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   تعالي  سمهاب
   مقدمه

سـال  ) متمركـز  نيمـه (» Ph.D«دوره دكتري  ورودي  آزمون  كننده در شركت براي داوطلبان گراميالهي  توفيق  آرزوي  ضمن ، سالم با
  تداوم بخـش  و اسالم ريمح از  حفاظت  براي  شايسته پاسداراني ،ايمان و علم سنگرهاي در بتوانند  شدگان پذيرفته  كه اميد  اين با و 1392

   .دارد مي  معطوف  مندرجات اين دفترچه شما را به باشند، نظر  عالي  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه در  اسالمي  انقالب  وردهايتادس
شدن فايل دفترچه راهنماي انتخاب رشته تغييراتي از طرف معاونت آموزشـي وزارت متبـوع و يـا     از آنجائيكه ممكن است پس از بسته    

شود به تغييراتي كه  صيه ميبه اين سازمان اعالم گردد كه مالك عمل قرار خواهد گرفت، لذا به داوطلبان تو دانشجو پذيرنده هاي دانشگاه
مـالك عمـل   . (شود توجه نموده و در اين راستا اقدامات الزم را انجـام دهنـد   ها از طريق سايت سازمان اطالع رساني مي در قالب اطالعيه

 سـنجش نامه پيـك   رسمي و از طريق سايت سازمان و هفته پذيرش دانشجو در آزمون براساس آخرين تغييراتي است كه بصورت اطالعيه
  .)كند گونه حقي براي داوطلبان ايجاد نمي هاي اعالم شده هيچ عدم اطالع از اطالعيه. گردد اعالم مي

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

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

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

  .يردگ ميصورت  است شدهتوسط معاونت آموزشي وزارت متبوع تعيين و به سازمان اعالم 
ها و در مقايسه با سـاير داوطلبـان    نمره اكتسابي، كد محل انتخابي و ظرفيت رشته محلتوجه به فراد مجاز به انتخاب رشته با ا: 2تبصره 

شود، در  بديهي است فردي كه مجاز به انتخاب رشته مي. ها معرفي خواهند شد مجاز به انتخاب رشته، براي مصاحبه به كدرشته محل
  .در مقايسه با ساير انتخاب رشته كنندگان براي مصاحبه معرفي نخواهد شدصورت عدم احراز شرايط الزم 

از بـين   1392سـال  ) متمركـز  نيمـه (» Ph.D«هـاي دوره دكتـري    يك از كدرشـته  در هرنهايي  گزينش :پذيرش نهايي داوطلبان) 2
باشـند، پـس از    مـي   مجاز به انتخاب رشـته داوطلباني كه براساس اعالم نتيجه مرحله اول حدنصاب نمره علمي الزم را كسب نموده و 

توجـه بـه نتيجـه مصـاحبه آنـان و       بـا ) محل  كدرشته 5حداكثر تا (انتخابي هاي  برابر ظرفيت در كدرشته محل معرفي به عنوان چند
ضمناً الزم به توضيح است . داوطلب و ظرفيت اعالم شده صورت خواهد گرفت هر هاي انتخابي منحصراً بر اساس اولويت كدرشته محل

 ،نـامي  با توجه به سهميه ثبـت در گزينش نهايي، مطابق ضوابط مصوب و دستورالعمل ابالغي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري 
 نمره و% 50ه ميزان ب) ارشد  طع كارشناسي و كارشناسيادرصد معدل تراز شده مق 20درصد نمره كل آزمون و  80(نمره اوليه آزمون 

  .تأثير خواهد داشت% 50 نه ميزابنيز آموزش عالي  مؤسساتها و  مصاحبه اعالم شده از سوي دانشگاه
  .آموختگان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته، معدل اين مقطع مالك عمل براي گزينش خواهد بود براي دانش: تبصره

 1392سـال   مـاه ارديبهشـت   اواسطدر بندي كه  براساس دستورالعمل مربوطه و همچنين برنامه زمان بايست شده مي داوطلبان معرفي
مراجعـه   ه جهـت مصـاحبه  هـاي مربوطـ   گردد مدارك و مستندات مورد نياز را تهيه و در زمان مقرر به دانشگاه اعالم مي براي مصاحبه

  .عدم شركت در مصاحبه به منزله انصراف از آزمون تلقي گرديده و داوطلب غايب از گزينش حذف خواهد شد. نمايند
 انـد،  هايي كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده با توجه به دوره ،ها محل  رشته انتخاب كدبراي داوطلبان  الزم است :توجه* 

زيرا پس از اعالم فهرست داوطلبان براي شركت ، اقدام نمايندبندي و متناسب با رتبه اعالم شده  اساس اولويت بر
ي كـه  داوطلبـان هـاي   محـل  معرفي و تغيير كدرشـته در مصاحبه امكان معرفي داوطلبي كه قبالً معرفي نشده و يا 

هـاي   به اولويـت شده  در مقايسه با ساير داوطلبان معرفي ،صورت داشتن نمره علمي الزم حتي در ،اند شده  معرفي
  .باشد پذير نمي بعدي امكان

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

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

ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به شرط كسب حـداقل هشـتاد    رسمي آزمايشي دانشگاه
  .يابد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد اختصاص مي%) 80(درصد 

تواننـد   مـي » Ph.D«يط بـراي پـذيرش در دوره دكتـري    داوطلبان واجد شـرا  :نامه استعدادهاي درخشان امتياز متقاضيان آيين) 3
 20/12/91مورخ  233977/21و نامه شماره شوراي هدايت استعدادهاي درخشان  2/3/1391مورخ  و/22354نامه شماره  براساس آيين

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

عـالي   آمـوزش  سسـات ؤم و هـا  دانشگاه كليه در دانشجو پذيرش و بوده ايران در آموزشي شيوه تنها 1389 سال تا شيوه اين .باشد مي
  .گرفت مي صورت روش اين به فقط كشور

ورد آن ارائه فناوري، نظريه و ايـده جديـد، توليـد    Ĥاي با محوريت پژوهش است كه دست هدور محور، شيوه پژوهش :شيوه پژوهش محور
تعـداد واحـدهاي   . باشـد  مـي نامـه   ه پايـان ئو مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارابوده دانش فني، ثبت اختراع و غيره 

  .زمان با واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را انتخاب كند تواند هم واحد است و دانشجو مي 10تا  6درسي در اين شيوه 
در مـوارد اسـتثنايي افـزايش طـول مـدت دوره بـا تشـخيص شـوراي          .سـال اسـت   5 شيوه حداكثر دوطول مدت دوره در هر  :تذكر* 

  .شيوه ممنوع است دوتحصيالت تكميلي دانشگاه مجاز است و همچنين انتقال، تغيير رشته و مهمان در هر 
   :»D.Ph«دكتري مقررات آموزشي دوره ) ج

هاي غيرانتفاعي، پيام نور و سـاير   هاي نوبت دوم، دوره داوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص مقررات آموزشي، ميزان شهريه دوره
و همچنين بـراي اطـالع از شـرايط، ضـوابط و امكانـات      ، تحقيقات و فناوري،   شرايط و ضوابط دوره دكتري، به سايت اينترنتي وزارت علوم

  .مراجعه نمايندذيربط  مؤسساتاينترنتي هاي  پايگاههاي مربوط به  مجري دورهآموزش عالي  ها و مؤسسات دانشگاه
  :سهميه رزمندگان) د

 مصـوب   عـالي   آمـوزش   مؤسسـات  هـا و  دانشـگاه   به  بسيجي  داوطلب  جهادگران و  رزمندگان ورود  براي  ايجاد تسهيالت اساس قانون بر
آخرين نفـر گـزينش    نمرهحدنصاب % 80، در صورت دارا بودن حداقل ها محل  كد رشته از  يك هر در  اسالمي  شوراي  مجلس 11/9/1371

 4 اتصفح در  مندرجها و تسهيالت  از سهميه 1 بند  مشمول افراد( سهميه رزمندگان واجد شرايط  متقاضيان  به  ظرفيت% 20 تا سقفآزاد 
 . خواهد يافت  اختصاص نمايند،كسب  الزم را   نمره  حد نصاب  كه )يك  شماره  راهنماي  دفترچه 5و 

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

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

  .توانند در اين آزمون از سهميه رزمندگان استفاده نمايند باشند، مي
  : انبيرم  سهميه)   ه

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

نمـره آخـرين   %) 80(به شرط كسب حداقل هشتاد درصد  ،به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وابسته ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه
  .يابد اختصاص ميدر سهميه آزاد فرد پذيرفته شده 

   :اتباع خارجيپذيرش ) و
شـرايط  دارا بودن ، بايد عالوه بر 1392 سال )متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري در كننده  شركتكليه اتباع غيرايراني 

وده نام اينترنتـي، عالمتگـذاري نمـ    ، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت)1مندرج در دفترچه راهنماي شماره ( عمومي و اختصاصي اين آزمون
تقاضانامه را  16نام بند  شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت بديهي است چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته .باشند

  .عالمتگذاري ننموده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد
 4نام اتباع خارجي، منـدرج در صـفحه    بايست داراي كليه شرايط و ضوابط ثبت ننده در آزمون ميت كشركضمناً كليه اتباع غيرايراني 

  .يرش آنان لغو خواهد شدباشند و در غير اينصورت پذ) 1شماره (نام و شركت در آزمون  دفترچه راهنماي ثبت
 :آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه) ز

  داوطلبان از  يك هر براي ،1392  سال )متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري  در  كننده شركت  داوطلبان  منظور آگاهي  به
با توجه به ضرايب منـدرج در  (هاي مختلف  و دوره سهميه در داوطلب  ، رتبه كل  ، نمره اكتسابي  ، نمرات نامي ثبت  اطالعات  حاوي اي  كارنامه

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

  .باشد محل مي هاي اعالمي در كارنامه منحصراً براي اطالع و راهنمايي داوطلبان براي انتخاب كدرشته رساند كه نمرات و رتبه به اطالع مي
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  :دباش ميذيل   شرح داوطلبان به از هريك   آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه  اطالعات : كارنامه  مندرجات
  ينام ثبتمشخصات  )ز -1

و اصـالحات   طبـق منـدرجات تقاضـانامه اينترنتـي    (  داوطلـب نـامي   در اين قسمت مشخصات ثبـت   :نامي ثبت  مشخصات )الف قسمت
كـد ارگـان    ،نـامي  ثبـت   سهميهجنس، شماره شناسنامه، سال تولد،  خانوادگي و نام، نامشماره پرونده،  شامل  ترتيب  به) احتمالي بعد از آن
آزمايشي وزارت يا رسمي  رسمي قطعي مربيبراي آن دسته از داوطلباني كه ( مندي براي استفاده از سهميه مربي عالقهسهميه رزمندگي، 

مقطـع   معـدل  ،)انـد  ي اينترنتي نسبت به عالمتگـذاري بنـد مربـوط اقـدام نمـوده     نام ثبتاند و در تقاضانامه  بودهعلوم، تحقيقات و فنĤوري 
ارشـد   اخذ مدرك كارشناسيو سال ماه اخذ مدرك كارشناسي، و سال ماه اي،  معدل مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفهكارشناسي، 

التحصيلي  ، نام دانشگاه يا مؤسسه فارغكارشناسي ارشدنام رشته تحصيلي مقطع  ،كارشناسينام رشته تحصيلي مقطع  ،اي يا دكتري حرفه
بـر اسـاس    التحصـيلي داوطلـب،   كارشناسـي ارشـد و وضـعيت فـارغ    التحصيلي در مقطع  نام دانشگاه يا مؤسسه فارغ، يكارشناسدر مقطع 

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

 شركت در مصاحبه و همچنـين در نام، به شرح ذيل در اين كارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام  داوطلب بعد از ثبت
. محل قبـولي خـود ارائـه نماينـد     مؤسسهنامي، به  ثبتقبولي اصل مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك صورت 

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

الزم اسـت بـه سـايت سـازمان     انـد،   و يا اينكه مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننمودهشد باشده در كارنامه، معدل واقعي آنان ن
  .معدل خود اقدام نمايند اصالحمراجعه و طبق ضوابط نسبت به 

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

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

  .ه استدر نظر گرفته شد 14 كارشناسي ارشدمعدل 
التحصـيل خواهنـد شـد،     فـارغ  31/6/1392كه حـداكثر تـا تـاريخ     ارشد  سال آخر دوره كارشناسيبراي دانشجويان  -3تبصره 

  .درج شده است 31/6/1391ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنان تا تاريخ 
اعالمي آنان درج شـده   مقطع كارشناسي ارشد معدلمنحصراً ، پيوسته ارشد  التحصيالن دوره كارشناسي فارغبراي  -4تبصره 

