه
     -  2  فيزيولوژي و سم شناسي

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه اروميه  4714  روزانه
     -  2  اكولوژي و كنترل بيولوژيك

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4715  روزانه
  حشره شناسي كشاورزي گرايش كنه شناسي  -  1  بيوسيستماتيك كنه ها

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تبريز  4716  روزانه
     -  2  فيزيولوژي و سم شناسي

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تربيت مدرس  4717  روزانه
دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان  - يكشاورز يحشره شناس  -  2  بيوسيستماتيك كنه ها

  كرج-تهران
شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تربيت مدرس  4718  روزانه

دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان  - يكشاورز يحشره شناس  -  2  بيوسيستماتيك حشرات
  كرج-تهران

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تربيت مدرس  4719  روزانه
دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان  - يكشاورز يحشره شناس  -  1  فيزيولوژي و سم شناسي

  كرج-تهران
شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تربيت مدرس  4720  روزانه

دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان  - يكشاورز يحشره شناس  -  2  كنترل بيولوژيك اكولوژي و
  كرج-تهران

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تهران  4721  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  بيوسيستماتيك حشرات

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تهران  4722  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  شناسيفيزيولوژي و سم 

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تهران  4723  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  اكولوژي و كنترل بيولوژيك

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه زابل  4724  روزانه
  يكشاورز يحشره شناس  -  5  اكولوژي و كنترل بيولوژيك

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه فردوسي مشهد  4725  روزانه
     -  1  بيوسيستماتيك كنه ها

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه فردوسي مشهد  4726  روزانه
     -  1  بيوسيستماتيك حشرات
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  شناسي كشاورزي حشره -2439ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه فردوسي مشهد  4727  روزانه
     -  1  فيزيولوژي و سم شناسي

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه فردوسي مشهد  4728  روزانه
     -  2  اكولوژي و كنترل بيولوژيك

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  رشت -دانشگاه گيالن   4729  روزانه
  شيبدون گرا يكشاورز يحشره شناس  -  3  بيوسيستماتيك كنه ها

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4730  روزانه
     -  2  بيوسيستماتيك كنه ها

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4731  روزانه
     1  -  بيوسيستماتيك كنه ها

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4732  روزانه
     1  -  بيوسيستماتيك حشرات

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4733  روزانه
     1  -  فيزيولوژي و سم شناسي

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4734  روزانه
     1  -  اكولوژي و كنترل بيولوژيك

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  4735  روزانه
  يكشاورز يحشره شناس  -  1  فيزيولوژي و سم شناسي

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  4736  روزانه
  گرايش اكولوژي و كنترل حشرات يكشاورز يحشره شناس  -  2  بيولوژيكاكولوژي و كنترل 

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تبريز  4737  نوبت دوم
     -  1  فيزيولوژي و سم شناسي

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تربيت مدرس  4738  نوبت دوم
دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان  - يكشاورز يحشره شناس  -  1  فيزيولوژي و سم شناسي

  كرج-تهران
شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تهران  4739  نوبت دوم

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  بيوسيستماتيك حشرات

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تهران  4740  نوبت دوم
  طبيعي كرجپرديس كشاورزي ومنابع   -  1  فيزيولوژي و سم شناسي

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه تهران  4741  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  اكولوژي و كنترل بيولوژيك

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  رشت -دانشگاه گيالن   4742  نوبت دوم
  يكشاورز يحشره شناس  -  1  بيوسيستماتيك كنه ها

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  اردبيل -اردبيليدانشگاه محقق   4743  نوبت دوم
     1  -  بيوسيستماتيك كنه ها

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4744  نوبت دوم
     1  -  بيوسيستماتيك حشرات

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4745  نوبت دوم
     1  -  فيزيولوژي و سم شناسي

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4746  نوبت دوم
     1  -  اكولوژي و كنترل بيولوژيك

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  دانشگاه اروميه  4747  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  1  بيوسيستماتيك حشرات

شناسي كشاورزي گرايش  حشره  رشت -دانشگاه گيالن   4748  پرديس خودگردان
پرديس خودگردان  - شيبدون گرا يكشاورز يحشره شناس  -  3  بيوسيستماتيك كنه ها

  دانشگاه

  شناسي گياهي  بيماري -2440 
     -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه تبريز  4749  روزانه
     -  1  نماتولوژي گياهي  دانشگاه تبريز  4750  روزانه
ويروس شناسي و بيماري هاي   دانشگاه تبريز  4751  روزانه

     -  1  ويروسي گياهي
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  2  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه تربيت مدرس  4752  روزانه
  كرج-تهران دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان  -  1  نماتولوژي گياهي  دانشگاه تربيت مدرس  4753  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه تهران  4754  روزانه
ويروس شناسي و بيماري هاي   دانشگاه تهران  4755  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  ويروسي گياهي
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  2  هاي گياهيكنترل بيولوژيك بيماري   دانشگاه تهران  4756  روزانه
  ياهيگ يشناس يماريبب  -  5  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه زابل  4757  روزانه
     -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه زنجان  4758  روزانه
 ويروس شناسي و بيماري هاي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   4759  روزانه

     -  1  ويروسي گياهي
     -  2  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه شيراز  4760  روزانه
     -  2  نماتولوژي گياهي  دانشگاه شيراز  4761  روزانه
ويروس شناسي و بيماري هاي   دانشگاه شيراز  4762  روزانه

     -  2  ويروسي گياهي
     -  2  زاي گياهي بيماريهاي  پريوكاريوت  دانشگاه شيراز  4763  روزانه
     -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه صنعتي اصفهان  4764  روزانه
ويروس شناسي و بيماري هاي   دانشگاه صنعتي اصفهان  4765  روزانه

     -  1  ويروسي گياهي
     -  1  زاي گياهي هاي بيماري پريوكاريوت  دانشگاه صنعتي اصفهان  4766  روزانه
  اهانيگ يقارچ يهايماريو ب يقارچ شناس  -  2  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4767  روزانه
  ياهيگ يزايماريب يها وتيپروكار  -  1  زاي گياهي هاي بيماري پريوكاريوت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4768  روزانه
     -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه  4769  روزانه
ويروس شناسي و بيماري هاي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4770  روزانه

     -  1  ويروسي گياهي
     -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه فردوسي مشهد  4771  روزانه
     -  1  نماتولوژي گياهي  دانشگاه فردوسي مشهد  4772  روزانه
ويروس شناسي و بيماري هاي   دانشگاه فردوسي مشهد  4773  روزانه

     -  2  ويروسي گياهي
     -  2  زاي گياهي هاي بيماري پريوكاريوت  دانشگاه فردوسي مشهد  4774  روزانه
     -  1  گياهيشناسي  شناسي و بيماري قارچ  سنندج -دانشگاه كردستان   4775  روزانه
     -  2  كنترل بيولوژيك بيماري هاي گياهي  سنندج -دانشگاه كردستان   4776  روزانه
     -  3  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4777  روزانه
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)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  79 صفحه فصل دوم  
 

  شناسي گياهي  بيماري -2440ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  گرايش قارچ شناسي و بيماريهاي قارچي ياهيگ يشناس يماريب  -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  رفسنجان –) عج(دانشگاه ولي عصر  4778  روزانه
  ياهيگ يشناس يماريب  -  1  زاي گياهي بيماريهاي  پريوكاريوت  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر  4779  روزانه

     -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه تبريز  4780  نوبت دوم
     -  1  نماتولوژي گياهي  دانشگاه تبريز  4781  نوبت دوم
ويروس شناسي و بيماري هاي   دانشگاه تبريز  4782  نوبت دوم

     -  1  ويروسي گياهي
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  تربيت مدرسدانشگاه   4783  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه تهران  4784  نوبت دوم
ويروس شناسي و بيماري هاي   دانشگاه تهران  4785  نوبت دوم

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  ويروسي گياهي
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  كنترل بيولوژيك بيماري هاي گياهي  دانشگاه تهران  4786  نوبت دوم
     -  1  زاي گياهي هاي بيماري پريوكاريوت  دانشگاه صنعتي اصفهان  4787  نوبت دوم
     -  1  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4788  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه - ياهيگ يشناس يماريب  -  3  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  دانشگاه زابل  4789  پرديس خودگردان

   )1(مجموعه علوم جنگل  -2441 
     -  3  داري جنگل  دانشگاه اروميه  4790  روزانه
     -  4  داري جنگل  دانشگاه ايالم  4791  روزانه
  شهرستان نور  -  5  داري جنگل  دانشگاه تربيت مدرس  4792  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  داري جنگل  دانشگاه تهران  4793  روزانه
     -  2  داري جنگل  دانشگاه شهركرد  4794  روزانه
     -  3  داري جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4795  روزانه
     -  2  داري جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4796  روزانه
  دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  -  5  داري جنگل  رشت -دانشگاه گيالن   4797  روزانه
     -  5  داري جنگل  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4798  روزانه

  شهرستان نور  -  2  داري جنگل  دانشگاه تربيت مدرس  4799  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  داري جنگل  دانشگاه تهران  4800  نوبت دوم
     -  1  داري جنگل  دانشگاه شهركرد  4801  نوبت دوم
     -  1  داري جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4802  نوبت دوم
  دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه سرا  -  2  داري جنگل  رشت -دانشگاه گيالن   4803  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  داري جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4804  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  8  داري جنگل  رشت -دانشگاه گيالن   4805  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  داري جنگل  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4806  پرديس خودگردان

  )3(مجموعه علوم جنگل  -2442 
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  مهندسي جنگل  دانشگاه تهران  4807  روزانه
     -  2  مهندسي جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4808  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  جنگلمهندسي   دانشگاه تهران  4809  نوبت دوم

  )2(مجموعه علوم جنگل  -2443 
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  دانشگاه تهران  4810  روزانه
     -  4  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4811  روزانه
     -  6  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4812  روزانه
     -  6  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4813  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  دانشگاه تهران  4814  نوبت دوم
     -  3  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه  4815  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4816  پرديس خودگردان

  )1(مجموعه شيالت  -2444 
     -  2 آبزيان گرايش تكثيروپرورش  شيالت  دانشگاه اروميه  4817  روزانه
  پژوهش محور - در پژوهشكده آرتميان وآبزيان دانشگاه اروميه   -  2 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه اروميه  4818  روزانه
  شهرستان نور - انيو پرورش ابز ريتكث  -  2 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه تربيت مدرس  4819  روزانه
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه تهران  4820  روزانه
     -  6 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه صنعتي اصفهان  4821  روزانه
     -  6 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4822  روزانه
     -  7 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4823  روزانه
     -  5 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  4824  روزانه
دانشكده منابع طبيعي واقع در صومعه  - شيبدون گرا التيش  -  6 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  رشت -دانشگاه گيالن   4825  روزانه

  سرا
     -  3 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4826  روزانه
موضوع پايان نامه در خصوص ژنتيك و اصالح نژاد آبزيان   -  5 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  موسسه تحقيقات شيالت ايران  4827  روزانه

  پژوهش محور - ميباشد 
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه تهران  4828  نوبت دوم
     -  1 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه صنعتي اصفهان  4829  نوبت دوم
     -  4 تكثيروپرورش آبزيانگرايش   شيالت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4830  نوبت دوم
     -  2 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4831  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4832  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  علوم و فنون دريايي خرمشهردانشگاه   4833  پرديس خودگردان
پرديس خودگردان  -قشم  يدانشگاه شيپرد: ليمحل تحص  -  3 گرايش تكثيروپرورش آبزيان  شيالت  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4834  پرديس خودگردان

  دانشگاه

  )3(مجموعه شيالت  - 2445 
شيالت گرايش عمل آوري   دانشگاه تربيت مدرس  4835  روزانه

  شهرستان نور  -  1  هاي شيالتي فراورده

شيالت گرايش عمل آوري   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4836  روزانه
     -  1  هاي شيالتي فراورده

شيالت گرايش عمل آوري   دانشگاه تربيت مدرس  4837  نوبت دوم
  شهرستان نور  -  1  هاي شيالتي فراورده

شيالت گرايش عمل آوري   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4838  نوبت دوم
     -  1  هاي شيالتي فراورده



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(ها  جدول كدرشته محل  80 صفحه فصل دوم  
 

  )2(مجموعه شيالت  -2447 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  2  شيالت گرايش توليد و بهره برداري  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4839  روزانه
  گرايش توليد و بهره برداري آبزيان  -  2  شيالت گرايش توليد و بهره برداري  دانشگاه گنبد  4840  روزانه
     -  3  بهره برداري شيالت گرايش توليد و  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4841  روزانه

     -  2  شيالت گرايش توليد و بهره برداري  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4842  نوبت دوم
     -  2  شيالت گرايش توليد و بهره برداري  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4843  نوبت دوم

پرديس خودگردان  -پرديس دانشگاهي قشم : محل تحصيل  -  3  توليد و بهره برداريشيالت گرايش   بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4844  پرديس خودگردان
  دانشگاه

  )1(داري و آبخيزداري و بيابان زدايي  مجموعه مرتع - 2448 
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج -مرتعداري   -  3  علوم مرتع  دانشگاه تهران  4845  روزانه
  مرتعداري -علوم مرتع   -  4  مرتععلوم   دانشگاه صنعتي اصفهان  4846  روزانه
     -  5  علوم مرتع  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4847  روزانه
     -  7  علوم مرتع  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4848  روزانه
     -  2  علوم مرتع  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4849  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج -مرتعداري   -  2  علوم مرتع  دانشگاه تهران  4850  نوبت دوم
     -  3  علوم مرتع  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4851  نوبت دوم
     -  1  علوم مرتع  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  4852  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  مرتععلوم   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4853  پرديس خودگردان

  )2(داري و آبخيزداري و بيابان زدايي  مجموعه مرتع - 2449 
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  بيابان زدايي  دانشگاه تهران  4854  روزانه
  ييزدا ابانيب  -  4  بيابان زدايي  دانشگاه سمنان  4855  روزانه
     -  3  بيابان زدايي  منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و   4856  روزانه
     -  4  بيابان زدايي  دانشگاه كاشان  4857  روزانه
     -  3  بيابان زدايي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4858  روزانه
     -  4  بيابان زدايي  دانشگاه يزد  4859  روزانه

  طبيعي كرجپرديس كشاورزي ومنابع   -  2  بيابان زدايي  دانشگاه تهران  4860  نوبت دوم
  ييزدا ابانيب -يعيمنابع طب يمهندس  -  2  بيابان زدايي  دانشگاه سمنان  4861  نوبت دوم
     -  3  بيابان زدايي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4862  نوبت دوم
     -  1  بيابان زدايي  دانشگاه كاشان  4863  نوبت دوم
     -  2  بيابان زدايي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4864  نوبت دوم

پرديس خودگردان  -قشم  يدانشگاه سيپرد: ليمحل تحص  -  3  بيابان زدايي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4865  پرديس خودگردان
  دانشگاه

  )3(داري و آبخيزداري و بيابان زدايي  مجموعه مرتع -2450 
  شهرستان نور  -  5  آبخيزداري  دانشگاه تربيت مدرس  4866  روزانه
پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي  - يزداريآبخ يعلوم و مهندس  -  5  آبخيزداري  دانشگاه تهران  4867  روزانه

  كرج
  علوم و مهندسي آبخيزداري  -  8  آبخيزداري  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4868  روزانه
  علوم و مهندسي آبخيزداري  -  5  آبخيزداري  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4869  روزانه
  يزداريآبخ يعلوم و مهندس  -  2  آبخيزداري  دانشگاه كاشان  4870  روزانه
     -  3  آبخيزداري  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4871  روزانه
     -  3  آبخيزداري  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4872  روزانه
     -  3  آبخيزداري  دانشگاه يزد  4873  روزانه

