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 شرايط و ضوابط كليات،      فصل اول

 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 1صفحه 

  

  باسمه تعالي
 :مقدمه

 بـا  و 1398متمركـز) سـال   (نيمه» Ph.D«دوره دكتري  ورودي آزمون كننده درشركت  داوطلبان گراميبراي الهي  توفيق آرزوي ضمن ،سالم با
 انقـالب  وردهايتادسـ  تداوم بخش و اسالم ريمح از حفاظت براي شايسته پاسداراني، ايمان و علم سنگرهاي در بتوانند شدگانپذيرفته كه اميد اين

  . داردمي معطوفراهنما  شما را به مندرجات اين دفترچه باشند، نظر عالي آموزش ساتسؤم و هادانشگاه در اسالمي
از آنجائيكه ممكن است پس از قرار گرفتن فايل دفترچه راهنماي انتخاب رشته (ايـن دفترچـه) در سـايت سـازمان، تغييراتـي از طـرف معاونـت        

هاي پذيرنده دانشجو به اين سازمان اعالم گردد كه مالك عمل قرار خواهد گرفت، لـذا بـه داوطلبـان توصـيه     آموزشي وزارت متبوع و يا دانشگاه
توجه نموده و در اين راسـتا اقـدامات الزم را انجـام دهنـد      شودها از طريق سايت سازمان اطالع رساني مياطالعيهبه تغييراتي كه در قالب شود مي

نامـه پيـك   (مالك عمل پذيرش دانشجو در آزمون براساس آخرين تغييراتي است كه بصورت اطالعيه رسمي و از طريق سـايت سـازمان و هفتـه   
  كند).گونه حقي براي داوطلبان ايجاد نميهاي اعالم شده هيچگردد. عدم اطالع از اطالعيهيسنجش منتشر م

  :گزينش روش
  الف) نتايج اوليه داوطلبان:

نتايج اوليه به صورت چند برابر ظرفيت پذيرش در هر كدرشته امتحاني و براساس نمره كل حاصل از ميانگين وزنـي نمـرات خـام تـراز شـده بـا       
) و 4بـا ضـريب   » استاندارد همتراز«و دروس اختصاصي  1، استعداد تحصيلي با ضريب 1ضرايب دروس امتحاني (زبان عمومي با ضريب  توجه به

  رتبه آنان با توجه به سهميه و كدرشته امتحاني كه داوطلب در آزمون آن شركت نموده است، اعالم خواهد شد.
 18/12/94مصـوب  » هـا و مراكـز آمـوزش عـالي كشـور     اي تحصيالت تكميلـي در دانشـگاه  هسنجش و پذيرش دانشجو در دوره«براساس قانون 

سـنجش و پـذيرش در مقطـع    » هـاي تحصـيالت تكميلـي   شوراي سنجش و پـذيرش دانشـجو در دوره  «مجلس محترم شوراي اسالمي و مصوبات 
  شود.  جام ميان» پژوهش محور«و » پژوهشي -آموزشي«هاي: دكتري ناپيوسته، بر حسب هر يك از شيوه

  لغايـت روز   31/1/98از روز شـنبه مـورخ   ، نامه آنانرشده در كاكليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ضرورت دارد با توجه به نتايج درج
نمـوده و پـس از مطالعـه دفترچـه      مراجعـه   www.sanjesh.org به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: 3/2/98شنبه مورخ هس

  كدرشته محل اقدام نمايند. 50) نسبت به انتخاب 2راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 
 هاي انتخابي و حدنصاب تعيـين شـده توسـط    نمايند با توجه به نمره كل اكتسابي، كدرشته محلداوطلباني كه نسبت به انتخاب رشته اقدام مي

(مرحله دوم آزمون) معرفي خواهنـد شـد. بـديهي اسـت      مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشيبراي مرحله سسات و ساير ضوابط، ؤم
شـود، بـراي   سسـات تعيـين مـي   ؤفردي كه مجاز به انتخاب رشته شده باشد در صورت عدم دارا بودن حدنصاب نمره الزم كه توسط م

  ون) معرفي نخواهد شد.(مرحله دوم آزم مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشيمرحله 
  هـا و  ، به منزله انصراف از پذيرش بوده و امكان آزمون كتبي يا مصاحبه مجدد در هيچ يك از دانشـگاه براي مصاحبهبديهي است عدم مراجعه

  مؤسسات وجود نخواهد داشت.
  كدرشته محـل توسـط داوطلبـان در فـرم انتخـاب رشـته اينترنتـي و        درج  مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشيشرط شركت در مراحل

باشد. به عبارت ديگر اگر داوطلبي حدنصاب كدرشته محلي را كسب نموده ولي در زمـان  كسب حدنصاب كدرشته محل مورد تقاضا مي
مصـاحبه و  كان شـركت در مراحـل   مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن كدرشته محل در فرم انتخاب رشته اينترنتي ننموده باشد، ام

 براي وي ميسر نخواهد بود.  بررسي سوابق علمي و پژوهشي

  ب) پذيرش نهايي داوطلبان:
  ي كه واجد شرايط ذيل باشند:از بين داوطلبان 1398هاي آزمون نيمه متمركز دكتري سال گزينش نهايي در هر يك از كدرشته محل

  هاي تحصيلي در زمـان مقـرر اقـدام نماينـد.    نسبت به انتخاب كدرشته محل -2براساس اعالم نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده باشند.  -1
توسـط  آزمـون   (مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي)براي مرحله دوم هاي انتخابي دارا و محل حدنصاب نمره علمي الزم را در كدرشته -3

در مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي) در يك يا چنـد دانشـگاه    -4باشند.  معرفي شدهسازمان سنجش آموزش كشور 
هـاي عمـومي   هاي مصوب و پـس از تأييـد صـالحيت   پذيرش نهايي در هر كدرشته محل مطابق ظرفيت در هر يك از سهميه -5 شركت نمايند.

    شود.انجام مي
 18/12/94مصـوب  » هـا و مراكـز آمـوزش عـالي كشـور     هاي تحصيالت تكميلـي در دانشـگاه  سنجش و پذيرش دانشجو در دوره«راساس قانون ب

سـنجش و پـذيرش در مقطـع    » هـاي تحصـيالت تكميلـي   شوراي سنجش و پـذيرش دانشـجو در دوره  «مجلس محترم شوراي اسالمي و مصوبات 
  شود:به شرح جدول زير انجام مي» پژوهش محور«و » آموزشي ـ پژوهشي«هاي: وهدكتري ناپيوسته، بر حسب هر يك از شي

 تهيه طرح واره  مصاحبه علمي و سنجش عملي سوابق آموزشي، پژوهشي و فنّاوري آزمون متمركز شيوه پذيرش
  -   درصد 30  درصد 20  درصد 50  آموزشي  ـ  پژوهشي

  درصد 20  درصد 30  درصد 20  درصد 30  پژوهش محور
بـراي   آخر ارديبهشت مـاه  دههدر اي بندي كه طي اطالعيهبايست براساس دستورالعمل مربوطه و همچنين برنامه زمانداوطلبان معرفي شده مي

شود، مدارك و مستندات مورد نياز را تهيـه و در زمـان مقـرر پـس از مطالعـه سـايت       مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي اعالم مي
  هاي مربوطه و كسب اطالعات الزم براي انجام مرحله مصاحبه و بررسي مدارك به دانشگاه پذيرنده مراجعه نمايند. دانشگاه

 بررسي سوابق علمي و پژوهشي، به منزله انصراف از آزمون تلقي گرديده و داوطلب غايب از گزينش نهايي حذف خواهد شد. عدم شركت در مرحله  

  نامه استعدادهاي درخشان:ج) امتياز متقاضيان آيين
و مصـوبات   18/4/1393مـورخ   67272/21نامـه شـماره   توانند براساس آيـين مي» Ph.D«داوطلبان واجد شرايط براي پذيرش در دوره دكتري 

  اوري اقدام نمايند.مربوط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فنّ
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 شرايط و ضوابط كليات،      فصل اول

 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 2صفحه 

  :»Ph.D«در مقطع دكتري  هاي آموزشيشيوه
ـان       ،پژوهشيـ شيوه آموزشي  پژوهشي: ـشيوه آموزشي   -  ـر واحـدهاي درسـي و پاي ـا  شـيوه  ايـن  باشـد. مـي نامـه  روشي است كه محتواي برنامـه آن مشـتمل ب  ت
  .گرفتمي صورت روش اين به فقط كشورعالي  آموزش سساتؤم و هادانشگاه كليه در دانشجو پذيرش و بوده ايران در موزشيآ شيوه تنها 1389 سال

واحـدهاي آموزشـي محـدود و ارائـه رسـاله       دريافـت دوره دكتري تخصصي است كه با محوريت پژوهش و مشتمل بـر   شيوه پژوهش محور: -
برگزاري دوره دكتري پژوهش محور مشروط به داشتن طرح پژوهشي تقاضا محور (طرح پژوهشي داراي كارفرمـاي مشـخص كـه    . شودبرگزار مي

تامين و نتيجـه كـار نيـز تحويـل     هاي نظارت بر آن توسط كارفرما سسه واگذار و اعتبارات كامل آن به همراه هزينهؤبرابر قرارداد، اجراي آن به م
شود) با كارفرماي مشخص (شخصيت حقوقي اعـم از دولتـي و غيردولتـي اسـت كـه طـي يـك قـرارداد، انجـام طـرح پژوهشـي را بـه             گرفته مي
 باشد.  هاي انجام و نظارت بر اجراي موضوع قرارداد است) ميمين كليه هزينهأسسه واگذار نموده و متعهد به تؤدانشگاه/م

    :چند نكته 
باشد كه داراي طرح پژوهشي تقاضامحور اسـت و در زمـان   هايي از موسسات ميهاي پژوهش محور رشته محلمنظور از كدرشته محل -

  انتخاب رشته عناوين آنها در اين دفترچه درج شده است.
راستاي طـرح پژوهشـي تقاضـامحور كـه از     هاي پژوهش محور است كه در واره، طرح اوليه رساله متقاضيان رشته محلمنظور از طرح  -

پژوهشـي، فنـاوري    سسه اعالم شده است توسط داوطلب تهيه و تدوين و در زمان انجام مصاحبه و بررسـي سـوابق آموزشـي،   ؤطرف م
 شود.بصورت مكتوب ارائه مي

واره توسـط داوطلبـان از   رحهاي پژوهش محور بـه منظـور تهيـه طـ    عنوان يا عناوين طرح پژوهشي مربوط به هر يك از كدرشته محل  -
 طريق سايت مؤسسات پذيرنده اعالم خواهد شد.

در موارد استثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي تحصـيالت         .سال است 5 شيوه حداكثر دوطول مدت دوره در هر  -
  شيوه ممنوع است. دوتكميلي دانشگاه مجاز است و همچنين انتقال، تغيير رشته و مهمان در هر 

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

به سـايت اينترنتـي وزارت    و مشترك پرديس خودگردان ،هاي نوبت دوم، غيرانتفاعي، پيام نورها و مؤسسات آموزش عالي مجري در دورهدانشگاه
  ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو، مراجعه نمايند.هاي اطالع رساني دانشگاهاوري و يا پايگاه، تحقيقات و فنّعلوم

  سهميه رزمندگان و ايثارگران:
در تاريخ )» 1396-1400ايران ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي«با توجه به تصويب 

و اصالحيه بعدي » قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« 70اين قانون عالوه بر ماده  90توسط مجلس شوراي اسالمي، ماده  14/12/1395
ينش داوطلبان براساس اين در اين آزمون اجرا و گز)» 2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (« 47آن در ماده 

  گيرد. قوانين صورت مي
  براساس قوانين فوق:

 ،»آنـان  فرزنـدان همسـر و   و آزادگـان « ،»و مفقـوداالثر  شـهدا  فرزنـدان  و همسر«) ظرفيت هر كدرشته محل به %25بيست و پنج درصد ( -1
 ظرفيت) %25(سهميه ايثارگران اختصاص دارد. »و باالتر و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان 

همسر و فرزندان رزمنـدگان بـا حـداقل    «و » و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان زير «) ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %5پنج درصد ( -2
  ظرفيت) %5(سهميه ايثارگران  اختصاص دارد.» شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه

 25برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كـه سـهميه   قانون  90طبق تبصره بند الف ماده 
درصدي ايثارگران كـه شـرايط و    5درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 

 يابد.ختصاص ميه و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به داوطلبان سهميه آزاد احدنصاب الزم را داشته باشند، تخصيص يافت

  تذكرات مهم:
نمـره آخـرين فـرد     %70درصـدي)   5درصـدي و يـا    25براساس قانون مذكور حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثـارگران مشـمول ظرفيـت     -1

نمره آخرين فـرد پذيرفتـه شـده در گـزينش آزاد در هـر       %80محل و حدنصاب نمره رزمندگان پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته 
  باشد.كدرشته محل مي

سـهميه ايثـارگران    ظرفيت 18/12/97هاي تحصيالت تكميلي مورخ راي سنجش و پذيرش دانشجو در دورهبر اساس مصوبه دهمين جلسه شو -2
گردكردن رياضي حاصل ضرب سهم در ظرفيت وجـود داشـته   يابدكه امكان اختصاص مي در صورتي محل درصد در هركدرشته25درصد و 5

باشد. به عبارت ديگر اگر مقدار اعشار كمتر يا مساوي نيم باشـد بـه عـدد صـحيح كـوچكتر گـرد        5/0باشد و مقدار اعشاري حاصل بزرگتر از 
  .خواهدشد

صالح، ضـوابط و مقـررات   ها توسط مراجع ذيصورت هرگونه تغيير در اين سهميه هاي فوق براساس قوانين و مقررات موجود بوده و درسهميه -3
  اعمالي اطالع رساني خواهد شد.

  شود.حدنصاب نمره در تمامي مراحل آزمون لحاظ مي -4
از  دسـته  آن 18/10/1395هـاي تحصـيالت تكميلـي مـورخ     بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شـوراي سـنجش و پـذيرش دانشـجو در دوره     -5

) پذيرفتـه شـده باشـند، حـق اسـتفاده      Ph.Dبا استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران يك بار در دوره روزانه آزمون دكتـري (  كه داوطلباني
  هاي بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.هاي سالمجدد از سهميه ايثارگران و رزمندگان در آزمون

، آن دسـته از  18/10/1395هـاي تحصـيالت تكميلـي مـورخ     سـنجش و پـذيرش دانشـجو در دوره    بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي -6
هـا و  هـاي شـبانه دانشـگاه   هاي تحصـيلي دوره شدگان رشتههاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفتهداوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه

قـرار   و مشـترك  خـودگردان هـاي پـرديس   لي غيردولتي و غيرانتفـاعي و يـا دوره  نور، مؤسسات آموزش عاالي، دانشگاه پياممؤسسات آموزش ع
هـاي بعـد   هاي سالهاي مربوط در آزموناند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار ديگر، مجاز به استفاده مجدد از سهميهگرفته

  در همان مقطع خواهند بود.
  :انبيرم سهميه

مجلـس شـوراي    29/1/89هاي تحصيالت تكميلي و تخصصي مصوب مـورخ  عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورهبراساس قانون برقراري 
به مربيان رسمي قطعـي و يـا رسـمي     در هر كدرشته محل)) مازاد بر ظرفيت درج شده در اين دفترچه (حداقل يك نفر %10اسالمي، ده درصد (

نمـره  ) %80( ، بـه شـرط كسـب حـداقل هشـتاد درصـد      به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريسته سسات آموزش عالي وابؤها و مآزمايشي دانشگاه
  يابد.، اختصاص مين فرد پذيرفته شده در گزينش آزادآخري
 تواند ادامه تحصيل دهد، كه دانشگاه محل خدمت وي موافقت نمايد.داوطلب داراي سهميه مربي در صورتي مي -
بـر عهـده دانشـگاه     ها اعم از روزانه و غيـر روزانـه  در تمامي دوره ، پرداخت شهريه تحصيل مربيدر صورت موافقت دانشگاه محل خدمت -

  باشد.محل خدمت وي مي
هـاي  مربيان دانشگاه آزاد اسالمي كه واجد شرايط استفاده از سهميه مربيان و قانون برقراري عـدالت آموزشـي هسـتند دركدرشـته محـل      تبصره:

هاي دانشـگاه آزاد اسـالمي از طـرف    از سهميه مذكور استفاده كنند كه نحوه استفاده از آن در زمان انتخاب كدرشته محلتوانند دانشگاه آزاد مي
  .خواهد شداطالع رساني  ي دانشگاه مذكوردانشگاه مذكور در دفترچه راهنما

نام، مربي درج شده است الزم اسـت  داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه مربيان كه در كارنامه آنان بر اساس اطالعات مندرج در زمان ثبت        
آخرين حكم كارگزيني خود را در زمان مراجعه براي مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي (مرحله دوم آزمون) براي تأييد به دانشگاه 

  ئه نمايند. پذيرنده ارا
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  پذيرش اتباع خارجي:
، بايد عالوه بر دارا بـودن شـرايط عمـومي و    1398سال  متمركز)(نيمه» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري كننده در كليه اتباع غيرايراني شركت

عالمتگذاري نموده باشند. بديهي اسـت  نام اينترنتي، )، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت1اختصاصي اين آزمون (مندرج در دفترچه راهنماي شماره 
نـام را عالمتگـذاري   ثبـت  تقاضـانامه  16نام بنـد  ثبتشدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته

نـام  بايست داراي كليـه شـرايط و ضـوابط ثبـت    ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد. ضمناً كليه اتباع غيرايراني شركت كننده در آزمون مي
پـذيرش آنـان لغـو     ) باشند و در غيـر اينصـورت  1نام و شركت در آزمون (شماره راهنماي ثبت دفترچه 4و  3صفحات اتباع خارجي، مندرج در 

  خواهد شد.
روزانه موظف به پرداخت شهريه تحصيلي طبق مصوبات هيات امناي  كليه متقاضيان تحصيل پذيرفته شده دوره دكتري دورهالزم به تأكيد است 

  باشند.نوبت دوم مي شهريه دوره %80هاي تحت پوشش وزارت علوم حداكثر تا دانشگاه
 :آزمون اوليه نتايج اعالم كارنامه

اي كارنامـه  داوطلبان از يك هر براي ،1398 سال متمركز)(نيمه» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري  در كنندهشركت داوطلبان منظور آگاهي به
صادر شده است كـه   تحصيلي هايمحل كدرشته منظور انتخاب بهدر سهميه  داوطلب رتبه و كل ، نمرهاكتسابي ، نمراتناميثبت اطالعات حاوي

بـا وارد كـردن شـماره داوطلبـي يـا شـماره پرونـده و درج         www.sanjesh.orgمنحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اين سـازمان بـه نشـاني:    
رسـاند كـه نمـرات و    باشـد. ضـمناً بـه اطـالع مـي     در) قابل مشاهده مـي خانوادگي و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و نام پمشخصات فردي (نام 

  باشد.محل مي هاي اعالمي در كارنامه منحصراً براي اطالع و راهنمايي داوطلبان براي انتخاب كدرشتهرتبه
  د:باشميذيل  شرح داوطلبان به از يك هر آزمون اوليه نتايج اعالم كارنامه اطالعات

  نامي:ثبتمشخصات  )1
 داوطلب، شماره شامل: ترتيب آن) به از بعد احتمالي اصالحات و اينترنتي تقاضانامه مندرجات (طبق داوطلب ناميثبت مشخصات قسمت اين در

 آن (بـراي  »قطعي يا آزمايشـي «رسمي  مربي ،سهميه نهايي نامي،ثبت سهميه تولد، سال شناسنامه، شماره جنس، نام، و خانوادگي نام شماره پرونده،
 تقاضـانامه  در و انـد بـوده  فنّاوري يـا دانشـگاه آزاد اسـالمي    و تحقيقات علوم، وزارت آزمايشي رسمي يا قطعي رسمي مربي كه داوطلباني از دسته
 يـا  ارشد كارشناسي مقطع معدل كارشناسي، مقطع عنوان دانشگاه مربي، معدل اند)،نموده اقدام مربوط بند عالمتگذاري به نسبت اينترنتي نامثبت

 مقطـع  تحصـيلي  رشـته  نام اي،حرفه دكتري يا ارشد كارشناسي مدرك دريافت سال و كارشناسي، ماه مدرك دريافت سال و ماه اي،حرفه دكتري
 مؤسسـه  يـا  دانشـگاه  نـام  كارشناسـي،  مقطـع  در التحصـيلي فـارغ  مؤسسـه  دانشـگاه يـا   نام ارشد، كارشناسي مقطع تحصيلي رشته نام كارشناسي،

 درج گذاشـته،  سـازمان  ايـن  اختيار در داوطلب كه اطالعاتي براساس داوطلب، التحصيليفارغ وضعيت و ارشد كارشناسي مقطع در التحصيليفارغ
 .است گرديده

  در رابطه با معدل:) 2
هاي اعالم شده توسـط داوطلـب در تقاضـانامه اينترنتـي و يـا اصـالحات مـورد درخواسـت         هاي مندرج در اين كارنامه، بر اساس معدلمعدل -1

مصـاحبه و بررسـي   نام، به شرح ذيل در اين كارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام شـركت در مرحلـه   داوطلب بعد از ثبت
دانشگاه يـا  نامي، به و همچنين در صورت قبولي اصل مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثبت پژوهشيسوابق علمي و 

  مؤسسه محل قبولي خود ارائه نمايند. بديهي است در غير اينصورت مطابق ضوابط و مقررات قانوني اقدام خواهد شد.
و يـا اينكـه   شـد  بااعالم شده در كارنامـه، معـدل واقعـي آنـان ن     هاييا معدل ه در صورتي كه معدلپس از بررسي كارنامه نتايج اولي داوطلبان -2

 اصـالح به سايت سازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به در زمان انتخاب رشته الزم است اند، مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننموده
هـاي مربـوط بـه    در دانشـگاه  مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشـي ر زمان مرحله ه و مستندات مربوط به آن را ددومعدل خود اقدام نم
  همراه داشته باشند.

هاي كتبي پس از آن، نسبت به اصالح معدل خود آن دسته از داوطلباني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه و يا درخواستبراي  :1تبصره 
  كارنامه درج شده است.اند، معدل اصالح شده در اين اقدام نموده

التحصـيل خواهنـد شـد، ميـانگين واحـدهاي      فـارغ  31/6/1398كه حداكثر تـا تـاريخ    ارشد دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي: براي 2تبصره 
درج شده است. (به اين دسته از داوطلبان در اطالعيه پرينـت كـارت، تأكيـد شـده      30/11/1397گذرانيده شده اعالمي آنان تا تاريخ 

  نمايند).در هنگام پرينت كارت شركت در آزمون درج  30/11/1397بايست آخرين وضعيت معدل خود را تا تاريخ بود كه مي
باشند، منحصراً معـدل  نگونه داوطلبان، فاقد معدل كارشناسي مي، با توجه به اينكه ايارشد پيوسته التحصيالن دوره كارشناسيفارغبراي  :3تبصره 

  مقطع كارشناسي ارشد اعالمي آنان درج شده است.
شدگان عيناً اصل مدركي را كه در آن معـدل منـدرج در ايـن    نمايد كه به هنگام قبولي در اين آزمون، الزم است پذيرفتهمجدداً يادآوري مي -3

مؤسسه محل قبولي خود ارائه نمايند (در صورتي كه داوطلب معدل خـود  دانشگاه يا نامي به همراه ساير مدارك ثبتكارنامه را تأييد نمايد به 
را به دليل اشتباه بودن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصالح نكرده باشد). بـديهي اسـت در غيـر اينصـورت بـه عنـوان داوطلـب داراي        

  ضوابط و مقررات با آنان رفتار خواهد شد. مغايرت معدل شناخته شده و مطابق
  اطالعات رشته امتحاني: )3

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

 چنـد درصـد از نمـره    داوطلب كه است نشانگر آن در هر درس نمرات و اين گرديده درج درصدي صورتهب هر درس خام هاينمره :1 تبصره
اسـتعداد   ، در درس75 خـام  نمـره  . مـثالً اسـت  آورده دسته غلط، ب هايپاسخ منفي از كسر نمرات را پس )درس (يك آزمون يك

 در درس داوطلـب  خـام  ، نمرهشده داده هايپاسخ از حاصل منفي و مثبت نمرات از محاسبه پس خواهد بود كه معني بدين تحصيلي
  .است ) شده75(هفتاد و پنج مذكور 

 و مثبـت  نمـرات  از محاسبه پس كه است آن منزله ، بهاست شده ) درج0( عدد صفر درس در يك داوطلب خام كه نمره در مواردي :2 تبصره
   .است ) شده0( مذكور صفر در درس داوطلب خام ، نمرهشده داده هايپاسخ از حاصل منفي

 د.وشمي درج »سفيد« مذكور كلمه درس باشد، در مقابل نداده پاسخ درس يك االتؤاز س يك هيچ به داوطلب كه مواردي در :3 تبصره

 مثبت نمرات از محاسبه پس كه است آن منزله ، بهگرديده درج منفي عدد صورتهب درس در يك داوطلب خام نمره كه در مواردي :4 تبصره
  .است شده مذكور منفي در درس داوطلب خام ، نمرهشده داده هايپاسخ از حاصل و منفي
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  شود.مي درج در اين رديف، شماره داوطلب در رشته امتحاني شماره داوطلب: -2رديف 
 شود.مي درجدر اين رديف، نام گروه آزمايشي كه داوطلب در آن شركت نموده است،  آزمايشي:نام گروه  -3رديف 
 .  شودمي درجدر اين رديف، كد رشته امتحاني داوطلب  كد رشته امتحاني: -4رديف 

  .شودمي درجدر اين رديف، نام رشته امتحاني داوطلب  نام رشته امتحاني: -5رديف 
  

  انتخاب رشته:وضعيت مجاز به ) 4
درج شـده  » نيستيد«و براي داوطلبان غيرمجاز كلمه » باشيدمي«در ستون وضعيت مجاز  در اين قسمت براي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته،

   است.
  وضعيت علمي داوطلب:) 5

مفهـوم هـر يـك از     .اسـت  شـده  مشـخص  جدول اين درنتيجه آزمون برگزار شده در سهميه و رشته امتحاني،  بر اساسوضعيت علمي داوطلبان 
  گردد:مندرجات جدول مذكور به شرح زير اعالم مي

  
، اسـتعداد  1از ميانگين وزني نمرات خام تراز شده با توجه به ضرايب دروس امتحاني (زبان عمومي با ضـريب   است عبارتنمره كل  :كل نمره -

  .)4و دروس اختصاصي با ضريب  1تحصيلي با ضريب 
  .گرديده است) درج كل نمره بر اساسمربوط ( سهميهو  امتحاني رشته كنندگانشركت بين در داوطلب رتبهدر اين ستون،  :رتبه -
  در اين ستون آخرين رتبه مجاز به انتخاب رشته به تفكيك سهميه و دوره پذيرش اعالم گرديده است. آخرين رتبه: -

  :تحصيل محل اينترنتي انتخاب
 :گيردمي زير انجام نكات بر اساس مختلف آموزشي هايدر گروه تحصيل محل انتخاب اينترنتي

ــرم -1 ــاب ف ــته انتخ ــايرش ــورخ  تحصــيلي ه ــنبه م ــراً 31/1/1398از روز ش ــاه منحص ــر روي پايگ ــاني:    ب ــه نش ــازمان ب ــن س ــي اي اينترنت
www.sanjesh.org و  هاي تحصـيلي آزمـون  انتخاب رشتهراهنماي  دفترچه دقيق مطالعه با است الزم داوطلبانلذا  شود.مي داده قرار

 كدرشـته  انتخـاب  به نسبت، باشندهاي مختلف تحصيلي ميهاي كداميك از دورهبر اساس وضعيت كارنامه خود كه مجاز به انتخاب كدرشته
هـا و  و دانشـگاه  پيـام نـور  آموزشي دانشـگاه  مراكز ، مشترك، هاي موجود (روزانه، نوبت دوم، پرديس خودگردانرهاز دو عالقه مورد هايمحل

 رشـته  انتخـاب  فرم در ،منديعالقه ترتيب بهو  اقدامدر صورت وجود  محل كدرشته(پنجاه)  50 تا حداكثرغيرانتفاعي) مؤسسات غيردولتي ـ 
  .نمايند درج ،اينترنتي

هـاي  داوطلبان دقت نمايند با توجه به تنوع دوره تحصيلي و به منظور افزايش دقت در انتخاب رشـته، در زمـان نمـايش عنـاوين رشـته     
هاي نوبـت دوم  ، دوره»مشكي«هاي روزانه به رنگ هاي انتخاب شده دورهها در سايت اينترنتي، كليه رشتهانتخابي پس از درج كدرشته محل

هـا  هاي مربوط به پرديس خودگردان دانشـگاه ، رشته»سبز«هاي غيرانتفاعي به رنگ ، دوره»آبي«هاي پيام نور به رنگ وره، د»قرمز«به رنگ 
 نمايش داده خواهد شد.» بنفش«هاي مشترك به رنگ مربوط به دورههاي رشتهو  »نارنجي«به رنگ 

مـورخ  از روز شـنبه  ( شـده  اعـالم  زمـاني  برنامـه  سـايت سـازمان، بـر اسـاس    اينترنتي خـود را از طريـق    رشته فرم انتخاب بايد داوطلب هر -2
 15ي رشته، كد پيگيـر  تكميل نمايد. بديهي است در صورت انجام صحيح انتخاب )3/2/1398مورخ  شنبهسهحداكثر تا روز 31/1/1398

گيرد كـه نشـانگر مراحـل طـي شـده بـوده و داوطلـب بايـد آن را         رقمي به عنوان رسيد انتخاب رشته از طريق سايت در اختيار وي قرار مي
 يادداشت و نگهداري نمايد (الزم است از فرم تكميل شده خود پرينت تهيه نمائيد). ضمناً چنانچه داوطلبان به هر دليل موفق به دريافـت كـد  

رقمي نشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت نشده و به عبارت ديگر فرآيند انتخـاب رشـته بـراي ايـن دسـته از       15پيگيري 
  داوطلبان انجام نشده است.  

 بـه  از اقـدام  قبـل  ،آزمـون  ايـن  در كننـده ) شركتالتحصيالنو فارغ (دانشجويان پزشكي گروه هايرشته در تحصيلي مدرك دارنده داوطلبان -3
 پزشـكي  و آمـوزش  ، درمـان بهداشـت  وزارت بـه  تعهـد خـدمت   لحاظ طرح از بايد كه باشند داشته توجهاينترنتي  رشته انتخاب فرم تكميل

 خواهد بود.  طلبداو شخص عهدهبه آن عواقب باشند. در غير اينصورت نداشتهبراي ادامه تحصيل  و منعي خود را مشخص وضعيت
 و )هاي دبيري و ....باشد (از قبيل رشتهي كه فرد متعهد به خدمت در وزارتخانه يا ارگان و يا ... ميهايدر رشته تحصيلي مدرك دارنده داوطلبان -4

 بـه  بايد از لحـاظ تعهـد خـدمت    باشند كه اشتهد توجه اينترنتي، رشته انتخاب فرم تكميل به از اقدام قبل نموده باشند، آزمون شركت در اين
  خواهد بود. داوطلب شخص عهده به آن عواقب اينصورت غير در است نمايند. بديهي خود را مشخص وضعيت خانه و يا ارگان مربوطوزارت

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

شود در تكميل اين فرم نهايت دقت را به عمل آورنـد. چنانچـه داوطلبـي پـس از تكميـل فـرم       به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته توصيه مي -6
پايان زمان مقـرر انتخـاب   حداكثر تا رقمي، تمايل به ويرايش فرم انتخاب رشته خود را داشته باشد،  15كد پيگيري  دريافتاب رشته و انتخ

از طريق سايت اينترنتي سازمان، نسـبت بـه ويـرايش فـرم انتخـاب رشـته خـود اقـدام نمايـد. بـديهي اسـت بـه              تواندمي )3/2/98رشته (
  خصوص تغيير فرم انتخاب رشته، ترتيب اثر داده نخواهد شد.ارسالي در  هايدرخواست

 

بايسـت پـس از   هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، ميآن دسته از داوطلبان عالقمند به انتخاب رشته
اعالم نتيجه اوليه آزمون و دريافت كارنامه، براي انتخاب رشته با كد دسترسي مندرج در كارنامه به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد 

مراجعه نمايند. انتخاب رشته و مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسي سوابق علمـي و   www.azmoon.orgاسالمي به نشاني: 
پذيرد. بديهي است داوطلباني كه در هاي دانشگاه آزاد اسالمي بطور مجزا و از طريق دانشگاه مذكور انجام ميپژوهشي) براي رشته

توانند به دلخواه خود منحصراً در دانشگاه آزاد اسالمي پذيرفته شوند ميها و مؤسسات آموزش عالي و يا هاي دانشگاهيكي از رشته
  نام و مشغول به تحصيل شوند.يكي از مؤسسات ثبت

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 شرايط و ضوابط كليات،      فصل اول

 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 5صفحه 

  هاي تحصيلي:فرم اينترنتي انتخاب رشته
معدل دوره كارشناسـي و  داوطلبان مجاز به انتخاب رشته به هنگام ورود به محيط برنامه اينترنتي انتخاب رشته، اطالعات اعالم شده در خصوص 

التحصيلي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد و سهميه مربي (در صورتي كـه بنـد مربـوط را در    كارشناسي ارشد، نام مؤسسه محل تحصيل يا فارغ
د، بـه آنهـا اجـازه    نمايند، در صورتي كه اطالعات مذكور توسط داوطلب مورد تأييد قـرار گيـر  تقاضانامه عالمتگذاري كرده باشند) را مشاهده مي

بايست نسبت به ويرايش و اصالح مورد يا مـوارد مغـايرت   شود، در صورتي كه اين اطالعات مورد تأييد نباشد، داوطلب ميانتخاب رشته داده مي
 كتمـان يـا سـهواً   عمـداً   را قيحقاي داوطلب كه شود مشخص زمان هردر سايت اقدام نموده و سپس وارد مرحله انتخاب رشته گردد. بديهي است 

و حـق هرگونـه اعتراضـي از     شـد  خواهد محروم بعد سال آزمون و اين آزمون ازكه باشد،  ...) و تحصيل حين ،شدنپذيرفته( مرحله هر در ،نموده
بايست مسـتندات مربـوط را در   مي ايدگردد. ضمناً در صورتي كه داوطلب نسبت به اصالح يا ويرايش هر يك از موارد فوق اقدام نموي سلب مي

  .دهد، به دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي ذيربط ارائه مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشيمرحله 
قابـل رؤيـت    انـد دهزمان منحصراً براي داوطلباني كه مجاز به انتخـاب رشـته شـ   هاي تحصيلي اينترنتي در پايگاه اينترنتي اين سافرم انتخاب رشته

  د، لذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشته از دو روش ورود اطالعات:باشمي
  نام.شماره پرونده و كدپيگيري ثبت -1
  هاي انتخابي و تكميل فرم مذكور، اقدام نمايند.شماره پرونده، شماره داوطلب و كد ملي، نسبت به ثبت كدرشته محل -2

بيني گرديده، در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان در زمان انتخاب رشته اينترنتـي بـه   د پيشدر سيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمن
عنوان مثال: اعالم خطاي انتخاب كدرشته محلي كه داوطلـب در آزمـون آن شـركت نكـرده باشـد)، لـذا الزم اسـت        شود (به آنان تذكر داده مي

يهي است چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شـده اقـدام ننمايـد، انتخـاب رشـته وي      داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند. بد
  عنوان رسيد انتخاب رشته نخواهد داد. رقمي، به 15كامل نگرديده و سيستم به اين داوطلب كد پيگيري 

  نكاتي راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي):
هاي دكتري چگونگي تشكيل پرونده متقاضيان، زمان و مكان برگزاري آزمـون، نحـوه مصـاحبه علمـي يـا      مؤسسات مجري دورهها و دانشگاه الف)

  به داوطلبان اعالم خواهند نمود.و اين سازمان  خودبرگزاري آزمون تخصصي را از طريق پايگاه اطالع رساني 
بر برگزاري آزمون تخصصي، مواد آزمون و ضرايب امتحاني از طريق پايگـاه اطـالع رسـاني     در صورت نياز و همچنين تشخيص مؤسسه مبني ب)

  مؤسسه به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.دانشگاه يا 
شـود و عـدم مراجعـه    ) در مؤسسه براي هر داوطلب صرفاً يـك بـار انجـام مـي    مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي(آزمون مرحله دوم  ج)

 )مصاحبه و بررسي سـوابق علمـي و پژوهشـي   مرحله دوم ، به منزله انصراف آنان تلقي شده و برگزاري مجدد آزمون مرحله دوم داوطلبان در
  پذير نخواهد بود. اند، امكانبراي آن دسته از داوطلباني كه در اين مرحله شركت ننموده

  هاي مهم:توصيه 
  

گـردد در خصـوص   پذير نبوده، لذا به داوطلبان تأكيـد مـي  نظر به اينكه تغيير رشته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع دكتري امكان  )1
  ، دقت الزم را بعمل آورند.مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشيها براي درخواست پذيرش و انجام مرحله مراجعه به دانشگاه

هاي انتخابي خود را به ترتيب عالقه در فرم هاي تحصيلي در اينترنت، كد رشته محلگردد قبل از اقدام به انتخاب رشتهبه داوطلبان توصيه مي  )2
ام دفترچه درج و سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاهتر (براي داوطلبان به هنگ اين 100صفحه نمونه مندرج در 

  هاي تحصيلي خود اقدام نمايند. انتخاب رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد) و خطاي كمتري نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته
الزم را دارا حدنصـاب  ها و مؤسسات حداقل در يك يا چند كدرشـته محـل   بر اساس حدنصاب تعيين شده دانشگاهآن دسته از داوطلباني كه  )3

هاي ذيربط را دارنـد، الزم اسـت از طريـق    يل به شركت در مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي) دانشگاهبوده و تما
(چهارصـد و   000/440مبلـغ  عمومي، نسـبت بـه واريـز     هايبراي انجام بررسي صالحيت 11/3/98لغايت  30/2/98سازمان از تاريخ سايت 

ريال از طريق پرداخت الكترونيك در سايت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نموده و سپس نسبت به تكميل فـرم مشخصـات    چهل هزار)
مندرج در سايت اطالع رساني اين سازمان اقدام و آن را از طريـق سيسـتم اينترنتـي بـه سـازمان ارسـال و كـد         هاي عموميبررسي صالحيت

  يهي است داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نكنند، از مراحل گزينش نهايي حذف خواهند شد.بد پيگيري مربوط را دريافت نمايند.
شـدگان  پذيرفتـه ، 18/10/1395هـاي تحصـيالت تكميلـي مـورخ     براساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره )4

 انتخاب رشـته نام و ثبت اجازه ،نام كرده يا نكرده باشنددانشگاه قبولي ثبتچه در  ،1397آزمون ورودي دوره دكتري سال  دوره روزانهنهايي 
  .را ندارند 1398در آزمون ورودي دوره دكتري سال 

باشـند. سـقف   دانشجويان اخراجي، انصرافي، ترك تحصيل تا پايان خدمت دوره ضرورت مجاز به شركت در آزمون و تحصيل در دانشگاه نمـي  )5
باشد و دانشجوياني كه طي اين مدت موفق به اتمام تحصيل نشوند، شرايط ادامه تحصـيل را  سال مي 5دكتري، حداكثر سنوات تحصيلي دوره 
 از دست خواهند داد. 

دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري مجاز به شركت در آزمون مجدد نيستند و دانشجويان مرد در صـورت انصـراف از تحصـيل در     )6
 دانشگاه، چهار ماه فرصت دارند براي رسيدگي به وضعيت مشموليت، خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند.

همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت نيسـتند و در صـورت قبـولي در دانشـگاه و نداشـتن      سربازان در حال انجام خدمت، مجاز به تحصيل   )7
 غيبت، براي برخورداري از معافيت تحصيلي، از خدمت ترخيص خواهند شد.

شـد و  مشموالن غايب به هيچ وجه حق شركت در اين آزمون را نداشته و در صورت شركت و قبولي، مجوز تحصيل براي آنان صادر نخواهد  ) 8
  باشند.نام از آنها نميها نيز مجاز به ثبتدانشگاه

 ايباشد، در هـر مرحلـه  نمي دفترچه در اين از شرايط و ضوابط مندرج واجد يكي يا نموده را كتمان حقايق ،داوطلب شود كه مشخص هر موقع  )9
  .خواهد شد ...) محروم و دانشگاه در تحصيل ، حينشدن، پذيرفتهدر آزمون شركت ،نام(ثبت از آزمون

ها و خودگردان و مشترك در دانشگاه هاي نوبت دوم، پرديسهاي غير روزانه شامل: دورههاي دورهمحلشدگان نهايي كدرشتهاز كليه پذيرفته ) 10
غيرانتفاعي، شهريه دريافت خواهد شـد. داوطلبـان   ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ نور و دانشگاهمؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام
  ها و مراكز آموزش عالي مورد نظر مراجعه نمايند.رساني دانشگاههاي اطالعهاي مختلف به پايگاهجهت اطالع از ميزان شهريه دوره
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 شرايط و ضوابط كليات،      فصل اول

 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 6صفحه 

شـدگان نهـايي   هاي تحصيالت تكميلي، پذيرفتـه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره 18/10/95مورخ مصوبه چهارمين جلسه  براساس )11
نـام ننماينـد) حـق    نام نموده و يا اصالً ثبتهاي محل قبولي ثبت(اعم از اينكه در دانشگاه 1398دوره روزانه آزمون ورودي دوره دكتري سال 
  شت، لذا در انتخاب رشته دقت الزم را بعمل آورند.را نخواهند دا 1399شركت در آزمون ورودي دوره دكتري سال 

شدگان سنوات ، پذيرفته18/10/1395هاي تحصيالت تكميلي مورخ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره) 12
بايست تا پايان مهلت مقرر نشگاه مينام در داو قبل از آن)، در صورت ثبت 1396قبل در حال تحصيل در مقطع دكتري (آزمون دكتري سال 

نمودند. بديهي است در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل دانشجويان ، از تحصيل انصراف قطعي حاصل مي1398نام آزمون دكتري سال ثبت
  پذير نخواهد بود.آنان، امكانپذيرفته شده در زمان مقرر، در صورت قبولي در اين آزمون، قبولي آنان لغو و هيچگونه اقدامي نسبت به درخواست 

مرحلـه  1398سـال   درهـاي تحصـيالت تكميلـي،    شوراي سنجش و پذيرش دانشـجو در دوره  22/12/96مورخ  طبق مصوبه هفتمين جلسه )13
  تكميل ظرفيت در آزمون دكتري وجود نخواهد داشت.

از ميـان طـالب و فضـالي حـوزه     )، 2180در رشته مدرسي معارف اسالمي از رشته امتحاني مدرسي معارف اسـالمي (كـد    پذيرش دانشجو )14
شـرايط عمـومي و اختصاصـي ذكـر شـده در      هاي علميه قم و خراسان و فارغ التحصيالن دانشـگاهي بـا   علميه مورد تائيد مركز مديريت حوزه

  باشند:ذيل » ب«و » الف«بندهاي 
  يط عمومي:الف) شرا

  ) التزام عملي به اسالم، نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي.1
  ) داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران.2
  صالح.) نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي3
  ) داشتن سالمت جسماني متناسب با رشته مدرسي معارف اسالمي.4
  ي (احراز اين شرط پس از برگزاري آزمون خواهد بود).) قبولي در مصاحبه عمومي مدرسي معارف اسالم5
  شود).) داشتن حداكثر چهل سال سن (مدت خدمت سربازي به سقف سني افزوده مي6

هاي معارف اسالمي، به شرط داشتن گواهينامـه تـدريس از   التدريس گروههاي معارف اسالمي و اساتيد حقتبصره: اعضاي رسمي هيأت علمي گروه
نيمسال گذشته تـدريس داشـته باشـند)، از شـرط سـني       2شي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسالمي (مشروط بر اينكه در معاونت آموز
  باشند.مستثني مي

  باشد)ب) شرايط اختصاصي (داشتن يكي از شرايط ذيل كافي مي
  ) داراي دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسالمي.1
  .داراي مدرك سطح سه حوزه علميه )2
  صالح.(مرتبه مربي) مورد تأييد مراجع ذيداراي گواهي خبرگان بدون مدرك  )3
معاونت آموزشـي و پژوهشـي اسـتادان و    (اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسالمي در مرتبه مربي) با تأييد مربيان رسمي گروه معارف اسالمي  )4

  دروس معارف اسالمي.
درك ارشد دانشگاهي مرتبط + مجوز تدريس قطعـي دروس معـارف از معاونـت آموزشـي و پژوهشـي اسـتادان و دروس معـارف        داراي م )5

  واحد درسي). 40ي تدريس در گروه معارف اسالمي (حداقل سال سابقه 5اسالمي + حداقل 
گانـه  پـنج  ، تحقيقات و فناوري همخوان با گـرايش ) حوزويان داراي مدرك سطح دو به همراه مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم6

  دروس معارف اسالمي به تشخيص گروه آموزشي مربوطه.
  هاي:) داوطلبان دانشگاهي داراي مدرك كارشناسي ارشد از مراكز ذيل در گرايش7

  

  رشته فلسفه و كالم اسالمي. -2  رشته علوم قرآن و حديث. -1  رضوي مشهد: شگاهنالف) دا
 

  شيعه شناسي (گرايش كالم، فلسفه و حكمت اسالمي). -  مطهري: عالي شهيدب) مدرسه 
 

  رشته علوم قرآن و حديث. -2  البالغه.هاي اخالق، كالم، عقايد، تفسير اثري و نهجرشته علوم حديث با گرايش -1  دانشگاه قرآن و حديث:ج)
  گرا.رشته روانشناسي اسالمي گرايش روانشناسي مثبت -5  البالغه.رشته علوم و معارف نهج -4  رشته تفسير روايي. -3

 

  رشته معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات. -3  رشته معارف اسالمي و حقوق. -2  رشته معارف اسالمي و علوم سياسي. -1  دانشگاه امام صادق(ع):د)
  رشته معارف اسالمي و فقه و حقوق. -6  اسالم.رشته معارف اسالمي و فلسفه و كالم  -5  رشته معارف اسالمي و علوم تربيتي. -4

هاي علميه مورد تأييد حوزه علميـه  از ميان طالب حوزه %60ميزان پذيرش متقاضيان رشته مدرسي معارف اسالمي به صورت  -1تبصره   
  پذيرد.ميباشند، صورت الذكر كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي ميهاي فوقاز دانشجويان دانشگاه %40قم و 

پذيرش متقاضيان رشته مدرسي معارف اسالمي در دانشگاه معارف قم، فقط از ميان طالب حوزه علميـه مـورد تأييـد، صـورت      -2تبصره 
  پذيرد.مي

شـدگان  نماينـد چنانچـه در رديـف معرفـي     شده و فرم انتخاب رشته را تكميل داوطلباني كه در اين رشته مجاز به انتخاب رشته
حدنصاب براي انجام مراحل مصاحبه و ارزيابي تخصصـي قـرار گيرنـد الزم اسـت حـداكثر تـا هفـت روز پـس از اعـالم نتـايج           داراي 
و ارسـال   www.Asatid.orgنسبت به تكميل فـرم مشخصـات فـردي در سـايت:      ) 98( در دهه آخر ارديبهشت ماه  شدگانمعرفي

ها (معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسـالمي)  استي به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهمدارك درخو
  نام در دانشگاه خواهند بود.اقدام نمايند و پس از احراز شرايط باال، مجاز به ثبت

فقـط مجـاز   جامع امام حسين (ع) كـه   و به دانشگاههاي: امام صادق (ع) هاي مربوطمحل مند به انتخاب هر يك از كد رشته داوطلبان عالقه) 15
تواننـد كـد رشـته    اي دفترچه مياند، در صورت تمايل و دارابودن شرايط الزم مطابق توضيحات انتهاي غيرروزانه شدههبه انتخاب رشته در دوره

بـراي اطـالع   اوطلبان متقاضي تحصيل در دانشگاههاي فوق دضمناً مايند. هاي روزانه دانشگاههاي ذيربط را نيز انتخاب نهاي مربوط به دورهمحل
  همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند. انتهاي، به توضيحات هاشرايط و ضوابط تحصيل در اين دانشگاه سايراز
شـرايط   علـوم انتظـامي امـين، داشـتن    به منظور تحصـيل در دانشـگاه   كاركنان شاغل رسمي در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، براي  )16 

  .باشدمذكور، كه در اختيار آنان قرار گرفته است الزامي ميدانشگاه سوي اختصاصي اعالمي در دفترچه اختصاصي صادره از 
انتخابي تهيـه و نـزد   هاي اوطلبان پس از تكميل فرم انتخاب رشته و دريافت رسيد انتخاب رشته يك نسخه پرينت از اولويتشود دمي توصيه )17

  خود نگهداري نمايند.
، سـايت سـازمان   )سنجش سازمان رسانياطالع و نامه خبري(هفته سنجش پيك نشريه طريق ازبصورت اطالعيه رسمي  تغييري هرگونه )18

  شد. خواهد اعالم گروهي هايرسانه طريق از لزوم صورت در وسنجش 
ند سؤاالت خود را از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي (غيرحضوري) سازمان مطرح نمـوده و يـا در سـاعات    توانميداوطلبان  لزوم صورت در) 19

  نمايند. حاصل تماس كشورآموزش سنجش سازمان روابط عمومي با 021-42163: تلفن شماره بااداري 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  7صفحه 
 

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

 زبان و ادبيات فارسي -  2101

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 7 
 

 روزانه  1001  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي

 - 2 
 

 روزانه  1002  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي
 روزانه  1003 تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي  4  - فقط زن

 - 6 
 

 روزانه  1004  دانشگاه ايالم زبان و ادبيات فارسي

 - 3 
 

 روزانه  1005  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  و ادبيات فارسي زبان

 - 7 
 

 روزانه  1006  دانشگاه بيرجند زبان و ادبيات فارسي

 - 1 
 

 روزانه  1007 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي

 - 4 
 

 روزانه  1008  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي

 - 3 
 

 روزانه  1009  دانشگاه تربيت مدرس و ادبيات فارسي زبان
 5  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 
 روزانه  1010  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي

 6  - محل تحصيل تهران
 

 روزانه  1011  تهران -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي

 - 4 
 

 روزانه  1012  كرمانشاه -دانشگاه رازي  زبان و ادبيات فارسي

 - 7 
 

 روزانه  1013  دانشگاه زنجان زبان و ادبيات فارسي

 - 5 
 

 روزانه  1014  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي  زبان و ادبيات فارسي

 روزانه  1015  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي 6 -

 - 13 
 

 روزانه  1016  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  زبان و ادبيات فارسي

 - 5 
 

 روزانه  1017  دانشگاه شهركرد زبان و ادبيات فارسي

 - 5 
 

 روزانه  1018  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي

 - 4 
 

 روزانه  1019  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي

 - 6 
 

 روزانه  1020  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  زبان و ادبيات فارسي

 - 10 
 

 روزانه  1021  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  زبان و ادبيات فارسي

 روزانه  1022  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات فارسي  3 - 

 - 4 
 

 روزانه  1023  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي

 - 5 
 

 روزانه  1024  فردوسي مشهددانشگاه  زبان و ادبيات فارسي
 5  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1025  دانشگاه قم زبان و ادبيات فارسي

 - 2 
 

 روزانه  1026  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي
 2  - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 

 
 روزانه  1027  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي

 - 5 
 

 روزانه  1028  رشت -دانشگاه گيالن  فارسي زبان و ادبيات

 - 8 
 

 روزانه  1029  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي

 - 10 
 

 روزانه  1030  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي

 - 3 
 

 روزانه  1031  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي

 - 4 
 

 روزانه  1032  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ادبيات فارسيزبان و 

 - 8 
 

 روزانه  1033  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي

 - 4 
 

 روزانه  1034  دانشگاه يزد زبان و ادبيات فارسي

 - 3 
 

 روزانه  1035  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي زبان و ادبيات فارسي

 روزانه  1036  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي ادبيات حماسي 2 - 

 روزانه  1037  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي ادبيات حماسي 5 - 

 روزانه  1038  دانشگاه اروميه  زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 2 - 

 روزانه  1039  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 5 - 
 روزانه  1040 تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 3  - زنفقط 

 روزانه  1041 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 1 -

 روزانه  1042  دانشگاه تبريز  زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 4 - 

 روزانه  1043  دانشگاه شهركرد  زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 4 - 

 روزانه  1044  دانشگاه شيراز  زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 3 - 

 روزانه  1045  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 4 - 

 روزانه  1046  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 5 - 

 روزانه  1047  سنندج -دانشگاه كردستان   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 5 - 

 روزانه  1048  خرم آباد -دانشگاه لرستان   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 7 - 

 روزانه  1049  بابلسر -دانشگاه مازندران   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 6 - 

 روزانه  1050  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي 4 - 

 روزانه  1051  دانشگاه بيرجند  زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي 5 - 

 روزانه  1052  دانشگاه تبريز  زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي 4 - 

 روزانه  1053  شيرازدانشگاه   زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي 4 - 

 روزانه  1054  سنندج -دانشگاه كردستان   زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي 4 - 

 - 7 
 

 نوبت دوم  1055  دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسي
 2  - فقط زن

 
 نوبت دوم  1056 تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات فارسي

 - 3 
 

 نوبت دوم  1057  دانشگاه ايالم فارسيزبان و ادبيات 

 - 1 
 

 نوبت دوم  1058  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات فارسي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1059  قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات فارسي

 نوبت دوم  1060  دانشگاه تبريز زبان و ادبيات فارسي 3 -
 2  - دانشكده ادبيات و علوم انسانيمحل تحصيل 

 
 نوبت دوم  1061  دانشگاه تهران زبان و ادبيات فارسي

 - 5 
 

 نوبت دوم  1062  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي

 - 3 
 

 نوبت دوم  1063  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  زبان و ادبيات فارسي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1064  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات فارسي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1065  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1066  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي
 نوبت دوم  1067  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات فارسي  1  - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  8صفحه 
 

 زبان و ادبيات فارسي -  2101 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 - 3 
 

 نوبت دوم  1068  رشت -دانشگاه گيالن  زبان و ادبيات فارسي

 - 10 
 

 نوبت دوم  1069  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي

 - 2 
 

 نوبت دوم  1070  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  زبان و ادبيات فارسي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1071  دانشگاه ياسوج زبان و ادبيات فارسي

 نوبت دوم  1072  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي ادبيات حماسي 2 - 

 نوبت دوم  1073 قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   فارسيزبان و ادبيات  ادبيات عرفاني 1 - 

 نوبت دوم  1074  دانشگاه تبريز  زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 3 -

 نوبت دوم  1075  دانشگاه فردوسي مشهد  زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 2 - 

 نوبت دوم  1076  بابلسر -مازندران دانشگاه   زبان و ادبيات فارسي ادبيات عرفاني 6 - 

 نوبت دوم  1077  دانشگاه اصفهان  زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي 1 - 

 نوبت دوم  1078  دانشگاه تبريز  زبان و ادبيات فارسي ادبيات غنايي 3 - 

 - 5 
 

 پيام نور  1079 تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران  زبان و ادبيات فارسي

 - 5 
 

 زبان و ادبيات فارسي
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1080  تحصيالت تكميلي تهران

 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1081  دانشگاه اروميه زبان و ادبيات فارسي

 - 4 
 

 زبان و ادبيات فارسي
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  1082  در جلفا) خودگردان ارس

 - 5 
 

 زبان و ادبيات فارسي
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  1083  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
پرديس خودگردان  1084  تهران -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات فارسي  6  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 - 5 
 

پرديس خودگردان  1085  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات فارسي
 13  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1086  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  زبان و ادبيات فارسي

 - 4 
 

خودگردانپرديس   1087  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  زبان و ادبيات فارسي
 

4 -  
پرديس خودگردان  1088  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات فارسي

 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1089  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات فارسي
 10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1090  بابلسر -دانشگاه مازندران  زبان و ادبيات فارسي

 جغرافياي سياسي - 2103

  - 3 
 

 روزانه  1091  دانشگاه تربيت مدرس جغرافياي سياسي
 3  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

 
 روزانه  1092  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي

 روزانه  1093 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي  جغرافياي سياسي  4 - 

 - 4 
 

 روزانه  1094  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي
 2  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

 
 نوبت دوم  1095  دانشگاه تهران جغرافياي سياسي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1096  دانشگاه فردوسي مشهد جغرافياي سياسي

 - 5 
 

 جغرافياي سياسي
ـودگردان  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس  خ

پرديس خودگردان  1097  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 جغرافياي سياسي  4 - 
تهران (محـل تحصـيل    -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان  1098  پرديس خودگردان واقع در كرج)

 ريزي شهريجغرافيا و برنامه -  2104

  - 3 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  روزانه  1099  اصفهاندانشگاه 

 - 6 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  روزانه  1100  دانشگاه تبريز

 - 3 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  روزانه  1101  دانشگاه تربيت مدرس
 3  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

 
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  روزانه  1102  دانشگاه تهران

 4  - محل تحصيل تهران
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  روزانه  1103  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 4 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  روزانه  1104  دانشگاه زنجان

 - 4 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  روزانه  1105  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 7 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  روزانه  1106  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 3 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  روزانه  1107  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 1 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  نوبت دوم  1108  دانشگاه اصفهان

 - 4 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  نوبت دوم  1109  دانشگاه تبريز
 2  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

 
ريزي شهريبرنامهجغرافيا و   نوبت دوم  1110  دانشگاه تهران

 - 1 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  نوبت دوم  1111  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه 3 -  نوبت دوم  1112  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 - 5 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه مركـز   -تهـران  دانشـگاه پيـام نـور اسـتان     
 پيام نور  1113  تحصيالت تكميلي تهران

 - 6 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  1114  خودگردان ارس در جلفا)

 - 3 
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ
پرديس خودگردان  1115  امسال در تهران)البرز كرج صرفا ورودي هاي 

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 

ريزي شهريجغرافيا و برنامه پرديس خودگردان  1116  تهران –دانشگاه خوارزمي 
 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
ريزي شهريجغرافيا و برنامه خودگردانپرديس   1117  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه - 2105

  - 4 
 

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  روزانه  1118  دانشگاه اصفهان

 - 4 
 

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  روزانه  1119  دانشگاه تبريز
 3  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

 
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  روزانه  1120  دانشگاه تهران

 3  - محل تحصيل تهران
 

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  روزانه  1121  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 6 
 

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  روزانه  1122  دانشگاه زنجان
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  9صفحه 
 

 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه -  2105 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه 3 -  روزانه  1123  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان 

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  4 -   روزانه  1124  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ريزي روستاييبرنامهجغرافيا و  4 -  روزانه  1125  دانشگاه فردوسي مشهد

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  4 -    روزانه 5540  رشت –دانشگاه گيالن 
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  1 -   نوبت دوم  1126  دانشگاه اصفهان

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه 2 -  نوبت دوم  1127  دانشگاه تبريز
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  2  - تحصيل دانشكده جغرافيا محل  نوبت دوم  1128  دانشگاه تهران

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  1 -   نوبت دوم  1129  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه 1 -  نوبت دوم  1130  دانشگاه فردوسي مشهد

ريزي روستاييبرنامهجغرافيا و   5 -  مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      
 پيام نور  1131  تحصيالت تكميلي تهران

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  4 -  ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  1132  خودگردان ارس در جلفا)

ريزي روستاييبرنامهجغرافيا و   3  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  1133  تهران -دانشگاه خوارزمي 
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1134  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 ژئومورفولوژي - 2106

 روزانه  1135  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي  6 -  
 روزانه  1136  دانشگاه تهران ژئومورفولوژي 4  - دانشكده جغرافيا محل تحصيل

 روزانه  1137  تهران -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي  4  - محل تحصيل تهران

 روزانه  1138  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژئومورفولوژي  2 - 
 روزانه  1139  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي 3 -

 روزانه  1140  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي  2 - 

 نوبت دوم  1141  دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي  4 - 
 نوبت دوم  1142  دانشگاه تهران ژئومورفولوژي 3  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

 نوبت دوم  1143  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ژئومورفولوژي  2 - 

 نوبت دوم  1144  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  ژئومورفولوژي  1 - 

 ژئومورفولوژي  6 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  1145  خودگردان ارس در جلفا)
پرديس خودگردان  1146  تهران -دانشگاه خوارزمي  ژئومورفولوژي  4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 آب و هواشناسي -  2107

 روزانه  1147  دانشگاه اصفهان آب و هواشناسي  4 -  
 روزانه  1148  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي 4 -

 روزانه  1149  دانشگاه تربيت مدرس آب و هواشناسي  3 - 
 روزانه  1150  دانشگاه تهران آب و هواشناسي  3  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

 روزانه  1151  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي 4  - محل تحصيل تهران

 روزانه  1152  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آب و هواشناسي  4 - 

 روزانه  1153  دانشگاه زنجان آب و هواشناسي  6 - 
 روزانه  1154  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  آب و هواشناسي 4 -

 روزانه  1155  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه  آب و هواشناسي  3 - 
 روزانه  1156  خرم آباد -دانشگاه لرستان  آب و هواشناسي 3 -
 روزانه  1157  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي 2 -

 نوبت دوم  1158  دانشگاه تبريز آب و هواشناسي  2 - 
 نوبت دوم  1159  تهراندانشگاه  آب و هواشناسي 2  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا

 نوبت دوم  1160  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  آب و هواشناسي  2 - 

 نوبت دوم  1161  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  آب و هواشناسي  1 - 

 آب و هواشناسي  4 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  1162  خودگردان ارس در جلفا)
پرديس خودگردان  1163  تهران -دانشگاه خوارزمي  آب و هواشناسي 4  - پرديس خودگردان واقع در تهرانمحل تحصيل 

 سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي -  2108

  - 3  
سنجش از دور و سامانه 

 اطالعات جغرافيايي
 روزانه  1164  دانشگاه تربيت مدرس

  4  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
دور و سامانه سنجش از 

 اطالعات جغرافيايي
 روزانه  1165  دانشگاه تهران

 - 2  
سنجش از دور و سامانه 

 اطالعات جغرافيايي
 روزانه  1166  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 2  
سنجش از دور و سامانه 

 اطالعات جغرافيايي
 روزانه  1167  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

  3  - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
سنجش از دور و سامانه 

 اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم  1168  دانشگاه تهران

 - 1  
سنجش از دور و سامانه 

 اطالعات جغرافيايي
 نوبت دوم  1169  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 زبان و ادبيات عرب -  2110

 توضيحات
كدرشته   محل تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  1170  دانشگاه اراك زبان و ادبيات عرب  5 -  
 روزانه  1171  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات عرب 5 -

تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات عرب  4  - فقط زن  روزانه  1172
 روزانه  1173  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  عربزبان و ادبيات  7 -
قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات عرب 2 -  روزانه  1174
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  10صفحه 
 

 زبان و ادبيات عرب -  2110 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  تحصيليدوره   محل

 - 4 
 

 روزانه  1175  دانشگاه تربيت مدرس زبان و ادبيات عرب
 3  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 
 روزانه  1176  دانشگاه تهران زبان و ادبيات عرب

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1177  قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي  زبان و ادبيات عرب

 - 3 
 

 روزانه  1178  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  زبان و ادبيات عرب

 - 5 
 

 روزانه  1179  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  زبان و ادبيات عرب
 5  - محل تحصيل تهران

 
 روزانه  1180  تهران -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات عرب

 روزانه  1181  كرمانشاه -رازي دانشگاه  زبان و ادبيات عرب 3 -

 - 5 
 

 روزانه  1182  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات عرب

 - 3 
 

 روزانه  1183  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات عرب

 - 9 
 

 روزانه  1184  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  زبان و ادبيات عرب

 - 5 
 

 روزانه  1185  تبريز -آذربايجان دانشگاه شهيد مدني  زبان و ادبيات عرب

 - 4 
 

 روزانه  1186  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  زبان و ادبيات عرب

 - 4 
 

 روزانه  1187  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات عرب

 - 2 
 

 روزانه  1188  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب
 2  - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 

 
 روزانه  1189  دانشگاه كاشان ادبيات عربزبان و 

 - 5 
 

 روزانه  1190  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات عرب
 2  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 
 روزانه  1191  دانشگاه تهران مطالعات ترجمه عربي

 - 3 
 

 نوبت دوم  1192  دانشگاه اراك زبان و ادبيات عرب

 - 1 
 

 نوبت دوم  1193  دانشگاه اصفهان ادبيات عربزبان و 
 1  - فقط زن

 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زبان و ادبيات عرب  نوبت دوم  1194

 - 2 
 

 نوبت دوم  1195  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  زبان و ادبيات عرب

 - 2 
 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  زبان و ادبيات عرب  نوبت دوم  1196
 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 
 نوبت دوم  1197  دانشگاه تهران زبان و ادبيات عرب

 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  1198  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) زبان و ادبيات عرب

 - 1 
 

 نوبت دوم  1199  دانشگاه سمنان زبان و ادبيات عرب

 نوبت دوم  1200  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  زبان و ادبيات عرب 1 -

 - 1 
 

 نوبت دوم  1201  دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات عرب

 - 1 
 

 نوبت دوم  1202  دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عرب
 1  - محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن 

 
 نوبت دوم  1203  كاشان دانشگاه زبان و ادبيات عرب

 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
 

 نوبت دوم  1204  دانشگاه تهران مطالعات ترجمه عربي
 3 -  توضيحات در انتهاي دفترچه –مشترك با دانشگاه لبنان 

 
 مشترك  1205  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات عرب

 - 5 
 

 زبان و ادبيات عرب
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  1206  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 
پرديس خودگردان  1207  تهران -دانشگاه خوارزمي  زبان و ادبيات عرب

  -  4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  1208  تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه  زبان و ادبيات عرب

 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1209  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زبان و ادبيات عرب

 علوم اقتصادي - 2112

 روزانه  1210  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد بيمه 2 -  

 روزانه  1211  دانشگاه اصفهان  علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 2 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 2  - فقط زن  روزانه  1212

 روزانه  1213  دانشگاه تهران  علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 7  - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران

 روزانه  1214  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 1 -

 روزانه  1215  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 2 - 

 روزانه  1216  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 2 - 

 روزانه  1217  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 1 - 

 روزانه  1218  دانشگاه اصفهان  علوم اقتصادي اقتصاد پولي 2 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1  - فقط زن  روزانه  1219

 روزانه  1220  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد پولي 2 - 

 روزانه  1221  دانشگاه تربيت مدرس  علوم اقتصادي اقتصاد پولي 4 - 

 روزانه  1222  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 - 

 روزانه  1223  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 - 

 روزانه  1224  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 - 

 روزانه  1225  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 4 - 

 روزانه  1226  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 3 - 
 روزانه  1227  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1  - پژوهش محور

 روزانه  1228  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي اقتصاد پولي 4 - 