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

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

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

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

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

  .درج شده است) 0و  100(باشد و نمرات اكتسابي در اين درس در فاصله  درس زبان خارجي، داراي نمره منفي نمي :تذكر مهم* 
  نمرات  از محاسبه  پس  كه  است  آن  منزله  ، به است  شده  درج) 0( عدد صفر  درس  در يك  داوطلب  خام  كه نمره  در مواردي -2  تبصره

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

   .دوش مي
  از محاسـبه   پـس   كـه   است  آن  منزله  ، به گرديده  درج  عدد منفي  صورت هب  درس  در يك  داوطلب  خام  نمره  كه  در مواردي -4  تبصره

  .است  شده  مذكور منفي  در درس  داوطلب  خام  ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  حاصل  و منفي  مثبت  نمرات
  .شود مي  درج امتحانيشماره داوطلب در رشته در اين رديف،  :شماره داوطلب -2رديف 
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 .شود مي  درجنام گروه آزمايشي كه داوطلب در آن شركت نموده است، در اين رديف،  :نام گروه آزمايشي -3رديف 
 .  شود مي  درجكد رشته امتحاني داوطلب در اين رديف،  :كد رشته امتحاني -4رديف 
  . شود مي  درجدر اين رديف، نام رشته امتحاني داوطلب  :نام رشته امتحاني -5رديف 
بـراي  اين معـدل  (درصد آن در نمره كل داوطلب اعمال شده  20كه  شود درج ميدر اين رديف همان معدلي  :معدل مؤثر -6رديف 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

 از  عالقـه  مـورد   يهـا  محـل   كدرشـته  انتخـاب   بـه   نسـبت ،  هاي تحصيلي آزمون انتخاب رشتهراهنماي  دفترچه  دقيق  مطالعه با  است
 ...)و  آموزش عالي غيرانتفاعي، مراكز پيام نـور  مؤسسات، نوبت دومروزانه، (اند  كه در آنها مجاز به انتخاب رشته شدهموجود هاي  دوره

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

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

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

صـورت انجـام صـحيح     در بديهي است .تكميل نمايد 1/2/1392حداكثر تا تاريخ  )سازماناينترنتي سايت  مندرج در پيك سنجش و
گيرد كه نشانگر مراحـل طـي    مي طريق سايت در اختيار وي قرار ازبه عنوان رسيد انتخاب رشته ي قمر 16 كد پيگيري ،انتخاب رشته

چنانچـه   ضـمناً  .)پرينـت تهيـه نمائيـد    تكميل شده خودفرم  از الزم است( نگهداري نمايد ورا يادداشت آن  دداوطلب باي و بودهشده 
و به عبارت  نشدهنشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت  رقمي 16كد پيگيري داوطلبان به هر دليل موفق به دريافت 

   .يند انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام نشده استآديگر فر
  از اقـدام   قبل  ،آزمون  اين در  كننده شركت)  التحصيالن و فارغ  دانشجويان(  پزشكي  گروه هاي رشته در  تحصيلي  مدرك  دارنده  داوطلبان -3

  و آمـوزش   ، درمـان  بهداشـت   وزارت  بـه   تعهـد خـدمت    لحاظ طرح از بايد  كه باشند  داشته  توجه اينترنتي  رشته  انتخاب  فرم  تكميل  به
خواهد   داوطلب  شخص  عهده  به  آن  عواقب  در غير اينصورت. باشند  نداشتهبراي ادامه تحصيل   و منعي  خود را مشخص  وضعيت  پزشكي

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

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

شـود در تكميـل ايـن فـرم      به داوطلبان توصـيه مـي  لذا . باشد ميدقيقه  30بيني شده براي تكميل فرم انتخاب رشته  مدت زمان پيش -5
رقمي، تمايل بـه ويـرايش فـرم     16طلبي پس از تكميل فرم انتخاب رشته و اخذ كد پيگيري چنانچه داو .نهايت دقت را به عمل آورند

تواند از طريق سـايت اينترنتـي سـازمان،     مي) 1/2/1392(انتخاب رشته خود را داشته باشد، حداكثر تا پايان زمان مقرر انتخاب رشته 
هاي ارسالي در خصـوص تغييـر فـرم انتخـاب رشـته،       ه درخواستبديهي است ب .نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايد

  .ترتيب اثر داده نخواهد شد
 

  

  :هاي داراي شرايط خاص و رشته  بورسيه )ط
  عالوه بايد،  تحصيلي  هاي از كدرشته  يك در هر  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  يا مؤسسات ها و سازمان ها، وزارتخانه  بورسيه  متقاضيان   

ضـوابط  و  ، واجد شـرايط  الزم  علمي  نمره  احراز حد نصاب و 1 شماره  راهنماي دفترچه در  مندرج  اختصاصي و  عمومي شرايط  بر دارا بودن
  . نيز باشند  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  سسهؤو يا م  دهنده  بورس  ارگان و يا  سازمان يا و  وزارتخانه  اختصاصي

شـرايط    داراي  عـالي   آمـوزش   مؤسسـات   همچنين و  دهنده بورس  هاي ها و ارگان ها، سازمان وزارتخانه  رايط و ضوابط اختصاصيش -1 تبصره
در آن،   دقيـق   از مطالعـه   پـس  الزم اسـت   داوطلبان  كليه  لذا  .استدرج گرديده   دفترچه  اين انتهاي در  ها رشته  قبيل  در اين  خاص
هـاي   يـا كدرشـته محـل     محـل   كدرشـته  انتخاب  به  ، نسبتبر اساس رشته و گرايش مجاز خود  واجد شرايط بودنتمايل و   صورت
 . نمايند  مربوط اقدام  امتحاني  از رشته  شرايط خاص  داراي يا  بورسيه

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

و در سـايت سـازمان درج     اسـتخراج   گـزينش   مراحلساير و   ، معاينه مصاحبه در  منظور شركت  به  برابر ظرفيت چند ها تا كدرشته
  انجام  برايمندرج در سايت سازمان و نشريه پيك سنجش   زماني  برنامهاطالعيه   بر اساس  است  الزم  شدگان معرفيلذا  .شد خواهد
  همؤسسـ  يـا  و  دهنـده   بـورس   ارگـان  يـا   سازمان  به )محل مذكور  عالوه بر شركت در مصاحبه دانشگاه پذيرنده رشته(  فوق  مراحل
 بـورس   ارگـان  يا  توسط سازمان  شده گزارش  نتيجه  بر اساس  است  بديهي. نمايند  ذيربط مراجعه  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش

الزم به ذكـر اسـت    .گرديدخواهد   انجام  نهايي  و ساير ضوابط مربوط، گزينش  شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  و يا مؤسسه  دهنده 
   .گردد اوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور تلقي ميعدم مراجعه د

  
  :هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ي

اطالعـات اعـالم شـده درخصـوص معـدل دوره      ، حيط برنامه اينترنتـي انتخـاب رشـته   به هنگام ورود به م به انتخاب رشتهداوطلبان مجاز 
 صـورتي  در( و سهميه مربي كارشناسي ارشددوره كارشناسي و التحصيلي  يا فارغسسه محل تحصيل ؤكارشناسي ارشد، نام مكارشناسي و 

مـورد تأييـد    مذكور توسط داوطلبكه اطالعات  صورتي ، درنمايند را مشاهده مي) كه بند مربوط را در تقاضانامه عالمتگذاري كرده باشند
بايست نسبت به ويـرايش و   داوطلب مي ،كه اين اطالعات مورد تأييد نباشد ، در صورتيشود اب رشته داده ميآنها اجازه انتخبه  ،قرار گيرد

  كـه  شـود   مشـخص   زمـان  هـر بـديهي اسـت   . وده و سپس وارد مرحله انتخاب رشته گردداصالح مورد يا موارد مغايرت در سايت اقدام نم
 بعـد   سال  آزمون و  اين آزمون ازكه باشد،  ...) و   تحصيل  حين ، شدن پذيرفته(  مرحله هر در ، نموده  كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي  داوطلب
يك از مـوارد   كه داوطلب نسبت به اصالح يا ويرايش هر صورتي ضمناً در .گردد حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي و شد خواهد  محروم

هنگام مصاحبه به دانشـگاه  براي مصاحبه اعالم شود، شدگان  كه در رديف معرفي در صورتي بايست مستندات مربوط را فوق اقدام نمود مي
  .سسه آموزش عالي ذيربط ارائه نمايدؤيا م

هاي تحصيلي اينترنتي در پايگاه اينترنتي اين سازمان منحصراًً براي داوطلباني كه با توجه به مندرجات كارنامه مجاز  فرم انتخاب رشته
رمز  ،لذا داوطلبان الزم است براي ورود به سايت انتخاب رشته با وارد كردن شماره پرونده ،باشد يت ميؤباشند، قابل ر رشته ميبه انتخاب 
ي انتخابي و تكميـل فـرم مـذكور در    ها محل كد رشتهاوليه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به ثبت  نام ثبتگيري پي ورود و كد
  . كه در نظر گرفته شده است، اقدام نمايند معيني مدت زمان
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در زمان انتخاب رشته  در حد امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان ،بيني گرديده سيستم انتخاب رشته كه تا حدودي، هوشمند پيش در 
محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده و يا مجاز  كدرشتهاعالم خطاي انتخاب : عنوان مثال  به( شود ه ميدااينترنتي به آنان تذكر د

بديهي است چنانچه داوطلبـي نسـبت بـه    . ، لذا الزم است داوطلبان اين مورد را نيز در نظر داشته باشند...)به انتخاب رشته نشده باشد و 
ـ  ،يقمر 16 پيگيري كد به اين داوطلبسيستم  رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و  عنـوان رسـيد    هب

  .ددانخواهد انتخاب رشته 
  

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

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

ي انتخابي خود را بـه  ها محل كد رشتههاي تحصيلي در اينترنت،  گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته به داوطلبان توصيه مي - 2
و سپس به پايگاه اينترنتـي ايـن سـازمان مراجعـه تـا در      اين دفترچه درج  صفحه آخرنمونه مندرج در ترتيب عالقه در فرم 

نسبت و خطاي كمتري ) براي داوطلبان به هنگام انتخاب رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد( ترمدت زمان كوتاه
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهبه تكميل فرم انتخاب ر

نام و شركت در آزمـون   مجاز به ثبت 1392سال » Ph.D«شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري  مطابق ضوابط، پذيرفته -3
  .شود در انتخاب رشته دقت الزم را بعمل آورند لذا به داوطلبان توصيه مي. نخواهند بود 1393ورودي دوره دكتري سال 

هـاي عمـومي صـورت     صـالحيت   مصاحبه و نتيجـه بررسـي   نظر به اينكه پذيرش نهايي براساس نمره علمي، -4
انتخاب رشته بـراي مصـاحبه در   پس از اند و  شدهمجاز به انتخاب رشته كه  يداوطلبان آن دسته ازلذا  ،گيرد مي

 ،هـاي عمـومي   الزم است براي انجام بررسي صالحيت ،گردند ميهاي مربوط معرفي  كدرشته محل يا رشته محل
عمل ريال از طريق پرداخت الكترونيك در سايت سازمان  )هزار ويست و دوازدهد( 000/212مبلغ  نسبت به واريز

اطالع رساني اين  سايت مندرج درهاي عمومي  و سپس نسبت به تكميل فرم مشخصات بررسي صالحيت نموده
ـ دريافـت نماي گيـري مربـوط را   پياقدام و آن را از طريق سيستم اينترنتي به سازمان ارسال و كـد   سازمان  .دن

  .بديهي است داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نكنند در مرحله گزينش نهايي حذف خواهند شد
  قابـل   عنـوان   هيچ  بهنهايي  ييدأت و  كميلت از  پساينترنتي   تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  فرم در  مندرج  انتخابي  يها محل كد - 5

  . نيست  تعويض يا و تغيير
دانشجويان اخراجي، انصرافي، ترك تحصيل تا پايان خدمت دوره ضرورت مجاز به شركت در آزمون و تحصـيل در دانشـگاه    - 6

وياني كه طي ايـن مـدت موفـق بـه اتمـام      جباشد و دانش سال مي 5حداكثر  ،دوره دكتريتحصيلي سقف سنوات  .باشند نمي
  .تحصيل نشوند، شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد

مجاز به شركت در آزمون مجدد نيستند و در صورت انصـراف از تحصـيل در   در دوره دكتري دانشجويان شاغل به تحصيل  - 7
 .دانشگاه، چهار ماه فرصت دارند براي رسيدگي به وضعيت مشموليت، خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند

ـ  - 8 ا انجـام خـدمت دوره ضـرورت نيسـتند و در صـورت قبـولي در       سربازان در حال انجام خدمت، مجاز به تحصيل همزمان ب
 .دانشگاه و نداشتن غيبت، براي برخورداري از معافيت تحصيلي، از خدمت ترخيص خواهند شد

مشموالن غايب به هيچ وجه حق شركت در اين آزمون را نداشته و در صورت شركت و قبولي، مجـوز تحصـيل بـراي آنـان      - 9
  .باشند نام از آنها نمي ها نيز مجاز به ثبت دانشگاهصادر نخواهد شد و 

  دفترچـه   در ايـن   از شرايط و ضوابط منـدرج   واجد يكي يا  نموده  را كتمان  حقايق  ،داوطلب  شود كه  مشخص  هر موقع - 10
  محـروم ...)  و  دانشگاه در  تحصيل  ، حين شدن ، پذيرفته در آزمون  شركت ، نام ثبت(  از آزمون  اي باشد، در هر مرحله نمي

  .خواهد شد
و  غيرانتفاعي، نور پيام، نوبت دومهاي  دوره :روزانه شامل غير هاي هاي دوره محل رشتهكد نهايي شدگان از كليه پذيرفته -11

دفتر گسترش وزارت علوم، هاي مصوب  تعرفهشهريه بر اساس  ،آموزش عالي مؤسساتها و  دانشگاه در خودگردان  پرديس
  .اخذ خواهد شد تحقيقات و فناوري
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  پذيرش نهايي) ل
پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان با توجه به ظرفيت هر كـد رشـته محـل دانشـگاهي و بـر اسـاس اولويـت كـد رشـته           -1

از بـاالترين  ...) از جمله سهميه رزمندگان، مربـي و  (هاي انتخابي و نمرات علمي آزمون و با درنظر گرفتن ساير ضوابط  محل
هر داوطلب حـداكثر  (سامي داوطلبان واجد شرايط شركت در مصاحبه نمره تا چند برابر ظرفيت هر كدرشته محل، فهرست ا

به منظور شـركت در مصـاحبه از طريـق سـايت      1392 نيمه دوم ارديبهشت ماهاوايل استخراج و در ) كدرشته محل پنجبه 
  .سازمان اعالم خواهد شد

اي  جه به جدول زماني اعالم شده در اطالعيـه گردد بايستي با تو داوطلباني كه اسامي آنان براي شركت در مصاحبه اعالم مي -2
و مداركي كه مورد نظـر  گردد با به همراه داشتن مدارك الزم به شرح مندرج در اطالعيه ذيربط  كه به همراه اسامي درج مي
آمـوزش عـالي ذيـربط مراجعـه و در مصـاحبه       مؤسساتبه ) با توجه به سايت هر دانشگاه(باشد  دانشگاه مصاحبه كننده مي

  .دنركت نمايش
هاي پذيرنده، گزينش نهايي داوطلبان براساس نمره كل نهايي  پس از انجام مصاحبه و اعالم نمرات مصاحبه از طرف دانشگاه -3

هـايي كـه    محـل   نمره مصاحبه واصله از دانشگاه و اولويت كدرشته% 50و ) نمره كل اوليه(نمره علمي آزمون % 50حاصل از 
 1392شـهريورماه  نيمـه دوم  شدگان نهايي در  و فهرست اسامي پذيرفته ، صورت خواهد گرفتاند شدهبراي مصاحبه معرفي 

  .اعالم خواهد شد
   مهم  هاي توصيهنكات و ) م

گردد كه داوطلبان،  اكيداً توصيه مي) هاي تراز شده معدل(هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد  درصدي معدل دوره 20با توجه به تأثير ) 1
در فرم انتخاب رشته بررسـي و در صـورت لـزوم     ،ها محل  رشتهانتخاب در زمان معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را 

  .اصالح نمايند
ورودي آزمـون   درشـركت  نام و  مجاز به ثبت 1391 سال »Ph.d«آزمون ورودي دوره دكتري شدگان نهايي  پذيرفتهضوابط، مطابق ) 2

  . اند نبوده 1392سال دوره دكتري 
ورودي نام و شركت در آزمـون   ثبت مجاز به 1392سال  »Ph.d«آزمون ورودي دوره دكتري شدگان نهايي  پذيرفتهمطابق ضوابط، ) 3

  .بودخواهند ن 1393سال دوره دكتري 
) 2151كـد  (شوراي گسترش وزارت علوم، پذيرش داوطلبان در رشته امتحاني مدرسي معارف اسالمي  556بر اساس مصوبه جلسه ) 4

  :و شرايط ذيل خواهد بود) 5تا  1(تحصيلي بندهاي منوط به داشتن يكي از مدارك 
  .معارف اسالميدانشنامه كارشناسي ارشد مدرسي ) 1-4
  .مدرك سطح سه حوزه علميه قم) 2-4
  .مورد تأييد مراجع ذيصالح) مرتبه مربي(گواهي خبرگان بدون مدرك ) 3-4
با تأييد معاونت امور دفـاتر، اسـاتيد و   ) اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسالمي در مرتبه مربي(مربيان رسمي گروه معارف اسالمي ) 4-4

  .مبلغان
داراي گواهي اتمام كفايتين همراه با مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري همخـوان بـا     حوزويان ) 5-4

  .گانه دروس معارف اسالمي به تشخيص گروه آموزشي مربوطه گرايش پنج
  .سال 40حداكثر سن ) 6-4

هاي معارف اسالمي به شـرط داشـتن گواهينامـه     يس گروهالتدر هاي معارف اسالمي و اساتيد حق اعضاي رسمي هيأت علمي گروه: تبصره
نسبت بـه شـرط   ) اند ترم گذشته تدريس مجاز داشته 2مشروط بر اينكه در (ساله از معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان  3تدريس 

  .باشند مذكور، مستثني مي
روز پس  7حداكثر تا الزم است ها را دارند،  به انتخاب اين رشته ه و تمايلشد  داوطلباني كه در اين رشته مجاز به انتخاب رشته: تذكر مهم

معاونت امور دفاتر، اسـاتيد و مبلغـان بـه     اينترنتيطي مراحل پذيرش به سايت ، جهت شدگان براي مصاحبه اسامي معرفياز اعالم 
بـديهي  . نام در اين سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي اين معاونت باشند ضمن ثبتو مراجعه  www.Asatid.org :نشاني
   .گردد سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي مي نام در اين عدم ثبت است

تحقيق و توسعه نوين دانشمند و بنياد مؤسسه هاي بورسيه  براي اطالع از شرايط و ضوابط رشته ،متقاضي استفاده از بورسيه اوطلباند) 5
  .نمايند همين دفترچه راهنما مراجعه 70صفحه توضيحات مندرج در ، به ها و مؤسسات آموزش عالي در دانشگاه مستضعفان

تهيه و  هاي انتخابي اوطلبان پس از تكميل فرم انتخاب رشته و دريافت رسيد انتخاب رشته يك نسخه پرينت از اولويتشود د مي  توصيه) 6
  .نزد خود نگهداري نمايند

 صـورت  در و، سايت سـازمان سـنجش   ) سنجش  سازمان  رساني اطالع و  نامه خبري هفته(  سنجش  پيك نشريه  طريق از  تغييري  هرگونه) 7
  . شد خواهد  اعالم  گروهي هاي رسانه طريق از  لزوم

  تماس كشور  آموزش  سنجش  سازمان  روابط عمومي با 021-8 8923595-9 :هاي تلفن شماره باند توان ميداوطلبان   لزوم  صورت در) 8
 .سازمان اقدام نمايند) غيرحضوري(از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي  يانمايند و   حاصل
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)علوم انساني(هاجدول كدرشته محل  8 صفحه فصل دوم
 

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

  علوم جغرافيايي -2101
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
فيت پذيرش ظر

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  ايجنوب غرب آس شيگرا  -  3 ياسيسيايجغراف  دانشگاه تربيت مدرس 1101 روزانه
-فضا  ياسيگرايش سازمان س ياسيس يايعنوان رشته جغراف  -  3  ياسيس يايجغراف  دانشگاه تهران  1102  روزانه

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص
  تهران ليمحل تحص  -  5 ياسيسيايجغراف  رزمي تهراندانشگاه خوا 1103 روزانه

محل  -فضا ياسيسازمان س -ياسيس يايعنوان رشته جغراف  -  1  ياسيس يايجغراف  دانشگاه تهران  1104  نوبت دوم
  ايدانشكده جغراف ليتحص

  تهران ليمحل تحص  -  3 ياسيسيايجغراف  دانشگاه خوارزمي تهران 1105 نوبت دوم
  البرز كرج سيپرد ليمحل تحص  -  1 ياسيسيايجغراف  تهران دانشگاه 1106 سيپرد

  علوم جغرافيايي - 2102
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي وابسته به جهاد  1107  روزانه

  پژوهش محور  -  1  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  دانشگاهي

پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي و پدافند غيرعامل  1108  روزانه
  پژوهش محور  -  3  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  اصفهان -پژوه شاخص

   -  6 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان 1109 روزانه
   -  5 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه تبريز 1110 روزانه
   -  3 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه تربيت مدرس 1111 روزانه
  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص  -  3 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  گاه تهراندانش 1112 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  5 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1113 روزانه
   -  5 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه زنجان 1114 روزانه
   -  3 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه شهيد بهشتي 1115 روزانه
   -  3 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه يزد 1116 روزانه

   -  1 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان 1117 نوبت دوم
   -  3 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه تبريز 1118 نوبت دوم
  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص  -  1 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران 1119 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص  -  3 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1120 نوبت دوم
   -  5 ريزي شهريجغرافيا و برنامه دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1121 پيام نور

  البرز كرج سيپرد ليمحل تحص  -  1 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران 1122 سيپرد
  محل تحصيل پرديس كرج  -  3 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1123 سيپرد
  داتشگاهي تهران سيپرد ليمحل تحص  -  3 ريزي شهريجغرافيا و برنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1124 سيپرد

  علوم جغرافيايي -2103
    -  6 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان 1125 روزانه
    -  3 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  دانشگاه تربيت مدرس 1126 روزانه

  -  3  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1127  روزانه
 گرايش نظامـ  ييروستا يزير و برنامه ايعنوان رشته جغراف

دانشكده  ليتحص محل -ييروستا يزير برنامه در ياستگذاريس
  ايجغراف

  -  3  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1128  روزانه
 يزير گرايش برنامه ييروستا يزيو برنامه ر ايعنوان رشته جغراف

 ليمحل تحص - است ييمناطق روستا يطيمح تيفيك شيآما
  ايدانشكده جغراف

  -  3  ستاييريزي رو جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1129  روزانه
 يزير گرايش برنامه ييروستا يزيو برنامه ر ايعنوان رشته جغراف

دانشكده  ليمحل تحص - است ييمناطق روستا ينيكارآفر ييفضا
  ايجغراف

  تهران ليمحل تحص  -  5 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1130 روزانه
   -  3 ريزي روستاييبرنامهجغرافيا و  دانشگاه شهيد بهشتي 1131 روزانه
   -  3 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  دانشگاه فردوسي مشهد 1132 روزانه

   -  1 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  دانشگاه اصفهان 1133 نوبت دوم
شيآما يزير برنامه – ييستارو يزير و برنامه ايعنوان رشته جغراف  -  1  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1134  نوبت دوم

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص-ييمناطق روستا يطيمح تيفيك
 ييفضا يزير برنامه – ييروستا يزير و برنامه ايعنوان رشته جغراف  -  1  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1135  نوبت دوم

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص-ييمناطق روستا ينيكارآفر

  -  1  ريزي روستايي جغرافيا و برنامه  دانشگاه تهران  1136  ت دومنوب
گرايش نظام  ييروستا يزير و برنامه ايعنوان رشته جغراف

دانشكده  ليمحل تحص-ييروستا يزيدر برنامه ر ياستگذاريس
  ايجغراف

  نتهرا ليمحل تحص  -  3 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1137 نوبت دوم
   -  1 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  دانشگاه فردوسي مشهد 1138 نوبت دوم
   -  5 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1139 پيام نور

  علوم جغرافيايي - 2104
    -  4 يژئومورفولوژ  دانشگاه اصفهان 1140 روزانه
    -  5 يژئومورفولوژ  يزدانشگاه تبر 1141 روزانه
    -  3 يژئومورفولوژ  دانشگاه تربيت مدرس 1142 روزانه
    -  3 يژئومورفولوژ  دانشگاه تهران 1143 روزانه
  باشد ميعنوان رشته ژئومورفولوژي   -  4 يژئومورفولوژ دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 1144 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  5 يژئومورفولوژ  دانشگاه خوارزمي تهران 1145 روزانه
   -  4 يژئومورفولوژ  دانشگاه رازي كرمانشاه 1146 روزانه
   -  4 يژئومورفولوژ  دانشگاه شهيد بهشتي 1147 روزانه
   -  3 يژئومورفولوژ  دانشگاه فردوسي مشهد 1148 روزانه
   -  4 يژئومورفولوژ دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 1149 روزانه