  شهرستان نور  -  1  آبخيزداري  دانشگاه تربيت مدرس  4874  نوبت دوم
پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي  - يزداريآبخ يعلوم و مهندس  -  3  آبخيزداري  دانشگاه تهران  4875  نوبت دوم

  كرج
  علوم و مهندسي آبخيزداري  -  3  آبخيزداري  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4876  نوبت دوم
  يزداريآبخ يعلوم و مهندس  -  1  آبخيزداري  دانشگاه كاشان  4877  نوبت دوم
     -  1  آبخيزداري  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4878  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه -علوم و مهندسي آبخيزداري   -  4  آبخيزداري  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4879  پرديس خودگردان
پرديس خودگردان  -قشم  يدانشگاه سيپرد: ليمحل تحص  -  3  آبخيزداري  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   4880  پرديس خودگردان

  دانشگاه

  )اي، اصالح نباتات و بيوتكنولوژي گياهي كشاورزي هسته( اي هستهكشاورزي  -2451 
     -  2  اي هستهكشاورزي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4881  روزانه

     -  1  اي هستهكشاورزي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4882  دومنوبت 

  مجموعه علوم طيور - 2452 
  كرج-دانشكده كشاورزي، واقع در اتوبان تهران  -  6  علوم طيور  دانشگاه تربيت مدرس  4883  روزانه

  كرج-اتوبان تهران دانشكده كشاورزي، واقع در  -  1  علوم طيور  دانشگاه تربيت مدرس  4884  نوبت دوم

  )3( مجموعه چوب شناسي و صنايع چوب -2453 
چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه تهران  4885  روزانه

  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  3  بيولوژي و آناتومي چوب

چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه تهران  4886  نوبت دوم
  پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج  -  1  بيولوژي و آناتومي چوب

  



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)هــــنر(ها  جدول كدرشته محل  81 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  هـــنرهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -5جدول شماره 

  ساخت مديريت پروژه و -2501
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  هنرهاي زيباپرديس   -  2  مديريت پروژه و ساخت  دانشگاه تهران  4887  روزانه
  پرديس هنرهاي زيبا  -  2  مديريت پروژه و ساخت  دانشگاه تهران  4888  نوبت دوم

  معماري -2502 
در شرايط برابر اولويت بافرهنگيان رسمي ياپيماني وزارت   -  2  معماري  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   4889  روزانه

  آموزش وپرورش
     -  4  معماري  دانشگاه تربيت مدرس  4890  روزانه
  پرديس هنرهاي زيبا  -  3  معماري  دانشگاه تهران  4891  روزانه
     -  5  معماري  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   4892  روزانه
     -  3  معماري  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4893  روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  3  معماري  تهران -دانشگاه هنر   4894  روزانه
     4  -  معماري اسالمي  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  4895  روزانه
     -  3  معماري اسالمي  دانشگاه هنر اصفهان  4896  روزانه
  پژوهش محور  -  1  معماري اسالمي  دانشگاه هنر اصفهان  4897  روزانه
     -  4  معماري  دانشگاه يزد  4898  روزانه

در شرايط برابر اولويت پذيرش با فرهنگيان رسمي يا پيماني   -  2  معماري  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   4899  نوبت دوم
  وزارت آموزش و پرورش

     -  4  معماري  دانشگاه تربيت مدرس  4900  نوبت دوم
  پرديس هنرهاي زيبا  -  2  معماري  دانشگاه تهران  4901  نوبت دوم
     -  1  معماري  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4902  نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  -  1  معماري  تهران -دانشگاه هنر   4903  نوبت دوم
     -  1  معماري اسالمي  دانشگاه هنر اصفهان  4904  نوبت دوم
     -  2  معماري  دانشگاه يزد  4905  نوبت دوم

  شهرسازي -2503 
  يشهرساز يها هينظر شيگرا  -  5  شهرسازي  دانشگاه تربيت مدرس  4906  روزانه
  پرديس هنرهاي زيبا  -  4  شهرسازي  دانشگاه تهران  4907  روزانه
     -  3  اي ريزي شهري و منطقه برنامه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   4908  روزانه
     -  2  شهرسازي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4909  روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  3  شهرسازي  تهران -دانشگاه هنر   4910  روزانه
  ياسالم يشهرساز  -  4  شهرسازي  تبريزدانشگاه هنر اسالمي   4911  روزانه
  پژوهش محور  -  1  شهرسازي  تهران-نظر يوشهرساز يهنر معمار يمركز پژوهش  4912  روزانه

  يشهرساز يها هينظر شيگرا  -  5  شهرسازي  دانشگاه تربيت مدرس  4913  نوبت دوم
  پرديس هنرهاي زيبا  -  2  شهرسازي  دانشگاه تهران  4914  نوبت دوم
     -  1  شهرسازي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   4915  نوبت دوم
  كرج ليمحل تحص  -  1  شهرسازي  تهران -دانشگاه هنر   4916  نوبت دوم

  ودگردان در شهر كرج استپرديس ختحصيل محل   -  3  شهرسازي  تهران -دانشگاه هنر   4917  پرديس خودگردان

  پژوهش هنر -2504 
  پژوهش محور  -  1  پژوهش هنر  تهران يجهاد دانشگاه -  يمعمارپژوهشكده فرهنگ و هنر   4918  روزانه
  فقط زن - هنرهاي تجسمي   8  -  پژوهش هنر  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  4919  روزانه
     -  4  پژوهش هنر  دانشگاه تربيت مدرس  4920  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه  -  7  پژوهش هنر  تهران - دانشگاه شاهد   4921  روزانه
  شرايط درانتهاي دفترچه - يهنر اسالم يليو تحل يقيتطب خيتار  -  7  تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر  تهران - دانشگاه شاهد   4922  روزانه
     -  3  پژوهش هنر  تهران -دانشگاه هنر   4923  روزانه
     -  3  تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر  تهران -دانشگاه هنر   4924  روزانه
     -  4  پژوهش هنر  اصفهاندانشگاه هنر   4925  روزانه
  پژوهش محور  -  1  پژوهش هنر  دانشگاه هنر اصفهان  4926  روزانه

  فقط زن - هنرهاي تجسمي   1  -  پژوهش هنر  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  4927  نوبت دوم
     -  4  پژوهش هنر  دانشگاه تربيت مدرس  4928  نوبت دوم
     -  1  پژوهش هنر  تهران -دانشگاه هنر   4929  نوبت دوم
     -  1  تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر  تهران -دانشگاه هنر   4930  نوبت دوم
     -  1  پژوهش هنر  دانشگاه هنر اصفهان  4931  نوبت دوم

  ودگردان در شهر كرج استپرديس ختحصيل محل   -  3  پژوهش هنر  تهران -دانشگاه هنر   4932  پرديس خودگردان

  )1(مرمت  -2505 
مرمت آثار و اشياي فرهنگي و   تهران -دانشگاه هنر   4933  روزانه

  مرمت گرايش مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي  -  3  تاريخي

مرمت آثار و اشياي فرهنگي و   دانشگاه هنر اصفهان  4934  روزانه
     -  2  تاريخي

مرمت آثار و اشياي فرهنگي و   دانشگاه هنر اصفهان  4935  روزانه
  پژوهش محور  -  1  تاريخي

مرمت آثار و اشياي فرهنگي و   تهران -دانشگاه هنر   4936  نوبت دوم
  مرمت گرايش مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي  -  1  تاريخي

مرمت آثار و اشياي فرهنگي و   دانشگاه هنر اصفهان  4937  نوبت دوم
     -  1  تاريخي

  )2(مرمت  -2506 
هاي  مرمت و احياي بناها و بافت  دانشگاه هنر اصفهان  4938  روزانه

     -  1  تاريخي

هاي  مرمت و احياي بناها و بافت  دانشگاه هنر اصفهان  4939  روزانه
  پژوهش محور  -  1  تاريخي

هاي  مرمت و احياي بناها و بافت  دانشگاه هنر اصفهان  4940  نوبت دوم
     -  1  تاريخي



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم پزشكي(ها  جدول كدرشته محل  82 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  علوم پزشكيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -6جدول شماره 

  زيستي مارآ -2601
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  6  آمار زيستي  دانشگاه تربيت مدرس  4941  روزانه
     -  1  آمار زيستي  دانشگاه تربيت مدرس  4942  نوبت دوم

  آموزش بهداشت -2602 
  سالمت آموزش بهداشت و ارتقاء  -  4  آموزش بهداشت  دانشگاه تربيت مدرس  4943  روزانه

  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  -  1  آموزش بهداشت  دانشگاه تربيت مدرس  4944  نوبت دوم

  انگل شناسي پزشكي -2603 
     -  5  انگل شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4945  روزانه

     -  1  انگل شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4946  نوبت دوم

  ايمني شناسي پزشكي -2604 
     -  3  ايمني شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4947  روزانه

     -  1  ايمني شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4948  نوبت دوم

  بيوشيمي باليني -2605 
     -  7  بيوشيمي باليني  دانشگاه تربيت مدرس  4949  روزانه

     -  1  بيوشيمي باليني  دانشگاه تربيت مدرس  4950  نوبت دوم

  ژنتيك پزشكي -2606 
     -  5  ژنتيك پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4951  روزانه

     -  1  ژنتيك پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4952  نوبت دوم

  فيزيولوژي -2608 
     -  6  فيزيولوژي  دانشگاه تربيت مدرس  4953  روزانه

     -  1  فيزيولوژي  دانشگاه تربيت مدرس  4954  نوبت دوم

  فيزيك پزشكي -2609 
     -  4  فيزيك پزشكي  تربيت مدرسدانشگاه   4955  روزانه

     -  1  فيزيك پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4956  نوبت دوم

  ويروس شناسي پزشكي -2610 
     -  5  ويروس شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4957  روزانه

     -  1  ويروس شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4958  نوبت دوم

  زيست فناوري پزشكي -2612 
     -  5  زيست فناوري پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4959  روزانه

     -  1  زيست فناوري پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4960  نوبت دوم

  اي حرفهبهداشت  - 2613 
     -  4  اي حرفهبهداشت   دانشگاه تربيت مدرس  4961  روزانه

     -  1  اي حرفهبهداشت   دانشگاه تربيت مدرس  4962  نوبت دوم

  علوم تشريحي -2614 
     -  6  علوم تشريحي  دانشگاه تربيت مدرس  4963  روزانه

     -  1  علوم تشريحي  دانشگاه تربيت مدرس  4964  نوبت دوم

  پرستاري -2615 
     -  8  پرستاري  دانشگاه تربيت مدرس  4965  روزانه

     -  4  پرستاري  دانشگاه تربيت مدرس  4966  نوبت دوم

  بهداشت محيط -2616 
     -  4  بهداشت محيط  مدرسدانشگاه تربيت   4967  روزانه

     -  1  بهداشت محيط  دانشگاه تربيت مدرس  4968  نوبت دوم

  باكتري شناسي پزشكي -2617 
     -  5  باكتري شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4969  روزانه

     -  1  باكتري شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4970  نوبت دوم

  هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون -2618 
     -  4  هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون  دانشگاه تربيت مدرس  4971  روزانه

     -  1  هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون  دانشگاه تربيت مدرس  4972  نوبت دوم

  قارچ شناسي پزشكي -2619 
     -  3  قارچ شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4973  روزانه

     -  1  قارچ شناسي پزشكي  دانشگاه تربيت مدرس  4974  نوبت دوم
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  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  پزشكيدامهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -7جدول شماره 

  جراحي دامپزشكي -2701
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  2  جراحي دامپزشكي  دانشگاه اروميه  4975  روزانه
  دانشكده دامپزشكي تهران - ) دستياري( - يدامپزشك يجراح  -  3  جراحي دامپزشكي  دانشگاه تهران  4976  روزانه
     -  3  جراحي دامپزشكي  دانشگاه شيراز  4977  روزانه
     -  3  جراحي دامپزشكي  دانشگاه فردوسي مشهد  4978  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران  -  1  جراحي دامپزشكي  دانشگاه تهران  4979  نوبت دوم
     -  1  جراحي دامپزشكي  دانشگاه فردوسي مشهد  4980  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  جراحي دامپزشكي  دانشگاه شيراز  4981  پرديس خودگردان

  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري - 2702 
     -  3  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري  دانشگاه اروميه  4982  روزانه
  دانشكده دامپزشكي تهران -) دستياري(  -  3  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري  تهراندانشگاه   4983  روزانه
     -  3  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري  دانشگاه شهركرد  4984  روزانه
  فناوري توليد مثل در دامپزشكي  -  3  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري  دانشگاه شهركرد  4985  روزانه
     -  3  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري  دانشگاه شيراز  4986  روزانه
  يمثل در دامپزشك ديتول يها يفناور  -  2  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري  دانشگاه شيراز  4987  روزانه
     -  2  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري  دانشگاه فردوسي مشهد  4988  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران -) دستياري(  -  1  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري  دانشگاه تهران  4989  نوبت دوم

  هاي كوچك هاي داخلي دام بيماري -2703 
  دانشكده دامپزشكي تهران -) دستياري(  -  3  هاي كوچك هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه تهران  4990  روزانه
     -  5  هاي كوچك داخلي دام هاي بيماري  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4991  روزانه
     -  2  هاي كوچك هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه شيراز  4992  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران -) دستياري(  -  1  هاي كوچك هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه تهران  4993  نوبت دوم

  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري - 2704 
     -  3  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه اروميه  4994  روزانه
  دانشكده دامپزشكي تهران -) دستياري(  -  3  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه تهران  4995  روزانه
     -  3  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه شهركرد  4996  روزانه
     -  5  هاي بزرگ دامهاي داخلي  بيماري  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   4997  روزانه
  بهداشت خوراك دام  1  -  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه شيراز  4998  روزانه
     -  3  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه فردوسي مشهد  4999  روزانه

  دامپزشكي تهراندانشكده  -) دستياري(  -  1  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه تهران  5000  نوبت دوم
     -  1  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه فردوسي مشهد  5001  نوبت دوم

  راديولوژي دامپزشكي -2705 
  دانشكده دامپزشكي تهران -) ياريدست( -  يدامپزشك يولوژيراد  -  3  راديولوژي دامپزشكي  دانشگاه تهران  5002  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران -) ياريدست( -  يدامپزشك يولوژيراد  -  1  دامپزشكي راديولوژي  دانشگاه تهران  5003  نوبت دوم

  كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي -2706 
  دانشكده دامپزشكي تهران  -  3  كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  دانشگاه تهران  5004  روزانه
     -  2  كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  دانشگاه فردوسي مشهد  5005  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران  -  1  كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  دانشگاه تهران  5006  دوم نوبت

  پاتولوژي دامپزشكي -2707 
     -  3  پاتولوژي دامپزشكي  دانشگاه شيراز  5007  روزانه
     -  2  پاتولوژي دامپزشكي  دانشگاه فردوسي مشهد  5008  روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  دامپزشكيپاتولوژي   دانشگاه شيراز  5009  پرديس خودگردان