 روزانه  1229  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 - 

 روزانه  1230  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 4 - 

 روزانه  1231  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي اقتصاد پولي 3 - 

 روزانه  1232  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 2 - 
 روزانه  1233  دانشگاه امام صادق (ع )  علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 8  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  1234  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 1 - 
 روزانه  1235  دانشگاه قم  علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  1236  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 2 - 

 روزانه  1237  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 2 - 

 روزانه  1238  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 2 - 

 روزانه  1239  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 - 

 روزانه  1240  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 3 -

 روزانه  1241  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 6 - 

 روزانه  1242  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  11صفحه 
 

 علوم اقتصادي -  2112 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  1243  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 3 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 2  - فقط زن  روزانه  1244

 روزانه  1245  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 1 - 

 روزانه  1246  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 2 - 

 روزانه  1247  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 1 - 

 روزانه  1248  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 4 - 

 روزانه  1249  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 3 -

 روزانه  1250  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 2 - 

 روزانه  1251  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 2 - 

 روزانه  1252  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 3 - 

 روزانه  1253  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 4 - 

 روزانه  1254  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 3 - 

 روزانه  1255  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 4 - 

 روزانه  1256  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 3 - 

 روزانه  1257  دانشگاه يزد  علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 2 - 

 روزانه  1258  دانشگاه اروميه  علوم اقتصادي اقتصاد مالي 2 - 

 روزانه  1259  دانشگاه اصفهان  علوم اقتصادي اقتصاد مالي 2 - 

 روزانه  1260  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 1 - 

 روزانه  1261  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 1 - 

 روزانه  1262  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 2 - 

 روزانه  1263  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 1 - 

 روزانه  1264  دانشگاه اصفهان  علوم اقتصادي اياقتصاد شهري و منطقه 2 - 

 روزانه  1265  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اياقتصاد شهري و منطقه 2 - 

 روزانه  1266  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي اياقتصاد شهري و منطقه 2 - 

 روزانه  1267  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اياقتصاد شهري و منطقه 1 - 

 روزانه  1268  دانشگاه اصفهان  علوم اقتصادي اقتصاد منابع 2 -

 روزانه  1269  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد منابع 1 - 

 روزانه  1270  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم اقتصادي اقتصاد منابع 1 - 

 روزانه  1271  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد منابع 1 - 

 روزانه  1272  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم اقتصادي اقتصاد منابع 4 - 

 روزانه  1273  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي اقتصاد منابع 3 - 

 روزانه  1274  بابلسر - دانشگاه مازندران  علوم اقتصادي اقتصاد رياضي 2 - 

 روزانه  1275  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد نهادگرا 1 - 

 روزانه  1276  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد نهادگرا 1 - 

 روزانه  1277  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي اقتصاد ايران 3 - 

 روزانه  1278  تربيت مدرسدانشگاه   اقتصاد اقتصاد سالمت 3 - 
 روزانه  1279  دانشگاه امام صادق (ع )  اقتصاد نفت و گاز بازارها و ماليه نفت و گاز 7  - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  1280  دانشگاه تهران  علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 5  - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران

 نوبت دوم  1281  سمنان دانشگاه  علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 1 - 

 نوبت دوم  1282  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 1 - 

 نوبت دوم  1283  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 1 - 

 نوبت دوم  1284  دانشگاه اصفهان  علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 - 

 نوبت دوم  1285  دانشگاه تربيت مدرس  اقتصاديعلوم  اقتصاد پولي 1 - 

 نوبت دوم  1286  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 - 

 نوبت دوم  1287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 -

 دومنوبت   1288  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 - 

 نوبت دوم  1289  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 2 - 

 نوبت دوم  1290  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 1 - 
 نوبت دوم  1291  دانشگاه قم  علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 1  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  1292  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 2 - 

 نوبت دوم  1293  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 1 - 

 نوبت دوم  1294  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 3 - 

 نوبت دوم  1295  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 1 - 

 نوبت دوم  1296  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاديتوسعه  1 - 

 نوبت دوم  1297  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 1 - 

 نوبت دوم  1298  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 3 - 

 نوبت دوم  1299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 1 - 

 نوبت دوم  1300  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 1 - 

 نوبت دوم  1301  دانشگاه يزد  علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 1 - 

 نوبت دوم  1302  دانشگاه اصفهان  علوم اقتصادي اقتصاد مالي 1 - 

 نوبت دوم  1303  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   اقتصاديعلوم  اقتصاد مالي 1 - 

 نوبت دوم  1304  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 1 - 

 نوبت دوم  1305  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 1 - 

 نوبت دوم  1306  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اياقتصاد شهري و منطقه 1 - 

 نوبت دوم  1307  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اياقتصاد شهري و منطقه 1 - 

 نوبت دوم  1308  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد منابع 1 - 

 نوبت دوم  1309  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي اقتصاد منابع 1 - 

 نوبت دوم  1310  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد رياضي 2 - 

 نوبت دوم  1311  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي اقتصاد نهادگرا 1 - 

 نوبت دوم  1312  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم اقتصادي اقتصاد نهادگرا 1 - 

 نوبت دوم  1313  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم اقتصادي اقتصاد ايران 1 -
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  12صفحه 
 

 علوم اقتصادي -  2112 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  1314  دانشگاه تربيت مدرس  اقتصاد اقتصاد سالمت 1 - 

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 3 - 
 پيام نور  1315  تحصيالت تكميلي تهران

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        علوم اقتصادي اقتصاد پولي 3 - 
 پيام نور  1316  تحصيالت تكميلي تهران

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 3 - 
 پيام نور  1317  تهران تحصيالت تكميلي

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 3 - 
 پيام نور  1318  تحصيالت تكميلي تهران

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 3 - 
 پيام نور  1319  تحصيالت تكميلي تهران

 غيرانتفاعي  1320  قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 5  - دفترچهتوضيحات در انتهاي 

 –دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 7 - 
 غيرانتفاعي  1321  اصفهان

پرديس خودگردان  1322  سمناندانشگاه   علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  1323  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد سنجي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  1324  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 - 
پرديس خودگردان  1325  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي پولياقتصاد  1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  1326  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  1327  شيرازدانشگاه   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ــرديس    علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 1 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  1328  خودگردان ارس در جلفا)

ــرديس    علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 2 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  1329  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  1330  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي بخش عمومياقتصاد  1 - 
پرديس خودگردان  1331  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي اقتصاد بخش عمومي 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  1332  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي توسعه اقتصادي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ــرديس    علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 2 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  1333  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  1334  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  1335  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم اقتصادي المللاقتصاد بين 4  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

پرديس خودگردان  1336  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ــرديس    اقتصاديعلوم  اياقتصاد شهري و منطقه 2 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  1337  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  1338  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   علوم اقتصادي اياقتصاد شهري و منطقه 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 علوم ورزشي ـ مديريت ورزشي - 2115

  - 2 
 

 روزانه  1339  دانشگاه اروميه ورزشي مديريت

 - 3 
 

 روزانه  1340  دانشگاه اصفهان مديريت ورزشي

 - 1 
 

 روزانه  1341  دانشگاه تبريز مديريت ورزشي

 - 3 
 

 روزانه  1342  دانشگاه تربيت مدرس مديريت ورزشي
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران -  3 

 
 روزانه  1343  تهراندانشگاه  مديريت ورزشي

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1344  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت ورزشي
 4  - محل تحصيل تهران

 
 روزانه  1345  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت ورزشي

 - 3 
 

 روزانه  1346  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مديريت ورزشي

 - 4 
 

 روزانه  1347  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ورزشي مديريت

 - 1 
 

 روزانه  1348  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت ورزشي

 - 6 
 

 روزانه  1349  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت ورزشي

 - 3 
 

 روزانه  1350  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت ورزشي

 - 6 
 

 روزانه  1351  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت ورزشي

 - 6 
 

 روزانه  1352  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي

 - 9 
 

 روزانه  1353  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت ورزشي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1354  دانشگاه اصفهان مديريت ورزشي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1355  دانشگاه تبريز مديريت ورزشي
علوم ورزشي تهران محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و -  2 

 
 نوبت دوم  1356  دانشگاه تهران مديريت ورزشي

 نوبت دوم  1357  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت ورزشي 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 - 1 
 

 نوبت دوم  1358  دانشگاه صنعتي شاهرود مديريت ورزشي

 - 3 
 

 نوبت دوم  1359  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت ورزشي

 - 4 
 

 نوبت دوم  1360  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت ورزشي

 - 5 
 

 مديريت ورزشي
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1361  تحصيالت تكميلي تهران

 - 7 
 

 غيرانتفاعي  1362  دانشگاه غير انتفاعي ايوانكي مديريت ورزشي

 - 7 
 

 غيرانتفاعي  1363  آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال  مديريت ورزشي
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1364  دانشگاه اروميه مديريت ورزشي

 - 1 
 

 مديريت ورزشي
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  1365  خودگردان ارس در جلفا)

 - 5 
 

 مديريت ورزشي
ـودگردان  دانشگاه  تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  1366  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
پرديس خودگردان  1367  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت ورزشي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 
6 -  

خودگردان پرديس  1368  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت ورزشي
 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1369  بابلسر -دانشگاه مازندران  مديريت ورزشي
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  13صفحه 
 

  علوم ورزشي ـ فيزيولوژي ورزشي - 2116
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 4 
 

 روزانه  1370  دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
 

 روزانه  1371  دانشگاه اصفهان فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
 

 روزانه  1372  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فيزيولوژي ورزشي

 - 4 
 

 روزانه  1373  دانشگاه بيرجند فيزيولوژي ورزشي

 - 3 
 

 روزانه  1374  تبريزدانشگاه  فيزيولوژي ورزشي
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 2  - آموزش و پرورش
 

 روزانه  1375  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي

 - 3 
 

 روزانه  1376  دانشگاه تربيت مدرس فيزيولوژي ورزشي
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران -  3 

 
 روزانه  1377  دانشگاه تهران فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
 

 روزانه  1378  كرمانشاه -دانشگاه رازي  فيزيولوژي ورزشي

 - 4 
 

 روزانه  1379  دانشگاه شهركرد فيزيولوژي ورزشي

 - 5 
 

 روزانه  1380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژي ورزشي

 روزانه  1381  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فيزيولوژي ورزشي 7 -

 - 3 
 

 روزانه  1382  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي

 - 3 
 

 روزانه  1383  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيولوژي ورزشي

 - 4 
 

 روزانه  1384  سنندج -دانشگاه كردستان  فيزيولوژي ورزشي

 - 7 
 

 روزانه  1385  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي

 - 6 
 

 روزانه  1386  خرم آباد -دانشگاه لرستان  ورزشيفيزيولوژي 

 - 10 
 

 روزانه  1387  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي

 روزانه  1388  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  فيزيولوژي ورزشي  7 - 

 - 1 
 

 نوبت دوم  1389  دانشگاه اصفهان فيزيولوژي ورزشي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1390  همدان -بوعلي سينا دانشگاه  فيزيولوژي ورزشي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1391  دانشگاه بيرجند فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
 

 نوبت دوم  1392  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 1  - آموزش و پرورش
 

 نوبت دوم  1393  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فيزيولوژي ورزشي

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران -  2 
 

 نوبت دوم  1394  دانشگاه تهران فيزيولوژي ورزشي

 - 2 
 

 نوبت دوم  1395  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژي ورزشي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1396  دانشگاه فردوسي مشهد فيزيولوژي ورزشي

 - 4 
 

 نوبت دوم  1397  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي

 - 7 
 

 نوبت دوم  1398  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي
 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1399  دانشگاه اروميه فيزيولوژي ورزشي

پرديس خودگردان  1400  دانشگاه اصفهان فيزيولوژي ورزشي  1 - 

 - 3 
 

 فيزيولوژي ورزشي
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  1401  خودگردان ارس در جلفا)
 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

 
پرديس خودگردان  1402  دانشگاه تبريز فيزيولوژي ورزشي

 - 3 
 

 فيزيولوژي ورزشي
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  1403  صرفا ورودي هاي امسال در تهران) البرز كرج
 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1404  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيزيولوژي ورزشي

 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1405  دانشگاه شيراز فيزيولوژي ورزشي
 7  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 
پرديس خودگردان  1406  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيولوژي ورزشي

 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1407  بابلسر -دانشگاه مازندران  فيزيولوژي ورزشي

 شناسي ورزشيعلوم ورزشي ـ آسيب - 2117

  - 2 
 

شناسي ورزشي و آسيب
 اصالحيحركات 

 روزانه  1408  دانشگاه اصفهان

 - 2 
 

شناسي ورزشي و آسيب
 حركات اصالحي

 روزانه  1409  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

ــوم   محــل تحصــيل دانشــكده تربيــت بــدني و عل
 3  - ورزشي تهران

 
شناسي ورزشي و آسيب

 حركات اصالحي
 روزانه  1410  دانشگاه تهران

 3  - محل تحصيل تهران
 

ورزشي و  شناسيآسيب
 حركات اصالحي

 روزانه  1411  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 - 2 
 

شناسي ورزشي و آسيب
 حركات اصالحي

 روزانه  1412  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

 - 7 
 

شناسي ورزشي و آسيب
 حركات اصالحي

 روزانه  1413  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
 

شناسي ورزشي و آسيب
 حركات اصالحي

 نوبت دوم  1414  اصفهاندانشگاه 

ــوم   محــل تحصــيل دانشــكده تربيــت بــدني و عل
 2  - ورزشي تهران

 
شناسي ورزشي و آسيب

 حركات اصالحي
 نوبت دوم  1415  دانشگاه تهران

 - 3 
 

شناسي ورزشي و آسيب
 حركات اصالحي

 نوبت دوم  1416  رشت -دانشگاه گيالن 

 - 1 
 

شناسي ورزشي و آسيب
 حركات اصالحي

پرديس خودگردان  1417  اصفهاندانشگاه 

 - 3 
 

شناسي ورزشي و آسيب
 حركات اصالحي

ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ
پرديس خودگردان  1418  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 

شناسي ورزشي و آسيب
 حركات اصالحي

پرديس خودگردان  1419  تهران -خوارزمي دانشگاه 

 - 2 
 

شناسي ورزشي و آسيب
 حركات اصالحي

پرديس خودگردان  1420  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  14صفحه 
 

  شناسي ورزشيعلوم ورزشي ـ رفتارحركتي و روان - 2118
 توضيحات

كدرشته   تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه محل  نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  1421  دانشگاه اروميه رفتارحركتي  2 -  
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران  روزانه  1422  دانشگاه تهران رفتارحركتي  3  -

 روزانه  1423  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتارحركتي  3  - محل تحصيل تهران

 روزانه  1424  كرمانشاه -دانشگاه رازي  رفتارحركتي  2 - 

 روزانه  1425  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتارحركتي  3 - 
 روزانه  1426  دانشگاه فردوسي مشهد رفتارحركتي 3 -

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران  روزانه  1427  دانشگاه تهران روانشناسي ورزشي 2  -
 روزانه 5513  دانشگاه تبريز  رفتارحركتي  1  -  

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران  نوبت دوم  1428  دانشگاه تهران رفتارحركتي  2  -

 نوبت دوم  1429  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتارحركتي  1 - 
  نوبت دوم 5514  دانشگاه تبريز  رفتار حركتي  1  -  

تربيت بدني و علوم ورزشي تهرانمحل تحصيل دانشكده   نوبت دوم  1430  دانشگاه تهران روانشناسي ورزشي  1  -
پرديس خودگردان  1431  دانشگاه اروميه رفتارحركتي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 رفتارحركتي  3 - 
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  1432  تهران)البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در 
پرديس خودگردان  1433  تهران -دانشگاه خوارزمي  رفتارحركتي  3  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

پرديس خودگردان  1434  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  رفتارحركتي  3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ورزشيعلوم ورزشي ـ بيومكانيك  -  2119

 روزانه  1435  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي  3 -  
 روزانه  1436  تهران -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي  3  - محل تحصيل تهران

 روزانه  1437  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 1 -
 نوبت دوم  1438  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيومكانيك ورزشي 2 -
 نوبت دوم  1439  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي 1 -

پرديس خودگردان  1440  تهران -دانشگاه خوارزمي  بيومكانيك ورزشي  3  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان  1441  بابلسر -دانشگاه مازندران  بيومكانيك ورزشي  1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تاريخ ـ تاريخ اسالم - 2121

 روزانه  1442  دانشگاه اصفهان  تاريخ تاريخ اسالم 3 -  
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   تاريخ تاريخ اسالم -  2 فقط زن  روزانه  1443

 روزانه  1444  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ تاريخ اسالم 2 - 
 روزانه  1445  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ اسالم 2  - دانشكده ادبيات و علوم انسانيمحل تحصيل 

 روزانه  1446  دانشگاه شيراز  تاريخ تاريخ اسالم 3 - 
 روزانه  1447  خرم آباد -دانشگاه لرستان   تاريخ تاريخ اسالم 3 -

تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   تاريخ تاريخ اسالم -  2 فقط زن  نوبت دوم  1448

 نوبت دوم  1449  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ تاريخ اسالم 1 - 
 نوبت دوم  1450  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ اسالم 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

واحد قشم -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   تاريخ تاريخ اسالم 5 -   پيام نور  1451
 غيرانتفاعي  1452  قم -دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع )   تاريخ تاريخ اسالم -  7 انتهاي دفترچه شرايط در

 غيرانتفاعي  1453  دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي  تاريخ تاريخ اسالم 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  1454  قم -انتفاعي اديان و مذاهب دانشگاه غير  تاريخ تشيع اثني عشري  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  1455  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  هاي تشيعفرقه 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

پرديس خودگردان  1456  دانشگاه اصفهان  تاريخ تاريخ اسالم 1 -
پرديس خودگردان  1457  دانشگاه شيراز  تاريخ تاريخ اسالم 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تاريخ ـ تاريخ ايران بعد از اسالم - 2122

 روزانه  1458  دانشگاه اصفهان  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 -  
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 7  - فقط زن  روزانه  1459

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   تاريخ ايران بعد از اسالمتاريخ  2 -   روزانه  1460

 روزانه  1461  دانشگاه تبريز  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 - 

 روزانه  1462  دانشگاه تربيت مدرس  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 - 
 روزانه  1463  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 روزانه  1464  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1 - 
 روزانه  1465  تهران -دانشگاه خوارزمي   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 7  - محل تحصيل تهران

 روزانه  1466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 -

 روزانه  1467  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - 

 روزانه  1468  دانشگاه شيراز  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 5 - 

 روزانه  1469  دانشگاه فردوسي مشهد  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 - 

 روزانه  1470  خرم آباد -دانشگاه لرستان   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 3 - 

 روزانه  1471  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  تاريخ انقالب اسالمي  1 - 
قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ انقالب اسالمي 2 -  روزانه  1472
امام خميني(س) و انقالب اسالميپژوهشكده  تاريخ انقالب اسالمي 3 -  روزانه  1473

 روزانه  1474  دانشگاه تهران ايران شناسي 3  - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان

 روزانه  1475  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايران شناسي  3 - 

 نوبت دوم  1476  دانشگاه اصفهان  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4  - فقط زن  نوبت دوم  1477

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1 -   نوبت دوم  1478

 نوبت دوم  1479  دانشگاه تبريز  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - 
 نوبت دوم  1480  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1  - دانشكده ادبيات و علوم انساني محل تحصيل

 نوبت دوم  1481  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1 -

 نوبت دوم  1482  دانشگاه فردوسي مشهد  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1 - 

 نوبت دوم  1483  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  انقالب اسالميتاريخ   1 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  تاريخ انقالب اسالمي  1 -   نوبت دوم  1484
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  15صفحه 
 

 تاريخ ـ تاريخ ايران بعد از اسالم -  2122 ادامه

 توضيحات
كدرشته   مؤسسه محل تحصيلنام دانشگاه يا  نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
 نوبت دوم  1485  دانشگاه تهران ايران شناسي  2  - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان

 نوبت دوم  1486  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايران شناسي  2 - 

مركـز   - دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران       تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 5 - 
 پيام نور  1487  تحصيالت تكميلي تهران

پرديس خودگردان  1488  تهران -دانشگاه خوارزمي   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
خودگردانپرديس   1489  دانشگاه شيراز  تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تاريخ ـ تاريخ ايران قبل از اسالم -  2123

 روزانه  1490  دانشگاه اصفهان  تاريخ تاريخ ايران قبل از اسالم 3 -  
 روزانه  1491  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران قبل از اسالم 2  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 روزانه  1492  دانشگاه فردوسي مشهد  تاريخ تاريخ ايران قبل از اسالم 3 - 
 نوبت دوم  1493  دانشگاه تهران  تاريخ تاريخ ايران قبل از اسالم 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 علوم اجتماعي - 2125

شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 3 -    روزانه  1494  دانشگاه تبريز  شناسيجامعه
شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 3  - اجتماعي تهرانمحل تحصيل دانشكده علوم   روزانه  1495  دانشگاه تهران  شناسيجامعه

شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 3 -   روزانه  1496  دانشگاه شيراز  شناسيجامعه

شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 4 -   روزانه  1497  دانشگاه فردوسي مشهد  شناسيجامعه
اقتصادي و توسعهشناسي جامعه 3 -  روزانه  1498  دانشگاه يزد  شناسيجامعه

 روزانه  1499  دانشگاه تهران  شناسيجامعه شناسي فرهنگيجامعه 3  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

 روزانه  1500  رشت -دانشگاه گيالن   شناسيجامعه شناسي فرهنگيجامعه 4 - 

 روزانه  1501  دانشگاه تربيت مدرس  شناسيجامعه شناسي سياسيجامعه 3 - 

 روزانه  1502  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   شناسيجامعه شناسي سياسيجامعه 4 - 

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 6 -   روزانه  1503  دانشگاه اصفهان  شناسيجامعه
شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 5  - فقط زن تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه   شناسيجامعه  روزانه  1504

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 3 -  روزانه  1505  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شناسيجامعه
شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 3  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران  روزانه  1506  دانشگاه تهران  شناسيجامعه

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 5  - تهران محل تحصيل  روزانه  1507  تهران -دانشگاه خوارزمي   شناسيجامعه

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 3 -   روزانه  1508  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شناسيجامعه

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 5 -   روزانه  1509  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شناسيجامعه

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 4 -   روزانه  1510  دانشگاه شيراز  شناسيجامعه

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 4 -   روزانه  1511  دانشگاه كاشان  شناسيجامعه

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 6 -   روزانه  1512  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيجامعه
شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 4 -  روزانه  1513  دانشگاه ياسوج  شناسيجامعه
 روزانه  1514  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رفاه اجتماعي 4 -

 روزانه 5534  دانشگاه تهران  رفاه اجتماعي  3 - 
 روزانه  1515  دانشگاه امام صادق (ع ) گذاري فرهنگيسياست  7  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  1516  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين  2  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
 روزانه  1517  دانشگاه تهران شناسيمردم  3  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

مطالعات سياسي انقالب اسالمي  4 -  پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي  روزانه  1518

شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 2 -   نوبت دوم  1519  دانشگاه تبريز  شناسيجامعه
شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 2  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران  نوبت دوم  1520  دانشگاه تهران  شناسيجامعه

شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 1 -  نوبت دوم  1521  مشهد دانشگاه فردوسي  شناسيجامعه
 نوبت دوم  1522  دانشگاه تهران  شناسيجامعه شناسي فرهنگيجامعه 2  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

 نوبت دوم  1523  رشت -دانشگاه گيالن   شناسيجامعه شناسي فرهنگيجامعه 4 - 

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 1 -   نوبت دوم  1524  دانشگاه اصفهان  شناسيجامعه
شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 2  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران  نوبت دوم  1525  دانشگاه تهران  شناسيجامعه

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 1 -   نوبت دوم  1526  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شناسيجامعه
ايرانشناسي مسائل اجتماعي جامعه 3 -  نوبت دوم  1527  دانشگاه كاشان  شناسيجامعه
شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 5 -  نوبت دوم  1528  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيجامعه
شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 1 -  نوبت دوم  1529  دانشگاه ياسوج  شناسيجامعه

 نوبت دوم  1530  دانشگاه تهران دانش اجتماعي مسلمين  2  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
 نوبت دوم  1531  دانشگاه تهران شناسيمردم  3  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

  نوبت دوم 5535  دانشگاه تهران  رفاه اجتماعي  2  -  

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 5 -  مركـز   -تهـران  دانشـگاه پيـام نـور اسـتان       شناسيجامعه
 پيام نور  1532  تحصيالت تكميلي تهران

 غيرانتفاعي  1533  قم -دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع )  دانش اجتماعي مسلمين  7  - شرايط در انتهاي دفترچه

شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 3 -  ــرديس    شناسيجامعه ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  1534  خودگردان ارس در جلفا)

شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 3 -  ـودگردان    شناسيجامعه دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ
پرديس خودگردان  1535  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

شناسي اقتصادي و توسعهجامعه 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1536  دانشگاه شيراز  شناسيجامعه
پرديس خودگردان  1537  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   شناسيجامعه شناسي سياسيجامعه -  4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان  1538  تهران -دانشگاه خوارزمي   شناسيجامعه
شناسي مسائل اجتماعي ايرانجامعه 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  1539  دانشگاه شيراز  شناسيجامعه

 شناسيجمعيت - 2126
 روزانه  1540  دانشگاه تهران شناسيجمعيت  3  -  محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

 نوبت دوم  1541  دانشگاه تهران شناسيجمعيت  2  - اجتماعي تهرانمحل تحصيل دانشكده علوم 

 مددكاري اجتماعي - 2127

 روزانه  1542  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مددكاري اجتماعي  4 -  
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  16صفحه 
 

  علوم قرآن و حديث -  2129
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 5 
 

 روزانه  1543  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث

 - 3 
 

 روزانه  1544  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث
 6  - فقط زن

 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث  روزانه  1545

 5  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1546  دانشگاه امام صادق (ع ) قرآن و حديثعلوم 

 - 4 
 

 روزانه  1547  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث

 - 3 
 

 روزانه  1548  دانشگاه تربيت مدرس علوم قرآن و حديث
محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  

 روزانه  1549  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث  4  - دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 - 3 
 

 روزانه  1550  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  علوم قرآن و حديث

 - 5 
 

 روزانه  1551  دانشگاه شيراز علوم قرآن و حديث

 - 6 
 

 روزانه  1552  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث
 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1553  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث

 روزانه  1554  دانشگاه كاشان علوم قرآن و حديث 2 -

 - 5 
 

 روزانه  1555  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث
 4  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1556  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث

 4  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1557  دانشگاه ميبد البالغهعلوم و معارف نهج
 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1558  دانشگاه قم تفسير تطبيقي

 - 2 
 

 نوبت دوم  1559  دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث

 - 1 
 

 نوبت دوم  1560  دانشگاه اصفهان علوم قرآن و حديث
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  علوم قرآن و حديث  3  - فقط زن  نوبت دوم  1561

 - 2 
 

 نوبت دوم  1562  دانشگاه ايالم علوم قرآن و حديث
محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  

 2  - دانشكده الهيات و معارف اسالمي
 

 نوبت دوم  1563  دانشگاه تهران علوم قرآن و حديث

 - 1 
 

 نوبت دوم  1564  دانشگاه فردوسي مشهد علوم قرآن و حديث

 - 2 
 

 نوبت دوم  1565  دانشگاه كاشان حديثعلوم قرآن و 

 نوبت دوم  1566  بابلسر -دانشگاه مازندران  علوم قرآن و حديث 4 -
 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 نوبت دوم  1567  دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  1568  دانشگاه ميبد البالغهعلوم و معارف نهج
 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 نوبت دوم  1569  دانشگاه قم تفسير تطبيقي

 - 5 
 

 علوم قرآن و حديث
مركـز   -دانشگاه پيام نـور اسـتان اصـفهان    

 پيام نور  1570  آران و بيدگل

 - 5 
 

 علوم قرآن و حديث
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1571  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5 
 

 البالغهعلوم و معارف نهج
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1572  تحصيالت تكميلي تهران

 4  - محل تحصيل واحد قم
 

 غيرانتفاعي  1573  قم -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث  علوم قرآن و حديث
 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 غيرانتفاعي  1574  انتفاعي مذاهب اسالميدانشگاه غير  علوم قرآن و حديث

 7  - محل تحصيل واحد تهران
 

 غيرانتفاعي  1575  دانشكده غير انتفاعي اصول الدين علوم قرآن و حديث

 علوم قرآن و حديث  7 - 
دانشكده غير انتفاعي اصـول الـدين (محـل    

 غيرانتفاعي  1576  تحصيل واحد قم)

 4  - محل تحصيل واحد قم
 

 غيرانتفاعي  1577  قم -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث  البالغهنهجعلوم و معارف 

 - 2 
 

پرديس خودگردان  1578  دانشگاه شيراز علوم قرآن و حديث
محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  

 7  - پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1579  دانشگاه قم علوم قرآن و حديث

 - 2 
 

پرديس خودگردان  1580  دانشگاه كاشان حديثعلوم قرآن و 

 فقه و مباني حقوق اسالمي - 2130
 5  -  شرايط در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1581  دانشگاه امام صادق (ع ) فقه و مباني حقوق اسالمي

 - 3 
 

 روزانه  1582  دانشگاه ايالم فقه و مباني حقوق اسالمي
محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 4  - دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 
 روزانه  1583  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1584  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي

 - 2 
 

 روزانه  1585  دانشگاه سمنان فقه و مباني حقوق اسالمي

 - 2 
 

 روزانه  1586  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  فقه و مباني حقوق اسالمي

 - 6 
 

 روزانه  1587  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي
 روزانه  1588  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 - 7 
 

 روزانه  1589  بابلسر -مازندران دانشگاه  فقه و مباني حقوق اسالمي

 - 3 
 

 روزانه  1590  دانشگاه ياسوج فقه و مباني حقوق اسالمي
 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1591  تهران -دانشگاه شهيد مطهري فقه و حقوق جزا

 - 3 
 

فقه و مباني حقوق و انديشة 
 امام خميني(ره)

پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي  روزانه  1592

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1593  تهران -دانشگاه شهيد مطهري فقه و حقوق خصوصي
 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 نوبت دوم  1594  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فقه و مباني حقوق اسالمي

محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 2  - الهيات و معارف اسالميدانشكده 

 
 نوبت دوم  1595  دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي

 - 2 
 

 نوبت دوم  1596  دانشگاه فردوسي مشهد فقه و مباني حقوق اسالمي

 - 3 
 

 نوبت دوم  1597  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1598  ياسوجدانشگاه  فقه و مباني حقوق اسالمي

 - 5 
 

 فقه و مباني حقوق اسالمي
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1599  تحصيالت تكميلي تهران

 - 7 
 

اهواز -دانشگاه غير انتفاعي امير المومنين(ع)  فقه و مباني حقوق اسالمي  غيرانتفاعي  1600
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فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  17صفحه 
 

 فقه و مباني حقوق اسالمي - 2130 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
 غيرانتفاعي  1601  دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي فقه و مباني حقوق اسالمي  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  1602  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب فقهي  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 فقه و مباني حقوق اسالمي  4 - 
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  1603  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  

پرديس خودگردان  1604  دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي  7  - دانشگاهپرديس خودگردان 
پرديس خودگردان  1605  بابلسر -دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 اديان و عرفان -  2131
محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 

 روزانه  1606  دانشگاه تهران اديان و عرفان  3  -  معارف اسالميدانشكده الهيات و 

 روزانه  1607  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان  3 - 

 - 3  
عرفان اسالمي و انديشة امام 

 خميني(ره)
پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي  روزانه  1608

 روزانه  1609  دانشگاه سمنان تصوف و عرفان اسالمي  2 - 
محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم  1610  دانشگاه تهران اديان و عرفان  1  -

 نوبت دوم  1611  دانشگاه فردوسي مشهد اديان و عرفان  1 - 

 نوبت دوم  1612  دانشگاه سمنان تصوف و عرفان اسالمي  2 - 
 غيرانتفاعي  1613  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   مطالعات تطبيقي اديان الهيات مسيحي 7  - دفترچهتوضيحات در انتهاي 

  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه
عرفان اسالمي و انديشة امام 

 خميني(ره)
 غيرانتفاعي  1614  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب 

 غيرانتفاعي  1615  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  تصوف و عرفان اسالمي  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  1616  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   اديان غير ابراهيمي اديان ايراني 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  1617  قم -اديان و مذاهب دانشگاه غير انتفاعي  دين پژوهي  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي - الهيات و معارف اسالمي -  2132

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   الهيات و معارف اسالمي تاريخ و تمدن ملل اسالمي 1 -    روزانه  1618
محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 

 روزانه  1619  دانشگاه تهران  الهيات و معارف اسالمي تاريخ و تمدن ملل اسالمي 4  - معارف اسالميدانشكده الهيات و 

 روزانه  1620  دانشگاه فردوسي مشهد  الهيات و معارف اسالمي تاريخ و تمدن ملل اسالمي 3 - 

قزوين -(ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني   الهيات و معارف اسالمي تاريخ و تمدن ملل اسالمي 1 -   نوبت دوم  1621
محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم  1622  دانشگاه تهران  الهيات و معارف اسالمي تاريخ و تمدن ملل اسالمي 2  -

 دومنوبت   1623  دانشگاه فردوسي مشهد  الهيات و معارف اسالمي تاريخ و تمدن ملل اسالمي 1 - 

 فلسفه و كالم اسالمي - 2133

 روزانه  1624  دانشگاه اصفهان حكمت متعاليه  7 -  

 روزانه  1625  دانشگاه فردوسي مشهد حكمت متعاليه  6 - 
 روزانه  1626  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كالم اماميه  2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  1627  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  كالم كالم اسالمي 5  - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه  1628  دانشگاه قم  كالم كالم اسالمي 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه 5515  دانشگاه تبريز  كالم كالم اسالمي 5  -  
 روزانه  1629  دانشگاه امام صادق (ع ) فلسفه و كالم اسالمي  5  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  1630  دانشگاه ايالم فلسفه و كالم اسالمي  4 - 
قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه و كالم اسالمي 3 -  روزانه  1631

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  
 روزانه  1632  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و كالم اسالمي  2  - آموزش و پرورش

محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 روزانه  1633  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي  3  - دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 روزانه  1634  دانشگاه زنجان فلسفه و كالم اسالمي  4 - 

 روزانه  1635  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي  5 - 

 روزانه  1636  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي  4 - 
 روزانه  1637  دانشگاه قم فلسفه و كالم اسالمي  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  1638  دانشگاه اصفهان حكمت متعاليه  1 - 

 نوبت دوم  1639  دانشگاه فردوسي مشهد حكمت متعاليه  2 - 
 نوبت دوم  1640  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) كالم اماميه  1  - انتهاي دفترچهتوضيحات در 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  فلسفه و كالم اسالمي  1 -   نوبت دوم  1641
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 نوبت دوم  1642  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و كالم اسالمي  1  - آموزش و پرورش

محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 نوبت دوم  1643  دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي  2  - دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 نوبت دوم 5516  دانشگاه تبريز  كالم كالم اسالمي 3  -  

 فلسفه و كالم اسالمي  5 - 
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1644  تحصيالت تكميلي تهران

 غيرانتفاعي  1645  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  مذاهب كالمي  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  1646  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  شناسيشيعه  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي  1647  قم -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث  كالم اماميه  4  - محل تحصيل واحد قم

اهواز -دانشگاه غير انتفاعي امير المومنين(ع)   كالم شيعه امامت 7 -   غيرانتفاعي  1648
 غيرانتفاعي  1649  قم -مذاهب دانشگاه غير انتفاعي اديان و  وهابيت شناسي  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 غيرانتفاعي  1650  قم -دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه اسالمي  7  - شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  1651  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  فلسفه و كالم اسالمي  7  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 5530  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   تقريب –مذاهب اسالمي   7  -  توضيحات در انتهاي دفترچه

محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
پرديس خودگردان  1652  دانشگاه قم  كالم كالم اسالمي 7  - پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  1653  دانشگاه شيراز فلسفه و كالم اسالمي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  1654  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه و كالم اسالمي  -  4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  18صفحه 
 

  فقه شافعي -  2134
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  
 2  -  دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 
 روزانه  1655  دانشگاه تهران فقه شافعي

محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  
 1  - دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 
 نوبت دوم  1656  دانشگاه تهران فقه شافعي

 فلسفه - 2136

 روزانه  1657  دانشگاه اصفهان  فلسفه فلسفه معاصر 4 -  

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   فلسفه فلسفه معاصر 2 -   روزانه  1658

 روزانه  1659  دانشگاه تبريز  فلسفه فلسفه معاصر 2 - 
 روزانه  1660  تهراندانشگاه   فلسفه فلسفه معاصر 2  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 روزانه  1661  دانشگاه تبريز  فلسفه فلسفه عصر جديد 2 -

 روزانه  1662  دانشگاه تبريز  فلسفه فلسفه يونان و قرون وسطي 2 - 
 روزانه  1663  دانشگاه تهران  فلسفه فلسفه يونان و قرون وسطي 2  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 روزانه  1664  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فلسفه قرون وسطيفلسفه يونان و  2 - 

 روزانه  1665  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   فلسفه فلسفه يونان و قرون وسطي 4 - 
 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1666  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه دين

محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 3  - دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 
 روزانه  1667  دانشگاه تهران فلسفه دين

 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1668  دانشگاه قم فلسفه اخالق
 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1669  دانشگاه قم فلسفه تطبيقي

 - 2 
 

 روزانه  1670  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر

 - 4 
 

 روزانه  1671  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه هنر

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   فلسفه فلسفه معاصر 2 -   نوبت دوم  1672

 نوبت دوم  1673  دانشگاه تبريز  فلسفه فلسفه معاصر 1 -
 نوبت دوم  1674  دانشگاه تهران  فلسفه فلسفه معاصر 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 نوبت دوم  1675  دانشگاه تبريز  فلسفه فلسفه عصر جديد 1 - 

 نوبت دوم  1676  دانشگاه تبريز  فلسفه فلسفه يونان و قرون وسطي 1 - 
 نوبت دوم  1677  دانشگاه تهران  فلسفه فلسفه يونان و قرون وسطي 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 نوبت دوم  1678  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فلسفه فلسفه يونان و قرون وسطي 1 - 
 1  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 نوبت دوم  1679  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) فلسفه دين

محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 1  - دانشكده الهيات و معارف اسالمي

 
 نوبت دوم  1680  دانشگاه تهران فلسفه دين

 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  1681  دانشگاه قم فلسفه اخالق

 - 1 
 

 نوبت دوم  1682  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فلسفه هنر

 - 5 
 

 فلسفه دين
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1683  تحصيالت تكميلي تهران

 غيرانتفاعي  1684  تهران -دانشگاه غير انتفاعي خاتم   فلسفه فلسفه معاصر 5 - 
 غيرانتفاعي  1685  قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   فلسفه فلسفه عصر جديد 5  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 7  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 غيرانتفاعي  1686  قم -دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه حقوق
 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 غيرانتفاعي  1687  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب  حكمت هنرهاي ديني

  -  7 شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي  1688  قم -دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع )  فلسفه علوم اجتماعي

پرديس خودگردان  1689  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   فلسفه فلسفه يونان و قرون وسطي -  4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 

پرديس خودگردان  1690  دانشگاه قم فلسفه تطبيقي  7  - پرديس خودگردان دانشگاه
  -  4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  1691  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه  فلسفه هنر

 فلسفه منطق -  2137

 روزانه  1692  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه منطق  3 -  

 - 4 
 

 روزانه  1693  دانشگاه اصفهان منطق با رويكرد فلسفي

 - 4 
 

 روزانه  1694  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  منطق با رويكرد فلسفي

 
4 -  

پرديس خودگردان  1695  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفيمنطق با رويكرد 

 فلسفه علم -  2138

  - 4 
 

 روزانه  1696  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فلسفه علم و فناوري

 - 3 
 

 روزانه  1697  موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران فلسفه علم
 7  - شرايط در انتهاي دفترچه

 
 غيرانتفاعي  1698  قم -انتفاعي باقرالعلوم(ع ) دانشگاه غير  فلسفه فيزيك

 فلسفه تعليم و تربيت - 2141
  -  2  فقط زن

تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  فلسفه تعليم و تربيت  روزانه  1699

 - 3 
 

 روزانه  1700  دانشگاه تربيت مدرس فلسفه تعليم و تربيت
 4  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 
 روزانه  1701  دانشگاه تهران فلسفه تعليم و تربيت

 - 6 
 

 روزانه  1702 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي  فلسفه تعليم و تربيت
 روزانه  1703  تهران -دانشگاه شاهد  فلسفه تعليم و تربيت  6  - شرايط در انتهاي دفترچه

 - 2 
 

 روزانه  1704  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فلسفه تعليم و تربيت

 - 6 
 

 روزانه  1705  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  فلسفه تعليم و تربيت

 - 2 
 

 روزانه  1706  دانشگاه شيراز فلسفه تعليم و تربيت

 - 5 
 

 روزانه  1707  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه تعليم و تربيت

 - 5 
 

 روزانه  1708  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه تعليم و تربيت
 2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 
 نوبت دوم  1709  دانشگاه تهران فلسفه تعليم و تربيت

 3  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  1710  تهران -دانشگاه شاهد  فلسفه تعليم و تربيت

 - 1 
 

 نوبت دوم  1711  دانشگاه فردوسي مشهد فلسفه تعليم و تربيت
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  19صفحه 
 

 فلسفه تعليم و تربيت -  2141 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 - 5 
 

 فلسفه تعليم و تربيت
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1712  تحصيالت تكميلي تهران

 - 6 
 

 تعليم و تربيتفلسفه 
تهران (محـل تحصـيل    -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان  1713  پرديس خودگردان واقع در كرج)

 - 1 
 

پرديس خودگردان  1714  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فلسفه تعليم و تربيت
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
خودگردانپرديس   1715  دانشگاه شيراز فلسفه تعليم و تربيت

پرديس خودگردان  1716  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  فلسفه تعليم و تربيت - 5

 ريزي درسيبرنامه -  2142

  - 4 
 

 روزانه  1717  دانشگاه اصفهان ريزي درسيبرنامه
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه 2  - فقط زن  روزانه  1718

 - 4 
 

 روزانه  1719  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه

 - 6 
 

 روزانه  1720  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه

 - 6 
 

 روزانه  1721  دانشگاه تبريز ريزي درسيبرنامه
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 2  - آموزش و پرورش
 

 روزانه  1722  تهران -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير  ريزي درسيبرنامه

 3  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
 

 روزانه  1723  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه

 - 5 
 

 روزانه  1724 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه

 - 2 
 

 روزانه  1725  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه

 - 3 
 

 روزانه  1726  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه

 - 5 
 

 روزانه  1727  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه

 - 4 
 

 روزانه  1728  دانشگاه فردوسي مشهد ريزي درسيبرنامه

 - 3 
 

 روزانه  1729  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ريزي درسيبرنامه

 نوبت دوم  1730  دانشگاه اصفهان درسيريزي برنامه 1 -
 1  - فقط زن

 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ريزي درسيبرنامه  نوبت دوم  1731

 - 3 
 

 نوبت دوم  1732  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  ريزي درسيبرنامه

 - 1 
 

 نوبت دوم  1733  دانشگاه بيرجند ريزي درسيبرنامه

 - 4 
 

 نوبت دوم  1734  دانشگاه تبريز درسيريزي برنامه
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 1  - آموزش و پرورش
 

 نوبت دوم  1735  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ريزي درسيبرنامه

 2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
 

 نوبت دوم  1736  دانشگاه تهران ريزي درسيبرنامه

 - 1 
 

 نوبت دوم  1737  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه

 - 3 
 

 نوبت دوم  1738  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  ريزي درسيبرنامه

 - 5 
 

ريزي آموزش از راه دوربرنامه مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      
 پيام نور  1739  تحصيالت تكميلي تهران

 - 6 
 

 ريزي درسيبرنامه
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  1740  خودگردان ارس در جلفا)

 - 5 
 

 ريزي درسيبرنامه
تهران (محـل تحصـيل    -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان  1741  پرديس خودگردان واقع در كرج)
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1742  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي درسيبرنامه

 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1743  دانشگاه شيراز ريزي درسيبرنامه
 

5 -  
پرديس خودگردان  1744  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ريزي درسيبرنامه

 مديريت آموزشي -  2143

  - 2 
 

 روزانه  1745  دانشگاه اروميه مديريت آموزشي
محــل  -فقــط زن  -شــرايط در انتهــاي دفترچــه  

 4  - تحصيل واحد خواهران
 

 روزانه  1746  دانشگاه امام صادق (ع ) مديريت آموزشي

 روزانه  1747  دانشگاه امام صادق (ع ) مديريت آموزشي  4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 - 3 
 

 روزانه  1748  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مديريت آموزشي
 3  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 
 روزانه  1749  دانشگاه تهران مديريت آموزشي

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1750  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت آموزشي
 6  - محل تحصيل تهران

 
 روزانه  1751  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي

 - 2 
 

 روزانه  1752 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي

 - 2 
 

 روزانه  1753  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي

 - 4 
 

 روزانه  1754  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مديريت آموزشي

 - 3 
 

 روزانه  1755  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي

 - 5 
 

 روزانه  1756  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي

 - 3 
 

 روزانه  1757  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي

 - 3 
 

 روزانه  1758  سنندج -دانشگاه كردستان  مديريت آموزشي

 - 4 
 

 روزانه  1759  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي
 2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 
 نوبت دوم  1760  دانشگاه تهران مديريت آموزشي

 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  1761  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) مديريت آموزشي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1762 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) مديريت آموزشي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1763  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت آموزشي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1764  دانشگاه فردوسي مشهد مديريت آموزشي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1765  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مديريت آموزشي
پرديس خودگردان  1766  تهران -دانشگاه خوارزمي  مديريت آموزشي 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 3  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
 

پرديس خودگردان  1767  دانشگاه شيراز مديريت آموزشي
 

5 -  
پرديس خودگردان  1768  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مديريت آموزشي

  

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  20صفحه 
 

  شناسي تربيتيروان -  2144
 توضيحات

كدرشته   تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه محل  نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 4  -  فقط زن
 

تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان  روزانه  1769

 - 4 
 

 روزانه  1770  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي تربيتيروان

 - 6 
 

 روزانه  1771  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان

 - 5 
 

 روزانه  1772 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي  شناسي تربيتيروان

 - 4 
 

 روزانه  1773 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان

 - 2 
 

 روزانه  1774  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان

 روزانه  1775  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي تربيتيروان 7 -

 - 4 
 

 روزانه  1776  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  شناسي تربيتيروان

 - 5 
 

 روزانه  1777  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان

 - 5 
 

 روزانه  1778  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان

 - 4 
 

 روزانه  1779  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان

 - 5 
 

 روزانه  1780  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي تربيتيروان
 2  - فقط زن

 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسي تربيتيروان  نوبت دوم  1781

 - 4 
 

 نوبت دوم  1782  دانشگاه تبريز شناسي تربيتيروان

 - 1 
 

 نوبت دوم  1783 (محل تحصيل مهدي شهر)دانشگاه سمنان  شناسي تربيتيروان

 - 1 
 

 نوبت دوم  1784  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان

 - 1 
 

 نوبت دوم  1785  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتيروان

 - 6 
 

 شناسي تربيتيروان
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

خودگردانپرديس   1786  خودگردان ارس در جلفا)

 - 5 
 

 شناسي تربيتيروان
تهران (محـل تحصـيل    -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان  1787  پرديس خودگردان واقع در كرج)

 - 1 
 

پرديس خودگردان  1788 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسي تربيتيروان
 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1789  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي تربيتيروان

 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1790  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي تربيتيروان
 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1791  دانشگاه شيراز شناسي تربيتيروان

پرديس خودگردان  1792  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي تربيتيروان - 5

 تكنولوژي آموزشي - 2145

  - 3 
 

 روزانه  1793  دانشگاه تربيت مدرس تكنولوژي آموزشي

 - 5 
 

 روزانه  1794  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي
  -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  1795  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  تكنولوژي آموزشي

 آموزش عالي - 2146

 روزانه  1796  دانشگاه اروميه  آموزش عالي مديريت آموزش عالي 2 -  
 روزانه  1797  دانشگاه تهران  آموزش عالي مديريت آموزش عالي 3  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 روزانه  1798  تهران -دانشگاه خوارزمي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 6  - تهرانمحل تحصيل 

 روزانه  1799  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 2 - 

 روزانه  1800  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 5 - 
اقتصاد و مديريت مالي آموزش عالي 3  - تهرانمحل تحصيل دانشكده روانشناسي   روزانه  1801  دانشگاه تهران  آموزش عالي

ريزي توسعه آموزش عاليبرنامه 2 -   روزانه  1802  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي

ريزي توسعه آموزش عاليبرنامه 6 -  روزانه  1803  سنندج -دانشگاه كردستان   آموزش عالي

ريزي توسعه آموزش عاليبرنامه 3 -   روزانه  1804  بابلسر -دانشگاه مازندران   آموزش عالي

ريزي درسي در آموزش عاليبرنامه 2 -   روزانه  1805  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي

رساني در آموزش عاليفناوري اطالع 2 -   روزانه  1806  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي
 نوبت دوم  1807  دانشگاه تهران  آموزش عالي مديريت آموزش عالي 2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 نوبت دوم  1808  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 1 - 
اقتصاد و مديريت مالي آموزش عالي 2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران  نوبت دوم  1809  دانشگاه تهران  آموزش عالي

ريزي توسعه آموزش عاليبرنامه 1 -   نوبت دوم  1810  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي

ريزي توسعه آموزش عاليبرنامه 2 -   نوبت دوم  1811  بابلسر -دانشگاه مازندران   آموزش عالي

ريزي درسي در آموزش عاليبرنامه 1 -   نوبت دوم  1812  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه  آموزش عالي

رساني در آموزش عاليفناوري اطالع 1 -   نوبت دوم  1813  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   آموزش عالي
پرديس خودگردان  1814  تهران -دانشگاه خوارزمي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

پرديس خودگردان  1815  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي -  5 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 شناسي و آموزش كودكان استثناييروان -  2147

  - 4 
 

شناسي و آموزش كودكان استثناييروان  روزانه  1816  دانشگاه اصفهان
 3  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 
شناسي و آموزش كودكان استثناييروان  روزانه  1817  دانشگاه تهران

 - 5 
 

شناسي و آموزش كودكان استثناييروان  روزانه  1818  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

شناسي و آموزش كودكان استثناييروان  1 -   نوبت دوم  1819  دانشگاه اصفهان
 2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 
شناسي و آموزش كودكان استثناييروان  نوبت دوم  1820  دانشگاه تهران

 
شناسي و آموزش كودكان استثناييروان  - 5 پرديس خودگردان  1821  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مشاوره -  2148

  - 3 
 

 روزانه  1822  دانشگاه اصفهان مشاوره
 4  - فقط زن

 
تهران -(ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س)  مشاوره  روزانه  1823

 - 5 
 

 روزانه  1824 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي  مشاوره

 - 7 
 

 روزانه  1825  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مشاوره

 - 5 
 

 روزانه  1826  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره

 - 4 
 

 روزانه  1827  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره

 - 4 
 

 روزانه  1828  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره

 - 3 
 

 روزانه  1829  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مشاوره
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  21صفحه 
 

 مشاوره -  2148 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  1830  دانشگاه اصفهان مشاوره  1 - 

 نوبت دوم  1831  دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره  1 - 

 نوبت دوم  1832  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  مشاوره  1 - 

 نوبت دوم  1833  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مشاوره  3 - 

 مشاوره  5 - 
تهران (محـل تحصـيل    -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان  1834  پرديس خودگردان واقع در كرج)
پرديس خودگردان  1835  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  مشاوره  -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 گيريسنجش و اندازه -  2149
 روزانه  1836  دانشگاه تهران گيريسنجش و اندازه  4  -  محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 روزانه  1837  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيريسنجش و اندازه  5 - 
 نوبت دوم  1838  دانشگاه تهران گيريسنجش و اندازه  2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

پرديس خودگردان  1839  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گيريسنجش و اندازه  - 5 

 شناسيروان - 2150

 روزانه  1840  دانشگاه اصفهان شناسيروان  6 -  
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيروان  6  - فقط زن  روزانه  1841

 روزانه  1842  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيروان  4 - 

 روزانه  1843  دانشگاه تبريز شناسيروان  6 - 

 روزانه  1844  دانشگاه تربيت مدرس شناسيروان  4 - 
 روزانه  1845  دانشگاه تهران شناسيروان  3  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 روزانه  1846  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  شناسيروان  2 - 

 روزانه  1847 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي  شناسيروان  4 - 

 روزانه  1848  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسيروان  2 - 

 روزانه  1849 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسيروان  4 - 

 روزانه  1850  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيروان  2 - 

 روزانه  1851  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيروان  3 - 

 روزانه  1852  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسيروان  10 - 

 روزانه  1853  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيروان  5 - 

 روزانه  1854  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيروان  4 - 

 روزانه  1855  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيروان  4 - 

 روزانه  1856  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسيروان  7 - 

 روزانه  1857  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسيروان  8 - 

 روزانه  1858 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي  شناسي بالينيروان  4 - 
 روزانه  1859  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي بالينيروان  4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  1860  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي بالينيروان  3 - 

 روزانه  1861  دانشگاه شيراز شناسي بالينيروان  9 - 

 روزانه  1862  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسي بالينيروان  4 - 
  روزانه  5517  دانشگاه تبريز شناسي بالينيروان   6 -  

 روزانه  1863  دانشگاه تهران شناسي سالمتروان  3  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
  روزانه 5511  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي سالمتروان  3 -  
  روزانه  5542  اهواز –دانشگاه شهيد چمران   شناسي صنعتي سازمانيروان   6 -  

 نوبت دوم  1864  دانشگاه اصفهان شناسيروان  2 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيروان  1  - فقط زن  نوبت دوم  1865

 نوبت دوم  1866  دانشگاه تبريز شناسيروان  4 - 
 نوبت دوم  1867  دانشگاه تهران شناسيروان  2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران

 نوبت دوم  1868 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسيروان  2 - 

 نوبت دوم  1869  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيروان  1 - 

 نوبت دوم  1870  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيروان  1 - 

 نوبت دوم  1871  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيروان  1 - 

 نوبت دوم  1872  رشت -دانشگاه گيالن  شناسيروان  4 - 

 نوبت دوم  1873  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي بالينيروان  1 - 
 نوبت دوم 5518  تبريزدانشگاه  شناسي بالينيروان  4  -  

 نوبت دوم  1874  دانشگاه تهران شناسي سالمتروان  2  - محل تحصيل دانشكده روانشناسي تهران
 نوبت دوم 5512  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي سالمتروان  1  -  

 شناسيروان  5 - 
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 نورپيام   1875  تحصيالت تكميلي تهران

 غيرانتفاعي  1876  يزد –هنر دانشگاه غير انتفاعي علم و  شناسيروان  7 - محل تحصيل واحد يزد

 غيرانتفاعي  1877 تهران -دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  شناسي بالينيروان  7 - 

 شناسيروان  6 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

خودگردانپرديس   1878  خودگردان ارس در جلفا)

 شناسيروان  4 - 
تهران (محـل تحصـيل    -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان  1879  پرديس خودگردان واقع در كرج)

پرديس خودگردان  1880 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) شناسيروان  2 - 
پرديس خودگردان  1881  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيروان  - 5 

 شناسي بالينيروان  4 - 
تهران (محـل تحصـيل    -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان  1882  پرديس خودگردان واقع در كرج)
پرديس خودگردان  1883  تهران -دانشگاه شاهد  شناسي بالينيروان 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

پرديس خودگردان  1884  تهران -شهيد بهشتي  دانشگاه شناسي بالينيروان  1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  1885  دانشگاه شيراز شناسي بالينيروان  9  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شناسيعلم اطالعات و دانش - 2153

 روزانه  1886  دانشگاه اصفهان  شناسيعلم اطالعات و دانش بازيابي اطالعات و دانش 3 -  
 روزانه  1887  دانشگاه تهران  شناسيعلم اطالعات و دانش بازيابي اطالعات و دانش 3  - دانشكده مديريت تهرانمحل تحصيل 

 روزانه  1888  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شناسيعلم اطالعات و دانش بازيابي اطالعات و دانش 3 - 

 روزانه  1889  شيرازدانشگاه   شناسيعلم اطالعات و دانش بازيابي اطالعات و دانش 4 - 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  22صفحه 
 

 شناسيعلم اطالعات و دانش -  2153 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  1890  دانشگاه فردوسي مشهد  شناسيعلم اطالعات و دانش بازيابي اطالعات و دانش 4 - 

 روزانه  1891  دانشگاه تربيت مدرس  شناسيعلم اطالعات و دانش مديريت اطالعات و دانش 3 - 

 نوبت دوم  1892  دانشگاه اصفهان  شناسيعلم اطالعات و دانش بازيابي اطالعات و دانش 1 - 
 نوبت دوم  1893  دانشگاه تهران  شناسيدانشعلم اطالعات و  بازيابي اطالعات و دانش 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 نوبت دوم  1894  دانشگاه فردوسي مشهد  شناسيعلم اطالعات و دانش بازيابي اطالعات و دانش 1 - 

 نوبت دوم  1895  دانشگاه تربيت مدرس  شناسيعلم اطالعات و دانش مديريت اطالعات و دانش 1 - 

 -دانشگاه پيام نور استان خراسـان رضـوي     شناسيدانشعلم اطالعات و  بازيابي اطالعات و دانش 5 - 
 پيام نور  1896  مركز مشهد

 -دانشگاه پيام نور استان خراسـان رضـوي     شناسيعلم اطالعات و دانش مديريت اطالعات و دانش 5 - 
 پيام نور  1897  مركز مشهد

پرديس خودگردان  1898  دانشگاه شيراز  شناسياطالعات و دانشعلم  بازيابي اطالعات و دانش 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 حقوق عمومي - 2154
 5  -  شرايط در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1899  دانشگاه امام صادق (ع) حقوق عمومي

 - 3 
 

 روزانه  1900  دانشگاه تبريز حقوق عمومي
 5  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 روزانه  1901  تهراندانشگاه  حقوق عمومي

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1902  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق عمومي

 - 4 
 

 روزانه  1903  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق عمومي

 - 2 
 

 روزانه  1904  دانشگاه شيراز حقوق عمومي

 - 5 
 

 روزانه  1905  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق عمومي
 1  - پژوهش محور

 
 روزانه  1906  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق عمومي

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1907  دانشگاه قم حقوق عمومي

 - 2 
 

 نوبت دوم  1908  دانشگاه تبريز حقوق عمومي
 3  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 نوبت دوم  1909  دانشگاه تهران حقوق عمومي

 نوبت دوم  1910  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق عمومي 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 - 3 
 

 نوبت دوم  1911  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق عمومي

 - 5 
 

 حقوق عمومي
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  1912  صرفا ورودي هاي امسال در تهران)البرز كرج 
 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1913  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق عمومي

 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1914  دانشگاه شيراز حقوق عمومي
پرديس خودگردان  1915  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق عمومي -  5 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

 شناسيحقوق جزا و جرم - 2155

  - 2 
 

 روزانه  1916  دانشگاه اروميه حقوق جزا و جرم شناسي
 5  - شرايط در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1917  دانشگاه امام صادق (ع) حقوق جزا و جرم شناسي

 - 3 
 

 روزانه  1918  دانشگاه تربيت مدرس حقوق جزا و جرم شناسي
 4  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 روزانه  1919  دانشگاه تهران حقوق جزا و جرم شناسي

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1920  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق جزا و جرم شناسي
 4  - تحصيل تهرانمحل 

 
 روزانه  1921  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق جزا و جرم شناسي

 - 4 
 

 روزانه  1922  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق جزا و جرم شناسي

 - 3 
 

 روزانه  1923  دانشگاه شيراز حقوق جزا و جرم شناسي

 روزانه  1924  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق جزا و جرم شناسي 5 -
 1  - پژوهش محور

 
 روزانه  1925  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق جزا و جرم شناسي

 5  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1926 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق جزا و جرم شناسي

 - 4 
 

 روزانه  1927  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق جزا و جرم شناسي
 5  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1928  دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسي

 - 2 
 

 روزانه  1929  دانشگاه كاشان حقوق جزا و جرم شناسي

 - 3 
 

 روزانه  1930  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق جزا و جرم شناسي
 روزانه  1931  دانشگاه ميبد حقوق جزا و جرم شناسي  4  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 1  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1932  تهران -دانشگاه شهيد مطهري فقه و حقوق جزا
 1  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 نوبت دوم  1933  دانشگاه تهران حقوق جزا و جرم شناسي

 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  1934  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق جزا و جرم شناسي

 - 3 
 

 نوبت دوم  1935  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق جزا و جرم شناسي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1936  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق جزا و جرم شناسي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1937  دانشگاه كاشان حقوق جزا و جرم شناسي

 - 3 
 

 نوبت دوم  1938  بابلسر -دانشگاه مازندران  جزا و جرم شناسيحقوق 
 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 نوبت دوم  1939  دانشگاه ميبد حقوق جزا و جرم شناسي

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 

پرديس خودگردان  1940  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق جزا و جرم شناسي
 3  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 
پرديس خودگردان  1941  دانشگاه شيراز حقوق جزا و جرم شناسي

  -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  1942  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حقوق جزا و جرم شناسي

پرديس خودگردان  1943  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق جزا و جرم شناسي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 الملل عموميحقوق بين - 2156
 5  -  محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 روزانه  1944  دانشگاه تهران الملل عموميحقوق بين

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1945  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) الملل عموميحقوق بين

 - 7 
 

 روزانه  1946  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملل عموميحقوق بين

 - 5 
 

 روزانه  1947  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  الملل عموميحقوق بين
 1  - پژوهش محور

 
 روزانه  1948  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  الملل عموميحقوق بين

 5  - دفترچهتوضيحات در انتهاي 
 

 روزانه  1949  دانشگاه قم الملل عموميحقوق بين
 3  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 نوبت دوم  1950  دانشگاه تهران الملل عموميحقوق بين

 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  1951  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) الملل عموميحقوق بين
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  23صفحه 
 

 الملل عموميحقوق بين - 2156 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 - 4 
 

 نوبت دوم  1952  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  الملل عموميحقوق بين

 - 5 
 

 الملل عموميحقوق بين
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1953  تحصيالت تكميلي تهران

 - 5 
 

 الملل عموميحقوق بين
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  1954  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1955  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  عموميالملل حقوق بين

پرديس خودگردان  1956  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  الملل عموميحقوق بين -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 حقوق خصوصي - 2157

  - 2 
 

 روزانه  1957  دانشگاه اروميه حقوق خصوصي

 روزانه  1958  اصفهاندانشگاه  حقوق خصوصي 4 -
 5  - شرايط در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1959  دانشگاه امام صادق (ع ) حقوق خصوصي

 - 2 
 

 روزانه  1960  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حقوق خصوصي

 - 3 
 

 روزانه  1961  دانشگاه تربيت مدرس حقوق خصوصي
 7  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 روزانه  1962  دانشگاه تهران حقوق خصوصي

 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1963  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي
 4  - محل تحصيل تهران

 
 روزانه  1964  تهران -دانشگاه خوارزمي  حقوق خصوصي

 روزانه  1965  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي  5 - 

 - 3 
 

 روزانه  1966  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي
 5  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1967 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري حقوق خصوصي

 - 6 
 

 روزانه  1968  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي
 5  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1969  دانشگاه قم حقوق خصوصي

 - 2 
 

 روزانه  1970  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي
 4  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  1971  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي

 1  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  1972  تهران -دانشگاه شهيد مطهري فقه و حقوق خصوصي

 - 2 
 

 نوبت دوم  1973  دانشگاه اصفهان حقوق خصوصي
 4  - تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسيمحل 

 
 نوبت دوم  1974  دانشگاه تهران حقوق خصوصي

 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  1975  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) حقوق خصوصي

 - 3 
 

 نوبت دوم  1976  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي

 - 1 
 

 نوبت دوم  1977  دانشگاه فردوسي مشهد حقوق خصوصي

 - 2 
 

 نوبت دوم  1978  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي
 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 
 نوبت دوم  1979  دانشگاه ميبد حقوق خصوصي

 - 5 
 

 حقوق خصوصي
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  1980  تحصيالت تكميلي تهران

 - 7 
 

 غيرانتفاعي  1981 تهران -دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  حقوق خصوصي

 - 5 
 

 حقوق خصوصي
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  1982  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 
پرديس خودگردان  1983  تهران -خوارزمي دانشگاه  حقوق خصوصي

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1984  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق خصوصي
 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  1985  دانشگاه شيراز حقوق خصوصي

 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  1986  بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق خصوصي

 حقوق نفت و گاز - 2158
 3  -  محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 روزانه  1987  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز

 - 3 
 

 روزانه  1988  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حقوق نفت و گاز

 4  - سياسيمحل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 

گذاري حقوق تجارت و سرمايه
 الملليبين

 روزانه  1989  دانشگاه تهران

 - 3 
 

گذاري حقوق تجارت و سرمايه
 الملليبين

 روزانه  1990  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 2  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
 

 نوبت دوم  1991  دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز

 - 3 
 

 نوبت دوم  1992  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نفت و گازحقوق 

 2  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي
 

گذاري حقوق تجارت و سرمايه
 الملليبين

 نوبت دوم  1993  دانشگاه تهران

 - 3  
گذاري حقوق تجارت و سرمايه

 الملليبين
 نوبت دوم  1994  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 المللمجموعه علوم سياسي و روابط بين - 2160
 روزانه  1995  دانشگاه امام صادق (ع )  علوم سياسي هاي سياسيانديشه 8  -  شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  1996  دانشگاه تربيت مدرس  علوم سياسي هاي سياسيانديشه 3 - 
 روزانه  1997  دانشگاه تهران  سياسيعلوم  هاي سياسيانديشه 3  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 روزانه  1998  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم سياسي هاي سياسيانديشه 2 - 

 روزانه  1999  دانشگاه شيراز  علوم سياسي هاي سياسيانديشه 5 - 

 روزانه  2000  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي هاي سياسيانديشه 5 - 
 روزانه  2001  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي هاي سياسيانديشه 1  - پژوهش محور

 روزانه  2002  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي هاي سياسيانديشه 4 - 

 روزانه  2003  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  علوم سياسي هاي سياسيانديشه 5 - 

 روزانه  2004  دانشگاه اصفهان  سياسيعلوم  شناسي سياسيجامعه 7 - 
 روزانه  2005  دانشگاه امام صادق (ع )  علوم سياسي شناسي سياسيجامعه 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  2006  دانشگاه تهران  علوم سياسي شناسي سياسيجامعه 3  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 روزانه  2007  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم سياسي شناسي سياسيجامعه 2 - 
 روزانه  2008  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي شناسي سياسيجامعه 1  - پژوهش محور
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  24صفحه 
 