   -  1 يژئومورفولوژ  ه اصفهاندانشگا 1150 نوبت دوم
   -  3 يژئومورفولوژ  دانشگاه تبريز 1151 نوبت دوم
   -  1 يژئومورفولوژ  دانشگاه تهران 1152 نوبت دوم
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)علوم انساني(هاجدول كدرشته محل  9 صفحه فصل دوم
 

  علوم جغرافيايي -2104ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  تهران ليمحل تحص  -  3 يژئومورفولوژ  دانشگاه خوارزمي تهران 1153 نوبت دوم
   -  1 يژئومورفولوژ  دانشگاه فردوسي مشهد 1154 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس كرج  -  3 يژئومورفولوژ  دانشگاه خوارزمي تهران 1155 سيپرد
  تهران سيپرد ليل تحصمح  -  3 يژئومورفولوژ  دانشگاه خوارزمي تهران 1156 سيپرد

  )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  -2105
  گرايش آب و هواشناسي سينوپتيك  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه اصفهان 1157 روزانه
  گرايش آب و هواشناسي كشاورزي  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه اصفهان 1158 روزانه
  يا ماهواره يآب و هوا شناس شيگرا  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  بريزدانشگاه ت 1159 روزانه
  يآب و هوائ راتييتغ شيگرا  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه تبريز 1160 روزانه
  يمخاطرات آب و هوائ شيگرا  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه تبريز 1161 روزانه
گرايش آب و هوا ) يشناس مياقل( يعنوان رشته آب و هوا شناس  -  3  )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي   شگاه تهراندان  1162  روزانه

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص - باشد مي كينوپتيس يشناس
و هوا  گرايش آب) يشناس مياقل( يآب و هوا شناس عنوان رشته  -  3  )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي   دانشگاه تهران  1163  روزانه

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص-باشد مي نهيريد يشناس
گرايش آب و هوا  )يشناس مياقل( يآب و هوا شناس عنوان رشته  -  3  )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي   دانشگاه تهران  1164  روزانه

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص -  است يكشاورز يشناس
  كينوپتيآب وهواشناسي س شيگرا - تهران ليمحل تحص  -  5 )اقليم شناسي(شناسيآب و هوا  دانشگاه خوارزمي تهران 1165 روزانه
  ييات آب و هوا رييتغ شيگرا - تهران ليمحل تحص  -  5 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه خوارزمي تهران 1166 روزانه
  خاطرات آب و هواييگرايش م  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه رازي كرمانشاه 1167 روزانه
  يشناسي شهر هوا آب و شيگرا  -  1 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه زنجان 1168 روزانه
  هوايي آب و راتييتغ شيگرا  -  2 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه زنجان 1169 روزانه
  ييرات آب و هوامخاط شيگرا  -  1 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه زنجان 1170 روزانه
   -  2 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 1171 روزانه
   -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه شهيد بهشتي 1172 روزانه
   -  4 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 1173 روزانه
 آب و شينفر گرا 2و  كينوپتيآب وهواشناسي س شينفر گرا2  -  4  )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي   محقق اردبيلي ـ اردبيل دانشگاه  1174  روزانه

  يهواشناسي كشاورز
   -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه يزد 1175 روزانه

  و هواشناسي سينوپتيك گرايش آب  -  1 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه اصفهان 1176 نوبت دوم
  گرايش آب و هواشناسي كشاورزي  -  1 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه اصفهان 1177 نوبت دوم
  يا ماهواره يآب و هوا شناس شيگرا  -  2 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه تبريز 1178 نوبت دوم
  يآب و هوائ راتييتغ شيگرا  -  2 )شناسياقليم(آب و هوا شناسي  دانشگاه تبريز 1179 نوبت دوم
  يمخاطرات آب و هوائ شيگرا  -  2 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه تبريز 1180 نوبت دوم
گرايش آب و هوا ) يشناس مياقل( يآب و هوا شناس عنوان رشته  -  1  )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي   دانشگاه تهران  1181  نوبت دوم

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص -  كينوپتيس يشناس
گرايش آب و هوا ) يشناس مياقل( يعنوان رشته آب و هوا شناس  -  1  )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي   دانشگاه تهران  1182  نوبت دوم

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص-يكشاورز يشناس
گرايش آب و هوا  )يشناس مياقل( يآب و هوا شناس عنوان رشته  -  1  )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي   دانشگاه تهران  1183  نوبت دوم

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص- نهيريد يشناس
  ييآب و هوا راتييتغ شيتهران گرا ليمحل تحص  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه خوارزمي تهران 1184 نوبت دوم
  تهران ليتحص محلـ  كينوپتيآب وهواشناسي س شيگرا  -  3 )اسياقليم شن(آب و هوا شناسي  دانشگاه خوارزمي تهران 1185 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس كرج -گرايش اقليم كشاورزي  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه خوارزمي تهران 1186 سيپرد
  حل تحصيل پرديس كرجم - هوايي گرايش تغييرات آب و  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه خوارزمي تهران 1187 سيپرد
  محل تحصيل پرديس كرج -  گرايش سينوپتيك  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه خوارزمي تهران 1188 سيپرد
  يكشاورز مياقل شيگرا - تهران سيپرد ليمحل تحص  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه خوارزمي تهران 1189 سيپرد
  كينوپتيس شيگرا - تهران سيپرد ليمحل تحص  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  زمي تهراندانشگاه خوار 1190 سيپرد
  ييآب و هوا راتييتغ شيگرا - تهران سيپرد ليمحل تحص  -  3 )اقليم شناسي(آب و هوا شناسي  دانشگاه خوارزمي تهران 1191 سيپرد

  علوم اقتصادي -2106
  گرايش اقتصاد بخش عمومي  -  2 يعلوم اقتصاد  دانشگاه اصفهان 1192 روزانه
  الملل بينگرايش اقتصاد   -  2 يعلوم اقتصاد  دانشگاه اصفهان 1193 روزانه
  گرايش اقتصاد پولي  -  2 يعلوم اقتصاد  دانشگاه اصفهان 1194 روزانه
  اي منطقهگرايش اقتصاد شهري و   -  2 يعلوم اقتصاد  دانشگاه اصفهان 1195 روزانه
  فقط زن  -  5 يعلوم اقتصاد  )س(هرادانشگاه الز 1196 روزانه
   -  5 يعلوم اقتصاد  )ع(دانشگاه امام صادق 1197 روزانه
   -  5 يعلوم اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 1198 روزانه
   -  6 يعلوم اقتصاد  دانشگاه تهران 1199 روزانه
   -  5 يعلوم اقتصاد  دانشگاه رازي كرمانشاه 1200 روزانه
   -  6 يعلوم اقتصاد  گاه شهيد بهشتيدانش 1201 روزانه
   -  5 يعلوم اقتصاد  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1202 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  3 يعلوم اقتصاد  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1203 روزانه
   -  5 يعلوم اقتصاد  دانشگاه شيراز 1204 روزانه
   -  5 يعلوم اقتصاد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1205 روزانه
   -  6 يعلوم اقتصاد  دانشگاه فردوسي مشهد 1206 روزانه
   -  2 يعلوم اقتصاد  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 1207 روزانه
  اي منطقهو  ياقتصاد شهر شيگرا  -  2 يعلوم اقتصاد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1208 روزانه
   -  4 يعلوم اقتصاد  ه يزددانشگا 1209 روزانه
   -  7 يعلوم اقتصاد ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه 1210 روزانه

   -  3 يعلوم اقتصاد  دانشگاه تهران 1211 نوبت دوم
   -  5 يعلوم اقتصاد دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1212 پيام نور

  دفترچه يو ضوابط در انتها طيشرا  -  2 يعلوم اقتصاد )غيرانتفاعي(قم دانشگاه مفيد ـ  1213 غيرانتفاعي
و بلوچستان در شهرستان  ستانيدانشگاه س سيپرد ليمحل تحص  -  2  يعلوم اقتصاد  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  1214  سيپرد

  زاهدان
  س دانشگاه شهيد چمرانمحل تشكيل پردي  -  3 يعلوم اقتصاد  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1215 سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 يعلوم اقتصاد  دانشگاه شيراز 1216 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يعلوم اقتصاد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1217 سيپرد

   -  3 اقتصاد نظري  دانشگاه تبريز 1218 روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(هاجدول كدرشته محل  10 صفحه فصل دوم
 

  علوم اقتصادي -2106ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام گرايش  م دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنا  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

اي  و منطقه يعنوان رشته علوم اقتصادي گرايش اقتصاد شهر  -  3  اقتصاد نظري  دانشگاه تبريز  1219  روزانه
  باشدمي

   -  2 اقتصاد نظري دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 1220 روزانه
   -  2 اقتصاد نظري  دانشگاه تبريز 1221 نوبت دوم
  اي منطقهو  ياقتصاد شهر  -  2 اقتصاد نظري  دانشگاه تبريز 1222 نوبت دوم
  .باشد مياقتصاد سالمت  -عنوان رشته، اقتصاد  -  5 اقتصاد سالمت  دانشگاه تربيت مدرس 1223 روزانه
   -  1 يسنجاقتصاد  دانشگاه اروميه 1224 روزانه

  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  8 يسنجاقتصاد  دانشگاه تهران 1225 وزانهر
   -  6 يسنجاقتصاد  دانشگاه سمنان 1226 روزانه
   -  3 يسنجاقتصاد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1227 روزانه
   -  5 يپولاقتصاد  دانشگاه تربيت مدرس 1228 روزانه
   -  3 يپولاقتصاد  دانشگاه سمنان 1229 روزانه
   -  6 يپولاقتصاد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1230 روزانه
  يكل حاتيدر توض ياختصاص طيشرا- فقط مرد  -  3 ياسالماقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 1231 روزانه
   -  1 ياسالماقتصاد  دانشگاه اروميه 1232 روزانه
   -  5 ياسالماقتصاد  تبريزدانشگاه  1233 روزانه
   -  5 ياسالماقتصاد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1234 روزانه
   -  1 ياسالماقتصاد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1235 روزانه

   -  3 ياسالماقتصاد  دانشگاه تبريز 1236 نوبت دوم
  انشگاهد سيپرد ليمحل تحص  3  - ياسالماقتصاد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1237 سيپرد

   -  3 يبخش عموماقتصاد  دانشگاه سمنان 1238 روزانه
   -  2 يبخش عموماقتصاد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1239 روزانه
   -  1 يتوسعه اقتصاد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1240 روزانه
   -  1 المللبيناقتصاد  دانشگاه اروميه 1241 روزانه
   -  3 المللبيناداقتص  دانشگاه سمنان 1242 روزانه
   -  2 المللبيناقتصاد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1243 روزانه
دفترچه  يدر انتها يو ضوابط كل طيشرا - پژوهش محور وهيش  -  3  يمال اقتصاد  پژوهشكده پولي و بانكي ـ تهران  1244  روزانه

  .درج شده است
   -  5 يمالاقتصاد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1245 روزانه

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يمالاقتصاد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1246 سيپرد

  خيتار -2107
    -  6 تاريخ اسالم  دانشگاه اصفهان 1247 روزانه
    -  3 تاريخ اسالم  دانشگاه تهران 1248 روزانه
    -  4 تاريخ اسالم  دانشگاه شيراز 1249 روزانه
    -  1 ريخ اسالمتا  دانشگاه مذاهب اسالمي 1250 روزانه

   -  1 تاريخ اسالم  دانشگاه تهران 1251 نوبت دوم
   -  5 تاريخ اسالم الملل قشم دانشگاه پيام نور مركز بين 1252 پيام نور

  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  4 تاريخ اسالم  دانشگاه شيراز 1253 سيپرد

  تاريخ -2108
    -  5 اسالمازبعدرانياخيارت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1254 روزانه
    -  10 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه اصفهان 1255 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه اصفهان 1256 روزانه
  فقط زن  -  7 اسالمازبعدرانياخيتار  )س(دانشگاه الزهرا 1257 روزانه
   -  3 اسالمازبعدرانياخيتار ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 1258 روزانه
   -  4 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه تبريز 1259 روزانه
  ستضعفانم اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه تبريز 1260 روزانه
   -  3 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه تربيت مدرس 1261 روزانه
   -  3 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه تهران 1262 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه تهران 1263 روزانه
   -  3 اسالمازبعدرانياخيتار  اه خليج فارس بوشهردانشگ 1264 روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  5 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه خوارزمي تهران 1265 روزانه
   -  1 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه شهيد بهشتي 1266 روزانه
   -  4 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه شهيد بهشتي 1267 روزانه
   -  5 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه شيراز 1268 نهروزا