  هاي طيور بهداشت و بيماري -2708 
     -  2  هاي طيور بهداشت و بيماري  دانشگاه اروميه  5010  روزانه
  دانشكده دامپزشكي تهران - ياريدست - وريط يهايماريب  -  4  هاي طيور بهداشت و بيماري  دانشگاه تهران  5011  روزانه
     -  2  هاي طيور بهداشت و بيماري  شهركرددانشگاه   5012  روزانه
     -  5  هاي طيور بهداشت و بيماري  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5013  روزانه
     -  4  هاي طيور بهداشت و بيماري  دانشگاه شيراز  5014  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران - ياريدست - وريط يهايماريب  -  2  هاي طيور بهداشت و بيماري  دانشگاه تهران  5015  نوبت دوم
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  هاي طيور بهداشت و بيماري  دانشگاه شيراز  5016  پرديس خودگردان

  بيوشيمي -2709 
     -  3  بيوشيمي  دانشگاه شيراز  5017  روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  بيوشيمي  دانشگاه شيراز  5018  پرديس خودگردان

  بهداشت آبزيان -2710 
  2  -  بهداشت آبزيان  دانشگاه تهران  5020  روزانه

عنوان رشته دستياري بهداشت و بيماريهاي آبزيان مي باشدوفقط 
فارغ التحصيالن دكتراي عمومي دامپزشكي مجاز به انتخاب 

  دانشكده دامپزشكي تهران -خواهندبود
  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D انيآبزبهداشت   -  2  بهداشت آبزيان  دانشگاه تهران  5019  روزانه
     -  5  بهداشت آبزيان  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5021  روزانه
     -  2  بهداشت آبزيان  دانشگاه شيراز  5022  روزانه

  1  -  بهداشت آبزيان  دانشگاه تهران  5024  نوبت دوم
عنوان رشته دستياري بهداشت و بيماريهاي آبزيان مي باشدوفقط 

التحصيالن دكتراي عمومي دامپزشكي مجاز به انتخاب فارغ 
  دانشكده دامپزشكي تهران -خواهندبود

  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D انيبهداشت آبز  -  1  بهداشت آبزيان  دانشگاه تهران  5023  نوبت دوم
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)دامپزشكي(ها  جدول كدرشته محل  84 صفحه فصل دوم  
 

  بهداشت مواد غذايي - 2711 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  4  بهداشت مواد غذايي  دانشگاه اروميه  5025  روزانه
  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D ييبهداشت مواد غذا  -  3  بهداشت مواد غذايي  دانشگاه تهران  5026  روزانه
     -  4  غذاييبهداشت مواد   دانشگاه شهركرد  5027  روزانه
     -  3  بهداشت مواد غذايي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5028  روزانه
     2  -  بهداشت مواد غذايي  دانشگاه شيراز  5029  روزانه
  بهداشت خوراك دام  1  -  بهداشت مواد غذايي  دانشگاه شيراز  5030  روزانه
     -  3  بهداشت مواد غذايي  دانشگاه فردوسي مشهد  5031  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D ييبهداشت مواد غذا  -  1  بهداشت مواد غذايي  دانشگاه تهران  5032  دومنوبت 
     -  1  بهداشت مواد غذايي  دانشگاه فردوسي مشهد  5033  نوبت دوم

  انگل شناسي دامپزشكي -2714 
     -  3  انگل شناسي دامپزشكي  دانشگاه اروميه  5034  روزانه
     -  3  انگل شناسي دامپزشكي  شيرازدانشگاه   5035  روزانه

  باكتري شناسي -2715 
     -  3  باكتري شناسي  دانشگاه اروميه  5036  روزانه
  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D يشناس يباكتر  -  2  باكتري شناسي  دانشگاه تهران  5037  روزانه
     -  3  باكتري شناسي  دانشگاه شيراز  5038  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D يشناس يباكتر  -  1  باكتري شناسي  تهراندانشگاه   5039  نوبت دوم

  ويروس شناسي -2716 
  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D يشناس روسيو  -  2  ويروس شناسي  دانشگاه تهران  5040  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D يشناس روسيو  -  1  ويروس شناسي  دانشگاه تهران  5041  نوبت دوم

  ايمني شناسي -2718 
     -  2  ايمني شناسي  دانشگاه اروميه  5042  روزانه
  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D يشناس يمنيا  -  2  ايمني شناسي  دانشگاه تهران  5043  روزانه

  دانشكده دامپزشكي تهران - PH.D يشناس يمنيا  -  1  ايمني شناسي  دانشگاه تهران  5044  نوبت دوم

  )بيوتكنولوژي(زيست فناوري  -2719 
     -  2  )بيوتكنولوژي(زيست فناوري   دانشگاه شيراز  5045  روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  )بيوتكنولوژي(زيست فناوري   دانشگاه شيراز  5046  پرديس خودگردان

  فارماكولوژي دامپزشكي -2722 
     -  3  فارماكولوژي دامپزشكي  دانشگاه شيراز  5047  روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  فارماكولوژي دامپزشكي  دانشگاه شيراز  5048  پرديس خودگردان

  فيزيولوژي -2723 
     -  2  فيزيولوژي  دانشگاه اروميه  5049  روزانه
     -  3  فيزيولوژي  دانشگاه شيراز  5050  روزانه
     -  2  فيزيولوژي  دانشگاه فردوسي مشهد  5051  روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  فيزيولوژي  دانشگاه شيراز  5052  پرديس خودگردان

  دامپزشكي اي مقايسهآناتومي و جنين شناسي  -2724 
 اي مقايسهآناتومي و جنين شناسي   دانشگاه اروميه  5053  روزانه

     -  3  دامپزشكي

 اي مقايسهآناتومي و جنين شناسي   دانشگاه تهران  5054  روزانه
دانشكده دامپزشكي  - PH.D شناسي دامپزشكي-جنينآناتومي و   -  3  دامپزشكي

  تهران
 اي مقايسهآناتومي و جنين شناسي   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5055  روزانه

     -  5  دامپزشكي

 اي مقايسهآناتومي و جنين شناسي   دانشگاه تهران  5056  نوبت دوم
دامپزشكي دانشكده  - PH.D شناسي دامپزشكي-آناتومي و جنين  -  1  دامپزشكي

  تهران

  اي دامپزشكي بافت شناسي مقايسه -2725 
     -  3  اي دامپزشكي بافت شناسي مقايسه  دانشگاه اروميه  5057  روزانه
     -  2  اي دامپزشكي بافت شناسي مقايسه  دانشگاه تهران  5058  روزانه
     -  5  اي دامپزشكي بافت شناسي مقايسه  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5059  روزانه
     -  3  اي دامپزشكي بافت شناسي مقايسه  دانشگاه فردوسي مشهد  5060  روزانه

     -  1  اي دامپزشكي بافت شناسي مقايسه  دانشگاه تهران  5061  نوبت دوم
     -  1  اي دامپزشكي بافت شناسي مقايسه  دانشگاه فردوسي مشهد  5062  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  اي دامپزشكي مقايسهبافت شناسي   دانشگاه اروميه  5063  پرديس خودگردان
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)زبان(ها  جدول كدرشته محل  85 صفحه فصل دوم  
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  زبانهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل - 8جدول شماره 

  ادبيات فارسي زبان و -2801
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  5  ادبيات فارسيزبان و   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  5064  روزانه
     -  3  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه اراك  5065  روزانه
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه اروميه  5066  روزانه
  ادبيات عرفاني شيگرا'  -  4  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه اروميه  5067  روزانه
ادبيات زبان و ادبيات فارسي گرايش   دانشگاه اروميه  5068  روزانه

     -  4  حماسي

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه اروميه  5069  روزانه
     -  4  غنايي

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه اصفهان  5070  روزانه
     -  4  حماسي

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه اصفهان  5071  روزانه
     -  4  عرفاني

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه اصفهان  5072  روزانه
     -  4  غنايي

  فقط زن  -  4  زبان و ادبيات فارسي  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  5073  روزانه
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   تهران -) س(دانشگاه الزهرا  5074  روزانه

  فقط زن  -  4  عرفاني
     -  5  ادبيات فارسيزبان و   دانشگاه ايالم  5075  روزانه
     -  5  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه بيرجند  5076  روزانه
     -  2  زبان و ادبيات فارسي  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   5077  روزانه
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   5078  روزانه

     -  2  عرفاني
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تبريز  5079  روزانه
     -  5  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تربيت مدرس  5080  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  8  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تهران  5081  روزانه
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه تهران  5082  روزانه

  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  4  حماسي

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه تهران  5083  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  4  عرفاني

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه تهران  5084  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  4  غنايي

     -  4  زبان و ادبيات فارسي  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم   5085  روزانه
  تهران  -  7  زبان و ادبيات فارسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5086  روزانه
     -  7  زبان و ادبيات فارسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   5087  روزانه
     -  2  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه زنجان  5088  روزانه
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  كازرون - يفارسدانشگاه سلمان   5089  روزانه
     -  8  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه سمنان  5090  روزانه
     -  8  زبان و ادبيات فارسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   5091  روزانه
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه شهركرد  5092  روزانه
ادبيات فارسي گرايش ادبيات  زبان و  دانشگاه شهركرد  5093  روزانه

     -  3  عرفاني
     -  8  زبان و ادبيات فارسي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5094  روزانه
     -  8  زبان و ادبيات فارسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5095  روزانه
     -  8  زبان و ادبيات فارسي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5096  روزانه
     -  5  زبان و ادبيات فارسي  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   5097  روزانه
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   5098  روزانه

     -  3  عرفاني

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   5099  روزانه
     -  3  غنايي

     -  5  زبان و ادبيات فارسي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   5101  روزانه
     -  5  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه فردوسي مشهد  5102  روزانه
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه فردوسي مشهد  5103  روزانه

     -  5  حماسي

فارسي گرايش ادبيات زبان و ادبيات   دانشگاه فردوسي مشهد  5104  روزانه
     -  5  عرفاني

     -  5  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه قم  5105  روزانه
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه كاشان  5106  روزانه
  فقط زن - يطالقان ابانيخ يانتها ليمحل تحص:واحد خواهران  -  3  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه كاشان  5107  روزانه
     -  5  زبان و ادبيات فارسي  سنندج -دانشگاه كردستان   5108  روزانه
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  رشت -دانشگاه گيالن   5109  روزانه
     -  7  زبان و ادبيات فارسي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   5110  روزانه
  يگرايش ادبيات عرفان  5  -  زبان و ادبيات فارسي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   5111  روزانه
     -  8  زبان و ادبيات فارسي  بابلسر - دانشگاه مازندران   5112  روزانه
     -  8  زبان و ادبيات فارسي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  5113  روزانه
     -  3  زبان و ادبيات فارسي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   5114  روزانه
     -  3  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه ياسوج  5115  روزانه
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه يزد  5116  روزانه

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه اصفهان  5117  نوبت دوم
     -  1  حماسي

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه اصفهان  5118  نوبت دوم
     -  1  عرفاني

ادبيات  زبان و ادبيات فارسي گرايش  دانشگاه اصفهان  5119  نوبت دوم
     -  1  غنايي

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   تهران -) س(دانشگاه الزهرا  5120  نوبت دوم
  فقط زن  -  1  عرفاني

        -  1  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه ايالم  5282  نوبت دوم
    -  2  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه بيرجند  5121  نوبت دوم
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)زبان(ها  جدول كدرشته محل  86 صفحه فصل دوم  
 

  فارسيادبيات  زبان و -2801ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  2  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تبريز  5122  نوبت دوم
     -  1  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تربيت مدرس  5123  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  5  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تهران  5124  نوبت دوم
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه تهران  5125  نوبت دوم

  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  2  حماسي

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه تهران  5126  نوبت دوم
  وعلوم انسانيدانشكده ادبيات   -  2  عرفاني

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه تهران  5127  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  2  غنايي

     -  1  زبان و ادبيات فارسي  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   5128  نوبت دوم
  كرج  -  4  زبان و ادبيات فارسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5129  نوبت دوم

     -  1  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه زنجان  5130  دوم نوبت
     5  -  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه سمنان  5131  نوبت دوم
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   5132  نوبت دوم
     -  2  زبان و ادبيات فارسي  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   5133  نوبت دوم

     -  2  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه فردوسي مشهد  5134  دومنوبت 
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه فردوسي مشهد  5135  نوبت دوم

     -  2  حماسي

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه فردوسي مشهد  5136  نوبت دوم
     -  2  عرفاني

     -  2  فارسيزبان و ادبيات   دانشگاه قم  5137  نوبت دوم
     -  1  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه كاشان  5138  نوبت دوم
  فقط زن - يطالقان ابانيخ يانتها ليمحل تحص:واحد خواهران  -  1  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه كاشان  5139  نوبت دوم
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  رشت -دانشگاه گيالن   5140  نوبت دوم
     -  4  زبان و ادبيات فارسي  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  5141  نوبت دوم
     -  5  زبان و ادبيات فارسي  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران   5142  پيام نور
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   5143  پيام نور

     -  5  زبان و ادبيات فارسي  تهران
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  4  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه اروميه  5144  پرديس خودگردان
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه اصفهان  5145  پرديس خودگردان

     -  4  حماسي

زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات   دانشگاه اصفهان  5146  پرديس خودگردان
     -  4  غنايي

  پرديس خودگردان البرز كرج  -  5  زبان و ادبيات فارسي  تهراندانشگاه   5147  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش  -  8  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه تهران  5148  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  زبان و ادبيات فارسي  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   5149  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع درتهران  -  6  زبان و ادبيات فارسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5150  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  5  زبان و ادبيات فارسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5151  پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان   -  4  زبان و ادبيات فارسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   5152  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه سمنان  5153  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  زبان و ادبيات فارسي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5154  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  زبان و ادبيات فارسي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   5156  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  3  زبان و ادبيات فارسي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   5157  پرديس خودگردان
  قشمخودگردان  يدانشگاه سيپرد: ليمحل تحص  -  3  زبان و ادبيات فارسي  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   5158  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه ياسوج  5159  پرديس خودگردان

  زبان و ادبيات عرب -2802 
     -  5  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه اراك  5160  روزانه
     -  8  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه اصفهان  5161  روزانه
  فقط زن  -  3  زبان و ادبيات عرب  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  5162  روزانه
     -  2  زبان و ادبيات عرب  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   5163  روزانه
  يعرب اتيزبان و ادب  -  2  زبان و ادبيات عرب  قزوين -  )ره(ي امام خميني الملل بيندانشگاه   5164  روزانه
     -  4  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه تربيت مدرس  5165  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  8  ادبيات عربزبان و   دانشگاه تهران  5166  روزانه
  قم يمجتمع آموزش عال  -  3  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه تهران  5167  روزانه
     -  3  زبان و ادبيات عرب  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   5168  روزانه
     -  4  زبان و ادبيات عرب  بوشهر - دانشگاه خليج فارس   5169  روزانه
  كرج  -  5  زبان و ادبيات عرب  تهران -دانشگاه خوارزمي   5170  روزانه
     -  4  زبان و ادبيات عرب  كرمانشاه -دانشگاه رازي   5171  روزانه
     -  6  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه سمنان  5172  روزانه
     -  6  زبان و ادبيات عرب  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5173  روزانه
     -  7  زبان و ادبيات عرب  اهواز -چمران دانشگاه شهيد   5174  روزانه
     -  6  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه فردوسي مشهد  5175  روزانه
     -  3  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه كاشان  5176  روزانه
  فقط زن - يطالقان ابانيخ يانتها ليمحل تحص: واحد خواهران  -  3  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه كاشان  5177  روزانه
     -  3  زبان و ادبيات عرب  خرم آباد - دانشگاه لرستان   5178  روزانه