 المللمجموعه علوم سياسي و روابط بين -  2160 ادامه

 توضيحات
كدرشته   تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه محل  نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  2009  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي شناسي سياسيجامعه 5 - 
 روزانه  2010  دانشگاه امام صادق (ع )  علوم سياسي مسائل ايران 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

قزوين -امام خميني (ره ) دانشگاه بين المللي   علوم سياسي مسائل ايران 2 -   روزانه  2011

 روزانه  2012  دانشگاه تربيت مدرس  علوم سياسي مسائل ايران 3 - 
 روزانه  2013  دانشگاه تهران  علوم سياسي مسائل ايران 3  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 روزانه  2014  دانشگاه شيراز  علوم سياسي مسائل ايران 5 - 

 روزانه  2015  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي ايرانمسائل  4 -

 روزانه  2016  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم سياسي مسائل ايران 5 - 

 روزانه  2017  دانشگاه ياسوج  علوم سياسي مسائل ايران 3 - 
 روزانه  2018  دانشگاه امام صادق (ع )  علوم سياسي گذاري عموميسياست 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  2019  دانشگاه تهران  علوم سياسي گذاري عموميسياست 3  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 - 3 
 

 روزانه  2020  دانشگاه اصفهان المللروابط بين

 - 3 
 

 روزانه  2021  دانشگاه تربيت مدرس المللروابط بين
 4  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 روزانه  2022  دانشگاه تهران المللبينروابط 

 6  - محل تحصيل تهران
 

 روزانه  2023  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين

 - 1 
 

 روزانه  2024  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين
 1  - پژوهش محور

 
 روزانه  2025  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين

 - 5 
 

 روزانه  2026  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين

 - 4 
 

 روزانه  2027  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين
 6  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 روزانه  2028  دانشگاه تهران ايمطالعات منطقه

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 5  - فقط مرد -در انتهاي دفترچه  شرايط -مي باشد 

 
 روزانه  2029  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع)  ايمطالعات منطقه

 8  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

مطالعات سياسي انقالب اسالمي  روزانه  2030  تهران –دانشگاه شاهد 

 - 3 
 

مطالعات سياسي انقالب اسالمي اسالميپژوهشكده امام خميني(س) و انقالب   روزانه  2031

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
انديشه هاي سياسي رهبران 

 انقالب اسالمي
 روزانه  2032  دانشگاه امام صادق (ع)  مطالعات سياسي انقالب اسالمي

 3  - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان
 

 روزانه  2033  دانشگاه تهران مطالعات آمريكاي شمالي
 روزانه  2034  دانشگاه تهران  مطالعات جهان بريتانيا 3  - مطالعات جهانمحل تحصيل دانشكده 

 روزانه  2035  دانشگاه تهران  مطالعات جهان روسيه 3  - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان
 روزانه  2036  دانشگاه تهران  مطالعات جهان فرانسه 3  - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان

 نوبت دوم  2037  دانشگاه تهران  علوم سياسي هاي سياسيانديشه 2  - علوم سياسيمحل تحصيل دانشكده حقوق و 

 نوبت دوم  2038  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم سياسي هاي سياسيانديشه 1 - 

 نوبت دوم  2039  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي هاي سياسيانديشه 1 - 

 نوبت دوم  2040  اصفهان دانشگاه  علوم سياسي شناسي سياسيجامعه 2 - 
 نوبت دوم  2041  دانشگاه تهران  علوم سياسي شناسي سياسيجامعه 2  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)   علوم سياسي مسائل ايران 2 -   نوبت دوم  2042
 نوبت دوم  2043  دانشگاه تهران  علوم سياسي ايرانمسائل  2  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 نوبت دوم  2044  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم سياسي مسائل ايران 1 - 

 نوبت دوم  2045  بابلسر -دانشگاه مازندران   علوم سياسي مسائل ايران 4 - 

 نوبت دوم  2046  دانشگاه ياسوج  علوم سياسي مسائل ايران 1 - 
 نوبت دوم  2047  دانشگاه تهران  علوم سياسي گذاري عموميسياست 2  - حقوق و علوم سياسيمحل تحصيل دانشكده 

 - 1 
 

 نوبت دوم  2048  دانشگاه اصفهان المللروابط بين
 2  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 نوبت دوم  2049  دانشگاه تهران المللروابط بين

 - 1 
 

 نوبت دوم  2050  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد  المللروابط بين

 نوبت دوم  2051  رشت -دانشگاه گيالن  المللروابط بين 2 -
 6  - محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسي

 
 نوبت دوم  2052  دانشگاه تهران ايمطالعات منطقه

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

5  -  
 نوبت دوم  2053  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع)  ايمطالعات منطقه

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

مطالعات سياسي انقالب اسالمي  نوبت دوم  2054  تهران -دانشگاه شاهد 
 2  - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان

 
 نوبت دوم  2055  دانشگاه تهران مطالعات آمريكاي شمالي

 نوبت دوم  2056  دانشگاه تهران  مطالعات جهان بريتانيا 2  - تحصيل دانشكده مطالعات جهانمحل 
 نوبت دوم  2057  دانشگاه تهران  مطالعات جهان روسيه 2  - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان
 نوبت دوم  2058  دانشگاه تهران  مطالعات جهان فرانسه 2  - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان

 غيرانتفاعي  2059  قم -دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع)   علوم سياسي گذاري عموميسياست 7  - در انتهاي دفترچهشرايط 
پرديس خودگردان  2060  دانشگاه شيراز  علوم سياسي هاي سياسيانديشه 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2061  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي سياسيهاي انديشه -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  2062  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي شناسي سياسيجامعه - 5

پرديس خودگردان  2063  دانشگاه شيراز  علوم سياسي مسائل ايران 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 6  - تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهرانمحل 

 
پرديس خودگردان  2064  تهران -دانشگاه خوارزمي  المللروابط بين

 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  2065  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  المللروابط بين
  -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  2066  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  المللروابط بين

 مديريت بازرگاني و راهبردي - 2162
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3  -  فقط زن  روزانه  2067

 روزانه  2068  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه  2069  دانشگاه سمنان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 4 - 

 روزانه  2070  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 - 

 روزانه  2071  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 5 - 
گذاري بازرگانيمديريت سياست 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه  2072  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مديريت بازرگاني

گذاري بازرگانيمديريت سياست 5 -   روزانه  2073  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني

گذاري بازرگانيمديريت سياست 3 -   روزانه  2074  رشت -دانشگاه گيالن   مديريت بازرگاني
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 مديريت بازرگاني و راهبردي - 2162 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
سازماني و مديريت منابع انسانيرفتار  3  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه  2075  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني

رفتار سازماني و مديريت منابع انساني 5 -  روزانه  2076  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني
 روزانه  2077  دانشگاه تربيت مدرس مديريت راهبردي 3 -

 روزانه  2078  دانشگاه تهران مديريت راهبردي  3  - تهرانمحل تحصيل دانشكده مديريت 
 روزانه 5526  اردبيل –دانشگاه محقق اردبيلي   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3  -  

تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2  - فقط زن  نوبت دوم  2079
 نوبت دوم  2080  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2  - مديريت تهرانمحل تحصيل دانشكده 

 نوبت دوم  2081  دانشگاه سمنان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 -
  نوبت دوم 5527  اردبيل –دانشگاه محقق ادبيلي   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 -  

گذاري بازرگانيمديريت سياست 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  2082  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مديريت بازرگاني
گذاري بازرگانيمديريت سياست 3 -  نوبت دوم  2083  رشت -دانشگاه گيالن   مديريت بازرگاني

رفتار سازماني و مديريت منابع انساني 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم  2084  دانشگاه تهران  مديريت بازرگاني

 نوبت دوم  2085  دانشگاه تربيت مدرس مديريت راهبردي  1 - 
 نوبت دوم  2086  دانشگاه تهران مديريت راهبردي 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 7 -  توضيحات در انتهاي دفترچه
گذاري مديريت سياست
 بازرگاني

  غيرانتفاعي 5498  مشهد -دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا (ع)   مديريت بازرگاني

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 3 - 
 پيام نور  2087  تحصيالت تكميلي تهران

 - 3 
گذاري مديريت سياست
 بازرگاني

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        مديريت بازرگاني
 پيام نور  2088  تحصيالت تكميلي تهران

رفتار سازماني و مديريت منابع انساني 3 -  مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        مديريت بازرگاني
 پيام نور  2089  تحصيالت تكميلي تهران

پرديس خودگردان  2090  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
گذاري بازرگانيمديريت سياست -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2091  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني
رفتار سازماني و مديريت منابع انساني -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2092  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   بازرگانيمديريت 

 مديريت دولتي - 2163
گذاري عموميمشيو خط گيريتصميم 6  -  شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  2093  دانشگاه امام صادق (ع)  مديريت دولتي

عموميگذاري مشيو خط گيريتصميم 3  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه  2094  دانشگاه تهران  مديريت دولتي

گذاري عموميمشيو خط گيريتصميم 2 -   روزانه  2095  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي
گذاري عموميمشيو خط گيريتصميم 2 -  روزانه  2096  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي
گذاري عموميمشيخطو  گيريتصميم 5 -  روزانه  2097  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي

 روزانه  2098  دانشگاه تهران  مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه 3  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه  2099  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه 5 -

 روزانه  2100  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مديريت دولتي رفتار سازماني 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه  2101  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي رفتار سازماني 5  - محل تحصيل تهران

 روزانه  2102  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي رفتار سازماني 6 -
 روزانه  2103  خرم آباد -دانشگاه لرستان   مديريت دولتي رفتار سازماني 4 -

 روزانه  2104  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 - 
 روزانه  2105  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  2106  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5  - محل تحصيل تهران

 روزانه  2107  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 4 - 

 روزانه  2108  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 7 - 
 روزانه  2109  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي منابع انسانيمديريت  5 -
 روزانه  2110  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 4 -

 روزانه  2111  خرم آباد -دانشگاه لرستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 4 - 

 1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
گذاري دولتي سياست

 گذاري عمومي)مشي(خط
 روزانه  2112  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي دولتي ايرانمديريت سازمان

گذاري عموميمشيو خط گيريتصميم 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم  2113  دانشگاه تهران  مديريت دولتي

گذاري عموميمشيخطو  گيريتصميم 1 -   نوبت دوم  2114  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي

گذاري عموميمشيو خط گيريتصميم 2 -   نوبت دوم  2115  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي
 دوم نوبت  2116  دانشگاه تهران  مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 نوبت دوم  2117  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مديريت دولتي رفتار سازماني 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  2118  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي رفتار سازماني 3 - 
 نوبت دوم  2119  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 -

 نوبت دوم  2120  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  2121  دانشگاه سمنان  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 - 
 نوبت دوم  2122  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 4 -
 نوبت دوم  2123  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت دولتي مديريت منابع انساني 1 -

 1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
گذاري دولتي سياست

 گذاري عمومي)مشي(خط
 نوبت دوم  2124  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هاي دولتي ايرانمديريت سازمان

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        مديريت دولتي رفتار سازماني 5 - 
 پيام نور  2125  تحصيالت تكميلي تهران

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5 - 
 پيام نور  2126  تحصيالت تكميلي تهران

گذاري عموميمشيو خط گيريتصميم 3 -  ـودگردان    دولتيمديريت  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ
پرديس خودگردان  2127  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

گذاري عموميمشيو خط گيريتصميم -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2128  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي
پرديس خودگردان  2129  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت تطبيقي و توسعه -  5 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

پرديس خودگردان  2130  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي رفتار سازماني 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان  2131  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 5  - واقع در تهرانمحل تحصيل پرديس خودگردان 

پرديس خودگردان  2132  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت دولتي مديريت منابع انساني -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت

گذاري دولتي سياست
 گذاري عمومي)مشي(خط

پرديس خودگردان  2133  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   هاي دولتي ايرانمديريت سازمان
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  26صفحه 
 

  مديريت صنعتي - 2164
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  2134  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي توليد و عمليات 3  -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 روزانه  2135  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مديريت صنعتي توليد و عمليات 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  2136  بوشهر -خليج فارس دانشگاه   مديريت صنعتي توليد و عمليات 1 - 

 روزانه  2137  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي توليد و عمليات 2 - 

 روزانه  2138  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي توليد و عمليات 1 - 

 روزانه  2139  دانشگاه شيراز  مديريت صنعتي توليد و عمليات 3 - 

 روزانه  2140  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي توليد و عمليات 5 -

 روزانه  2141  رشت -دانشگاه گيالن   مديريت صنعتي توليد و عمليات 3 - 

 روزانه  2142  بابلسر -دانشگاه مازندران   مديريت صنعتي توليد و عمليات 2 - 

 روزانه  2143  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي توليد و عمليات 2 - 

 روزانه  2144  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت صنعتي عملياتتحقيق در  4 - 
 روزانه  2145  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 3  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه  2146  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2 - 

 روزانه  2147  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2 - 

 روزانه  2148  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 5 - 

 روزانه  2149  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

 روزانه  2150  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   مديريت صنعتي هامديريت سيستم 5  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 روزانه  2151  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي هامديريت سيستم 2 - 

 روزانه  2152  دانشگاه شيراز  مديريت صنعتي هامديريت سيستم 3 - 

 روزانه  2153  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مديريت صنعتي هامديريت سيستم 4 - 

 روزانه  2154  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي مالي 4 - 
 نوبت دوم  2155  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي توليد و عمليات 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 نوبت دوم  2156  قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي   مديريت صنعتي توليد و عمليات 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  2157  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي توليد و عمليات 1 - 

 نوبت دوم  2158  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي توليد و عمليات 1 - 

 نوبت دوم  2159  رشت -دانشگاه گيالن   مديريت صنعتي توليد و عمليات 3 - 

 نوبت دوم  2160  بابلسر -دانشگاه مازندران   مديريت صنعتي توليد و عمليات 2 - 

 نوبت دوم  2161  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي توليد و عمليات 1 - 

 نوبت دوم  2162  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 1 - 
 نوبت دوم  2163  دانشگاه تهران  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 نوبت دوم  2164  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 1 - 

 نوبت دوم  2165  دانشگاه فردوسي مشهد  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 1 - 

 نوبت دوم  2166  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 2 - 
 پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 
 نوبت دوم  2167  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   مديريت صنعتي هامديريت سيستم -  5

 نوبت دوم  2168  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي هامديريت سيستم 1 - 

 نوبت دوم  2169  دانشگاه سمنان  مديريت صنعتي مالي 2 - 

ـودگردان    مديريت صنعتي عملياتتوليد و  3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ
پرديس خودگردان  2170  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

پرديس خودگردان  2171  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مديريت صنعتي توليد و عمليات 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2172  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت صنعتي توليد و عمليات -  5 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

پرديس خودگردان  2173  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي توليد و عمليات 2 - 

ـودگردان    مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ
پرديس خودگردان  2174  ورودي هاي امسال در تهران)البرز كرج صرفا 

پرديس خودگردان  2175  دانشگاه يزد  مديريت صنعتي تحقيق در عمليات 1 - 

 مديريت رسانه و اطالعات - 2165
 3  -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 
 روزانه  2176  دانشگاه تهران ايمديريت رسانه

 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 

 نوبت دوم  2177  دانشگاه تهران ايمديريت رسانه

 - 3 
 

 ايمديريت رسانه
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  2178  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 يابي و ايمني ترافيكمديريت پيشگيري از جرم، جرم - 2166
ــان شــاغل رســمي نيــروي   انتظــامي ويــژه كاركن

شرايط در انتهـاي   -جمهوري اسالمي ايران(ناجا) 
  فقط مرد -دفترچه 

-  10 
 

 مديريت پيشگيري از جرم
ــين    ــامي ام ــوم انتظ ــروي  -دانشــگاه عل ني
 روزانه  2179  انتظامي جمهوري اسالمي ايران

ــان شــاغل رســمي نيــروي انتظــامي   ويــژه كاركن
شرايط در انتهـاي   -جمهوري اسالمي ايران(ناجا) 

 فقط مرد -دفترچه 
-  7 

 
 مديريت ايمني ترافيك

ــين    ــامي ام ــوم انتظ ــروي  -دانشــگاه عل ني
 روزانه  2180  انتظامي جمهوري اسالمي ايران

ــان شــاغل رســمي نيــروي انتظــامي   ويــژه كاركن
شرايط در انتهـاي   -جمهوري اسالمي ايران(ناجا) 

 فقط مرد -دفترچه 
-  10 

 
 يابيجرم

ــين    ــامي ام ــوم انتظ ــروي  -دانشــگاه عل ني
 روزانه  2181  انتظامي جمهوري اسالمي ايران

 مديريت فنّاوري اطالعات - 2167
 روزانه  2182  دانشگاه تهران  مديريت فناوري اطالعات كار هوشمندو كسب  3  -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

مديريت خدمات و توسعه فناوري 5 -   روزانه  2183  تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه   مديريت فناوري اطالعات
مديريت خدمات و توسعه فناوري 1  - پژوهش محور  روزانه  2184  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت فناوري اطالعات

 نوبت دوم  2185  دانشگاه تهران  مديريت فناوري اطالعات كار هوشمندو كسب  2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
مديريت خدمات و توسعه فناوري -  5 پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان  2186  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت فناوري اطالعات
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  27صفحه 
 

  المللي نفت و گازمديريت قراردادهاي بين - 2168
 توضيحات

كدرشته   تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه محل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  7  -  شرايط در انتهاي دفترچه
المللي مديريت قراردادهاي بين

 نفت و گاز
 روزانه  2187  دانشگاه امام صادق (ع )

 پژوهي و مديريت تكنولوژيكارآفريني، آينده - 2169
 روزانه  2188  تهراندانشگاه  كارآفريني  8  -  محل تحصيل دانشكده كار آفريني تهران

 روزانه  2189  كرمانشاه -دانشگاه رازي  كارآفريني  2 - 
 روزانه  2190  دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 3  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه  2191  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  2192  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 3  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 روزانه  2193  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 5 -

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  پژوهيآينده  2 -   روزانه  2194

گذاري علم و فنّاوريسياست  3 -   روزانه  2195  دانشگاه تربيت مدرس
گذاري علم و فنّاوريسياست 3  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  روزانه  2196  دانشگاه تهران

گذاري علم و فنّاوريسياست  1  - تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفتمحل   روزانه  2197  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

گذاري علم و فنّاوريسياست  4 -   روزانه  2198  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 نوبت دوم  2199  دانشگاه تهران كارآفريني 4  - محل تحصيل دانشكده كار آفريني تهران
 نوبت دوم  2200  دانشگاه تهران  مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 نوبت دوم  2201  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 
 نوبت دوم  2202  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه 3  -

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  پژوهيآينده  2 -   نوبت دوم  2203

گذاري علم و فنّاوريسياست  2 -   نوبت دوم  2204  مدرسدانشگاه تربيت 
گذاري علم و فنّاوريسياست 2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  نوبت دوم  2205  دانشگاه تهران

گذاري علم و فنّاوريسياست  4 -   نوبت دوم  2206  بابلسر -دانشگاه مازندران 
 غيرانتفاعي  2207  دانشگاه غير انتفاعي ايوانكي پژوهيآينده 7 -

ـودگردان    مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ
پرديس خودگردان  2208  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

پرديس خودگردان  2209  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مديريت تكنولوژي مديريت نوآوري 1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
پرديس خودگردان  2210  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت تكنولوژي مديريت تحقيق و توسعه -  5 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل 

گذاري علم و فنّاوريسياست 1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت پرديس خودگردان  2211  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 گردشگري -  2170

 روزانه  2212  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گردشگري  5 -  
 روزانه  2213  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گردشگري 1  - پژوهش محور

 غيرانتفاعي  2214 تهران -دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  گردشگري 7 -
 غيرانتفاعي 5502  يزد – هنردانشگاه غير انتفاعي علم و  گردشگري  7 - محل تحصيل واحد يزد

پرديس خودگردان  2215  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  گردشگري - 5

 مالي - 2171
 روزانه  2216  دانشگاه امام صادق (ع )  مالي مهندسي مالي 2  -  شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  2217  پرديس فارابي قم)دانشگاه تهران (محل تحصيل   مالي مهندسي مالي 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه  2218  دانشگاه امام صادق (ع )  مالي بانكداري 3  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  2219  دانشگاه تهران  مالي بانكداري 3  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

 روزانه  2220  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مالي بانكداري 5 - 
تهران –دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   مالي  بانكداري 3  - فقط زن  روزانه 5521

 روزانه 5496  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   بيمه   5  - توضيحات در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم  2221  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مالي مهندسي مالي 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  2222  دانشگاه تهران  مالي بانكداري 2  - تحصيل دانشكده مديريت تهرانمحل 
پرديس خودگردان  2223  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مالي بانكداري -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 حسابداري -  2173

 روزانه  2224  دانشگاه اروميه حسابداري 3 -  
 روزانه  2225  دانشگاه اصفهان حسابداري 3 -

تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري  4  - فقط زن  روزانه  2226
 روزانه  2227  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 2 -

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حسابداري  1 -   روزانه  2228
 روزانه  2229  دانشگاه تهران حسابداري  3  - تهرانمحل تحصيل دانشكده مديريت 

 روزانه  2230  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري 3 -

 روزانه  2231  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري  3 - 

 روزانه  2232  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  حسابداري  2 - 
 روزانه  2233  دانشگاه شيراز حسابداري 3 -

 روزانه  2234  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري  5 - 

 روزانه  2235  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري  5 - 
 روزانه  2236  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري 5 -

 نوبت دوم  2237  دانشگاه اصفهان حسابداري  1 - 
 دومنوبت   2238  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  حسابداري 2 -
قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  حسابداري 1 -  نوبت دوم  2239

 نوبت دوم  2240  دانشگاه تهران حسابداري  2  - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
 نوبت دوم  2241  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  حسابداري 1 -
 دومنوبت   2242  دانشگاه فردوسي مشهد حسابداري 1 -

 نوبت دوم  2243  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري  3 - 
 غيرانتفاعي  2244  تهران -دانشگاه غير انتفاعي خاتم  حسابداري 7 -

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -فقط زن  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  حسابداري  -  2 پرديس خودگردان  2245
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  28صفحه 
 

 حسابداري - 2173 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 - 3 
 

 حسابداري
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  2246  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 - 3 
 

پرديس خودگردان  2247  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  حسابداري
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  2248  دانشگاه شيراز حسابداري

  -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2249  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  حسابداري

 5  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
 

پرديس خودگردان  2250  بابلسر -دانشگاه مازندران  حسابداري

 علوم ارتباطات - 2175
 4  -  محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران

 
 روزانه  2251  دانشگاه تهران علوم ارتباطات

 - 5 
 

 روزانه  2252  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم ارتباطات
 7  - انتهاي دفترچهشرايط در 

 
 روزانه  2253  دانشگاه امام صادق (ع ) فرهنگ و ارتباطات

 2  - محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران
 

 نوبت دوم  2254  دانشگاه تهران علوم ارتباطات
 7  - شرايط در انتهاي دفترچه

 
 غيرانتفاعي  2255  قم -دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع )  فرهنگ و ارتباطات

  -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2256  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  علوم ارتباطات

 شناسيباستان - 2176

 روزانه  2257  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شناسيباستان پيش از تاريخ 2 -  

 روزانه  2258  دانشگاه تربيت مدرس  شناسيباستان پيش از تاريخ 3 - 
 روزانه  2259  دانشگاه تهران  شناسيباستان پيش از تاريخ 2  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 روزانه  2260  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شناسيباستان پيش از تاريخ 7 - 

 روزانه  2261  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيباستان پيش از تاريخ 2 - 

 روزانه  2262  دانشگاه هنر اصفهان  شناسيباستان پيش از تاريخ 1 - 
 روزانه  2263  دانشگاه تهران  شناسيباستان دوران تاريخي 2  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 روزانه  2264  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شناسيباستان دوران تاريخي 1 - 

 روزانه  2265  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيباستان تاريخي دوران 2 - 

 روزانه  2266  دانشگاه هنر اصفهان  شناسيباستان دوران تاريخي 1 - 

 روزانه  2267  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شناسيباستان دوران اسالمي 2 - 
 روزانه  2268  دانشگاه تهران  شناسيباستان دوران اسالمي 2  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 روزانه  2269  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شناسيباستان دوران اسالمي 2 - 

 روزانه  2270  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيباستان دوران اسالمي 2 - 

 روزانه  2271  دانشگاه هنر اصفهان  شناسيباستان دوران اسالمي 1 - 
 نوبت دوم  2272  دانشگاه تهران  شناسيباستان پيش از تاريخ 1  - تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انسانيمحل 

 نوبت دوم  2273  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيباستان پيش از تاريخ 1 - 
 نوبت دوم  2274  دانشگاه تهران  شناسيباستان دوران تاريخي 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 نوبت دوم  2275  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيباستان دوران تاريخي 1 -

 نوبت دوم  2276  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شناسيباستان دوران اسالمي 1 - 
 نوبت دوم  2277  دانشگاه تهران  شناسيباستان دوران اسالمي 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 نوبت دوم  2278  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيباستان دوران اسالمي 1 - 
پرديس خودگردان  2279  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شناسيباستان پيش از تاريخ 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2280  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيباستان پيش از تاريخ 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2281  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شناسيباستان دوران تاريخي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2282  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيباستان دوران تاريخي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2283  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شناسيباستان دوران اسالمي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2284  بابلسر -دانشگاه مازندران   شناسيباستان دوران اسالمي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 محيط زيست - 2177
 روزانه  2285  دانشگاه تهران  محيط زيست زيست ريزي محيطبرنامه 2  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم  2286  دانشگاه تهران  محيط زيست زيست ريزي محيطبرنامه 1  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

مركـز   -نـور اسـتان تهـران    دانشـگاه پيـام     محيط زيست زيستآموزش محيط  5 - 
 پيام نور  2287  تحصيالت تكميلي تهران

ـودگردان    محيط زيست زيست ريزي محيطبرنامه 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ
پرديس خودگردان  2288  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 مطالعات زنان -  2178

 روزانه  2289  دانشگاه تربيت مدرس  مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 3 -  
 غيرانتفاعي  2290  قم -دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   مطالعات زنان حقوق زن در اسالم 7  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 مدرسي معارف اسالمي * -  2180
محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 

 روزانه  2291  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي اسالم مباني نظري 2  -  دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 روزانه  2292  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 5 - 

 روزانه  2293  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 6 - 

 
 روزانه  2294  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم - 2

محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 روزانه  2295  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي 2  - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 
 روزانه  2296  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي - 2

محــل تحصــيل  -انتهــاي دفترچــه توضــيحات در 
 روزانه  2297  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 2  - دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 
 روزانه  2298  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي - 2

محــل تحصــيل  -توضــيحات در انتهــاي دفترچــه 
 روزانه  2299  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي انقالب اسالمي 2  - انديشه اسالمي دانشكده معارف و
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )انسانيعلوم ها (جدول كدرشته محل  29صفحه 
 

 مدرسي معارف اسالمي * - 2180 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  2300  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مدرسي معارف اسالمي انقالب اسالمي 5 - 

 روزانه  2301  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي انقالب اسالمي - 2 
محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  

 دانشكده معارف و انديشه اسالمي
 روزانه  2302  تهراندانشگاه   مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 2  -

 روزانه  2303  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  2304  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 6 -

 روزانه  2305  قم -دانشگاه معارف اسالمي  اسالميمدرسي معارف  قرآن و متون اسالمي - 2 
محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  

 دانشكده معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم  2306  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 1  -

 نوبت دوم  2307  دانشگاه فردوسي مشهد  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم 2 - 

 
 نوبت دوم  2308  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم - 2

محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  
 دانشكده معارف و انديشه اسالمي

 نوبت دوم  2309  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي 1  -

 نوبت دوم  2310  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي - 2
محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  

 دانشكده معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم  2311  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 1  -

 دومنوبت   2312  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي - 2 
محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  

 دانشكده معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم  2313  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي انقالب اسالمي 1  -

 نوبت دوم  2314  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي انقالب اسالمي - 2 
محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  

 دانشكده معارف و انديشه اسالمي
 نوبت دوم  2315  دانشگاه تهران  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 1  -

 نوبت دوم  2316  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  2317  دانشگاه فردوسي مشهد  معارف اسالميمدرسي  قرآن و متون اسالمي 2 -

 نوبت دوم  2318  قم -دانشگاه معارف اسالمي  مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي - 2 

قـم   -دانشگاه غير انتفاعي قـرآن وحـديث     مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي 4 - 
 غيرانتفاعي  2319  (محل تحصيل واحد شهر ري)

قـم   -دانشگاه غير انتفاعي قـرآن وحـديث     مدرسي معارف اسالمي متون اسالمي قرآن و 4 - 
 غيرانتفاعي  2320  (محل تحصيل واحد شهر ري)

پرديس خودگردان  2321  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مدرسي معارف اسالمي مباني نظري اسالم -  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2322  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   مدرسي معارف اسالمي انقالب اسالمي -  5 خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

)، براي اطالع از شرايط و ضوابط تحصيل در اين رشته و اقدامات الزم در اين خصوص، به 2180* داوطلبان رشته امتحاني مدرسي معارف اسالمي (كد 
  همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند. 6صفحه توضيحات مندرج در 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  30صفحه 
 

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

  شناسيشناسي و چينهشناسي فسيلزمين -  2201
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  2323  دانشگاه اصفهان  علوم زمين شناسيو چينه شناسيفسيل 3 -  

 روزانه  2324  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم زمين شناسيو چينه شناسيفسيل 3 - 

 روزانه  2325  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم زمين شناسيو چينه شناسيفسيل 2 - 

 نوبت دوم  2326  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم زمين شناسيو چينه شناسيفسيل 1 - 

 شناسي نفتزمين -  2202

 روزانه  2327  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم زمين شناسي نفتزمين 2 -  

 شناسي رسوبيشناسي سنگزمين - 2203
 روزانه  2328  دانشگاه تهران  علوم زمين شناسيرسوب 1  -  محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  2329  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم زمين شناسيرسوب 3 -

 روزانه  2330  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم زمين شناسيرسوب 2 - 
 نوبت دوم  2331  دانشگاه تهران  علوم زمين شناسيرسوب 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  2332  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم زمين شناسيرسوب 1 - 

 نوبت دوم  2333  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم زمين شناسيرسوب 1 - 

 زيرزميني هايشناسي آبزمين -  2204

 روزانه  2334  دانشگاه تبريز  علوم زمين هاي زيرزمينيآب 3 -  

 روزانه  2335  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم زمين هاي زيرزمينيآب 3 - 

 روزانه  2336  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم زمين هاي زيرزمينيآب 3 - 

 روزانه  2337  شيرازدانشگاه   علوم زمين هاي زيرزمينيآب 4 - 

 روزانه  2338  دانشگاه صنعتي شاهرود  علوم زمين هاي زيرزمينيآب 1 -

 نوبت دوم  2339  دانشگاه تبريز  علوم زمين هاي زيرزمينيآب 2 - 

 نوبت دوم  2340  دانشگاه صنعتي شاهرود  علوم زمين هاي زيرزمينيآب 1 - 

ــرديس  دانشــگاه   علوم زمين هاي زيرزمينيآب 3 -  ــز (محــل تحصــيل پ تبري
پرديس خودگردان  2341  خودگردان ارس در جلفا)

 شناسي مهندسيزمين -  2205

 روزانه  2342  دانشگاه اصفهان  علوم زمين شناسي مهندسيزمين 3 -  

 روزانه  2343  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم زمين شناسي مهندسيزمين 2 - 

 روزانه  2344  دانشگاه تربيت مدرس  زمينعلوم  شناسي مهندسيزمين 3 - 
 روزانه  2345  دانشگاه تهران  علوم زمين شناسي مهندسيزمين 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  2346  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم زمين شناسي مهندسيزمين 3 - 
 نوبت دوم  2347  دانشگاه تهران  علوم زمين شناسي مهندسيزمين 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  2348  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم زمين شناسي مهندسيزمين 1 - 

 محيطيشناسي زيستزمين - 2206

 روزانه  2349  دانشگاه اروميه  علوم زمين محيطيشناسي زيستزمين 2 -  

 شناسي پترولوژيزمين -  2208

 روزانه  2350  دانشگاه اصفهان  علوم زمين پترولوژي 3 -  

 روزانه  2351  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم زمين پترولوژي 1 - 

 روزانه  2352  دانشگاه تبريز  علوم زمين پترولوژي 5 - 

 روزانه  2353  دانشگاه تربيت مدرس  علوم زمين پترولوژي 3 - 

 روزانه  2354  دانشگاه شهركرد  علوم زمين پترولوژي 2 - 

 روزانه  2355  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   زمينعلوم  پترولوژي 3 - 

 روزانه  2356  دانشگاه صنعتي شاهرود  علوم زمين پترولوژي 4 - 

 روزانه  2357  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم زمين پترولوژي 2 - 

 روزانه  2358  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم زمين پترولوژي 4 - 

 نوبت دوم  2359  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   زمينعلوم  پترولوژي 1 - 

 نوبت دوم  2360  دانشگاه تبريز  علوم زمين پترولوژي 3 - 

 نوبت دوم  2361  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم زمين پترولوژي 1 - 

 نوبت دوم  2362  دانشگاه صنعتي شاهرود  علوم زمين پترولوژي 2 - 

 نوبت دوم  2363  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم زمين پترولوژي 2 -

ــرديس    علوم زمين پترولوژي 5 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  2364  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  2365  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم زمين پترولوژي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شناسي اقتصاديزمين - 2209

 روزانه  2366  دانشگاه اصفهان  علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 3 -  

 روزانه  2367  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 3 - 

 روزانه  2368  دانشگاه تبريز  علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 5 - 

 روزانه  2369  دانشگاه تربيت مدرس  علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 4 - 

 روزانه  2370  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 2 - 

 روزانه  2371  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 3 - 

 روزانه  2372  دانشگاه شيراز  علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 2 - 

 روزانه  2373  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 3 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  31صفحه 
 

 شناسي اقتصاديزمين - 2209 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  2374  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 2 - 

 نوبت دوم  2375  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 2 - 

 نوبت دوم  2376  دانشگاه تبريز  علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 3 - 

 نوبت دوم  2377  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 1 - 

 نوبت دوم  2378  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 1 - 

ــرديس    علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 5 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  2379  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  2380  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه   علوم زمين شناسي اقتصاديزمين 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شناسي تكتونيكزمين -  2210

 روزانه  2381  دانشگاه بيرجند  علوم زمين تكتونيك 4 -  

 نوبت دوم  2382  دانشگاه بيرجند  علوم زمين تكتونيك 1 - 

 شيمي ـ شيمي فيزيك - 2211

 روزانه  2383  دانشگاه اراك  شيمي شيمي فيزيك 5 -  

 روزانه  2384  دانشگاه اصفهان  شيمي فيزيكشيمي  5 - 

 روزانه  2385  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي فيزيك 2 - 

 روزانه  2386  دانشگاه بيرجند  شيمي شيمي فيزيك 6 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   شيمي شيمي فيزيك 2 -   روزانه  2387

 روزانه  2388  تبريزدانشگاه   شيمي شيمي فيزيك 4 - 

 روزانه  2389  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي شيمي فيزيك 3 - 
 روزانه  2390  دانشگاه تهران  شيمي شيمي فيزيك 3  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  2391  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   شيمي شيمي فيزيك 4 - 

 روزانه  2392  دانشگاه دامغان  شيمي شيمي فيزيك 3 - 

 روزانه  2393  دانشگاه زنجان  شيمي شيمي فيزيك 6 - 

 روزانه  2394  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي فيزيك 3 - 

 روزانه  2395  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي شيمي فيزيك 7 - 

 روزانه  2396  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   شيمي شيمي فيزيك 1 - 

 روزانه  2397  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   شيمي شيمي فيزيك 4 - 

 روزانه  2398  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي شيمي فيزيك 9 - 

 روزانه  2399  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي شيمي فيزيك 7 - 

 روزانه  2400  دانشگاه شيراز  شيمي شيمي فيزيك 5 - 

 روزانه  2401  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي شيمي فيزيك 6 - 

 روزانه  2402  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   شيمي شيمي فيزيك 4 - 

 روزانه  2403  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   شيمي شيمي فيزيك 2 -

 روزانه  2404  دانشگاه صنعتي شيراز  شيمي شيمي فيزيك 3 - 

 روزانه  2405  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي شيمي فيزيك 3 - 

 روزانه  2406  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي شيمي فيزيك 9 - 

 روزانه  2407  دانشگاه كاشان  شيمي شيمي فيزيك 4 - 

 روزانه  2408  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي شيمي فيزيك 3 - 

 روزانه  2409  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي فيزيك 5 - 

 روزانه  2410  خرم آباد -لرستان دانشگاه   شيمي شيمي فيزيك 3 - 

 روزانه  2411  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي فيزيك 6 - 

 روزانه  2412  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي شيمي فيزيك 2 - 

 روزانه  2413  دانشگاه ياسوج  شيمي شيمي فيزيك 5 - 

 روزانه  2414  ايرانپژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي   شيمي شيمي فيزيك 4 - 

 روزانه  2415  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  شيمي شيمي فيزيك 6 - 

 نوبت دوم  2416  دانشگاه اراك  شيمي شيمي فيزيك 1 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   شيمي شيمي فيزيك 1 -   نوبت دوم  2417

 نوبت دوم  2418  دانشگاه تبريز  شيمي شيمي فيزيك 2 - 
 نوبت دوم  2419  دانشگاه تهران  شيمي شيمي فيزيك 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  2420  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي فيزيك 2 - 

 نوبت دوم  2421  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي فيزيك 1 - 

 نوبت دوم  2422  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي شيمي فيزيك 1 -

 نوبت دوم  2423  دانشگاه كاشان  شيمي شيمي فيزيك 2 - 

 نوبت دوم  2424  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي فيزيك 3 - 

 نوبت دوم  2425  دانشگاه ياسوج  شيمي شيمي فيزيك 1 - 

 پيام نور  2426  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان   شيمي شيمي فيزيك 5 - 

 -دانشگاه پيام نور استان خراسـان رضـوي     شيمي شيمي فيزيك 3 - 
 پيام نور  2427  مركز مشهد

 پيام نور  2428  مركز اردكان - دانشگاه پيام نور استان يزد   شيمي شيمي فيزيك 5 - 
پرديس خودگردان  2429  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي فيزيك 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  2430  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي شيمي فيزيك 7  - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان
پرديس خودگردان  2431  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي فيزيك 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس   2432  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي شيمي فيزيك 1 - 
پرديس خودگردان  2433  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي فيزيك 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2434  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي فيزيك 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شيمي ـ شيمي آلي - 2212

 روزانه  2435  اراكدانشگاه   شيمي شيمي آلي 6 -  

 روزانه  2436  دانشگاه اروميه  شيمي شيمي آلي 5 -
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  32صفحه 
 

 شيمي ـ شيمي آلي -  2212 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  2437  دانشگاه اصفهان  شيمي شيمي آلي 5 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   شيمي شيمي آلي 3  - فقط زن  روزانه  2438

 روزانه  2439  دانشگاه ايالم  شيمي شيمي آلي 4 - 

 روزانه  2440  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي آلي 5 - 

 روزانه  2441  دانشگاه بيرجند  شيمي شيمي آلي 9 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   شيمي شيمي آلي 2 -   روزانه  2442

 روزانه  2443  دانشگاه تبريز  شيمي شيمي آلي 7 -

 روزانه  2444  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي شيمي آلي 3 - 
 روزانه  2445  دانشگاه تهران  شيمي شيمي آلي 2  - محل تحصيل پرديس علوم

نيروهاي مسـلح  پذيرفته شده متعهد به جذب در 
 روزانه  2446  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   شيمي شيمي آلي 5  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 روزانه  2447  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   شيمي شيمي آلي 7 - 

 روزانه  2448  تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي   شيمي شيمي آلي 6 -

 روزانه  2449  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي شيمي آلي 4 - 

 روزانه  2450  دانشگاه زنجان  شيمي شيمي آلي 8 - 

 روزانه  2451  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي آلي 6 - 

 روزانه  2452  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي شيمي آلي 4 - 

 روزانه  2453  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   شيمي شيمي آلي 1 - 

 روزانه  2454  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي آلي 3 - 

 روزانه  2455  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي شيمي آلي 10 - 

 روزانه  2456  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي شيمي آلي 4 - 

 روزانه  2457  دانشگاه شيراز  شيمي شيمي آلي 6 - 

 روزانه  2458  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي شيمي آلي 5 - 

 روزانه  2459  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   شيمي شيمي آلي 5 - 

 روزانه  2460  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي شيمي آلي 4 - 

 روزانه  2461  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   شيمي شيمي آلي 5 - 
 باشـد. يجذب در نيروهاي مسلح م پذيرفته شده متعهد به

 روزانه  2462  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي شيمي آلي 2  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    شيمي شيمي آلي 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 

 روزانه  2463  شاهين شهر اصفهان)

 روزانه  2464  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي شيمي آلي 6 - 

 روزانه  2465  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي شيمي آلي 10 - 

 روزانه  2466  دانشگاه كاشان  شيمي شيمي آلي 10 - 

 روزانه  2467  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي شيمي آلي 4 - 

 روزانه  2468  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي آلي 9 - 

 روزانه  2469  خرم آباد -دانشگاه لرستان   شيمي شيمي آلي 5 - 

 روزانه  2470  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي آلي 10 - 

 روزانه  2471  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   شيمي شيمي آلي 6 - 

 روزانه  2472  رفسنجان -ولي عصر(عج) دانشگاه   شيمي شيمي آلي 4 -

 روزانه  2473  دانشگاه ياسوج  شيمي شيمي آلي 10 - 

 روزانه  2474  دانشگاه يزد  شيمي شيمي آلي 4 - 

 روزانه  2475  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي شيمي آلي 6 - 

 روزانه  2476  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  شيمي شيمي آلي 4 - 

 نوبت دوم  2477  دانشگاه اراك  شيمي شيمي آلي 1 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   شيمي شيمي آلي 1  - فقط زن  نوبت دوم  2478

 نوبت دوم  2479  دانشگاه ايالم  شيمي شيمي آلي 1 - 

 نوبت دوم  2480  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي آلي 1 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   شيمي آليشيمي  1 -   نوبت دوم  2481

 نوبت دوم  2482  دانشگاه تبريز  شيمي شيمي آلي 5 - 

 نوبت دوم  2483  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي شيمي آلي 2 - 
 نوبت دوم  2484  دانشگاه تهران  شيمي شيمي آلي 2  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  2485  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي آلي 2 - 

 نوبت دوم  2486  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي آلي 1 - 

 نوبت دوم  2487  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي شيمي آلي 3 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

اشتر (محل تحصـيل   دانشگاه صنعتي مالك  شيمي شيمي آلي 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
 نوبت دوم  2488  شاهين شهر اصفهان)

 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م
 نوبت دوم  2489  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي شيمي آلي 2  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  2490  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي شيمي آلي 1 - 

 نوبت دوم  2491  دانشگاه كاشان  شيمي شيمي آلي 6 - 

 نوبت دوم  2492  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي آلي 7 - 

 نوبت دوم  2493  دانشگاه ياسوج  شيمي شيمي آلي 3 - 

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور  2494  مركز تبريز

 پيام نور  2495  مركز بوشهر - دانشگاه پيام نور استان بوشهر   شيمي شيمي آلي 5 - 

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        شيمي شيمي آلي 5 - 
 پيام نور  2496  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان خراسـان رضـوي     شيمي شيمي آلي 3 - 
 پيام نور  2497  مركز مشهد

 پيام نور  2498  مركز زنجان - دانشگاه پيام نور استان زنجان   شيمي شيمي آلي 5 - 

پرديس خودگردان  2499  دانشگاه اروميه  شيمي شيمي آلي 5 -
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  33صفحه 
 

 شيمي ـ شيمي آلي -  2212 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
پرديس خودگردان  2500  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي آلي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  2501  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   شيمي شيمي آلي 1 - 
خودگردانپرديس   2502  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي آلي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2503  دانشگاه شيراز  شيمي شيمي آلي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  2504  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي شيمي آلي 5 - 
پرديس خودگردان  2505  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي شيمي آلي 1 - 

پرديس خودگردان  2506  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي آلي 9  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
پرديس خودگردان  2507  خرم آباد -دانشگاه لرستان   شيمي شيمي آلي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردانپرديس   2508  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي آلي 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شيمي ـ شيمي تجزيه -  2213

 روزانه  2509  دانشگاه اراك  شيمي شيمي تجزيه 3 -  

 روزانه  2510  دانشگاه اروميه  شيمي شيمي تجزيه 3 - 

 روزانه  2511  دانشگاه اصفهان  شيمي شيمي تجزيه 7 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   شيمي شيمي تجزيه 3  - فقط زن  روزانه  2512

 روزانه  2513  دانشگاه ايالم  شيمي شيمي تجزيه 4 - 

 روزانه  2514  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي تجزيه 6 - 

 روزانه  2515  دانشگاه بيرجند  شيمي شيمي تجزيه 6 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   شيمي شيمي تجزيه 2 -   روزانه  2516

 روزانه  2517  دانشگاه تبريز  شيمي تجزيهشيمي  5 - 

 روزانه  2518  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي شيمي تجزيه 3 - 
 روزانه  2519  دانشگاه تهران  شيمي شيمي تجزيه 3  - محل تحصيل پرديس علوم

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 روزانه  2520  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   شيمي تجزيهشيمي  5  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 روزانه  2521 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي   شيمي شيمي تجزيه 4 - 

 روزانه  2522  دانشگاه دامغان  شيمي شيمي تجزيه 4 - 

 روزانه  2523  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي شيمي تجزيه 6 - 

 روزانه  2524  دانشگاه زنجان  شيمي شيمي تجزيه 8 - 

 روزانه  2525  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي تجزيه 4 - 

 روزانه  2526  دانشگاه شهركرد  شيمي شيمي تجزيه 3 - 

 روزانه  2527  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   شيمي شيمي تجزيه 3 - 

 روزانه  2528  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي تجزيه 4 - 

 روزانه  2529  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي شيمي تجزيه 7 - 

 روزانه  2530  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي شيمي تجزيه 9 - 

 روزانه  2531  دانشگاه شيراز  شيمي شيمي تجزيه 5 - 

 روزانه  2532  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي شيمي تجزيه 6 - 

 روزانه  2533  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   شيمي شيمي تجزيه 3 - 

 روزانه  2534  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي شيمي تجزيه 3 - 

 روزانه  2535  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   شيمي شيمي تجزيه 4 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  2536  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي شيمي تجزيه 2  - تحصيل تهرانمحل  - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    شيمي شيمي تجزيه 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 

 روزانه  2537  شاهين شهر اصفهان)

 روزانه  2538  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي شيمي تجزيه 5 - 

 روزانه  2539  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي شيمي تجزيه 6 - 

 روزانه  2540  دانشگاه كاشان  شيمي شيمي تجزيه 6 - 

 روزانه  2541  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي شيمي تجزيه 4 - 

 روزانه  2542  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي تجزيه 6 - 

 روزانه  2543  خرم آباد -دانشگاه لرستان   شيمي شيمي تجزيه 5 - 

 روزانه  2544  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي تجزيه 8 - 

 روزانه  2545  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   شيمي شيمي تجزيه 2 - 

 روزانه  2546  دانشگاه ياسوج  شيمي شيمي تجزيه 8 - 

 روزانه  2547  دانشگاه يزد  شيمي شيمي تجزيه 4 - 

 روزانه  2548  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي شيمي تجزيه 4 - 

 روزانه  2549  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  شيمي شيمي تجزيه 5 - 

 نوبت دوم  2550  دانشگاه اراك  شيمي شيمي تجزيه 1 - 

 نوبت دوم  2551  دانشگاه ايالم  شيمي شيمي تجزيه 1 - 

 نوبت دوم  2552  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي تجزيه 2 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   شيمي شيمي تجزيه 1 -   نوبت دوم  2553

 نوبت دوم  2554  دانشگاه تبريز  شيمي شيمي تجزيه 3 - 

 نوبت دوم  2555  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي شيمي تجزيه 2 - 
 نوبت دوم  2556  دانشگاه تهران  شيمي شيمي تجزيه 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  2557  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي تجزيه 3 - 

 نوبت دوم  2558  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي تجزيه 1 - 

 نوبت دوم  2559  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   شيمي شيمي تجزيه 1 - 

 نوبت دوم  2560  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي شيمي تجزيه 1 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 نوبت دوم  2561  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  شيمي شيمي تجزيه 2  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

نيروهاي مسـلح  پذيرفته شده متعهد به جذب در 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    شيمي شيمي تجزيه 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 

 نوبت دوم  2562  شاهين شهر اصفهان)

 نوبت دوم  2563  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي شيمي تجزيه 1 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  34صفحه 
 

 شيمي ـ شيمي تجزيه - 2213 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  نيمسالظرفيت پذيرش 

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  2564  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي شيمي تجزيه 1 - 

 نوبت دوم  2565  دانشگاه كاشان  شيمي شيمي تجزيه 3 - 

 نوبت دوم  2566  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي تجزيه 5 - 

 نوبت دوم  2567  دانشگاه ياسوج  شيمي شيمي تجزيه 1 - 

 -دانشگاه پيام نور استان خراسـان رضـوي     شيمي شيمي تجزيه 3 - 
 پيام نور  2568  مركز مشهد

 پيام نور  2569  مركز شيراز - دانشگاه پيام نور استان فارس   شيمي شيمي تجزيه 5 - 

 پيام نور  2570  مركز كرمان - پيام نور استان كرمان دانشگاه   شيمي شيمي تجزيه 5 - 
پرديس خودگردان  2571  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي تجزيه 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2572  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي تجزيه 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  2573  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي شيمي تجزيه 4 - 
پرديس خودگردان  2574  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي شيمي تجزيه 6 - 

پرديس خودگردان  2575  خرم آباد -دانشگاه لرستان   شيمي شيمي تجزيه 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2576  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي تجزيه 5  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

 شيمي ـ شيمي معدني -  2214

 روزانه  2577  دانشگاه اراك  شيمي شيمي معدني 2 -  

 روزانه  2578  دانشگاه اصفهان  شيمي شيمي معدني 5 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   شيمي شيمي معدني 1  - فقط زن  روزانه  2579

 روزانه  2580  دانشگاه ايالم  شيمي شيمي معدني 2 - 

 روزانه  2581  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي معدني 6 - 

 روزانه  2582  دانشگاه بيرجند  شيمي شيمي معدني 6 - 

 روزانه  2583  دانشگاه تبريز  شيمي شيمي معدني 2 - 

 روزانه  2584  تربيت مدرسدانشگاه   شيمي شيمي معدني 3 -

 روزانه  2585  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   شيمي شيمي معدني 3 - 

 روزانه  2586  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   شيمي شيمي معدني 4 - 

 روزانه  2587  كرمانشاه -دانشگاه رازي   شيمي شيمي معدني 7 - 

 روزانه  2588  دانشگاه زنجان  شيمي شيمي معدني 8 - 

 روزانه  2589  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي معدني 2 - 

 روزانه  2590  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي شيمي معدني 4 - 

 روزانه  2591  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   شيمي شيمي معدني 3 - 

 روزانه  2592  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   شيمي شيمي معدني 7 - 

 روزانه  2593  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي شيمي معدني 6 - 

 روزانه  2594  دانشگاه شيراز  شيمي شيمي معدني 4 - 

 روزانه  2595  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي شيمي معدني 5 - 

 روزانه  2596  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   شيمي شيمي معدني 3 - 

 روزانه  2597  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي شيمي معدني 3 - 

 روزانه  2598  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   شيمي شيمي معدني 4 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    شيمي شيمي معدني 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
 روزانه  2599  شاهين شهر اصفهان)

 روزانه  2600  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي شيمي معدني 3 - 

 روزانه  2601  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي شيمي معدني 7 - 

 روزانه  2602  دانشگاه كاشان  شيمي شيمي معدني 6 - 

 روزانه  2603  سنندج -دانشگاه كردستان   شيمي شيمي معدني 4 - 

 روزانه  2604  رشت -گيالن دانشگاه   شيمي شيمي معدني 4 - 

 روزانه  2605  خرم آباد -دانشگاه لرستان   شيمي شيمي معدني 7 - 

 روزانه  2606  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي معدني 3 - 

 روزانه  2607  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  شيمي شيمي معدني 4 - 
 روزانه  2608  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  شيمي شيمي معدني 1  - پژوهش محور

 روزانه  2609  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  شيمي شيمي معدني 6 - 

 نوبت دوم  2610  دانشگاه اراك  شيمي شيمي معدني 1 - 

 نوبت دوم  2611  دانشگاه ايالم  شيمي شيمي معدني 1 - 

 نوبت دوم  2612  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي معدني 2 - 

 نوبت دوم  2613  دانشگاه تبريز  شيمي شيمي معدني 1 - 

 نوبت دوم  2614  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي معدني 2 - 

 نوبت دوم  2615  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   شيمي شيمي معدني 1 -

 نوبت دوم  2616  دانشگاه صنعتي شاهرود  شيمي شيمي معدني 3 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    شيمي شيمي معدني 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
 نوبت دوم  2617  شاهين شهر اصفهان)

 نوبت دوم  2618  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي شيمي معدني 2 - 

 نوبت دوم  2619  دانشگاه فردوسي مشهد  شيمي شيمي معدني 1 - 

 نوبت دوم  2620  دانشگاه كاشان  شيمي شيمي معدني 3 - 

 نوبت دوم  2621  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي معدني 3 - 

 -دانشگاه پيام نور استان خراسـان رضـوي     شيمي شيمي معدني 3 - 
 پيام نور  2622  مركز مشهد

پرديس خودگردان  2623  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي معدني 1  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
پرديس خودگردان  2624  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   شيمي شيمي معدني 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  2625  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   شيمي شيمي معدني 2 - 
پرديس خودگردان  2626  خرم آباد -دانشگاه لرستان   شيمي شيمي معدني 1  - پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل

پرديس خودگردان  2627  بابلسر -دانشگاه مازندران   شيمي شيمي معدني 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  35صفحه 
 

  شيمي كاربردي - 2215
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته تحصيلينام  نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  2628  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي كاربردي  1 -  

 روزانه  2629  دانشگاه تبريز شيمي كاربردي  7 - 
 روزانه  2630  دانشگاه تهران شيمي كاربردي  1  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  2631  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شيمي كاربردي  2 - 

 روزانه  2632  دانشگاه زنجان شيمي كاربردي  4 - 

 روزانه  2633  دانشگاه سمنان شيمي كاربردي  4 - 

 روزانه  2634  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي كاربردي  3 - 

 روزانه  2635  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي كاربردي  7 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

 شيمي كاربردي  2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل  

 روزانه  2636  شاهين شهر اصفهان)

 نوبت دوم  2637  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شيمي كاربردي  1 - 

 نوبت دوم  2638  دانشگاه تبريز كاربرديشيمي   5 - 
 نوبت دوم  2639  دانشگاه تهران شيمي كاربردي  1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  2640  دانشگاه سمنان شيمي كاربردي  2 - 

 نوبت دوم  2641  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  شيمي كاربردي  2 - 
مسـلح  پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

 شيمي كاربردي  2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل  

 نوبت دوم  2642  شاهين شهر اصفهان)

 شيمي كاربردي  3 - 
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  2643  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
پرديس خودگردان  2644  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  شيمي كاربردي  3  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 شيمي ـ شيمي پليمر - 2216

 روزانه  2645  دانشگاه اصفهان  شيمي شيمي پليمر 2 -  
 روزانه  2646  دانشگاه تهران  شيمي شيمي پليمر 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  2647  دانشگاه زنجان  شيمي شيمي پليمر 3 - 
 روزانه 5509  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي  شيمي پليمر 3  - 
 نوبت دوم  2648  دانشگاه تهران  شيمي شيمي پليمر 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم 5510  تهران –دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي پليمر 1  -  

 فيتوشيمي -  2218

 روزانه  2649  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي  5 -  
  روزانه 5524  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي دارويي 3 -  
 نوبت دوم  2650  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي  1 - 
 نوبت دوم 5525  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شيمي شيمي دارويي 1 - 

پرديس خودگردان  2651  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فيتوشيمي  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 هواشناسي -  2219

 روزانه  2652  دانشگاه تهران هواشناسي  4  -  محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك

 روزانه  2653  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي  3 - 
 نوبت دوم  2654  دانشگاه تهران هواشناسي  2  - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك

 نوبت دوم  2655  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي  2 - 
پرديس خودگردان  2656  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  هواشناسي  3  - محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو بندرعباس

 شناسي گياهي ـ فيزيولوژيزيست -  2220

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  4 -    روزانه  2657  دانشگاه اروميه

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  3 -   روزانه  2658  دانشگاه اصفهان
شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  2  - فقط زن تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   روزانه  2659

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  2 -   روزانه  2660  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  3 -   روزانه  2661  دانشگاه تبريز

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  3 -   روزانه  2662  دانشگاه تربيت مدرس
شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  2  - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  2663  تهران -دانشگاه شاهد 

فيزيولوژيشناسي گياهيـ  زيست  2 -   روزانه  2664  دانشگاه شهركرد

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  3 -   روزانه  2665  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  2 -   روزانه  2666  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  3 -   روزانه  2667  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  2 -   نوبت دوم  2668  دانشگاه تبريز

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  1 -   نوبت دوم  2669  دانشگاه تربيت مدرس
شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  2  - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  2670  تهران -دانشگاه شاهد 

گياهيـ  فيزيولوژيشناسي زيست  1 -   نوبت دوم  2671  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  5 -  مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      
 پيام نور  2672  تحصيالت تكميلي تهران

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  2673  دانشگاه اروميه
شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز پرديس خودگردان  2674  دانشگاه تبريز

شناسي گياهيـ  فيزيولوژيزيست  3 -  ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  2675  خودگردان ارس در جلفا)

ـ فيزيولوژي شناسي گياهيزيست  1 -  پرديس خودگردان  2676  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
ـ فيزيولوژيزيست  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي گياهي  پرديس خودگردان  2677  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 شناسيشناسي گياهي ـ سيستماتيك و بوم زيست - 2221

ـ زيست  4 -    روزانه  2678  دانشگاه اصفهان سيستماتيكشناسي گياهي 

ـ سيستماتيكزيست  2 -   روزانه  2679  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهي 

ـ سيستماتيكزيست  3 -   روزانه  2680  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي 

ـ سيستماتيكزيست  1 -   روزانه  2681  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهي 

ـ سيستماتيكزيست  3 -   روزانه  2682  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي 

ـ سيستماتيكزيست  1 -   نوبت دوم  2683  دانشگاه تربيت مدرس شناسي گياهي 

ـ سيستماتيكزيست  1 -   نوبت دوم  2684  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي گياهي 

ـ سيستماتيكزيست  5 -   شناسي گياهي 
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  2685  تحصيالت تكميلي تهران
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  36صفحه 
 

  شناسي گياهي ـ سلولي و تكوينيزيست -  2222
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 2 
 

گياهي ـ سلولي شناسي زيست
 و تكويني

 روزانه  2686  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 

 - 3  
شناسي گياهي ـ سلولي زيست

 و تكويني
 روزانه  2687  دانشگاه تبريز

 - 2  
شناسي گياهي ـ سلولي زيست

 و تكويني
 نوبت دوم  2688  دانشگاه تبريز

 - 3  
شناسي گياهي ـ سلولي زيست

 و تكويني
ــز  ــرديس  دانشــگاه تبري (محــل تحصــيل پ

پرديس خودگردان  2689  خودگردان ارس در جلفا)

 شناسي جانوري ـ فيزيولوژيزيست -  2223
شناسي جانوريـ  فيزيولوژيزيست  3  -  شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه  2690  تهران -دانشگاه شاهد 

شناسي جانوريـ  فيزيولوژيزيست 3 -  روزانه  2691  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي جانوريـ  فيزيولوژيزيست 4 -  روزانه  2692  دانشگاه شيراز

شناسي جانوريـ  فيزيولوژيزيست  3 -   روزانه  2693  دانشگاه فردوسي مشهد
شناسي جانوريـ  فيزيولوژيزيست 3 -  روزانه  2694  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

شناسي جانوريـ  فيزيولوژيزيست 3  - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم  2695  تهران -دانشگاه شاهد 

شناسي جانوريـ  فيزيولوژيزيست  1 -   نوبت دوم  2696  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
شناسي جانوريـ  فيزيولوژيزيست 1 -  نوبت دوم  2697  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

شناسي جانوريـ  فيزيولوژيزيست  3  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  پرديس خودگردان  2698  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 شناسي جانوري ـ بيوسيستماتيكزيست -  2224

  2  -  محل تحصيل پرديس علوم
شناسي جانوري ـ زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه  2699  دانشگاه تهران

 - 2  
شناسي جانوري ـ زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه  2700  دانشگاه شيراز

 - 3  
شناسي جانوري ـ زيست

 بيوسيستماتيك
 روزانه  2701  دانشگاه فردوسي مشهد

  1  - محل تحصيل پرديس علوم
شناسي جانوري ـ زيست

 بيوسيستماتيك
 نوبت دوم  2702  دانشگاه تهران

 - 1  
شناسي جانوري ـ زيست

 بيوسيستماتيك
 دومنوبت   2703  دانشگاه فردوسي مشهد

 شناسي جانوري ـ سلولي و تكوينيزيست - 2225

  - 3  
شناسي جانوري ـ سلولي زيست

 و تكويني
 روزانه  2704  دانشگاه اراك

 -با همكاري دانشگاه غيرانتفـاعي علـم و فرهنـگ    
  2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

شناسي جانوري ـ سلولي زيست
 و تكويني

 روزانه  2705  تهران -پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي 

 - 1  
شناسي جانوري ـ سلولي زيست

 و تكويني
 نوبت دوم  2706  دانشگاه اراك

 -با همكاري دانشگاه غيرانتفـاعي علـم و فرهنـگ    
 توضيحات در انتهاي دفترچه

-  2  
شناسي جانوري ـ سلولي زيست

 و تكويني
 نوبت دوم  2707  تهران -پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي 

 شناسي سلولي و مولكوليزيست - 2226

 روزانه  2708  دانشگاه اصفهان شناسي سلولي و مولكوليزيست  3 -  

 شناسي سلولي و مولكوليزيست  3 - 
ــي صــنعتي و     ــگاه تحصــيالت تكميل دانش

 روزانه  2709  فنّاوري پيشرفته كرمان

 روزانه  2710  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  2711  دانشگاه شيراز شناسي سلولي و مولكوليزيست  2 - 
 روزانه  2712  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست 2 -

محل اجراي پروژه در پژوهشكده فنّاوري زيستي دانشگاه  روزانه  2713  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست  1  -

 روزانه  2714  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست  2 - 
 نوبت دوم  2715  دانشگاه تهران شناسي سلولي و مولكوليزيست 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  2716  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي سلولي و مولكوليزيست  1 - 

 نوبت دوم  2717  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست  1 - 
پرديس خودگردان  2718  بابلسر -دانشگاه مازندران  شناسي سلولي و مولكوليزيست 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 بيوشيمي -  2227

 روزانه  2719  دانشگاه اصفهان بيوشيمي  3 -  

 روزانه  2720  دانشگاه تبريز بيوشيمي  3 - 
 روزانه  2721  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي 7 -

 روزانه  2722  دانشگاه تهران بيوشيمي  6  - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك
 روزانه  2723  دانشگاه شهركرد بيوشيمي 3 -
 روزانه  2724  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي 4 -

 نوبت دوم  2725  دانشگاه اصفهان بيوشيمي  1 - 
 نوبت دوم  2726  دانشگاه تبريز بيوشيمي 2 -

 نوبت دوم  2727  دانشگاه تربيت مدرس بيوشيمي  2 - 
 نوبت دوم  2728  دانشگاه تهران بيوشيمي  2  - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك

 پيام نور  2729  مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان  بيوشيمي 5 -

 بيوشيمي  5 - 
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  2730  تحصيالت تكميلي تهران

 بيوشيمي  3 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  2731  خودگردان ارس در جلفا)
پرديس خودگردان  2732  رشت -دانشگاه گيالن  بيوشيمي  4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  37صفحه 
 

  ژنتيك مولكولي -  2228
 وضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 3 
 

 روزانه  2733  دانشگاه اصفهان ژنتيك مولكولي

 - 3 
 

 روزانه  2734  دانشگاه تبريز ژنتيك مولكولي

 - 7 
 

 روزانه  2735  دانشگاه تربيت مدرس مولكوليژنتيك 

 - 2 
 

 روزانه  2736  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  ژنتيك مولكولي

 - 5 
 

 روزانه  2737  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ژنتيك مولكولي
 7  - محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري گياهي

 
 روزانه  2738  فناوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست ژنتيك مولكولي

محل تحصيل پژوهشكده زيسـت   -پژوهش محور 
 روزانه  2739  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنّاوري ژنتيك مولكولي  7  - فناوري گياهي

 - 1 
 

 نوبت دوم  2740  دانشگاه اصفهان ژنتيك مولكولي

 - 2 
 

 نوبت دوم  2741  دانشگاه تبريز ژنتيك مولكولي

 - 5 
 

 نوبت دوم  2742  دانشگاه تربيت مدرس مولكوليژنتيك 
 7  - محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري گياهي

 
 نوبت دوم  2743  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري ژنتيك مولكولي

 ژنتيك مولكولي  3 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  2744  خودگردان ارس در جلفا)

 ميكروبيولوژي -  2229

  - 4 
 

 روزانه  2745  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ميكروبيولوژي  3  - فقط زن  روزانه  2746

 2  - محل تحصيل پرديس علوم
 

 روزانه  2747  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي
 1  - شرايط در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  2748  تهران -شاهد دانشگاه  ميكروبيولوژي

 - 2 
 

 روزانه  2749  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي

 - 1 
 

 نوبت دوم  2750  دانشگاه اصفهان ميكروبيولوژي
 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 
 نوبت دوم  2751  دانشگاه تهران ميكروبيولوژي

 1  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  2752  تهران -دانشگاه شاهد  ميكروبيولوژي

 - 1 
 

 نوبت دوم  2753  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  2754  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ميكروبيولوژي

 بيوفيزيك - 2230

 روزانه  2755  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك  6 -  
 6  - مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيكمحل تحصيل 

 
 روزانه  2756  دانشگاه تهران بيوفيزيك

 - 2 
 

 نوبت دوم  2757  دانشگاه تربيت مدرس بيوفيزيك
 3  - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك

 
 نوبت دوم  2758  دانشگاه تهران بيوفيزيك

 زيست فنّاوري ميكروبي -  2231

  - 4 
 

 روزانه  2759  دانشگاه اصفهان ميكروبيزيست فناوري 
 4  - فقط زن

 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  زيست فناوري ميكروبي  روزانه  2760

 1  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  2761  تهران -دانشگاه شاهد  زيست فناوري ميكروبي

 - 5 
 

 روزانه  2762  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  زيست فناوري ميكروبي
 4  - پژوهش محور

 
 روزانه  2763  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران زيست فناوري ميكروبي

 1  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  2764  تهران -دانشگاه شاهد  زيست فناوري ميكروبي

 آمار -  2232

  - 7 
 

 روزانه  2765  دانشگاه اصفهان آمار

 روزانه  2766  دانشگاه بيرجند آمار  6 - 

 - 2 
 

 روزانه  2767  دانشگاه تبريز آمار
 2  - محل تحصيل پرديس علوم

 
 روزانه  2768  دانشگاه تهران آمار

 - 3 
 

 روزانه  2769  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  آمار

 - 4 
 

 روزانه  2770  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آمار

 - 5 
 

 روزانه  2771  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آمار

 - 7 
 

 روزانه  2772  دانشگاه شيراز آمار

 - 2 
 

 روزانه  2773  دانشگاه صنعتي اصفهان آمار

 - 2 
 

 روزانه  2774  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار

 - 3 
 

 روزانه  2775  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آمار

 - 7 
 

 روزانه  2776  دانشگاه فردوسي مشهد آمار

 - 2 
 

 روزانه  2777  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار

 - 4 
 

 روزانه  2778  دانشگاه يزد آمار

 - 2 
 

 روزانه  2779  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سنجيبيم

 - 1 
 

 نوبت دوم  2780  دانشگاه اصفهان آمار

 - 2 
 

 نوبت دوم  2781  دانشگاه تبريز آمار
 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 
 نوبت دوم  2782  دانشگاه تهران آمار

 - 1 
 

 نوبت دوم  2783  دانشگاه صنعتي شاهرود آمار

 - 2 
 

 نوبت دوم  2784  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار

 نوبت دوم  2785  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  سنجيبيم  1 - 

 - 5 
 

 آمار
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  2786  تحصيالت تكميلي تهران

 - 2 
 

 آمار
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  2787  خودگردان ارس در جلفا)

 - 2 
 

پرديس خودگردان  2788  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  آمار
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  2789  بابلسر -دانشگاه مازندران  آمار
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  38صفحه 
 

  رياضي محض - 2233
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 3 
 

 روزانه  2790  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي

 روزانه  2791  دانشگاه اراك  رياضي جبر 3 - 

 روزانه  2792  دانشگاه اصفهان  رياضي جبر 9 - 

 روزانه  2793  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي جبر 3 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   رياضي جبر 2 -   روزانه  2794

 روزانه  2795  دانشگاه تبريز  رياضي جبر 5 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 روزانه  2796  تهران -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه   رياضي جبر 2  - آموزش و پرورش

 روزانه  2797  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي جبر 6 - 

 روزانه  2798  دانشگاه تفرش  رياضي جبر 3 - 
 روزانه  2799  دانشگاه تهران  رياضي جبر 3  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  2800  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   رياضي جبر 5 - 
 روزانه  2801  تهران -دانشگاه خوارزمي   رياضي جبر 4  - تحصيل تهرانمحل 

 روزانه  2802  دانشگاه دامغان  رياضي جبر 6 - 

 روزانه  2803  دانشگاه زنجان  رياضي جبر 3 - 

 روزانه  2804  دانشگاه سمنان  رياضي جبر 7 - 

 روزانه  2805  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   رياضي جبر 7 - 

 روزانه  2806  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي جبر 4 - 

 روزانه  2807  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   رياضي جبر 5 - 

 روزانه  2808  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي جبر 3 - 

 روزانه  2809  دانشگاه شيراز  رياضي جبر 4 - 

 روزانه  2810  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي جبر 4 - 

 روزانه  2811  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   رياضي جبر 3 - 

 روزانه  2812  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   رياضي جبر 3 - 

 روزانه  2813  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي جبر 1 - 

 روزانه  2814  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي جبر 2 - 

 روزانه  2815  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي جبر 3 - 
 روزانه  2816  دانشگاه قم  رياضي جبر 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  2817  دانشگاه كاشان  رياضي جبر 8 - 

 روزانه  2818  سنندج -دانشگاه كردستان   رياضي جبر 5 - 

 روزانه  2819  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي جبر 3 - 

 روزانه  2820  خرم آباد -دانشگاه لرستان   رياضي جبر 2 - 

 روزانه  2821  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي جبر 3 - 

 روزانه  2822  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي جبر 10 - 

 روزانه  2823  دانشگاه مالير  رياضي جبر 3 - 

 روزانه  2824  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   رياضي جبر 2 - 

 روزانه  2825  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   رياضي جبر 3 - 

 روزانه  2826  دانشگاه ياسوج  رياضي جبر 4 - 

 روزانه  2827  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  رياضي جبر 2 -

 روزانه  2828  دانشگاه اراك  رياضي آناليز 1 - 

 روزانه  2829  دانشگاه اروميه  رياضي آناليز 3 - 

 روزانه  2830  دانشگاه اصفهان  رياضي آناليز 4 - 

 روزانه  2831  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي آناليز 2 - 

 روزانه  2832  دانشگاه بيرجند  رياضي آناليز 3 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   رياضي آناليز 2 -   روزانه  2833

 روزانه  2834  دانشگاه تبريز  رياضي آناليز 1 - 

 روزانه  2835  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي آناليز 5 - 
 روزانه  2836  دانشگاه تهران  رياضي آناليز 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  2837  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   رياضي آناليز 3 - 

 روزانه  2838  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   رياضي آناليز 3 - 
 روزانه  2839  تهران -دانشگاه خوارزمي   رياضي آناليز 4  - محل تحصيل تهران

 روزانه  2840  كرمانشاه -دانشگاه رازي   رياضي آناليز 8 - 

 روزانه  2841  دانشگاه زنجان  رياضي آناليز 5 - 

 روزانه  2842  دانشگاه سمنان  رياضي آناليز 3 - 

 روزانه  2843  زاهدان -و بلوچستان دانشگاه سيستان   رياضي آناليز 7 - 

 روزانه  2844  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   رياضي آناليز 5 - 

 روزانه  2845  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي آناليز 8 - 

 روزانه  2846  دانشگاه شيراز  رياضي آناليز 4 -

 روزانه  2847  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي آناليز 4 - 

 روزانه  2848  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   رياضي آناليز 4 - 

 روزانه  2849  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   رياضي آناليز 3 - 

 روزانه  2850  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي آناليز 5 - 

 روزانه  2851  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  رياضي آناليز 4 - 

 روزانه  2852  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي آناليز 5 - 

 روزانه  2853  دانشگاه فردوسي مشهد  رياضي آناليز 3 - 
 روزانه  2854  دانشگاه قم  رياضي آناليز 6  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  2855  دانشگاه كاشان  رياضي آناليز 2 - 

 روزانه  2856  سنندج - دانشگاه كردستان  رياضي آناليز 2 - 

 روزانه  2857  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي آناليز 5 - 

 روزانه  2858  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي آناليز 4 - 

 روزانه  2859  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي آناليز 7 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  39صفحه 
 

 رياضي محض - 2233 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته تحصيلينام  نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
 روزانه  2860  دانشگاه مراغه  رياضي آناليز 3 -

 روزانه  2861  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   رياضي آناليز 6 - 
 روزانه  2862  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   رياضي آناليز 5 -
 روزانه  2863  دانشگاه ياسوج  رياضي آناليز 4 -

 روزانه  2864  دانشگاه يزد  رياضي آناليز 3 - 
 روزانه  2865  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  رياضي آناليز 2 -

 روزانه  2866  دانشگاه اراك  رياضي هندسه (توپولوژي) 2 - 

 روزانه  2867  دانشگاه اروميه  رياضي هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه  2868  دانشگاه اصفهان  رياضي هندسه (توپولوژي) 3 -

 روزانه  2869  دانشگاه بناب  رياضي هندسه (توپولوژي) 3 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   رياضي هندسه (توپولوژي) 2 -   روزانه  2870
 روزانه  2871  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي هندسه (توپولوژي) 3 -

 روزانه  2872  دانشگاه تهران  رياضي هندسه (توپولوژي) 2  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  2873  دانشگاه زنجان  رياضي هندسه (توپولوژي) 3 - 
 روزانه  2874  دانشگاه سمنان  رياضي هندسه (توپولوژي) 2 -

 روزانه  2875  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي هندسه (توپولوژي) 1 - 

 روزانه  2876  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   رياضي هندسه (توپولوژي) 5 - 
 روزانه  2877  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   رياضي هندسه (توپولوژي) 4 -

 روزانه  2878  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي هندسه (توپولوژي) 8 - 
 روزانه  2879  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي هندسه (توپولوژي) 2 -
 روزانه  2880  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   رياضي هندسه (توپولوژي) 2 -

 روزانه  2881  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي هندسه (توپولوژي) 2 - 
 روزانه  2882  دانشگاه قم  رياضي هندسه (توپولوژي) 4  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  2883  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي هندسه (توپولوژي) 3 - 

 روزانه  2884  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي هندسه (توپولوژي) 1 - 
 روزانه  2885  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي هندسه (توپولوژي) 5 -

 روزانه  2886  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   رياضي هندسه (توپولوژي) 1 - 

 روزانه  2887  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   رياضي هندسه (توپولوژي) 3 - 
 روزانه  2888  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  رياضي هندسه (توپولوژي) 2 -

 روزانه 5503  تهران –دانشگاه عالمه طباطبايي   رياضي   4 - 

 نوبت دوم  2889  دانشگاه اراك  رياضي جبر 2 - 
 نوبت دوم  2890  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   رياضي جبر 1 -

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   رياضي جبر 1 -   نوبت دوم  2891

 نوبت دوم  2892  دانشگاه تبريز  رياضي جبر 3 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 نوبت دوم  2893  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضي جبر 2  - آموزش و پرورش

 نوبت دوم  2894  دانشگاه تهران  رياضي جبر 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  2895  دانشگاه سمنان  رياضي جبر 3 - 
 نوبت دوم  2896  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي جبر 2 -

 نوبت دوم  2897  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   رياضي جبر 1 - 

 نوبت دوم  2898  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   رياضي جبر 3 - 
 نوبت دوم  2899  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي جبر 1 -

 نوبت دوم  2900  دانشگاه كاشان  رياضي جبر 4 - 
 نوبت دوم  2901  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي جبر 3 -
 نوبت دوم  2902  دانشگاه ياسوج  رياضي جبر 1 -

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   رياضي آناليز 1 -   نوبت دوم  2903
 نوبت دوم  2904  دانشگاه تبريز  رياضي آناليز 1 -

 نوبت دوم  2905  دانشگاه تهران  رياضي آناليز 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  2906  دانشگاه سمنان  رياضي آناليز 1 - 
 نوبت دوم  2907  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   رياضي آناليز 2 -

 نوبت دوم  2908  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي آناليز 1 - 

 نوبت دوم  2909  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي آناليز 1 - 
 نوبت دوم  2910  دانشگاه كاشان  رياضي آناليز 1 -

 نوبت دوم  2911  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي آناليز 4 - 

 نوبت دوم  2912  دانشگاه مراغه  رياضي آناليز 1 - 
 نوبت دوم  2913  دانشگاه ياسوج  رياضي آناليز 1 -

 نوبت دوم  2914  دانشگاه يزد  رياضي آناليز 1 - 

 نوبت دوم  2915  دانشگاه اراك  رياضي هندسه (توپولوژي) 1 - 
قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   رياضي هندسه (توپولوژي) 1 -  نوبت دوم  2916

 نوبت دوم  2917  دانشگاه تهران  رياضي هندسه (توپولوژي) 1  - محل تحصيل پرديس علوم
 نوبت دوم  2918  دانشگاه سمنان  رياضي هندسه (توپولوژي) 1 -
 نوبت دوم  2919  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي هندسه (توپولوژي) 1 -

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        رياضي جبر 3 - 
 پيام نور  2920  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   رياضي آناليز 5 - 
 پيام نور  2921  مركز تبريز

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        رياضي آناليز 3 - 
 پيام نور  2922  تحصيالت تكميلي تهران

مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   رياضي آناليز 5 -  پيام نور  2923

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        رياضي هندسه (توپولوژي) 3 - 
 پيام نور  2924  تحصيالت تكميلي تهران

ــرديس    رياضي جبر 5 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  2925  خودگردان ارس در جلفا)
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  40صفحه 
 

 رياضي محض - 2233 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
پرديس خودگردان  2926  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي جبر 4  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 

پرديس خودگردان  2927  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي جبر 2 - 
پرديس خودگردان  2928  دانشگاه كاشان  رياضي جبر 4 - 

پرديس خودگردان  2929  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي جبر 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2930  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي جبر 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  2931  دانشگاه اصفهان  رياضي آناليز 1 - 

ــرديس    رياضي آناليز 1 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
خودگردانپرديس   2932  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  2933  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي آناليز 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2934  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي آناليز 2 - 
پرديس خودگردان  2935  دانشگاه كاشان  رياضي آناليز 1 - 

پرديس خودگردان  2936  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي آناليز 1  - خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس
پرديس خودگردان  2937  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي آناليز 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  2938  زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و   رياضي هندسه (توپولوژي) 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  2939  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي هندسه (توپولوژي) 2 - 
پرديس خودگردان  2940  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي هندسه (توپولوژي) 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 رياضي كاربردي - 2234

  - 3 
 

 روزانه  2941  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  رياضي كاربردي

 - 3 
 

 روزانه  2942  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي
 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 
 روزانه  2943  دانشگاه تهران رياضي كاربردي

 - 4 
 

 روزانه  2944  دانشگاه زنجان رياضي كاربردي
 8  - شرايط در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  2945  تهران -دانشگاه شاهد  كاربرديرياضي 

 روزانه  2946  دانشگاه شهركرد رياضي كاربردي 4 -

 - 3 
 

 روزانه  2947  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  رياضي كاربردي

 - 2 
 

 روزانه  2948  دانشگاه شيراز رياضي كاربردي

 - 2 
 

 روزانه  2949  دانشگاه صنعتي اصفهان رياضي كاربردي

 - 9 
 

 روزانه  2950  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي كاربردي

 - 10 
 

 روزانه  2951  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  رياضي كاربردي

 - 3 
 

 روزانه  2952  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  رياضي كاربردي

 روزانه  2953  دانشگاه مراغه رياضي كاربردي  8 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   كاربرديرياضي  آناليز عددي 3  - فقط زن  روزانه  2954

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   رياضي كاربردي آناليز عددي 2 -   روزانه  2955

 روزانه  2956  دانشگاه تبريز  رياضي كاربردي آناليز عددي 9 - 

ــگاه تحصــيالت    رياضي كاربردي آناليز عددي 1 -  ــي صــنعتي و  دانش تكميل
 روزانه  2957  فنّاوري پيشرفته كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  
 روزانه  2958  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   رياضي كاربردي آناليز عددي 2  - آموزش و پرورش

 روزانه  2959  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   رياضي كاربردي آناليز عددي 4 - 
 روزانه  2960  تهران -دانشگاه خوارزمي   رياضي كاربردي آناليز عددي 4  - محل تحصيل تهران

 روزانه  2961  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي آناليز عددي 4 - 

 روزانه  2962  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   رياضي كاربردي آناليز عددي 7 - 

 روزانه  2963  دانشگاه شهركرد  رياضي كاربردي آناليز عددي 1 -

 روزانه  2964  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   رياضي كاربردي آناليز عددي 3 - 

 روزانه  2965  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي كاربردي آناليز عددي 4 - 

 روزانه  2966  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي كاربردي آناليز عددي 4 - 

 روزانه  2967  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   رياضي كاربردي آناليز عددي 4 - 

 روزانه  2968  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي كاربردي آناليز عددي 1 - 

 روزانه  2969  دانشگاه صنعتي شيراز  رياضي كاربردي آناليز عددي 2 - 

 روزانه  2970  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و   رياضي كاربردي آناليز عددي 3 - 
 روزانه  2971  دانشگاه قم  رياضي كاربردي آناليز عددي 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  2972  دانشگاه كاشان  رياضي كاربردي آناليز عددي 4 - 

 روزانه  2973  سنندج -دانشگاه كردستان   رياضي كاربردي آناليز عددي 3 - 

 روزانه  2974  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي كاربردي آناليز عددي 4 - 

 روزانه  2975  خرم آباد -دانشگاه لرستان   رياضي كاربردي آناليز عددي 2 - 

 روزانه  2976  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي آناليز عددي 5 - 

 روزانه  2977  دانشگاه مالير  رياضي كاربردي آناليز عددي 3 - 

 روزانه  2978  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   رياضي كاربردي عددي آناليز 5 - 

 روزانه  2979 دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  رياضي كاربردي آناليز عددي 1 - 

 روزانه  2980  دانشگاه اصفهان  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 - 

 روزانه  2981  كرمانشاه - دانشگاه رازي  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 - 

 روزانه  2982  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 5 - 

 روزانه  2983  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - 

 روزانه  2984  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 6 - 

 روزانه  2985  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي كاربردي در عمليات تحقيق 1 - 

 روزانه  2986  دانشگاه صنعتي شيراز  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 5 - 

 روزانه  2987  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - 

 روزانه  2988  فردوسي مشهددانشگاه   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 3 - 
 روزانه  2989  دانشگاه قم  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  2990  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 4 - 

 روزانه  2991  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - 
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 رياضي كاربردي - 2234 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  2992 دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2 - 

 - 1 
 

 نوبت دوم  2993  دانشگاه تربيت مدرس رياضي كاربردي
 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 
 نوبت دوم  2994  دانشگاه تهران رياضي كاربردي

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 نوبت دوم  2995  تهران -دانشگاه شاهد  رياضي كاربردي
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   رياضي كاربردي آناليز عددي 1  - فقط زن  نوبت دوم  2996

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   رياضي كاربردي آناليز عددي 2 -   نوبت دوم  2997

 نوبت دوم  2998  دانشگاه تبريز  رياضي كاربردي آناليز عددي 9 -
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 نوبت دوم  2999  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   كاربرديرياضي  آناليز عددي 2  - آموزش و پرورش

 نوبت دوم  3000  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي آناليز عددي 2 - 

 نوبت دوم  3001  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي كاربردي آناليز عددي 2 - 

 نوبت دوم  3002  تهران- طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين   رياضي كاربردي آناليز عددي 1 - 

 نوبت دوم  3003  دانشگاه صنعتي شاهرود  رياضي كاربردي آناليز عددي 1 -

 نوبت دوم  3004  دانشگاه كاشان  رياضي كاربردي آناليز عددي 3 - 

 نوبت دوم  3005  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي آناليز عددي 4 - 

 نوبت دوم  3006  دانشگاه سمنان  كاربرديرياضي  تحقيق در عمليات 4 - 

 نوبت دوم  3007  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - 

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 3 - 
 پيام نور  3008  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان خراسـان رضـوي     رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 5 - 
 پيام نور  3009  مركز مشهد

ــرديس    رياضي كاربردي آناليز عددي 9 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3010  خودگردان ارس در جلفا)

خودگردانپرديس   3011  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي آناليز عددي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3012  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   رياضي كاربردي آناليز عددي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3013  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي كاربردي آناليز عددي 1 -
پرديس خودگردان  3014  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي آناليز عددي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3015  دانشگاه سمنان  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3016  دانشگاه صنعتي شيراز  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1 - 
پرديس خودگردان  3017  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   رياضي كاربردي عملياتتحقيق در  1 - 

محــل تحصــيل  -توضـيحات در انتهــاي دفترچــه  
پرديس خودگردان  3018  دانشگاه قم  رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 2  - پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3019  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3020  بابلسر -دانشگاه مازندران   رياضي كاربردي تحقيق در عمليات 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 فيزيك دريا -  2235

  - 3 
 

 روزانه  3021  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فيزيك دريا

 - 4 
 

 روزانه  3022  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا

 - 2 
 

 نوبت دوم  3023  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا
ــرديس خــودگردان شــماره دو   محــل تحصــيل پ

 3  - بندرعباس
 

پرديس خودگردان  3024  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا

 شناسي دريازيست -  2236

ـكده      شناسي دريازيست دريا جانوران 3 -   ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  3025  منابع طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه  3026  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شناسي دريازيست جانوران دريا 4 - 

 روزانه  3027  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  شناسي دريازيست جانوران دريا 3 - 

 روزانه  3028  رشت -دانشگاه گيالن   شناسي دريازيست جانوران دريا 2 - 

 روزانه  3029  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   شناسي دريازيست جانوران دريا 5 - 

 روزانه  3030  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  شناسي دريازيست شناسي دريابوم 3 - 

 نوبت دوم  3031  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شناسي دريازيست جانوران دريا 1 - 

 نوبت دوم  3032  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   شناسي دريازيست جانوران دريا 2 - 

 علوم و فنّاوري نانو ـ نانوفيزيك -  2237

ـ نانوفيزيك نانو فتونيك 3 -    روزانه  3033  دانشگاه زنجان  علوم و فناوري نانو 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

ـ نانوفيزيك نانو فتونيك 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد.  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    علوم و فنّاوري نانو 
 روزانه  3034  شاهين شهر اصفهان)

ـ نانوفيزيك نانو ساختارها 4 -   روزانه  3035  دانشگاه دامغان  علوم و فناوري نانو 

ـ نانوفيزيك نانو ساختارها 4 -   روزانه  3036  دانشگاه زنجان  علوم و فناوري نانو 

ـ نانوفيزيك نانو ساختارها 4 -   روزانه  3037  دانشگاه صنعتي شاهرود  علوم و فناوري نانو 
ـ  نانو ساختارها 2  - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو  روزانه  3038  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   نانوفيزيكعلوم و فناوري نانو 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
ـ نانوفيزيك نانو ساختارها 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد.  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    علوم و فنّاوري نانو 

 روزانه  3039  شاهين شهر اصفهان)

ـ نانوفيزيك ساختارهانانو  3 -   روزانه  3040  دانشگاه كاشان  علوم و فناوري نانو 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

ـ نانوفيزيك نانو فتونيك 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد.  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    علوم و فنّاوري نانو 
 دومنوبت   3041  شاهين شهر اصفهان)

ـ نانوفيزيك نانو ساختارها 2 -   نوبت دوم  3042  دانشگاه صنعتي شاهرود  علوم و فناوري نانو 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

ـ نانوفيزيك نانو ساختارها 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد.  دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    علوم و فنّاوري نانو 
 نوبت دوم  3043  شاهين شهر اصفهان)

ـ نانوفيزيك نانو ساختارها 2 -   نوبت دوم  3044  دانشگاه كاشان  علوم و فناوري نانو 
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  فيزيك – 2238
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  3045  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك  8 -  

 روزانه  3046  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك  15 - 

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   روزانه  3047  دانشگاه اراك  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   روزانه  3048  دانشگاه اروميه  فيزيك

هانظريه ميدانذرات بنيادي و  1 -   روزانه  3049  دانشگاه تبريز  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -   روزانه  3050  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيك
هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 3  - محل تحصيل پرديس علوم  روزانه  3051  دانشگاه تهران  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 -   روزانه  3052  سمناندانشگاه   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   روزانه  3053  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   روزانه  3054  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -   روزانه  3055  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 4 -   روزانه  3056  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -   روزانه  3057  دانشگاه شيراز  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -   روزانه  3058  دانشگاه صنعتي اروميه  فيزيك

هانظريه ميدان ذرات بنيادي و 3 -   روزانه  3059  دانشگاه صنعتي اصفهان  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -   روزانه  3060  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -   روزانه  3061  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 -   روزانه  3062  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   روزانه  3063  سنندج -دانشگاه كردستان   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   روزانه  3064  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -   روزانه  3065  خرم آباد -دانشگاه لرستان   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 3 -   روزانه  3066  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 6 -   روزانه  3067  دانشگاه يزد  فيزيك

 روزانه  3068  دانشگاه اروميه  فيزيك اپتيك و ليزر 3 - 

 روزانه  3069  دانشگاه اصفهان  فيزيك اپتيك و ليزر 11 - 

 روزانه  3070  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فيزيك اپتيك و ليزر 2 - 

 روزانه  3071  دانشگاه تبريز  فيزيك اپتيك و ليزر 3 - 

ــي صــنعتي و      فيزيك اپتيك و ليزر 1 -  ــگاه تحصــيالت تكميل دانش
 روزانه  3072  فنّاوري پيشرفته كرمان

 روزانه  3073  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيك اپتيك و ليزر 3 - 
 روزانه  3074  دانشگاه تهران  فيزيك اپتيك و ليزر 2  - محل تحصيل پرديس علوم

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 روزانه  3075  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   فيزيك اپتيك و ليزر 5  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 روزانه  3076  دانشگاه زنجان  فيزيك ليزراپتيك و  6 - 

 روزانه  3077  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك اپتيك و ليزر 5 - 

 روزانه  3078  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك اپتيك و ليزر 2 - 

 روزانه  3079  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فيزيك اپتيك و ليزر 3 - 

 روزانه  3080  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك اپتيك و ليزر 7 - 

 روزانه  3081  دانشگاه شيراز  فيزيك اپتيك و ليزر 3 - 

 روزانه  3082  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   فيزيك اپتيك و ليزر 2 - 

 روزانه  3083  دانشگاه كاشان  فيزيك اپتيك و ليزر 2 - 

 روزانه  3084  رشت -گيالن دانشگاه   فيزيك اپتيك و ليزر 2 - 

 روزانه  3085  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   فيزيك اپتيك و ليزر 5 - 

 روزانه  3086  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  فيزيك اپتيك و ليزر 10 - 

 روزانه  3087  دانشگاه تبريز  فيزيك فيزيك پالسما 3 - 

ــگاه   فيزيك فيزيك پالسما 1 -  ــي صــنعتي و   دانش تحصــيالت تكميل
 روزانه  3088  فنّاوري پيشرفته كرمان

 روزانه  3089  دانشگاه تهران  فيزيك فيزيك پالسما 3  - محل تحصيل پرديس علوم
 روزانه  3090  تهران -دانشگاه خوارزمي   فيزيك فيزيك پالسما 3  - محل تحصيل تهران

 روزانه  3091  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك فيزيك پالسما 2 - 

 روزانه  3092  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك فيزيك پالسما 3 - 

 روزانه  3093  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   فيزيك فيزيك پالسما 1 - 

 روزانه  3094  دانشگاه كاشان  فيزيك فيزيك پالسما 2 - 

 روزانه  3095  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك فيزيك پالسما 1 - 

 روزانه  3096  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك فيزيك پالسما 3 - 

هاي پيچيدهفيزيك آماري و سامانه 2 -   روزانه  3097  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك

 روزانه  3098  دانشگاه اراك  فيزيك فيزيك ماده چگال 5 - 

 روزانه  3099  دانشگاه اروميه  فيزيك فيزيك ماده چگال 2 - 

 روزانه  3100  دانشگاه اصفهان  فيزيك فيزيك ماده چگال 8 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   فيزيك فيزيك ماده چگال 2  - فقط زن  روزانه  3101

 روزانه  3102  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فيزيك فيزيك ماده چگال 1 - 

 روزانه  3103  دانشگاه بيرجند  فيزيك فيزيك ماده چگال 3 - 

 روزانه  3104  دانشگاه تبريز  فيزيك فيزيك ماده چگال 3 - 

 روزانه  3105  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيك فيزيك ماده چگال 4 - 
 روزانه  3106  دانشگاه تهران  فيزيك فيزيك ماده چگال 6  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  3107  دانشگاه دامغان  فيزيك فيزيك ماده چگال 4 - 

 روزانه  3108  دانشگاه زنجان  فيزيك فيزيك ماده چگال 5 - 

 روزانه  3109  دانشگاه سمنان  فيزيك فيزيك ماده چگال 10 - 

 روزانه  3110  دانشگاه شهركرد  فيزيك فيزيك ماده چگال 3 - 

 روزانه  3111  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك فيزيك ماده چگال 2 - 

 روزانه  3112  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك فيزيك ماده چگال 3 - 
 روزانه  3113  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فيزيك فيزيك ماده چگال 6 -

 روزانه  3114  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك فيزيك ماده چگال 4 - 

 روزانه  3115  دانشگاه شيراز  فيزيك فيزيك ماده چگال 5 - 

 روزانه  3116  دانشگاه صنعتي اصفهان  فيزيك چگالفيزيك ماده  7 - 

 روزانه  3117  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   فيزيك فيزيك ماده چگال 8 - 

 روزانه  3118  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   فيزيك فيزيك ماده چگال 2 - 

 روزانه  3119  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   فيزيك فيزيك ماده چگال 6 - 

 روزانه  3120  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك فيزيك ماده چگال 5 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  43صفحه 
 

 فيزيك – 2238 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
 روزانه  3121  دانشگاه قم  فيزيك چگالفيزيك ماده  5  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  3122  دانشگاه كاشان  فيزيك فيزيك ماده چگال 5 - 

 روزانه  3123  سنندج -دانشگاه كردستان   فيزيك فيزيك ماده چگال 7 - 

 روزانه  3124  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك فيزيك ماده چگال 8 - 

 روزانه  3125  خرم آباد -دانشگاه لرستان   فيزيك فيزيك ماده چگال 2 - 

 روزانه  3126  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك فيزيك ماده چگال 5 - 

 روزانه  3127  دانشگاه مالير  فيزيك فيزيك ماده چگال 8 - 

 روزانه  3128  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   فيزيك فيزيك ماده چگال 5 - 

 روزانه  3129  دانشگاه ياسوج  فيزيك فيزيك ماده چگال 9 - 

 روزانه  3130  دانشگاه يزد  فيزيك فيزيك ماده چگال 2 - 

 روزانه  3131  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  فيزيك فيزيك ماده چگال 10 - 

 روزانه  3132  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 2 - 

 روزانه  3133  تبريزدانشگاه   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 1 - 
 روزانه  3134  دانشگاه تهران  فيزيك گرانش و كيهان شناسي 5  - محل تحصيل پرديس علوم

 روزانه  3135 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 3 - 

 روزانه  3136  دانشگاه سمنان  فيزيك گرانش و كيهان شناسي 2 - 

 روزانه  3137  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك كيهان شناسيگرانش و  1 - 

 روزانه  3138  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 4 - 

 روزانه  3139  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 3 - 

 روزانه  3140  دانشگاه شيراز  فيزيك گرانش و كيهان شناسي 2 - 

 روزانه  3141  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 3 - 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)   فيزيك نجوم و اخترفيزيك 1  - فقط زن  روزانه  3142

 روزانه  3143  دانشگاه تبريز  فيزيك نجوم و اخترفيزيك 2 - 

 روزانه  3144 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي   فيزيك نجوم و اخترفيزيك 1 - 

 روزانه  3145  دانشگاه زنجان  فيزيك نجوم و اخترفيزيك 5 - 

 روزانه  3146  دانشگاه سمنان  فيزيك نجوم و اخترفيزيك 2 - 

 روزانه  3147  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك نجوم و اخترفيزيك 3 - 

 روزانه  3148  دانشگاه شيراز  فيزيك نجوم و اخترفيزيك 2 - 

 روزانه  3149  سنندج -دانشگاه كردستان   فيزيك نجوم و اخترفيزيك 5 - 

 روزانه  3150  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك نجوم و اخترفيزيك 2 - 

ــه     فيزيك نجوم و اخترفيزيك 2 -  ــوم پاي دانشــگاه تحصــيالت تكميلــي عل
 روزانه  3151  زنجان

 روزانه  3152  دانشگاه اراك  فيزيك ايهستهفيزيك  4 - 

 روزانه  3153  دانشگاه اروميه  فيزيك ايفيزيك هسته 1 - 

 روزانه  3154  دانشگاه بيرجند  فيزيك ايفيزيك هسته 3 - 

 روزانه  3155  دانشگاه تبريز  فيزيك ايفيزيك هسته 4 - 
 روزانه  3156  دانشگاه تهران  فيزيك ايفيزيك هسته 3  - محل تحصيل پرديس علوم

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 روزانه  3157  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   فيزيك ايفيزيك هسته 5  -

 روزانه  3158  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   فيزيك ايفيزيك هسته 3 - 

 روزانه  3159  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   فيزيك ايهستهفيزيك  3 - 

 روزانه  3160  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك ايفيزيك هسته 2 - 

 روزانه  3161  دانشگاه صنعتي اصفهان  فيزيك ايفيزيك هسته 2 - 

 روزانه  3162  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   فيزيك ايفيزيك هسته 4 - 

 روزانه  3163  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   فيزيك ايفيزيك هسته 2 - 

 روزانه  3164  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك ايفيزيك هسته 5 - 

 روزانه  3165  دانشگاه فردوسي مشهد  فيزيك ايفيزيك هسته 3 - 

 روزانه  3166  دانشگاه كاشان  فيزيك ايفيزيك هسته 3 - 

 روزانه  3167  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك ايفيزيك هسته 4 - 

 روزانه  3168  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك ايفيزيك هسته 8 - 

 روزانه  3169  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيك ايفيزيك هسته 2 - 

 روزانه  3170  دانشگاه يزد  فيزيك ايفيزيك هسته 3 - 

 نوبت دوم  3171  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه  فيزيك  3 - 

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -   نوبت دوم  3172  دانشگاه تبريز  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -   نوبت دوم  3173  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيك
هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 1  - محل تحصيل پرديس علوم  نوبت دوم  3174  دانشگاه تهران  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   نوبت دوم  3175  دانشگاه سمنان  فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 1 -   نوبت دوم  3176  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2 -   نوبت دوم  3177  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك

هابنيادي و نظريه ميدانذرات  1 -   نوبت دوم  3178  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيك

 نوبت دوم  3179  دانشگاه تبريز  فيزيك اپتيك و ليزر 2 - 

 نوبت دوم  3180  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيك اپتيك و ليزر 1 - 
 دومنوبت   3181  دانشگاه تهران  فيزيك اپتيك و ليزر 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  3182  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك اپتيك و ليزر 3 -

 نوبت دوم  3183  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك اپتيك و ليزر 1 - 

 نوبت دوم  3184  دانشگاه كاشان  فيزيك اپتيك و ليزر 1 - 

 نوبت دوم  3185  دانشگاه تبريز  فيزيك فيزيك پالسما 2 - 
 نوبت دوم  3186  دانشگاه تهران  فيزيك فيزيك پالسما 1  - پرديس علوممحل تحصيل 

 نوبت دوم  3187  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك فيزيك پالسما 1 -

 نوبت دوم  3188  دانشگاه كاشان  فيزيك فيزيك پالسما 1 -

 نوبت دوم  3189  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك فيزيك پالسما 2 - 

هاي پيچيدهفيزيك آماري و سامانه 1 -   نوبت دوم  3190  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك

 نوبت دوم  3191  دانشگاه اراك  فيزيك فيزيك ماده چگال 1 -

 نوبت دوم  3192  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فيزيك فيزيك ماده چگال 1 -

 دومنوبت   3193  دانشگاه تبريز  فيزيك فيزيك ماده چگال 2 -
 نوبت دوم  3194  دانشگاه تهران  فيزيك فيزيك ماده چگال 1  - محل تحصيل پرديس علوم
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 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  3195  دانشگاه سمنان  فيزيك فيزيك ماده چگال 2 - 

 نوبت دوم  3196  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك فيزيك ماده چگال 1 - 

 نوبت دوم  3197  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك فيزيك ماده چگال 1 - 

 نوبت دوم  3198  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   فيزيك فيزيك ماده چگال 2 - 

 نوبت دوم  3199  دانشگاه كاشان  فيزيك فيزيك ماده چگال 3 - 

 نوبت دوم  3200  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك فيزيك ماده چگال 3 - 

 نوبت دوم  3201  دانشگاه ياسوج  فيزيك فيزيك ماده چگال 1 - 
 نوبت دوم  3202  دانشگاه تهران  فيزيك گرانش و كيهان شناسي 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  3203  دانشگاه سمنان  فيزيك گرانش و كيهان شناسي 1 - 

 نوبت دوم  3204  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 1 - 

 نوبت دوم  3205  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 1 - 

 نوبت دوم  3206  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 2 - 

 نوبت دوم  3207  دانشگاه تبريز  فيزيك نجوم و اخترفيزيك 1 - 

 نوبت دوم  3208  دانشگاه سمنان  فيزيك نجوم و اخترفيزيك 1 - 

 نوبت دوم  3209  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فيزيك نجوم و اخترفيزيك 2 - 

 نوبت دوم  3210  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك نجوم و اخترفيزيك 1 - 

 نوبت دوم  3211  دانشگاه اراك  فيزيك ايفيزيك هسته 1 - 

 نوبت دوم  3212  دانشگاه تبريز  فيزيك ايفيزيك هسته 3 - 
 نوبت دوم  3213  دانشگاه تهران  فيزيك ايفيزيك هسته 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 نوبت دوم  3214  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك ايفيزيك هسته 3 - 

 نوبت دوم  3215  دانشگاه كاشان  فيزيك ايفيزيك هسته 2 - 

 نوبت دوم  3216  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك ايفيزيك هسته 4 - 

 نوبت دوم  3217  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   فيزيك ايفيزيك هسته 1 - 

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 5 -   پيام نور  3218  مركز شيراز - استان فارس  دانشگاه پيام نور  فيزيك

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        فيزيك ايفيزيك هسته 5 - 
 پيام نور  3219  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان خراسـان رضـوي     فيزيك ايفيزيك هسته 5 - 
 پيام نور  3220  مركز مشهد

 غيرانتفاعي  3221  مشهد -دانشگاه غير انتفاعي خيام   فيزيك نجوم و اخترفيزيك 4 - 

پرديس خودگردان  3222  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك  2 - 
هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3223  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك

هاذرات بنيادي و نظريه ميدان 2  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس  پرديس خودگردان  3224  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك
پرديس خودگردان  3225  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك اپتيك و ليزر 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3226  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   فيزيك اپتيك و ليزر 2 - 
پرديس خودگردان  3227  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   فيزيك اپتيك و ليزر 1 - 
پرديس خودگردان  3228  دانشگاه كاشان  فيزيك اپتيك و ليزر 1 - 

خودگردانپرديس   3229  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك اپتيك و ليزر 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3230  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك فيزيك پالسما 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3231  دانشگاه كاشان  فيزيك فيزيك پالسما 1 - 
پرديس خودگردان  3232  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك فيزيك پالسما 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3233  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك فيزيك پالسما 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
هاي پيچيدهفيزيك آماري و سامانه 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3234  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك

پرديس خودگردان  3235  دانشگاه اروميه  فيزيك ماده چگالفيزيك  2 - 
پرديس خودگردان  3236  دانشگاه تبريز  فيزيك فيزيك ماده چگال 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

خودگردانپرديس   3237  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك فيزيك ماده چگال 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3238  دانشگاه كاشان  فيزيك فيزيك ماده چگال 3 - 

پرديس خودگردان  3239  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك فيزيك ماده چگال 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3240  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك فيزيك ماده چگال 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3241  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3242  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك گرانش و كيهان شناسي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3243  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك نجوم و اخترفيزيك 1  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
پرديس خودگردان  3244  دانشگاه صنعتي شاهرود  فيزيك ايفيزيك هسته 5 - 
پرديس خودگردان  3245  دانشگاه كاشان  فيزيك ايفيزيك هسته 2 - 

پرديس خودگردان  3246  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيك ايفيزيك هسته 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3247  بابلسر -دانشگاه مازندران   فيزيك ايفيزيك هسته 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

  فتونيك – 2239
 روزانه  3248  دانشگاه بناب فتونيك  3 -  

 روزانه  3249  دانشگاه تبريز فتونيك  6 - 

 روزانه  3250  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فتونيك  5 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

 فتونيك  3  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل  

 روزانه  3251  شاهين شهر اصفهان)

 روزانه  3252  سنندج -دانشگاه كردستان  فتونيك  3 - 

 روزانه  3253  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي پالسما  3 - 

 نوبت دوم  3254  دانشگاه تبريز فتونيك  4 - 

 نوبت دوم  3255  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فتونيك  2 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

 فتونيك  2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل  

 نوبت دوم  3256  شاهين شهر اصفهان)

 نوبت دوم  3257  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مهندسي پالسما  1 - 

 فتونيك  6 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  3258  خودگردان ارس در جلفا)
پرديس خودگردان  3259  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فتونيك  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 شناسيژئوفيزيك ـ لرزه -  2240
 روزانه  3260  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك لرزه شناسي 3  -  محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك
 نوبت دوم  3261  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك لرزه شناسي 1  - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )علوم پايهها (جدول كدرشته محل  45صفحه 
 

  شناسيزلزله ژئوفيزيك ـ -  2241
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  3262  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك زلزله شناسي 3  -  محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك

 روزانه  3263 المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهپژوهشگاه بين   ژئوفيزيك زلزله شناسي 4 - 

 روزانه  3264  دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان  ژئوفيزيك زلزله شناسي 2 - 
 نوبت دوم  3265  دانشگاه تهران  ژئوفيزيك زلزله شناسي 2  - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك

 سنجيژئوفيزيك ـ گراني - 2243

ــه     ژئوفيزيك سنجيگراني 1 -   ــوم پاي دانشــگاه تحصــيالت تكميلــي عل
 روزانه  3266  زنجان

 علوم و فنّاوري نانو ـ نانوشيمي -  2244

 روزانه  3267  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  علوم و فناوري نانو ـ نانوشيمي نانوشيمي نظري 6 -  

 روزانه  3268  كرمانشاه -دانشگاه رازي  علوم و فناوري نانو ـ نانوشيمي نانومواد معدني 5 - 
 روزانه  3269  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم و فناوري نانو ـ نانوشيمي نانومواد معدني 1  - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو -

 روزانه  3270  دانشگاه كاشان علوم و فناوري نانو ـ نانوشيمي نانومواد معدني 5 - 

 روزانه  3271  سنندج -دانشگاه كردستان  فناوري نانو ـ نانوشيمي علوم و نانومواد معدني 6 - 

 نوبت دوم  3272  دانشگاه كاشان علوم و فناوري نانو ـ نانوشيمي نانومواد معدني 3 - 

 ريززيست فنّاوري - 2245

  - 3 
 

 روزانه  3273  دانشگاه اصفهان ريززيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي)

 روزانه  3274  دانشگاه تربيت مدرس (نانو بيوتكنولوژي)ريززيست فناوري  5 -
 3  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 
 روزانه  3275  دانشگاه تهران ريززيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي)

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 5  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 
 روزانه  3276  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )  فنّاوري (نانو بيوتكنولوژي)ريززيست 

 - 3 
 

 نوبت دوم  3277  دانشگاه تربيت مدرس ريززيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي)
 1  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 
 نوبت دوم  3278  دانشگاه تهران ريززيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي)

 بيوانفورماتيك - 2246
 3  -  محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك

 
 روزانه  3279  دانشگاه تهران بيوانفورماتيك

 - 2 
 

 روزانه  3280  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوانفورماتيك
 1  - محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك

 
 دومنوبت   3281  دانشگاه تهران بيوانفورماتيك

 - 1 
 

 نوبت دوم  3282  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوانفورماتيك

 علوم كامپيوتر -  2247

  - 1 
 

 روزانه  3283  دانشگاه تبريز علوم كامپيوتر
 2  - محل تحصيل پرديس علوم

 
 روزانه  3284  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر

 - 2 
 

 روزانه  3285  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر

 - 10 
 

 روزانه  3286  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر

 - 2 
 

 روزانه  3287  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  علوم كامپيوتر

محاسبات نرم و هوش مصنوعي 2 -   روزانه  3288  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   علوم كامپيوتر
 روزانه 5497  دامغان دانشگاه  علوم كامپيوتر  محاسبات علمي 4 - 

 - 1 
 

 نوبت دوم  3289  دانشگاه تبريز علوم كامپيوتر
 1  - محل تحصيل پرديس علوم

 
 نوبت دوم  3290  دانشگاه تهران علوم كامپيوتر

 - 1 
 

 نوبت دوم  3291  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  علوم كامپيوتر

 - 1 
 

پرديس خودگردان  3292  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  علوم كامپيوتر
محاسبات نرم و هوش مصنوعي 2 -  پرديس خودگردان  3293  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   علوم كامپيوتر

 علوم شناختي -  2248

  - 3 
 

ـ مدل سازي شناختيعلوم شناختي   روزانه  3294  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
 

 روزانه  3295  دانشگاه تربيت مدرس علوم شناختي ـ زبان شناسي

ـ علوم اعصاب شناختي مغز و شناخت 2 -   روزانه  3296  دانشگاه تبريز علوم شناختي 

ـ علوم اعصاب شناختي مغز و شناخت 3 -   روزانه  3297  دانشگاه فردوسي مشهد علوم شناختي 

 روزانه  3298  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شناسيعلوم شناختي ـ روان شناسي شناختيروان 3 -
 روزانه 5531  دانشگاه فردوسي مشهد  شناسيعلوم شناختي ـ روان شناسي شناختيروان 3 - 

 - 1 
 

ـ مدل سازي شناختيعلوم شناختي   نوبت دوم  3299  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

ـ علوم اعصاب شناختي مغز و شناخت 1 -   نوبت دوم  3300  دانشگاه تبريز علوم شناختي 

ـ علوم اعصاب شناختي شناخت مغز و 1 -   نوبت دوم  3301  دانشگاه فردوسي مشهد علوم شناختي 

 نوبت دوم  3302  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   شناسيعلوم شناختي ـ روان شناسي شناختيروان 1 - 
  نوبت دوم  5532  دانشگاه فردوسي مشهد  شناسيعلوم شناختي ـ روان شناسي شناختيروان 1 - 
ـ مدل  7 -  سازي شناختيعلوم شناختي   غيرانتفاعي  3303  تهران -موسسه غير انتفاعي علوم شناختي 

 - 7 
 

 غيرانتفاعي  3304  تهران -موسسه غير انتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي ـ زبان شناسي

ـ علوم اعصاب شناختي مغز و شناخت 7 -   غيرانتفاعي  3305  تهران -موسسه غير انتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي 

ـ علوم اعصاب شناختي رايانش و هوش مصنوعي 7 -   غيرانتفاعي  3306  تهران -موسسه غير انتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي 

 غيرانتفاعي  3307  تهران -موسسه غير انتفاعي علوم شناختي   شناسيعلوم شناختي ـ روان شناسي شناختيروان 7 - 

 غيرانتفاعي  3308  تهران -موسسه غير انتفاعي علوم شناختي   شناسيعلوم شناختي ـ روان اجتماعيشناخت  7 - 

ـ علوم اعصاب شناختي مغز و شناخت 2 -  ــرديس   علوم شناختي  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3309  خودگردان ارس در جلفا)
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  46صفحه 
 

  باشد *بصورت اخذ شهريه مي مشتركو پرديس  ،نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعي هاي تحصيلي با عنوان:* پذيرش براي دوره
  مهندسيهاي گروه آزمايشي فني و كدرشته محل -3جدول شماره 

  مهندسي برق ـ الكترونيك - 2301
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  3310  دانشگاه اروميه  مهندسي برق الكترونيك 2 -  

 روزانه  3311  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق الكترونيك 4 - 

 روزانه  3312  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق الكترونيك 5 - 

 روزانه  3313  دانشگاه تبريز  مهندسي برق الكترونيك 3 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 روزانه  3314  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق الكترونيك 2  - آموزش و پرورش

 روزانه  3315  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق الكترونيك 10 - 
 روزانه  3316  دانشگاه تهران  مهندسي برق الكترونيك 15  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3317  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق الكترونيك 4 -

 روزانه  3318  دانشگاه زنجان  مهندسي برق الكترونيك 5 - 

 روزانه  3319  دانشگاه سمنان  مهندسي برق الكترونيك 9 - 

 روزانه  3320  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق الكترونيك 2 - 
 روزانه  3321  تهران -دانشگاه شاهد   مهندسي برق الكترونيك 10  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  3322  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق الكترونيك 2 - 

 روزانه  3323  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق الكترونيك 10 - 

 روزانه  3324  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق الكترونيك 8 - 

 روزانه  3325  دانشگاه شيراز  مهندسي برق الكترونيك 3 - 

 روزانه  3326  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق الكترونيك 6 - 

 روزانه  3327  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق الكترونيك 11 - 

 روزانه  3328  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي برق الكترونيك 9 - 

 روزانه  3329  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق الكترونيك 7 - 

 روزانه  3330  دانشگاه صنعتي شاهرود  برقمهندسي  الكترونيك 2 - 

 روزانه  3331  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق الكترونيك 7 - 

 روزانه  3332  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق الكترونيك 5 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  3333  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق الكترونيك 5  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 روزانه  3334  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق الكترونيك 4 - 

 روزانه  3335  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق الكترونيك 10 - 

 روزانه  3336  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق الكترونيك 1 - 

 روزانه  3337  خرم آباد -دانشگاه لرستان   مهندسي برق الكترونيك 8 - 
 روزانه  3338  پژوهشگاه هوافضا  مهندسي برق الكترونيك 1  - محل تحصيل تهران -پژوهش محور 

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 روزانه  3339  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   مهندسي برق الكترونيكجنگ  2  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 نوبت دوم  3340  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق الكترونيك 1 - 

 نوبت دوم  3341  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق الكترونيك 1 - 

 نوبت دوم  3342  دانشگاه تبريز  مهندسي برق الكترونيك 2 - 
يا پيماني شـاغل در وزارت  ويژه فرهنگيان رسمي 

 نوبت دوم  3343  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق الكترونيك 2  - آموزش و پرورش

 نوبت دوم  3344  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق الكترونيك 2 - 
 دوم نوبت  3345  دانشگاه تهران  مهندسي برق الكترونيك 5  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  3346  دانشگاه سمنان  مهندسي برق الكترونيك 5 -

 نوبت دوم  3347  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق الكترونيك 5 - 

 نوبت دوم  3348  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق الكترونيك 3 - 

 نوبت دوم  3349  تهران- الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير   مهندسي برق الكترونيك 2 - 

 نوبت دوم  3350  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق الكترونيك 1 - 

 نوبت دوم  3351  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق الكترونيك 1 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 نوبت دوم  3352  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق الكترونيك 4  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  3353  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق الكترونيك 2 - 

 نوبت دوم  3354  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق الكترونيك 1 - 

 غيرانتفاعي  3355 مشهد -دانشگاه غير انتفاعي صنعتي سجاد   مهندسي برق الكترونيك 5 - 

ــرديس    مهندسي برق الكترونيك 3 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3356  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  3357  تهران -دانشگاه شاهد   مهندسي برق الكترونيك 7  - شرايط در انتهاي دفترچه
پرديس خودگردان  3358  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق الكترونيك 10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3359  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق الكترونيك 4 - 
پرديس خودگردان  3360  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق الكترونيك 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي برق ـ مخابرات - 2302

 روزانه  3361  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 -  

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 -   روزانه  3362

 روزانه  3363  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - 

 روزانه  3364  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق ميدان و موجمخابرات  3 - 
 روزانه  3365  دانشگاه تهران  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 7  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3366  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - 

 روزانه  3367  دانشگاه سمنان  برقمهندسي  مخابرات ميدان و موج 4 - 

 روزانه  3368  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 4 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  47صفحه 
 

 مهندسي برق ـ مخابرات - 2302 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
 روزانه  3369  تهران -دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 6  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  3370  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 5 - 

 روزانه  3371  دانشگاه شيراز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 4 - 

 روزانه  3372  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 5 - 

 روزانه  3373  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 11 - 

 روزانه  3374  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 4 - 

 روزانه  3375  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق و موج مخابرات ميدان 3 -

 روزانه  3376  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 6 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  3377  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 4  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 روزانه  3378  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - 

 روزانه  3379  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 9 - 

 روزانه  3380  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 3 -

 روزانه  3381  دانشگاه يزد  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 - 

 روزانه  3382  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - 

 روزانه  3383  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق مخابرات سيستم 5 - 

 روزانه  3384  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق مخابرات سيستم 6 - 

 روزانه  3385  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 

 روزانه  3386  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق مخابرات سيستم 3 - 
 روزانه  3387  دانشگاه تهران  مهندسي برق مخابرات سيستم 6  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3388  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 

 روزانه  3389  دانشگاه سمنان  مهندسي برق مخابرات سيستم 4 - 

 روزانه  3390  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق مخابرات سيستم 6 - 
 روزانه  3391  تهران -دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات سيستم 6  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  3392  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق مخابرات سيستم 3 - 

 روزانه  3393  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق مخابرات سيستم 5 - 

 روزانه  3394  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - 

 روزانه  3395  دانشگاه شيراز  مهندسي برق مخابرات سيستم 5 - 

 روزانه  3396  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق مخابرات سيستم 17 - 

 روزانه  3397  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق مخابرات سيستم 5 - 

 روزانه  3398  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي برق مخابرات سيستم 9 - 

 روزانه  3399  تبريز -صنعتي سهند  دانشگاه  مهندسي برق مخابرات سيستم 7 - 

 روزانه  3400  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق مخابرات سيستم 15 - 

 روزانه  3401  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات سيستم 8 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  3402  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق مخابرات سيستم 4  - تهرانمحل تحصيل  - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 روزانه  3403  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 

 روزانه  3404  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق مخابرات سيستم 6 - 

 روزانه  3405  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات سيستم 3 - 

 روزانه  3406  دانشگاه يزد  مهندسي برق مخابرات سيستم 10 - 
 روزانه  3407  پژوهشگاه هوافضا  مهندسي برق مخابرات سيستم 1  - محل تحصيل تهران -پژوهش محور 
 روزانه  3408  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  مهندسي برق مخابرات سيستم 1  - پژوهش محور

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 روزانه  3409  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   مهندسي برق جنگ الكترونيك 6  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 -   نوبت دوم  3410

 نوبت دوم  3411  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - 

 نوبت دوم  3412  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - 
 نوبت دوم  3413  دانشگاه تهران  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  3414  دانشگاه سمنان  مهندسي برق ميدان و موجمخابرات  2 - 
 نوبت دوم  3415  تهران -دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2  - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  3416  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 - 

 نوبت دوم  3417  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   برقمهندسي  مخابرات ميدان و موج 2 - 

 نوبت دوم  3418  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - 

 نوبت دوم  3419  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2 - 
 باشـد. يمپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح 

 نوبت دوم  3420  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 3  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  3421  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 - 

 نوبت دوم  3422  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 

 نوبت دوم  3423  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 

 نوبت دوم  3424  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 
 نوبت دوم  3425  دانشگاه تهران  مهندسي برق مخابرات سيستم 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  3426  سمناندانشگاه   مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - 
 نوبت دوم  3427  تهران -دانشگاه شاهد   مهندسي برق مخابرات سيستم 2  - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  3428  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 

 نوبت دوم  3429  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - 

 نوبت دوم  3430  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - 

 نوبت دوم  3431  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات سيستم 6 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 نوبت دوم  3432  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  برقمهندسي  مخابرات سيستم 3  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  3433  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق مخابرات سيستم 2 - 

 نوبت دوم  3434  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  48صفحه 
 

 مهندسي برق ـ مخابرات - 2302 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 غيرانتفاعي  3435 مشهد -دانشگاه غير انتفاعي صنعتي سجاد   مهندسي برق مخابرات سيستم 5 - 
پرديس خودگردان  3436  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ــرديس    مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3437  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  3438  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3439  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 4 - 

پرديس خودگردان  3440  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق مخابرات ميدان و موج 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3441  دانشگاه اروميه  مهندسي برق مخابرات سيستم 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3442  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق مخابرات سيستم 1 - 
پرديس خودگردان  3443  دانشگاه تبريز  مهندسي برق مخابرات سيستم 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

ــز (محــل   مهندسي برق مخابرات سيستم 1 -  ــرديس دانشــگاه تبري تحصــيل پ
پرديس خودگردان  3444  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  3445  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق مخابرات سيستم 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3446  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق مخابرات سيستم 3 - 

پرديس خودگردان  3447  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق مخابرات سيستم 1  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
پرديس خودگردان  3448  دانشگاه يزد  مهندسي برق مخابرات سيستم 4 - 

 مهندسي برق ـ قدرت - 2304

 روزانه  3449  دانشگاه اروميه  مهندسي برق قدرت 3 -  

 روزانه  3450  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق قدرت 5 - 

 روزانه  3451  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي برق قدرت 2 - 

 روزانه  3452  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق قدرت 8 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي برق قدرت 1 -   روزانه  3453

 روزانه  3454  دانشگاه تبريز  مهندسي برق قدرت 10 - 

ــي صــنعتي و      مهندسي برق قدرت 2 -  ــگاه تحصــيالت تكميل دانش
 روزانه  3455  فنّاوري پيشرفته كرمان

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  
 روزانه  3456  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق قدرت 2  - آموزش و پرورش

 روزانه  3457  تربيت مدرسدانشگاه   مهندسي برق قدرت 3 - 
 روزانه  3458  دانشگاه تهران  مهندسي برق قدرت 7  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3459  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي برق قدرت 6 - 

 روزانه  3460  دانشگاه زنجان  مهندسي برق قدرت 6 - 

 روزانه  3461  دانشگاه سمنان  مهندسي برق قدرت 10 - 

 روزانه  3462  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق قدرت 3 - 
 روزانه  3463  تهران -دانشگاه شاهد   مهندسي برق قدرت 10  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  3464  دانشگاه شهركرد  مهندسي برق قدرت 10 - 

 روزانه  3465  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق قدرت 3 -
صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه شهيد 

هاي تحقيقاتي توسط بهشتي است و بخشي از پروژه
محل تحصيل  -شود. پژوهشگاه نيرو حمايت مالي مي

 پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور

 روزانه  3466  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق قدرت 15  -

 روزانه  3467  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق قدرت 6 - 

 روزانه  3468  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   مهندسي برق قدرت 8 -

 روزانه  3469  دانشگاه شيراز  مهندسي برق قدرت 9 - 

 روزانه  3470  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق قدرت 8 - 

 روزانه  3471  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي برق قدرت 13 - 
محل انجام پروژه پژوهشكده بهره بـرداري ايمـن   

 روزانه  3472  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق قدرت 6  - شبكه

 روزانه  3473  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي برق قدرت 8 - 

 روزانه  3474  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي   مهندسي برق قدرت 5 - 

 روزانه  3475  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق قدرت 7 - 

 روزانه  3476  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق قدرت 8 - 

 روزانه  3477  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق قدرت 5 - 

 روزانه  3478  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق قدرت 9 - 

 روزانه  3479  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق قدرت 15 - 
صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه علم و 
صنعت ايران است و بخشي از پروژه هاي تحقيقاتي 

 .گرددتوسط پژوهشگاه نيرو حمايت مالي مي
 روزانه  3480  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق قدرت 1  -

 روزانه  3481  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق قدرت 4 - 

 روزانه  3482  دانشگاه كاشان  مهندسي برق قدرت 6 - 

 روزانه  3483  سنندج -دانشگاه كردستان   مهندسي برق قدرت 10 - 

 روزانه  3484  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي برق قدرت 5 - 

 روزانه  3485  خرم آباد -لرستان  دانشگاه  مهندسي برق قدرت 6 - 

 روزانه  3486  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي برق قدرت 4 - 

 روزانه  3487  دانشگاه يزد  مهندسي برق قدرت 4 - 
 روزانه  3488  پژوهشگاه هوافضا  مهندسي برق قدرت 1  - محل تحصيل تهران -پژوهش محور 

مسـلح  پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 
 روزانه  3489  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   مهندسي برق جنگ الكترونيك 1  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 نوبت دوم  3490  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق قدرت 2 -

 نوبت دوم  3491  دانشگاه بيرجند  مهندسي برق قدرت 1 - 

قزوين -بين المللي امام خميني (ره )  دانشگاه  مهندسي برق قدرت 1 -   نوبت دوم  3492
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  49صفحه 
 

 مهندسي برق ـ قدرت - 2304 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  3493  دانشگاه تبريز  مهندسي برق قدرت 6 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 نوبت دوم  3494  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي برق قدرت 1  - آموزش و پرورش

 نوبت دوم  3495  دانشگاه تهران  مهندسي برق قدرت 3  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 دومنوبت   3496  دانشگاه سمنان  مهندسي برق قدرت 8 - 
 نوبت دوم  3497  تهران -دانشگاه شاهد   مهندسي برق قدرت 8  - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  3498  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق قدرت 3 - 
محـل تحصــيل پـرديس فنــي و مهندسـي شــهيد    

 نوبت دوم  3499  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق قدرت 10  - عباسپور

 نوبت دوم  3500  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق قدرت 4 - 

 نوبت دوم  3501  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي برق قدرت 1 - 

 نوبت دوم  3502  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق قدرت 4 - 

 نوبت دوم  3503  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق قدرت 5 - 

 نوبت دوم  3504  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق قدرت 2 - 

 نوبت دوم  3505  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق قدرت 1 - 

 نوبت دوم  3506  دانشگاه كاشان  مهندسي برق قدرت 4 - 

ــرديس    مهندسي برق قدرت 10 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3507  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  3508  دانشگاه سمنان  مهندسي برق قدرت 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3509  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق قدرت 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3510  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق قدرت 15  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3511  دانشگاه شيراز  مهندسي برق قدرت 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3512  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق قدرت 2 - 
پرديس خودگردان  3513  شيرازدانشگاه صنعتي   مهندسي برق قدرت 5 - 

پرديس خودگردان  3514  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق قدرت 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3515  دانشگاه كاشان  مهندسي برق قدرت 4 - 

پرديس خودگردان  3516  خرم آباد -دانشگاه لرستان   مهندسي برق قدرت 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3517  دانشگاه يزد  مهندسي برق قدرت 2 - 

 مهندسي برق ـ كنترل -  2305

 روزانه  3518  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق كنترل 3 -  

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي برق كنترل 1 -   روزانه  3519

 روزانه  3520  دانشگاه تبريز  برق مهندسي كنترل 3 - 

 روزانه  3521  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق كنترل 6 - 

 روزانه  3522  دانشگاه تفرش  مهندسي برق كنترل 7 - 
 روزانه  3523  دانشگاه تهران  مهندسي برق كنترل 4  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3524  دانشگاه زنجان  مهندسي برق كنترل 5 - 

 روزانه  3525  دانشگاه سمنان  مهندسي برق كنترل 3 - 

 روزانه  3526  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي برق كنترل 1 - 

 روزانه  3527  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي برق كنترل 1 - 
 روزانه  3528  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق كنترل 3  - محل تحصيل پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور

 روزانه  3529  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي برق كنترل 2 - 

 روزانه  3530  دانشگاه شيراز  مهندسي برق كنترل 6 -

 روزانه  3531  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي برق كنترل 3 - 

 روزانه  3532  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق كنترل 10 - 

 روزانه  3533  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي برق كنترل 9 - 

 روزانه  3534  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي برق كنترل 4 - 

 روزانه  3535  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق كنترل 2 - 

 روزانه  3536  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي برق كنترل 3 - 

 روزانه  3537  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق كنترل 6 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  3538  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق كنترل 4  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 روزانه  3539  صنعتي نوشيرواني بابل دانشگاه  مهندسي برق كنترل 1 - 

 روزانه  3540  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق كنترل 8 - 

 روزانه  3541  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق كنترل 3 - 

 روزانه  3542  دانشگاه كاشان  مهندسي برق كنترل 2 -
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

 روزانه  3543  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   مهندسي برق جنگ الكترونيك 1  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 3  - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن
 

 روزانه  3544  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  آهنمهندسي كنترل و عاليم راه

قزوين -بين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه   مهندسي برق كنترل 1 -   نوبت دوم  3545

 نوبت دوم  3546  دانشگاه تبريز  مهندسي برق كنترل 3 - 

 نوبت دوم  3547  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي برق كنترل 1 - 
 نوبت دوم  3548  دانشگاه تهران  مهندسي برق كنترل 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  3549  دانشگاه سمنان  مهندسي برق كنترل 2 - 
محل تحصيل پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور  نوبت دوم  3550  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق كنترل 1  -

 نوبت دوم  3551  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق كنترل 1 - 

 نوبت دوم  3552  تهران- نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه   مهندسي برق كنترل 2 - 

 نوبت دوم  3553  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق كنترل 2 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 نوبت دوم  3554  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي برق كنترل 3  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  3555  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي برق كنترل 1 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  50صفحه 
 

 مهندسي برق ـ كنترل - 2305 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  3556  مشهد دانشگاه فردوسي  مهندسي برق كنترل 1 - 

 نوبت دوم  3557  دانشگاه كاشان  مهندسي برق كنترل 1 - 

ــرديس    مهندسي برق كنترل 3 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3558  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  3559  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي برق كنترل 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3560  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي برق كنترل 1 - 
پرديس خودگردان  3561  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي برق كنترل 2 - 

پرديس خودگردان  3562  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي برق كنترل 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 مهندسي عمران ـ سازه - 2307

 روزانه  3563  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران سازه 5 -  

 روزانه  3564  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران سازه 7 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي عمران سازه 1 -   روزانه  3565

 روزانه  3566  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران سازه 3 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 روزانه  3567  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي عمران سازه 2  - آموزش و پرورش

 روزانه  3568  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران سازه 4 - 
 روزانه  3569  تهراندانشگاه   مهندسي عمران سازه 6  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3570  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران سازه 4  - محل تحصيل تهران

 روزانه  3571  دانشگاه زنجان  مهندسي عمران سازه 6 - 

 روزانه  3572  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران سازه 4 - 

 روزانه  3573  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران سازه 6 - 

 روزانه  3574  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران سازه 7 - 

 روزانه  3575  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران سازه 4 - 

 روزانه  3576  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران سازه 6 - 

 روزانه  3577  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران سازه 7 - 

 روزانه  3578  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران سازه 4 - 

 روزانه  3579  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران سازه 4 - 

 روزانه  3580  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران سازه 6 - 

 روزانه  3581  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران سازه 2 - 

 روزانه  3582  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران سازه 3 - 

 روزانه  3583  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران سازه 6 - 
 روزانه  3584  دانشگاه قم  مهندسي عمران سازه 1  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  3585  سنندج -دانشگاه كردستان   مهندسي عمران سازه 6 - 

 روزانه  3586  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران سازه 8 - 

 روزانه  3587  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي عمران سازه 5 - 

 روزانه  3588  دانشگاه مالير  مهندسي عمران سازه 3 -

 روزانه  3589  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي عمران سازه 4 - 