   -  4 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه فردوسي مشهد 1269 روزانه
   -  3 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه تبريز 1270 نوبت دوم
  يسالما رانيا خيعنوان رشته تار  -  1 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه تهران 1271 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص  -  3 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه خوارزمي تهران 1272 نوبت دوم
   -  5 اسالمازبعدرانياخيتار دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1273 پيام نور

  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 اسالمازبعدرانياخيتار  دانشگاه شيراز 1274 سيپرد
   -  2 يانقالب اسالمخيتار دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 1275 انهروز

   -  3 يمحلخيتار  دانشگاه اصفهان 1276 روزانه
 نيكه داوطلب...و نجوم و كيزيف ات،ياضير خيمباحث تار  -  6  يعلم دوره اسالم خيتار  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  1277  روزانه

  مسلط باشند) كيزيوف ياضير( هيبايست به علوم پامي

  تاريخ -2109
  باستان رانيا خيرشته تار عنوان  -  3 اسالمقبل ازرانياخيتار  دانشگاه تهران 1278 روزانه
    -  1 اسالمقبل ازرانياخيتار  دانشگاه شهيد بهشتي 1279 روزانه

  باستان رانيا خيرشته تار عنوان  -  1 اسالمقبل ازرانياخيتار  دانشگاه تهران 1280 نوبت دوم

  مجموعه علوم اجتماعي -2110
شناسي  شناسي گرايش جامعه عنوان رشته جامعه -فقط زن  -  3  )ياجتماع يها گروه( يجامعه شناس  )س(دانشگاه الزهرا  1281  روزانه

   باشد ميهاي اجتماعي  گروه
   -  3 )ياجتماعيهاگروه(يجامعه شناس  دانشگاه شهيد بهشتي 1282 روزانه
  دانشگاه سوره هيبورس - فقط مرد  -  1 )ياجتماعيهاگروه(يجامعه شناس  دانشگاه شهيد بهشتي 1283 نهروزا



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(هاجدول كدرشته محل  11 صفحه فصل دوم
 

  مجموعه علوم اجتماعي -2110ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  4 )ياجتماعيهاگروه(يجامعه شناس  گاه شيرازدانش 1284 روزانه
  يعنوان رشته جامعه شناس  -  5 )ياجتماعيهاگروه(يجامعه شناس دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1285 پيام نور

  )رازيش ياهدانشگ سيپرد ياجتماع راتييتغ شيگرا  -  3 )ياجتماعيهاگروه(يجامعه شناس  دانشگاه شيراز 1286 سيپرد
   -  5 يرفاه اجتماع  دانشگاه عالمه طباطبايي 1287 روزانه
  يجامعه شناس -  يعنوان رشته علوم اجتماع  -  7 )و توسعهياقتصاد(يجامعه شناس  دانشگاه اصفهان 1288 روزانه
   -  4 )و توسعهياقتصاد(يجامعه شناس  دانشگاه تبريز 1289 روزانه
و  ياقتصاد يگرايش جامعه شناس يعنوان رشته جامعه شناس  -  3  )و توسعه ياقتصاد( يمعه شناسجا  دانشگاه تهران  1290  روزانه

  يدانشكده علوم اجتماع ليمحل تحص - باشد ميتوسعه 
   -  4 )و توسعهياقتصاد(يجامعه شناس  دانشگاه ياسوج 1291 روزانه

   -  2 )و توسعهياقتصاد(يجامعه شناس  دانشگاه تبريز 1292 نوبت دوم
- ـ جامعه شناسي اقتصادي و توسعه يعنوان رشته جامعه شناس  -  3  )و توسعه ياقتصاد( يجامعه شناس  دانشگاه تهران  1293  وبت دومن

  يدانشكده علوم اجتماع ليمحل تحص
 ليمحل تحص -بدون گرايش  - يعنوان رشته جامعه شناس  -  3  )و توسعه ياقتصاد( يجامعه شناس  دانشگاه تهران  1294  سيپرد

  البرز كرج سيدپر
براي ـ  عنوان رشته جامعه شناسي فرهنگي - پژوهش محور  -  3  )يفرهنگ( يجامعه شناس  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي  1295  روزانه

  .باشد ميپذيرش شرايط اختصاصي پژوهشكده مورد نظر 
  گرايش جامعه شناسي فرهنگي استعنوان رشته جامعه شناسي   -  3 )يفرهنگ(يجامعه شناس  دانشگاه تهران 1296 روزانه
   -  5 )يفرهنگ(يجامعه شناس  دانشگاه عالمه طباطبايي 1297 روزانه

  .عنوان رشته جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي فرهنگي است  -  1 )يفرهنگ(يجامعه شناس  دانشگاه تهران 1298 نوبت دوم
عنوان رشته جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسائل   -  3  )نرايا ياجتماع مسائل( يجامعه شناس  دانشگاه تهران  1299  روزانه

  اجتماعي ايران است
   -  3  )رانياياجتماعمسائل(يجامعه شناس  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1300 روزانه
   -  3  )رانياياجتماعمسائل(يجامعه شناس  دانشگاه ياسوج 1301 روزانه

   -  1  )رانياياجتماعمسائل(يجامعه شناس  دانشگاه تهران 1302 نوبت دوم
   -  5 )ياسيس(يجامعه شناس  دانشگاه عالمه طباطبايي 1303 روزانه
اجتماعيتوسعه(يشناسجامعه  دانشگاه تهران  1304  روزانه

    -  3 )روستايي

اجتماعيتوسعه(يشناسجامعه  دانشگاه تهران  1305  نوبت دوم
    -  3 )روستايي

  علوم اجتماعي - 2111
    -  3 يشناستيجمع  دانشگاه تهران 1306 انهروز

   -  3 يشناستيجمع  دانشگاه تهران 1307 نوبت دوم

  مدد كاري اجتماعي -2112
    -  5 ياجتماعيمدد كار  دانشگاه عالمه طباطبايي 1308 روزانه

  حقوق - 2113
    -  5 يعموم  )ع(دانشگاه امام صادق 1309 روزانه
  قم سيمحل تحصيل پرد  -  4 يعموم  دانشگاه تهران 1310 روزانه
  ياسيدانشكده حقوق و علوم س ليمحل تحص  -  4 يعموم  دانشگاه تهران 1311 روزانه
   -  5 يعموم  دانشگاه شهيد بهشتي 1312 روزانه
   -  5 يعموم  دانشگاه عالمه طباطبايي 1313 روزانه

  قم سيمحل تحصيل پرد  -  2 يعموم  دانشگاه تهران 1314 نوبت دوم
  ياسيدانشكده حقوق و علوم س ليمحل تحص  -  2 يعموم  دانشگاه تهران 1315 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس كيش  -  5 يعموم  دانشگاه تهران 1316 سيپرد
  البرز كرج سيپرد ليمحل تحص  -  3 يعموم  دانشگاه تهران 1317 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  3 يعموم  دانشگاه شهيد بهشتي 1318 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يعموم  دانشگاه عالمه طباطبايي 1319 سيپرد

  حقوق جزا -2114
    -  5 يجرم شناسوجزا  )ع(دانشگاه امام صادق 1320 روزانه
 ليمحل تحص - يو جرم شناس يفريعنوان رشته حقوق ك  -  3  يجرم شناس و جزا  دانشگاه تهران  1321  روزانه

  ياسيدانشكده حقوق و علوم س
   -  5 يجرم شناسوجزا  دانشگاه شهيد بهشتي 1322 روزانه
  دانشگاه سوره هيبورس - فقط مرد  -  1 يجرم شناسوجزا  دانشگاه شهيد بهشتي 1323 روزانه
   -  5 يجرم شناسوجزا  دانشگاه عالمه طباطبايي 1324 روزانه
  دفترچه يانتها طيراش  -  5 يجرم شناسوجزا دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري 1325 روزانه
   -  5 يجرم شناسوجزا  دانشگاه قم 1326 روزانه
   -  2 يجرم شناسوجزا  دانشگاه كاشان 1327 روزانه

 ليمحل تحص - يو جرم شناس يفريعنوان رشته حقوق ك  -  1  يجرم شناس و جزا  دانشگاه تهران  1328  نوبت دوم
  ياسيدانشكده حقوق و علوم س

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يجرم شناسوجزا  ه طباطباييدانشگاه عالم 1329 سيپرد
  .باشد مي يو جرم شناس يفريعنوان رشته حقوق ك  -  5 يجرم شناسويفريك  دانشگاه تربيت مدرس 1330 روزانه
  قم سيپرد ليمحل تحص  -  4 يجرم شناسويفريك  دانشگاه تهران 1331 روزانه

  قم سيپرد ليمحل تحص  -  2 يجرم شناسويفريك  دانشگاه تهران 1332 نوبت دوم

  الملل بينحقوق  -2115
  قم سيپرد ليمحل تحص  -  4 يعمومالمللبينحقوق  دانشگاه تهران 1333 روزانه
  ياسيدانشكده حقوق و علوم س ليمحل تحص  -  4 يعمومالمللبينحقوق  دانشگاه تهران 1334 روزانه
   -  5 يعموململلابينحقوق  دانشگاه شهيد بهشتي 1335 روزانه

  قم سيپرد ليمحل تحص  -  2 يعمومالمللبينحقوق  دانشگاه تهران 1336 نوبت دوم
  ياسيدانشكده حقوق و علوم س ليمحل تحص  -  3 يعمومالمللبينحقوق  دانشگاه تهران 1337 نوبت دوم
   -  5 يعمومالمللبينحقوق دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1338 پيام نور

  كيشجزيره محل تحصيل پرديس   -  5 يعمومالمللبينحقوق  دانشگاه تهران 1339 سيپرد
  البرز كرج سيپرد ليمحل تحص  -  2 يالملل عمومحقوق بين  دانشگاه تهران 1340 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  3 يالملل عمومحقوق بين  دانشگاه شهيد بهشتي 1341 سيپرد
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  صيحقوق خصو -2116
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  يكل حاتيدر توض ياختصاص طيشرا - فقط مرد  -  3 يحقوق خصوص پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 1342 روزانه
   -  6 يحقوق خصوص  دانشگاه اصفهان 1343 روزانه
   -  5 يحقوق خصوص  )ع(دانشگاه امام صادق 1344 روزانه
   -  1 يحقوق خصوص دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 1345 روزانه
   -  5 يحقوق خصوص  دانشگاه تربيت مدرس 1346 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 يحقوق خصوص  دانشگاه تربيت مدرس 1347 روزانه
  قم سيمحل تحصيل پرد  -  4 يحقوق خصوص  دانشگاه تهران 1348 روزانه
  ياسيدانشكده حقوق و علوم س ليمحل تحص  -  6 يحقوق خصوص  دانشگاه تهران 1349 روزانه
 مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2  يحقوق خصوص   دانشگاه تهران  1351  روزانه

  قم سيپرد ليمحل تحص-
  تهران ليمحل تحص -حقوق خصوصي است  عنوان رشته فقه و  -  10 يحقوق خصوص  دانشگاه خوارزمي تهران 1352 روزانه
  كرج ليمحل تحص - حقوق خصوصي است عنوان رشته فقه و  -  6 يحقوق خصوص  دانشگاه خوارزمي تهران 1353 روزانه
   -  7 يحقوق خصوص  دانشگاه شهيد بهشتي 1354 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 يحقوق خصوص  دانشگاه شهيد بهشتي 1355 روزانه
  دانشگاه سوره هيبورس- فقط مرد  -  2 يحقوق خصوص  دانشگاه شهيد بهشتي 1356 روزانه
  يعنوان رشته حقوق خصوص  -  5 يحقوق خصوص  دانشگاه عالمه طباطبايي 1357 روزانه

  دفترچه يانتها طيشرا  -  5 يحقوق خصوص دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري 1358 زانهرو
   -  5 يحقوق خصوص  دانشگاه قم 1359 روزانه
   -  5 يحقوق خصوص  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1360 روزانه
   -  7 يحقوق خصوص ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه 1361 روزانه

  قم سيمحل تحصيل پرد  -  2 يحقوق خصوص  دانشگاه تهران 1362 نوبت دوم
  ياسيدانشكده حقوق و علوم س ليمحل تحص  -  3 يحقوق خصوص  دانشگاه تهران 1363 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص -حقوق خصوصي است  عنوان رشته فقه و  -  4 يحقوق خصوص  دانشگاه خوارزمي تهران 1364 نوبت دوم