     -  4  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه اصفهان  5179  نوبت دوم
     -  1  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه تربيت مدرس  5180  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  4  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه تهران  5181  نوبت دوم
  قم يمجتمع آموزش عال  -  2  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه تهران  5182  نوبت دوم
     -  1  زبان و ادبيات عرب  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   5183  نوبت دوم
     -  3  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه سمنان  5184  نوبت دوم
     -  2  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه فردوسي مشهد  5185  نوبت دوم

     -  1  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه كاشان  5186  دوم نوبت
  فقط زن - يطالقان ابانيخ ييانتها ليمحل تحص:واحد خواهران  -  1  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه كاشان  5187  نوبت دوم

  فقط زن -پرديس خودگردان دانشگاه   -  2  زبان و ادبيات عرب  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  5188  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان واقع دركرج  -  5  زبان و ادبيات عرب  تهران -دانشگاه خوارزمي   5189  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  زبان و ادبيات عرب  كرمانشاه -دانشگاه رازي   5190  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  7  زبان و ادبيات عرب  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5191  پرديس خودگردان
     -  5  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه فردوسي مشهد  5192  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  2  زبان و ادبيات عرب  خرم آباد - دانشگاه لرستان   5193  پرديس خودگردان



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)زبان(ها  جدول كدرشته محل  87 صفحه فصل دوم  
 

  )1(مجموعه زبان فرانسه  -2803
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه   محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  3  آموزش زبان فرانسه  دانشگاه تربيت مدرس  5194  روزانه
     -  3  آموزش زبان فرانسه  دانشگاه تربيت مدرس  5195  نوبت دوم

  )2(مجموعه زبان فرانسه  -2804 
     -  2  فرانسهادبيات   دانشگاه تبريز  5196  روزانه
  دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  3  ادبيات فرانسه  دانشگاه تهران  5197  روزانه
  فرانسه اتيزبان و ادب  -  4  ادبيات فرانسه  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5198  روزانه

     -  2  ادبيات فرانسه  دانشگاه تبريز  5199  نوبت دوم
  دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  1  فرانسهادبيات   دانشگاه تهران  5200  نوبت دوم

  مجموعه زبان روسي -2805 
     -  3  آموزش زبان روسي  دانشگاه تربيت مدرس  5201  روزانه
  دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  4  آموزش زبان روسي  دانشگاه تهران  5202  روزانه

     -  1  آموزش زبان روسي  دانشگاه تربيت مدرس  5203  نوبت دوم
  دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  2  آموزش زبان روسي  دانشگاه تهران  5204  نوبت دوم

  زبان آلماني -2806 
  دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  3  آموزش زبان آلماني  دانشگاه تهران  5205  روزانه

  دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  1  آموزش زبان آلماني  دانشگاه تهران  5206  نوبت دوم

  آموزش زبان انگليسي -2807 
     -  5  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه اراك  5207  روزانه
     -  6  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه اروميه  5208  روزانه
     -  7  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه اصفهان  5209  روزانه
     -  2  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه ايالم  5210  روزانه
     -  3  آموزش زبان انگليسي  تربيت مدرس دانشگاه  5211  روزانه
  موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند - بورسيه بنياد مستضعفان   -  1  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه تربيت مدرس  5212  روزانه
  دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  3  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه تهران  5213  روزانه
     -  2  آموزش زبان انگليسي  سبزوار -سبزواري دانشگاه حكيم   5214  روزانه
  تهران  -  2  آموزش زبان انگليسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5215  روزانه
     -  2  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  5216  روزانه
     -  1  آموزش زبان انگليسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   5217  روزانه
     -  5  آموزش زبان انگليسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5218  روزانه
     -  5  آموزش زبان انگليسي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5219  روزانه
     -  6  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه شيراز  5220  روزانه
     -  5  آموزش زبان انگليسي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   5221  روزانه
     -  8  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه فردوسي مشهد  5222  روزانه

     -  2  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه اصفهان  5223  نوبت دوم
     -  1  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه تربيت مدرس  5224  نوبت دوم
  دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  1  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه تهران  5225  نوبت دوم
     -  1  آموزش زبان انگليسي  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   5226  نوبت دوم
  تهران  -  1  آموزش زبان انگليسي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5227  نوبت دوم
     -  8  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه فردوسي مشهد  5228  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   5229  پيام نور

     -  5  آموزش زبان انگليسي  تهران
     -  6  آموزش زبان انگليسي  )غيرانتفاعي(دانشگاه شيخ بهايي اصفهان  5230  غيرانتفاعي

  پرديس خودگردان دانشگاه  -  6  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه اروميه  5231  پرديس خودگردان
  خودگردان ارسپرديس   -  3  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه تهران  5232  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان البرز كرج  -  3  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه تهران  5233  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان كيش  -  3  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه تهران  5234  پرديس خودگردان
  دانشگاهپرديس خودگردان   -  1  آموزش زبان انگليسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   5235  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  آموزش زبان انگليسي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5236  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  -  5  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه شيراز  5237  پرديس خودگردان
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  آموزش زبان انگليسي  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   5238  پرديس خودگردان
     -  8  آموزش زبان انگليسي  دانشگاه فردوسي مشهد  5239  پرديس خودگردان

  زبان و ادبيات انگليسي -2808 
     -  2  زبان و ادبيات انگليسي  دانشگاه اصفهان  5240  روزانه
  خارجيدانشكده زبانها و ادبيات   -  3  زبان و ادبيات انگليسي  دانشگاه تهران  5241  روزانه
     -  3  زبان و ادبيات انگليسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   5242  روزانه

  دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  -  1  زبان و ادبيات انگليسي  دانشگاه تهران  5243  نوبت دوم
  پرديس خودگردان البرز كرج  -  3  زبان و ادبيات انگليسي  دانشگاه تهران  5244  پرديس خودگردان

  پرديس خودگردان كيش  -  3  زبان و ادبيات انگليسي  دانشگاه تهران  5245  خودگردانپرديس 

  ترجمه -2809 
     -  7  ترجمه  دانشگاه اصفهان  5246  روزانه
     -  5  ترجمه  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   5247  روزانه
     -  4  ترجمه  دانشگاه فردوسي مشهد  5248  روزانه

     -  2  ترجمه  دانشگاه اصفهان  5249  نوبت دوم
     -  2  ترجمه  دانشگاه فردوسي مشهد  5250  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  ترجمه  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   5251  پرديس خودگردان

  مجموعه زبان شناسي -2810 
     -  4  زبان شناسي همگاني  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  5252  روزانه
     -  5  زبان شناسي همگاني  دانشگاه اصفهان  5253  روزانه
  فقط زن  4  -  زبان شناسي همگاني  تهران -) س(دانشگاه الزهرا  5254  روزانه
     -  2  زبان شناسي همگاني  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   5255  روزانه
     -  6  زبان شناسي همگاني  دانشگاه تربيت مدرس  5256  روزانه
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني -شناسي همگاني -زبان  -  4  زبان شناسي همگاني  تهراندانشگاه   5257  روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1393سال ) متمركز نيمه(» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)زبان(ها  جدول كدرشته محل  88 صفحه فصل دوم  
 

  مجموعه زبان شناسي -2810ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام رشته گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

     -  6  زبان شناسي همگاني  زاهدان -و بلوچستان دانشگاه سيستان   5258  روزانه
     -  3  زبان شناسي همگاني  دانشگاه شيراز  5259  روزانه
     -  5  زبان شناسي همگاني  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   5260  روزانه

     -  1  زبان شناسي همگاني  دانشگاه اصفهان  5261  نوبت دوم
     -  6  شناسي همگانيزبان   دانشگاه تربيت مدرس  5262  نوبت دوم
  دانشكده ادبيات وعلوم انساني  -  2  زبان شناسي همگاني  دانشگاه تهران  5263  نوبت دوم
     -  3  زبان شناسي همگاني  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   5264  نوبت دوم
 يمركز تحصيالت تكميل -دانشگاه پيام نور استان تهران   5265  پيام نور

     -  5  همگانيزبان شناسي   تهران
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  -  زبان شناسي همگاني  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   5266  پرديس خودگردان

  هاي باستاني فرهنگ و زبان -2811 
     -  4  هاي باستاني فرهنگ و زبان  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  5267  روزانه
  

 



  )هاي بورسيه شرايط رشته( ها پيوست                           1393 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
 

  سومفصل   89صفحه   )هاي بورسيه شرايط رشته(ها  پيوست

  :و بنياد مستضعفان دانشمند نيتوسعه نو و قيتحق مؤسسههاي  شرايط و ضوابط رشته -1پيوست شماره 
هـاي   تخصصـي دانشـگاه، بررسـي توانـايي     نمره بررسي سوابق علمي و پژوهشـي پذيرش داوطلبان بورسيه با توجه به نتايج آزمون كتبي، 

پذيرد به ترتيب اولويت امتيازات انجـام   اجرايي، گزينش و آزمايشات پزشكي كه توسط گروه بنياد مستضعفان انقالب اسالمي انجام مي
  .خواهد شد

  :شرايط عمومي پذيرش بورسيه* 
 14زارت علـوم، تحقيقـات و فنـĤوري بـا معـدل      مورد تأييـد و ) ارشد  كارشناسي(حداقل تحصيالت داشتن مدرك فوق ليسانس  -1

 .باشد مي
 .باشد سال مي 40حداكثر سن قانوني  -2
آزمـون ورودي دوره دكتـري   هاي تعيين شده براساس نمرات  ها و دانشگاه كسب حداقل نمرات مورد نياز جهت پذيرش در رشته -3

 .مصاحبه تخصصي دانشگاه آموزش كشور وسازمان سنجش  متمركز نيمه
 .يط عمومي استخدامي بنيادداشتن شرا -4
 .موفقيت در مراحل مصاحبه و گزينش -5
 .آموزش عالي مؤسساتها و  عدم اشتغال به تحصيل همزمان در دانشگاه -6
 .آموزش عالي دولتي و غيردولتي مؤسساتها و  ها، دانشگاه ، شركتمؤسساتها،  نداشتن تعهد خدمت در دستگاه -7

  :عبارتند ازشرايط عمومي استخدامي گروه بنياد * 
 .تابعيت نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران -1
 .تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور -2
 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -3
 .)ويژه برادران(دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم غيرپزشكي  -4
سابقه محكوميت و سوءپيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد  عدم اشتهار به فساد اخالقي، نداشتن -5

 ).با تأييد مراجع ذيصالح(
 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر -6
 .داشتن توانايي و سالمت كامل جسمي و رواني -7

  :شرايط تحصيلي* 
 شوند ،هاي مورد نظر بنياد در پايان تحصيالت شايستگيحدنصاب معدل الزم در آزمون موفق به كسب بايست  داوطلبين مي. 
 بايست از موضوعات مورد نياز بنياد انتخاب شود نامه دانشجويي مي موضوع پايان. 
  شود در دو ترم متوالي و يا غيرمتوالي باعث قطع بورسيه تحصيلي مي 14عدم كسب حداقل معدل. 

  :تعهدات* 
 ابع قوانين دانشگاه محل تحصيل و ضوابط استخدامي بنياد خواهند بوددانشجويان بورسيه در تمام مدت آموزش ت. 
 آموزش عـالي دولتـي و غيردولتـي و وابسـته و      مؤسساتها و  ، دانشگاهمؤسساتها،  بايست عدم اشتغال در سازمان داوطلبين مي

 .يندها همچنين نداشتن تعهد خدمت به آنها را تعهد نما ها و شركت هرنوع تعهد خدمت به سازمان
 هاي الزم را بسپارند بايست به ميزان دوبرابر مدت تحصيل خود تعهد خدمت در بنياد نموده و ضمانت داوطلبين مي. 
 كه از سوي بنياد تأييد شود، مجاز به تغيير رشته و گرايش تحصيلي نبـوده   ءشده براي بورسيه، جز در موارد استثنا افراد پذيرفته

 .ر زمينه كاري مرتبط و مكان جغرافيايي معين شده مشغول به كار شوندبايست د و پس از اتمام تحصيل مي
  :تذكرات* 

 باشد نوع استخدام، قرارداد كار مدت معين و از نظر بيمه و بازنشستگي تابع قوانين سازمان تأمين اجتماعي مي. 
 استخدام خواهد شديك از شرايط فوق منجر به قطع همكاري در هر مرحله از  اثبات عدم برخورداري از هر.  
 بورسيه در طي مدت تحصيل، از مزاياي مستمري برخوردار نخواهند شد و تنها در صورت انجـام كـار در هـر يـك از      دانشجويان

  .الزحمه پرداخت خواهد شد واحدهاي تابعه بنياد مستضعفان، به آنها حق
 



 )ها و ضوابط دانشگاهشرايط ( ها پيوست                       1393 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   90صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  :آموزش عالي مؤسساتها و دانشگاهبرخي از شرايط و ضوابط  -2پيوست شماره 
ها و  نظر گرفته شده از سوي دانشگاه توانند براي اطالع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيالت در داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي

  .ذيربط مراجعه نمايند مؤسساتسايت اطالع رساني  آموزش عالي به وب مؤسسات
  1393سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه

. سـت در پژوهشكده به صورت تمـام وقـت ا  حضور دانشجو  -2 .باشد مي فاقد امكانات خوابگاهياين پژوهشكده  -1 :يپژوهشكده برق وابسته به جهاددانشگاه
  .ها و يا مراكز مرتبط الزامي است محور انعقاد قرارداد به منظور حمايت مالي از سوي يكي از سازمانهاي پژوهش  در رشته -3

پژوهشكده تحقيق در عمليات خصوصي است و از نظر هزينه تحصيل، تابع ضوابط كلي وزارت علوم براي دوره دكتـري   :ـ تهران پژوهشكده تحقيق در عمليات
  .باشد پژوهش محور مي

اخذ پـروژه كارفرمـايي توسـط دانشـجو      -2. باشد ميفاقد خوابگاه اين پژوهشكده  -1 :كرجـ   يوابسته به جهاددانشگاه ييايميتوسعه صنايع ش پژوهشكده
ها و  سازمانهاي پژوهش محور انعقاد قرارداد به منظور حمايت مالي از سوي يكي از  در رشته -4 .باشد در پژوهشكده بصورت تمام وقت مي تحصيل -3. الزامي است

  .يا مراكز مرتبط الزامي است
 .باشـد  پـذيرش دانشـجوي دكتـري در گـرايش راه و ترابـري و حمـل و نقـل همـراه بـا دانشـگاه تربيـت مـدرس مـي              -1 :حمـل و نقـل پارسـه   پژوهشكده 

  .باشد ها بر عهده دانشجو مي اين هزينهنمايد كه  هاي آموزشي و دانشجويي مربوط به خود را دريافت مي ضمن اينكه دانشگاه تربيت مدرس هزينه -2
 .باشـد  در پژوهشـكده بصـورت تمـام وقـت مـي      تحصيل -2 .باشد پژوهشكده فاقد خوابگاه مي -1 :يوابسته به جهاددانشگاهعلوم پايه كاربردي پژوهشكده 

هاي پژوهش محور انعقاد قرارداد بـه   در رشته -5 .باشد ميتأمين طرح پژوهشي به عهده دانشجو  -4. ها بصورت پژوهش محور خواهد بود تحصيل در كليه رشته -3
  .ها و يا مراكز مرتبط الزامي است منظور حمايت مالي از سوي يكي از سازمان