 روزانه  3590  دانشگاه يزد  مهندسي عمران سازه 4 - 
 روزانه  3591  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   آهنمهندسي راه هاي ريليخط و سازه 4  - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي عمران سازه 1 -   نوبت دوم  3592

 نوبت دوم  3593  دانشگاه تبريز  عمرانمهندسي  سازه 2 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 نوبت دوم  3594  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي عمران سازه 2  - آموزش و پرورش

 نوبت دوم  3595  دانشگاه تهران  مهندسي عمران سازه 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  3596  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران سازه 2 - 

 نوبت دوم  3597  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران سازه 3 - 

 نوبت دوم  3598  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران سازه 2 - 

 نوبت دوم  3599  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران سازه 3 - 

 نوبت دوم  3600  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي عمران سازه 2 - 

 غيرانتفاعي  3601 تهران -دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ   مهندسي عمران سازه 7 - 
پرديس خودگردان  3602  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران سازه 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3603  تهران -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران سازه 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان  3604  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران سازه 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
خودگردانپرديس   3605  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران سازه 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3606  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران سازه 7 - 
پرديس خودگردان  3607  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران سازه 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3608  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران سازه 6 - 
پرديس خودگردان  3609  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران سازه 2  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 

پرديس خودگردان  3610  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران سازه 1 - 
خودگردانپرديس   3611  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران سازه 6  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ــرديس خــودگردان شــماره دو   محــل تحصــيل پ
پرديس خودگردان  3612  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي عمران سازه 1  - بندرعباس

 مهندسي عمران ـ زلزله - 2308

 روزانه  3613  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران زلزله 1 -  

 روزانه  3614  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران زلزله 3 -
 روزانه  3615  دانشگاه تهران  مهندسي عمران زلزله 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3616  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران زلزله 2 - 

 روزانه  3617  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران زلزله 2 - 

 روزانه  3618  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران زلزله 4 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  51صفحه 
 

 مهندسي عمران ـ زلزله - 2308 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  3619  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران زلزله 4 - 

 روزانه  3620  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران زلزله 3 - 

 روزانه  3621  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي عمران زلزله 4 - 

 روزانه  3622  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران زلزله 4 - 

ــه شناســي و     مهندسي عمران زلزله 7 -  ــين المللــي زلزل پژوهشــگاه ب
 روزانه  3623  زلزلهمهندسي 

 نوبت دوم  3624  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران زلزله 1 - 

 نوبت دوم  3625  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران زلزله 1 - 

 نوبت دوم  3626  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران زلزله 1 - 

 دومنوبت   3627  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران زلزله 2 - 

 نوبت دوم  3628  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران زلزله 1 - 
پرديس خودگردان  3629  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران زلزله 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

پرديس خودگردان  3630  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران زلزله 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3631  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران زلزله 1 - 

 مهندسي عمران ـ ژئوتكنيك - 2309

 روزانه  3632  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 -  

 روزانه  3633  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 -   روزانه  3634

 روزانه  3635  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

 روزانه  3636  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران ژئوتكنيك 4 - 
 روزانه  3637  دانشگاه تهران  مهندسي عمران ژئوتكنيك 4  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3638  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي عمران ژئوتكنيك 4 - 

 روزانه  3639  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 -

 روزانه  3640  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران ژئوتكنيك 3 - 

 روزانه  3641  تهران -بهشتي دانشگاه شهيد   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

 روزانه  3642  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران ژئوتكنيك 3 - 

 روزانه  3643  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران ژئوتكنيك 4 - 

 روزانه  3644  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 - 

 روزانه  3645  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   عمرانمهندسي  ژئوتكنيك 1 - 

 روزانه  3646  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

 روزانه  3647  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 - 

 روزانه  3648  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 - 

 روزانه  3649  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  عمرانمهندسي  ژئوتكنيك 3 - 

 روزانه  3650  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران ژئوتكنيك 4 - 

 روزانه  3651  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 - 
 روزانه  3652  دانشگاه قم  مهندسي عمران ژئوتكنيك 1  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  3653  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران ژئوتكنيك 5 - 

 روزانه  3654  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

 نوبت دوم  3655  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

قزوين -(ره ) دانشگاه بين المللي امام خميني   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 -   نوبت دوم  3656

 نوبت دوم  3657  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

 نوبت دوم  3658  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 -

 نوبت دوم  3659  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

 نوبت دوم  3660  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 - 

 نوبت دوم  3661  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران ژئوتكنيك 2 - 

 نوبت دوم  3662  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

 نوبت دوم  3663  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران ژئوتكنيك 3 - 

 نوبت دوم  3664  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

پرديس خودگردان  3665  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران ژئوتكنيك 3 - 
پرديس خودگردان  3666  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران ژئوتكنيك 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3667  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 
پرديس خودگردان  3668  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1 - 

 هاي هيدروليكيمهندسي عمران ـ آب و سازه - 2310

 روزانه  3669  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 -  

 روزانه  3670  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران هاي هيدروليكيسازهآب و  1 - 

 روزانه  3671  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 
 روزانه  3672  دانشگاه تهران  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3673  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي عمران هيدروليكيهاي آب و سازه 2 - 

 روزانه  3674  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 

 روزانه  3675  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 

 روزانه  3676  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   عمرانمهندسي  هاي هيدروليكيآب و سازه 4 - 

 روزانه  3677  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 

 روزانه  3678  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 

 روزانه  3679  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 

 روزانه  3680  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 1 - 

 روزانه  3681  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 

 روزانه  3682  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 

 روزانه  3683  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 
 روزانه  3684  دانشگاه قم  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  52صفحه 
 

 هاي هيدروليكيسازهمهندسي عمران ـ آب و  - 2310 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  3685  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 1 - 

 نوبت دوم  3686  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 1 - 

 نوبت دوم  3687  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 1 - 

 نوبت دوم  3688  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 1 - 

 نوبت دوم  3689  دانشگاه صنعتي شاهرود  عمرانمهندسي  هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 

ــرديس    مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 1 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3690  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  3691  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي عمران هاي هيدروليكيآب و سازه 2 - 
پرديس خودگردان  3692  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران هاي هيدروليكيو سازهآب  1 - 

 مهندسي عمران ـ راه و ترابري -  2311

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي عمران راه و ترابري 1 -    روزانه  3693

 روزانه  3694  مدرسدانشگاه تربيت   مهندسي عمران راه و ترابري 2 - 
 روزانه  3695  دانشگاه تهران  مهندسي عمران راه و ترابري 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3696  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران راه و ترابري 2 - 

 روزانه  3697  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران راه و ترابري 3 - 

 روزانه  3698  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران ترابريراه و  1 - 

 روزانه  3699  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران راه و ترابري 1 - 

 روزانه  3700  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران راه و ترابري 6 - 

 روزانه  3701  دانشگاه يزد  مهندسي عمران راه و ترابري 2 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي عمران راه و ترابري 1 -   نوبت دوم  3702

 نوبت دوم  3703  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران راه و ترابري 1 - 

 نوبت دوم  3704  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران راه و ترابري 1 - 

 نوبت دوم  3705  دانشگاه صنعتي شاهرود  عمرانمهندسي  راه و ترابري 1 -

 پيام نور  3706  تهران شمال - دانشگاه پيام نور استان تهران   مهندسي عمران راه و ترابري 5 - 

پرديس خودگردان  3707  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران راه و ترابري 1 - 

 هاي درياييسازهمهندسي عمران ـ سواحل، بنادر و  -  2312

هاي درياييسواحل، بنادر و سازه 1 -    روزانه  3708  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران
هاي درياييسواحل، بنادر و سازه 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  روزانه  3709  دانشگاه تهران  مهندسي عمران

هاي درياييسواحل، بنادر و سازه 2 -   روزانه  3710  تهران- صنعتي خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه   مهندسي عمران

هاي درياييسواحل، بنادر و سازه 1 -   روزانه  3711  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي عمران

هاي درياييسواحل، بنادر و سازه 2 -   روزانه  3712  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

هاي درياييسازهسواحل، بنادر و  1 -   روزانه  3713  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي عمران

هاي درياييسواحل، بنادر و سازه 1 -  نوبت دوم  3714  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران

هاي درياييسواحل، بنادر و سازه 2 -   نوبت دوم  3715  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران

هاي درياييسواحل، بنادر و سازه 1 -  پرديس خودگردان  3716  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

 مهندسي عمران ـ مديريت منابع آب - 2313

مهندسي و مديريت منابع آب 3 -    روزانه  3717  دانشگاه اصفهان  مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 1 -   روزانه  3718  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران
مهندسي و مديريت منابع آب 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  روزانه  3719  دانشگاه تهران  مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 2 -   روزانه  3720  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 4 -   روزانه  3721  زاهدان -و بلوچستان دانشگاه سيستان   مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 2 -   روزانه  3722  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 4 -   روزانه  3723  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 3 -   روزانه  3724  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 2 -   روزانه  3725  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 1 -   روزانه  3726  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 3 -   روزانه  3727  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 3 -   روزانه  3728  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 2 -   روزانه  3729  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 1 -   نوبت دوم  3730  دانشگاه تبريز  مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 1 -   نوبت دوم  3731  دانشگاه سمنان  مهندسي عمران

مهندسي و مديريت منابع آب 1 -   نوبت دوم  3732  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي عمران
مهندسي و مديريت منابع آب 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  3733  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران

 مهندسي عمران ـ حمل و نقل -  2314

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي عمران حمل و نقل 1 -    روزانه  3734

 روزانه  3735  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران حمل و نقل 3 - 
 روزانه  3736  دانشگاه تهران  مهندسي عمران حمل و نقل 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3737  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران حمل و نقل 1 - 

 روزانه  3738  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران حمل و نقل 1 - 

 روزانه  3739  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي عمران حمل و نقل 3 - 

 روزانه  3740  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران حمل و نقل 3 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   مهندسي عمران حمل و نقل 1 -   نوبت دوم  3741

 نوبت دوم  3742  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران حمل و نقل 1 - 

 نوبت دوم  3743  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   عمرانمهندسي  حمل و نقل 1 - 

 غيرانتفاعي  3744  آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال   مهندسي عمران حمل و نقل 7 -

پرديس خودگردان  3745  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران حمل و نقل 3 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  53صفحه 
 

  مهندسي عمران ـ مديريت ساخت - 2315
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  3746  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 2  -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3747  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   عمرانمهندسي  مهندسي و مديريت ساخت 7 - 

 روزانه  3748  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 5 - 

 نوبت دوم  3749  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي و مديريت ساخت 1 - 

 مهندسي عمران ـ محيط زيست - 2316

 روزانه  3750  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 4 -  
 روزانه  3751  دانشگاه تهران  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3752  دانشگاه شيراز  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - 

 روزانه  3753  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 4 - 

 روزانه  3754  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 -

 روزانه  3755  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2 - 

 روزانه  3756  تهران -شريف دانشگاه صنعتي   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - 

 روزانه  3757  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - 

 نوبت دوم  3758  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 1 - 
پرديس خودگردان  3759  شيرازدانشگاه   مهندسي عمران مهندسي محيط زيست 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 برداري ـ ژئودزيمهندسي نقشه -  2317

 روزانه  3760  دانشگاه اصفهان  برداريمهندسي عمران نقشه ژئودزي 3 -  
 روزانه  3761  دانشگاه تهران  برداريمهندسي عمران نقشه ژئودزي 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3762  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   بردارينقشهمهندسي عمران  ژئودزي 3 - 
 نوبت دوم  3763  دانشگاه تهران  برداريمهندسي عمران نقشه ژئودزي 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 برداري ـ فتوگرامتريمهندسي نقشه -  2318
 روزانه  3764  دانشگاه تهران  برداريمهندسي عمران نقشه فتوگرامتري 2  -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3765  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   برداريمهندسي عمران نقشه فتوگرامتري 3 - 
 نوبت دوم  3766  دانشگاه تهران  برداريمهندسي عمران نقشه فتوگرامتري 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 برداري ـ سنجش از دورمهندسي نقشه - 2319
 روزانه  3767  دانشگاه تهران  برداريمهندسي عمران نقشه سنجش از دور 2  -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3768  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   برداريمهندسي عمران نقشه سنجش از دور 2 - 
 نوبت دوم  3769  دانشگاه تهران  برداريمهندسي عمران نقشه سنجش از دور 1  - هاي فنيمحل تحصيل پرديس دانشكده 

 نوبت دوم  3770  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   برداريمهندسي عمران نقشه سنجش از دور 2 - 

 برداري ـ سيستم اطالعات مكانيمهندسي نقشه - 2320

 روزانه  3771  دانشگاه اصفهان  برداريمهندسي عمران نقشه سيستم اطالعات مكاني 3 -  
 روزانه  3772  دانشگاه تهران  برداريمهندسي عمران نقشه سيستم اطالعات مكاني 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3773  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   برداريمهندسي عمران نقشه سيستم اطالعات مكاني 2 - 
 نوبت دوم  3774  دانشگاه تهران  برداريمهندسي عمران نقشه سيستم اطالعات مكاني 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد -  2321

 روزانه  3775  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 3 -  

 روزانه  3776  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 روزانه  3777  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2  - آموزش و پرورش

 روزانه  3778  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 4 - 
 روزانه  3779  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 5  - هاي فنيمحل تحصيل پرديس دانشكده 

 روزانه  3780  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 4 - 

 روزانه  3781  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 7 - 

 روزانه  3782  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 8 - 
 روزانه  3783  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 1  - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوري هاي نو

 روزانه  3784  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 3 - 
 باشـد. يمسلح مپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي 

 روزانه  3785  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 3  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 روزانه  3786  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2 - 

 روزانه  3787  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 10 - 

 روزانه  3788  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2 - 

 نوبت دوم  3789  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 آموزش و پرورش
 نوبت دوم  3790  تهران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2  -

 نوبت دوم  3791  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 1 - 
 نوبت دوم  3792  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  3793  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2 - 

 نوبت دوم  3794  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 4 - 

 نوبت دوم  3795  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 1 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 
 نوبت دوم  3796  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2  -

 نوبت دوم  3797  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 1 - 

ــرديس    مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3798  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  3799  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2 - 
پرديس خودگردان  3800  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردانپرديس   3801  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 5 - 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  54صفحه 
 

  مهندسي مكانيك ـ مكانيك جامدات -  2322
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  3802  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك سازه و بدنه 6 -  
 روزانه  3803  پژوهشگاه هوافضا  مهندسي مكانيك سازه و بدنه 2  - محل تحصيل تهران -محور پژوهش 

 روزانه  3804  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 10 -

 روزانه  3805  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 7 - 
 روزانه  3806  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 5 -
 روزانه  3807  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 -

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  
 روزانه  3808  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2  - آموزش و پرورش

 روزانه  3809  دانشگاه تربيت مدرس  مكانيكمهندسي  طراحي كاربردي 5 - 
 روزانه  3810  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 5  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 روزانه  3811  تهران -جامع امام حسين (ع ) دانشگاه   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 7  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 روزانه  3812  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 3 - 
 روزانه  3813  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 3 -
 روزانه  3814  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 3 -

 روزانه  3815  دانشگاه زنجان  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 8 - 

 روزانه  3816  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 4 - 
 روزانه  3817  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 8 -

صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه 
هاي تحقيقاتي پروژهشهيد بهشتي است و بخشي از 

شود. انجام توسط پژوهشگاه نيرو حمايت مالي مي
رساله پذيرفته شدگان با اساتيد گروه مواد و 

 متالوژي خواهد بود.

 روزانه  3818  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 3  -

 روزانه  3819  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 5 -
 روزانه  3820  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 15 -

 روزانه  3821  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 7 - 
 روزانه  3822  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 7 -

 روزانه  3823  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2  - نومحل انجام پروژه، پژوهشكده فناوري هاي 

 روزانه  3824  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 - 
 روزانه  3825  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1 -
 روزانه  3826  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك كاربرديطراحي  5 -

 روزانه  3827  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 8 - 

 روزانه  3828  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  3829  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 3  - محل تحصيل تهران - انتهاي دفترچه شرايط در  - 

 روزانه  3830  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 -

 روزانه  3831  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 10 - 
 روزانه  3832  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 6 -
 روزانه  3833  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 9 -

 روزانه  3834  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 7 - 
 روزانه  3835  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 3 -

 روزانه  3836  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   آهنمهندسي راه هاي ريليماشين 3  - تحصيل دانشكده مهندسي راه آهنمحل 

 نوبت دوم  3837  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك سازه و بدنه 3 - 

 نوبت دوم  3838  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 - 
 نوبت دوم  3839  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 4 -

 نوبت دوم  3840  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1 - 

 نوبت دوم  3841  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1 - 
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  

 نوبت دوم  3842  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1  - آموزش و پرورش

 نوبت دوم  3843  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1 -
 نوبت دوم  3844  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  3845  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك كاربرديطراحي  4 - 
انجام رساله پذيرفته شدگان با اساتيد گروه مواد 

 نوبت دوم  3846  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1  - و متالوژي خواهد بود.

 نوبت دوم  3847  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 4 -
 نوبت دوم  3848  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1  - محل انجام پروژه، پژوهشكده فناوري هاي نو

 نوبت دوم  3849  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 -
 نوبت دوم  3850  دانشگاه صنعتي شاهرود  مكانيكمهندسي  طراحي كاربردي 5 -

 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م
 نوبت دوم  3851  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  3852  مشهددانشگاه فردوسي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1 - 
 نوبت دوم  3853  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 5 -
پرديس خودگردان  3854  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 -

ــرديس    مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3855  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  3856  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
پرديس خودگردان  3857  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3858  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 7 -

  مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2 - 
تهـران (محــل   -دانشـگاه صـنعتي شــريف   

تحصــيل پــرديس خــودگردان مهندســي و 
  علوم در جزيره كيش)

پرديس خودگردان  3859

پرديس خودگردان  3860  نوشيرواني بابلدانشگاه صنعتي   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3861  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 4 -

پرديس خودگردان  3862  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك طراحي كاربردي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  55صفحه 
 

  ديناميك، كنترل و ارتعاشاتمهندسي مكانيك ـ  - 2323
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 3 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3863  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3864  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3865  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  
 1  - پرورشآموزش و 

طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3866  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3867  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

 5  - فنيمحل تحصيل پرديس دانشكده هاي 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3868  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 3  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3869  تهران -دانشگاه جامع امام حسين (ع )   مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3870  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3871  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3872  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3873  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك

 - 5 
شاخه تخصصي طراحي كاربردي 

 ديناميك، كنترل و ارتعاشات
 روزانه  3874  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3875  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك

 - 7 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3876  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 2  - محل انجام پروژه، پژوهشكده فنّاوري خودرو
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3877  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 2  - محل انجام پروژه، پژوهشكده فنّاوري هاي نو
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3878  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3879  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي مكانيك

 - 3 
شاخه تخصصي طراحي كاربردي 

 ديناميك، كنترل و ارتعاشات
 روزانه  3880  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك

 - 8 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3881  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3882  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3883  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك

 - 10 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3884  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 - 5 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3885  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك

 - 4 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3886  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 - 3 
 طراحي كاربردي شاخه تخصصي
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3887  دانشگاه ياسوج  مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 روزانه  3888  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك

 - 1 
هاي ديناميكي طراحي سيستم

 خودرو
 روزانه  3889  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 روزانه  3890  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي راه آهن ماشين هاي ريلي 3 - 

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  3891  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  3892  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  
 1  - آموزش و پرورش

طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  3893  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  3894  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك

 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  3895  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 

 ارتعاشاتديناميك، كنترل و 
 نوبت دوم  3896  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  3897  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك

طراحي كاربردي شاخه تخصصي  3 - 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  3898  تهران- خواجه نصير الدين طوسي دانشگاه صنعتي   مهندسي مكانيك

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  3899  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  56صفحه 
 

 مهندسي مكانيك ـ ديناميك، كنترل و ارتعاشات - 2323 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 - 1 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

 نوبت دوم  3900  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك

 - 1 
هاي ديناميكي طراحي سيستم

 خودرو
 نوبت دوم  3901  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و   مهندسي مكانيك

 - 3 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

ــرديس    مهندسي مكانيك ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3902  خودگردان ارس در جلفا)

 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 

 كنترل و ارتعاشاتديناميك، 
پرديس خودگردان  3903  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك

 - 2 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

  مهندسي مكانيك
تهـران (محــل   -دانشـگاه صـنعتي شــريف   

تحصــيل پــرديس خــودگردان مهندســي و 
  علوم در جزيره كيش)

پرديس خودگردان  3904

 2  - خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

پرديس خودگردان  3905  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك

 - 7 
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

خودگردانپرديس   3906  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك

 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
طراحي كاربردي شاخه تخصصي 
 ديناميك، كنترل و ارتعاشات

پرديس خودگردان  3907  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك
پرديس خودگردان  3908  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي راه آهن ماشين هاي ريلي 1  - محل تحصيل دانشكده مهندسي راه آهن

 مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي - 2324

 روزانه  3909  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 5 -  

 روزانه  3910  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 5 - 

 روزانه  3911  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 - 

 روزانه  3912  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك انرژيتبديل  6 -

 روزانه  3913  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 5 - 

 روزانه  3914  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 8 - 
 روزانه  3915  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 10  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  3916  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 6 - 

 روزانه  3917  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 - 

 روزانه  3918  دانشگاه زنجان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 - 

 روزانه  3919  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 6 - 

 روزانه  3920  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 - 

 روزانه  3921  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 7 - 
صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه 

هاي تحقيقاتي شهيد بهشتي است و بخشي از پروژه
انجام  شود.حمايت مالي ميتوسط پژوهشگاه نيرو 

نفر از پذيرفته شدگان با اساتيد گروه  3رساله 
 انرژي هاي تجديدپذيرخواهد بود.

 روزانه  3922  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 5  -

 روزانه  3923  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 7 - 

 روزانه  3924  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 6 - 

 روزانه  3925  دانشگاه صنعتي اروميه  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 - 

 روزانه  3926  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 6 - 

 روزانه  3927  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 9 -
 روزانه  3928  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1  - پروژه، پژوهشكده انرژي محل انجام

 روزانه  3929  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 7 - 

 روزانه  3930  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 - 

 روزانه  3931  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 6 - 

 روزانه  3932  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 10 - 

 روزانه  3933  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
 روزانه  3934  شاهين شهر اصفهان)

 روزانه  3935  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 - 

 روزانه  3936  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 15 - 
صدور مدرك تحصيلي منحصرا توسط دانشگاه علم و 
صنعت ايران است و بخشي از پروژه هاي تحقيقاتي 

 .گرددتوسط پژوهشگاه نيرو حمايت مالي مي
 روزانه  3937  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1  -

 روزانه  3938  فردوسي مشهددانشگاه   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 7 - 

 روزانه  3939  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 5 - 

 روزانه  3940  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 - 

 روزانه  3941  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 - 

 روزانه  3942  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 6 - 

 روزانه  3943  دانشگاه يزد  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 - 
 روزانه  3944  پژوهشگاه هوافضا  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2  - محل تحصيل تهران -پژوهش محور 
 روزانه  3945  ايرانسازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1  - پژوهش محور

 روزانه  3946  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك قواي محركه 3 - 

 روزانه  3947  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي راه آهن ماشين هاي ريلي 1 - 

 نوبت دوم  3948  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - 

 نوبت دوم  3949  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - 

 نوبت دوم  3950  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 5 - 
 نوبت دوم  3951  دانشگاه تهران  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  3952  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 - 
انجام رسـاله پذيرفتـه شـدگان بـا اسـاتيد گـروه       

 نوبت دوم  3953  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2  - انرژي هاي تجديدپذيرخواهد بود.
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  57صفحه 
 

 مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي - 2324 ادامه

 توضيحات
كدرشته   مؤسسه محل تحصيلنام دانشگاه يا  نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  3954  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 - 

 نوبت دوم  3955  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 - 

 نوبت دوم  3956  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 6 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
 نوبت دوم  3957  شاهين شهر اصفهان)

 نوبت دوم  3958  تهران -صنعت ايران دانشگاه علم و   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 10 - 

 نوبت دوم  3959  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - 

 نوبت دوم  3960  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 - 
خودگردانپرديس   3961  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3962  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 - 

ــرديس    مهندسي مكانيك تبديل انرژي 5 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  3963  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  3964  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 - 
پرديس خودگردان  3965  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  3966  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 6 - 
پرديس خودگردان  3967  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 6 - 

  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2 - 
تهـران (محــل   -دانشـگاه صـنعتي شــريف   

تحصــيل پــرديس خــودگردان مهندســي و 
  علوم در جزيره كيش)

پرديس خودگردان  3968

خودگردانپرديس   3969  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  3970  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 9 -
پرديس خودگردان  3971  دانشگاه كاشان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 -

خودگردانپرديس   3972  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محــل تحصــيل پــرديس خــودگردان شــماره دو  

پرديس خودگردان  3973  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3  - بندرعباس
پرديس خودگردان  3974  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي مكانيك قواي محركه 1 -

 مهندسي دريا - 2330

 روزانه  3975  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي دريا  8 -  
 روزانه  3976  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي دريا 4 -
 نوبت دوم  3977  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي دريا 3 -

 مهندسي دريا  1 - 
تهـران (محــل   -دانشـگاه صـنعتي شــريف   

تحصــيل پــرديس خــودگردان مهندســي و 
  جزيره كيش)علوم در 

پرديس خودگردان  3978

 مهندسي هوا فضا ـ آيروديناميك - 2331

 روزانه  3979  دانشگاه تربيت مدرس  فضامهندسي هوا آيروديناميك 2 -  
 روزانه  3980  دانشگاه تهران  فضامهندسي هوا آيروديناميك 2  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه  3981  دانشگاه شيراز  فضامهندسي هوا آيروديناميك 4 - 

 روزانه  3982  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   فضامهندسي هوا آيروديناميك 8 - 
 روزانه  3983  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   فضامهندسي هوا آيروديناميك 2 -

 روزانه  3984  دانشگاه فردوسي مشهد  فضامهندسي هوا آيروديناميك 2 - 
 روزانه  3985  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا آيروديناميك 2  - محل تحصيل تهران -پژوهش محور 

 روزانه  3986  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا آيروديناميك 1  - با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير
 روزانه  3987  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا آيروديناميك 1  - با همكاري دانشگاه صنعتي شريف

 نوبت دوم  3988  دانشگاه تربيت مدرس  فضامهندسي هوا آيروديناميك 1 -
 نوبت دوم  3989  دانشگاه تهران  فضامهندسي هوا آيروديناميك 1  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم  3990  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   فضامهندسي هوا آيروديناميك 2 - 
 نوبت دوم  3991  دانشگاه فردوسي مشهد  فضامهندسي هوا آيروديناميك 1 -

پرديس خودگردان  3992  دانشگاه شيراز  فضامهندسي هوا آيروديناميك 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

  فضامهندسي هوا آيروديناميك 1 - 
تهـران (محــل   -دانشـگاه صـنعتي شــريف   

تحصــيل پــرديس خــودگردان مهندســي و 
  علوم در جزيره كيش)

پرديس خودگردان  3993

 مهندسي هوا فضا ـ جلوبرندگي - 2332

 روزانه  3994  دانشگاه تربيت مدرس  فضامهندسي هوا جلوبرندگي 2 -  
 روزانه  3995  دانشگاه تهران  فضامهندسي هوا جلوبرندگي 2  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه  3996  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   فضامهندسي هوا جلوبرندگي 5 - 

 روزانه  3997  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   فضامهندسي هوا جلوبرندگي 3 - 
 روزانه  3998  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   فضامهندسي هوا جلوبرندگي 6 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    فضامهندسي هوا جلوبرندگي 4  -
 روزانه  3999  شاهين شهر اصفهان)

 روزانه  4000  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا جلوبرندگي 1  - محل تحصيل تهران -پژوهش محور 
 روزانه  4001  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا جلوبرندگي 1  - با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير
 روزانه  4002  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا جلوبرندگي 1  - با همكاري دانشگاه صنعتي شريف

 نوبت دوم  4003  دانشگاه تربيت مدرس  فضامهندسي هوا جلوبرندگي 1 - 
 نوبت دوم  4004  دانشگاه تهران  فضاهوامهندسي  جلوبرندگي 1  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    فضامهندسي هوا جلوبرندگي 3  -
 نوبت دوم  4005  شاهين شهر اصفهان)

  فضامهندسي هوا جلوبرندگي 1 - 
تهـران (محــل   -شــريف دانشـگاه صـنعتي   

تحصــيل پــرديس خــودگردان مهندســي و 
  علوم در جزيره كيش)

پرديس خودگردان  4006
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  58صفحه 
 

  هاي هواييمهندسي هوا فضا ـ سازه - 2333
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  4007  دانشگاه تربيت مدرس  فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 2 -  
 روزانه  4008  دانشگاه تهران  فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 5  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه  4009  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 6 - 

 روزانه  4010  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   فضامهندسي هوا هواييهاي سازه 3 - 

 روزانه  4011  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 2 - 

 روزانه  4012  دانشگاه فردوسي مشهد  فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 1 - 
 روزانه  4013  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 1  - با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير
 روزانه  4014  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 1  - با همكاري دانشگاه صنعتي شريف

 نوبت دوم  4015  دانشگاه تربيت مدرس  فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 1 - 
 نوبت دوم  4016  دانشگاه تهران  فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 2  - نوينمحل تحصيل دانشكده علوم و فنون 

 نوبت دوم  4017  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 1 - 

 نوبت دوم  4018  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 1 - 

  فضامهندسي هوا هاي هواييسازه 1 - 
تهـران (محــل   -دانشـگاه صـنعتي شــريف   

تحصــيل پــرديس خــودگردان مهندســي و 
  علوم در جزيره كيش)

پرديس خودگردان  4019

 مهندسي هوا فضا ـ ديناميك پرواز و كنترل - 2334

 روزانه  4020  دانشگاه تربيت مدرس  فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 3 -  
 روزانه  4021  دانشگاه تهران  فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 2  - تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين محل

 روزانه  4022  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 3 - 

 روزانه  4023  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 5 - 

 روزانه  4024  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 2 - 

 روزانه  4025  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 3 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  4026  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 4  - محل تحصيل تهران - انتهاي دفترچه شرايط در  - 

 روزانه  4027  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 1  - محل تحصيل تهران -پژوهش محور 
 روزانه  4028  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا پرواز و كنترلديناميك  1  - با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير
 روزانه  4029  پژوهشگاه هوافضا  فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 1  - با همكاري دانشگاه صنعتي شريف

 روزانه  4030  دانشگاه تهران  فضامهندسي هوا مهندسي فضايي 2  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه  4031  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فضامهندسي هوا مهندسي فضايي 3 - 
محل انجام پروژه، پژوهشكده علوم و فناوري فضا  روزانه  4032  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   فضامهندسي هوا مهندسي فضايي 1  -

 روزانه  4033  تهران- طوسي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين   فضامهندسي هوا مهندسي فضايي 2 - 

 روزانه  4034  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   فضامهندسي هوا مهندسي فضايي 2 - 

 نوبت دوم  4035  دانشگاه تربيت مدرس  فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 1 - 
 نوبت دوم  4036  دانشگاه تهران  فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 1  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم  4037  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 1 - 

 نوبت دوم  4038  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 2 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 نوبت دوم  4039  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 4  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  4040  دانشگاه تهران  فضامهندسي هوا مهندسي فضايي 1  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم  4041  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   فضاهوامهندسي  مهندسي فضايي 1 - 

 نوبت دوم  4042  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   فضامهندسي هوا مهندسي فضايي 1 - 

پرديس خودگردان  4043  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   فضامهندسي هوا ديناميك پرواز و كنترل 1 - 

  فضامهندسي هوا كنترلديناميك پرواز و  1 - 
تهـران (محــل   -دانشـگاه صـنعتي شــريف   

تحصــيل پــرديس خــودگردان مهندســي و 
  علوم در جزيره كيش)

پرديس خودگردان  4044

 مهندسي معدن ـ اكتشاف -  2335
 روزانه  4045  دانشگاه تهران  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 4  -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4046  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن مواد معدنياكتشاف  1 - 

 روزانه  4047  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 4 - 

 روزانه  4048  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 6 - 

 روزانه  4049  تبريز -صنعتي سهند دانشگاه   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 3 - 

 روزانه  4050  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 6 - 

 روزانه  4051  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 2 - 

 روزانه  4052  دانشگاه يزد  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 5 - 
 نوبت دوم  4053  دانشگاه تهران  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  4054  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 - 

 نوبت دوم  4055  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 5 - 

 نوبت دوم  4056  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 - 

پرديس خودگردان  4057  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1 - 

 مهندسي معدن ـ استخراج -  2336

 روزانه  4058  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 3 -  
 روزانه  4059  تهران دانشگاه  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 4  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4060  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 3 - 

 روزانه  4061  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن استخراج مواد معدني 5 - 

 روزانه  4062  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 3 - 

 روزانه  4063  دانشگاه يزد  مهندسي معدن مواد معدنياستخراج  2 - 

 نوبت دوم  4064  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - 
 نوبت دوم  4065  دانشگاه تهران  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  59صفحه 
 

 مهندسي معدن ـ استخراج - 2336 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  4066  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - 

 دومنوبت   4067  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - 

 نوبت دوم  4068  دانشگاه يزد  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 1 - 

پرديس خودگردان  4069  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن استخراج مواد معدني 3 - 

 مهندسي معدن ـ فرآوري مواد معدني - 2337
 روزانه  4070  دانشگاه تهران  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 5  -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4071  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - 

 روزانه  4072  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 3 - 

 روزانه  4073  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 3 - 

 روزانه  4074  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 3 - 

 روزانه  4075  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 2 - 

 روزانه  4076  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 3 - 

 روزانه  4077  دانشگاه يزد  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 3 - 

 نوبت دوم  4078  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - 

 نوبت دوم  4079  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 1 - 

 نوبت دوم  4080  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 2 - 

 نوبت دوم  4081  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 2 - 

پرديس خودگردان  4082  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن فرآوري مواد معدني 2 - 

 مهندسي معدن ـ مكانيك سنگ - 2338

 روزانه  4083  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن مكانيك سنگ 1 -  

 روزانه  4084  اصفهاندانشگاه صنعتي   مهندسي معدن مكانيك سنگ 3 - 

 روزانه  4085  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي معدن مكانيك سنگ 1 - 

 روزانه  4086  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن مكانيك سنگ 3 - 

 روزانه  4087  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن مكانيك سنگ 2 - 

 روزانه  4088  دانشگاه يزد  مهندسي معدن مكانيك سنگ 2 - 

 نوبت دوم  4089  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي معدن مكانيك سنگ 1 - 

 نوبت دوم  4090  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي معدن مكانيك سنگ 3 - 

 نوبت دوم  4091  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن مكانيك سنگ 1 - 

 نوبت دوم  4092  دانشگاه يزد  مهندسي معدن مكانيك سنگ 2 - 

پرديس خودگردان  4093  دانشگاه كاشان  مهندسي معدن سنگمكانيك  1 - 

 پليمر -مهندسي پليمر - 2339

 روزانه  4094  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر  4 -  
 روزانه  4095  دانشگاه تهران مهندسي پليمر  3  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4096  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر  3 - 

 روزانه  4097  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر  7 - 

 مهندسي پليمر  1 - 
تهـران (محـل    -دانشگاه صنعتي اميركبيـر  

 روزانه  4098  تحصيل پرديس بندرماهشهر)

 روزانه  4099  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي پليمر  6 - 

 روزانه  4100  و پتروشيميپژوهشگاه پليمر  مهندسي پليمر  7 - 

 نوبت دوم  4101  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي پليمر  1 - 
 نوبت دوم  4102  دانشگاه تهران مهندسي پليمر  1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  4103  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي پليمر  1 - 

 مهندسي پليمر  1 - 
تهـران (محـل    -دانشگاه صنعتي اميركبيـر  

 نوبت دوم  4104  تحصيل پرديس بندرماهشهر)

 نوبت دوم  4105  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي پليمر  2 - 

 مهندسي پليمر ـ رنگ -  2341

 روزانه  4106  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر رنگ 7 -  

رنـگ و   موسسه پژوهشـي علـوم و فنـاوري     مهندسي پليمر رنگ 5 - 
 روزانه  4107  تهران -پوشش 

 نوبت دوم  4108  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پليمر رنگ 4 - 

 مهندسي محيط زيست ـ منابع آب - 2343
 روزانه  4109  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست منابع آب 2  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 روزانه 5536  دانشگاه تهران  مهندسي سوانح   3  -  تهرانمحل تحصيل دانشكده محيط زيست 
 نوبت دوم  4110  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست منابع آب 1  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
  نوبت دوم 5537  دانشگاه تهران  مهندسي سوانح   1  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 فاضالبمهندسي محيط زيست ـ آب و  - 2344
 روزانه  4111  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست آب و فاضالب 2  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 روزانه  4112  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي محيط زيست آب و فاضالب 3 - 
 نوبت دوم  4113  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست آب و فاضالب 1  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 نوبت دوم  4114  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي محيط زيست آب و فاضالب 1 - 

 مهندسي محيط زيست ـ مواد زائد جامد -  2345
 روزانه  4115  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست مواد زائد جامد 2  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران

 نوبت دوم  4116  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست مواد زائد جامد 1  - تهران محل تحصيل دانشكده محيط زيست

 مهندسي محيط زيست ـ آلودگي هوا -  2346
 روزانه  4117  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست آلودگي هوا 3  -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم  4118  دانشگاه تهران  مهندسي محيط زيست آلودگي هوا 2  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  60صفحه 
 

  مهندسي پزشكي ـ بيوالكتريك - 2347
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  4119  دانشگاه تبريز  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 4 -  

 روزانه  4120  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 4 - 
 روزانه  4121  دانشگاه تهران  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 4  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4122  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 3 - 
 روزانه  4123  تهران -دانشگاه شاهد   پزشكي مهندسي بيوالكتريك 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  4124  دانشگاه شيراز  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 2 - 

 روزانه  4125  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 6 -

 روزانه  4126  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 7 - 

 روزانه  4127  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 3 - 

 روزانه  4128  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 4 - 

 روزانه  4129  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 4  - 

 روزانه  4130  فردوسي مشهددانشگاه   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 4 - 

 نوبت دوم  4131  دانشگاه تبريز  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 3 - 

 نوبت دوم  4132  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 1 - 
 نوبت دوم  4133  دانشگاه تهران  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  4134  تهران -دانشگاه شاهد   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 3  - دفترچهشرايط در انتهاي 

 نوبت دوم  4135  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 5 - 

 نوبت دوم  4136  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 2  - 

 نوبت دوم  4137  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي پزشكي بيوالكتريك 2 - 

ــرديس    مهندسي پزشكي بيوالكتريك 4 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  4138  خودگردان ارس در جلفا)

 مهندسي پزشكي ـ بيومكانيك - 2348
 روزانه  4139  دانشگاه تهران  مهندسي پزشكي بيومكانيك 2  -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4140  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي بيومكانيك 3 - 

 روزانه  4141  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي پزشكي بيومكانيك 4 - 

 نوبت دوم  4142  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي بيومكانيك 3 - 

پرديس خودگردان  4143  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   مهندسي پزشكي بيومكانيك 1 - 

 مهندسي پزشكي ـ بيومتريال - 2349
 روزانه  4144  دانشگاه تهران  مهندسي پزشكي بيومتريال 3  -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه  4145  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي بيومتريال 1 - 

 روزانه  4146  اصفهاندانشگاه صنعتي   مهندسي پزشكي بيومتريال 4 - 

 روزانه  4147  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي بيومتريال 2 - 

 روزانه  4148  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي   مهندسي پزشكي بيومتريال 3 -

 روزانه  4149  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي بافت 2 - 
 نوبت دوم  4150  دانشگاه تهران  مهندسي پزشكي بيومتريال 1  - علوم و فنون نوينمحل تحصيل دانشكده 

 نوبت دوم  4151  دانشگاه سمنان  مهندسي پزشكي بيومتريال 1 - 

 نوبت دوم  4152  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي بيومتريال 2 - 

پرديس خودگردان  4153  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي بيومتريال 1 - 
پرديس خودگردان  4154  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي پزشكي بافت 1 - 

 مهندسي صنايع -  2350
 2  -  فقط زن

 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مهندسي صنايع  روزانه  4155

 - 1 
 

 روزانه  4156  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي صنايع

 روزانه  4157  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع  9 - 
 7  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 
 روزانه  4158  دانشگاه تهران مهندسي صنايع

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 8  - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه  -مي باشد 

 
 روزانه  4159  تهران -حسين (ع ) دانشگاه جامع امام  مهندسي صنايع

 7  - محل تحصيل تهران
 

 روزانه  4160  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع
 8  - شرايط در انتهاي دفترچه

 
 روزانه  4161  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي صنايع

 روزانه  4162  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي صنايع 6 -

 - 12 
 

 روزانه  4163  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع

 - 6 
 

 روزانه  4164  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع

 - 3 
 

 روزانه  4165  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي صنايع

 - 7 
 

 روزانه  4166  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي صنايع

 - 10 
 

 روزانه  4167  سنندج -دانشگاه كردستان  مهندسي صنايع

 - 9 
 

 روزانه  4168  دانشگاه يزد مهندسي صنايع

 روزانه  4169  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي صنايع هابهينه سازي سيستم 10 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  4170  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي صنايع وريكيفيت و بهره 5  - تهرانمحل تحصيل  - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 روزانه  4171  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي صنايع وريكيفيت و بهره 7 - 

 روزانه  4172  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي صنايع لجستيك و زنجيره تامين 11 - 
 2  - فقط زن

 
تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  مهندسي صنايع  نوبت دوم  4173

 نوبت دوم  4174  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي صنايع  1 - 

 - 2 
 

 نوبت دوم  4175  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي صنايع
 4  - شرايط در انتهاي دفترچه

 
 دومنوبت   4176  تهران -دانشگاه شاهد  مهندسي صنايع

 - 7 
 

 نوبت دوم  4177  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع

 - 1 
 

 نوبت دوم  4178  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي صنايع

 - 3 
 

 نوبت دوم  4179  دانشگاه يزد مهندسي صنايع

 نوبت دوم  4180  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي صنايع هابهينه سازي سيستم 7 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  61صفحه 
 

 مهندسي صنايع - 2350 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 نوبت دوم  4181  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي صنايع وريكيفيت و بهره 5  - تحصيل تهرانمحل  - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  4182  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي صنايع وريكيفيت و بهره 2 - 

 نوبت دوم  4183  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي صنايع لجستيك و زنجيره تامين 7 - 

 - 5 
 

 مهندسي صنايع
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  4184  تحصيالت تكميلي تهران

 - 6 
 

 غيرانتفاعي  4185  بابل - دانشگاه غير انتفاعي علوم و فنون مازندران  مهندسي صنايع

 غيرانتفاعي  4186  دانشگاه غير انتفاعي ايوانكي  مهندسي صنايع هاي كالنسيستم 7 - 

 - 5 
 

 مهندسي صنايع
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  4187  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
پرديس خودگردان  4188  تهران -دانشگاه خوارزمي  مهندسي صنايع 7  - محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 8  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

پرديس خودگردان  4189  تهران -دانشگاه شاهد  صنايعمهندسي 
 - 7 

 
پرديس خودگردان  4190  دانشگاه يزد مهندسي صنايع

پرديس خودگردان  4191  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي صنايع هابهينه سازي سيستم 1 - 

 مهندسي نفت ـ اكتشاف - 2351
 روزانه  4192  دانشگاه تهران  مهندسي نفت اكتشاف 5  -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4193  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي نفت اكتشاف 3 - 

 روزانه  4194  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي نفت اكتشاف 2 - 
 نوبت دوم  4195  دانشگاه تهران  مهندسي نفت اكتشاف 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 مهندسي نفت -  2352

  - 4 
 

 روزانه  4196  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت

 روزانه  4197  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي نفت مخازن 2 - 
 روزانه  4198  دانشگاه تهران  مهندسي نفت مخازن 3  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4199  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي نفت مخازن 1 -

 روزانه  4200  دانشگاه شيراز  مهندسي نفت مخازن 7 - 

 روزانه  4201  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز)  مهندسي نفت مخازن 7 - 

 روزانه  4202  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي نفت مخازن 3 - 
 روزانه 5500  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت  مخازن 6 - 

 روزانه  4203  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي نفت بهره برداري 1 - 

 روزانه  4204  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي نفت حفاري 1 - 

 نوبت دوم  4206  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي نفت مخازن 2 - 
 نوبت دوم  4207  دانشگاه تهران  مهندسي نفت مخازن 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم 5501  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت  مخازن 2 -  
پرديس خودگردان  4208  دانشگاه شيراز  مهندسي نفت مخازن 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 افزار و الگوريتممهندسي كامپيوتر ـ نرم -  2354

 روزانه  4209  دانشگاه اراك  كامپيوترمهندسي  افزارنرم 3 -  

 روزانه  4210  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 5 - 

 روزانه  4211  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 2 - 

 روزانه  4212  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 3 - 

 روزانه  4213  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 7 - 
 روزانه  4214  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 10  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4215  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 5 - 

 روزانه  4216  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 5 - 

 روزانه  4217  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 3 - 

 روزانه  4218  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 3 - 

 روزانه  4219  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 9 - 

 روزانه  4220  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 6 - 

 روزانه  4221  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 13 - 

 روزانه  4222  دانشگاه كاشان  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 2 - 

 روزانه  4223  دانشگاه يزد  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 3 - 
محل تحصيل دانشـكده علـوم مهندسـي پـرديس     

 2  - فنيدانشكده هاي 
 

 روزانه  4224  دانشگاه تهران الگوريتم و محاسبات

 نوبت دوم  4225  دانشگاه اراك  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 3 - 

 نوبت دوم  4226  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 1 - 

 نوبت دوم  4227  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 2 - 
 نوبت دوم  4228  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 1  - دانشكده هاي فنيمحل تحصيل پرديس 

 نوبت دوم  4229  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 2 - 

 نوبت دوم  4230  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 1 - 

 نوبت دوم  4231  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 3 - 

 نوبت دوم  4232  دانشگاه كاشان  مهندسي كامپيوتر افزارنرم 1 - 
محل تحصيل دانشـكده علـوم مهندسـي پـرديس     

 2  - دانشكده هاي فني
 

 نوبت دوم  4233  دانشگاه تهران الگوريتم و محاسبات

ــز (محــل تحصــيل    مهندسي كامپيوتر افزارنرم 3 -  ــرديس دانشــگاه تبري پ
پرديس خودگردان  4234  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  4235  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  4236  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 1 -

پرديس خودگردان  4237  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر افزارنرم 2 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  62صفحه 
 

  هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر ـ معماري سيستم - 2355
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 5 -    روزانه  4238  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتريمعماري سيستم 7  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  روزانه  4239  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 3 -   روزانه  4240  كرمانشاه -دانشگاه رازي   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 4 -   روزانه  4241  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 2 -   روزانه  4242  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 5 -   روزانه  4243  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 7 -  روزانه  4244  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 1 -   روزانه  4245  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 1 -   نوبت دوم  4246  اصفهان دانشگاه  مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتريمعماري سيستم 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني  نوبت دوم  4247  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 1 -   نوبت دوم  4248  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 1 -   نوبت دوم  4249  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 2 -  پرديس خودگردان  4250  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر
هاي كامپيوتريمعماري سيستم 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4251  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر

هاي كامپيوتريمعماري سيستم 1 -  پرديس خودگردان  4252  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر

 مهندسي كامپيوتر ـ هوش مصنوعي - 2356

 روزانه  4253  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 -  

 روزانه  4254  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 

 روزانه  4255  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 
 روزانه  4256  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4257  دانشگاه زنجان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 

 روزانه  4258  دانشگاه سمنان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 

 روزانه  4259  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 - 

 روزانه  4260  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 5 - 

 روزانه  4261  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 - 

 روزانه  4262  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 9 - 

 روزانه  4263  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 9 - 

 روزانه  4264  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 

 روزانه  4265  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 8 - 

 روزانه  4266  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 6 - 

 روزانه  4267  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 6 - 

 روزانه  4268  دانشگاه يزد  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 

 نوبت دوم  4269  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - 

 نوبت دوم  4270  دانشگاه تبريز  كامپيوترمهندسي  هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 
 نوبت دوم  4271  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  4272  دانشگاه سمنان  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 3 -

 نوبت دوم  4273  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - 

 نوبت دوم  4274  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - 

 نوبت دوم  4275  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 1 - 

پرديس خودگردان  4276  اصفهان دانشگاه  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 

ــرديس    مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  4277  خودگردان ارس در جلفا)

خودگردان پرديس  4278  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  4279  دانشگاه شيراز  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  4280  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 
پرديس خودگردان  4281  دانشگاه صنعتي شاهرود  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز 2 - 

 مهندسي كامپيوتر ـ شبكه و رايانش -  2357

 روزانه  4282  دانشگاه اروميه  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 2 -  

 روزانه  4283  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 2 - 

 روزانه  4284  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 2 - 
 روزانه  4285  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 3  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه  4286  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 4 -

 روزانه  4287  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 3 - 

 روزانه  4288  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر رايانش امن 2 - 

 روزانه  4289  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر رايانش امن 1 - 

 نوبت دوم  4290  دانشگاه تبريز  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 1 - 
 نوبت دوم  4291  دانشگاه تهران  مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 1  - تحصيل دانشكده علوم و فنون نوينمحل 

 نوبت دوم  4292  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 2 - 

 نوبت دوم  4293  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 3 - 

 نوبت دوم  4294  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر رايانش امن 1 - 

ــرديس    مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 2 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  4295  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  4296  تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت   مهندسي كامپيوتر هاي كامپيوتريشبكه 2 - 

 مهندسي فنّاوري اطالعات -  2358
 روزانه  4297  دانشگاه تهران  مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 4  -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4298  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 3 - 

 روزانه  4299  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1 - 
 روزانه  4300  دانشگاه قم  مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 4  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  63صفحه 
 

 مهندسي فنّاوري اطالعات - 2358 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  نيمسالظرفيت پذيرش 

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

هاي اطالعاتيمديريت سيستم 3 -   روزانه  4301  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي فناوري اطالعات
هاي اطالعاتيمديريت سيستم 3  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  روزانه  4302  دانشگاه تهران  مهندسي فناوري اطالعات

هاي اطالعاتيمديريت سيستم 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه  روزانه  4303  دانشگاه قم  مهندسي فناوري اطالعات
 روزانه  4304  دانشگاه قم  مهندسي فناوري اطالعات ايهاي چند رسانهسيستم 3  - توضيحات در انتهاي دفترچه

 روزانه  4305  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي فناوري اطالعات هاي كامپيوتريشبكه 4 - 
 نوبت دوم  4306  دانشگاه تهران  مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 2  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  4307  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي فناوري اطالعات تجارت الكترونيكي 1 -
هاي اطالعاتيمديريت سيستم 1  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  نوبت دوم  4308  دانشگاه تهران  مهندسي فناوري اطالعات

 نوبت دوم  4309  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي فناوري اطالعات هاي كامپيوتريشبكه 2 - 

 مهندسي مواد و متالورژي -  2359

  - 3 
 

 روزانه  4310  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مواد و متالورژي

 - 2 
 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مواد و متالورژي  روزانه  4311

 - 8 
 

 روزانه  4312  دانشگاه تبريز مهندسي مواد و متالورژي
 3  - محل تحصيل گروه سراميك

 
 روزانه  4313  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد و متالورژي

 3  - محل تحصيل گروه شناسايي و انتخاب مواد
 

 روزانه  4314  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد و متالورژي
 6  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 
 روزانه  4315  دانشگاه تهران مهندسي مواد و متالورژي

 روزانه  4316  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه  مهندسي مواد و متالورژي  4 - 

 - 10 
 

 روزانه  4317  دانشگاه سمنان مهندسي مواد و متالورژي

 - 6 
 

 روزانه  4318  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي مواد و متالورژي

 - 8 
 

 روزانه  4319  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  مهندسي مواد و متالورژي

 - 14 
 

 روزانه  4320  دانشگاه شيراز متالورژيمهندسي مواد و 

 - 10 
 

 روزانه  4321  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد و متالورژي

 - 15 
 

 روزانه  4322  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد و متالورژي

 - 11 
 

 روزانه  4323  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مواد و متالورژي

 - 10 
 

 روزانه  4324  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي مواد و متالورژي

 - 10 
 

 روزانه  4325  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد و متالورژي

 - 6 
 

 روزانه  4326  دانشگاه صنعتي شيراز مهندسي مواد و متالورژي
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 3  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 
 

 روزانه  4327  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد و متالورژي

 روزانه  4328  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي مواد و متالورژي  5 - 

 - 16 
 

 روزانه  4329  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد و متالورژي
صدور مدرك تحصيلي منحصراً توسط دانشگاه علم و 
صنعت ايران است و بخشي از پروژه هاي تحقيقاتي 

 .گرددتوسط پژوهشگاه نيرو حمايت مالي مي
 روزانه  4330  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد و متالورژي  1  -

 روزانه  4331  مشهددانشگاه فردوسي  مهندسي مواد و متالورژي 4 -
 روزانه  4332  دانشگاه يزد مهندسي مواد و متالورژي 6 -

 روزانه  4333  مشكين دشت كرج - پژوهشگاه مواد و انرژي  مهندسي مواد و متالورژي  7 - 
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    و متالورژيمهندسي مواد  مواد پيشرفته 4  - شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 
 روزانه  4334  شاهين شهر اصفهان)

 روزانه  4335  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  مهندسي مواد و متالورژي مواد پيشرفته 4  - پژوهش محور

خوردگي و پوشش و مهندسي سطح 3 -   روزانه  4336  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مواد و متالورژي
  روزانه 5541  زاهدان –دانشگاه سيستان و بلوچستان   مهندسي مواد و متالورژي   3 - 

 نوبت دوم  4337  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  مهندسي مواد و متالورژي 2 -

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  مهندسي مواد و متالورژي  1 -   نوبت دوم  4338
 نوبت دوم  4339  دانشگاه تبريز مواد و متالورژي مهندسي 6 -

 نوبت دوم  4340  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد و متالورژي  1  - محل تحصيل گروه سراميك
 نوبت دوم  4341  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي مواد و متالورژي  1  - محل تحصيل گروه شناسايي و انتخاب مواد

 نوبت دوم  4342  دانشگاه تهران مهندسي مواد و متالورژي 3  - فني محل تحصيل پرديس دانشكده هاي

 نوبت دوم  4343  دانشگاه سمنان مهندسي مواد و متالورژي  5 - 

 نوبت دوم  4344  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  مهندسي مواد و متالورژي  2 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 نوبت دوم  4345  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي مواد و متالورژي  2  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  4346  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد و متالورژي 5 -

 نوبت دوم  4347  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي مواد و متالورژي  1 - 
 نوبت دوم  4348  دانشگاه يزد مهندسي مواد و متالورژي 2 -

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسـلح  
 شرايط در انتهاي دفترچه -مي باشد. 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل تحصـيل    مهندسي مواد و متالورژي مواد پيشرفته 4  -
 نوبت دوم  4349  شاهين شهر اصفهان)

مهندسي سطحخوردگي و پوشش و  1 -   نوبت دوم  4350  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي مواد و متالورژي

 مهندسي مواد و متالورژي  5 - 
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  4351  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
پرديس خودگردان  4352  دانشگاه سمنان متالورژيمهندسي مواد و  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  4353  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي مواد و متالورژي  10 - 

 مهندسي مواد و متالورژي  7 - 
تهـران (محــل   -دانشـگاه صـنعتي شــريف   

تحصــيل پــرديس خــودگردان مهندســي و 
  علوم در جزيره كيش)

پرديس خودگردان  4354

پرديس خودگردان  4355  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي مواد و متالورژي 2 -

 مهندسي شيمي -  2360

 روزانه  4356  دانشگاه اراك مهندسي شيمي 10 -  

 روزانه  4357  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي  7 - 
 روزانه  4358  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي 8 -
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  64صفحه 
 

 مهندسي شيمي - 2360 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
 روزانه  4359  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي 6 -

 روزانه  4360  دانشگاه تهران مهندسي شيمي  10  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
 روزانه  4361  بوشهر -دانشگاه خليج فارس  مهندسي شيمي 10 -
 روزانه  4362  كرمانشاه -دانشگاه رازي  مهندسي شيمي 9 -

 روزانه  4363  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي  10 - 
 روزانه  4364  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي 6 -

 روزانه  4365  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر مهندسي شيمي  6 - 

 روزانه  4366  دانشگاه شيراز مهندسي شيمي  11 - 
 روزانه  4367  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل واحد اهواز) مهندسي شيمي 5 -

 روزانه  4368  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي  7 - 

 مهندسي شيمي  1 - 
تهـران (محـل    -دانشگاه صنعتي اميركبيـر  

 روزانه  4369  بندرماهشهر) تحصيل پرديس

 روزانه  4370  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي 17 -

 روزانه  4371  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند  مهندسي شيمي  10 - 

 روزانه  4372  تهران -دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي  12 - 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 روزانه  4373  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي  2  - محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 روزانه  4374  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مهندسي شيمي 10 -

 روزانه  4375  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي  7 - 
 روزانه  4376  مشهد دانشگاه فردوسي مهندسي شيمي 20 -
 روزانه  4377  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي 4 -

 روزانه  4378  رشت -دانشگاه گيالن  مهندسي شيمي  1 - 
 روزانه  4379  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي 9 -

 روزانه  4380  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران مهندسي شيمي  5  - پژوهش محور
 روزانه  4381  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران مهندسي شيمي  4  - پژوهش محور

 نوبت دوم  4382  دانشگاه اراك مهندسي شيمي 3 -

 نوبت دوم  4383  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي  1 - 

 نوبت دوم  4384  دانشگاه تبريز مهندسي شيمي  5 - 
 نوبت دوم  4385  دانشگاه تربيت مدرس مهندسي شيمي 4 -

 نوبت دوم  4386  دانشگاه تهران مهندسي شيمي  5  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  4387  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي  4 - 
 نوبت دوم  4388  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  مهندسي شيمي 1 -

 نوبت دوم  4389  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي  2 - 

 نوبت دوم  4390  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي  3 - 

 مهندسي شيمي  1 - 
تهـران (محـل    -دانشگاه صنعتي اميركبيـر  

 نوبت دوم  4391  تحصيل پرديس بندرماهشهر)

 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م
 محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  4392  دانشگاه صنعتي مالك اشتر مهندسي شيمي  2  -

 نوبت دوم  4393  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي  4 - 
 نوبت دوم  4394  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي 2 -

 نوبت دوم  4395  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي  3 - 

 نوبت دوم  4396  دانشگاه ياسوج مهندسي شيمي  3 - 
پرديس خودگردان  4397  دانشگاه اصفهان مهندسي شيمي 1 -

 مهندسي شيمي  7 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  4398  خودگردان ارس در جلفا)
پرديس خودگردان  4399  دانشگاه سمنان مهندسي شيمي  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  4400  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  مهندسي شيمي 6  - دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان 
پرديس خودگردان  4401  دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي شيمي  7 - 
پرديس خودگردان  4402  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي  1 - 

پرديس خودگردان  4403  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  مهندسي شيمي 5 -
پرديس خودگردان  4404  دانشگاه كاشان مهندسي شيمي  3 - 

 مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي -  2362

 روزانه  4405  دانشگاه اصفهان  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 3 -  
 روزانه  4406  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 6 -

 روزانه  4407  دانشگاه تهران  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 3  - هاي فنيمحل تحصيل پرديس دانشكده 
 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م

 محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 
 روزانه  4408  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 2  -

 روزانه  4409  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 3 -
 روزانه  4410  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 2  - پژوهش محور

 نوبت دوم  4411  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 1 - 
 نوبت دوم  4412  دانشگاه تهران  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 باشـد. يپذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح م
 محل تحصيل تهران - شرايط در انتهاي دفترچه  - 

 نوبت دوم  4413  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 2  -

پرديس خودگردان  4414  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 فنّاوري نانو ـ نانومواد -  2363
 روزانه  4415  دانشگاه تهران  فنّاوري نانو نانومواد 2  -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 روزانه  4416  دانشگاه سمنان  فنّاوري نانو نانومواد 5 - 

 روزانه  4417  كرمان -شهيد باهنر دانشگاه   فنّاوري نانو نانومواد 4 - 
 روزانه  4418  دانشگاه صنعتي اصفهان  فنّاوري نانو نانومواد 4 -

 روزانه  4419  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   فنّاوري نانو نانومواد 2  - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو
 نوبت دوم  4420  دانشگاه تهران  فنّاوري نانو نانومواد 1  - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني

 نوبت دوم  4421  دانشگاه سمنان  فنّاوري نانو نانومواد 2 -
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )فني و مهندسيها (جدول كدرشته محل  65صفحه 
 

  فنّاوري نانو ـ نانوالكتريك -  2364
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  4422  دانشگاه تهران  فناوري نانو نانوالكتريك 5  -  پرديس دانشكده هاي فنيمحل تحصيل 
 روزانه  4423  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   فناوري نانو نانوالكتريك 1  - محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو

 روزانه  4424  دانشگاه كاشان  فناوري نانو نانوالكتريك 3 - 
 نوبت دوم  4425  دانشگاه تهران  فناوري نانو نانوالكتريك 2  - پرديس دانشكده هاي فنيمحل تحصيل 

 نوبت دوم  4426  دانشگاه كاشان  فناوري نانو نانوالكتريك 2 - 

 اي ـ كاربرد پرتوهامهندسي هسته - 2365

 روزانه  4427  دانشگاه اصفهان  ايمهندسي هسته كاربرد پرتوها 2 -  

 روزانه  4428  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ايمهندسي هسته پرتوهاكاربرد  5 - 

 روزانه  4429  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   ايمهندسي هسته كاربرد پرتوها 1 - 

 روزانه  4430  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   ايمهندسي هسته كاربرد پرتوها 1 -

 نوبت دوم  4431  تهران -شهيد بهشتي دانشگاه   ايمهندسي هسته كاربرد پرتوها 1 - 
پرديس خودگردان  4432  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ايمهندسي هسته كاربرد پرتوها 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 اي ـ راكتورمهندسي هسته - 2366

 روزانه  4433  دانشگاه اصفهان  ايمهندسي هسته راكتور 3 -  

 روزانه  4434  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ايهستهمهندسي  راكتور 5 - 

 روزانه  4435  دانشگاه شيراز  ايمهندسي هسته راكتور 4 - 

 روزانه  4436  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   ايمهندسي هسته راكتور 1 - 

 روزانه  4437  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ايمهندسي هسته چرخه سوخت 2 - 

 روزانه  4438  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   ايمهندسي هسته چرخه سوخت 2 - 

 نوبت دوم  4439  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ايمهندسي هسته راكتور 2 -

 نوبت دوم  4440  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ايمهندسي هسته چرخه سوخت 1 - 
پرديس خودگردان  4441  دانشگاه شيراز  ايمهندسي هسته راكتور 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه -

 اي ـ پرتو پزشكيمهندسي هسته -  2367

 روزانه  4442  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ايمهندسي هسته پرتوپزشكي 4 -  

 روزانه  4443  دانشگاه شيراز  ايمهندسي هسته پرتوپزشكي 2 - 

 روزانه  4444  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   ايمهندسي هسته پرتوپزشكي 2 - 

 نوبت دوم  4445  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   ايمهندسي هسته پرتوپزشكي 1 - 
پرديس خودگردان  4446  دانشگاه شيراز  ايمهندسي هسته پرتوپزشكي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 اي ـ گداختمهندسي هسته -  2369

 روزانه  4447  اصفهاندانشگاه   ايمهندسي هسته گداخت 3 -  

 روزانه  4448  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   ايمهندسي هسته گداخت 4 - 

 مهندسي نساجي ـ تكنولوژي نساجي - 2370

 روزانه  4449  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 3 -  

 روزانه  4450  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 6 - 
محل انجام پروژه، پژوهشكده مواد و فناوري هاي 

 روزانه  4451  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 2  - نوين در نساجي

 روزانه  4452  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 7 - 

 نوبت دوم  4453  صنعتي اصفهاندانشگاه   مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 1 - 

پرديس خودگردان  4454  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي 4 - 

 مهندسي نساجي ـ شيمي نساجي و علوم الياف -  2371

 روزانه  4455  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 4 -  

 روزانه  4456  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نساجيمهندسي  شيمي نساجي و علوم الياف 5 - 

 روزانه  4457  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 12 - 

 نوبت دوم  4458  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 1 - 

 نوبت دوم  4459  تهران -صنعتي اميركبير دانشگاه   مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف 2 - 

 هاي انرژيمهندسي سيستم -  2372
 روزانه  4460  دانشگاه تهران  هاي انرژيمهندسي سيستم سازي انرژيمدل 3  -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه  4461  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   هاي انرژيمهندسي سيستم سازي انرژيمدل 2 - 
 روزانه  4462  دانشگاه تهران  هاي انرژيمهندسي سيستم فناوري انرژي 3  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 روزانه  4463  تهران- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   هاي انرژيمهندسي سيستم فناوري انرژي 3 - 
 روزانه  4464  دانشگاه تهران  هاي انرژيمهندسي سيستم انرژي و محيط زيست 2  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
 نوبت دوم  4465  دانشگاه تهران  هاي انرژيمهندسي سيستم سازي انرژيمدل 2  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
 دوم نوبت  4466  دانشگاه تهران  هاي انرژيمهندسي سيستم فناوري انرژي 2  - محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين

 نوبت دوم  4467  تهران–دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي   هاي انرژيمهندسي سيستم فناوري انرژي 2 - 
 نوبت دوم  4468  دانشگاه تهران  هاي انرژيمهندسي سيستم انرژي و محيط زيست 1  - محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  66صفحه 
 

  باشد *بصورت اخذ شهريه مي مشتركو پرديس  ،نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعي هاي تحصيلي با عنوان:* پذيرش براي دوره
 كشاورزي و منابع طبيعيهاي گروه آزمايشي كدرشته محل -4جدول شماره 

  علوم و مهندسي محيط زيست -  2401
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 5 
 

علوم و مهندسي محيط زيست  روزانه  4469  دانشگاه بيرجند

 - 3 
 

محيط زيستعلوم و مهندسي  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  
 روزانه  4470  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 5 
 

علوم و مهندسي محيط زيست  روزانه  4471  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 4 
 

علوم و مهندسي محيط زيست  روزانه  4472  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 5 
 

علوم و مهندسي محيط زيست  روزانه  4473  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه 

 - 3 
 

علوم و مهندسي محيط زيست  روزانه  4474  دانشگاه مالير

 - 2 
 

علوم و مهندسي محيط زيست دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  
 نوبت دوم  4475  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 2 
 