  كرج ليمحل تحص-حقوق خصوصي است عنوان رشته فقه و  -  3 يحقوق خصوص  دانشگاه خوارزمي تهران 1365 ت دومنوب
   -  5 يحقوق خصوص دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1366 پيام نور

  دفترچه يو ضوابط در انتها طيشرا  -  2 يحقوق خصوص )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم  1367 غيرانتفاعي
  كيشجزيره محل تحصيل پرديس دانشگاهي   -  5 يحقوق خصوص  دانشگاه تهران 1368 سيپرد
  البرز كرج سيپرد ليمحل تحص  -  4 يحقوق خصوص  دانشگاه تهران 1369 سيپرد
 تهران سيپرد ليمحل تحص -حقوق خصوصي  عنوان رشته فقه و  -  3 يحقوق خصوص  دانشگاه خوارزمي تهران 1370 سيپرد
  محل تحصيل پرديس كرج  -  3 يحقوق خصوص  دانشگاه خوارزمي تهران 1371 سيردپ

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  4 يحقوق خصوص  دانشگاه شهيد بهشتي 1372 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص- يعنوان رشته حقوق خصوص  3  - يحقوق خصوص  دانشگاه عالمه طباطبايي 1373 سيپرد

  سياسيمجموعه علوم  -2117
  .باشد مي الملل بينعنوان رشته، روابط   -  4 المللبينروابط  دانشگاه تربيت مدرس 1374 روزانه
   -  6 المللبينروابط  دانشگاه تهران 1375 روزانه
   -  5 المللبينروابط  دانشگاه شهيد بهشتي 1376 روزانه
   -  5 المللبينروابط  دانشگاه عالمه طباطبايي 1377 روزانه

   -  2 المللبينروابط  دانشگاه تهران 1378 ت دومنوب
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  3 المللبينروابط  دانشگاه شهيد بهشتي 1379 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - المللبينروابط  دانشگاه عالمه طباطبايي 1380 سيپرد

   -  4 يعموميگذاراستيس  دانشگاه تهران 1381 روزانه
   -  2 يعموميگذاراستيس  دانشگاه تهران 1382 دومنوبت

  )ياسيس شهياند شيگرا( ياسيعلوم س - پژوهش محور  -  3  ياسيس شهياند  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي  1383  روزانه
  .باشد ميپذيرش شرايط اختصاصي پژوهشكده مورد نظر  براي

   -  4 ياسيسشهياند  )ع(دانشگاه امام صادق 1384 روزانه
  ياسيس شهياند شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  -  4 ياسيسشهياند  دانشگاه تربيت مدرس 1385 روزانه
  ياسيس يها شهياند – ياسيعنوان رشته علوم س  -  4 ياسيسشهياند  دانشگاه تهران 1386 روزانه

  ياسيس يها شهياند – ياسيعنوان رشته علوم س  -  2 ياسيسشهياند  دانشگاه تهران 1387 نوبت دوم
   -  4 ياسيسيجامعه شناس  )ع(دانشگاه امام صادق 1388 روزانه
   -  4 ياسيسيجامعه شناس  دانشگاه تهران 1389 روزانه
   -  5 ياسيسيجامعه شناس  دانشگاه عالمه طباطبايي 1390 روزانه
   -  3 ياسيسيجامعه شناس  دانشگاه ياسوج 1391 روزانه

   -  2 ياسيسيه شناسجامع  دانشگاه تهران 1392 نوبت دوم
   -  6 ياسيعلوم س  دانشگاه اصفهان 1393 روزانه
   -  3 ياسيعلوم س  دانشگاه شهيد بهشتي 1394 روزانه
  دانشگاه سوره هيبورس - فقط مرد  -  1 ياسيعلوم س  دانشگاه شهيد بهشتي 1395 روزانه
   -  4 رانيمسائل ا  )ع(دانشگاه امام صادق 1396 روزانه
  رانيمطالعات ا شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  -  4 رانيمسائل ا  اه تربيت مدرسدانشگ 1397 روزانه
   -  4 رانيمسائل ا  دانشگاه تهران 1398 روزانه
   -  3 رانيمسائل ا  دانشگاه ياسوج 1399 روزانه

   -  2 رانيمسائل ا  دانشگاه تهران 1400 نوبت دوم
براي -يفرهنگ يگذار استيعنوان رشته س - پژوهش محور  -  3  يفرهنگ يگذار ستايس  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي  1401  روزانه

  .باشد ميپذيرش شرايط اختصاصي پژوهشكده مورد نظر 
  اروپا - اي منطقهعنوان رشته مطالعات   -  3 اروپاايمنطقهمطالعات  دانشگاه تهران 1402 روزانه

  اروپا - اي منطقهعنوان رشته مطالعات   -  2 اروپاايمنطقهمطالعات  دانشگاه تهران 1403 نوبت دوم
ليمحل تحص - يشمال يكايآمر - اي منطقهعنوان رشته مطالعات   -  3  يشمال يكايامر اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1404  روزانه

  ياسيدانشكده حقوق و علوم س
ليمحل تحص - يشمال يكايآمر - اي منطقهمطالعات  عنوان رشته  -  2  يشمال يكايامر اي منطقهمطالعات   دانشگاه تهران  1405  نوبت دوم

  ياسيدانشكده حقوق و علوم س
ويمركزياياسايمنطقهمطالعات  دانشگاه تهران  1406  روزانه

  و قفقاز يمركز يايآس - اي منطقهعنوان رشته مطالعات   -  3 قفقاز

ويمركزياياسايمنطقهمطالعات  دانشگاه تهران  1407  نوبت دوم
  و قفقاز يمركز يايآس - اي منطقهعنوان رشته مطالعات   -  2 قفقاز

  قايگرايش خاورميانه وشمال آفر اي منطقهعنوان رشته مطالعات   -  3 انهيخاورمايمنطقهمطالعات  دانشگاه تهران 1408 روزانه
  قايوشمال آفر انهيگرايش خاورم اي منطقهنوان رشته مطالعات ع  -  2 انهيخاورمايمنطقهمطالعات  دانشگاه تهران 1409 نوبت دوم
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  مجموعه مديريت -2118
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني  -  8 يبازرگانتيريمد  دانشگاه اصفهان 1410 روزانه
  بازاريابي تيريگرايش مد  -  10 يبازرگانتيريمد  دانشگاه اصفهان 1411 روزانه
 يابيبازار تيريگرايش مد يبازرگان تيريعنوان رشته مد  -  3  يبازرگان تيريمد  دانشگاه تهران  1412  روزانه

  تيريدانشكده مد ليمحل تحص-باشدمي
محل  - يابيبازار تيريمد -  يبازرگان تيريرشته مدعنوان   -  4  يبازرگان تيريمد  دانشگاه تهران  1413  روزانه

  قم سيپرد ليتحص
يبازرگان ياستگذاريس تيريمد -  يبازرگان تيريعنوان رشته مد  -  4  يبازرگان تيريمد  دانشگاه تهران  1414  روزانه

  قم سيپرد ليمحل تحص-
 ياستگذاريس تيريگرايش مد ينبازرگا تيريعنوان رشته مد  -  3  يبازرگان تيريمد  دانشگاه تهران  1415  روزانه

  تيريدانشكده مد ليمحل تحص -يبازرگان
موسسه  هيبورس - يابيبازار تيريگرايش مد يبازرگان تيريمد  -  5  يبازرگان تيريمد  دانشگاه تهران  1416  روزانه

  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيتحق
  يابيمديريت بازار شياگر  -  4 يبازرگانتيريمد  دانشگاه شهيد بهشتي 1417 روزانه
  يمنابع انسان تيريومد يرفتار سازمان شيگرا  -  5 يبازرگانتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1418 روزانه

محل  - يابيبازار تيريمد -  يبازرگان تيريعنوان رشته مد  -  1  يبازرگان تيريمد  دانشگاه تهران  1419  نوبت دوم
  تيريدانشكده مد ليتحص

محل  - يابيبازار تيريمد -  يبازرگان تيريعنوان رشته مد  -  2  يبازرگان تيريمد  شگاه تهراندان  1420  نوبت دوم
  قم سيپرد ليتحص

يبازرگان ياستگذاريس تيريمد -  يبازرگان تيريعنوان رشته مد  -  1  يبازرگان تيريمد  دانشگاه تهران  1421  نوبت دوم
  تيريدانشكده مد ليمحل تحص-

يبازرگان ياستگذاريس تيريمد -  يبازرگان تيريعنوان رشته مد  -  2  يبازرگان تيريمد  اندانشگاه تهر  1422  نوبت دوم
  قم سيپرد ليمحل تحص-

   -  5 يبازرگانتيريمد دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1423 پيام نور
محل  - يابيبازار تيريمد -  يبازرگان تيريعنوان رشته مد  -  3  يبازرگان تيريمد  دانشگاه تهران  1424  سيپرد

  شيك سيتحصيل پرد
محل  - يابيبازار تيريمد -يبازرگان تيريعنوان رشته مد  -  5  يبازرگان تيريمد  دانشگاه تهران  1425  سيپرد

  البرز كرج سيپرد ليتحص
 ليحصمحل ت - يمنابع انسان تيريو مد يرفتار سازمان شيگرا  3  -  يبازرگان تيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي  1426  سيپرد

  دانشگاه سيپرد
 يدولتي گرايش مديريت منابع انسان تيريعنوان رشته مد  -  4  يدولت تيريمد  دانشگاه تهران  1427  روزانه

  قم سيتحصيل پرد محلـ  باشدمي
 يمنابع انسان تيريگرايش مد يدولت تيريعنوان رشته مد  -  3  يدولت تيريمد  دانشگاه تهران  1428  روزانه

  تيريانشكده مدد ليمحل تحص -باشدمي
و خط مشي  يريگ ميگرايش تصم يدولت تيريعنوان رشته مد  -  3  يدولت تيريمد  دانشگاه تهران  1429  روزانه

  تيريدانشكده مد ليمحل تحص -باشد مي يگذاري عموم
  و توسعه يقيتطب تيريگرايش مد يدولت تيريعنوان رشته مد  -  4  يدولت تيريمد  دانشگاه تهران  1430  روزانه

  قم سيپرد ليحصمحل ت
 يو خط مش يريگ ميگرايش تصم يدولت تيريعنوان رشته مد  -  4  يدولت تيريمد  دانشگاه تهران  1431  روزانه

  قم سيپرد ليتحص محلـ  عمومي يگذار
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  5 يدولتتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1432 روزانه
  گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي  -  7 يدولتتيريمد ريزيش مديريت و برنامهموسسه عالي آموزش و پژوه 1433 روزانه
  يرفتار سازمان شيگرا  -  7 يدولتتيريمد ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه 1434 روزانه
  و توسعه يقيتطب تيريمد شيگرا  -  7 يدولتتيريمد ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه 1435 روزانه
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  7 يدولتتيريمد ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه 1436 روزانه

محل  يمنابع انسان تيريمد - يدولت تيريعنوان رشته مد  -  1  يدولت تيريمد  دانشگاه تهران  1438  نوبت دوم
  تيريدانشكده مد ليتحص

و خط مشي گذاري  يريگ ميتصم – يدولت تيريعنوان رشته مد  -  1  يدولت تيريمد  انشگاه تهراند  1439  نوبت دوم
  تيريدانشكده مد ليمحل تحص -يعموم

  قم سيمحل تحصيل پرد-يمنابع انسان تيريعنوان رشته مد  -  2 يدولتتيريمد  دانشگاه تهران 1440 نوبت دوم
 يگذار يو خط مش يريگ ميتصم - يدولت تيريعنوان رشته مد  -  2  يدولت تيريمد  دانشگاه تهران  1441  نوبت دوم

  قم سيپرد ليمحل تحص-
محل  - و توسعه  يقيتطب تيريمد - يدولت تيريعنوان رشته مد  -  2  يدولت تيريمد  دانشگاه تهران  1442  نوبت دوم

  قم سيپرد ليتحص
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد  -  5 يتدولتيريمد دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1443 پيام نور
  يرفتار سازمان شيگرا  -  5 يدولتتيريمد دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1444 پيام نور

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص -يمنابع انسان تيريمد شيگرا  3  - يدولتتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1445 سيپرد
  پژوهش محور  2  - اطالعاتيفناورتيريمد پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات 1446 روزانه
   -  5 اطالعاتيفناورتيريمد  دانشگاه تربيت مدرس 1447 روزانه
  تيريدانشكده مد ليمحل تحص  -  3 اطالعاتيفناورتيريمد  دانشگاه تهران 1448 روزانه
   -  5 اطالعاتيفناورتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1449 روزانه

  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران  -  1 اطالعاتيفناورتيريمد  دانشگاه تهران 1450 نوبت دوم
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - اطالعاتيفناورتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1451 سيپرد

پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي و پدافند غيرعامل  1452  روزانه
  پژوهش محور - يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  3  تيريمد  اصفهان -شاخص پژوه

  مديريت گرايش مديريت مالي است عنوان رشته  -  5 تيريمد  )ع(دانشگاه امام صادق 1453 روزانه
  يبخش عموم ياستگذاريس تيريمد شيگرا  -  5 تيريمد  دانشگاه تربيت مدرس 1454 روزانه
  ها ستميس تيريمد شيگرا  -  3 تيريمد  مدرس دانشگاه تربيت 1455 روزانه
 ليمحل تحص-باشد ميفناوري  علم و استگذارييعنوان رشته س  -  5  تيريمد  دانشگاه تهران  1456  روزانه

  نيفنون نو دانشكده علوم و
دانشكده  ليمحل تحص -  يتكنولوژ تيريعنوان رشته مد  -  3  تيريمد  دانشگاه تهران  1457  روزانه

  تيريمد
-باشد مي اتيو عمل ديتول تيريگرايش مد تيريعنوان رشته مد  -  3  تيريمد  دانشگاه تهران  1458  روزانه

  تيريدانشكده مد ليمحل تحص
دانشگاه گرايش را مشخص  باشد ميعنوان رشته مديريت   -  3  تيريمد  دانشگاه تهران  1459  روزانه

  نمايدمي
محل  -باشد مي اتيدر عمل قيگرايش تحق تيريعنوان رشته مد  -  3  تيريمد  دانشگاه تهران  1460  روزانه

  تيريدانشكده مد ليتحص
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  مديريتمجموعه  -2118ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

 ليمحل تحص - اتيدر عمل قيتحق - تيريعنوان رشته مد  -  4  تيريمد  دانشگاه تهران  1461  روزانه
  قم سيپرد

 قم سيپرد ليمحل تحص -  اتيوعملديتول - تيريعنوان رشته مد  -  4 تيريمد  دانشگاه تهران 1462 روزانه
قم سيمحل تحصيل پرد - يرفتار سازمان - تيريعنوان رشته مد  -  4 تيريمد  دانشگاه تهران 1463 روزانه
 سيپرد ليمحل تحص-ها ستميس تيريمد -تيريعنوان رشته مد  -  4  تيريمد  دانشگاه تهران  1464  روزانه

  قم
 قم سيپرد ليمحل تحص -  يمال تيريمد - تيريعنوان رشته مد  -  4 تيريمد  دانشگاه تهران 1465 روزانه
 هيبورس - قم سيپرد ليمحل تحص -  يمنابع انسان تيريمد  -  2  تيريمد  دانشگاه تهران  1466  روزانه

  مستضعفان اديدانشمند وبن نيه نوتوسع و قيموسسه تحق

  -  3  تيريمد  دانشگاه تهران  1467  روزانه
 نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس -يمنابع انسان تيريمد

محل تحصيل دانشكده مديريت  -مستضعفان اديبن دانشمند و
  دانشگاه تهران 

  در دفترچه طيشرا ريسا -ستمهايس تيريمد - فقط مرد  -  8 تيريمد )ع(دانشگاه جامع امام حسين 1468 روزانه
  رفتاري تيريمد شيگرا  -  2 تيريمد  دانشگاه سمنان 1469 روزانه
  يالملل بين يابيمديريت بازار  -  3 تيريمد  دانشگاه سمنان 1470 روزانه
  يرفتار تيريمد شيگرا  -  1 تيريمد دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 1471 روزانه
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  1 تيريمد ان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه سيست 1472 روزانه
  اتيوعمل ديتول شيگرا  -  4 تيريمد  دانشگاه شهيد بهشتي 1473 روزانه
  يمال تيريمد  -  4 تيريمد  دانشگاه شهيد بهشتي 1474 روزانه
  ها ستميس تيريمد شيگرا  -  3 تيريمد  دانشگاه شيراز 1475 روزانه
  باشد مي يتكنولوژ تيريعنوان رشته مد  -  5 تيريمد  اه عالمه طباطباييدانشگ 1476 روزانه
  يمال تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  -  5 تيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1477 روزانه
  اتيعمل در قيتحق شيگرا  -  5 تيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1478 روزانه
  اتيو عمل ديتول شيگرا  -  5 تيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1479 روزانه
  اتيعمل در قيتحق شيگرا  -  4 تيريمد  دانشگاه فردوسي مشهد 1480 روزانه
  مديريت رفتاري شيگرا  -  4 تيريمد  دانشگاه فردوسي مشهد 1481 روزانه
  گرايش رفتار سازماني  -  3 تيريمد  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 1482 روزانه
  يمنابع انسان تيريمد شيگرا  -  3 تيريمد  آباد ـ خرمدانشگاه لرستان  1483 روزانه
  عنوان رشته سياستگذاري علم و فناوري است  -  2 تيريمد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1484 روزانه
  اتيعمل و ديتول تيريمد شيگرا  -  7 تيريمد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1485 روزانه

قم سيمحل تحصيل پرد - يرفتار سازمان - تيرينوان رشته مدع  -  2 تيريمد  دانشگاه تهران 1486 نوبت دوم
محل  - فناوري ستگذاري علم و ايس - تيريعنوان رشته مد  -  3  تيريمد  دانشگاه تهران  1487  نوبت دوم

  نيفنون نو دانشكده علوم و ليتحص
 ليمحل تحص - تايو عمل ديتول تيريمد - تيريعنوان رشته مد  -  1  تيريمد  دانشگاه تهران  1488  نوبت دوم

  تيريدانشكده مد
 تيريدانشكده مد ليمحل تحص -يتكنولوژ تيريعنوان رشته مد  -  1 تيريمد  دانشگاه تهران 1489 نوبت دوم
محل  - اتيدر عمل قيتحق تيريمد - تيريعنوان رشته مد  -  1  تيريمد  دانشگاه تهران  1490  نوبت دوم

  تيريدانشكده مد ليتحص
 ليمحل تحص - اتيدر عمل قيتحق - تيريعنوان رشته مد  -  2  تيريمد  هراندانشگاه ت  1491  نوبت دوم

  قم سيپرد
 سيپرد ليمحل تحص -  اتيو عمل ديتول - تيريعنوان رشته مد  -  2  تيريمد  دانشگاه تهران  1492  نوبت دوم

  قم
 ليمحل تحص -ها  ستميس تيريمد - تيريعنوان رشته مد  -  2  تيريمد  دانشگاه تهران  1493  نوبت دوم

  قم سيپرد
 قم سيپرد ليمحل تحص -  يمال تيريمد - تيريعنوان رشته مد  -  2 تيريمد  دانشگاه تهران 1494 نوبت دوم

 ليمحل تحص- اتيو عمل ديتول تيريمد - تيريعنوان رشته مد  -  5  تيريمد  دانشگاه تهران  1495  سيپرد
  البرز كرج سيپرد

محل تحصيل  - اتيو عمل ديتول تيريمد - تيريمد عنوان رشته  -  3  تيريمد  دانشگاه تهران  1496  سيپرد
  شيك سيپرد

 سيپرد ليمحل تحص .باشد ميعنوان رشته مديريت تكنولوژي   -  5  تيريمد  دانشگاه تهران  1497  سيپرد
  البرز كرج

محل  -عمليات است  عنوان رشته مديريت گرايش تحقيق در  -  3  تيريمد  دانشگاه تهران  1498  سيپرد
  شيك سيتحصيل پرد

محل تحصيل  - عنوان رشته مديريت گرايش مديريت مالي  -  3  تيريمد  دانشگاه تهران  1499  سيپرد
  شيك يالملل بين سيپرد

  -  6  تيريمد  دانشگاه خوارزمي تهران  1500  سيپرد
و  يريگ ميتصم شيگرا تيريمد اي حرفه يعنوان رشته دكترا

پرديس دانشگاهي  ليتحص محل. باشد مي يگذار استيس
  )باشد مين يتخصص يعنوان مدرك دكترا( -تهران

   باشد مي يمنابع انسان تيريعنوان رشته مديريت گرايش مد  -  5  تيريمد  دانشگاه خوارزمي تهران  1501  سيپرد
  پرديس دانشگاهي تهران ليتحص محل

  ينسانمنابع ا تيريعنوان رشته مد - كرج سيپرد ليمحل تحص  -  3 تيريمد  دانشگاه خوارزمي تهران 1502 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص -  اتيعمل و ديتول شيگرا  -  2 تيريمد  دانشگاه شهيد بهشتي 1503 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص-يمال تيريمد  -  2 تيريمد  دانشگاه شهيد بهشتي 1504 سيپرد
 سيپرد ليصمحل تح -يمال تيريمد شيگرا تيريرشته مد  3  -  تيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي  1505  سيپرد

  دانشگاه
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص -  يتكنولوژ تيريعنوان رشته مد  3  - تيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1506 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص - اتيدر عمل قيتحق شيگرا  3  - تيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1507 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص -اتيو عمل ديتول شيگرا  3  - تيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1508 سيپرد
  محل تحصيل پرديس كيش  -  3 ايرسانهتيريمد  دانشگاه تهران 1509 سيپرد

   -  5 يگردشگرتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1510 روزانه
   -  4 يگردشگرتيريمد )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران 1511 غيرانتفاعي

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يگردشگرتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1512 سيپرد

  حسابداري -2119
    -  5 يحسابدار  دانشگاه اصفهان 1513 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 يحسابدار  دانشگاه اصفهان 1514 روزانه
  فقط زن  -  3 يسابدارح  )س(دانشگاه الزهرا 1515 روزانه
   -  4 يحسابدار ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 1516 روزانه
   -  7 يحسابدار  دانشگاه تربيت مدرس 1517 روزانه
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)علوم انساني(هاجدول كدرشته محل  15 صفحه فصل دوم
 

  حسابداري -2119ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  تتوضيحا  نيمسال
  دوم  اول

  تيريدانشكده مد ليمحل تحص  -  3 يحسابدار  دانشگاه تهران 1518 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  5  يحسابدار  دانشگاه تهران  1519  روزانه

  محل تحصيل دانشكده مديريت دانشگاه تهران
   -  4 يسابدارح  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1520 روزانه
   -  5 يحسابدار  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1521 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 يحسابدار  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1522 روزانه
   -  6 يحسابدار  دانشگاه شيراز 1523 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيرسبو  -  2 يحسابدار  دانشگاه شيراز 1524 روزانه
   -  5 يحسابدار  دانشگاه عالمه طباطبايي 1525 روزانه
   -  4 يحسابدار  دانشگاه فردوسي مشهد 1526 روزانه
   -  8 يحسابدار  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1527 روزانه

   -  1 يحسابدار  دانشگاه اصفهان 1528 نوبت دوم
  فقط زن  -  1 يحسابدار  )س(دانشگاه الزهرا 1529 ومنوبت د

  تيريدانشكده مد ليمحل تحص  -  1 يحسابدار  دانشگاه تهران 1530 نوبت دوم
   -  2 يحسابدار  دانشگاه فردوسي مشهد 1531 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس كيش  -  3 يحسابدار  دانشگاه تهران 1532 سيپرد
  البرز كرج سيپرد ليمحل تحص  -  5 يحسابدار  دانشگاه تهران 1533 سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  4 يحسابدار  دانشگاه شيراز 1534 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يحسابدار  دانشگاه عالمه طباطبايي 1535 سيپرد

  يدانش شناس علم اطالعات و - 2120
  پژوهش محور  1  - يشناسدانشعلم اطالعات و پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات 1536 روزانه
  ياطالع رسان و يدانشكده كتابدار ليمحل تحص  -  3 يدانش شناسعلم اطالعات و  دانشگاه تهران 1537 روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  2 يدانش شناسعلم اطالعات و  دانشگاه خوارزمي تهران 1538 روزانه
   -  3 يدانش شناسعلم اطالعات و  دانشگاه شيراز 1539 روزانه

  ياطالع رسان و يدانشكده كتابدار ليمحل تحص  -  1 يدانش شناسعلم اطالعات و  دانشگاه تهران 1540 بت دومنو
  كرج ليمحل تحص  -  2 يدانش شناسعلم اطالعات و  دانشگاه خوارزمي تهران 1541 نوبت دوم
   -  3 يدانش شناسعلم اطالعات و دانشگاه پيام نور مركز مشهد 1542 پيام نور

  محل تحصيل پرديس كرج  -  3 يدانش شناسعلم اطالعات و  دانشگاه خوارزمي تهران 1543 سيپرد
  الملل تهران بين سيپرد ليمحل تحص  -  5 يدانش شناسعلم اطالعات و  دانشگاه خوارزمي تهران 1544 سيپرد
  گاه شهيد چمراندانش محل تشيكل پرديس  -  5 يدانش شناسعلم اطالعات و  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1545 سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 يدانش شناسعلم اطالعات و  دانشگاه شيراز 1546 سيپرد