قـرار  نامه با دانشگاه فردوسي مشهد در اختيـار دانشـجويان    در حد مقدورات در قالب تفاهم :امكانات رفاهي) الف :مشهدـ   و صنايع غذاييپژوهشكده علوم 
هـاي اطـالع    موزشي پيشرفته، كتابخانه و دسترسي به كتب چـاپي و ديجيتـالي و سـايت   آهاي  هاي درس مجهز به سيستم كالس :امكانات آموزشي) ب .گيرد مي

هـاي ايـاب و    تاتر، سرويس آمفيهاي تحقيقاتي،  دسترسي به سيستم اينترنت وايرلس، اتاق كامپيوتر، آزمايشگاه رساني طرف قرارداد با پژوهشكده براي اخذ مقاالت،
 12مشـهد، كيلـومتر    :آدرس) د ....هاي اعالم شده از طرف وزارت علوم از قبيل وام صندوق رفـاه و غيـره   ها و ابالغيه طبق بخشنامه :امتيازات تحصيلي) ج. ذهاب

       91735 -147: پستيصندوق      91851-76933: كدپستي         .بزرگراه مشهد ـ قوچان، روبروي كارخانه شير پگاه
  www. rifst.ac.ir :نشاني اينترنتي        051-5003150: دورنگار      5003333 :تلفن

شـرايط شـغلي    -2 .رعايت شئونات اسالمي براي كليـه دانشـجويان الزامـي اسـت     -1 :شرايط عمومي) الف :تهرانـ  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي
تواند از وام  دانشجو مي -4 .از لحاظ خدمت سربازي و نظام وظيفه) داوطلبين مرد(نداشتن منع قانوني  -3 .انجام فعاليت تحصيلي دانشجو شوددانشجو نبايد مانع از 

وظـف  دانشـجو م  -2. نياز و جبراني به تشخيص شوراي آموزشي و پژوهشـي  گذراندن واحدهاي پيش -1 :شرايط اختصاصي) ب .شهريه صندوق رفاه استفاده كند
چنانچه دانشجو به هر دليلي از ادامه تحصيل در پژوهشكده علوم شناختي انصراف دهـد   -3 .است كليه مقرارات و ضوابط پژوهشكده علوم شناختي را مراعات نمايد

ابگاه و امكانـات آن بـراي دانشـجو    پژوهشكده علوم شناختي هيچگونه تعهدي به تأمين خو -4 .ترم را پرداخت نمايد) 9(موظف و متعهد است كليه شهريه ثابت نه 
) جنـب بـومهن  (هاي آن واقع در شهر جديد پـرديس   ها و آزمايشگاه محل جديد پژوهشكده و تشكيل كالس -6 .پژوهشكده فاقد خوابگاه دانشجويي است -5. ندارد
مراجعـه و يـا بـا دفتـر آمـوزش       www.iricss.org :به سامانهبراي كسب اطالعات بيشتر  -8 .شود دوره با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي -7 .باشد مي

  .تماس گرفته شود
.  22 شـماره  ،كوچـه دوم  ،خيابـان پاكسـتان  ، تهـران : آدرس -2 .باشـد  پژوهشكده فاقد امكانات خوابگاهي مـي  -1 :واد و زيست موادمغيرانتفاعي پژوهشكده 

  www.mbmrc.ir: اينترنتي نشاني      88507496 -88507490: تلفن
در  -3. حضور تمام وقـت دانشـجو الزامـي اسـت     -2 .باشد اين پژوهشكده فاقد خوابگاه مي -1 :يوابسته به جهاددانشگاه يمعمار هنر پژوهشكده فرهنگ و

  .ها و يا مراكز مرتبط الزامي است هاي پژوهش محور انعقاد قرارداد به منظور حمايت مالي از سوي يكي از سازمان رشته
 -3. حضور تمام وقت دانشجو الزامي است -2. باشد اين پژوهشكده فاقد خوابگاه مي -1 :يارتباطات وابسته به جهاددانشگاه پژوهشكده فناوري اطالعات و

  .ها و يا مراكز مرتبط الزامي است هاي پژوهش محور انعقاد قرارداد به منظور حمايت مالي از سوي يكي از سازمان در رشته
تا قبل ) س يا تافلتآيل( ارائه مدرك زبان -2 .باشد ي ميخوابگاهاين پژوهشكده فاقد امكانات  -1: ردشگري وابسته به جهاد دانشگاهي ـ مشهدگ پژوهشكده

  .رانده باشددانشجو در دوره كارشناسي ارشد بايد پايان نامه گذ - 4 .باشد هزينه ندارد ولي جذب پروژه به عهده دانشجو مي -3 .ستا از دفاع از الزامي
حضور تمام وقـت   -3. باشد اين پژوهشكده فاقد خوابگاه مي -2 .هلجرد كرج نامه انجام پايانحل م -1 :يوابسته به جهاددانشگاه ييدارو اهانيپژوهشكده گ

  .يا مراكز مرتبط الزامي استها و  هاي پژوهش محور انعقاد قرارداد به منظور حمايت مالي از سوي يكي از سازمان در رشته -4. دانشجو الزامي است
ايـن   -2 ).به پژوهشكده الزامي اسـت توسط دانشجو ارائه طرح تقاضامحور ( باشد شيوه پذيرش پژوهش محور مي -1 :يواجتماع يپژوهشكده مطالعات فرهنگ

  .باشد مي... ، رستوران، سرويس اياب و ذهاب و خوابگاه: هرگونه امكانات رفاهي از قبيلپژوهشكده فاقد 
دعوت از چند برابر  -1 :گيرد البالغه طي مراحل زير صورت مي در پژوهشكده نهج 1393پذيرش دانشجو در مقطع دكتري سال  :البالغه ـ تهران پژوهشكده نهج

در حـدود  (علـوم حـديث    )ج .)اهللا خـويي  در حـدودالبيان آيـه  (علـوم قـرآن    )ب .)اعراب و ترجمـه (البالغه  نهج )الف: مواد مصاحبه تخصصي: ظرفيت براي مصاحبه
پـذيرش دانشـجو بصـورت نيمـه متمركـز و       -3 .باشد ميالبالغه غيرانتفاعي بوده و فاقد خوابگاه  پژوهشكده نهج -2. )الحديث شهيد ثاني و الوجيزه شيخ بهايي درايه

خيابان استاد  ،خيابان كريمخان :ر تهران به آدرسمحل تحصيل د -5. دانشجو جهت پذيرش طرح پژوهشي تقاضا محور ارائه نمايد -4 .بصورت پژوهش محور است
  www.nahjins.ir :نشاني اينترنتي             .باشد مي 8پالك  ،اللهي كوچه شهيد الهي نجات

  .بلوار پژوهش ، بزرگراه شهيد خرازي،)غرب( بزرگراه شهيد همت ،تهران: آدرس -2 .اين پژوهشكده فاقد خوابگاه است -1 :ـ تهران پژوهشكده هواشناسي
  www.asmerc.ac.ir :نشاني اينترنتي     021-44580651: لفنت

هـاي كارشناسـي ارشـد     دانشـجويان از گـرايش   -2 .باشد يم يپژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهاين  -1 :مهندسي زلزله المللي زلزله شناسي و پژوهشگاه بين
ديبـاجي  ، )فرمانيـه ( خيابـان دكتـر لواسـاني   : آدرس -3 .شركت نمايند) زمينه ژئوتكنيك(مهندسي زلزله توانند در آزمون  مكانيك خاك و پي و مهندسي زلزله مي

  www.iiees.ac.ir :نشاني اينترنتي      22831116  :تلفن.    21پالك  ،كوچه ارغوان، شمالي
داراي تسهيالت ويژه  دانشجويان رتبه يكم تا بيستم آزمون دكتريه به اين پژوهشگا -2. باشد داراي خوابگاه مياين پژوهشگاه  -1 :پتروشيمي و پژوهشگاه پليمر

  .بلوار پژوهش ،كرجـ اتوبان تهران  15كيلومتر  تهران،: آدرس -3. نمايد اعطا مي
، )اصول فقه مظفر(فقه اصول ) الف: برگزاري آزمون اختصاصي دروس حوزوي، شامل -3. دانشجوييفاقد خوابگاه  - 2. فقط مرد -1 :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  .مصاحبه علمي - 4). نهايه الحكمه(فلسفه ) ، ج)مكاسب محرمه شيخ انصاري(فقه ) ب
  .براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط پژوهشگاه به سايت اينترنتي پژوهشگاه مراجعه نمايند داوطلبان :هاي بنيادي دانشپژوهشگاه 

   .باشد هاي اين پژوهشگاه بصورت پژوهش محور مي تحصيل در رشته -2. باشد اين پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي -1 :پژوهشگاه صنعت نفت
حضـور تمـام وقـت دانشـجو الزامـي       -2. باشد اين پژوهشكده فاقد خوابگاه مي -1 :يمطالعات اجتماعي وابسته به جهاددانشگاه پژوهشگاه علوم انساني و

  .ها و يا مراكز مرتبط الزامي است هاي پژوهش محور انعقاد قرارداد به منظور حمايت مالي از سوي يكي از سازمان رشتهدر  -3. است



 )ها و ضوابط دانشگاهشرايط ( ها پيوست                       1393 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   91صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1393سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  .باشد يم يپژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهاين  :علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه 

: آدرس -2 .خوابگاه به دانشـجويان گرامـي نـدارد    ارائهگونه تعهدي در قبال  باشد و هيچ پژوهشگاه فاقد خوابگاه مياين  -1 :اطالعات يفناور پژوهشگاه علوم و
  www.irandoc.ac.ir: نشاني اينترنتي         1090فلسطين، شماره   تهران، خيابان انقالب، چهارراه

داوطلبـان  از كليـه   -2. پژوهشـگاه خواهنـد شـد   ايـن   ي بورسـيه  نشـدگا  كليه پذيرفته -1 :اي وابسته به سازمان انرژي اتمي ن هستهفنو پژوهشگاه علوم و
  .شود هاي پژوهشگاه بر اساس مقررات وزارت علوم، حقوق ماهيانه پرداخت مي به بورسيه -3 .مصاحبه به عمل خواهد آمد ه از طريق سازمان سنجش،شد معرفي

 www.isrc.ac.ir: نشاني اينترنتي          .باشد مي يخوابگاههرگونه امكانات پژوهشگاه فاقد اين  :يي ايرانپژوهشگاه فضا
اطالعات بيشتر به كسب براي داوطلبان  -2 .باشد پژوهشگاه فاقد امكانات رفاهي به ويژه خوابگاه مياين  -1 :زيست فناوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و

  .دنماينمراجعه www.nigeb.ac.ir   :سايت پژوهشگاه به آدرس
 يخوابگـاه امكانـات  پژوهشـگاه فاقـد   ايـن   -2. باشد مي كرجمشكين دشت ها در  كليه رشته ليمحل تحص -1 :ـ مشكين دشت كرج  انرژي و پژوهشگاه مواد

  www.merc.ac.ir :نشاني اينترنتي      164-161داخلي     0263-6280040-9: تلفن    .مشكين دشت فرديس،استان البرز، : آدرس -3 .باشد يم
هـاى وزارت علـوم،    دانشكده بصورت غيرانتفاعى بـوده و شـهريه دانشـجويان وفـق تعرفـه      -1 :يشرايط و ضوابط اختصاص :)غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول

 -3 .دروس جبرانى ارائـه نمايـد بگذراننـد   دانشجويان اين دوره موظفند هر درسى كه كميته تحصيالت تكميلى به عنوان  -2. تحقيقات و فناوري اخذ خواهد گرديد
دانشكده هيچگونه امكانات  -4. چنانچه دانشجو در طول دوره به هر دليل از ادامه تحصيل در دانشكده انصراف نمايد، موظف است شهريه ثابت دوره را پرداخت كند

تحصيلي صندوق رفـاه دانشـجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري برخـوردار       پذيرفته شدگان طبق مقررات از وام  -5. خوابگاهي براي ارائه به دانشجويان ندارد
خيابـان شـهيد    ،ميدان قدس ،تهران) 1(ساختمان شماره  -1 :دانشكده تهران) الف :آدرس -7. الزامي است كسب نمره قبولي در مصاحبه دانشكده -6 .شوند مي

 ،كوچـه شـهيد حميـد فخـاري     ،)عج(عصر باالتر از ميدان ولي ،تهران) 2(ساختمان شماره  -2. 12پالك  ،كوچه نواب كاشاني ،خيابان شهيد مصطفي مقدسي ،باهنر
روبروي  ،خيابان شهيد قدوسي، بزرگراه عمار ياسر :دانشكده قم) ب   *    http://tehran.oau.ir :نشاني اينترنتي    021-88934036-7 :تلفن     .21پالك 

  http://qom.oau.ir: نشاني اينترنتي     0251-7773525: تلفن        .مركز خدمات حوزه علميه
  .ندوشنـ  جاده ميبد 3كيلومتر  ،ميدان دفاع مقدس، ميبد :آدرس -2 .باشد در دانشگاه چادر ميواهران پوشش خ -1: اهللا حايري ـ ميبد دانشگاه آيت

  0352-7754644 :تلفن
متقاضيان  ،لذا درصورت عدم وجود ظرفيت ؛باشد با مشكل ظرفيت خوابگاهي مواجه مي) دو نيمسال(اول ورود دانشجو اين دانشگاه در سال  -1 :دانشگاه اصفهان

 .گيـرد  از خـواهران واجـد شـرايط خوابگـاه تعلـق مـي      % 70بـه   -2 .معرفي خواهند گرديـد ) هاي آزاد خوابگاه خصوصي با هزينه(هاي خودگردان  به خوابگاهخوابگاه 
، بورسـيه،  )شـبانه (نوبـت دوم  ، بـه دانشـجويان آزاد   -4 .باشـد  هاي مجاز تحصـيلي مـي   استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل وزارتي صرفاً در ترم حداكثر زمان -3

ايـن دانشـگاه فاقـد     -5 .گيـرد  خوابگاه تعلق نمي) كيلومتر تا شهر اصفهان 100فاصله زير (هاي دولتي و بخش خصوصي و بومي  حضوري، شاغل ارگان مجازي، نيمه
كليه قوانين رفاهي  -7 .گردد در اين دانشگاه ارائه تغذيه با يارانه دولتي صرفاً از روز شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي -6 .باشد خوابگاه متأهلي مي

  http://www.ui.ac.ir: رساني دانشگاه آدرس پايگاه اطالع -8 .باشد و آموزشي دانشجويان سهميه استعدادهاي درخشان مانند ساير دانشجويان مي
 )4( چهـار  دانشـجويان دكتـري مجازنـد حـداكثر     -2 .گيـرد  هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي به دانشجويان ساكن استان -1 :ـ تهران) س(دانشگاه الزهرا

  .ونك يابانميدان ونك، خ تهران،: آدرس -4 .گيرد خوابگاه تعلق نمي )شبانه(دوم نوبت هاي  به دانشجويان دوره -3 .نيمسال از خوابگاه استفاده نمايند
  http://alzahra.ac.ir: نشاني اينترنتي             021-88044051-9: تلفن

بـراي ورود بـه مرحلـه مصـاحبه       شـود،  برگـزار مـي   )ع(ارائه گواهي قبولي در آزمون معارف اسالمي كه از سوي دانشگاه امام صادق -1): ع(دانشگاه امام صادق
داشـتن حـداقل   » مـديريت آموزشـي  «براي انتخاب رشته  -3. شود فقط از طريق بورسيه انجام مي» اقتصاد نفت و گاز«  پذيرش در رشته -2 .ستا تخصصي الزامي