علوم و مهندسي محيط زيست  نوبت دوم  4476  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 

 - 3 
 

علوم و مهندسي محيط زيست  نوبت دوم  4477  دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 4 
 

علوم و مهندسي محيط زيست  نوبت دوم  4478  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 مهندسي مكانيك بيوسيستم - 2404

هاي كشاورزيطراحي ماشين 3 -    روزانه  4479  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 3 -   روزانه  4480  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 2 -   روزانه  4481  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 3 -  ـكده      مهندسي مكانيك بيوسيستم ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4482  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

هاي كشاورزيطراحي ماشين 2 -  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    مهندسي مكانيك بيوسيستم
 روزانه  4483  ابوريحان واقع در پاكدشت)

هاي كشاورزيطراحي ماشين 3 -  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    بيوسيستممهندسي مكانيك 
 روزانه  4484  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

هاي كشاورزيطراحي ماشين 2 -   روزانه  4485  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 3 -   روزانه  4486  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 3 -   روزانه  4487  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 2 -   روزانه  4488  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 2 -   روزانه  4489  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيماشين طراحي 2 -   روزانه  4490  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم

ـكده      مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذيرانرژي 3 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4491  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    بيوسيستم مهندسي مكانيك هاي تجديدپذيرانرژي 3 - 
 روزانه  4492  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4493  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذيرانرژي 2 - 

 روزانه  4494  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذيرانرژي 2 - 

 روزانه  4495  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 - 

 روزانه  4496  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 - 

 روزانه  4497  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 - 

ـكده      مهندسي مكانيك بيوسيستم برداشتفنّاوري پس از  3 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4498  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 3 - 
 روزانه  4499  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4500  دانشگاه شهركرد  مهندسي مكانيك بيوسيستم برداشتفناوري پس از  2 - 

 روزانه  4501  دانشگاه شيراز  مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 3 - 

 روزانه  4502  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 - 

هاي كشاورزيطراحي ماشين 1 -   نوبت دوم  4503  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 1 -   نوبت دوم  4504  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 1 -  ـكده      مهندسي مكانيك بيوسيستم ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 نوبت دوم  4505  اتوبان تهران كرج)كشاورزي واقع در 

هاي كشاورزيطراحي ماشين 1 -  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    مهندسي مكانيك بيوسيستم
 نوبت دوم  4506  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

هاي كشاورزيطراحي ماشين 2 -  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    مهندسي مكانيك بيوسيستم
 نوبت دوم  4507  در پاكدشت)ابوريحان واقع 

هاي كشاورزيطراحي ماشين 1 -   نوبت دوم  4508  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي مكانيك بيوسيستم

هاي كشاورزيطراحي ماشين 2 -   نوبت دوم  4509  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم

ـكده      بيوسيستممهندسي مكانيك  هاي تجديدپذيرانرژي 1 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 نوبت دوم  4510  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    مهندسي مكانيك بيوسيستم هاي تجديدپذيرانرژي 1 - 
 نوبت دوم  4511  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4512  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   بيوسيستممهندسي مكانيك  هاي تجديدپذيرانرژي 2 - 

 نوبت دوم  4513  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 - 

 نوبت دوم  4514  دانشگاه تبريز  مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 1 - 

ـكده      مكانيك بيوسيستممهندسي  فنّاوري پس از برداشت 1 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 نوبت دوم  4515  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    مهندسي مكانيك بيوسيستم فنّاوري پس از برداشت 1 - 
 نوبت دوم  4516  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4517  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيك بيوسيستم فناوري پس از برداشت 2 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  67صفحه 
 

  مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -  2405
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

كشاورزيمهندسي مكانيزاسيون   3 -   دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  
 روزانه  4518  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  3 -   روزانه  4519  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي هامديريت و تحليل سامانه 5 - 
 روزانه  4520  مالثاني اهواز -خوزستان

 روزانه 5528  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي   2 - 

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي  1 -  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  
 نوبت دوم  4521  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 5529  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق   مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي   1 - 

 علوم و مهندسي باغباني -  2406

  - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4522  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي باغباني

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4523  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4524  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي باغباني
 روزانه  4525  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي باغباني
 روزانه  4526  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4527  دانشگاه زنجان  علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4528  دانشگاه شهركرد  علوم و مهندسي باغباني

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4529  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 

 باغبانيبرداشت گياهان 
 روزانه  4530  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4531  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4532  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم   علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4533  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4534  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي باغباني

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4535  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم و مهندسي باغباني

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 روزانه  4536  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   علوم و مهندسي باغباني

 - 2 
توليد و پس از فيزيولوژي 

 برداشت گياهان باغباني
 روزانه  4537  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 3 -  روزانه  4538  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 2 -   روزانه  4539  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 3 -  ـكده      علوم و مهندسي باغباني ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4540  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 3 -  تحصــيل پــرديس دانشــگاه تهــران (محــل   علوم و مهندسي باغباني
 روزانه  4541  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 3 -   روزانه  4542  دانشگاه زنجان  علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 2 -   روزانه  4543  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي باغباني

گياهان باغبانياصالح و بيوتكنولوژي  3 -  دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       علوم و مهندسي باغباني
 روزانه  4544  گرگان

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 2 -   روزانه  4545  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 2 -   روزانه  4546  اردبيل -محقق اردبيلي دانشگاه   علوم و مهندسي باغباني
اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 2 -  روزانه  4547  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 2 -   روزانه  4548  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي باغباني

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 نوبت دوم  4549  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي باغباني

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي باغباني
 نوبت دوم  4550  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي باغباني
 نوبت دوم  4551  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 - 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 نوبت دوم  4552  دانشگاه زنجان  علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
توليد و پس از فيزيولوژي 

 برداشت گياهان باغباني
 نوبت دوم  4553  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي باغباني

 - 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
 برداشت گياهان باغباني

 نوبت دوم  4554  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم و مهندسي باغباني

 - 2 
پس از فيزيولوژي توليد و 

 برداشت گياهان باغباني
 نوبت دوم  4555  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 1 -  نوبت دوم  4556  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 1 -  ـكده    دانشگاه   علوم و مهندسي باغباني ـيل دانش تربيت مدرس (محـل تحص
 نوبت دوم  4557  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  68صفحه 
 

 علوم و مهندسي باغباني -  2406 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

بيوتكنولوژي گياهان باغبانياصالح و  2 -  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي باغباني
 نوبت دوم  4558  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 1 -   نوبت دوم  4559  دانشگاه زنجان  علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 3 -   نوبت دوم  4560  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 1 -   نوبت دوم  4561  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 2 -   نوبت دوم  4562  بندر عباس -هرمزگان دانشگاه   علوم و مهندسي باغباني

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از برداشت 

 گياهان باغباني
ــرديس    علوم و مهندسي باغباني ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  4563  خودگردان ارس در جلفا)

 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي توليد و پس از 

 باغباني برداشت گياهان
پرديس خودگردان  4564  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني

اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني 2 -  ــرديس    علوم و مهندسي باغباني ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  4565  خودگردان ارس در جلفا)

بيوتكنولوژي گياهان باغبانياصالح و  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4566  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي باغباني

 علوم و مهندسي صنايع غذايي -  2412

 روزانه  4567  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 2 -  

 روزانه  4568  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 2 - 

 روزانه  4569  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 2 - 

 روزانه  4570  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 3 - 

 روزانه  4571  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 1 - 
 روزانه  4572  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 2  - پژوهش محور

 روزانه  4573  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 - 

 روزانه  4574  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 3 - 

 روزانه  4575  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 3 - 

 روزانه  4576  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 
 روزانه  4577  مشهد -غذايي پژوهشكده علوم و صنايع   علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2  - پژوهش محور

 روزانه  4578  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 2 - 

 روزانه  4579  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 3 - 

ـكده   دانشگاه تربيت مدرس (محـل    علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 5 -  ـيل دانش تحص
 روزانه  4580  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 روزانه  4581  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 3 - 

 روزانه  4582  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 3 - 

 روزانه  4583  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  مهندسي صنايع غذاييعلوم و  فناوري مواد غذايي 5 - 

 روزانه  4584  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 3 - 

 روزانه  4585  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 3 - 
 روزانه  4586  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 2  - پژوهش محور
 روزانه  4587  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 3  - پژوهش محور

 روزانه  4588  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 1 - 

 روزانه  4589  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 3 - 

 روزانه  4590  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 3 - 

 روزانه  4591  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذاييزيست  3 - 
 روزانه  4592  مشهد -پژوهشكده علوم و صنايع غذايي   علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 2  - پژوهش محور

 نوبت دوم  4593  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 1 -

 نوبت دوم  4594  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 3 - 

 نوبت دوم  4595  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي صنايع غذايي 1 - 

 نوبت دوم  4596  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 2 - 

 نوبت دوم  4597  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 

 نوبت دوم  4598  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي شيمي مواد غذايي 1 - 

 نوبت دوم  4599  تبريزدانشگاه   علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 2 - 

ـكده      علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 2 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 نوبت دوم  4600  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 نوبت دوم  4601  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 5 - 

 نوبت دوم  4602  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 1 - 

 نوبت دوم  4603  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 2 - 

دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فنّاوري مواد غذايي 1 - 
 نوبت دوم  4604  گرگان

 نوبت دوم  4605  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي صنايع غذايي زيست فناوري مواد غذايي 2 - 
پرديس خودگردان  4606  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبريز

پرديس خودگردان  4607  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي صنايع غذايي فناوري مواد غذايي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       علوم و مهندسي صنايع غذايي فنّاوري مواد غذايي 5 - 
پرديس خودگردان  4608  ساري

 اقتصاد كشاورزي - 2416

ـكده      اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 -   ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4609  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 3 - 
 روزانه  4610  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4611  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 - 

 روزانه  4612  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 - 

 روزانه  4613  دانشگاه شيراز  اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 - 

 روزانه  4614  دانشگاه فردوسي مشهد  اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  69صفحه 
 

 اقتصاد كشاورزي -  2416 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 
 واحدهاي كشاورزي

 روزانه  4615  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي

 - 2 
اقتصاد توليد و مديريت 
 واحدهاي كشاورزي

 روزانه  4616  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   اقتصاد كشاورزي

 - 2 
اقتصاد توليد و مديريت 
 واحدهاي كشاورزي

 روزانه  4617  دانشگاه شيراز  اقتصاد كشاورزي

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 -   روزانه  4618  دانشگاه زابل  كشاورزياقتصاد 

بازاريابي محصوالت كشاورزي 2 -   روزانه  4619  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  اقتصاد كشاورزي

بازاريابي محصوالت كشاورزي 2 -   روزانه  4620  دانشگاه فردوسي مشهد  اقتصاد كشاورزي

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 2 -  ـكده      كشاورزياقتصاد  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4621  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 3 -  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    اقتصاد كشاورزي
 روزانه  4622  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 2 -   روزانه  4623  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 2 -   روزانه  4624  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   اقتصاد كشاورزي

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 1 -   روزانه  4625  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   اقتصاد كشاورزي

زيستمحيط اقتصاد منابع طبيعي و 2 -   روزانه  4626  دانشگاه شيراز  اقتصاد كشاورزي

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 2 -   روزانه  4627  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  اقتصاد كشاورزي

ـكده      اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 نوبت دوم  4628  اتوبان تهران كرج)كشاورزي واقع در 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2 - 
 نوبت دوم  4629  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4630  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1 - 

 نوبت دوم  4631  دانشگاه فردوسي مشهد  كشاورزياقتصاد  سياست و توسعه كشاورزي 1 - 

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 
 واحدهاي كشاورزي

 نوبت دوم  4632  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 -   نوبت دوم  4633  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 -  علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي     دانشـگاه   اقتصاد كشاورزي
 نوبت دوم  4634  ساري

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1 -   نوبت دوم  4635  دانشگاه فردوسي مشهد  اقتصاد كشاورزي

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 1 -  ـكده      اقتصاد كشاورزي ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 نوبت دوم  4636  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 2 -  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    اقتصاد كشاورزي
 نوبت دوم  4637  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 1 -   نوبت دوم  4638  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 1 -   نوبت دوم  4639  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   كشاورزي اقتصاد

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 1 -  دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       اقتصاد كشاورزي
 نوبت دوم  4640  ساري

مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران        اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 3 - 
 پيام نور  4641  تحصيالت تكميلي تهران

پرديس خودگردان  4642  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

اقتصاد توليد و مديريت 
 واحدهاي كشاورزي

پرديس خودگردان  4643  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي
بازاريابي محصوالت كشاورزي 1  - پرديس خودگردان دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان  4644  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي

بازاريابي محصوالت كشاورزي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4645  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  اقتصاد كشاورزي
زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 2  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  پرديس خودگردان  4646  دانشگاه زابل  اقتصاد كشاورزي

زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان  4647  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   اقتصاد كشاورزي
زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 1 -  پرديس خودگردان  4648  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   اقتصاد كشاورزي
زيستاقتصاد منابع طبيعي و محيط 1 -  پرديس خودگردان  4649  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  اقتصاد كشاورزي

 بيولوژي و آناتوميهاي سلولزي ـ مهندسي صنايع چوب و فرآورده -  2417

 حفاظت و اصالح 2 -  
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  4650  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 بيولوژي و آناتومي چوب 2 - 
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  4651  منابع طبيعي كرج)كشاورزي و 

 حفاظت و اصالح 1 - 
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  4652  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 بيولوژي و آناتومي چوب 1 - 
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  4653  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 هاي ليگنوسلولزيهاي سلولزي ـ كامپوزيتمهندسي صنايع چوب و فرآورده -  2418

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت 3 -  
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
ـكده     ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص

 روزانه  4654  نور)منابع طبيعي و علوم دريايي شهرستان 

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت 3 - 
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  4655  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت 3 - 
مهندسي صنايع چوب و 

 روزانه  4656  دانشگاه زابل  هاي سلولزيفرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت 3 - 
مهندسي صنايع چوب و 

 روزانه  4657  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  هاي سلولزيفرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت 1 - 
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  4658  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت 3 - 
مهندسي صنايع چوب و 

 نوبت دوم  4659  دانشگاه زابل  هاي سلولزيفرآورده

 هاي ليگنوسلولزيكامپوزيت 3 - 
مهندسي صنايع چوب و 

 نوبت دوم  4660  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  هاي سلولزيفرآورده
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  70صفحه 
 

  هاي سلولزي ـ صنايع سلولزيفرآوردهمهندسي صنايع چوب و  -  2419
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 صنايع سلولزي 3 -  
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
ـكده     ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص

 روزانه  4661  طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور) منابع

 صنايع سلولزي 3 - 
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  4662  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 صنايع سلولزي 5 - 
مهندسي صنايع چوب و 

 روزانه  4663  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و   هاي سلولزيفرآورده

 صنايع سلولزي 3 - 
مهندسي صنايع چوب و 

 روزانه  4664  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  هاي سلولزيفرآورده

 صنايع سلولزي 1 - 
مهندسي صنايع چوب و 

  هاي سلولزيفرآورده
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  4665  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 صنايع سلولزي 3 - 
مهندسي صنايع چوب و 

 نوبت دوم  4666  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  هاي سلولزيفرآورده

 صنايع سلولزي 3 - 
مهندسي صنايع چوب و 

 نوبت دوم  4667  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  هاي سلولزيفرآورده

 فنّاوري خاكخيزي و زيستحاصلمديريت  -  2420

  - 3 
 

 خيزي و زيستمديريت حاصل
 فنّاوري خاك

 روزانه  4668  دانشگاه اروميه

 - 2 
 

 خيزي و زيستمديريت حاصل
 فنّاوري خاك

 روزانه  4669  خرم آباد -دانشگاه لرستان 

 - 2 
 

 خيزي و زيستمديريت حاصل
 فنّاوري خاك

 روزانه  4670  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج) 

 - 2 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4671  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فنّاوري خاك

 - 2 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4672  دانشگاه تبريز  فنّاوري خاك

 - 3 
 خيزي خاك وشيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

  فنّاوري خاك
ـكده     ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص

 روزانه  4673  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 3 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

  فنّاوري خاك
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  4674  طبيعي كرج)كشاورزي و منابع 

 - 2 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4675  دانشگاه زنجان  فنّاوري خاك

 - 2 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4676  دانشگاه شهركرد  فنّاوري خاك

 - 2 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4677  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   فنّاوري خاك

 - 3 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4678  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   فنّاوري خاك

 - 3 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستحاصلمديريت 

 روزانه  4679  دانشگاه شيراز  فنّاوري خاك

 - 2 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4680  دانشگاه صنعتي اصفهان  فنّاوري خاك

 - 4 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4681  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم   فنّاوري خاك

 - 3 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4682  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  فنّاوري خاك

 - 2 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 روزانه  4683  فردوسي مشهددانشگاه   فنّاوري خاك

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 2 -   خيزي و زيستمديريت حاصل
 روزانه  4684  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فنّاوري خاك

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 2 -   خيزي و زيستمديريت حاصل
 روزانه  4685  دانشگاه شهركرد  فنّاوري خاك

خاكبيولوژي و بيوتكنولوژي  2 -   خيزي و زيستمديريت حاصل
 روزانه  4686  دانشگاه شيراز  فنّاوري خاك

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 2 -   خيزي و زيستمديريت حاصل
 روزانه  4687  دانشگاه صنعتي اصفهان  فنّاوري خاك

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 3 -   خيزي و زيستمديريت حاصل
 روزانه  4688  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم   فنّاوري خاك

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 2 -   خيزي و زيستمديريت حاصل
 روزانه  4689  دانشگاه فردوسي مشهد  فنّاوري خاك

 - 1 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 دومنوبت   4690  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   فنّاوري خاك

 - 1 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 نوبت دوم  4691  دانشگاه تبريز  فنّاوري خاك

 - 1 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

  فنّاوري خاك
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  4692  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 1 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 نوبت دوم  4693  دانشگاه زنجان  فنّاوري خاك

 - 2 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 نوبت دوم  4694  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  فنّاوري خاك

 - 2 
خاك و خيزي شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 نوبت دوم  4695  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  فنّاوري خاك
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  71صفحه 
 

 فنّاوري خاكخيزي و زيستمديريت حاصل - 2420 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 - 1 
خيزي خاك و شيمي، حاصل

 تغذيه گياه
 خيزي و زيستمديريت حاصل

 نوبت دوم  4696  دانشگاه فردوسي مشهد  فنّاوري خاك

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 1 -   خيزي و زيستمديريت حاصل
 دوم نوبت  4697  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  فنّاوري خاك

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 1 -   خيزي و زيستمديريت حاصل
 نوبت دوم  4698  دانشگاه فردوسي مشهد  فنّاوري خاك

 - 3 
 

 خيزي و زيستمديريت حاصل
 فنّاوري خاك

پرديس خودگردان  4699  دانشگاه اروميه

 مديريت منابع خاك -  2421

 روزانه  4700  رشت -دانشگاه گيالن  مديريت منابع خاك 2 -  

 - 1 
 

 روزانه  4701  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  مديريت منابع خاك

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 3 - 
 روزانه  4702  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4703  دانشگاه زنجان  مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 2 - 

 روزانه  4704  دانشگاه شهركرد  مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 2 - 

 روزانه  4705  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 1 - 

 روزانه  4706  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 2 - 

 روزانه  4707  دانشگاه شيراز  مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 3 - 

 روزانه  4708  دانشگاه صنعتي اصفهان  مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 3 - 

 روزانه  4709  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 3 - 

 روزانه  4710  خرم آباد -دانشگاه لرستان   مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 2 - 

 روزانه  4711  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 - 

 روزانه  4712  دانشگاه زنجان  مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي 3 -

 
 روزانه  4713  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي - 3

 روزانه  4714  دانشگاه شيراز  مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 - 

 روزانه  4715  دانشگاه صنعتي اصفهان  مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 - 

 روزانه  4716  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه   مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 - 

 روزانه  4717  خرم آباد -دانشگاه لرستان   مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 2 - 
 نوبت دوم  4718  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4719  دانشگاه زنجان  مديريت منابع خاك و حفاظت خاك فيزيك 1 - 

 نوبت دوم  4720  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  مديريت منابع خاك فيزيك و حفاظت خاك 1 - 

 نوبت دوم  4721  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي 1 - 

 نوبت دوم  4722  دانشگاه زنجان  مديريت منابع خاك خاك و ارزيابي اراضيمنابع  1 - 

 نوبت دوم  4723  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  مديريت منابع خاك منابع خاك و ارزيابي اراضي 1 - 

 علوم دامي -  2424

 روزانه  4724  دانشگاه تبريز  علوم دامي فيزيولوژي دام و طيور 2 -  

ـكده      علوم دامي فيزيولوژي دام و طيور 3 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4725  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم دامي فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه  4726  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4727  دانشگاه صنعتي اصفهان  داميعلوم  فيزيولوژي دام و طيور 3 - 

دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       علوم دامي فيزيولوژي دام و طيور 3 - 
 روزانه  4728  مالثاني اهواز -خوزستان

 روزانه  4729  سنندج -دانشگاه كردستان   علوم دامي فيزيولوژي دام و طيور 2 - 

 روزانه  4730  همدان -بوعلي سينا دانشگاه   علوم دامي تغذيه دام 3 - 

 روزانه  4731  دانشگاه بيرجند  علوم دامي تغذيه دام 3 - 

 روزانه  4732  دانشگاه تبريز  علوم دامي تغذيه دام 2 - 

ـكده      علوم دامي تغذيه دام 3 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4733  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم دامي تغذيه دام 3 - 
 روزانه  4734  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4735  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم دامي تغذيه دام 2 - 

 روزانه  4736  دانشگاه زابل  علوم دامي تغذيه دام 2 - 

 روزانه  4737  دانشگاه زنجان  علوم دامي تغذيه دام 3 - 

 روزانه  4738  دانشگاه شهركرد  علوم دامي تغذيه دام 2 - 

 روزانه  4739  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم دامي تغذيه دام 3 - 

دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       علوم دامي تغذيه دام 3 - 
 روزانه  4740  مالثاني اهواز -خوزستان

 روزانه  4741  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و   علوم دامي تغذيه دام 2 - 

 روزانه  4742  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم دامي تغذيه دام 1 - 

 روزانه  4743  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم دامي تغذيه دام 3 - 

 روزانه  4744  سنندج -دانشگاه كردستان   علوم دامي تغذيه دام 2 - 

 روزانه  4745  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم دامي تغذيه دام 2 - 

 روزانه  4746  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم دامي تغذيه دام 2 -

 روزانه  4747  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

 روزانه  4748  دانشگاه تبريز  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

ـكده      علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4749  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  72صفحه 
 

 علوم دامي - 2424 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه  4750  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4751  دانشگاه زابل  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

 روزانه  4752  دانشگاه زنجان  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 

 روزانه  4753  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 

 روزانه  4754  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 

دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 
 روزانه  4755  مالثاني اهواز -خوزستان

 روزانه  4756  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 

 روزانه  4757  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 

 روزانه  4758  سنندج -دانشگاه كردستان   علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

 روزانه  4759  رشت -دانشگاه گيالن   علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 - 

 روزانه  4760  دانشگاه اروميه  علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 روزانه  4761  دانشگاه ايالم  علوم دامي تغذيه طيور 3 - 

 روزانه  4762  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 روزانه  4763  دانشگاه بيرجند  علوم دامي طيور تغذيه 3 - 

 روزانه  4764  دانشگاه تبريز  علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

ـكده      علوم دامي تغذيه طيور 3 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4765  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

تحصــيل پــرديس دانشــگاه تهــران (محــل   علوم دامي تغذيه طيور 3 - 
 روزانه  4766  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4767  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 روزانه  4768  دانشگاه زابل  علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 روزانه  4769  دانشگاه زنجان  علوم دامي تغذيه طيور 3 - 

 روزانه  4770  شهركرددانشگاه   علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       علوم دامي تغذيه طيور 3 - 
 روزانه  4771  مالثاني اهواز -خوزستان

 روزانه  4772  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 روزانه  4773  گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم دامي تغذيه طيور 1 - 

 روزانه  4774  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم دامي تغذيه طيور 3 - 

 روزانه  4775  سنندج -دانشگاه كردستان   علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 روزانه  4776  رشت -دانشگاه گيالن   علوم دامي تغذيه طيور 3 - 

 روزانه  4777  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 روزانه  4778  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 نوبت دوم  4779  دانشگاه تبريز  علوم دامي فيزيولوژي دام و طيور 1 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم دامي فيزيولوژي دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم  4780  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4781  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم دامي تغذيه دام 3 - 

 نوبت دوم  4782  دانشگاه تبريز  علوم دامي تغذيه دام 1 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم دامي تغذيه دام 1 - 
 نوبت دوم  4783  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4784  دانشگاه زابل  علوم دامي تغذيه دام 2 - 

 نوبت دوم  4785  دانشگاه زنجان  علوم دامي تغذيه دام 1 - 

 نوبت دوم  4786  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم دامي تغذيه دام 1 - 

 نوبت دوم  4787  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم دامي تغذيه دام 1 - 

 نوبت دوم  4788  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم دامي تغذيه دام 1 - 

 نوبت دوم  4789  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 

 نوبت دوم  4790  دانشگاه تبريز  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 

ـيل     علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 -  ـكده  دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص دانش
 نوبت دوم  4791  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 
 نوبت دوم  4792  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4793  دانشگاه زابل  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

 نوبت دوم  4794  دانشگاه زنجان  علوم دامي دام و طيور ژنتيك و اصالح 1 - 

 نوبت دوم  4795  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 - 

 نوبت دوم  4796  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم دامي ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 

 نوبت دوم  4797  رشت -دانشگاه گيالن   داميعلوم  ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 - 

 نوبت دوم  4798  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم دامي تغذيه طيور 1 - 

 نوبت دوم  4799  دانشگاه تبريز  علوم دامي تغذيه طيور 1 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم دامي تغذيه طيور 1 - 
 دوم نوبت  4800  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4801  دانشگاه زابل  علوم دامي تغذيه طيور 2 - 

 نوبت دوم  4802  دانشگاه زنجان  علوم دامي تغذيه طيور 1 - 

 نوبت دوم  4803  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم دامي تغذيه طيور 1 - 

 نوبت دوم  4804  گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم دامي تغذيه طيور 1 - 

 نوبت دوم  4805  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم دامي تغذيه طيور 1 - 

پرديس خودگردان  4806  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم دامي تغذيه دام 1 - 
پرديس خودگردان  4807  دانشگاه زابل  علوم دامي تغذيه دام 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  4808  دانشگاه زنجان  علوم دامي دامتغذيه  1 - 
پرديس خودگردان  4809  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم دامي تغذيه دام 1 - 

پرديس خودگردان  4810  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم دامي تغذيه دام 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  4811  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم دامي اصالح دام و طيورژنتيك و  2 - 

پرديس خودگردان  4812  دانشگاه اروميه  علوم دامي تغذيه طيور 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  4813  دانشگاه زابل  علوم دامي تغذيه طيور 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  4814  دانشگاه زنجان  علوم دامي تغذيه طيور 1 - 
پرديس خودگردان  4815  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم دامي تغذيه طيور 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  4816  خرم آباد -دانشگاه لرستان   داميعلوم  تغذيه طيور 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  73صفحه 
 

  علوم و مهندسي آب ـ آبياري و زهكشي -  2427
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  4817  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 -  

 روزانه  4818  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 -   روزانه  4819

 روزانه  4820  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 - 
 روزانه  4821  ابوريحان واقع در پاكدشت)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 
 روزانه  4822  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4823  كرمانشاه -دانشگاه رازي   آبعلوم و مهندسي  آبياري و زهكشي 3 - 

 روزانه  4824  دانشگاه زابل  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 

 روزانه  4825  دانشگاه شهركرد  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 - 

 روزانه  4826  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 

 روزانه  4827  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي آب و زهكشي آبياري 3 - 

 روزانه  4828  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 5 - 

 روزانه  4829  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 

 روزانه  4830  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 

 روزانه  4831  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 -   نوبت دوم  4832

 نوبت دوم  4833  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 - 
 نوبت دوم  4834  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 2 - 
 نوبت دوم  4835  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 نوبت دوم  4836  دانشگاه زابل  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 

 نوبت دوم  4837  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 

 نوبت دوم  4838  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 -

 نوبت دوم  4839  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  و مهندسي آبعلوم  آبياري و زهكشي 3 - 

 نوبت دوم  4840  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 1 - 
پرديس خودگردان  4841  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ــرديس    علوم و مهندسي آب و زهكشي آبياري 2 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  4842  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  4843  دانشگاه زابل  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  4844  دانشگاه شيراز  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  4845  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي آب آبياري و زهكشي 3 - 

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب ـ سازه -  2428

 روزانه  4846  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 2 -  

 روزانه  4847  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 1 - 

 روزانه  4848  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 2 - 

ـكده      علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 3 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4849  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 3 - 
 روزانه  4850  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4851  كرمانشاه -دانشگاه رازي   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 2 - 

 روزانه  4852  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 3 - 

 روزانه  4853  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 3 - 

 روزانه  4854  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 3 - 

 روزانه  4855  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 3 - 

 روزانه  4856  دانشگاه فردوسي مشهد  علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 2 - 

 روزانه  4857  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 3 - 

 نوبت دوم  4858  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 1 - 

 نوبت دوم  4859  تبريز دانشگاه  علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 1 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 1 - 
 نوبت دوم  4860  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4861  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 1 - 

 نوبت دوم  4862  اهواز -چمران دانشگاه شهيد   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 2 -

 نوبت دوم  4863  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 2 - 

 نوبت دوم  4864  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 3 - 

 نوبت دوم  4865  فردوسي مشهددانشگاه   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 1 - 

ــرديس    علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 2 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  4866  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  4867  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 1 - 
پرديس خودگردان  4868  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 2 - 

پرديس خودگردان  4869  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي آب هاي آبيسازه 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 علوم و مهندسي آب ـ منابع آب -  2429

 روزانه  4870  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آب منابع آب 3 -  

 روزانه  4871  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب منابع آب 3 - 

 روزانه  4872  دانشگاه بيرجند  علوم و مهندسي آب منابع آب 3 - 

 روزانه  4873  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب منابع آب 3 - 

پــرديس  دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل  علوم و مهندسي آب منابع آب 2 - 
 روزانه  4874  ابوريحان واقع در پاكدشت)
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  74صفحه 
 

 علوم و مهندسي آب ـ منابع آب - 2429 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل
 روزانه  4875  دانشگاه شهركرد  علوم و مهندسي آب منابع آب 2 -

 روزانه  4876  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب منابع آب 3 - 
 نوبت دوم  4877  دانشگاه تبريز  علوم و مهندسي آب منابع آب 2 -

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آب منابع آب 2 - 
 نوبت دوم  4878  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 نوبت دوم  4879  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب آب منابع 1 - 

ــرديس    علوم و مهندسي آب منابع آب 3 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  4880  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  4881  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   علوم و مهندسي آب منابع آب 3 -

 علوم و مهندسي آب ـ هواشناسي كشاورزي - 2430

 روزانه  4882  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   علوم و مهندسي آب هواشناسي كشاورزي 2 -  

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آب هواشناسي كشاورزي 3 - 
 روزانه  4883  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه 5522  دانشگاه شيراز  مهندسي آبعلوم و  هواشناسي كشاورزي 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آب هواشناسي كشاورزي 1 - 
 نوبت دوم  4884  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نژادي گياهيژنتيك و به -  2431

 روزانه  4885  دانشگاه اروميه نژادي گياهيژنتيك و به  3 -  
 روزانه  4886  دانشگاه ايالم نژادي گياهيبهژنتيك و  3 -

 روزانه  4887  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به  1 - 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  نژادي گياهيژنتيك و به  1 -   روزانه  4888
 روزانه  4889  دانشگاه تبريز نژادي گياهيژنتيك و به 2 -

 نژادي گياهيژنتيك و به  4 - 
ـكده     ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص

 روزانه  4890  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 نژادي گياهيژنتيك و به  2 - 
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  4891  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 نژادي گياهيژنتيك و به  3 - 
تحصــيل پــرديس  دانشــگاه تهــران (محــل

 روزانه  4892  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4893  كرمانشاه -دانشگاه رازي  نژادي گياهيژنتيك و به 4 -

 روزانه  4894  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به  2 - 

 روزانه  4895  دانشگاه زنجان نژادي گياهيژنتيك و به  4 - 
 روزانه  4896  دانشگاه شهركرد گياهينژادي ژنتيك و به 3 -

 روزانه  4897  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نژادي گياهيژنتيك و به  3 - 

 روزانه  4898  دانشگاه شيراز نژادي گياهيژنتيك و به  5 - 
 روزانه  4899  دانشگاه صنعتي اصفهان نژادي گياهيژنتيك و به 5 -

 روزانه  4900  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري نژادي گياهيژنتيك و به  5 - 

 روزانه  4901  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نژادي گياهيژنتيك و به  3 - 
 روزانه  4902  خرم آباد -دانشگاه لرستان  نژادي گياهيژنتيك و به 1 -

 روزانه  4903  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نژادي گياهيژنتيك و به  3 - 
 روزانه  4904  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  نژادي گياهيژنتيك و به 2 -
 نوبت دوم  4905  دانشگاه ايالم نژادي گياهيژنتيك و به 1 -

 نوبت دوم  4906  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نژادي گياهيژنتيك و به  1 - 
قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  نژادي گياهيژنتيك و به 1 -  نوبت دوم  4907

 نوبت دوم  4908  دانشگاه تبريز نژادي گياهيژنتيك و به  2 - 

 نژادي گياهيژنتيك و به  1 - 
ـكده     ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص

 نوبت دوم  4909  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 گياهينژادي ژنتيك و به  2 - 
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  4910  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 نژادي گياهيژنتيك و به  3 - 
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  4911  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  4912  دانشگاه زابل نژادي گياهيژنتيك و به  2 - 

 نوبت دوم  4913  دانشگاه زنجان نژادي گياهيبهژنتيك و   1 - 
 نوبت دوم  4914  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  نژادي گياهيژنتيك و به 1 -

 نوبت دوم  4915  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري نژادي گياهيژنتيك و به  5 - 

 نوبت دوم  4916  طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع نژادي گياهيژنتيك و به  1 - 
 نوبت دوم  4917  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  نژادي گياهيژنتيك و به 1 -

 نژادي گياهيژنتيك و به  2 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  4918  خودگردان ارس در جلفا)
پرديس خودگردان  4919  دانشگاه زابل نژادي گياهيبهژنتيك و   2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  4920  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري نژادي گياهيژنتيك و به 3 -

 آگروتكنولوژي - 2432

 روزانه  4921  دانشگاه اروميه  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  

 روزانه  4922  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 
 روزانه  4923  دانشگاه بيرجند  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -

 روزانه  4924  دانشگاه تبريز  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

پــرديس دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه  4925  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه  4926  ابوريحان واقع در پاكدشت)
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  75صفحه 
 

 آگروتكنولوژي - 2432 ادامه

 توضيحات
كدرشته   محل تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  4927  كرمانشاه -دانشگاه رازي   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 

 روزانه  4928  دانشگاه زابل  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4929  دانشگاه زنجان  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه  4930  تهران -دانشگاه شاهد   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  4931  دانشگاه شهركرد  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4932  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4933  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -

 روزانه  4934  دانشگاه شيراز  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 

 روزانه  4935  دانشگاه صنعتي اصفهان  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 5 - 

 روزانه  4936  دانشگاه صنعتي شاهرود  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه  4937  مالثاني اهواز -خوزستان

 روزانه  4938  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -

 روزانه  4939  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 

 روزانه  4940  دانشگاه فردوسي مشهد  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 

 روزانه  4941  سنندج -دانشگاه كردستان   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4942  دانشگاه گنبد  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4943  رشت -دانشگاه گيالن   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 4 - 

 روزانه  4944  خرم آباد -دانشگاه لرستان   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4945  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4946  دانشگاه مراغه  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4947  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

 روزانه  4948  دانشگاه ياسوج  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4949  دانشگاه اروميه  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

 روزانه  4950  دانشگاه ايالم  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4951  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4952  دانشگاه بيرجند  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

 روزانه  4953  دانشگاه تبريز  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

ـكده      آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 -  ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  4954  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 روزانه  4955  ابوريحان واقع در پاكدشت)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه  4956  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  4957  كرمانشاه -دانشگاه رازي   آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

 روزانه  4958  دانشگاه زابل  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4959  دانشگاه زنجان  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه  4960  تهران -دانشگاه شاهد   آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2  - شرايط در انتهاي دفترچه

 روزانه  4961  دانشگاه شهركرد  آگروتكنولوژي گياهان زراعياكولوژي  2 - 

 روزانه  4962  دانشگاه شيراز  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

 روزانه  4963  دانشگاه صنعتي شاهرود  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

منـابع طبيعــي  دانشـگاه علـوم كشـاورزي و      آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 
 روزانه  4964  مالثاني اهواز -خوزستان

 روزانه  4965  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4966  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

 روزانه  4967  سنندج -دانشگاه كردستان   آگروتكنولوژي زراعياكولوژي گياهان  2 - 

 روزانه  4968  دانشگاه گنبد  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4969  خرم آباد -دانشگاه لرستان   آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4970  اردبيل -اردبيلي دانشگاه محقق   آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4971  دانشگاه مراغه  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 روزانه  4972  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)   آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 - 

 روزانه  4973  دانشگاه ياسوج  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

 نوبت دوم  4974  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4975  دانشگاه بيرجند  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4976  دانشگاه تبريز  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم  4977  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم  4978  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 نوبت دوم  4979  دانشگاه زابل  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4980  دانشگاه زنجان  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم  4981  تهران -دانشگاه شاهد   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2  - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  4982  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 نوبت دوم  4983  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - 

 نوبت دوم  4984  دانشگاه صنعتي شاهرود  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4985  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4986  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 3 - 

 نوبت دوم  4987  دانشگاه فردوسي مشهد  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4988  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4989  دانشگاه ياسوج  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4990  دانشگاه ايالم  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  76صفحه 
 

 آگروتكنولوژي - 2432 ادامه

 توضيحات
كدرشته   تحصيل نام دانشگاه يا مؤسسه محل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  4991  دانشگاه بيرجند  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4992  دانشگاه تبريز  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 

ـيل     آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 -  ـكده  دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص دانش
 نوبت دوم  4993  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2 - 
 نوبت دوم  4994  ابوريحان واقع در پاكدشت)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم  4995  طبيعي كرج)كشاورزي و منابع 

 نوبت دوم  4996  دانشگاه زابل  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  4997  دانشگاه زنجان  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 - 
 نوبت دوم  4998  تهران -دانشگاه شاهد   آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2  - شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم  4999  دانشگاه صنعتي شاهرود  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

 نوبت دوم  5000  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 -

 نوبت دوم  5001  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 - 

 نوبت دوم  5002  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 - 

 نوبت دوم  5003  دانشگاه ياسوج  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1 - 

ــرديس    آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  5004  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  5005  دانشگاه زابل  آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  5006  خرم آباد -دانشگاه لرستان   آگروتكنولوژي فيزيولوژي گياهان زراعي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ــرديس    آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 3 -  ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  5007  خودگردان ارس در جلفا)

پرديس خودگردان  5008  دانشگاه زابل  آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  5009  خرم آباد -دانشگاه لرستان   آگروتكنولوژي اكولوژي گياهان زراعي 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 آگروتكنولوژي ـ بذر - 2433

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي علوم و تكنولوژي بذر 1 -  
 روزانه  5010  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي علوم و تكنولوژي بذر 1 - 
 نوبت دوم  5011  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 هاي هرزآگروتكنولوژي ـ علوم علف - 2434

 روزانه  5012  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   آگروتكنولوژي هاي هرزعلوم علف 1 -  

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي هاي هرزعلوم علف 2 - 
 روزانه  5013  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5014  دانشگاه فردوسي مشهد  آگروتكنولوژي هاي هرزعلوم علف 2 - 

 روزانه  5015  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   آگروتكنولوژي هاي هرزعلوم علف 2 - 

 نوبت دوم  5016  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   آگروتكنولوژي هاي هرزعلوم علف 1 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    آگروتكنولوژي هاي هرزعلوم علف 1 - 
 نوبت دوم  5017  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5018  دانشگاه فردوسي مشهد  آگروتكنولوژي هاي هرزعلوم علف 1 - 

 نوبت دوم  5019  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   آگروتكنولوژي هاي هرزعلوم علف 1 - 

 بيوتكنولوژي كشاورزي -  2435

  - 2 
 

 روزانه  5020  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  بيوتكنولوژي كشاورزي

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  بيوتكنولوژي كشاورزي  1 -   روزانه  5021

 - 2 
 

 روزانه  5022  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 3 
 

 بيوتكنولوژي كشاورزي
ـكده     ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص

 روزانه  5023  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 3 
 

 بيوتكنولوژي كشاورزي
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  5024  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 2 
 

 روزانه  5025  دانشگاه زابل بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 5 
 

 روزانه  5026  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 3 
 

 روزانه  5027  دانشگاه شهركرد بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 5 
 

 روزانه  5028  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 3 
 

 روزانه  5029  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 3 
 

 روزانه  5030  دانشگاه شيراز بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 3 
 

 روزانه  5031  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 3 
 

 روزانه  5032  سنندج -دانشگاه كردستان  بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 2 
 

 روزانه  5033  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 3 
 

 روزانه  5034  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 3 
 

 روزانه  5035  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيوتكنولوژي كشاورزي
محل تحصيل پژوهشكده زيسـت   -پژوهش محور 
 5  - فناوري گياهي

 
 روزانه  5036  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنّاوري بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 1 
 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  كشاورزيبيوتكنولوژي   نوبت دوم  5037

 - 2 
 

 نوبت دوم  5038  دانشگاه تبريز بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 2 
 

 بيوتكنولوژي كشاورزي
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  5039  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 2 
 

 نوبت دوم  5040  زابلدانشگاه  بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 1 
 

 نوبت دوم  5041  دانشگاه زنجان بيوتكنولوژي كشاورزي

 - 1 
 

 نوبت دوم  5042  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  بيوتكنولوژي كشاورزي
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  77صفحه 
 

 بيوتكنولوژي كشاورزي - 2435 ادامه

 توضيحات
كدرشته   تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه محل  نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 نوبت دوم  5043  دانشگاه فردوسي مشهد بيوتكنولوژي كشاورزي  2 - 

 نوبت دوم  5044  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  بيوتكنولوژي كشاورزي  1 - 

 بيوتكنولوژي كشاورزي  2 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  5045  خودگردان ارس در جلفا)
پرديس خودگردان  5046  دانشگاه شيراز بيوتكنولوژي كشاورزي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  5047  رشت -دانشگاه گيالن  بيوتكنولوژي كشاورزي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  5048  خرم آباد -دانشگاه لرستان  بيوتكنولوژي كشاورزي  1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 اگرواكولوژي -  2436

 روزانه  5049  دانشگاه زابل اگرواكولوژي  2 -  

 روزانه  5050  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرواكولوژي  5 - 

 روزانه  5051  دانشگاه فردوسي مشهد اگرواكولوژي  2 - 
 روزانه 5506  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرواكولوژي  3 - 
 روزانه  5533  كرمانشاه - دانشگاه رازي  اگرواكولوژي   3 - 

 نوبت دوم  5052  دانشگاه زابل اگرواكولوژي  1 - 

 نوبت دوم  5053  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  اگرواكولوژي  3 - 

 نوبت دوم  5054  دانشگاه فردوسي مشهد اگرواكولوژي  1 - 
 نوبت دوم 5507  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اگرواكولوژي  3 - 

پرديس خودگردان  5055  دانشگاه زابل اگرواكولوژي  2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار - 2437

 روزانه  5056  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   آموزش كشاورزي پايدار ترويج و ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 3 -  

  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 3 - 
دانشـگاه تربيــت مــدرس (محــل تحصــيل  
دانشكده كشاورزي واقع در اتوبـان تهـران   

  كرج)
 روزانه  5057

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    ترويج و آموزش كشاورزي پايدار ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 3 - 
 روزانه  5058  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5059  كرمانشاه -دانشگاه رازي   ترويج و آموزش كشاورزي پايدار ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 3 - 

 روزانه  5060  دانشگاه زنجان  آموزش كشاورزي پايدارترويج و  ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 3 - 

 روزانه  5061  دانشگاه شيراز  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 3 - 

دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       ترويج و آموزش كشاورزي پايدار ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 3 - 
 روزانه  5062  مالثاني اهواز -خوزستان

آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست 3 -   روزانه  5063  دانشگاه زنجان  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار

آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست 3 -  دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي       ترويج و آموزش كشاورزي پايدار
 روزانه  5064  مالثاني اهواز -خوزستان

 نوبت دوم  5065  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   ترويج و آموزش كشاورزي پايدار ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    ترويج و آموزش كشاورزي پايدار ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 1 - 
 دومنوبت   5066  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5067  دانشگاه زنجان  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 1 - 

 - 1 
ــدار و ــاورزي پاي ــوزش كش آم

 محيط زيست
 نوبت دوم  5068  دانشگاه زنجان  ترويج و آموزش كشاورزي پايدار

 توسعه كشاورزي - 2438

 روزانه  5069  همدان -سينا دانشگاه بوعلي  توسعه كشاورزي  2 -  

 روزانه  5070  دانشگاه تبريز توسعه كشاورزي  2 - 

 توسعه كشاورزي  3 - 
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  5071  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5072  دانشگاه زنجان توسعه كشاورزي  5 - 

 روزانه  5073  دانشگاه ياسوج توسعه كشاورزي  3 - 

 نوبت دوم  5074  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  توسعه كشاورزي  2 - 

 نوبت دوم  5075  دانشگاه تبريز توسعه كشاورزي  1 - 

 توسعه كشاورزي  2 - 
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  5076  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5077  دانشگاه زنجان توسعه كشاورزي  1 - 

 نوبت دوم  5078  دانشگاه ياسوج توسعه كشاورزي  1 - 

 توسعه كشاورزي  2 - 
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  5079  خودگردان ارس در جلفا)

 شناسي كشاورزيحشره - 2439

 روزانه  5080  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره  3 -  

 روزانه  5081  همدان -بوعلي سينا دانشگاه  شناسي كشاورزيحشره  4 - 

 روزانه  5082  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره  3 - 

 شناسي كشاورزيحشره  5 - 
ـكده     ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص

 روزانه  5083  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 روزانه  5084  كرمانشاه -دانشگاه رازي  شناسي كشاورزيحشره  2 - 

 روزانه  5085  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره  3 - 

 روزانه  5086  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي كشاورزيحشره  5 - 

 روزانه  5087  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي كشاورزيحشره  2 - 

 روزانه  5088  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي كشاورزيحشره  2 - 

 روزانه  5089  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي كشاورزيحشره  2 - 

 روزانه  5090  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي كشاورزيحشره  3 - 

 روزانه  5091  دانشگاه مراغه شناسي كشاورزيحشره  3 - 

 روزانه  5092  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي كشاورزيحشره  3 - 
  روزانه 5504  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي كشاورزيحشره  3 - 
 نوبت دوم  5093  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي كشاورزيحشره  1 - 
  نوبت دوم 5505  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي كشاورزيحشره  3 - 
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  78صفحه 
 

 شناسي كشاورزيحشره - 2439 ادامه

 توضيحات
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  نيمسالظرفيت پذيرش 

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 - 2 
 

 نوبت دوم  5094  دانشگاه تبريز شناسي كشاورزيحشره

 - 3 
 

 نوبت دوم  5095  دانشگاه زابل شناسي كشاورزيحشره

 - 2 
 

 نوبت دوم  5096  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي كشاورزيحشره

 - 1 
 

 نوبت دوم  5097  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي كشاورزيحشره

 - 3 
 

 نوبت دوم  5098  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  شناسي كشاورزيحشره
 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  5099  دانشگاه اروميه شناسي كشاورزيحشره

پرديس خودگردان  5100  رشت -دانشگاه گيالن  شناسي كشاورزيحشره 2  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

 شناسي گياهيبيماري - 2440

  - 4 
 

 روزانه  5101  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري

 روزانه  5102  دانشگاه تبريز شناسي گياهيبيماري 2 -

 - 5 
 

 شناسي گياهيبيماري
ـكده     ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص

 روزانه  5103  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 2 
 

 شناسي گياهيبيماري
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  5104  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 روزانه  5105  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 1 -

 روزانه  5106  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 5 -

 روزانه  5107  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهيبيماري 1 -

 روزانه  5108  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  شناسي گياهيبيماري 3 -

 روزانه  5109  دانشگاه شيراز شناسي گياهيبيماري 5 -

 روزانه  5110  دانشگاه صنعتي اصفهان شناسي گياهيبيماري 3 -

 روزانه  5111  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهيبيماري 4 -

 روزانه  5112  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي گياهيبيماري 3 -

 روزانه  5113  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهيبيماري 2 -

 روزانه  5114  سنندج -دانشگاه كردستان  شناسي گياهيبيماري 3 -

 روزانه  5115  خرم آباد -دانشگاه لرستان  شناسي گياهيبيماري 2 -

 روزانه  5116  رفسنجان -دانشگاه ولي عصر(عج)  شناسي گياهيبيماري 2 -

 نوبت دوم  5117  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسي گياهيبيماري 2 -

 نوبت دوم  5118  دانشگاه تبريز گياهيشناسي بيماري 1 -

 - 1 
 

 شناسي گياهيبيماري
ـكده     ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص

 نوبت دوم  5119  كشاورزي واقع در اتوبان تهران كرج)

 - 2 
 

 شناسي گياهيبيماري
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  5120  ابوريحان واقع در پاكدشت)

 نوبت دوم  5121  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 1 -

 نوبت دوم  5122  دانشگاه زنجان شناسي گياهيبيماري 1 -

 نوبت دوم  5123  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري شناسي گياهيبيماري 2 -

 دوم نوبت  5124  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شناسي گياهيبيماري 3 -

 نوبت دوم  5125  دانشگاه فردوسي مشهد شناسي گياهيبيماري 1 -
پرديس خودگردان  5126  دانشگاه زابل شناسي گياهيبيماري 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  5127  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسي گياهيبيماري 1 -

 ـ مديريت جنگلعلوم و مهندسي جنگل  -  2441

 روزانه  5128  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 3 -  

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 3 - 
 روزانه  5129  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5130  دانشگاه شهركرد  علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 2 -

 روزانه  5131  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 2 -

 روزانه  5132  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 3 -

رشــت (محـل تحصــيل   -دانشـگاه گـيالن     علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 3 - 
 روزانه  5133  طبيعي صومعه سرا)دانشكده منابع 

 روزانه  5134  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 1 - 
 نوبت دوم  5135  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5136  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 1 -

 نوبت دوم  5137  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 2 -

پرديس خودگردان  5138  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 1 -
پرديس خودگردان  5139  رشت -دانشگاه گيالن   علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 3  - پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 

پرديس خودگردان  5140  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 برداري جنگلبهرهعلوم و مهندسي جنگل ـ عمران و  -  2442

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي جنگل برداري جنگلعمران و بهره 3 -  
 روزانه  5141  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5142  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي جنگل برداري جنگلعمران و بهره 3 -

رشــت (محـل تحصــيل   -دانشـگاه گـيالن     علوم و مهندسي جنگل برداري جنگلبهرهعمران و  3 - 
 روزانه  5143  دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي جنگل برداري جنگلعمران و بهره 1 - 
 نوبت دوم  5144  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5145  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي جنگل برداري جنگلبهرهعمران و  2 -

پرديس خودگردان  5146  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي جنگل برداري جنگلعمران و بهره 2 -
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  79صفحه 
 

  علوم و مهندسي جنگل ـ علوم زيستي جنگل - 2443
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  5147  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 2 -  

 روزانه  5148  دانشگاه ايالم  علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 3 - 
 روزانه  5149  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5150  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 3 - 

 روزانه  5151  كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم   علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 3 - 

رشــت (محـل تحصــيل   -دانشـگاه گـيالن     علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 3 - 
 روزانه  5152  دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا)

 روزانه  5153  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 2 - 

 نوبت دوم  5154  دانشگاه ايالم  علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 1 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 1 - 
 نوبت دوم  5155  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5156  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 2 -

 نوبت دوم  5157  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 3 - 

رشــت (محـل تحصــيل   -دانشـگاه گـيالن     علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 2 - 
 نوبت دوم  5158  دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا)

پرديس خودگردان  5159  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 2 - 

 علوم و مهندسي شيالت ـ تكثير و پرورش آبزيان -  2444

 روزانه  5160  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 2 -  

ـكده   دانشگاه تربيت مدرس (محـل    علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 3 -  ـيل دانش تحص
 روزانه  5161  منابع طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 3 - 
 روزانه  5162  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5163  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 5 - 

 روزانه  5164  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 3 - 

 روزانه  5165  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 3 - 

 روزانه  5166  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 3 - 

رشــت (محـل تحصــيل   -دانشـگاه گـيالن     علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 3 - 
 روزانه  5167  دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا)

 روزانه  5168  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي شيالت شناسي آبزيانبوم 2 - 
 روزانه  5169  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5170  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي شيالت شناسي آبزيانبوم 3 - 

 روزانه  5171  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  علوم و مهندسي شيالت شناسي آبزيانبوم 3 - 

رشــت (محـل تحصــيل   -دانشـگاه گـيالن     علوم و مهندسي شيالت شناسي آبزيانبوم 3 - 
 روزانه  5172  دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا)

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 1 - 
 نوبت دوم  5173  طبيعي كرج) كشاورزي و منابع

 نوبت دوم  5174  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 2 - 

 نوبت دوم  5175  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 3 - 

 نوبت دوم  5176  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 5 - 

 نوبت دوم  5177  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي شيالت شناسي آبزيانبوم 1 - 
 دومنوبت   5178  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5179  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي شيالت شناسي آبزيانبوم 2 - 

پرديس خودگردان  5180  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 4 - 
ــرديس خــودگردان شــماره دو   محــل تحصــيل پ

پرديس خودگردان  5181  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي شيالت تكثير و پرورش آبزيان 2  - بندرعباس

 علوم و مهندسي شيالت ـ فراوري محصوالت شيالتي - 2445

ـكده      علوم و مهندسي شيالت فراوري محصوالت شيالتي 3 -   ـيل دانش دانشگاه تربيت مدرس (محـل تحص
 روزانه  5182  شهرستان نور)منابع طبيعي و علوم دريايي 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي شيالت فراوري محصوالت شيالتي 2 - 
 روزانه  5183  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5184  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي شيالت فراوري محصوالت شيالتي 3 - 

رشــت (محـل تحصــيل   -دانشـگاه گـيالن     علوم و مهندسي شيالت محصوالت شيالتي فراوري 2 - 
 روزانه  5185  دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا)

  روزانه 5508  ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي شيالت فراوري محصوالت شيالتي 3 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    شيالتعلوم و مهندسي  فراوري محصوالت شيالتي 1 - 
 نوبت دوم  5186  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5187  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي شيالت فراوري محصوالت شيالتي 3 - 

 برداري آبزيانعلوم و مهندسي شيالت ـ صيد و بهره -  2447

 روزانه  5188  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي شيالت برداري آبزيانبهرهصيد و  3 -  

 روزانه  5189  دانشگاه گنبد  علوم و مهندسي شيالت برداري آبزيانصيد و بهره 3 - 

 روزانه  5190  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي شيالت برداري آبزيانصيد و بهره 2 - 

 نوبت دوم  5191  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي شيالت برداري آبزيانصيد و بهره 1 - 

 نوبت دوم  5192  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي شيالت برداري آبزيانصيد و بهره 2 - 
ــرديس خــودگردان شــماره دو   محــل تحصــيل پ

پرديس خودگردان  5193  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي شيالت برداري آبزيانصيد و بهره 2  - بندرعباس
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   (كشاورزي و منابع طبيعي)ها جدول كدرشته محل  80صفحه 
 

  علوم و مهندسي مرتع -  2448
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 3 
 

 مهندسي مرتععلوم و 
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  5194  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 3 
 

 روزانه  5195  دانشگاه شهركرد علوم و مهندسي مرتع

 - 4 
 

 روزانه  5196  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي مرتع

 - 5 
 

 روزانه  5197  ساريدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  علوم و مهندسي مرتع

 - 2 
 

 روزانه  5198  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي مرتع

 - 2 
 

 روزانه  5199  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  علوم و مهندسي مرتع

 - 2 
 

 علوم و مهندسي مرتع
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  5200  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 2 
 

 نوبت دوم  5201  دانشگاه صنعتي اصفهان علوم و مهندسي مرتع

 - 3 
 

 نوبت دوم  5202  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي مرتع

 - 1 
 

 نوبت دوم  5203  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان علوم و مهندسي مرتع
 3  - دانشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان

 
پرديس خودگردان  5204  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي مرتع

 مديريت و كنترل بيابان - 2449

  - 3 
 

 مديريت و كنترل بيابان
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 روزانه  5205  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 5 
 

 روزانه  5206  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان

 - 4 
 

 روزانه  5207  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان مديريت و كنترل بيابان

 - 3 
 

 روزانه  5208  دانشگاه كاشان مديريت و كنترل بيابان

 - 3 
 

 روزانه  5209  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان

 - 5 
 

 روزانه  5210  دانشگاه يزد بيابانمديريت و كنترل 

 - 1 
 

 مديريت و كنترل بيابان
دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس  

 نوبت دوم  5211  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 - 2 
 

 نوبت دوم  5212  دانشگاه سمنان مديريت و كنترل بيابان

 - 1 
 

 مديريت و كنترل بيابان
دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع طبيعــي     

 نوبت دوم  5213  گرگان

 - 2 
 

 نوبت دوم  5214  دانشگاه كاشان مديريت و كنترل بيابان

 - 2 
 

 نوبت دوم  5215  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان

 - 5 
 

 نوبت دوم  5216  دانشگاه يزد مديريت و كنترل بيابان
ــرديس خــودگردان شــماره دو   محــل تحصــيل پ

 3  - بندرعباس
 

پرديس خودگردان  5217  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  مديريت و كنترل بيابان

 علوم و مهندسي آبخيز -  2450

 روزانه  5218  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 2 -  

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 3 - 
 روزانه  5219  طبيعي كرج)كشاورزي و منابع 

 روزانه  5220  دانشگاه شهركرد  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 3 - 

 روزانه  5221  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 3 - 

 روزانه  5222  طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع   علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 3 - 

 روزانه  5223  دانشگاه كاشان  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 4 - 

 روزانه  5224  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 2 - 

 روزانه  5225  دانشگاه يزد  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 4 - 

 روزانه  5226  دانشگاه اروميه  علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزحوزهمديريت  2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزمديريت حوزه 3 - 
 روزانه  5227  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه  5228  طبيعي ساري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع  علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزمديريت حوزه 3 - 

 روزانه  5229  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزمديريت حوزه 3 - 

 روزانه  5230  خرم آباد -دانشگاه لرستان   علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزمديريت حوزه 2 - 

 روزانه  5231  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   آبخيزعلوم و مهندسي  هاي آبخيزمديريت حوزه 3 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 1 - 
 نوبت دوم  5232  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5233  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 2 - 

 نوبت دوم  5234  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 1 -

 نوبت دوم  5235  دانشگاه كاشان  علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 2 - 

 نوبت دوم  5236  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 2 - 

دانشــگاه تهــران (محــل تحصــيل پــرديس    علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزمديريت حوزه 1 - 
 نوبت دوم  5237  كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم  5238  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزمديريت حوزه 2 - 

 نوبت دوم  5239  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  مهندسي آبخيزعلوم و  هاي آبخيزمديريت حوزه 2 - 

 نوبت دوم  5240  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزمديريت حوزه 2 - 
پرديس خودگردان  5241  منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاورزي و   علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  5242  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيز حفاظت آب و خاك 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو بندرعباس
پرديس خودگردان  5243  علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه   علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزمديريت حوزه 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

ــرديس خــودگردان شــماره دو   محــل تحصــيل پ
پرديس خودگردان  5244  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم و مهندسي آبخيز هاي آبخيزمديريت حوزه 2  - بندرعباس
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )هـــنرها (جدول كدرشته محل  81صفحه 
 

  باشد *بصورت اخذ شهريه مي مشتركو پرديس  ،نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعي هاي تحصيلي با عنوان:* پذيرش براي دوره
 هاي گروه آزمايشي هـــنركدرشته محل -5جدول شماره 

  مديريت پروژه و ساخت - 2501
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 3 
 

 روزانه  5245  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت

 - 1 
 

 نوبت دوم  5246  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت

 معماري -  2502

  - 1 
 

 روزانه  5247  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  معماري

 
- 1 

 
قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري  روزانه  5248

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  
 آموزش و پرورش

-  2 
 

 روزانه  5249  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  معماري

 - 4 
 

 روزانه  5250  دانشگاه تربيت مدرس معماري

 3  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

 روزانه  5251  دانشگاه تهران معماري

 - 10 
 

 روزانه  5252  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري

 
- 11 

 
 روزانه  5253  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  معماري

 - 3 
 

 روزانه  5254  دانشگاه هنر معماري

 
4 -  

 روزانه  5255  دانشگاه هنر اسالمي تبريز اسالمي معماري

 - 6 
 

 روزانه  5256  دانشگاه هنر اصفهان معماري

 - 3 
 

 روزانه  5257  دانشگاه يزد معماري

  روزانه 5523  دانشگاه شيراز معماري  4 - 

 - 3 
 

 روزانه  5258  دانشگاه تربيت مدرس معماري منظر

 2  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

 روزانه  5259  دانشگاه تهران معماري منظر

 - 1 
 

 نوبت دوم  5260  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  معماري

 - 1 
 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري  نوبت دوم  5261

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شـاغل در وزارت  
 آموزش و پرورش

-  2 
 

 نوبت دوم  5262  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  معماري

 - 1 
 

 نوبت دوم  5263  دانشگاه تربيت مدرس معماري

 2  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

 نوبت دوم  5264  دانشگاه تهران معماري

 
- 2 

 
 نوبت دوم  5265  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري

 - 1 
 

 نوبت دوم  5266  دانشگاه تربيت مدرس معماري منظر

 1  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

 نوبت دوم  5267  دانشگاه تهران معماري منظر

 - 7 
 

 غيرانتفاعي  5268  تهران -دانشگاه غير انتفاعي خاتم  معماري

 10  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

خودگردانپرديس   5269  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري

 - 10 
 

پرديس خودگردان  5270  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  معماري

 شهرسازي -  2503

  - 1 
 

 روزانه  5271  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شهرسازي

 - 4 
 

 روزانه  5272  دانشگاه تربيت مدرس شهرسازي

 روزانه  5273  دانشگاه تهران شهرسازي 4  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا

 - 2 
 

 روزانه  5274  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهرسازي

 - 6 
 

 روزانه  5275  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شهرسازي

 
- 3 

 
 روزانه  5276  دانشگاه هنر شهرسازي

 - 4 
 

 روزانه  5277  دانشگاه هنر اسالمي تبريز اسالمي شهرسازي

 
- 5 

 
 روزانه  5278  دانشگاه هنر اصفهان شهرسازي

  روزانه 5520  سنندج  –دانشگاه كردستان   شهرسازي  3 - 

 - 2 
 

 روزانه  5279  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري

 
- 1 

 
 نوبت دوم  5280  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شهرسازي

 - 1 
 

 نوبت دوم  5281  دانشگاه تربيت مدرس شهرسازي

 2  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

 نوبت دوم  5282  دانشگاه تهران شهرسازي

 - 1 
 

 نوبت دوم  5283  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شهرسازي

 - 1 
 

 نوبت دوم  5284  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري

 - 2 
 

پرديس خودگردان  5285  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  شهرسازي

 - 3 
 

پرديس خودگردان  5286  تحصيل كرج)دانشگاه هنر (محل  شهرسازي
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  5287  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  طراحي شهري

 پژوهش هنر -  2504

 روزانه  5288  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 3 -  

 3  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

 روزانه  5289  دانشگاه تهران پژوهش هنر

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 روزانه  5290  تهران -دانشگاه شاهد  پژوهش هنر
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )هـــنرها (جدول كدرشته محل  82صفحه 
 

  پژوهش هنر - 2504 ادامه
 توضيحات

  ظرفيت پذيرش نيمسال
كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 
- 5 

 
 روزانه  5291  دانشگاه هنر پژوهش هنر

 - 5 
 

 روزانه  5292  دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر

 - 4 
 

 روزانه  5293  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنرهاي اسالمي

 3  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي  روزانه  5294  دانشگاه تهران

 4  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

تحليلي هنر اسالميتاريخ تطبيقي و   روزانه  5295  تهران -دانشگاه شاهد 

 
- 3 

 
تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي  روزانه  5296  دانشگاه هنر

 - 3 
 

 روزانه  5297  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي صنعتي

تهران –دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي  - 2 فقط زن  روزانه 5499

 روزانه  5538  دانشگاه تهران  هنرهاي تجسمي  2 -  

 - 1 
 

 نوبت دوم  5298  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر

 2  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

 نوبت دوم  5299  دانشگاه تهران پژوهش هنر

 3  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

 دوم نوبت  5300  تهران -دانشگاه شاهد  پژوهش هنر

 2  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي  نوبت دوم  5301  دانشگاه تهران

 3  - شرايط در انتهاي دفترچه
 

تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي  نوبت دوم  5302  تهران -دانشگاه شاهد 

 نوبت دوم 5539  دانشگاه تهران  هنرهاي تجسمي  1  -  

 
- 5 

 
پرديس خودگردان  5303  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) پژوهش هنر

  مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي - 2505
  - 2 

 
مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي  روزانه  5304  دانشگاه هنر

 - 2 
 

مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي  روزانه  5305  دانشگاه هنر اصفهان

 - 2 
 

مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي پرديس خودگردان  5306  هنر (محل تحصيل كرج) دانشگاه

 هاي تاريخيمرمت و احياي ابنيه و بنا -مرمت  - 2506

 2  -  محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

مرمت و احياي ابنيه و  -مرمت 
 هاي تاريخيبنا

 روزانه  5307  دانشگاه تهران

 
- 2 

 
مرمت و احياي ابنيه و  -مرمت 

 هاي تاريخيبنا
 روزانه  5308  اصفهاندانشگاه هنر 

 - 2  
مرمت و احياي ابنيه و  -مرمت 

 هاي تاريخيبنا
  روزانه 5519  دانشگاه هنر

 1  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
 

مرمت و احياي ابنيه و  -مرمت 
 هاي تاريخيبنا

 نوبت دوم  5309  دانشگاه تهران

 تئاتر -  2507
 3  -  محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا

 
 روزانه  5310  دانشگاه تهران تئاتر

 نوبت دوم  5311  دانشگاه تهران تئاتر 1  - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )دامپزشـكيها (جدول كدرشته محل  83صفحه 
 

  باشد *بصورت اخذ شهريه مي مشتركو پرديس  ،نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعي تحصيلي با عنوان:هاي * پذيرش براي دوره
 هاي گروه آزمايشي دامپزشكيكدرشته محل -6جدول شماره 

  جراحي دامپزشكي -  2701
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 روزانه  5312  دانشگاه اروميه جراحي دامپزشكي  2  -  دستياري -تخصصي 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 روزانه  5313  دانشگاه تهران جراحي دامپزشكي  3  - دامپزشكي تهران

 روزانه  5314  دانشگاه شيراز جراحي دامپزشكي  3  - دستياري -تخصصي 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 نوبت دوم  5315  دانشگاه تهران جراحي دامپزشكي  2  - دامپزشكي تهران

محـل تحصـيل پـرديس     -دسـتياري   -تخصصـي  
 خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  5316  دانشگاه شيراز جراحي دامپزشكي  2  -

 هاي توليد مثل داممامائي و بيماري -  2702
 روزانه  5317  دانشگاه اروميه هاي توليد مثل داممامايي و بيماري  1  -  دستياري -تخصصي 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 دامپزشكي تهران
 روزانه  5318  دانشگاه تهران هاي توليد مثل داممامايي و بيماري  4  -

 روزانه  5319  دانشگاه شهركرد هاي توليد مثل داممامايي و بيماري  3 - 
 روزانه  5320  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي توليد مثل داممامايي و بيماري  3  - دستياري -تخصصي 

 روزانه  5321  دانشگاه شيراز هاي توليد مثل داممامايي و بيماري  3 - 
 روزانه  5322  دانشگاه فردوسي مشهد هاي توليد مثل داممامايي و بيماري  3  - دستياري -تخصصي 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 دامپزشكي تهران
 نوبت دوم  5323  دانشگاه تهران هاي توليد مثل داممامايي و بيماري  2  -

 نوبت دوم  5324  دانشگاه فردوسي مشهد هاي توليد مثل داممامايي و بيماري  1  - دستياري -تخصصي 

 هاي كوچكهاي داخلي دامبيماري - 2703
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

هاي كوچكهاي داخلي دامبيماري  2  -  دامپزشكي تهران  روزانه  5325  دانشگاه تهران

هاي كوچكهاي داخلي دامبيماري  3  - دستياري -تخصصي   روزانه  5326  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

هاي كوچكهاي داخلي دامبيماري  1  - دامپزشكي تهران  نوبت دوم  5327  دانشگاه تهران

 هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري -  2704
 روزانه  5328  دانشگاه اروميه هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري  3  -  دستياري -تخصصي 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 روزانه  5329  دانشگاه تهران بزرگهاي هاي داخلي دامبيماري  2  - دامپزشكي تهران

 روزانه  5330  دانشگاه شهركرد هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري  3  - دستياري -تخصصي 
 روزانه  5331  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري  2  - دستياري -تخصصي 
 روزانه  5332  دانشگاه شيراز هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري  2  - دستياري -تخصصي 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 نوبت دوم  5333  دانشگاه تهران هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري  1  - دامپزشكي تهران

 راديولوژي دامپزشكي -  2705
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 روزانه  5334  دانشگاه تهران راديولوژي دامپزشكي  2  -  دامپزشكي تهران

محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 
 دامپزشكي تهران

 نوبت دوم  5335  دانشگاه تهران راديولوژي دامپزشكي  1  -

 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي - 2706
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 روزانه  5336  دانشگاه تهران كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  2  -  دامپزشكي تهران

 روزانه  5337  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  4  - دستياري -تخصصي 
 روزانه  5338  دانشگاه شيراز كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  3  - دستياري -تخصصي 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 نوبت دوم  5339  دانشگاه تهران كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  1  - دامپزشكي تهران

 پاتولوژي دامپزشكي -  2707
 روزانه  5340  دانشگاه اروميه پاتولوژي دامپزشكي  2  -  دستياري -تخصصي 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 روزانه  5341  دانشگاه تهران پاتولوژي دامپزشكي  2  - دامپزشكي تهران

 روزانه  5342  شيرازدانشگاه  پاتولوژي دامپزشكي  5 - 
 روزانه  5343  دانشگاه فردوسي مشهد پاتولوژي دامپزشكي  4  - دستياري -تخصصي 
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 نوبت دوم  5344  دانشگاه تهران پاتولوژي دامپزشكي  1  - دامپزشكي تهران

 نوبت دوم  5345  دانشگاه فردوسي مشهد پاتولوژي دامپزشكي  1  - دستياري -تخصصي 
پرديس خودگردان  5346  دانشگاه شيراز پاتولوژي دامپزشكي  5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 هاي پرندگانبهداشت و بيماري -  2708
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

هاي پرندگانبهداشت و بيماري  4  -  دامپزشكي تهران  روزانه  5347  دانشگاه تهران

هاي پرندگانبهداشت و بيماري  3  - دستياري -تخصصي   روزانه  5348  دانشگاه شهركرد
هاي پرندگانبهداشت و بيماري  3  - دستياري -تخصصي   روزانه  5349  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 
هاي پرندگانبهداشت و بيماري  4  - دستياري -تخصصي   روزانه  5350  دانشگاه شيراز
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 دامپزشكي تهران
هاي پرندگانبهداشت و بيماري  2  -  نوبت دوم  5351  دانشگاه تهران
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )دامپزشـكيها (جدول كدرشته محل  84صفحه 
 

  بيوشيمي – 2709
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 2 
 

 روزانه  5352  دانشگاه شيراز بيوشيمي

 هاي آبزيانبهداشت و بيماري -  2710
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 2  -  دامپزشكي تهران
 

 روزانه  5353  دانشگاه تهران هاي آبزيانبهداشت و بيماري

 - 3 
 

 روزانه  5354  دانشگاه شهركرد هاي آبزيانبهداشت و بيماري
 3  - دستياري -تخصصي 

 
 روزانه  5355  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  هاي آبزيانبهداشت و بيماري

 3  - دستياري -تخصصي 
 

 روزانه  5356  دانشگاه شيراز هاي آبزيانبهداشت و بيماري
محـل تحصـيل دانشـكده     -دستياري  -تخصصي 

 1  - دامپزشكي تهران
 

 نوبت دوم  5357  دانشگاه تهران هاي آبزيانبهداشت و بيماري

 بهداشت مواد غذايي - 2711

  - 3 
 

 روزانه  5358  دانشگاه اروميه بهداشت مواد غذايي
 3  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 روزانه  5359  دانشگاه تهران بهداشت مواد غذايي

 - 5 
 

 روزانه  5360  دانشگاه شهركرد بهداشت مواد غذايي

 - 4 
 

 روزانه  5361  دانشگاه شيراز بهداشت مواد غذايي

 - 4 
 

 روزانه  5362  دانشگاه فردوسي مشهد بهداشت مواد غذايي
 2  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 نوبت دوم  5363  دانشگاه تهران بهداشت مواد غذايي

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  5364  دانشگاه شيراز بهداشت مواد غذايي

 خوراك دامبهداشت  - 2712

  - 4 
 

 روزانه  5365  دانشگاه شيراز بهداشت خوراك دام

 اپيدميولوژي -  2713
 روزانه  5366  دانشگاه تهران اپيدميولوژي  2  -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 نوبت دوم  5367  دانشگاه تهران اپيدميولوژي

 دامپزشكيشناسي انگل -  2714

 روزانه  5368  دانشگاه اروميه شناسيانگل  3 -  
 2  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 روزانه  5369  دانشگاه تهران شناسيانگل

 3  - دستياري -تخصصي 
 

 روزانه  5370  دانشگاه شيراز شناسيانگل
 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 نوبت دوم  5371  دانشگاه تهران شناسيانگل

محـل تحصـيل پــرديس    -دسـتياري   -تخصصـي  
 3  - خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  5372  دانشگاه شيراز شناسيانگل

 شناسيباكتري - 2715

  - 2 
 

 روزانه  5373  دانشگاه اروميه شناسيباكتري

 - 3 
 

 روزانه  5374  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  شناسيباكتري
 2  - دامپزشكي تهران محل تحصيل دانشكده

 
 روزانه  5375  دانشگاه تهران شناسيباكتري

 - 3 
 

 روزانه  5376  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  شناسيباكتري

 - 4 
 

 روزانه  5377  دانشگاه شيراز شناسيباكتري

 - 2 
 

 روزانه  5378  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري
 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 نوبت دوم  5379  دانشگاه تهران شناسيباكتري

 - 1 
 

 نوبت دوم  5380  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيباكتري
 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  5381  دانشگاه شيراز شناسيباكتري

 شناسيويروس - 2716
 2  -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 روزانه  5382  دانشگاه تهران شناسيويروس

 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
 

 نوبت دوم  5383  دانشگاه تهران شناسيويروس

 شناسيقارچ - 2717
 3  -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 روزانه  5384  دانشگاه تهران شناسيقارچ

 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
 

 نوبت دوم  5385  تهران دانشگاه شناسيقارچ

 شناسيايمني -  2718

  - 1 
 

 روزانه  5386  دانشگاه اروميه شناسيايمني
 2  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 روزانه  5387  دانشگاه تهران شناسيايمني

 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
 

 نوبت دوم  5388  دانشگاه تهران شناسيايمني

 بيوتكنولوژي -  2719

  - 2 
 

بيوتكنولوژي (زيست فناوري)  روزانه  5389  دانشگاه شيراز
 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
بيوتكنولوژي (زيست فناوري) پرديس خودگردان  5390  دانشگاه شيراز

 فنّاوري توليد مثل در دامپزشكي -  2720

  - 2 
 

فناوري توليد مثل در دامپزشكي  روزانه  5391  تبريزدانشگاه 
 2  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
فناوري توليد مثل در دامپزشكي  روزانه  5392  دانشگاه تهران

 - 4 
 

فناوري توليد مثل در دامپزشكي  روزانه  5393  دانشگاه شهركرد

فناوري توليد مثل در دامپزشكي  1 -   نوبت دوم  5394  دانشگاه تبريز
 1  - دانشكده دامپزشكي تهرانمحل تحصيل 

 
فناوري توليد مثل در دامپزشكي  نوبت دوم  5395  دانشگاه تهران

 - 2 
 

فنّاوري توليد مثل در دامپزشكي ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري
پرديس خودگردان  5396  خودگردان ارس در جلفا)
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                                    1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )دامپزشـكيها (جدول كدرشته محل  85صفحه 
 

  شناسيسم - 2721
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته تحصيلينام  نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

 2  -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
 

 روزانه  5397  دانشگاه تهران شناسيسم
 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 نوبت دوم  5398  دانشگاه تهران شناسيسم

 دامپزشكيفارماكولوژي  -  2722
 2  -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 روزانه  5399  دانشگاه تهران فارماكولوژي

 - 2 
 

 روزانه  5400  دانشگاه شيراز فارماكولوژي
 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 نوبت دوم  5401  دانشگاه تهران فارماكولوژي

 1  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  5402  دانشگاه شيراز فارماكولوژي

 فيزيولوژي -  2723

  - 2 
 

 روزانه  5403  دانشگاه اروميه فيزيولوژي
 2  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 روزانه  5404  دانشگاه تهران فيزيولوژي

 - 3 
 

 روزانه  5405  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  فيزيولوژي

 - 3 
 

 روزانه  5406  دانشگاه شيراز فيزيولوژي
 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 نوبت دوم  5407  دانشگاه تهران فيزيولوژي

 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  5408  دانشگاه شيراز فيزيولوژي

 ايشناسي مقايسهآناتومي و جنين -  2724

  - 2 
 

ايمقايسهشناسي و جنين آناتومي  روزانه  5409  دانشگاه اروميه

 - 4 
 

ايشناسي مقايسهو جنين آناتومي  روزانه  5410  اهواز -دانشگاه شهيد چمران 

 - 2 
 

ايشناسي مقايسهو جنين آناتومي  روزانه  5411  دانشگاه شيراز
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
ايشناسي مقايسهو جنين آناتومي پرديس خودگردان  5412  دانشگاه شيراز

 ايشناسي مقايسهبافت - 2725

 روزانه  5413  دانشگاه اروميه ايشناسي مقايسهبافت  3 -  
 2  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 روزانه  5414  دانشگاه تهران ايشناسي مقايسهبافت

 - 3 
 

 روزانه  5415  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  ايشناسي مقايسهبافت

 - 2 
 

 روزانه  5416  دانشگاه شيراز ايشناسي مقايسهبافت
 1  - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران

 
 نوبت دوم  5417  دانشگاه تهران ايشناسي مقايسهبافت

 3  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  5418  دانشگاه اروميه ايشناسي مقايسهبافت
 2  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 
پرديس خودگردان  5419  دانشگاه شيراز ايشناسي مقايسهبافت

 هاي ويژه دامپزشكيبيهوشي و مراقبت - 2726

 2  -  دستياري -تخصصي 
 

هاي ويژه بيهوشي و مراقبت
 دامپزشكي

 روزانه  5420  دانشگاه شيراز
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                            1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )زبــانها (جدول كدرشته محل  86صفحه 
 

  باشد *بصورت اخذ شهريه مي مشتركو پرديس  ،نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعي هاي تحصيلي با عنوان:* پذيرش براي دوره
 زبانهاي گروه آزمايشي كدرشته محل -7جدول شماره 

  آموزش زبان فرانسه -  2801
 توضيحات

كدرشته   نام دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل نام رشته تحصيلي نام گرايش  ظرفيت پذيرش نيمسال
 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 3 
 

 روزانه  5421  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان فرانسه

 ادبيات فرانسه -  2802

 روزانه  5422  دانشگاه تبريز ادبيات فرانسه 2 -  

 روزانه  5423  دانشگاه تهران ادبيات فرانسه 3  - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

 روزانه  5424  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ادبيات فرانسه 3 -

 نوبت دوم  5425  دانشگاه تبريز ادبيات فرانسه 1 -

 نوبت دوم  5426  دانشگاه تهران ادبيات فرانسه 1  - ادبيات خارجيمحل تحصيل دانشكده زبان ها و 
توضيحات در انتهاي دفترچه –مشترك با دانشگاه سوربن فرانسه  - 3 

 
 مشترك  5427  دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات فرانسه

 آموزش زبان روسي - 2803

 روزانه  5428  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان روسي 3 -  

 روزانه  5429  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 5  - دانشكده زبان ها و ادبيات خارجيمحل تحصيل 

 نوبت دوم  5430  دانشگاه تهران آموزش زبان روسي 2  - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

 آموزش زبان آلماني - 2804
 3  -  محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

 
 روزانه  5431  دانشگاه تهران آلمانيآموزش زبان 

 2  - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي
 

 نوبت دوم  5432  دانشگاه تهران آموزش زبان آلماني

 آموزش زبان انگليسي -  2805

 روزانه  5433  دانشگاه اراك آموزش زبان انگليسي 4 -  

 روزانه  5434  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 4 -

 روزانه  5435  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 2 -

 4  - فقط زن
 

تهران –دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  آموزش زبان انگليسي  روزانه  5436

 - 3 
 

 روزانه  5437  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي

 - 2 
 

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي  روزانه  5438

 - 3 
 

 روزانه  5439  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي

 روزانه  5440  دانشگاه تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي 3 -

 روزانه  5441  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 5  - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

 روزانه  5442  سبزوار -حكيم سبزواري دانشگاه  آموزش زبان انگليسي 3 -

 روزانه  5443 تهران (محل تحصيل كرج) - دانشگاه خوارزمي  آموزش زبان انگليسي 4 -

 روزانه  5444  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 2 -

 روزانه  5445  كرمانشاه -دانشگاه رازي  آموزش زبان انگليسي 4 -

 روزانه  5446  دانشگاه شهركرد آموزش زبان انگليسي 5 -

 روزانه  5447  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آموزش زبان انگليسي 6 -

 روزانه  5448  دانشگاه شيراز آموزش زبان انگليسي 5 -

 - 4 
 

 روزانه  5449  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي

 - 3 
 

 نوبت دوم  5450  دانشگاه اراك انگليسيآموزش زبان 

 - 1 
 

 نوبت دوم  5451  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي

 - 1 
 

 نوبت دوم  5452  دانشگاه ايالم آموزش زبان انگليسي

قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  آموزش زبان انگليسي 1 -  نوبت دوم  5453

 نوبت دوم  5454  دانشگاه تبريز آموزش زبان انگليسي 2 -

 نوبت دوم  5455  دانشگاه تهران آموزش زبان انگليسي 3  - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

 نوبت دوم  5456  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار آموزش زبان انگليسي 1 -

 - 5 
 

 آموزش زبان انگليسي
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  5457  تحصيالت تكميلي تهران

 غيرانتفاعي  5458  اصفهان -دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي  آموزش زبان انگليسي 6 -

پرديس خودگردان  5459  دانشگاه اروميه آموزش زبان انگليسي 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  5460  دانشگاه اصفهان آموزش زبان انگليسي 1 -

 - 3 
 

 آموزش زبان انگليسي
ــرديس   ــز (محــل تحصــيل پ دانشــگاه تبري

پرديس خودگردان  5461  خودگردان ارس در جلفا)

 - 5 
 

 آموزش زبان انگليسي
ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ

پرديس خودگردان  5462  البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 - 3 
 

 آموزش زبان انگليسي
تهران (محـل تحصـيل    -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان  5463  پرديس خودگردان واقع در كرج)

پرديس خودگردان  5464  اهواز -دانشگاه شهيد چمران  آموزش زبان انگليسي -  6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  5465  دانشگاه شيراز انگليسي آموزش زبان 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان  5466  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  آموزش زبان انگليسي -  4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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 )هامحلجدول كدرشته( فصل دوم                            1398 متمركز) سال(نيمه» Ph.D«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

فصل دوم   )زبــانها (جدول كدرشته محل  87صفحه 
 

  زبان و ادبيات انگليسي -  2806
 توضيحات

  ظرفيت پذيرش نيمسال
كدرشته   محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه  نام رشته تحصيلي نام گرايش

 اول دوم  دوره تحصيلي  محل

  - 3 
 

 روزانه  5467  دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات انگليسي

 4  - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي
 

 روزانه  5468  دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي

 3  - محل تحصيل تهران
 

 روزانه  5469  تهران -خوارزمي دانشگاه  زبان و ادبيات انگليسي

 - 5 
 

 روزانه  5470  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات انگليسي

 2  - محل تحصيل دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي
 

 نوبت دوم  5471  دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي

 
- 4 

 
 زبان و ادبيات انگليسي

ـودگردان   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خ
پرديس خودگردان  5472  كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران)البرز 

 4  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  5473  دانشگاه شيراز زبان و ادبيات انگليسي

  ترجمه – 2807
  - 3 

 
 روزانه  5474  دانشگاه اصفهان ترجمه

 - 4 
 

 روزانه  5475  دانشگاه فردوسي مشهد ترجمه

 
- 1 

 
 نوبت دوم  5476  دانشگاه اصفهان ترجمه

 - 1 
 

 نوبت دوم  5477  دانشگاه فردوسي مشهد ترجمه

 شناسيزبان - 2808

  - 4 
 

 روزانه  5478  دانشگاه اصفهان شناسيزبان

 5  - فقط زن
 

تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيزبان  روزانه  5479

 - 3 
 

 روزانه  5480  مدرسدانشگاه تربيت  شناسيزبان

 3  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
 

 روزانه  5481  دانشگاه تهران شناسيزبان

 
- 3 

 
 روزانه  5482  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيزبان

 - 5 
 

 روزانه  5483  دانشگاه شيراز شناسيزبان

 - 4 
 

 روزانه  5484  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيزبان

 - 5 
 

 روزانه  5485  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيزبان

 - 1 
 

 نوبت دوم  5486  دانشگاه اصفهان شناسيزبان

 2  - فقط زن
 

تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  شناسيزبان  نوبت دوم  5487

 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
 

 نوبت دوم  5488  دانشگاه تهران شناسيزبان

 - 1 
 

 نوبت دوم  5489  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  شناسيزبان

 - 1 
 

 نوبت دوم  5490  دانشگاه فردوسي مشهد شناسيزبان

 - 5 
 

 شناسيزبان
مركـز   -دانشـگاه پيـام نـور اسـتان تهـران      

 پيام نور  5491  تحصيالت تكميلي تهران

 5  - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 

پرديس خودگردان  5492  دانشگاه شيراز شناسيزبان
  -  4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان  5493  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  شناسيزبان

 هاي باستانيفرهنگ و زبان - 2809
 2  -  محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني

 
هاي باستاني ايرانفرهنگ و زبان  روزانه  5494  دانشگاه تهران

 1  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني
 

هاي باستاني ايرانفرهنگ و زبان  نوبت دوم  5495  دانشگاه تهران
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 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته

 هاشرايط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم                           فصل سوم

 88صفحه 

  ها و مؤسسات آموزش عالي:شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
نظر گرفته شده از  درهاي مختلف هاي دورهو شهريهتوانند براي اطالع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيالت داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي

  ذيربط مراجعه نمايند. مؤسساتاطالع رساني  هايپايگاهآموزش عالي به  مؤسساتها و سوي دانشگاه
  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه

   www.ri-khomeini.ac.ir  نشاني وبگاه:  امام خميني (ره) و انقالب اسالميپژوهشكده 
  اينترنتي مندرج در ذيل مراجعه شود.رساند جهت اطالع از شرايط عمومي پذيرش دانشجو توسط اين پژوهشكده به وب سايت به اطالع كليه داوطلبان گرامي مي - 1
  021- 55235661نمابر:    021-51085538تلفن ضروري:   021- 51085534و   51085000 :تلفنتهران، بزرگراه خليج فارس، قبل از عوارضي، حرم مطهر امام خميني (ره) نشاني:  - 2

  www.rifst.ac.ir  نشاني وبگاه:  و صنايع غذايي ـ مشهدپژوهشكده علوم 
   بزرگـراه قوچـان.   12كيلـومتر  ، مشـهد نشـاني:   -3 كليـه رشـته هـا پـژوهش محـور مـي باشـد.        -2 موسسه در قبال خوابگاه هـيچ مسـوليتي بـه عهـده نـدارد.      -1

  051-354225420تلفن: 

  www.iiees.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ تهران مهندسي زلزله المللي زلزله شناسي وپژوهشگاه بين
 021 - 22831234.  تلفن: 21نشاني: تهران، فرمانيه ديباجي شمالي، كوچه ارغوان، پالك  - 2پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد.  - 1

  www.ippi.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ تهران پتروشيمي و پژوهشگاه پليمر
-تهران نشاني:  -2  سال اعطا مي گردد. 4بر اساس ضوابطي كه متعاقبا اعالم خواهد شد بورس تحصيلي به مدت  15تا  1خوابگاهي و به دانشجويان رتبه داراي امكانات  -1

            14977-13115كد پستي:      .، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش15، خروجي شماره 15ضلع شمالي ازاد راه تهران كرج، كيلومتر 
        112/4975صندوق پستي:                   44787021-23نمابر:                021-44787054و    44787000-19تلفن: 

  www.royaninstitute.org  نشاني وبگاه:   رويان جهاد دانشگاهي ـ تهرانپژوهشگاه 
ياد دانشمند جهادگر دكتر سلولي و تكويني (با همكاري دانشگاه علم و فرهنگ) به منظور پاسداشت زحمات و خدمات زنده –شناسي جانوري پذيرش در رشته زيست -1

ساير -3ميزان شهريه، براساس مصوبه هيأت امنا، در سايت پژوهشگاه به نشاني فوق، درج شده است. - 2شود. انجام مي آشتياني، بنيانگذار پژوهشگاه رويانسعيد كاظمي
   021 -23562434تلفن:      هاشمهاشم، ميدان بنينشاني: تهران، بزرگراه رسالت، خيابان بني -4شرايط، تابع ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه علم و فرهنگ است. 

   www.usc.ac.ir رساني دانشگاه علم و فرهنگپايگاه اطالع نشاني

  www.ccerci.ac.ir  نشاني وبگاه:   شيمي و مهندسي شيمي ايرانپژوهشگاه 
اتوبان تهران كرج شهرك علم و فناوري پژوهش  17نشاني: كيلومتر  -2پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران فاقد خوابگاه و هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد.  -1

 021-44787720بلوار پژوهش خ دانش.          تلفن: 

  www.ihcs.ac.ir  نشاني وبگاه:   مطالعات فرهنگيعلوم انساني و پژوهشگاه 
      021-88490212 :.        تلفن178: تهران خ كريم خان زند بين قرني و ايرانشهر شمارهنشاني -2باشد. ژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مياين پ -1

  www.nigeb.ac.ir  نشاني وبگاه:  اوريزيست فنّ پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و
پژوهشگاه فاقد  -2ريال خواهد بود.  7200000باشد و هزينه مربوط به خوابگاههاي خودگردان براي هر نيمسال تحصيلي حداقل اين پژوهشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي -1

پذيرفته شدگان رشته  -4 .يابديت فقط به خواهران اختصاص ميخوابگاه خودگردان پژوهشگاه در صورت وجود ظرف - 3باشد. هرگونه امكانات خوابگاه براي برادران مي
شدگان رشته ژنتيك مولكولي بر اساس نياز پروژه هاي تحقيقاتي پذيرفته -5ل به تحصيل خواهند شد بيوتكنولوژي كشاورزي در پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي مشغو

اتوبان تهران  15كيلومتر -نشاني : تهران -6ي پزشكي و صنعت و محيط زيست تقسيم خواهند شد. در پژوهشكده هاي بيوتكنولوژ  و سياست هاي پژوهشي پژوهشگاه
 021-44787393و     44787301-10شهرك علم و فناوري پژوهش        تلفن : -كرج

  www.merc.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ مشكين دشت كرج انرژي و پژوهشگاه مواد
: كرج، مشكين دشت، بلوار امام خميني(ره)، روبروي شهرداري.  نشاني -2 امكانات خوابگاهي بوده و اسكان دانشجويان ميسر نخواهد بود.پژوهشگاه مواد و انرژي فاقد  -1

 026-36281888نمابر:        026-36280040تلفن: 

  www.ari.ac.ir  نشاني وبگاه:  هوافضاپژوهشگاه 
 -ايران زمين -شهرك غربنشاني:  -3پذيرش دانشجو با انجام مصاحبه مشترك با دانشگاهها صورت مي گيرد.   -2  پژوهشگاه هوافضا فاقد خوابگاه مي باشد. -1

 021-88366030.        تلفن: هوافضا 15بن بست  - مهستان

   www.osool.ac.ir  نشاني وبگاه:  الديندانشكده غيرانتفاعي اصول
شرايط شغلي دانشجويان نبايد مانع از انجام فعاليت تحصيلي دانشجو  -2اسالمي براي كليه دانشجويان خواهر الزامي است. ونات ئاستفاده از حجاب برتر و رعايت ش -1

پذيرفته شدگان طبق مقررات از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار مي -4 .كسب نمره قبولي در مصاحبه دانشكده -3 شود.
دانشكده شعبه تهران امكانات  -6ه نمايد را بگذرانند. ئدانشجويان اين دوره موظفند هر درسى كه كميته تحصيالت تكميلى به عنوان دروس جبرانى ارا -5 شوند.

نچه دانشجو در طول دوره به هر دليل از ادامه چنا -7تنها امكان واگذاري خوابگاه براي خواهران را دارد.  ،ه به دانشجويان ندارد و دانشكده شعبه قمئخوابگاهي براي ارا
شهريه ثابت و متغير واحدهاي درسي و رساله طبق  -8خواهد شد.  دريافتتحصيل در دانشكده منصرف شود، شهريه طبق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

تهران، تجريش، خيابان شهيد دكتر باهنر، خيابان شهيد مقدسي، كوي  نشكده:سازمان مركزي دا) الف*محل تحصيل:  نشاني - 6خواهد شد.  دريافتمصوبه هيات امناء 
  .  21كوچه شهيد حميد فخاري، پالك  ،عصر(عج)باالتر از ميدان وليتهران، مركز تهران:  )ب*   021-22716603تلفن:  . 12 پالك شهيد نواب كاشاني،

   025 –37773525تلفن:    . اسر، خيابان شهيد قدوسي، روبروي مركز خدمات حوزه علميهبزرگراه عمار يقم، قم:  مركز )ج*   021-88934036- 7 :تلفن

  www.araku.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه اراك
  086-32774031نمابر:     086-32621300تلفن:       اك، انتهاي خيابان شهيد بهشتي، خيابان علوم.نشاني: ار

  www.urmia.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه اروميه
به  از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ه منظور كسب اطالعداوطلبان ب-2گردد.نيمسال خوابگاه واگذار مي 8شدگان از شروع تحصيل به مدت به پذيرفته -1

    044-32752843تلفن:       57561- 51818كدپستي: .      پرديس نازلو ،جاده سرو 11كيلومتر  ،نشاني: اروميه -2د. نمراجعه نمايبه نشاني فوق  شگاهدانوبگاه 

  www.ui.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه اصفهان
 با توجه به -3اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است.  -2هاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجويان مجرد جديدالورود غيربومي است. با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه  - 1

نفره. خوابگاه پسران:  4نفره و در مقطع دكتري  6ها در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد خوابگاه دختران: اتاق :ها به شرح ذيل استكمبود ظرفيت، وضعيت اسكان در اتاق
بورسيه، پرديس، مجازي و دانشجوياني كه مسافت محل زندگيشان تا  دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، شاغل،- 4نفره.  4ها در تمامي مقاطع اتاق

ي دوم مهر ماه، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان كيلومتر است؛ ندارد اما درصورت وجود ظرفيت و پس از اسكان دانشجويان واجد شرايط، از هفته 100دانشگاه اصفهان كمتر از 
ي صندوق رفاه دانشجويان، حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي (وام و تغذيه) جهت دانشجويان مطابق با بخشنامه -5و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد كرد. 

قيمت آن هر ساله  توانند از غذاي دانشجويي كهدانشجويان مي -6نيمسال است.  4نيمسال و مقطع كارشناسي ارشد  8مقاطع كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي ناپيوسته 
  .چند رستوران آزاد با ارايه غذاهاي متنوع همه روزه در دانشگاه فعال است) "در روزهاي شنبه تا چهارشنبه استفاده نمايند. (ضمنا  "گردد صرفاتوسط صندوق رفاه تعيين مي

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته

 هاشرايط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم                           فصل سوم

 89صفحه 

  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.ui.ac.ir  نشاني وبگاه:  اصفهاندانشگاه  ادامه

كارمزد ساليانه چهاردرصد بابت شهريه دوران تحصيلي دانشجويان پرديس، سقف تسهيالت يكصدوپنجاه ميليون ريال و دوره الحسنه با پرداخت تسهيالت قرض -7
ايط هاي تحصيلي باقيمانده دانشجوحداكثر سه سال است. ضمناً در صورت نياز به مبالغ بيشتر مي تواند پس از تسويه وام اول، مجددا از شربازپرداخت آن با توجه به ترم

جو در دوره مشترك با دانشگاه پذيرش دانش شرايط و ضوابط وام استفاده نمايد مشروط به اينكه كل زمان پرداخت اقساط وي از زمان تحصيل دانشجو بيشتر نشود.
طول دوره دكتري  -3ان عربي ضروري است. تسلط كافي به مكالمه به زب -2پذيرش دانشجويان به صورت نيمه متمركز و همراه با مصاحبه انجام خواهد گرفت.  -1: لبنان

باشد و داوطلبان  1398راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري سال  داوطلب بايد حائز تمام شرايط مندرج در دفترچه -4باشد. نامه دانشجويان دوره دكتري ميمطابق با آئين
گذرانند و براي شروع دانشجويان واحدهاي درسي را در دانشگاه اصفهان مي -5ل نداشته باشند. مرد از لحاظ قوانين و مقررات وظيفه عمومي منع قانوني براي ادامه تحصي

رساله دانشجويان به  -6تدوين رساله دكتري به مدت يك سال در دانشگاه لبنان مستقر خواهند شد و سپس براي تكميل رساله به دانشگاه اصفهان بازخواهند گشت. 
دانشجويان پس از اتمام دوره  -7اول از دانشگاه اصفهان و استاد راهنماي دوم از دانشگاه لبنان و به زبان عربي ترجمه خواهد شد.  صورت مشترك با استاد راهنماي

دانشگاه لبنان براي  -9هاي مسافرت، بيمه، ويزا و تحصيل در لبنان به عهده دانشجويان خواهد بود. هزينه -8دانشنامه دكتري را از هر دو دانشگاه دريافت خواهند نمود. 
دانشجويان در تمام مدت تحصيل  -11مراسم دفاع از رساله دانشجو در دانشگاه اصفهان خواهد بود.  -10دهد. يكسال خوابگاه دانشجويي در اختيار دانشجويان قرار مي

فقط براي اين دوره كه دوره اول دكتري مشترك  -12باشند. لبنان مي ملزم به رعايت قوانين، ضوابط و مقررات آموزشي، دانشجويي و انضباطي دانشگاه اصفهان و دانشگاه
 031-37932128تلفن:       .نشاني: اصفهان، خيابان هزار جريب -20نام و انتخاب واحدهاي درسي و رساله دريافت نخواهند كرد. با لبنان است دو دانشگاه وجهي بابت ثبت

  www.alzahra.ac.ir  نشاني وبگاه:  خواهران)(ويژه دانشگاه الزهرا(س) ـ تهران 
د راهنماي اول دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دكتري امكان استفاده از راهنمايي و مشاور مشترك با اساتيد دانشگاه هاي معتبر خارجي با هماهنگي استا -1 تسهيالت:

دانشگاه از دانشجوياني كه  -3جام خواهد داد. اين دانشگاه پشتيباني الزم از انجام رساله هاي تقاضا محور يا رساله هاي مرتبط با صنعت و جامعه ان -2خود خواهند داشت. 
ي براي تحقيق و دفاع و صدور مدرك بتوانند به كمك استاد راهنماي خود با دانشگاههاي معتبر خارج از كشور ارتباط برقرار كنند و اين ارتباط منجر به انعقاد تفاهم نامه ا

اين دانشگاه در جهت حمايت از دانشجويان دكتري روزانه،  -2گيرد. خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه تعلق مي -1 ضوابط:در هر دو دانشگاه شود حمايت  خواهد كرد.  
دانشگاه در خصوص واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم(شبانه) تعهدي ندارد ولي در صورت  -3نيمسال خوابگاه در اختيار ايشان قرار خواهد داد.  8حداكثر تا 

ر خصوص هزينه ن ظرفيت، امكان اسكان در خوابگاههاي خودگردان زير نظر دانشگاه وجود خواهد داشت. داوطلبان گرامي مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر دداشت
   021-88049936    021-88044051-9تلفن:       .نشاني: تهران، ميدان ونك، خيابان ونك -3تحصيل نوبت دوم (شبانه) به نشاني وبگاه 

  www.isu.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه امام صادق(ع)
دانشگاه امام  كه از سوي») اصول فقه«و » فقه«، »تفسير قرآن كريم«، »انديشه اسالمي«، »عربي زبان«حوزه  5ه گواهي قبولي در آزمون معارف اسالمي (در ئارا -1

وبگاه  خصوص منابع امتحاني و جزييات برگزاري آزمون به براي اطالعات بيشتر در - 2الزامي است.  براي ورود به مرحله مصاحبه تخصصي شود،برگزار مي (ع)صادق
پذيرش  -4شدگان نهايي الزامي است.  نام پذيرفتهعنوان شرط ثبتارايه مدرك زبان انگليسي (تافل) به -3قسمت معاونت آموزشي) مراجعه كنيد. دانشگاه به نشاني فوق (

نشاني واحد اصلي دانشگاه: تهران،  -5 .پذيرددر واحد خواهران فقط از ميان بانوان و در واحد برادران از ميان آقايان و بانوان صورت مي» آموزشي مديريت«در رشته 
 . دي، خيابان شهيد طاهرخانيواحد خواهران: تهران، شهرك قدس (غرب)، بلوار شهيد فرحزا پرديس نشاني -6 . 021-88094001بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، تلفن: 

 021-88561588تلفن: 

   www.ilam.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه ايالم
امكان استفاده از فرصت تحقيقاتي خارج از  -3 .اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي باشد -2به كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم خوابگاه دانشجويي ارايه مي گردد.  -1

دانشجويان  -5كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند.  -4مطابق با قوانين دانشگاه و آيين نامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري وجود دارد. كشور 
 ر بومي متاهل) و وام ضروري برخوردار خواهند شد. غي  هزار تومان)، وام ازدواج، وام وديعه مسكن (ويژه دانشجويان 700دكتري روزانه از مزاياي وام ويژه دكتري (ماهيانه 

دانشجويان دكتري روزانه گرنت  -7دانشجويان نوبت دوم (شبانه) از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري برخوردار خواهند شد.  - 6
 084-32228811و  32220015تلفن:   69315 - 516پژوهش. صندوق پستي: بلوار  - نشاني: ايالم  -8پژوهشي رساله دريافت خواهند كرد. 

  www.edu.bonabu.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه بناب
  ماييد.نمراجعه به نشاني فوق  وبسايت دانشگاه براي اطالعات بيشتر به -2. ژه اعطا خواهد كردكمك هزينه وي 20با رتبه قبولي كمتر از  پذيرفته شدگاندانشگاه بناب به  -1

  041-37745000 تلفن:        .تبريز ـجنب پليس راه بناب  ،انتهاي بزرگراه واليت ،بناب ،آذربايجان شرقياستان نشاني:  -3

  www.basu.ac.ir  نشاني وبگاه:  بوعلي سينا ـ همداندانشگاه 
 081-38381601تلفن:      6517838695كدپستي:       .روشنهمدان، چهارباغ شهيد مصطفي احمدينشاني: 

   www.birjand.ac.ir  نشاني وبگاه:  بيرجنددانشگاه 
رفته شدگان ممتاز و با دانشگاه بيرجند دانشگاه بيرجندبراي همه دانشجويان دكتري، در استفاده از خدمات خوابگاهي مناسب اولويت ويژه قايل مي شود. همچنين پذي -1

 056-32202412: تلفن           .ابادني، پرديس شوكتانتهاي بلوار شهيد آوي ،بيرجند :نشاني -2رتبه هاي برتر از تسهيالت ويژه رفاهي و دانشجويي بهره مند خواهند شد. 
  www.ikiu.ac.ir  نشاني وبگاه:  قزوينـ  المللي امام خميني (ره)بيندانشگاه 

  نشاني: قزوين، انتهاي خيابان نوروزيان. -2 براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. داوطلبان -1
  028-33671450تلفن: 

  www.pnu.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه پيام نور
  041-34780027نشاني: تبريز، خيابان آزادي، ابتداي ضلع غربي روگذر ابوريحان، خيابان شاهد، نبش كوي بهارستان.    تلفن: ز مركز تبري -استان آذربايجان شرقي

  031-33381640-33370009نشاني: اصفهان، ميدان جمهوري، خيابان خرم، خيابان شهيدان شرقي.   تلفن:   مركز اصفهان-استان اصفهان 
 031-54752200 :نمابر      031-54752657-8تلفن:    بلوار دانشگاه.، آران و بيدگلنشاني:   مركز آران و بيدگل-استان اصفهان 

  077-33557782نمابر:    33543206نشاني: بوشهر، بلوار شهيد چمران، خيابان غدير.    تلفن:  هرمركز بوش-استان بوشهر 
  021- 22808494نمابر:  22295747نشاني: تهران، فرمانيه، ديباجي شمالي، خيابان شهيد حاج محمود نوريان، كوچه شهناز، كوچه صفا. تلفن:   مركز تحصيالت تكميلي تهران-استان تهران 
  021-88916555نمابر:    88941858-88940093الهي، تقاطع سپند.   تلفن: نشاني: تهران، خيابان انقالب، خيابان استاد نجات  تهران جنوب -استان تهران 
پيروز شفيعي، خيابان ياران، انتهاي يـاران دوم.   نشاني: تهران، انتهاي اتوبان امام علي(ع)، اتوبان ارتش، بلوار شهيد مژدي (اوشان)، ميدان شهيد   تهران شمال -استان تهران 

  021-22484834نمابر:     22484837-84234301تلفن: 
  051-18683001) 511نمابر: (داخلي     18683900) 618-512تلفن: (داخلي     71آباد، معلم نشاني: مشهد، بلوار وكيل مركز مشهد -استان خراسان رضوي

  024-33443895نمابر:        334712نشاني: زنجان، ميدان رسل، خيابان امامت.    تلفن:   مركز زنجان -استان زنجان
 071-36222244نشاني: شيراز، شهرك گلستان، خيابان  دانشگاه پيام نور.    تلفن:   مركز شيراز -استان فارس

 034-33353614تلفن:   نشاني: كرمان، بزرگراه امام خميني(ره)، ميدان پژوه.   مركز كرمان-استان كرمان 

  076-35344089نمابر:    35344181-8.     تلفن: علم و صنعت دانيبه م دهيدرگهان، نرس ،بزرگراه قشم 3 لومتريك ،قشمنشاني:   واحد قشم-استان هرمزگان 
 035-32220011-32228110) 107اله خاتمي.  تلفن: (داخلي نشاني: اردكان، بلوار آيت  مركز اردكان-استان يزد 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته

 هاشرايط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم                           فصل سوم

 90صفحه 

  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.tabrizu.ac.ir  نشاني وبگاه:  تبريزدانشگاه 

 041-33393647تلفن:         . بهمن 29بلوار  (ره)،خيابان امام خميني ،تبريزنشاني: 

  www.iasbs.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان
پذيرش در گرايش فيزيك ماده چگال براي شاخه -2 هاي رياضي و فيزيك به سايت دانشكده مربوطه مراجعه شود.خصوص پذيرش در رشتهجهت كسب اطالعات بيشتر در  -1

انتهاي  ،: زنجاننشاني -4پذيرش دو دانشجو در رياضي محض بدون گرايش در زمينه نظريه گراف و تركيبات است.  - 3هاي ماده چگال سخت، نرم و سيستم هاي پيچيده است. 
  024-  33155142: نمابر          024-33152216و  33151000تلفن:             45137- 66731 كدپستي:              45195-1159 :صندوق پستي        جاده گاوازنگ. 

  www.kgut.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان
نشاني: كرمان،  -2باشد. تخته با امكانات يخچال، آشپزخانه با كابينت و گاز براي هر سوييت مي 4هاي براي دانشجويان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوييتخوابگاه  -1

   034-33776617نمابر:    034-33776611تلفن:     .)كيلومتري شهرستان كرمان 28انتهاي اتوبان هفت باغ علوي (

  www.srttu.edu  نشاني وبگاه:  تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهراندانشگاه 
به دانشجويان  -3. گيردنمي خوابگاه تعلق )شبانهنوبت دوم (هاي به دانشجويان دوره -2پذيرش ويژه فرهنگيان رسمي، پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش است. -1

 -5تحصيل در مقطع دكتري تمام وقت است و دانشجو موظف به حضور كامل در محل تحصيل مي باشد. -4گيرد. نيمسال خوابگاه تعلق مي 8روزانه صرفا به مدت 
شمال  -نشاني: تهران  - 6 .يه دريافت خواهد شدنيمسال به طول بيانجامد مطابق آيين نامه نظام شبانه از دانشجويان روزانه نيز شهر 8درصورتيكه مدت تحصيل بيش از 

 021-22970044خيابان شهيد شعبانلو.      تلفن:  -خروجي شهيد جعفريان  -بعد از خروجي شهيد همت  -اتوبان شهيد بابايي 

  www.modares.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه تربيت مدرس ـ تهران
آزمون سراسري مقطع دكتري دوره روزانه نوع يك، طبق ضوابط،  5تا  1به رتبه هاي  -2رفاهي براي دوره هاي نوبت دوم را ندارد.دانشگاه امكان تامين خوابگاه و امكانات -1

انشكده با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و د -3شود. سال دوم داده ميامتياز بيشتري براي سكونت در خوابگاه مجردي از نيم
و دوم خواهد بود و مدت سكونت   سال هاي اولمنابع طبيعي نور، واگذاري خوابگاه به صورت مجردي فقط به دانشجويان روزانه نوع يك به طور تدريجي در طول نيم

به دانشجويان روزانه نوع يك شاغل و بورسيه خوابگاه باشد. ضمناً سال ميبها در ابتداي هر نيمهشتم در مقطع دكتري با پرداخت نقدي اجاره  سالحداكثر تا پايان نيم
باشد. متقاضيان واجد شرايط كمك وديعه مسكن صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي - 4گيرد. تعلق نمي

دانشجويان روزانه و نوبت دوم، در سنوات مجاز تحصيلي، وعده ناهار بر اساس اعتبار تاميني از به كليه  -5تحقيقات و فناوري، مجاز به درخواست وام مذكور مي باشند. 
شود. الزم به ذكر است كه به دانشجويان روزانه نوع يك ساكن هاي مصوب اين صندوق، در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه ارايه ميسوي صندوق رفاه و قيمت

به دانشجويان داراي رتبه هاي برتر دوره روزانه در  -6 .شودهاي مصوب صندوق رفاه ارايه ميصبحانه و شام نيز طبق قيمت وه بر وعده ناهار، وعدههاي دانشگاه عالخوابگاه
بر اعتبار پژوهشي رساله، به شرح دانشگاه دولتي در آنها پذيرش دانشجو دارند) هدايا و اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت)، عالوه  3هايي كه حداقل آزمون ورودي (در رشته

ميليون تومان هديه و دو و  15دانشجويان رتبه اول آزمون كتبي سراسري كه توسط سازمان سنجش برگزار مي شود:  )1-6زير با رعايت تبصره هاي مربوط تعلق مي گيرد: 
 ميليون تومان هديه و دو ميليون تومان گرانت  12دانشجويان رتبه دوم آزمون كتبي سراسري كه توسط سازمان سنجش برگزار مي شود:  )2-6نيم ميليون تومان گرانت 

شته هايي در ر )4-6ميليون تومان هديه و يك و نيم ميليون تومان گرانت  10دانشجويان رتبه سوم آزمون كتبي سراسري كه توسط سازمان سنجش برگزار مي شود:  )6-3
ميليون تومان هديه  12تنها به رتبه اول آزمون كتبي سراسري كه توسط سازمان سنجش برگزار مي شود: مبلغ   كه دو دانشگاه دولتي در آنها پذيرش دانشجو دارند،

به هاي يك تا سه را در بين شركت كنندگان كسب تعلق هدايا و گرانت فوق مشروط بر آن است كه دانشجو در مرحله مصاحبه دانشگاه نيز رت -1پرداخت مي شود. تبصره
يك سوم مبلغ هديه تا پايان نيمسال دوم تحصيلي و الباقي در نيمسال هاي بعدي و براساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت مي  -2كرده باشد. تبصره

در سايت  "پذيرفته شدگان برتر مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري آزمون ورودي شيوه نامه اعطاي جايزه به"شود. داوطلبان براي آگاهي از شرايط پرداخت به 
در  دانشگاه 4دانشگاه به دانشجويان رتبه اول (در رشته هايي كه حداقل  -7حوزه معاونت آموزشي بخش آيين نامه ها و دستورالعمل ها و استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند. 

دانشگاه تربيت مدرس در سال  -8ميليون تومان وام قرض الحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط معاونت دانشجويي پرداخت مي نمايد.  5، مبلغ آنها پذيرش دانشجو دارند)
به كليه  -9گرفته است. دانشجويان دوره روزانه، در نظر   ميليون تومان اعتبار پژوهشي براي حمايت از رساله هاي 10سه و نيم تا   بر اساس رشته هاي مختلف ازمبلغ 98

آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي، (در صورت گذراندن دروس مربوط و شركت در جلسه صالحيت مدرسي)  55ماده  6دانشجويان دوره هاي روزانه، براساس تبصره 
ند امتيازي براي فارغ التحصيالن اين دانشگاه در جذب به عنوان گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد. (اين گواهي عالوه بر اعطاي دو پايه اضافي هنگام جذب، مي توا

دانشگاه تمهيدات الزم را به منظور استفاده دانشجويان دوره هاي دكتري از فرصت مطالعاتي خارج از كشور (بورس  -10هيات علمي در ساير دانشگاهها محسوب گردد.) 
پرداخت هر گونه وام به صورت محدود و براساس  -11وده و در اين راستا نهايت همكاري را به عمل خواهد آورد. كوتاه مدت) با توجه به شرايط و ضوابط موجود فراهم نم

داوطلبان دوره نوبت دوم ( شبانه) ضروري است قبل از انتخاب رشته براي  -12باشد. اعتبار تاميني از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات وفناوري مي
رفاهي نمي باشد. ز ميزان شهريه به پورتال معاونت آموزشي دانشگاه مراجعه نمايند. در ضمن اين شهريه صرفا بابت ارايه خدمات آموزشي بوده و شامل خدمات آگاهي ا

ت دانشگاه به نشاني فوق مراجعه داوطلبان به منظور آگاهي از زمينه هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه و ضوابط پرداخت اعتبار ويژه پژوهشي، به ساي -13
 021-82883145تلفن:     هاي چمران و جالل آل احمد.نشاني: تهران، تقاطع بزرگراه -14نمايند.  

  www.tafreshu.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه تفرش
 36227430: تلفن       3951879611كدپستي:      .ابتداي جاده تهران ،نشاني: تفرش -2به تمامي دانشجويان مقطع دكتري تا پايان ترم هشتم خوابگاه تعلق مي گيرد.  -1

      086-36227420و 

  www.ut.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه تهران
دانشكده معارف و «و » دانشكده الهيات و معارف اسالمي«و » قم -پرديس فارابي «هاي براي رشته -2به دانشجويان نوبت دوم خدمات خوابگاهي تعلق نمي گيرد.  -1

طبقه  -ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه تهران  -نبش خ نصرت  -ذر آ 16نشاني: خ  -3چادر براي بانوان الزامي است. رعايت حجاب اسالمي با پوشش » انديشه اسالمي
 021-61112635ششم  تلفن: 

  www.ihu.ac.ir  نشاني وبگاه:  )(عحسين امامدانشگاه جامع 

السالم به ترتيب از ميان پايوران سپاه پاسداران انقالب اسالمي، شاغلين ساير دانشگاه جامع امام حسين عليه 1398-99انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي  -1
ها باشند.  ها و وزارتخانه: داوطلبان بسيجي فعال نبايد در استخدام و يا متعهد خدمت به ساير سازمان1بود.  تبصرهسازمان هاي نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال خواهد 

ي ها فقط از ميان پايوران سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بسيجيان فعال دارااي و مديريت صنعتي گرايش سيستمهاي مطالعات منطقه: انتخاب دانشجو در رشته2تبصره
هاي جنگ الكترونيك فقط از ميان كاركنان رسمي سپاه و شاغلين ساير سازمان -شرايط بورس (با ارايه تأييديه از معاونت نيروي انساني سپاه) و در رشته مهندسي برق 

پايوران  -2گيرد.  نيروي انساني سپاه) انجام مي نيروهاي مسلح و در صورت عدم تكميل ظرفيت از ميان بسيجيان فعال داراي شرايط بورس (با ارايه تأييديه از معاونت
ر مجموعه ضوابط و بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه پاسداران انقالب اسالمي (برابسپاه مي

هاي نيروهاي مسلح جهت انجام مصاحبه شاغلين ساير سازمان -3صاحبه به دانشگاه ارايه دهند.  نام در آزمون دريافت و در زمان ممقررات دانشجويي) قبل از ثبت
مصاحبه به دانشگاه  بايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود به صورت تمام وقت را از باالترين مقام رسمي سازمان متبوع دريافت و در زمانمي

به تمامي دانشجويان غيربومي خوابگاه  -5بايست، گواهي عضويت بسيج فعال را در زمان مصاحبه به دانشگاه ارايه دهند. ان بسيج فعال ميداوطلب -4تحويل نمايند. 
  گيرد.مجردي تعلّق مي

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز
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  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.ihu.ac.ir  نشاني وبگاه:  )(عحسين امامدانشگاه جامع  ادامه

هاي سپاه در اولويت جذب در سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار التحصيالن بسيجي غير بورس اين دانشگاه متناسب با نيازمندي) حداقل يك سوم از فارغ1-6تسهيالت: - 6
ادامه تحصيل و مشروط به احصاء )  نفرات اول تا سوم آزمون كتبي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در صورت انتخاب اين دانشگاه براي 2-6گيرند. مي

شتن شرايط به عنوان التحصيالن رتبه اول در صورت داهاي برتر و فارغشدگان رتبه) پذيرفته3-6گردند. هاي پاسداري از ابتداي تحصيل به عنوان بورس جذب ميصالحيت
ربط، هاي واگذار شده از سوي دانشگاه و تأييد مراجع ذيدر صورت اجراي پروژهدانشجويان ) 4-6ت علمي در اولويت جذب دانشگاه قرار خواهند گرفت. پژوهشگر يا هيا

به تمام دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي و به  )5-6مندي كسر و جايگزين خدمت سربازي متناسب با ميزان همكاري، برخوردار شوند.  توانند از امكان بهرهمي
به دانشجويان غيربورس بسيجي  )6-6گيرد. بي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور خوابگاه متأهلي تعلق ميشدگان رتبه اول غيربومي آزمون كتپذيرفته

شود. پرداخت مي فعال رتبه اول آزمون كتبي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور، كمك هزينه تحصيلي ماهانه سه ميليون ريال به مدت هشت ترم تحصيلي
التحصيلي در در صورت تمايل دانشجويان غير بورس، پس از فارغ )7-6التحصيلي خواهد بود. مك هزينه تحصيلي مطابق ضوابط دانشگاه پس از فارغنحوه برگشت ك

هاي تحقيقاتي به دانشجويان همكار و فعال در پروژه )8-6صورت داشتن شرايط به مراكز علمي و تخصصي سپاه جهت انجام خدمت مقدس سربازي معرفي خواهند شد. 
هاي اول آزمون كتبي برگزار شده توسط سازمان سنجش شدگان رتبهبه پذيرفته )9-6گردد. الزحمه پژوهشي) پرداخت ميمصوب مطابق ضوابط دانشگاه پژوهانه (حق

وه برگشت وام مطابق ضوابط دانشگاه پس از برابر سايرين وام و تسهيالت دانشجويي اعطا خواهد شد. نح 2آموزش كشور  عالوه بر كمك هزينه تحصيلي تا سقف 
گردند. مند ميصورت رايگان بهرههاي فوق برنامه دانشگاه به هاي مهارت افزايي، برنامهشدگان از امكانات ورزشي، كارگاهتمامي پذيرفته )10-6التحصيلي خواهد بود. فارغ

گونه ) سپاه هيچ2-7عمومي سپاه بوده و در مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي امتياز الزم را كسب نمايند. هايبايست واجد صالحيت) تمام داوطلبان مي1-7 ساير شرايط:  - 7
) رساله دانشجويان بصورت هدفمند در 4-7) تحصيل در دانشگاه بصورت تمام وقت خواهد بود. 3-7شدگان بسيجي را ندارد. تعهدي مبني بر جذب و استخدام كليه پذيرفته

نشاني: تهران، اتوبان شهيد بابايي، بعد از پل لشكرك، جنب شهرك واليت.      تلفن: -8شود. مسايل و رفع نياز پژوهشي دانشگاه تعريف و هدايت مي راستاي حل نظام
74188096-021      

  www.hsu.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار
دانشگاه حكيم سبزواري، مديريت تحصيالت  ،سبزوارنشاني:  -2داوطلبان گرامي براي اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.  -1

  051-44012611تكميلي، 

  www.pgu.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر
  077-33448153تلفن:                .شهيد ماهينيبلوار نشاني: بوشهر، 

  www.khu.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه خوارزمي ـ تهران
داوطلبان به  -3 .گردددر دانشگاه خوارزمي كرج، در طول تحصيل به دانشجويان خوابگاه واگذار مي -2در دانشگاه خوارزمي تهران، خوابگاه به صورت خودگردان است.  -1

در خصوص پذيرش دانشجو در رشته هاي شيمي -4منظور كسب اطالع از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. 
شد و چنانچه دوره پژوهشي باشد در دانشگاه  ، چنانچه دوره آموزشي باشد در دانشگاه خوارزمي كرج پذيرش خواهند98تجزيه و شيمي آلي در مقطع دكتري سال 

  خوارزمي تهران پذيرش خواهند شد. 
  د.نمراجعه نمايبه نشاني فوق  شگاهدانبه وبگاه از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه  ه منظور كسب اطالعداوطلبان ب -5
       021-88826502تلفكس:            15719-14911الب.        كدپستي: نشاني واحد تهران: تهران، خيابان مفتح جنوبي، نرسيده به ميدان انق -6
 026-34579600تلفن:            31979-37551نشاني واحد كرج: كرج، خيابان شهيد بهشتي، ميدان دانشگاه.                        كدپستي:  -7

  www.du.ac.ir  نشاني وبگاه:  دامغاندانشگاه 
شته هاي دوره دكتري عالي و مطلوب شرايط دانشگاه براي مجموعه ر -2 نيمسال خوابگاه در نظر گرفته است. 8دامغان براي دانشجويان دكتري دوره روزانه دانشگاه  -1

      023-35220087 :تلفن     3671641167كدپستي:        .ميدان دانشگاه ،نشاني: دامغان - 3باشد. مي

  www.cmu.ac.ir  نشاني وبگاه:  علوم دريايي چابهاردريانوردي و دانشگاه 
الزم به يادآوري است كه خوابگاه خواهران داخل مجتمع دانشگاهي  -2ه خوابگاه مجردي به دانشجويان، در حد امكان مساعدت بعمل خواهد آورد. ئدر ارااين دانشگاه  -1

 054-35320025تلفن:         99717-56499كدپستي:       . چابهار، بلوار دانشگاه (شهيد ريگي)نشاني:    باشد.مي

  www.razi.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه
خيابان بستان، كرمانشاه، طاقنشاني:  -2د. نمراجعه نمايبه نشاني فوق  شگاهدانبه وبگاه  از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ه منظور كسب اطالعداوطلبان ب -1

  083-34274512تلفن:  .دانشگاه

  www.uoz.ac.ir  نشاني وبگاه:  زابلدانشگاه 
دوره دكتري به صورت تمام وقت است و  -2 ه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) دكتري را هم دارد.ئهاي روزانه امكان اسكان و ارادانشگاه زابل عالوه بر دوره -1

شوند و مستلزم پرداخت (شبانه) اين دانشگاه پذيرفته مي دوم نوبت وجوه پرداختي كليه داوطلباني كه در دوره -3 .مي داشته باشندئدا بايست حضوردانشجويان مي
هاي مرتبط در ايشها و گربرنامه كالسي تمامي رشته) 1-4 خودگردان: هاي پرديسرشته -4جابجايي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.  و انصراف باشند در صورتهزينه مي

هاي روزانه و در طول هفته خواهد كالسي همزمان با دوره ها در يك رشته يا گرايش خاص برنامهدر صورت نرسيدن به حد نصاب ظرفيت )2-4گردد. مي پايان هفته تشكيل
    98613-35856كدپستي:   .جاده بنجار 3كيلومتر ، : زابلپرديس جديد دانشگاه نشاني -5 گردد.مي دريافتنيمسال در شروع هر ترم  مبلغ شهريه ثابت هر )3-4 .بود

           . هامونخيابان ، ميدان جهاد، زابل :)2دانشگاه( پرديس شماره پرديس خودگرداننشاني:    054-31232030و  31232330تلفن: 
      054-32235482تلفن:      98616-73831كدپستي: 

  www.znu.ac.ir  نشاني وبگاه:  زنجاندانشگاه 
   024- 33052335جاده تبريز.   تلفن:  6يلومتر كنشاني: 

  www.kazerunsfu.ac.ir  نشاني وبگاه:  فارسي ـ كازرون مانلسدانشگاه 
 دوره دكتري به صورت تمام وقت است و دانشجويان مي بايست حضور دايمي داشته باشند.  -2ين دانشگاه امكان فراهم سازي خوابگاه خودگردان وجود دارد. ادر  -1

  خيابان طالقاني. ابتدايكازرون، چهارراه ارشاد، فارس، نشاني:  -4داوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.  -3
    071-42212305و  42226051 : تلفن

  www.semnan.ac.ir  نشاني وبگاه:  اننسمدانشگاه 
دانشجوياني كه رتبه اول در هر  -2كند. دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، صرفأ به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي -1

دانشگاه از ارايه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معذور  -3دولتي دريافت مي كنند.  كد رشته تحصيلي را احراز نمايند، در سال تحصيلي بعد خوابگاه
كيلومتري از شهرستان  20محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي و دانشكده منابع طبيعي اين دانشگاه واقع در مهدي شهر و در فاصله  -4است. 

دانشگاه  -6كيلومتري از شهرستان سمنان مي باشد.  24محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكي اين دانشگاه واقع در شهميرزاد و در فاصله  -5سمنان مي باشد. 
  35131-19111. كدپستي جاده دامغان، روبروي پارك سوكان3: سمنان كيلومتر پرديس شماره يك دانشگاه نشاني-7  .سمنان، دانشگاه عاري از دخانيات است

   023-33654329نمابر:        023-33654336و   33654329و  33654330تلفن: 
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  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.usb.ac.ir  نشاني وبگاه:  زاهدانـ  بلوچستان سيستان ودانشگاه 

 سطح بندي چهارگانه وزارت علوم كشور دردانشگاه به عنوان قطب علمي جنوب شرق اين  -2 گردد.به دانشجويان روزانه در طول تحصيل امكانات خوابگاهي واگذار مي -1
به دانشجويان روزانه در طول  -4. باشدهاي كشور مياين دانشگاه داراي باالترين سرانه فضاي سبز در بين دانشگاه -3. كشور قرار دارد 2هاي سطح دانشگاه در بين

 انساني، اجتماعي، رياضي و آمار علوم گيرند: گروه علميذيل مورد حمايت مالي قرار ميدكتري براساس جدول  هايرساله -5. گرددخوابگاهي واگذار مي تحصيل امكانات
هاي جغرافيا، رياضي كاربردي و آمار با تاييد گروه مبلغ ميداني رشته براي تحقيقات .ريال 000/000/35 مبلغ معماري علوم پايه، مهندسي، هنر و .ريال 000/000/10 مبلغ

 . شوندمند مي... بهره و هاي ورزشي، استخر، زمين چمنشامل سالن تمام دانشجويان روزانه و شبانه از امكانات ورزشي متعدد -6گردد. مي پرداختريال  000/000/15
اين دانشگاه  -8روزي از قبيل ويزيت و تزريقات رايگان و دندانپزشكي ارزان برخوردار هستند.  خدمات بيمه حوادث رايگان و درمانگاه شبانه دانشجويان دانشگاه از -7

شبانه) متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان ( وام پرداخت شهريه دانشجويان نوبت دوم -9. هاي تحقيقاتي جنوب شرق كشور استداراي مجهزترين آزمايشگاه
اي مالي هشوند مشوقنامه استعدادهاي درخشان دانشگاه برگزيده ميدكتري كه ساليانه طبق آيين به دانشجويان برتر -10. گرددداخت ميپر به دانشگاه اختصاص دهد

ايي به وب سايت اطالع از جزييات تسهيالت اعط جهت -11. ويژه نيز جهت آنها فراهم شده است اياي و تغذيهكتابخانه گردد و همچنين امكانات خوابگاهي،پرداخت مي
  .نشاني: زاهدان، خيابان دانشگاه، سازمان مركزي دانشگاه -12 .مراجعه نماييد معاونت آموزشي، دفتر استعدادهاي درخشانبخش دانشگاه، 

  054-31136229تلفن: 

  www.shahed.ac.ir  نشاني وبگاه:  شاهددانشگاه 
اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري  -2اعتقاد به دين مبين اسالم والتزام عملي به احكام  - 1  :شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد

 نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر - 4عدم سابقه وابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمان ها و گروه هاي غير قانوني   -3اسالمي و قانون اساسي 
رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي و شونات اسالمي براي خواهران و برادران (اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان  -6كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه پايبندي  -5

ز سوي هسته گزينش دانشگاه بديهي است در خصوص صالحيت هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم ا -حجاب برتر براي خواهران ضروري است)  
دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم -7صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تأييد هسته گزينش دانشگاه خواهد بود. 

توانند از خوابگاه استفاده فناوري مي ب وزارت علوم تحقيقات وندارد. اين گروه از دانشجويان صرفاً در صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاهي وبا پرداخت شهريه مصو
 021-51215094ساختمان مركزي دانشگاه شاهد     تلفن:  –قم، روبروي حرم امام خميني (ره)  –اتوبان تهران نشاني: تهران، ابتداي -8نمايند. 

  www.sku.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه شهركرد
اختصـاص   يخوابگـاه و امكانـات رفـاه    ،نامه واگذاري خوابگاه دانشگاه شهركرددوره روزانه طبق شيوه طيواجد شرا انيدانشجوتعداد محدودي از انشگاه صرفاً به اين د -1

 038-32324629تلفن:             34141-88168نشاني: شهركرد، بلوار رهبر.                صندوق پستي:  -2. خواهد داد

  www.uk.ac.ir  نشاني وبگاه:  د باهنر ـ كرمانيدانشگاه شه
  شوند.در صورت وجود ظرفيت خالي ساير دانشجويان بر اساس امتيازبندي اسكان داده مي -2شوند. هاي دولتي اسكان داده ميخوابگاه دانشجويان (روزانه) در -1

خدمات رفاهي بر اساس  -4باشد. مي و ... اي، باشگاه ورزشي، استخر شناسلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه :امكانات رفاهي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، شامل -3
كالس هاي دانشجويان پرديس دانشگاهي و نوبت دوم - 6 گيرند.تمام دانشجويان به صورت رايگان تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي - 5گردد. ه ميئضوابط صندوق رفاه ارا

به پذيرفته شدگان اعتبار پژوهشي پس از تصويب طرح پيشنهادي رساله، متناسب با ماهيت پژوهش تعلق  -7با دانشجويان روزانه به صورت مشترك برگزار خواهد شد. 
بزرگراه -نشاني: كرمان - 8حدنصاب نمره زبان انگليسي را مطابق ضوابط دانشگاه ارايه نمايند. دانشجويان دكتري بايد قبل از آزمون جامع، گواهي كسب  -8خواهد گرفت 
 034-33257440   034-31322000تلفن   ميدان پژوهش.-امام خميني

  www.sbu.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ تهران شتيد بهيدانشگاه شه
براي اطالع از ساير شرايط و ضوابط دانشگاه و  داوطلبان -2باشد. مياولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون  -1

مطابق تفـاهم نامـه و براسـاس     -3 .مراجعه نمايندفوق  نوبت دوم (شبانه) و پرديس خودگردان به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني هايهاي مصوب دورههمچنين شهريه
  معاونت آموزشي.     –دانشگاه شهيد بهشتي  -نشاني: ولنجك -4ضوابط به دانشجويان پذيرش شده از طرف پژوهشكده كمك هزينه تحقيقاتي تعلق خواهد گرفت. 