كليـه داوطلبـان مجـاز بـه      -5 .پذيرد صورت مي بين خواهراني مديريت آموزشي فقط از  پذيرش در رشته -4 .ستا در مقطع كارشناسي ارشد الزامي 15معدل 
. باشـند  در رشته امتحاني مربوط مي) ع(هاي دانشگاه امام صادق ، مجاز به انتخاب كدرشته محل)ها اعم از مجازين دوره روزانه و ساير دوره(انتخاب رشته 

  ).ع(پرديس خواهران دانشگاه امام صادق، هرخانيخيابان شهيد طا، بلوار شهيد فرحزادي، )غرب(شهرك قدس : تهران: محل تحصيلس آدر -6
 .موفقيـت در مصـاحبه علمـي    -3 .)3سـطح  (هاي علميـه   ارائه گواهي قبولي پايه دهم از مركز مديريت حوزه -1 ):غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم

سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت به ميزان دو برابر مدت تحصيل در صـورت   -5 .اشتغال به تحصيل حوزوي همزمان با تحصيل در دانشگاه -4
دانشـگاه تعهـدي    -7 .هـاي تحصـيل خواهـد بـود     چنانچه دانشجو به هر دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينه -6 .درخواست دانشگاه

از  -9. گـردد  دانشـگاه و مطـابق مقـررات وزارت علـوم تعيـين مـي       يها براساس مصوبه هيئت امنا ميزان شهريه براي كليه رشته -8 .نسبت به تأمين خوابگاه ندارد
  .گردد شدگان داراي شرايط حوزوي شهريه اخذ نمي پذيرفته

شـده   دانشجويان پذيرفته -2. باشد جديدالورود مي فاقد ظرفيت خوابگاهي براي پذيرش دانشجويان 1393-94 دانشگاه در سال تحصيلياين  -1 :دانشگاه بيرجند
ضمناً واگذاري خوابگـاه در سـنوات بعـدي تحصـيل دانشـجويان       -3 .استفاده كنند) بخش خصوصي( هاي خودگردان بها از خوابگاه توانند با پرداخت هزينه اجاره مي

   .روزانه بر اساس ظرفيت خوابگاه و شرط معدل خواهد بود
براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشـگاه بـه سـايت اينترنتـي دانشـگاه مراجعـه        داوطلبان :قزوينـ   )ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين

  .نمايند
  .براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند داوطلبان :دانشگاه تبريز

  .گيرد ها و ظرفيت موجود صورت مي واگذاري خوابگاه به دانشجويان روزانه با توجه به الويت :تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان دانشگاه تحصيالت
هاي يك و دو آزمون دكتري طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري امتيـاز بيشـتري بـراي        به رتبه -1 :دانشگاه تربيت مدرس

هاي كشاورزي و منابع طبيعي نور، واگذاري خوابگاه  با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانشكده -2 .شود مي ارائهسكونت در خوابگاه مجردي 
هاي چهار نفر به باال فقط به دانشجويان روزانه و به طور تدريجي در طول نيمسال اول و دوم خواهد بود و مدت سكونت حداكثر تا پايـان   جردي در اتاقبه صورت م

هـاي   كانات رفـاهي بـراي دوره  دانشگاه به هيچ وجه امكان تأمين خوابگاه و ام -3 .باشد ترم هشتم در مقطع دكتري با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هر ترم مي
تغذيـه   -4 .اي ارائـه نخواهـد شـد    و پرديس دانشگاهي را ندارد و به دانشجويان مذكور تغذيه يارانه) مجازي(، نيمه حضوري، يادگيري الكترونيكي )شبانه(نوبت دوم 

ان روزانه در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشـنبه در سـنوات   دانشجويي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري صرفاً به دانشجوي
جهـت كسـب   ( ثبت درخواست خوابگاه متأهلي به صورت محدود با توجه به ضوابط دانشگاه از نيمسال دوم تحصـيلي خواهـد بـود    -5. شود مجاز تحصيلي ارائه مي

پرداخت هرگونه وام به صورت محدود منوط بـه تـأمين    -6 ).اه تربيت مدرس مراجعه گردداطالعات بيشتر براي ضوابط خوابگاه به سايت معاونت دانشجويي، دانشگ
به سايت دانشـگاه   ،هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه داوطلبان به منظور آگاهي از زمينه -7 .باشد مي اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع

ست قبل از انتخاب رشته براي آگاهي از ميزان شهريه به پورتال معاونـت آموزشـي دانشـگاه مراجعـه     ا ضروري) شبانه(وبت دوم داوطلبان دوره ن -8 .مراجعه نمايند
  www.modares.ac.ir :ينترنتيانشاني        .باشد در ضمن اين شهريه صرفاً بابت ارايه خدمات آموزشي بوده و شامل خدمات رفاهي نمي. نمايند

  .كليه دانشجويان دوره دكتري خوابگاه تعلق خواهد گرفت به :دانشگاه تفرش
نسبت به تامين خوابگاه بـا توجـه بـه ظرفيـت      -2 .گيرد پذيرش دانشجو منحصرا از بين برادران صورت مي -1 :يشرايط عموم :) ع( حسين  امام جامع  دانشگاه

پذيرش نهـايي از بـين    -4 .مصوب موظف به گذراندن دروس عقيدتي سياسي خواهند بوددانشجويان عالوه بر دروس  -3. موجود و براساس الويت اقدام خواهد شد
منـد بـه تحصـيل در     داوطلبان عالقه -5 .گيرد و دانشگاه در رد يا قبول داوطلبان مخير است شدگان چند برابر ظرفيت و پس از احراز شرايط الزم صورت مي معرفي

حداكثر تا زمان انتخـاب   www.ihu.ac.ir : رد كردن اطالعات فردي مطابق فرم مندرج در سايت دانشگاه به آدرسبايست نسبت به وا مي) ع(دانشگاه امام حسين



 )ها و ضوابط دانشگاهشرايط ( ها پيوست                       1393 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   92صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1393سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
نام و حداكثر قبل از انتخـاب رشـته مجـوز     بايست قبل از ثبت پرسنل رسمي سپاه مي :عضويت در سپاه )الف :شرايط پذيرش دانشجوي بورس .رشته اقدام نمايند

پذيرفته شدن در مراحل مصاحبه،  )ب .تحصيل خود را از مركز عمليات نيروي انساني سپاه دريافت و به مركز آزمون و سنجش دانشگاه ارائه نمايندموافقت با ادامه 
ال به حـداكثر  س 2مدت خدمت ضرورت به ميزان : 1تبصره . سال 26حداكثر سن  -1 :گزينش و عضويت رسمي در سپاه تا قبل از اعالم نتايج نهايي با شرايط ذيل

 .شـود  ماه تا حداكثر يك سال به حداكثر سن اضـافه مـي   2ماه و به ازاي هر سال عضويت عادي  3به ازاي هر سال سابقه فعال بسيج  :2تبصره  .شود سن اضافه مي
داوطلبـاني كـه داراي سـابقه خريـد خـدمت       :4ه تبصـر  .شود سال به حداكثر سن اضافه مي 5فرزندان معظم شهدا، جانبازان و مفقوداالثرها و آزادگان تا  :3تبصره 

هـاي   از دانشـگاه  5/15هاي دولتي و معـدل   در مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه 5/14 داشتن حداقل معدل -2 .گردد سال به حداكثر سن اضافه مي 2باشند تا  مي
. )حداقل به ميزان يك سال و ارائه گـواهي آن در زمـان مصـاحبه   ( عفانعضويت در سازمان بسيج مستض -1 :شرايط پذيرش دانشجوي غير بورس .آزاد و پيام نور

  .تعهدنامه مبني بر عدم ادعاي جذب و استخدام در سپاه يامضا -3. هاي مورد نياز سپاه ها و پژوهش توانايي در انجام تحقيقات، پروژه -2
بـراي كسـب اطالعـات در    داوطلبـان   -2 .دانشگاه حكيم سبزواري تغيير يافته اسـت نام دانشگاه تربيت معلم سبزوار به  -1: سبزوار ـدانشگاه حكيم سبزواري  

  .خصوص شرايط و ضوابط پژوهشكده به سايت اينترنتي پژوهشكده مراجعه نمايند
  )نام دانشگاه تربيت معلم تهران به دانشگاه خوارزمي تغير يافته است( :دانشگاه خوارزمي تهران

  .بسيار محدود بوده و اولويت با دانشجويان روزانه است پذيرش خوابگاه در تهران و كرج
ميـدان   ،دامغـان : آدرس -2 .باشـد  نيمسال تحصـيلي مـي   8مدت زمان ارائه خوابگاه براي دانشجويان مقطع دكتري دانشگاه دامغان حداكثر  -1 :دانشگاه دامغان

  0232-5247192: تلفن دفتر مديريت تحصيالت تكميلي    5235311: تكميليتلفن دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت    3671641167 :كدپستي  .دانشگاه
  www.du.ac.ir :نشاني اينترنتي

هلي به دانشجويان نخواهـد بـود و   أه خوابگاه متئاين دانشگاه به علت كمبود امكانات خوابگاهي قادر به تامين و ارا :دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
  .اما در خصوص دانشجويان مجرد در حد مقدورات مساعدت خواهد نمود ،در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد هيچگونه مسئوليتي

  .گيرد به دانشجويان بورسيه، نوبت دوم و دوره پرديس، به هيج وجه خوابگاه تعلق نمي -2 .باشد دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي -1 :دانشگاه رازي ـ كرمانشاه 
بـه دانشـجويان بـومي     -4 .گـردد  با توجه به محدويت امكانات خوابگاهي به پذيرفته شدگان در طول سنوات مجاز تحصيلي بر اساس اولويت خوابگاه واگذار مـي  -3

  .تعلق خواهد گرفتشود، خوابگاه  كه پس از اسكان نهايي واجدين نهايي واجدين شرايط غيربومي مشخص مي استان، تنها درصورت وجود فضاي مازاد بر نياز
  .اول خيابان طالقاني ،چهارراه ارشاد ،كازرون :آدرس -2 .باشد ين دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي ميا -1 :فارسي ـ كازرون مانلدانشگاه س

  www.kazerunsfu.ac.ir  :نشاني اينترنتي        0721-2226051-2تلفن 
كنـد و از ارائـه خوابگـاه بـه دانشـجويان       محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار ميدانشگاه با توجه به اين  -1 :دانشگاه سمنان

تلفـن مـديريت    -3. دانشـگاه سـمنان   1پرديس شماره  ،روبروي پارك سوكان ،جاده دامغان 5كيلومتر  ،سمنان: آدرس -2 .شبانه و پرديس خودگردان معذور است
  http://golestan.semnan.ac.ir :اداره كل آموزش دانشگاه نشاني اينترنتي -4     0231-3332338 :دانشگاهتحصيالت تكميلي 

هيچگونـه امكـان    -2. كند روزانه در سايت دانشگاه خوابگاه واگذار مي دورهدانشگاه به همه دانشجويان مجرد اين  -1 :زاهدانـ  بلوچستان دانشگاه سيستان و
ذهاب و تغذيه بـراي   هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، سرويس اياب و -3. باشد نمي پرديسو نوبت دوم تامين خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره روزانه، 

) بخـش خصوصـي در سـطح شـهر    ( امكانات خوابگـاهي خـودگردان  توانند از  مي پرديسدانشجويان نوبت دوم و  -4. باشد نمي پرديسدانشجويان دوره نوبت دوم و 
  .دمراجعه نماين www.usb.ac.ir :وبسايت دانشگاه به نشاني داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به -5. استفاده نمايند

 نظـام  ه،يـ فق تيـ بـه وال  يالتزام عمل اعتقاد و -2 .به احكام يالتزام عملو اعتقاد  -1 :دانشگاه شاهد دانشجو در رشيپذ يضوابط اختصاص و طيشرا :دانشگاه شاهد
 يفـر يك تيـ محكوم قهنداشـتن سـاب   -4 .يرقانونيغ يها گروه ها و سازمان احزاب و از يهوادار ،يالتيتشك يعدم وابستگ -3 .يقانون اساس و رانيا ياسالم يجمهور

اسـت   يهيبـد  * .است رشيپذ ياساس طيشرا خواهران از يبرا )چادر( به حجاب برتر يعملالتزام  ود اعتقا -6 .مقررات دانشگاه كامل به ضوابط و يبنديپا -5 .ثرؤم
ابتـداي   ،تهـران : آدرس -7 .گرفـت  خواهـد صورت دانشگاه  نشيهسته گز يسو الزم از ياحراز موارد فوق بررس دوره و انيمتقاض يعموم يها تيخصوص صالح در

  shahed.ac.ir.www :نشاني اينترنتي.          )ره(روبروي حرم مطهر حضرت امام خميني  ،قمـ  آزادراه تهران
هـاي   ميليون تومان و براي پايان نامـه  50هاي نظري  براي پايان نامه 92-93شهريه تحصيلي دانشجويان دكتري پرديس خوارزمي در سال  -1 :دانشگاه شاهرود

همچنـين بـه ايـن     -3. گـردد  دانشـگاه متعاقبـا اعـالم مـي     يپس از تصويب در هيات امنا 93-94شهريه دانشجويان ورودي  -2. باشد ميليون تومان مي 55عملي 
  .گيرد دانشجويان خوابگاه، وام و غذا تعلق نمي

  .مراجعه نماييد www.shomal.ac.ir :به آدرسدر خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه جهت كسب اطالعات داوطلبان  ):غيرانتفاعي(دانشگاه شمال آمل 
خوابگـاه و   ،نامه واگذاري خوابگاه دانشـگاه شـهركرد   دوره روزانه طبق شيوه طيواجد شرا انيدانشجوتعداد محدودي از انشگاه صرفاً به اين د -1 :دانشگاه شهركرد

هاي پرديس خودگردان براي كسب اطالع از ميزان شهريه و ساير ضـوابط بـه سـايت اينترنتـي دانشـگاه بـه        داوطلبان دوره -2 .اختصاص خواهد داد يامكانات رفاه
  .مراجعه نمايند www.sku.ac.ir: نشاني

، كشـاورزي دامپزشـكي   )55,000,000(ادبيـات   :بـراي كليـه دانشـجويان دكتـراي پـرديس     ) به ريال(مقادير شهريه ثابت و متغير  :دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  )70,000,000(، فني و مهندسي و علوم پايه )65,000,000(

به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگـاه  ) وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي(صنعت آب و برق شهيد عباسپور  يدانشگاهپرديس  -1 :انتهر ـهيد بهشتي  دانشگاه ش
در صـورت  (خودگردان خصوصي هاي  را به خوابگاه آنانتواند  مي، لكن در صورت داشتن متقاضي خوابگاه را ندارد) دختر يا پسراعم از (به دانشجويان ورودي جديد 

  .براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند داوطلبان -2 .معرفي نمايد) وجود ظرفيت
 .اسـت  يالزامـ  انيدانشـجو  هيـ كل يشـده بـرا   نيـي و پوشش مناسب طبق ضوابط تع يشئونات اسالم تيرعا -1 :)غيرانتفاعي(اصفهان  ـدانشگاه شيخ بهايي  

 يدانشـجوئ  مـه يب يايـ از مزا انيدانشجو -3. دينما تيو دانشگاه را رعا يو فناور قاتيمصوب وزارت علوم، تحق يها نامه نيمقررات و آئ هيدانشجو موظف است كل -2
صـورت تـأمين بودجـه از     در( يو فنـاور  قـات يصندوق رفاه وزارت علوم، تحق يتوانند از وام دانشجوئ يم هيپرداخت شهر يبرا انيدانشجو -4. برخوردار خواهند بود

پرداخت  يو فناور قاتيتحق وم،صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت عل در -5. ندياستفاده نما) طرف صندوق رفاه
    6816767: دورنگار     6816760-6: تلفن       81431-53784: يكد پست    .فرشته اباننبش خي ،بلوار بهشت ،شهر بهارستان، اصفهان: آدرس -6. دينما

  www.shbu.ac.ir:ينترنتيانشاني 
نفر در خوابگاه خـودگردان   100نفر دانشجوي دختر در خوابگاه دولتي و  250با توجه به محدوديت خوابگاهي، دانشگاه حداكثر براي پذيرش  -1 :دانشگاه شيراز

ان داراي رتبـه  اولويت واگذاري خوابگاه بـا دانشـجوي   -2. نفر دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت خوابگاهي دارد كه بر اساس اولويت واگذار خواهد شد 300و 
دانشگاه هيچگونه  -4. شود كيلومتري در صورت وجود ظرفيت، خوابگاه واگذار مي 100به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع  -3. برتر آزمون خواهد بود

نياز به كسب اطالعات بيشـتر در مـورد خوابگـاه بـه      متقاضيان در صورت -5. را ندارد) شبانه(امكانات و تعهدي براي اسكان هيچيك از دانشجويان دوره نوبت دوم 
  .مراجعه نمايند www.shirazu.ac.ir: سايت دانشگاه شيراز به نشاني

را در دانشـكده مهندسـي نفـت اهـواز      يدانشجويان دوره مشترك دانشگاه صنعت نفت و دانشـگاه صـنعتي شـريف، دروس دوره دكتـر     -1 :دانشگاه صنعت نفت
 ،نامـه  محـل انجـام پايـان   (گـردد   نامه اين دانشجويان، با توجه به تجهيزات مورد نياز، در كميته مشترك اجراي دوره مشـخص مـي   انجام پايانمحل  -2. گذرانند مي

واز ، بـه صـورت كامـل در اهـ    )هاي مستقل دانشگاه صنعت نفت دوره(محل تحصيل ساير دانشجويان  -3). دانشگاه صنعت نفت يا دانشگاه صنعتي شريف خواهد بود
هاي دولتي،  سه وعده غذا در حد دانشگاه -5 .)دانشگاه يمطابق مصوبات هيئت مديره وزارت نفت و هيأت امنا(برخورداري از كمك هزينه تحصيلي  -4. خواهد بود

ت نفـت، پـس از   راولويـت اسـتخدام در وزا   -6.)خوابگاه مجـردي (التحرير، تسهيالت بيمه خدمات درماني، استفاده از خوابگاه  ها و لوازم مين بخشي از هزينه كتابأت
  .آميز تحصيالت پايان موفقيت



 )ها و ضوابط دانشگاهشرايط ( ها پيوست                       1393 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   93صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1393سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  .براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند داوطلبان :دانشگاه صنعتي اميركبير

  .دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايندبراي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط  داوطلبان :بابلدانشگاه صنعتي 
 ،كننـد  هـاي خـود اعـالم مـي     داوطلباني كه اين دانشگاه را به عنوان يكـي از انتخـاب   -1 :ها دوره هيكل :ـ تهران  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

بـراي كسـب اطالعـات بيشـتر      -2 .هاي ارائه شده توجه نماينـد  كدرشته محل هاي تخصصي گرايش و زمينه /بايستي با دقت به توضيحات ارائه شده در مورد رشته
  .مراجعه نمايند www.kntu.ac.ir: توانند به بخش مديريت تحصيالت تكميلي در صفحه اصلي سايت دانشگاه به آدرس عالقمندان مي

هـاي   دانشجو شخصاً ضمن عقد قرارداد با دانشگاه ملزم بـه پرداخـت هزينـه    -2 .باشد تغيير دوره از نوبت دوم به روزانه به هيچ وجه مجاز نمي -1 :نوبت دوم دوره
هاي تحصيل مشـمول هيچگونـه تعهـد مـالي و در عـين حـال كـاهش يـا بخشـودگي           هزينه -3 .باشد هاي مصوب هيئت امناي دانشگاه مي تحصيل براساس تعرفه

  .نخواهد داشتنوبت دوم دوره اير امكانات رفاهي براي دانشجويان دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه و س -4 .شوند نمي
هاي الزم به دانشگاه صنعتي شريف معرفي خواهند شد، الزم است  هاي مختلف با احراز حد نصاب كدرشتهدر ني كه اداوطلب -1 :ـ تهران  دانشگاه صنعتي شريف

بـه   هايي كه در زمان مقرر از طريق وبگاه دانشگاه صنعتي شـريف  دانشگاه صنعتي شريف مطابق آگهينسبت به تكميل اطالعات خود در سامانه تحصيالت تكميلي 
بـه دانشـگاه دعـوت شـده و در      ، داوطلبان جهت مصاحبه علميپس از بررسي پرونده در دانشگاه -2. به اطالع خواهد رسيد اقدام نمايند www.sharif.ir :نشاني

  .التحصيل خواهند شد فقط با عنوان رشته مربوطه فارغ ،حل تحصيلي دوره آموزشي و پژوهشي دكتريمراصورت قبولي و پس از گذراندن 
  .داراي محدوديت استنيز دانشگاه صنعتي شيراز بطور كلي خوابگاه متاهلي ندارد و در ارائه خوابگاه به دانشجويان مجرد  :دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه فاقد خوابگاه  -2 .شد در صورت وجود ظرفيت از اولويت خوابگاه برخوردار خواهند 3 تا 1روزانه دكتري با رتبه  دانشجويان -1 :دانشگاه عالمه طباطبايي
دانشـگاه از ارائـه    -3 .شـد  اسكان داده خواهند) سرويس و تغذيه شبانه فاقد( هاي خودگردان براي دانشجويان نوبت دوم و شبانه است و درصورت امكان در خوابگاه

سـازمان   ،تهـران : آدرس -5 .دانشگاه عالمه طباطبايي فاقد خوابگاه متاهلي اسـت  -4. همه مقاطع معذور است گونه خدمات خوابگاهي به دانشجويان پرديس درهر
اطالعات بيشـتر بـه   كسب داوطلبان براي  021-44737510-19: تلفن     1489684511 :كدپستي     .مركزي، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت

ت امناء و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شهريه پذيرفته شدگان مقطع أبر اساس مصوبات هي -6. مراجعه نمايند www.atu.ac.ir :به نشاني وب سايت دانشگاه
اعـم از خوابگـاه، وام، تغذيـه و    (رفاهي دانشجويي  دانشگاه از ارائه هرگونه تسهيالت -7 .بود خواهد) قسط 8در ( ميليون تومان 45 دكتري دوره پرديس خودگردان

تر از  تهران، خيابان كارگر جنوبي، پايين: آدرس پرديس تحصيالت تكميلي دانشگاه -8 .براي پذيرفته شدگان پرديس خودگردان معذور است) سرويس اياب و ذهاب
  021-55420037-38-46: تلفن .  612چهارراه لشكر، جنب پمب بنزين، پالك 

  .باشد مينوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ايران فاقد امكانات خوابگاهي براي كليه پذيرفته شدگان متاهل و دوره  :صنعت ايران نشگاه علم ودا
 -2 .رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسـالمي بـراي خـواهران و بـرادران     -1 :شرايط و ضوابط عمومي :)غيرانتفاعي( تهران ـ  فرهنگ دانشگاه علم و

وام (الحسنه دانشجويان ايران  از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرضاين دانشگاه دانشجويان 
شـرايط و  . هـدي در قبـال خوابگـاه نـدارد    هيچگونـه تع اين دانشگاه  -3. در صورت تأمين اعتبار برخوردار خواهند شد) هاي عادي ضروري و اضطراري ازدواج و وام

كه محل تحصـيل  در صورت پذيرش نهايي ) 15تا  1 يها رتبه نيحائز(رشته زيست شناسي ـ علوم جانوري   يداوطلبان ممتاز آزمون دكتر -1: ضوابط اختصاصي
منـد   بهـره بنيانگـذار پژوهشـگاه رويـان    ي انيآشت يكاظم ديتر سعاز مزيت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دك ،نديانتخاب نما نگخود را دانشگاه علم و فره

در صورت پذيرش نهـايي كـه محـل تحصـيل خـود را دانشـگاه علـم و        ) 1حائزين رتبه (هاي دانشگاه  داوطلبان ممتاز آزمون دكتري ساير كدرشته -2 .خواهند شد
انجـام   انيپژوهشگاه رو يبا همكار يعلوم جانورـ  يشناس ستيرشته ز نكهيبه ا تيبا عنا -3. مند خواهند شد فرهنگ انتخاب نمايند، از مزيت تحصيل رايگان بهره

هاي تحقيقـاتي بنيـادي و    هاي دانشجويان مستعد براي انجام پروژه از توانمندي مندي بهرهپژوهشگاه و به منظور اين هاي پژوهشي  با توجه به اهميت طرح شود، يم
 .علوم جـانوري الزامـي اسـت    ـ شناسي ارشد براي داوطلبان رشته زيست يدر مقطع كارشناس 17دارا بودن حداقل معدل كل  هاي بنيادي، كاربردي در عرصه سلول

بـر اسـاس شـوراي پژوهشـي دانشـگاه مسـتند بـه        هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفـرانس،   هئارابه ازاء انتشار يا  يدانشجويان دكتر -4
واحد ابزارهاي  2سازي دانشجويان، گذراندن  به منظور مزيت افزايي و توانمند -5. در شهريه برخوردار خواهند شدهاي پژوهشي از تخفيف  نامه تشويق فعاليت آيين

 -6. عـالوه بـر دروس مصـوب دوره بـراي كليـه دانشـجويان الزامـي اسـت        ) حدوا 2هر نيمسال (واحد زبان انگليسي در طول سه نيمسال  6، )نيمسال اول(تحقيق 
جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط،  ايه هاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكده دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت يآموختگان مقطع دكتر انشد

   www.usc.ac.ir: نشاني اينترنتي              44214750: دورنگار        44238171-5: تلفن         .استخدام خواهند شد
. داشتن حـداقل درجـه سـرگردي يـا كارمنـدي همتـراز       -1 :هاي جرم يابي و مديريت پيشگيري از جرم شرايط پذيرش در رشته: دانشگاه علوم انتظامي امين

التحصيلي در مقطـع دكتـري بـه درجـه سـرهنگ دومـي يـا         باشند و تا قبل از فارغ همتراز ميآن دسته از داوطلباني كه داراي درجه سرگردي يا كارمندي : تبصره
آن دسـته از داوطلبـاني كـه داراي سـن     : تبصـره . سـال  25داشتن حداكثر سن خـدمتي   -2. باشند ها مي شوند مجاز به انتخاب اين رشته كارمندي همتراز نائل مي

تواننـد نسـبت بـه انتخـاب ايـن       سـال، مـي   35ت تأييد بازرسي كل ناجا مبني بر توانايي و صالحيت ادامه خدمت تا باشند، تنها در صور سال مي 25خدمتي باالي 
هـا و   تأييديه ارزيابي و كارآيي، صالحيت توانمندي مديريتي، مكتبـي و امنيتـي داوطلـب توسـط رده     -4 .عضويت پايور مرد شاغل در ناجا -3. ها اقدام نمايند رشته

داشتن مدرك كارشناسي مصوب و كارشناسي ارشد مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري متناسب با رشـته   -5. يربط بعد از قبولي در آزمون علميهاي ذ سازمان
ن سـنجش  دارندگان مدارك تحصيلي معادل و كارشناسي ارشد داخلي دانشگاه برابر مقررات مندرج در دفترچه راهنماي آزمـون سـازما  : تبصره. تحصيلي مورد نظر

افراد داراي مدرك تحصيلي دكتري كه در دستور كار ناجا درج شده يـا امكـان درج آن باشـد، مجـاز بـه       -6. باشند ها نمي آموزش كشور مجاز به انتخاب اين رشته
شتن حداقل ميـانگين نمـره ارزيـابي    دا -8. كسب حدنصاب نمره قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه علمي و ساير مراحل گزينش -7. باشند ها نمي انتخاب اين رشته

سـال گذشـته و    8در طـول  ) انتظار خدمت و بـدونكاري (هاي قضايي و تنبيهات مؤثر  نداشتن سابقه ارتكاب جرايم و محكوميت -9. در چهار سال آخر 180كارآيي 
موافقت كتبي و بدون قيـد   -11. ها و مؤسسات آموزش عالي اهعدم اشتغال همزمان به تحصيل در ساير دانشگ -10. هاي مفتوح در جرايم مهم مراجع قضايي پرونده

 تناسب  -12). شود صادر  2موافقت نامه توسط نيروي انساني ناجا و بر اساس فرم شماره ( Ph.Dو شرط باالترين فرد يگان خدمتي مبني بر ادامه تحصيل در مقطع 
هايي كه از طريـق سـايت اينترنتـي داخلـي معاونـت       توانند براي كسب اطالعات بيشتر به اطالعيه ميداوطلبان : تذكر. رسته خدمتي داوطلبان با رشته انتخابي آنان

  .  گردد، مراجعه نمايند تربيت و آموزش دانشگاه اعالم مي
 آموزشـي،  علمـي، بايسـت در زمـان مصـاحبه سـوابق      برابر ظرفيت مـي كليه پذيرفته شدگان چند -1 :)دادگستري(خدمات اداري  دانشگاه علوم قضايي و

داوطلبان جهت كسب اطالعـات   -3 .گردد واگذار مي در صورت وجود امكانات و شرايط به پذيرفته شدگان نهايي خوابگاه -2 .ارائه نمايند ليفات خود راأپژوهشي و ت
  .نمايند مراجعه www.ujsas.ac.ir :زماني كه سازمان سنجش معين خواهد كرد به آدرس هاي الزم در بيشتر و تهيه و تكميل فرم

بـراي دانشـجويان پـژوهش     -2 .باشـد  ها مي ها و دوره اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي كليه رشته -1 :ساريمنابع طبيعي  دانشگاه علوم كشاورزي و
هـاي   در خصوص ميزان شهريه -3 .باشد هزينه دوره به عهده شخص متقاضي مي ٪50محور هزينه دوره بعهده كارفرما يا واحد بورس كننده بوده در غير اينصورت 

  .پرديس به سايت پرديس دانشگاه مراجعه شود
رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجو يـان الزامـي    -1 :)غيرانتفاعي(و فنون مازندران ـ بابل  دانشگاه علوم 

هاي مصوب وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و     نامه دانشجو موظف است كليه مقررات و آئين -3 .باشد دانشگاه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه مي -2 .است
ي صـندوق  ياز وام دانشـجو  تواننـد  دانشجويان براي پرداخت شهريه مـي  -5. برخوردار خواهند بود ييدانشجويان از مزاياي بيمه دانشجو -4. دانشگاه را رعايت نمايد

در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسـارت وارده بـه    -6. استفاده نمايند) طرف صندوق رفاه در صورت تأمين بودجه از(رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناور ي 
 ،بابـل  ،مازنـدران : آدرس -8 .باشـد  ريال مـي  000/000/300 شهريه اين دوره معادل با -7 .دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد

   www.ustmb.ac.ir: نشاني اينترنتي      0111-2191205-9: تلفن.     12سرداران  ،خيابان شيخ طبرسي
اينترنتـي دانشـگاه مراجعـه    براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشـگاه بـه سـايت     داوطلبان :منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و