 021-29902110تلفن: 

  www.scu.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ اهواز چمراند يدانشگاه شه
        061-33332043تلفن:        615783151كدپستي: .       ريزي و ارزيابي آموزشي دانشگاهي اول، مديريت برنامه، سازمان مركزي، طبقهگلستاناتوبان  ،اهوازنشاني: 

  www.azaruniv.ac.ir  نشاني وبگاه:  آذربايجان ـ تبريز مدنيد يدانشگاه شه
 ـ تبريز كيلومتري جاده 35محل اصلي دانشگاه  -2 د.نمراجعه نمايفوق وبگاه به نشاني  از شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه كسب اطالعه منظور داوطلبان ب -1

      34327500تلفن:   باشد.مراغه مي

  www.motahari.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ تهرانمطهري د يدانشگاه شه
التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران، قانون اساسي و واليت  -2اعتقاد به دين مبين اسالم   -1فاقد خوابگاه براي خواهران. شرايط و ضوابط (عمومي و اختصاصي)  -1

ي براي ادامه تحصيل از نظر قانون وظيفه عمومي نداشتن منع قانون -5داشتن گرايشات حوزوي و طلبگي   - 4نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذيصالح   -3فقيه  
باشند، در صورت تأييد بدون قيد و شرط يگان يا سازمان مربوطه مبني بر اتمام براي داوطلبان مرد  تبصره: داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه يا تعهدات مربوطه مي

هاي مرتبط و يا مدرك دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) مورد تأييد در رشته -6د . توانند داوطلب شركت در آزمون باشنمي 31/6/98خدمت تا تاريخ 
داشتن حداقل نمره قبولي در يكي از  -8 31/6/98دانشجويان ترم آخر با ارايه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ  -7مركز مديريت حوزه علميه قم   3سطح 

). تبصره: داوطلبان فاقد اين مدرك بايستي تا انتهاي مرحله آموزشي مدارك 50( نمره   MCHE) يا 500(نمره TOLIMO) ، 500(نمره  TOEFL)، 6ره ( نم IELTSآزمونهاي 
دكتري (آزمون كتبي تخصصي كسب حدنصاب الزم در امتحانات ورود به دوره  -9باشد. دال بر قبولي را ارايــــه دهند، تصويب عنوان رساله منوط به ارايه مدرك فوق مي

مون اختصاصي تشريحي، مصاحبه شفاهي علمي، گزينش عمومي). داوطلبان پس از معرفي سازمان سنجش، الزم است در سايت گلستان اين دانشگاه جهت شركت در آز
تعهد كتبي مبني بر تحصيل تمام وقت دردوره دكتري و  -10د. ثبت نام نمايند.  تبصره: داوطلباني به مصاحبه شفاهي دعوت مي شوند كه در آزمون كتبي شركت كرده  باشن

در پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني   98زمان و مكان مصاحبه ورودي مقطع دكتري براي سال  11رعايت كامل ضوابط و دستورالعملهاي داخلي دانشگاه  
www.motahari.ac.ir    وwww.golestan.motahari.ac.ir  د. اعالم خواهد ش  

تخصصي مكاسب شيخ انصاري (بخش بيع و خيارات)  فقه-1 رشته فقه و حقوق خصوصي منابع و ضرايب:جدول منابع آزمون كتبي و شفاهي اختصاصي دانشگاه شهيد مطهري 
متون تخصصي انگليسي -6، 1آيين دادرسي مدني ضريب-5، 2حقوق  تجارت ضريب -4،  3حقوق مدني ضريب -3،  4اصول فقه رسايل (شيخ انصاري) ضريب -2،  4ضريب
اصول فقه رسايل  -2، 4فقه تخصصي مباني تكملة المنهاج (بخش جزايي) ضريب  -1 يب:رشته فقه و حقوق جزا منابع و ضرا، 1متون تخصصي عربي عصري ضريب -7، 1ضريب

 ، 1متون تخصصي انگليسـي ضـريب  -6، 1آيين دادرسي كيفري ضريب  -5، 3حقوق جزاي اختصاصي ضريب -4، 3حقوق جزاي عمومي ضريب  -3، 4(شيخ انصاري) ضريب
كالم اسالمي تلخيص المحصل و شرح المواقف قسم الهيات اوايل المقاالت شيخ مفيد اللوامـع   -1 منابع و ضرايب:رشته كالم اسالمي ، 1متون تخصصي عربي عصري ضريب -7

 ، 3تاريخ كالم مذاهب االسالميين عبدالرحمن بدوي ضريب  -3، 3)ضريب1، شواهد الربوبيه (مشهد 5و  4فلسفه اسالمي شرح اشارات نمط  -2، 4االلهيه فاضل مقداد ضريب
  021-33123115 بهارستان، خيابان شريف رضي.  تلفن: ميدان تهران، :نشاني        .    1زبان انگليسي در حد دايره المعارف اسالمي ضريب  -5، 2ه دين ضريب فلسف -4

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته

 هاشرايط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم                           فصل سوم

 93صفحه 

  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.shirazu.ac.ir  نشاني وبگاه:  شيرازدانشگاه 

نشگاه به نشاني فوق مراجعه فرماييد. به تمام دانشجويان دكتري روزانه غير بومي، خوابگاه واگذار مي شود.  در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر در مورد خوابگاه به سايت دا - 1
هاي گرايش –تدريس تمام دروس رشته  -3راز مي باشد. محل تشكيل كالسهاي دوره هاي پرديس خودگردان در ساختمان پرديس خودگردان دانشگاه، واقع در شهر شي-2

پذيرش دانشجو در رشته رياضي محض (بدون گرايش) در  -پذيرد. توضيحات مربوط به رشته ها: الفهاي پرديس خودگردان توسط استادان مجرب دانشگاه شيراز انجام ميدوره
.   بلوار جمهوري اسالمينشاني: شيراز،  - 4ادالت ديفرانسيل است. پذيرش دانشجو در رشته رياضي كاربردي (بدون گرايش) در زمينه مع -زمينه نظريه گراف و تركيبيات است. ب

 071-36286420تلفن: 

  www.uut.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه صنعتي اروميه

براي دانشجويان دختر خوابگاه ملكي وجود ندارد.  -2دانشگاه صنعتي اروميه داراي ظرفيت بسيار محدود در خوابگاه هاي مجردي ملكي براي دانشجويان پسر است.  -1
 جاده بند. ابتداينشاني: اروميه،  -3امكان اسكان تمامي دانشجويان در خوابگاه هاي خودگردان تحت نظارت با هزينه حداقل هفت ميليون ريال در هر نيمسال وجود دارد. 

   044-31980285 تلفن:    57155419صندوق پستي:         5716617165 كدپستي:

  www.iut.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه صنعتي اصفهان

   031-33912300 تلفن:       8415683111 :كدپستيصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، ساختمان مركزي، مركز تحصيالت تكميلي، طبقه دوم.     نشاني: ا

  www.aut.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه صنعتي اميركبير ـ تهران

نشاني: تهران، خيابان حافظ،  -2براي كسب اطالعات در خصوص شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.  داوطلبان -1
 021-64542233نمابر:       021-64542226روبروي خيابان سميه.        تلفن: 

  www.kntu.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ تهران نصيرالدين طوسيخواجه دانشگاه صنعتي 

براي اطالع از ميزان شـهريه   -2هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود دارد. نامهامكان استفاده از فرصت تحقيقاتي خارج از كشور مطابق با قوانين دانشگاه و آيين -1
گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگـاه و سـاير   دانشگاه هيچ -3 فوق مراجعه نماييد. نشاني، به بخش تحصيالت تكميلي در وبگاه دانشگاه به (شبانه) هاي نوبت دومدر دوره

   15875-4416 :صـندوق پسـتي  .    470پـالك   ،خيابـان ميردامـاد غربـي    ،تهـران نشـاني:   -4 نخواهد داشـت. (شبانه) امكانات رفاهي براي دانشجويان دوره نوبت دوم 
 021-84064450تلفن: 

  www.sut.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز

        041-33443849نمابر:          041-33459137       041-33443801-9تلفن:               .شهر جديد سهند ،تبريزنشاني: 

  www.shahroodut.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه صنعتي شاهرود

دانشگاه شاهرود مراجعه نماييد.  وبگاههاي مختلف تحصيلي به براي اطالع از ميزان شهريه و نحوه پرداخت در دوره -2گيرد. به كليه پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي -1
 023-32395503    023-32392204-9تلفن:                  3619995161 :كدپستي         316: صندوق پستي .    بلوار دانشگاه، ميدان هفت تير ،نشاني: شاهرود -3

  www.sharif.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه صنعتي شريف ـ تهران

هاي مختلف با احراز حد نصابهاي الزم به دانشگاه صنعتي شريف معرفي خواهند شد، الزم است نسبت به تكميل اطالعات خود در داوطلباني كه از آزمونهاي كد رشته
به اطالع خواهد رسيد اقدام نمايند.  www.sharif.irهاي مقرر از طريق وبگاه دانشگاه هايي كه در زمانسامانه تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف مطابق آگهي

شجو با مدرك دكتري پذيرفته شدگان دكتري مديريت صنعتي : امكان تحصيل در حوزه هاي مالي، كارآفريني، بازاريابي، عمليات و زنجيره تامين وجود داشته و دان
ي، مديريت صنعتي، مهندسي انرژي و علوم و فنّاوري نانو: كليه داوطلبان رشته گردد.  قابل توجه متقاضيان رشته مهندسي برق، علوم اقتصادمديريت فارغ التحصيل مي

به  -1 :شرايط پرديس خودگردان كيش، جهت دريافت اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند.  1398هاي ذكر شده دانشگاه صنعتي شريف در سال 
به سه نفر از پذيرفته شدگان آزمون تحصيالت  -2دانش آموختگان پرديس كيش، دانشنامه رسمي پرديس بين الملل كيش دانشگاه صنعتي شريف اعطا خواهد شد. 

لي (معاف از پرداخت شهريه ) باشند بورس تحصي2و  1هاي دولتي (سطح تكميلي كه موفق به كسب رتبه هاي اول تا سوم در مقطع كارشناسي ارشد خود ازدانشگاه
براي پذيرفته شدگان از طريق آزمون تحصيالت تكميلي كه در  -3تحصيلي) مصوب هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف به تشخيص شوراي پذيرش پرديس تعلق مي گيرد.

تخفيف شهريه متغير مصوب هيأت امناي دانشگاه  % 20مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد خود از پرديس كيش دانشگاه صنعتي شريف فارغ التحصيل شده باشند،
يا   www.kish.sharif.eduدر پايگاه اينترنتي  97-98اطالعات مربوط به شهريه براي رشته هاي مختلف در سال تحصيلي  -4صنعتي شريف در نظر گرفته خواهد شد.  

www.kish.ac.ir  ينه هاي مسكن، اياب و ذهاب، تغذيه، كتاب و ساير هزينه هاي دانشجويي و در صورت مبلغ شهريه شامل هز - 5باشد. در دسترس عالقه مندان مي
شود. پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است، حتي اگر دانشجو مرخصي تحصيلي باشد و يا در واحدهاي جبراني ثبت نام كرده نياز، آموزش زبان نمي

ل هر يك از مراحل مبالغ پرداختي عودت نخواهد شد و پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد الزامي است. در صورت اخراج از تحصي در صورت انصراف از تحصيل در - 6باشد.  
 021-66165041. تلفن:مبالغ پرداختي عودت نخواهد شد

  www.sutech.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه صنعتي شيراز

 071-37261263تلفن:  . شيراز، بلوار مدرس نشاني:

  www.mut.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه صنعتي مالك اشتر

توانند از مزاياي صندوق رفاه شدگان همانند ساير دانشجويان كشور ميپذيرفته - 2باشد.پذيرفته شده متعهد به جذب در نيروهاي مسلح مي -1 :عمومي شرايطالف) 
هاي آموختگان اين دانشگاه همانند دانشگاهشرايط خروج از كشور دانشجويان و دانش -3. تحقيقات و فناوري استفاده نمايند نامه وزارت علوم،دانشجويان مطابق آيين

، هاي وزارت علومنامهتوانند مطابق قوانين دانشگاه از فرصت تحقيقاتي داخل و خارج از كشور طبق آييندانشجويان مي -4 .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است
هاي تحصيلي كليه دانشجويان موضوع رساله - 6 هاي خود، تأمين خواهد كرد.با توجه به ظرفيت موجود خوابگاهدانشگاه خوابگاه را  -5تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. 

هاي اجتماعي، دانشگاه از فعاليت -8 باشد.ضروري مي تابعيت جمهوري اسالمي ايران براي داوطلب و خانواده وي - 7 .هاي تحقيقاتي نياز محور استدكتري از محل پروژه
در دانشگاه و اماكن وابسته پوشش بانوان محترم  -9 .داري از احزاب در داخل دانشگاه مجاز نيستهاي حزبي و جانبكند و فعاليتدانشجويي، نشاط سياسي حمايت مي

 .  : تهران، لويزان، خيابان شعبانلونشاني -11بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. داوطلبان جهت كسب اطالعات  -10متناسب با مقررات دانشگاه است. 
    021-22970195تلفن: 

 شود.هاي مرتبط، كمك هزينه تحصيلي بالعوض از زمان تصويب پروپزال تا پايان زمان دفاع نهايي رساله پرداخت ميمتناسب با پروژه تسهيالت ويژه:ب) 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته

 هاشرايط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم                           فصل سوم

 94صفحه 

  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.nit.ac.ir  نشاني وبگاه:  بابلدانشگاه صنعتي نوشيرواني 

 هاي دانشجويي، دانشگاه صنعتي بابل از واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) و پـرديس خـودگردان معـذور اسـت.     به دليل محدود بودن ظرفيت خوابگاه -1
بـراي آشـنايي بـا     -4باشـد.  همچنين دانشگاه داراي خوابگاه متاهلين نمـي  -3باشد. اولويت دادن خوابگاه با دانشجويان روزانه ساكن در خارج از استان مازندران مي -2

  باشـد. صيالت تكميلي سايت قابل دسترس مـي هاي مرتبط با تحصيالت تكميلي در صفحه تحقوانين و اطالعيه -5مراجعه گردد.  دانشگاه به نشاني فوق دانشگاه به سايت
  011-32312269 :نمابر         011-32332071-4تلفن:                 484صندوق پستي:         نشاني: بابل، خيابان شريعتي. -6

  www.aut.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ تهران عالمه طباطباييدانشگاه 
دانشجويان روزانه دكتري در صورت -2مصاحبه از متقاضيان رشته بيمه به زبان انگليسي انجام خواهد شد و كليه كالسهاي دوره به زبان انگليسي برگزار مي شود.  -1 

مهمان، انتقالي،انتقال خارج به داخل،  بورسيه و شاغل  دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم (شبانه) -3وجود ظرفيت از اولويت خوابگاه برخوردار خواهند شد. 
دليل محدوديت ظرفيت به دانشجويان  به -5اين دانشگاه  فاقد خوابگاه متاهلي است. -4مي باشد و در صورت امكان در خوابگاههاي خودگردان اسكان داده خواهند شد. 

حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات و  -6ساكن در استانهاي تهران و البرز، خوابگاه تعلق نمي گيرد. 
داوطلبان براي اطالع از  -8 اين دانشگاه تعهدي در قبال تامين خوابگاه دانشجويان پرديس خودگردان ندارد.-7باشد.رفاهي مي- فناوري تاسقف ترم هاي مجاز تحصيلي

به دانشجويان رتبه اول تا سوم دورة روزانة آزمون -9 مراجعه نمايند. www.atu.ac.irسايت دانشگاه س تحصيالت تكميلي و اطالعات بيشتر به وبشهريه دوره پردي
  شود: اي بدين شرح پرداخت ميدكتري سازمان سنجش مشروط به موارد ذيل هديه

   ميليون تومان. 5تومان و رتبة سوم مبلغ ميليون  7ميليون تومان، رتبة دوم مبلغ  10رتبة اول مبلغ  -
  دانشگاه پذيرش دانشجو دارند، كسب شده باشد.  3هايي كه حداقل در رتبة برتر در رشته -

 هاي بعد و براساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت خواهد شد. يك سوم هديه در نيمسال اول تحصيلي و الباقي در نيمسال تبصره:
   489684511كدپستي سازمان مركزي.   تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه شهيد همت، نشاني: 

  021-44737546و  44737510-19تلفن 

  www.iust.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ تهران صنعت ايران علم ودانشگاه 
همچنين اين دانشگاه فاقد خوابگاه  -2امكانات خوابگاهي، خوابگاه واگذار مي نمايد.  اين دانشگاه براي دانشجويان دختر دوره روزانه به تعداد محدود در صورت وجود -1

براي اطالع از شهريه و تسهيالت پرديس -3 .باشدمتاهلي براي دانشجويان دوره روزانه بوده و فاقد هرگونه خوابگاه براي كليه دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) مي
  مي باشد.  www.pga.iust.ac.irنشاني سايت تحصيالت تكميلي دانشگاه -4مراجعه شود.  www.campus2.iust.ac.ir دانشگاهي (خودگردان) به نشاني اينترنتي

 021-77240439 نشاني: ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران.      تلفن -5

  www.apu.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه علوم انتظامي امين
 021-48931273تلفن:     به منظور اطالع از شرايط و ضوابط الزم جهت ثبت نام، به دفترچه راهنماي آزمون صادره از دانشگاه علوم انتظامي امين مراجعه شود.

  www.ujsas.ac.ir  نشاني وبگاه:  )دادگستري(خدمات اداري  علوم قضايي ودانشگاه 
تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام آن و قانون اساسي. -2گردد.  در صورت وجود امكانات و شرايط به پذيرفته شدگان نهايي، خوابگاه مجردي واگذار مي -1

بايست در زمان مصاحبه سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي و كليه پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت مي-4داشتن پوشش برتر ( چادر) براي خانم ها الزامي است.  -3
ضروري است داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر و تهيه و تكميل مدارك و كاربرگ هاي الزم، در زماني كه سازمان سنجش معين خواهد  - 5تاليفات خود را ارايه نمايند. 

   1133913615كد پستي:     9پالك  –خيابان خارك  –بين چهارراه وليعصر و ميدان فردوسي  –نشان: تهران، خيابان انقالب  -6وق مراجعه نمايند. كرد به نشاني وبگاه ف
 021- 66739328-6670702-66707023تلفن: 

  www.ramin.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ مالثاني اهواز خوزستانمنابع طبيعي  علوم كشاورزي ودانشگاه 
دانشگاه  -3اين دانشگاه داراي سراي مناسب پسرانه و دخترانه است.  -2سرويس اياب و ذهاب مناسب در ساعات مختلف از اهواز به مالثاني و بالعكس برقرار است.   -1

  061-36522428تلفن:   .مالثاني -نشاني: خوزستان-4باشد. داراي سلف سرويس مناسب مي 

  www.sanru.ac.ir  نشاني وبگاه:  ساريمنابع طبيعي  علوم كشاورزي ودانشگاه 
پس از تاييد هيات امناي دانشگاه -2درخصوص واگذاري خوابگاه،اين دانشگاه فاقد امكانات رفاهي وخوابگاه مي باشد.  -1 ميزان شهريه نوبت دوم وپرديس دانشگاهي، 

 011-33687578تلفن:   578صندوق پستي  -  جاده دريا 9نشاني: ساري،كيلومتر  -3درسايت دانشگاه درج خواهد شد.

  www.gau.ac.ir  نشاني وبگاه:  گرگانمنابع طبيعي  علوم كشاورزي ودانشگاه 
ميارايه  98دكتري ورودي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان به عنوان اولين دانشگاه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي كشور تسهيالت زير را به دانشجويان 

امكانات رفاهي دانشگاه  -2هاي روزانه، امكان اسكان و ارايه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) دكتري را هم فراهم نموده است. اين دانشگاه عالوه بر دوره -1نمايد. 
ترسي به منابع و پايگـاه هـاي اطالعـات علمـي معتبـر، سـالن       علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان شامل سلف سرويس، كتابخانه، سايت رايانه اي، اينترنت رايگان، دس

دانشجويان دكتري دوره روزانه از مزايـاي وام   -3ورزشي، زمين چمن، استخر شنا، مجموعه ورزشي مجهز و سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان دختر و پسر مي باشد. 
دانشجويان نوبت دوم (شبانه) از مزاياي وام شـهريه صـندوق    -4مسكن و وام ضروري برخوردار خواهند شد. هزار تومان)، وام ازدواج، وام  700ويژه دكتري (ماهيانه حدود 

ميـزان گرنـت    -6كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قـرار مـي گيرنـد.     -5رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد.  
ميليون  5) پرداخت مبلغ 1-7به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم دوره روزانه تسهيالت زير اعطا مي شود:  -7ميليون تومان است.  3مبلغ  98رودي پژوهشي دانشجوي دكتري و

شويق رتبه هاي برتر آزمون دكتري. ميليون تومان به رتبه سوم به عنوان هديه ورود به دانشگاه بر اساس شيوه نامه ت 3ميليون تومان به رتبه دوم و  4، تومان به رتبه اول
) اولويـت در  4-7) اولويت برخورداري از وام و خوابگاه در هر نيم سال تحصيلي در طـول دوره تحصـيل   3-7درصد   50) افزايش ميزان گرنت رساله دكتري تا سقف 7-2

ان دكتري دوره روزانه از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت داخل/خارج كشـور بـا   دانشگاه تمهيدات الزم را جهت استفاده دانشجوي -8استفاده از تسهيالت فرهنگي دانشگاه 
شترك با استاد ميزبان خارج توجه به شرايط و ضوابط موجود فراهم نموده است. دانشجويان دكتري دوره فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور به ازاء انتشار مقاله م

ميليون ريال به عنوان  20بار مجله و بر اساس شيوه نامه تشويق فعاليت هاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه، مبلغ از كشور، متناسب با سطح علمي و ميزان اعت
  017-32251703: نمابر    017-32229901-32251701-4. تلفن: ميدان بسيج  -گرگان  -ان گلستان نشاني: است -9تشويقي دريافت خواهند نمود. 

  www.kmsu.ac.ir  نشاني وبگاه:  فنون دريايي خرمشهر علوم ودانشگاه 
 061-53535005تلفن: (ع).      ابن ابيطالببلوار علي ،نشاني: خرمشهر

  www.ur.ac.ir  نشاني وبگاه:  قمدانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب ـ 
ها را بعمل خواهدآورد. هاي ساير دانشگاهزمينه همكاري الزم را براي معرفي دانشجو به خوابگاهدانشگاه اديان و مذاهب خوابگاه اختصاصي ندارد، ولي امور دانشجويي در اين  -1

دانشگاه اديان و مذاهب، نخستين دانشگاه تخصصي اديان و مذاهب در -2هاي خودگردان با مديريت امور دانشجويي اين دانشگاه فراهم است. همچنين امكان تامين خوابگاه
هاي ها براي گسترش معنويت و اخالق و معرفي عالمانه اسالم براساس آموزهحوزه علميه، ضمن شناخت اديان و مذاهب و تعامل و گفت و گو با پيروان آن ايران، برخاسته از

ارشد و هاي مختلف كارشناسي، كارشناسينمايد. اين دانشگاه با فراهم آوردن امكان تحصيل در دورهبيت عليهم السالم به پژوهش و تربيت نيروي انساني متخصص اقدام مياهل
فرد اين هاي منحصر بهكند. از ويژگيهايي كه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام به اخذ مجوز نموده است ميدكتري تخصصي، اقدام به جذب و پرورش دانشجو در رشته

هاي مهم داخلي و خارجي است. شرايط عمومي و اختصاصي: عالوه بر مللي و تعامل و تفاهم با دانشگاهالالمللي در باالترين سطح و سفرهاي بيندانشگاه ارتباط گسترده بين
ونات اسالمي مطابق با عرف محل تحصيل شجويان خواهر و  شئشرايط مندرج در دفترچه راهنماي سازمان سنجش آموزش كشور، رعايت پوشش اسالمي برتر (چادر) براي دان

هاي وزارت ت امناي دانشگاه و براساس ابالغيهجانبي آن مطابق با تعرفه مصوب هياهاي باشد. شهريه دانشجويي: پرداخت شهريه دوره و هزينهالزامي ميبراي كليه دانشجويان 
نامه دانشگاه و بانك رسالت ساس تفاهمشود. براعلوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود. كليه واحدهاي جبراني و آزمون جامع در اين دانشگاه شامل صد در صد تخفيف شهريه مي

الحسنه از بانك با معرفي دانشگاه دريافت نمايند. همچنين داوطلبان تومان تومان) وام قرض 30توانند تا سقف سيصد ميليون ريال (كليه دانشجويان در مرحله رساله دكتري مي
) در مورد مسايل مالي و شرايط تقسيط و يا دريافت وام شهريه اطالع حاصل 155يا  110(داخلي  02532802611توانند با مراجعه به وبگاه دانشگاه و يا با تماس با شماره مي

  025-32802611تلفن:          3749113357نمايند. نشاني دانشگاه: قم، شهرك پرديسان، روبروي مسجد امام صادق(ع)  كدپستي: 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته

 هاشرايط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم                           فصل سوم

 95صفحه 

  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.imamreza.ac.ir  وبگاه:نشاني   مشهد –امام رضا (ع) دانشگاه غيرانتفاعي 

 عملي التزام و اسالم به پايبندي و اعتقاد-1:  باشند مي زير موارد رعايت به ملزم دانشجويان و  باشد مي رضوي قدس آستان به وابسته) ع( رضا امام  المللي بين دانشگاه
 با مرتبط هاي محيط در عفاف كامل رعايت نيز و اسالمي حجاب ويژه به اسالمي هنجارهاي و شيونات كامل رعايت- 2 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون و فقيه واليت به

 علوم، وزارت رسمي دانشنامه اعطاي -4. نمايند استفاده شخصي هزينه با دانشجويي خوابگاه از توانند مي شرايط واجد بومي غير و دختر دانشجويان -3 دانشگاه
  051384226038: نمابر     553- 91735 پستي صندوق  051384897870: تلفن – دانشگاه خيابان مشهد: آدرس-5  آموختگان دانش به فنّاوري و تحقيقات

  www.amiralmoemenin.ac.ir  نشاني وبگاه:  اهوازـ  منين(ع)ؤاميرالمدانشگاه غيرانتفاعي 
    061-33337525.  تلفن: 29پالك  الهدي،علمجنب پل  ،نشاني: اهواز، امانيه

  www.eyc.ac.ir  نشاني وبگاه:  كيايواندانشگاه غيرانتفاعي 
در  دانشجويان در هر ترم از مزاياي وام شهريه -2 درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 25 باشد تا سقف به پذيرفته شدگان نهايي كه رتبه آزمون آنها دو رقمي -1
به تمامي  -4 قرار خواهند گرفت. دانشجويان در طول تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث كليه -3 ارچوب سهم تخصيصي از صندوق رفاه دانشجويان برخوردار خواهند شد.هچ

هاي و فرزندان آنان كه در رشته ورزش و جوانان به افراد شاغل در وزارت -5گيرد. درصد تخفيف شهريه تعلق مي 20سقف  افراد شاغل در نيروهاي مسلح و فرزندان ايشان تا
و  همسري خواهري، (برادري، يك دانشجويان با نسبت فاميلي درجه -6گيرد. درصد تخفيف شهريه تعلق مي 15ا سقف ت شوندتربيت بدني اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي

دانشجوياني كه در دو مقطع  -7 درصد تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 25اشند، به هر كدام تا سقف تحصيل مشغول ب فرزندي) مادامي كه به طور همزمان در اين دانشگاه به
مند ميغذاخوري مجهز بهره (ناهار) در سالن دانشجويان هر روز از وعده غذايي گرم - 8 گردند.شهريه برخوردار مي درصد تخفيف 10متوالي در اين دانشگاه تحصيل نمايند از 

تهران و شهرهاي مسير  هاي معتبر، سرويس اياب و ذهاب از عمده ميادين اصليقرار گرفته و با هماهنگي شركت كيلومتري سه راه افسريه تهران 50دانشگاه در  -9گردند. 
دانشجويان از  -11 گردند.مند ميبر وب، بهره اي و سيستم اطالعات آموزشي مبتنيهاي مجهز رايانهسايت سالمت، كارت دانشجويان از كتابخانه ديجيتال، -10 باشد.برقرار مي

.   خيابان دانشگاه اهللا طالقاني،آيت بلوار كي،ايوانشهرستان سمنان، نشاني:  - 12 گردند.مند ميعلمي معتبر دنيا بهره هاي اطالعاتاينترنت رايگان و دسترسي به منابع و پايگاه
  023- 34521562نمابر:               023- 34521563و   023- 31432 تلفن:

  www.bou.ac.ir  نشاني وبگاه:  باقرالعلوم(ع) ـ قمدانشگاه غيرانتفاعي 
  داوطلبان بايستي از طالب رسمي حوزه هاي علميه و داراي يكي از مدارك زير باشند:  -1 شرايط داوطلبان:

  هاي مرتبطارشد مورد تاييد دررشتهمدرك كارشناسي   حوزه هاي علميه به همراه 2سطح   داشتن مدرك -
  در رشته هاي مرتبط  3داشتن مدرك سطح  -
سپردن تعهد رسمي به دانشگاه مبني بر انجام خدمت بـه ميـزان دو برابـر مـدت      -3گردد. نان شهريه دريافت نميآتحصيل براي طالب واجد شرايط رايگان است و از  -2

 025-32504860 نمابر:      025-32136625    025-32136628تلفن:      انتهاي بلوار دانشگاه-پرديسان -قم نشاني:-4  .تحصيل در صورت درخواست دانشگاه

  www.khatam.ac.ir  نشاني وبگاه:  خاتم ـ تهراندانشگاه غيرانتفاعي 
  021-89174004تلفن:      30پالك  ،حكيم اعظم يابانخ ،شيراز شمالي يابانخ ،خيابان مالصدرا ،ميدان ونكنشاني: تهران، 

  www.khayyam.ac.ir  نشاني وبگاه:  خيام ـ مشهددانشگاه غيرانتفاعي 
      051-35134777-35252777       051-35156: تلفن     9189747178كدپستي: .   ميدان مطهري، بلوار شهيد رفيعي ،ع)( بزرگراه امام علي، مشهدنشاني: 

 051-35251999 :نمابر

  www.shomal.ac.ir  نشاني وبگاه:  شمال ـ آملدانشگاه غيرانتفاعي 
اين دانشگاه به  - 2خواهد آورد.  اين دانشگاه هيچگونه تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در دانشگاه در اين زمينه همكاري الزم را بعمل -1

توانند براي كسب داوطلبان مي -4در اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد.  - 3الحسنه تعلق خواهد گرفت.  دانشجويان متقاضي، تسهيالت بانكي قرض
   731تي: تهران)، سه راهي امامزاده عبداهللا(ع). صندوق پس  جاده هراز (آمل 5نشاني: آمل، كيلومتر  -5اطالعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. 

 011- 44203755نمابر:         011-44203710-13تلفن: 

  www.ashrafi.ac.ir  نشاني وبگاه:  اصفهانـ  دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني
دانشجويان دختر، در محيط دانشگاه و رعايت حجاب كامل اسالمي توسط  -2 ونات اسالمي و انقالبي در طول تحصيالت براي تمام دانشجويان الزامي است.ئرعايت كامل ش -1

منـد  اوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهرههاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّدانشجويان از وام -3 خارج از دانشگاه كامال الزامي است.
اسكان دانشـجويان دختـر غيربـومي     -5ن و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خودگردا -4خواهند شد. 

ارائه تسهيالت  -7باشد. اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي، فرهنگي، ورزشي، علمي و پژوهشي مي -6ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است. جديدالورود در خوابگاه
 :تلفن .   م جنوبيئبلوار قا ،سپاهانشهرروبروي سيتي سنتر،  ،اصفهان :نشاني -8مالي.  الحسنه بانك مهر و ساير تسهيالتال، اعطاي وام قرضمالي از جمله تقسيط شهريه نيمس

  031-36502825نمابر:     4-36502820-031

  www.shbu.ac.ir  نشاني وبگاه:  اصفهانـ شيخ بهايي دانشگاه غيرانتفاعي 
رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي  -2توانند از مهمانسراي خودگردان با پرداخت هزينه مربوطه استفاده نمايند. دانشجويان خواهر مي -1

دانشجويان از مزاياي •ري و دانشگاه را رعايت نمايد. دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناو-3كليه دانشجويان الزامي است. 
دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري(درصورت تأمين بودجه از -4بيمه دانشجويي برخوردار هستند. 

نحوه پرداخت شهريه  -6وظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق مصوبه هيأت امنا پرداخت نمايد. درصورت انصراف، دانشجو م-5طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 
دورنگـار:   031-59790شـماره تلفـن:    81431-33871كدپسـتي:  -8بهاران -خيابان الفت -بهارستان–نشاني: اصفهان -7باشد. چهارساله و براساس مصوبه هيأت امنا مي

36862001-031  

  www.sadjad.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ مشهد غيرانتفاعي صنعتي سجاددانشگاه 
ـ     -1  اري خواهـد نمـود.  اين دانشگاه داراي خوابگاه اختصاصي ويژه خواهران با اخذ هزينه مي باشد. همچنين ستاد اسكان دانشگاه در امر اسـكان دانشـجويان پسـر همك
 64احمد  جالل آل -نشاني: مشهد بلوار جالل آل احمد  -3صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استفاده نمايند.  دانشجويان اين دانشگاه مي توانند از وام دانشجويي -2

  051-36029110فاكس:   051-36029000تلفن:   91881-48848كدپستي: 

  www.usc.ac.ir  نشاني وبگاه:  تهران ـ فرهنگ علم ودانشگاه غيرانتفاعي 
دانشـجويان ايـن دانشـگاه از مزايـاي وام     -2امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيأت امنا و هيأت رييسه دانشگاه، وجود دارد. -1  عمومي:شرايط و ضوابط 

ـ الحسـنه دانشـجويان ايـران (وام ازدواج و وام   شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قـرض  اي عـادي، ضـروري و   ه
اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد. اما تالش خود را جهـت اسـكان دانشـجويان در    -3اضطراري)، در صورت تأمين اعتبار برخوردار خواهند شد.  

  براي تحصيل در طول مدت دوره آموزشي اخذ خواهد شد. نام، ضمانت الزم از دانشجو همزمان با ثبت-4هاي خصوصي معتبر و مورد تأييد خواهد داشت. خوابگاه
ياد سلولي و تكويني (با همكاري پژوهشگاه رويان) به منظور پاسداشت زحمات و خدمات زنده –شناسي جانوري  پذيرش در رشته زيست-1 شرايط و ضوابط اختصاصي 

داوطلبان برتر آزمون دكتري ساير -2پذيرد.  نفر، بدون اخذ شهريه صورت مي 2ا ظرفيت آشتياني بنيانگذار پژوهشگاه رويان بدانشمند جهادگر دكتر سعيد كاظمي
دانشگاه در آنها پذيرش دانشجو دارند)  كه محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فرهنگ انتخاب نمايند، در صورت پذيرش نهايي  3هايي كه حداقل ها (در رشتهكدرشته

: دانشجوي برتر، دانشجوي حايز رتبه اول در آزمون كتبي سراسري 1ميليون تومان بهره مند خواهند شد.  تبصره  15اي به ارزش جايزهعالوه بر مزيت تحصيل رايگان از 
راز را اح هاي دكتري تخصصي (برگزارشده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور) است مشروط بر اينكه دانشجو در مرحله مصاحبه دانشگاه نيز رتبه يك تا سهدوره

 شود.هاي بعدي پرداخت ميهاي پيشرفت تحصيلي در نيمسال: يك سوم مبلغ هديه تا پايان نيمسال دوم تحصيلي و الباقي براساس شاخص2نموده باشد. تبصره 
نشگاه علم و فرهنگ انتخاب نمايند، ها كه محل تحصيل خود را داهاي دكتري تخصصي در ساير كدرشتههاي دوم تا پانزدهم آزمون كتبي سراسري دورهداوطلبان رتبه-3

دانشجويان دكتري به ازاء انتشار يا ارايه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا  -4درصد از كل شهريه   50تا  10در صورت پذيرش نهايي از تخفيف 
آموختگان مقطع دانش -5هاي پژوهشي، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد. يتنامه تشويق فعالكنفرانس، بر اساس نظر شوراي پژوهشي دانشگاه، مستند به آيين

هاي جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط جهت همكاري در طرح هاي هاي الزم و نياز واحدها، موسسات و پژوهشكدهدكتري دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت
نشاني: تهران، فلكه دوم صادقيه، بلوار شهيد اشرفي اصفهاني، نرسيده به پل اتوبان همت، خيابان شهيد قموشي (پارك  -6. علمي پژوهشي و آموزشي معرفي خواهند شد

اه رساني پژوهشگنشاني پايگاه اطالع  info@usc.ac.irپست الكترونيكي:  021 -44214750نمابر:   021-44214755   021 -  44238171 -5سابق)، خيابان بهار،  تلفن: 
 021 -2356434تلفن پژوهشگاه:  www.royaninstitute.orgرويان:  

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته

 هاشرايط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم                           فصل سوم

 96صفحه 

  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.sau.ac.ir  نشاني وبگاه:  يزد –علم و هنر دانشگاه غيرانتفاعي 

 مصوب هاينامه آيين و مقررات كليه است موظف دانشجو -2باشدمي الزامي خواهران و برادران براي اسالمي شيونات و پوشش ضوابط كامل رعايت -1: عمومي شرايط
 .نمايند استفاده علوم وزارت رفاه صندوق دانشجويي وام از توانندمي شهريه پرداخت براي دانشگاه اين دانشجويان -3.نمايد رعايت را فناوري و تحقيقات علوم، وزارت

 هزينه پرداخت با دانشجويي خوابگاه دختر متقضيان كليه براي -5 .باشدمي فراهم دانشگاه رييسه هيات و امنا هيات مصوبات بنابر دانشجويان شهريه تقسيط امكان -4
 علوم دانشكده گمنام، شهداي بلوار انتهاي عالم، ميدان يزد،: نشاني-7 .گرفت خواهند قرار حوادث بيمه پوشش تحت تحصيل طول در دانشجويان كليه -6. باشدمي مهيا

  8915813130 كدپستي    035-38207180-89 تلفن هنر و علم دانشگاه انساني

  www.ustmb.ac.ir  نشاني وبگاه:  و فنون مازندران ـ بابلعلوم دانشگاه غيرانتفاعي 
  011-32197584تلفن:         734صندوق پستي   . 12نشاني: مازندران، بابل، خيابان شيخ طبرسي، سرداران 

  www.qhu.ac.ir  نشاني وبگاه:  قرآن و حديث ـ قم دانشگاه غيرانتفاعي

  فاقد خوابگاه. شعبة تهران:مساعدت براي معرفي دانشجويان مركز قم به خوابگاه خودگردان در قم (خواهران و برادران) واحد قم:  -1
رعايت كامل  -3جبراني ارايه شده از سوي گروه آموزشي مربوط.  گذراندن دروس پيشنياز و-2موفقيت در مصاحبة ورودي دانشگاه. -1توضيحات و شرايط عمومي دانشگاه: 

در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفـاه   :1تبصره. پرداخت شهرية دوره مطابق با تعرفة مصوب هيأت أمناي دانشگاه-4ضوابط و دستورالعمل هاي داخلي دانشگاه.  
دانشجويان برتر و ممتاز در هرسال (در طول سنوات مجاز)، پژوهشگران، فعاالن  :2تبصره شرايط توزيع مي گردد.دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد 

از عالقه مندان براي دريافت اطالعات بيشتر : 3تبصره . فرهنگي، طالب، حافظان قرآن، ايثارگران و ...، طبق آيين نامة مالي دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد
  تعهد كتبي مبني بر تحصيل تمام وقت در دورة دكتري.-6صالح. احراز صالحيت عمومي از مراجع ذي -5هاي در نظرگرفته شده، به نشاني وبگاه فوق مراجعه نمايند. تخفيف

برخورداري از فضاي مناسب آموزشي، امكانات كمك آموزشي مركز رايانه و آزمايشگاه زبـان، بهـره گيـري از اسـتادان مجـرب       -1 امكانات آموزشي، پژوهشي و رفاهي:
عدت الع رساني و اينترنت، مسادانشگاهي و حوزوي، كتابخانة تخصصي علوم حديث، علوم قرآني و تاريخ اسالم، تاالرهاي مطالعة جداگانه براي خواهران و برادران، مركز اط

سالن اجتماعات و مجموعة ورزشي (استخر، سونا؛ سـالن بدنسـازي و ... )  مـواد و     -2براي معرفي دانشجويان مركز قم به خوابگاه خودگردان در قم (خواهران و برادران)، 
علمي و پژوهشيِ داوطلبان است، صرفاً محورهاي مورد . از آنجا كه هدف از مصاحبه احراز صالحيت ها و توانمندي هاي 1398منابع مصاحبة ورودي مقطع دكتري براي سال 

نشاني ساختمان مركزي در قم: بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار،  -3نظرگروه آموزشي مربوط به هر كدرشته محل، متعاقباً در پايگاه اينترنتي دانشگاه قرار خواهد گرفت. 
     025-37176253     025-37176561تماس:     ي فرهنگي دارالحديث،خيابان شهيد نظري ثابت، بعد از شهرك جهاد، موسسة علم

  نشاني شعبة دانشگاه در تهران: شهرري، ضلع جنوبي حرم حضرت عبدالعظيم (عليه السالم)  -4
 دفترچه 18در صفحه وابط مندرج بايست داراي شرايط و ض) اين دانشگاه مي2180متقاضيان تحصيل در رشته مدرسي معارف اسالمي (كد رشته امتحاني تذكر مهم: 

 همين دفترچه راهنما باشند. 6صفحه چنين سازمان سنجش آموزش كشور و هم 1398آزمون دكتري سال  1راهنماي شماره 

  www.mazaheb.ac.ir  نشاني وبگاه:  مذاهب اسالميدانشگاه غيرانتفاعي 
شركت در آزمون -3احترام به پيروان مذاهب اسالمي و برخورداري از روحيه تقريب.  -2دكتري ندارد. دانشگاه هيچ تعهدي درخصوص تأمين خوابگاه براي دانشجويان  -1

داشتن حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در محـيط دانشـگاه و امـاكن وابسـته بـراي       -5تحصيل در دوره دكتري به صورت تمام وقت خواهد بود.  -4شفاهي دانشگاه.  
دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي و وام شهريه صـندوق رفـاه برخـوردار     -6اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد.  در -5خواهران الزامي است. 

  . 3 پالك، خيابان روانمهر، خيابان فلسطين جنوبي ،تهران نشاني:-7  باشند.دانشجويان موظف به گذراندن دروس خاص دانشگاه مذاهب اسالمي مي -7خواهند شد. 
   021-66465252 :تلفن

  www.mofidu.ac.ir  نشاني وبگاه:  مفيد ـ قمدانشگاه غيرانتفاعي 
شهريه دوره طبق  -2را دارد.  دانشگاه براي پذيرفته شدگان (اعم از آقايان و خانمها) با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه (با دريافت هزينه از دانشجو) -1

غير بورسيه  -براساس آيين نامه پذيرش دانشجويان غير ايراني الف) . گيردپذيرش دانشجويان غيرايراني از دو طريق انجام مي -3هيات امناء خواهد بود. مصوبه 
لوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين براي اطالع از نحوه تحصيل رايگان  در رشته ع -3از طريق آزمون ورودي سازمان سنجش   ب)دردانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور 

اخالقي و اسالمي و مقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب  ناتورعايت شئ -4دانشگاه مراجعه كنيد  الملل به سايت
  متري صدوق، ميدان مفيد  45انتهاي  -نشاني: قم -5الزامي است.  كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخشها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد 

  025-32925765فاكس:               025-32130302    025-32130348تلفن: 
  www.um.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه فردوسي ـ مشهد

رتبـه بنـدي    ) دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دانشگاه سطح يك كشور، درچهـار نظـام  1 1398توضيحات: دانشگاه فردوسي مشهد در دوره دكتري تخصصي سال  -1
هاي جهان است و امكانات سـخت افـزاري و اينترنـت پرسـرعت را در     در بين دانشگاه 500هاي سبز داراي رتبه كمتر از و دانشگاه Leiden  ،Scimago ،Roundجهاني 

تاه مدت ) هاي دكتري از فرصت مطالعاتي خارج از كشور(بورس كودانشگاه تمهيدات الزم را به منظور استفاده دانشجويان دوره -2دهد. اختيار دانشجويان دكتري قرار مي
م وقت دانشجو در دانشـگاه  با توجه به شرايط و ضوابط موجود فراهم نموده و در اين راستا نهايت همكاري را به عمل خواهد آورد. طبق مقررات آموزشي كشور، حضور تما

هاي باال قرار بگيرنـد مـورد   يند (دانشجوياني كه در خوشهتوانند در طرح خوشه بندي دانشجويان استعداد برتر دانشگاه شركت نمادانشجويان دكتري مي -3الزامي است. 
شدگان داراي رتبه اول تا سوم آزمون علمي (مرحله اول) در به مناسبت هفتادمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد، به پذيرفته -4حمايت مالي قرار خواهند گرفت) 

شدگان در دانشگاه فردوسي مشـهد حفـظ نماينـد، و    نفر اول پذيرفته 3احبه) نيز رتبه خود را در ميان هر رشته، مشروط بر اينكه در مرحله دوم (ارزيابي تخصصي و مص
  شود: المپياد دانشجويي در دوره كارشناسي باشند تسهيالت زير ارايه مي 15تا  1دارندگان رتبه هاي اول تا پنجم در هررشته كه داراي رتبه 

استفاده رايگان از كليه خدمات ورزشي شامل استفاده از مجتمع آبي پرديس، سـالن بدنسـازي و كـالس هـاي      -دت يكسال، پرداخت كمك هزينه تحصيلي ماهانه به م-
پژوهشي يا اختراعات و ابتكارات دانشـجويان دكتـري در قالـب     –حمايت از طرح هاي علمي  -استفاده رايگان ار كارگاه ها و كالس هاي آموزشي و فرهنگي،  -آموزشي، 

حمايت از طـرح هـاي    -هاي آزاد انديشي و نقد و نظر، حمايت مالي و معنوي از دانشجويان دكتري در برگزاري كرسي -از طرح هاي انجمن هاي علمي دانشجويي، حمايت 
  شركت رايگان در اردوهاي دانشجويي ستاد اردوهاي دانشگاه -كارآفريني دانشجويان دكتري در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي، 

هاي ويژه ارتقاي صالحيت زبان تخصصي براي كليه داوطلبان پذيرفته شده تدارك ديده شده است كه پس از تعيـين  راستاي توان افزايي دانشجويان دكتري، برنامه در -5
يان واجـد شـرايط وام تحصـيلي تعلـق     بر اساس ضوابط صندوق رفاه به دانشـجو  -6شود. هاي تكميلي و تقويتي ارايه ميهاي آموزش در دورهسطح زبان در قالب برنامه

تمـام دانشـجويان    -8هاي دانشگاه براي كليه دانشجويان و صبحانه، نهار و شام براي دانشجويان خوابگاهي فراهم است. امكان استفاده از ناهار در غذاخوري -7گيرد. مي
هـاي دو  درصد از دانشجويان روزانه واجد شرايط در مجموعه پرديس دانشگاه، اتاق 100تا  80حداقل به -9گيرند. صورت رايگان تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار ميبه

خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم و پرديس خودگردان با اخذ هزينه خواهد بود (داوطلبان دوره نوبـت دوم و پـرديس بـراي     -10گردد. نفره در خوابگاه مجردي واگذار مي
هـاي دانشـگاه در   پژوهشكده -11مراجعه نمايند).  https://reg.um.ac.irبه وبگاه مديريت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني آگاهي از ميزان شهريه تحصيلي 

ه تـري از دانشـگاه فردوسـي مشـهد بـه وبگـا      كنيم براي دريافت تصوير دقيـق به كليه داوطلبان گرامي توصيه مي -12باشند. داخل پرديس دانشگاه فردوسي مشهد مي
www.um.ac.ir    .051-38802440پرديس دانشگاه سازمان مركزي دانشگاه فردوسي.  تلفن:  -ميدان آزادي  -نشاني: مشهد  -13مراجعه كنند  

فردوسـي و نـيم ديگـر را در    را در دانشـگاه   دانشجو مؤظف است نيمي از دوره -1 شرايط اختصاصي پذيرش دوره مشترك رشته دكتري ادبيات فرانسه با دانشگاه سوربن فرانسه:
رساله دكتري دانشجويان  -4هزينه سفر و زندگي در فرانسه برعهده دانشجو خواهد بود.  -3 شوند.سه نفر روزانه در سال اول پذيرفته مي -2دانشگاه سوربن نوول بگذراند. 

محل دفاع در زمان دفاع تعيين خواهد شد  -5ن نوول راهنمايي خواهد شد.  منتخب به صورت مشترك توسط يك استاد از دانشگاه فردوسي و يك استاد از دانشگاه سورب
  هيأت ژوري منتخب از دو استاد از مشهد و دو استاد از پاريس خواهد بود چه براي گزينش اوليه و چه براي دفاع از رساله. -6(مشهد يا پاريس).  
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 هاشرايط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم                           فصل سوم

 97صفحه 

  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.qom.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه قم

خانواده معظم شهدا و ايثارگران، هاي نيمسال با رعايت اولويت خانواده 4مدت  باشد و حداكثر بهدانشگاه داراي محدوديت خوابگاه دولتي مياين  -1: دانشجوياناسكان  -1
دانشگاه داراي محيط اختصاصي و مستقل  اين- 2 .نمايدخوابگاه واگذار ميهاي نيازمند و بعد مسافت، دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، نيازسنجي از خانواده

ونات ئرعايت ش -3د. ها و ساير اماكن آموزشي)، اداري و فرهنگي خواهران و برادران كامالً مجزا مي باشها، كارگاهها، آزمايشگاهخواهران بوده و محيط آموزشي (كالس
نشجويان، و داشتن حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در تمام محيط دانشگاه و اماكن وابسته هاي دانشگاه براي كليه داها و دستورالعملنامهيينآاسالمي در چارچوب 

  025-32103000تلفكس       025-32103442تلفن:   باشد. مي 3716146611قم، بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس، كدپستي نشاني:  - 4ت. براي دانشجويان دختر الزامي اس
  www.kashanu.ac.ir  وبگاه:نشاني   كاشاندانشگاه 

وانند از خوابگاه استفاده براي دانشجويان روزانه، خوابگاه بصورت محدود وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، مي ت  -1
بـه دانشـجويان نوبـت دوم (شـبانه) خوابگـاه تعلـق        -3باشد. خارج دانشگاه) ميها به صورت خودگردان (داخل دانشگاه يا استيجاري سرويس دهي خوابگاه -2نمايند. 

تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشـجويان، صـرفا    -5 .دانشجويان اتباع با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه، مي توانند از خوابگاه استفاده نمايند -4گيرد. نمي
دانشجويان نوبت دوم (شبانه) با پرداخت حدود دو برابر مبلغ  -6ير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه برابر ضوابط و مقررات ارايه مي شود. براي دانشجويان روزانه در روزهاي غ

   .ستفاده نمايندتوانند از تغذيه ادانشجويان اتباع روزانه نيز همانند دانشجويان شبانه مي -7پرداختي دانشجويان روزانه مي توانند از تغذيه استفاده نمايند. 
 031-55511115جاده راوند.    تلفن:  6نشاني: كاشان، كيلومتر  -8

  www.uok.ac.ir  نشاني وبگاه:  كردستان ـ سنندجدانشگاه 

   66177-15175كدپسـتي:                 416صـندوق پسـتي:               .، دانشگاه كردستان، معاونت آموزشي و تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه   سنندج، بلوار پاسداراننشاني: 
 087-33660065تلفن: 

  www.gonbad.ac.ir  نشاني وبگاه:  گنبددانشگاه 

   .بلـوار بصـيرت   -خيابـان شـهيد فالحـي    -گنبـد كـاووس  : نشاني -3تحصيل در دوره دكتري تمام وقت است.  -2گيرد. خوابگاه تعلق ميدكتري به تمام دانشجويان  -1
  017-33287508تلفن: 

  www.guilan.ac.ir  نشاني وبگاه:  گيالن ـ رشتدانشگاه 

هاي عاري از دخانيات به جمع دانشگاه 1397دانشگاه از مهرماه سال  -2نمايد.ي روزانه در مقطع دكتري خوابگاه واگذار ميدانشگاه به تمامي متقاضيان مجرد دوره -1
 هاي تماس مي توانند به سايت دانشگاه به نشاني وبگاه فوق مراجعه نمايند.دانشكده ها و تلفن نشانيداوطلبان جهت اطالع از شهريه دوره ها،  -3 پيوسته است.

 013-33690274جاده رشت ـ قزوين.            تلفن:  5نشاني: رشت، كيلومتر  -4

  www.lu.ac.ir  نشاني وبگاه:  آبادـ خرم دانشگاه لرستان

اين دانشگاه جهت دانشجويان مقطع دكتري تخصصي  - 2گردد. خدمات سلف سرويس براي دانشجويان روزانه و شبانه براساس قوانين صندوق رفاه دانشجويان كل كشور ارايه مي - 1
براي دانشجويان پرديس  -4خوابگاه تعلق مي گيرد .  به دانشجويان دوره پرديس خودگردان دانشگاه در صورت وجود ظرفيت -3نيمسال خوابگاه واگذار مي نمايد.  8به مدت 

 066-33120088 تهران. تلفن: –جاده خرم آباد  5آباد كيلومتر نشاني: خرم -5خودگردان خدمات سلف سرويس بصورت آزاد (بدون يارانه دانشجويي) قابل ارايه مي باشد . 

  www.umz.ac.ir  نشاني وبگاه:  بابلسرـ مازندران دانشگاه 

 011-35303200تلفن: نشاني: بابلسر، خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه مازندران     

  www.uma.ac.ir  نشاني وبگاه:  اردبيلـ محقق اردبيلي دانشگاه 

بودن شرايط ( اعم گان دوره شبانه در صورت فراهم شدهبراي پذيرفت يلي خوابگاه دولتي واگذار مي شود ونيم سال تحص هشتگان دوره روزانه به مدت شدهبراي پذيرفت -1
ميليون ريال  5پرداخت مقرري ثابت ماهيانه  )1-1. امتياز و مزاياي زير به پذيرفته شدگان برتر تعلق مي گيرد: خواهد شدخوابگاه خودگردان واگذار  از ساختمان و متقاضي)

درصد كل  25ه رتبه كمتر از اعطاي رايگان خوابگاه دانشجويي به پذيرفتگاني ك )2-1و مقطع را كسب نمايند.  درصد كل ظرفيت روزانه رشته 15به پذيرفتگان رتبه كمتر از 
هاي درصد كل ظرفيت روزانه رشته و مقطع، در اعزام به دوره 25اولويت دادن به پذيرفتگاني كه حايز رتبه هاي كمتر از  )3-1نمايند. و مقطع را كسبرشته روزانه  ظرفيت

 045-31505000نشاني: اردبيل، انتهاي خيابان دانشگاه.           تلفن:  -4        صت مطالعاتي خارج از كشورفر

  www.maragheh.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه مراغه

  041-37274893تلفن:                      .ميدان مادر ،اتوبان اميركبير ،مراغهنشاني: 

  www.maaref.ac.ir  نشاني وبگاه:  ـ قم دانشگاه معارف اسالمي

اهد داد تا امكان استفاده از دانشگاه معارف اسالمي، هيچ گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد؛ البته دانشگاه براي تأمين خوابگاه، تالش هاي الزم را انجام خو -1
داراي شهريه است كه از پذيرفته شدگان بر اساس  دوره نوبت دوم (شبانه) -2رايگان مي باشد.  تحصيل در دوره روزانه -2خوابگاه براي كليه دانشجويان فراهم گردد. 

دانشگاه داراي كتابخانه تخصصي دروس معارف اسالمي، سالن  -3گردد. ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مطابق با مصوبات هيأت امناي دانشگاه، دريافت مي
براي كسب  -5باشـد و شـعبه ديگـري نـدارد. مكان اين دانشگاه و محـل تحصـيل در شـهر قـم مـي-4باشد. بوفه و سلف سرويس مي ورزشي و بدنسازي، اينترنت،

، 6و  4ـين كوچـه نشاني: قم، بلوار امين، ابتداي بلوار جمهوري اسالمي، ب -6فوق مراجعه گردد.  اطالعات بيشتر درباره ضوابط و ساير شرايط، به وبگاه دانشگاه به نشاني
   025-32920061نمـابر:   025-32110224ها: آزمون  025-32110616معاونت آموزش:    025-321101تلفنخانه:   025-32902612تلفن:      3716686566. كدپستي: 72پـالك 

دفترچـه    18بايست داراي شرايط و ضوابط مندرج در صفحه ) اين دانشگاه مي2180متقاضيان تحصـيل در رشـته مدرسـي معارف اسالمي (كدرشته امتحاني  تذكر مهم:
 .سازمان سنجش آموزش كشور باشند 1398آزمون دكتري سال  1راهنماي شماره 

  www.malayeru.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه مالير

 جاده 4نشاني: كيلومتر  -3 ند.وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايتوانند به امكانات ميشدگان جهت اطالع از پذيرفته -2گيرد. به پذيرفته شدگان خوابگاه تعلق مي -1
   081-33339983اداره آموزش:       081-32355424معاونت آموزشي:     081-33339841 :خانهتلفن      65719- 95863 :كدپستي     .مالير ـاراك 

  www.meybod.ac.ir  نشاني وبگاه:  دانشگاه ميبد
       زاده.االسالم والمسلمين يحييحجت بلوارنشاني: ميبد، بلوار خرمشهر، ميدان دفاع مقدس،  -2باشد. پوشش خواهران در دانشگاه چادر مي -1

    035-32357505و  32327505تلفن: 
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 1398سال  Ph.Dهاي تحصيلي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته

 هاشرايط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم                           فصل سوم

 98صفحه 

  1398مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال ها و شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  www.vru.ac.ir  نشاني وبگاه:  عصر(عج) ـ رفسنجانوليدانشگاه 

     034-31312188 تلفن:ابتداي بلوار واليت، سازمان مركزي     نشاني: رفسنجان،

  www.hormozgan.ac.ir  نشاني وبگاه:  هرمزگان ـ بندرعباسدانشگاه 

 076-33711039تلفن:      3995 :صندوق پستي     .جاده ميناب 9 كيلومترنشاني: بندرعباس، 

  www.tabriziau.ac.ir  نشاني وبگاه:  هنر اسالمي ـ تبريزدانشگاه 

     51335-4567صندوق پستي:       5164736931كدپستي:          .  ميدان حكيم نظامي ،خيابان آزادي ،نشاني: تبريز -2باشد. اين دانشگاه فاقد خوابگاه مي -1
    041-35297501تلفن: 

  www.aui.ac.ir  نشاني وبگاه:  هنر اصفهاندانشگاه 

 -: اصفهاننشاني-2.  دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتي مي باشد و خوابگاه هاي دانشگاه به صورت خودگردان و با پرداخت هزينه توسط دانشجو خواهد بود -1
  031-36249836-36249840تلفن:    1744پستي صندوق  -نبش خيابان كليسا -چهارراه خاقاني -خيابان حكيم نظامي

  www.art.ac.ir  نشاني وبگاه:  تهران -هنردانشگاه 

 هاي خوابگاهي، خوابگاه مجردي صرفاً به دانشجويان روزانه در مجموعه پرديس دانشگاه هنر در كرج بر اساس اولويت تعلق خواهد گرفت.با توجه به محدوديت  -1
نامه تخصيص خوابگاه و تسهيالت رفاهي ديگر مطابق اطالعيه مربوطه در دفترچه سازمان سنجش آموزش كشور و آيين -3باشد. خوابگاه متأهلي ميدانشگاه هنر فاقد  -2

مي و پوشش مناسب مطابق با ونات اسالموظف به رعايت شئ دانشجويان-4 .باشدالملل فارابي امكان پذير نمي هاي مربوطه، به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) و پرديس بين
   56نشاني: تهران، خيابان حافظ، خيابان سرهنگ سخايي، پالك -6 باشد.سرويس اياب و ذهاب از كرج به تهران و بالعكس ميسر نمي -5ضوابط تعيين شده ميباشند. 

 021-66726315تلفن: 

  www.yt.ac.ir  نشاني وبگاه:  ياسوجدانشگاه 

دانشگاه به دانشجويان با  -2 .گيردباشد و در واقع به تمام دانشجويان دكتري خوابگاه تعلق ميواگذاري خوابگاه به دانشجويان مقطع دكتري در اولويت اين دانشگاه مي -1
از قبيل بورس تحصـيلي(كمك هزينـه تحصـيلي)،     رتبه هاي ممتاز بر اساس آيين نامه موجود در وبگاه دانشگاه در حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي تسهيالتي

        074-31001301تلفن:     .  خيابان دانشجو-ياسوجنشاني:  -3 .بعضي خدمات رفاهي و... خواهد داد  تخفيف شهريه،

  www.yazd.ac.ir  نشاني وبگاه:  يزددانشگاه 

 035-38212795تلفن:       نشاني: يزد، صفائيه. 

  www.irost.ac.ir  نشاني وبگاه:  رانيا يصنعت و يعلم يهاسازمان پژوهش

نشاني: تهران، بزرگراه آزادگان شمال به جنوب، احمدآباد  - 3هاي تحصيلي اين سازمان پژوهش محور است. گرايش كليه رشته - 2اين سازمان فاقد امكانات خوابگاهي است.  - 1
       021- 56276631مستوفي، خيابان انقالب.    تلفن: 

  www.icrc.ac.ir  نشاني وبگاه:  مؤسسه پژوهشي علوم و فنّاوري رنگ و پوشش ـ تهران

               021-22944184تلفن:     55پالك-نبش كوچه شمس-خروجي حسين آباد -بزرگراه صياد شيرازي شمالي -تهران تهران،نشاني: 

  www.irip.ir  نشاني وبگاه:  مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران 

  02166405445تلفن :  4پالك  ،خيابان آراكليان  ،خيابان نوفل لوشاتو ،خيابان وليعصر عج ،: تهراننشاني

  www.iricss.org  نشاني وبگاه:  مؤسسه غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران

غير انتقاعي)  –موسسه آموزش عالي علوم شناختي (غير دولتي  - 2غير انتفاعي) فاقد خوابگاه دانشجويي مي باشد.  -موسسه آموزش عالي علوم شناختي (غير دولتي  -1
در آزمون سراسري رشته هاي دكتري بر اساس آيين نامه بورس تحصيلي خود كه در سامانه اينترنتي موسسه قابل دسترسي است به نفرات اول تا دهم پذيرفته شدگان 

بلوار  ،بلوار سفيران اميد ،شهر پرديس ،نشاني: بومهن -3كند. بورس تحصيلي (معافيت از پرداخت شهريه اعطا مي 1398-99تخصصي علوم شناختي در سال تحصيلي 
  021-76291130پژوهشكده علوم شناختي.   تلفن: 
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  محل درج شماره پرونده

            5 

  

  
 

  كارشناسي ارشد  هايفرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره
  1398) سال Ph.Dدر آزمون ورودي دوره دكتري ( كننده شركتاي و يا دكتري حرفه

  

  باسمه تعالي

                
  1398/     /              تاريخ:                 

..شماره:                          .... ..... .... .... ... .... .... ... .... .... .... ... .... ..... .... ... .... ... .... .... .. ...  
  

.. :نام و نام خانوادگي: دانشجو از: .... ... .... .... ... .... .... .. ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... ..... ... .... ....... .... ... .... .... .... ... فرزند: ... ... ...... .... ... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... به شماره شناسنامه: ... ... ... .... .... ... ..... ... ... .... .... ... .... .... ... .... ..  

.... متولد سال:                     ...... .... ... .... ... .... .... ..... ..... ...... .... ... .... .... ورودي رشته: . ..... .... .... ... .... .... ... ..... ... .... .... ... .... .... ... .... .... .... ... .... .... ... .... ..... .... .... ... .... .... ...  در سال تحصيلي: ..

.... ...... ... .... .... ... .... .... .... ... .... .... ... .... ..  
  

  ..................................................................................................................... معاونت محترم آموزشي دانشگاه / مؤسسه آموزش عاليبه: 
   

  با سالم و احترام     
.....در رشته امتحاني خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه      .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... ... .. .. .... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .

 ب را تا تاريخ، ميانگين واحدهاي گذرانده اينجانامنام و شركت نمودهثبت 1398سال  )Ph.D(دكتري آزمون ورودي دوره 
  جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد. 30/11/1397

   

  نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو:    
  

  1398/          /           تاريخ تكميل فرم:
  

  

....آقاي /شود كه خانمبدينوسيله تأييد مي ......... ........ ......... ......... ......... ........ ........ ......... ...فرزند  .... .......... ......... ........ ......... ...به شماره شناسنامه  .... ......... ......... ........ ....... .. ......... ........ .....  
..انشجوي سال آخر رشته د 13       متولد سال   ......... ......... ......... .............. ......... ....... ........ . . ......... ......... ......... .......... ......... .........   بوده و ميانگين واحدهاي گذرانده  ......

  صحيح      اعشار                                                                                                                                             
   و بحروف                           20تا  0در اين دانشگاه/ يا مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  30/11/1397ايشان تا تاريخ 

  

  باشد. ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق                واحد درسي گذرانيده است.مي                                                        
   

 

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                                    

   
  

  تذكرات:
نـام و شـركت   ثبـت  1398سال  )Ph.D(در آزمون ورودي دوره دكتري  كهاي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه -1

، ايـن فـرم را در دو نسـخه بـه حـوزه معاونـت آموزشـي محـل         »الف«پرونده، در قسمت  ضمن درج كامل مشخصات خود و شمارهاند نموده
فرم اقدام ننموده و معدل خـود را در تقاضـانامه   التحصيلي خود ارائه نمايد. بديهي است آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين فارغ
شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغو و با آنان مطابق ضوابط و مقررات در صورتي كه در رديف پذيرفته ،وده باشندنامي، اشتباه درج نمثبت

  رفتار خواهد شد.
آن را تكميل، تأييد و پس از مهر و » ب«ه از داوطلبان مذكور، قسمت ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شددانشگاه -2

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 در صورت 
  ن مدرك موجود بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد. 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 در    دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه -3
التحصـيل  نـام در ايـن آزمـون فـارغ    كه پس از ثبتمؤسسه محل قبولي ارائه نمايند. ضمناً آن دسته از داوطلباني دانشگاه يا صورت قبولي به 

نام بعمل خواهد آمد. هرگونه اعالم التحصيلي آنها مالك نبوده و با همين معدل (ميانگين مندرج در اين فرم) از آنان ثبتشوند، معدل فارغمي
 اهد شد.تغيير معدل براي اين دسته از داوطلبان مغايرت محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتار خو
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  1398متمركز) سال (نيمه» Ph.D«نويس فرم انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري پيش
    

    كدرشته     و گرايش نام رشته    نام دانشگاه    كدرشته     و گرايش نام رشته    دانشگاهنام 
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