  .نمايند
  .باشد فاقد خوابگاه مياين دانشگاه  :قمـ  امورخيريه سازمان اوقاف وـ وابسته به  دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم



 )ها و ضوابط دانشگاهشرايط ( ها پيوست                       1393 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   94صفحه   )ها شرايط و ضوابط دانشگاه(ها  پيوست

  1393سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در  شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
اينترنتـي دانشـگاه مراجعـه    براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضـوابط دانشـگاه بـه سـايت      داوطلبان :اهوازـ   )ع(منينؤغيرانتفاعي اميرالم دانشگاه

  .نمايند
: آدرس -2. هاي برتر كه در اين دانشگاه پذيرفته شوند، از تخفيف شـهريه برخـوردار خواهنـد شـد     دانشجويان با رتبه -1 :عدالت ـ تهران غيرانتفاعي  دانشگاه

  021-22678858: تلفن.            تهران، خيابان شريعتي، باالتر از پل رومي، كوچه سلمان
بودن دانشنامة كارشناسي ارشد مورد تأييـد وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري در      دارا -1 :شرايط عمومي) الف ):غيرانتفاعي(دانشگاه قرآن و حديث ـ قم  

هاي  داوطلبان ورود به رشتهبودن شرايط اعالم شده از سوي نهاد مقام معظم رهبري براي  دارا -2 .رشته هاي مرتبط يا مدرك سطح سه مركز مديريت حوزة علميه
 .)در جلسـة مصـاحبه الزامـي اسـت    .. همراه داشتن اصل مدارك پژوهشي چاپ شده اعم از مقاله، كتـاب و  (موفقيت در مصاحبة علمي  -3 .مدرسي معارف اسالمي

...) اعـم از رفـاهي، فرهنگـي و    ( ت جـانبي آن هـاي خـدما   پرداخت شهرية دوره و هزينه -1 :رايط اختصاصيش) ب. صالح احراز صالحيت عمومي از مراجع ذي -4
نامة دانشـگاه از   ، طبق آيين)سنوات مجاز( دانشجويان ممتاز در طول تحصيل: تبصرة يك. 1393-94مطابق با نرخ مصوب هيأت أمناي دانشگاه براي سال تحصيلي 

 :نامـة مـالي دانشـجويي دانشـگاه، بـه پايگـاه اينترنتـي دانشـگاه بـه نشـاني           نبراي دريافت اطالعات بيشـتر از آيـي  : تبصرة دو. تسهيالت ويژه برخوردار خواهند بود
www.qhu.ac.ir در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط : تبصرة سه. مراجعه نماييد

رعايت كامـل ضـوابط و    -4. گذراندن دروس جبراني ارائه شده از سوي گروه مربوط -3. دورة دكتري تعهد كتبي مبني بر تحصيل تمام وقت در -2 .گردد توزيع مي
امكانات ) ج .هاي آموزشي براي مصاحبة ورودي متعاقباً در پايگاه اينترنتي دانشگاه قرار خواهد گرفت محورهاي مورد نظر گروه -5. هاي داخلي دانشگاه دستورالعمل

گيـري از اسـتادان مجـرب     بهـره  -3 .امكانات كمك آموزشـي مركـز رايانـه و آزمايشـگاه زبـان      -2. برخورداري از فضاي مناسب آموزشي -1 :آموزشي و پژوهشي
و  رسـاني  مركز اطـالع  -6 .تاالرهاي مطالعة جداگانه براي برادران و خواهران -5 .كتابخانة تخصصي علوم حديث، علوم قرآني و تاريخ اسالم -4 .دانشگاهي و حوزوي

. سـالن اجتماعـات و غـذاخوري    -2 .)خودگردان(خوابگاه  -1 :مكانات رفاهيا) د. )شامل رصدخانه و آسمان نما در تهران(مركز نجوم و ستاره شناسي  -7. اينترنت
 .شهرك جهـاد  از بعد ،خيابان شهيد نظري ثابت ،چهارراه نوبهار ،بلوار پانزده خرداد: قمشعبه  :آدرس. ...)شامل استخر، سونا، سالن بدنسازي و ( مجموعة ورزشي -3

  02155952628 :تلفن    .)ع(ضلع حرم مطهر عبدالعظيم ،شهرري: شعبة تهران*     02537176561: تلفن
  http://vu.qhu.ac.ir: آموزش الكترونيكي پايگاه اينترنتي مركز          www.qhu.ac.ir: نشاني اينترنتي
  .كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند براي داوطلبان: دانشگاه قم

هـاي خـودگردان بـا مـديريت      بهـا از خوابگـاه   توانند با پرداخـت اجـاره   دانشجويان روزانه مي -2 .گيرد خوابگاه به دانشجويان شبانه تعلق نمي -1 :دانشگاه كاشان
تغذيه با يارانه دولتي صرفاً براي دانشجويان روزانه و در روزهاي غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط  -3 .استفاده نمايندخصوصي واقع در داخل دانشگاه 

ساير خدمات رفـاهي بـراي دانشـجويان شـبانه بـا       -4 .توانند از غذا استفاده نمايند هزينه تمام شده مي %50و دانشجويان شبانه با پرداخت  شود و مقررات ارائه مي
  .گردد قيمت تمام شده ارائه مي

  .دولتي استدانشگاه فاقد خوابگاه اين  :گلستان ـ گرگاندانشگاه 
پـرديس  آموختگـان   دانـش بـه   -2 .باشـد  خوابگاهي، واگذاري خوابگاه به دانشجويان جديدالورود مقدور نميبا توجه به كمبود فضاي -1 :رشتـ دانشگاه گيالن  

تحصـيل بـه    ،ها نيز همانند ساير دورهپرديس خودگردان براي پذيرفته شدگان دوره  -3 .شود پرديس دانشگاهي اعطا ميـ   مدرك رسمي دانشگاه گيالنخودگردان 
داوطلبان جهت اطالع از شهريه  -5 .باشند ربوطه ميموارد م پذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و ضوابط دانشگاه در -4 .و تمام وقت خواهد بود صورت حضوري

  .دمراجعه نماين www.guilan.ac.ir :دانشگاه به نشاني به سايت پرديس خودگرداندوره 
  .باشد دانشجويي ميدانشگاه فاقد خوابگاه اين  :بابلسر ـدانشگاه مازندران 

دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي برادران و خواهران بوده و به هـيچ وجـه امكـان واگـذاري خوابگـاه بـه       اين  -1 :اردبيلـ دانشگاه محقق اردبيلي  
  0451-5512081-90: تلفن. اردبيل، انتهاي خيابان دانشگاه: آدرس -2 .را در طول دوران تحصيل نداردنوبت دوم هاي روزانه و  دانشجويان دوره
 www.uma.ac.ir: نشاني اينترنتي

و  يقـانون اساسـ   ،ياسالم يبه اسالم، نظام جمهور يو التزام عمل يتقو -2 .رانيا ياسالم يجمهور تيتابع -1 :يعموم طيشرا) الف :دانشگاه مذاهب اسالمي
مراجـع   دييـ بـر اسـاس تا   يعمـوم  تيبودن صالحدارا  -4 .داوطلبان مرد يبرا فهياز لحاظ مقررات نظام وظ ليادامه تحص يبرا ينداشتن منع قانون -3 .هيفق تيوال
تمام وقت  ليتحصبر  يتعهد مبن -1 :ياختصاص طيشرا) ب .بيتقر هياز روح يو برخوردار يمذاهب اسالم روانيو پ نياطالع از اوضاع و احوال مسلم -5 .صالحيذ

 .دانشـگاه  يدر آزمون شفاه تيموفق -3 .)شود يافزوده م يو حضور در جبهه به سقف سن يمدت زمان خدمت سرباز(سال  40داشتن حداكثر  -2 .يدر دوره دكتر
شـدگان   رفتـه ياز پذ ليتحص نهيهز ازپنجاه درصد  -5 .را ندارد ليبه صورت تمام وقت خواهد بود و دانشجو حق اشتغال در دوره تحص يدر دوره دكتر ليتحص -4

دانشجويان ممتـاز   -7 .گردند يمعاف م هيشناخته شوند از پرداخت شهر يدانشگاه مذاهب اسالم هيبورس طيواجد شرا ليكه در طول تحص يكسان -6 .گردد ياخذ م
 .گردنـد  شوند و از ساير تسهيالت دانشگاه برخـوردار مـي   به ميزان موفقيتشان در طول تحصيل از پرداخت تمام يا بخشي از شهريه مطابق ضوابط دانشگاه معاف مي

  .عهدي در برابر تأمين خوابگاه نخواهد داشتدانشگاه ت -8
هاي داخلي دانشگاه توسـط كليـه دانشـجويان و همچنـين رعايـت       نامه رعايت شؤون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيين -1 :)غيرانتفاعي(قم ـ   دانشگاه مفيد

ن ااعم از برادر(دانشگاه براي پذيرفته شدگان  -2 .دانشگاه مفيد الزامي استها و مراكز وابسته به  حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش
هـا در تهـران برگـزار     ممكن است برخي از كالس -3 .را دارد) با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو(با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه ) و خواهران

  www.mofidu.ac.ir :نشاني اينترنتي.     زارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بودها طبق ضوابط مصوب و شهريه دوره -4. شود
  .براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند داوطلبان :ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي

  .اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايندبراي كسب  داوطلبان :دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس
  . باشد ميدانشگاه فاقد خوابگاهاين  :تبريزـ اسالمي  دانشگاه هنر
  .باشد فاقد خوابگاه دولتي ميدانشگاه اين  :اصفهان دانشگاه هنر
دانشگاه تعهدي  -3 .باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي -2. و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد سرويس ايابدانشگاه امكان ارائه -1 :تهران دانشگاه هنر

 دانشجويان موظف -4 .شود خودگردان نيز با در نظر گرفتن اولويت و به صورت محدود واگذار مي ندارد و خوابگاه) شبانه(نوبت دوم براي اسكان دانشجويان روزانه و 
 شـهريه  -6. پـرديس خـودگردان دانشـگاه هنـر در شـهر كـرج مسـتقر اسـت         -5. باشند شئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده ميبه رعايت 

  www.art.ac.ir : اينترنتينشاني   .باشد ميليون تومان مي 60الي  55، حدود مبلغ اين دانشگاهو پرديس خودگردان ) شبانه(هاي نوبت دوم  دورهدانشجويان 
  .براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به سايت اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند داوطلبان :دانشگاه ياسوج
 ،)جنـوب (تهـران، بزرگـراه آزادگـان   : آدرس -2 .باشـد  ميبراي دانشجويان  يخوابگاهامكانات فاقد  سازماناين  -1 :رانيا يصنعت و يعلم يها سازمان پژوهش

  www.irost.ir :اينترنتي نشاني      021-56276631 :تلفن     .راد احمدآباد مستوفي، خيابان انقالب، خيابان شهيد احساني
  . در داخل دانشگاه استفاده كنند تأسيسخودگردان تازه  هاي توانند از خوابگاه مي فقط دانشجويان دختر :صيالت تكميلي در علوم پايه زنجانمركز تح

  .براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط مركز به سايت اينترنتي مركز مراجعه نمايند داوطلبان :كشور يعلم استيس قاتيتحقمركز 
  .نداردبه دانشجويان اين مركز به علت عدم وجود امكانات، تعهدي براي ارائه خوابگاه و غذا  :مركز تحقيقات نجوم و اخترفيزيك ـ مراغه

و  يخوابگاهامكانات ر قبال تامين دهيچگونه تعهدي بوده و  يخوابگاههرگونه امكانات فاقد  مؤسسه :ـ تهران و پوشش وري رنگاپژوهشي علوم و فن مؤسسه
  .نخواهد داشتپرداخت كمك هزينه براي اسكان دانشجويان غيربومي يا 

 -3. باشـد  معرفي كارفرمـا بعهـده دانشـجو مـي     -2 .دنباش وابسته فاقد امكانات رفاهي ميهاي  پژوهشكده مؤسسه تحقيقات و -1 :شيالت ايرانمؤسسه تحقيقات 
  .باشد پژوهشي مي اولويت با داوطلبان داراي سوابق تحقيقاتي و



 )معدلفرم ( ها پيوست                                                   1393 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري ترچه راهنماي انتخاب رشته دف

  سومفصل   95صفحه   )فرم معدل(ها  پيوست

  محل درج شماره پرونده

            
              

  
  

  هاي فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره -3پيوست شماره 
  1393سال ) Ph.D(در آزمون ورودي دوره دكتري  كننده  شركتاي  كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه

  

  باسمه تعالي

                
  1393/     /              : تاريخ                

  .................................................: شماره                        
  

  ........................................ :به شماره شناسنامه ................................. :فرزند ..................................................... :نام و نام خانوادگي: دانشجو :از

  ..................................... :در سال تحصيلي  ....................................................................... :ورودي رشته ...................... :متولد سال                    
  

      ................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ دانشگاه معاونت محترم آموزشي : به

  با سالم و احترام     
  آزمون ورودي .............................................................در رشته امتحاني اينجانب خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     

  ، ميـانگين واحـدهاي گذرانـده اينجانـب را تـا تـاريخ      ام نـام و شـركت نمـوده    ثبـت  1393سال  )Ph.D(دكتري دوره  
  .جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد                        

   

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو    
  

  1393/          /           :فرمتاريخ تكميل 
  

  

   ...................................به شماره شناسنامه  .............................فرزند  ...................................................آقاي /شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

  بوده و ميانگين واحدهاي گذرانده  ....................................................................................انشجوي سال آخر رشته د 13       متولد سال  
  صحيح    اعشار                                                                                                                                              

   و بحروف                           20تا  0يا مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  /در اين دانشگاه                       ايشان تا تاريخ 
  

  .ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق               واحد درسي گذرانيده است. باشد مي                                                       
   

  

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                                    

   
  

  :تذكرات
نـام و   ثبـت  1393سـال   )Ph.D(در آزمـون ورودي دوره دكتـري    كـه اي  دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفـه  -1

، اين فرم را در دو نسخه به حـوزه معاونـت آموزشـي    »الف«پرونده، در قسمت   ضمن درج كامل مشخصات خود و شمارهاند  شركت نموده
فرم اقـدام ننمـوده و معـدل خـود را در     بديهي است آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين . التحصيلي خود ارائه نمايد محل فارغ

شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغـو و بـا آنـان مطـابق      در صورتي كه در رديف پذيرفته  ،وده باشندنامي، اشتباه درج نم تقاضانامه ثبت
  .ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد

آن را تكميـل، تأييـد و پـس از    » ب«ه از داوطلبان مذكور، قسمت ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شد دانشگاه -2
ر مهر و امضاي معاون آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا د

  . ن مدرك موجود بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايدصورت هرگونه استعالم در خصوص وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اي
اي، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگـه داشـته تـا     دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه -3

شـوند،   التحصيل مـي  نام در اين آزمون فارغ بتضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از ث. در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه نمايند
هرگونه اعـالم تغييـر   . نام بعمل خواهد آمد از آنان ثبت) ميانگين مندرج در اين فرم(التحصيلي آنها مالك نبوده و با همين معدل  معدل فارغ

 .معدل براي اين دسته از داوطلبان مغايرت محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتار خواهد شد
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 )نويس انتخاب رشته پيشفرم ( ها پيوست                            1393 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

  سومفصل   96صفحه   )نويس فرم انتخاب رشته پيش(ها  پيوست
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