  مجموعه فلسفه -2121
    5  5 نيفلسفه د پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1547 روزانه
  يكل حاتيدر توض ياختصاص طيشرا - فقط مرد  -  3 نيفلسفه د پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 1548 روزانه
  قم سيمحل تحصيل پرد  -  4 نيفلسفه د  دانشگاه تهران 1549 روزانه
  يومعارف اسالم اتيدانشكده اله ليمحل تحص  -  3 نيفلسفه د  دانشگاه تهران 1550 روزانه

  يو معارف اسالم اتيدانشكده اله ليمحل تحص  -  1 نيفلسفه د  دانشگاه تهران 1551 نوبت دوم
  قم سيمحل تحصيل پرد  -  2 نيفلسفه د  نشگاه تهراندا 1552 نوبت دوم
   -  3 فلسفه هنر دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 1553 روزانه
   -  3 منطق  دانشگاه تربيت مدرس 1554 روزانه
   4  - فلسفه اخالق  دانشگاه قم 1555 روزانه
   -  4 يفناورفلسفه علم و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1556 روزانه
   -  9 فلسفه  دانشگاه اصفهان 1557 روزانه
   -  5 فلسفه ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 1558 روزانه
   -  6 فلسفه  دانشگاه تبريز 1559 روزانه
علوم  و اتيدانشكده ادب ليمحل تحص - فلسفه محض نهيدر زم  -  3  فلسفه  دانشگاه تهران  1560  روزانه

  يانسان
 ليمحل تحص - باشد مي شيعنوان رشته فلسفه بدون گرا  -  4  فلسفه  انشگاه تهراند  1561  روزانه

  قم سيپرد
دانشكده  ليمحل تحص- يوقرون وسط ونانيعنوان رشته فلسفه   -  3  فلسفه  دانشگاه تهران  1562  روزانه

  يعلوم انسان و اتيادب
   -  3 فلسفه  دانشگاه شهيد بهشتي 1563 روزانه

دانشكده  ليمحل تحص - يو قرون وسط ونانيعنوان رشته فلسفه   -  1  فلسفه  تهراندانشگاه   1564  نوبت دوم
  تهران يو علوم انسان اتيادب

وعلوم  اتيدانشكده ادب ليمحل تحص- فلسفه محض نهيزمدر  -  1  فلسفه  دانشگاه تهران  1565  نوبت دوم
  يانسان

 ليمحل تحص - باشد مي شيراعنوان رشته فلسفه بدون گ  -  2  فلسفه  دانشگاه تهران  1566  نوبت دوم
  قم سيپرد

 معارف اسالمي وارشاد گرايش فلسفه و رشته الهيات و عنوان  -  5  يكالم اسالم فلسفه و  )ع(دانشگاه امام صادق  1567  روزانه
  باشد ميكالم اسالمي 

   3  - يكالم اسالمفلسفه و  دانشگاه ايالم 1568 روزانه
  هيحكمت متعال شيگرا -يكالم اسالم فلسفه و عنوان رشته  -  4 يكالم اسالموفلسفه  دانشگاه تربيت مدرس 1569 روزانه
 -يفلسفه وكالم اسالم - يومعارف اسالم اتيعنوان رشته اله  -  3  يكالم اسالم فلسفه و  دانشگاه تهران  1570  روزانه

  يومعارف اسالم اتيدانشكده اله ليمحل تحص
 - يفلسفه و كالم اسالم - يو معارف اسالم هاتيعنوان رشته ال  -  4  يمكالم اسال فلسفه و  دانشگاه تهران  1571  روزانه

  قم سيپرد ليمحل تحص
   -  3 يكالم اسالمفلسفه و  دانشگاه زنجان 1572 روزانه

   1  - يكالم اسالمفلسفه و  دانشگاه ايالم 1573 نوبت دوم
 -يكالم اسالم فلسفه و - يومعارف اسالم اتيهعنوان رشته ال  -  1  يكالم اسالم فلسفه و  دانشگاه تهران  1574  نوبت دوم

  يومعارف اسالم اتيدانشكده اله ليمحل تحص
 - يفلسفه و كالم اسالم - يو معارف اسالم هاتيعنوان رشته ال  -  2  يكالم اسالم فلسفه و  دانشگاه تهران  1575  نوبت دوم

  قم سيپرد ليمحل تحص

  
  



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(هاجدول كدرشته محل  16 صفحه فصل دوم
 

  تعليم و تربيت فلسفه -2122
ه كدرشت  دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  4 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه اصفهان 1576 روزانه
    -  3 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه تهران 1577 روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  4 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه خوارزمي تهران 1578 روزانه
  يگرايش تعليم و تربيت اسالم  -  3 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1579 روزانه
   -  7 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1580 روزانه
   -  4 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه شيراز 1581 روزانه
  ياسالم تيوترب ميتعل -عنوان رشته فلسفه تعليم و تربيت   -  5 تيتربوميفلسفه تعل  باييدانشگاه عالمه طباط 1582 روزانه
   -  6 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه فردوسي مشهد 1583 روزانه

   -  1 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه تهران 1584 نوبت دوم
  تهران ليحل تحصم  -  3 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه خوارزمي تهران 1585 نوبت دوم
پرديس  تحصيل در محلـ  يگرايش تعليم و تربيت اسالم  -  2  تيترب و ميفلسفه تعل  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1586  نوبت دوم

  دانشگاهي كرمان
  گرايش تعليم و تربيت اسالمي  -  5 تيتربوميفلسفه تعل دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1587 پيام نور

يمحل تحصيل پرديس دانشگاه -  يگرايش تعليم و تربيت اسالم  -  3  تيترب و ميفلسفه تعل  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1588  سيپرد
  كرمان

  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 تيتربوميفلسفه تعل  دانشگاه شيراز 1589 سيپرد
 ليمحل تحص-ياسالم تيوترب ميتعل -تيوترب ميتعل رشته فلسفه  3  -  تيترب و ميفلسفه تعل  دانشگاه عالمه طباطبايي  1590  سيپرد

  دانشگاه سيپرد

  ريزي درسي برنامه -2123
    -  7 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه اصفهان 1591 روزانه
    -  3 يدرسيزيربرنامه دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 1592 روزانه
    -  5 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه تبريز 1593 روزانه
وزارت  يمانيپ اي يرسم انيدر شرايط برابر اولويت بافرهنگ  -  4  يدرس يزير برنامه  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  1594  روزانه

  .باشد پرورش مي آموزش و

  -  1  يدرس يزير برنامه  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  1595  روزانه
كي ارائه قرارداد به منظور حمايت مالي ازسوي ي- پژوهش محور

سازمانها ويامراكز جهت انجام پايان نامه كاربردي توسط  از
 يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با -دانشجو الزامي است

  .باشد پرورش مي وزارت آموزش و يمانيپاي
   -  4 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه تربيت مدرس 1596 روزانه
  كرج ليمحل تحص -يدرس يزيعنوان رشته برنامه ر  -  3 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1597 روزانه
   -  4 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه شهيد بهشتي 1598 روزانه
   -  3 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه شيراز 1599 روزانه
   -  3 يدرسيزيربرنامه دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 1600 روزانه

   -  1 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه اصفهان 1601 نوبت دوم
   -  2 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه تبريز 1602 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص  2  - يدرسيزيربرنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1603 نوبت دوم

  تهران سيپرد ليمحل تحص  -  3 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1604 سيپرد
  كرج سيپرد ليمحل تحص  -  3 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه خوارزمي تهران 1605 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  2 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه شهيد بهشتي 1606 سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 يدرسيزيربرنامه  دانشگاه شيراز 1607 سيپرد

  مديريت آموزشي -2124
  ياموزش تيريدعنوان رشته م  -  5 يموزشآتيريمد  دانشگاه اروميه 1608 روزانه
   -  4 يموزشآتيريمد  دانشگاه اصفهان 1609 روزانه
  در مقطع كارشناسي ارشد 15دارا بودن حداقل معدل  -فقط زن  -  5 يموزشآتيريمد  )ع(دانشگاه امام صادق 1610 روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  3 يموزشآتيريمد  دانشگاه خوارزمي تهران 1611 روزانه
  يآموزش يزيبرنامه ر  -  2 يموزشآتيريمد  ناندانشگاه سم 1612 روزانه
   -  3 يموزشآتيريمد  دانشگاه شهيد بهشتي 1613 روزانه
   -  3 يموزشآتيريمد  دانشگاه شيراز 1614 روزانه
   -  5 يموزشآتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1615 روزانه
   -  3 يموزشآتيريمد  دانشگاه فردوسي مشهد 1616 روزانه

   -  1 يموزشآتيريمد  دانشگاه اصفهان 1617 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص  2  - يموزشآتيريمد  دانشگاه خوارزمي تهران 1618 نوبت دوم
   -  1 يموزشآتيريمد  دانشگاه فردوسي مشهد 1619 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس كرج  -  3 يموزشآتيريمد  دانشگاه خوارزمي تهران 1620 سيپرد
  تهران سيپرد ليمحل تحص  -  3 يموزشآتيريمد  وارزمي تهراندانشگاه خ 1621 سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 يموزشآتيريمد  دانشگاه شيراز 1622 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يموزشآتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1623 سيپرد

  روان شناسي تربيتي -2125
  فقط زن  -  2 يتيتربيناسروان ش  )س(دانشگاه الزهرا 1624 روزانه
  شيگرا بدون يتيترب يعنوان رشته روان شناس  -  5 يتيتربيروان شناس  دانشگاه تبريز 1625 روزانه
   -  3 يتيتربيروان شناس  دانشگاه تهران 1626 روزانه
  كرج ليصمحل تح - يتيترب يعنوان رشته روان شناس  -  3 يتيتربيروان شناس  دانشگاه خوارزمي تهران 1627 روزانه
   -  5 يتيتربيروان شناس  دانشگاه سمنان 1628 روزانه
   -  7 يتيتربيروان شناس  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1629 روزانه
   -  4 يتيتربيروان شناس  دانشگاه شيراز 1630 روزانه
   -  5 يتيتربيروان شناس  دانشگاه عالمه طباطبايي 1631 روزانه
  فقط زن  -  3 يتيتربيروان شناس  آباد ـ خرمدانشگاه لرستان  1632 روزانه
  فقط مرد  -  2 يتيتربيروان شناس  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 1633 روزانه

  شيبدون گرا يتيترب يعنوان رشته روان شناس  -  3 يتيتربيروان شناس  دانشگاه تبريز 1634 نوبت دوم
   -  1 يتيتربيروان شناس  دانشگاه تهران 1635 نوبت دوم

  تهران ليمحل تحص  2  - يتيتربيروان شناس  دانشگاه خوارزمي تهران 1636 ت دومنوب
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  4 يتيتربيروان شناس  دانشگاه شيراز 1637 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يتيتربيروان شناس  دانشگاه عالمه طباطبايي 1638 سيپرد

  



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم انساني(هاجدول كدرشته محل  17 صفحه فصل دوم
 

  تكنولوژي آموزشي - 2126
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  4 يموزشآيتكنولوژ  دانشگاه تربيت مدرس 1639 روزانه
    -  5 يموزشآيتكنولوژ  دانشگاه عالمه طباطبايي 1640 روزانه

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يموزشآيژتكنولو  دانشگاه عالمه طباطبايي 1641 سيپرد

  آموزش عالي -2127
  يآموزش عال تيريمد  -  5 يموزش عالآيمالتيريمد  دانشگاه اروميه 1642 روزانه
 باشد مي يآموزش عال تيريمد شيگرا يرشته آموزش عال عنوان  -  5 يموزش عالآيمالتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي 1643 روزانه

محل  -يآموزش عال تيريمد شيگرا يرشته آموزش عال عنوان  3  -  يموزش عالآ يمال تيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي  1644  سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليتحص

   -  3 يموزش عالآتوسعهيزيربرنامه  دانشگاه شهيد بهشتي 1645 روزانه
  است يآموزش عال تيريمد شيگرا يرشته آموزش عال انعنو  -  3 يموزش عالآتوسعهيزيربرنامه  دانشگاه شهيد بهشتي 1646 روزانه
   -  4 يموزش عالآتوسعهيزيربرنامه  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1647 روزانه
   -  3  يموزش عالآدريدرسيزيربرنامه  دانشگاه شهيد بهشتي 1648 روزانه

  روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي -2128
موزش كودكانآويروانشناس  دانشگاه اصفهان  1649  روزانه

    -  5 يياستثنا

موزش كودكانآويروانشناس  دانشگاه عالمه طباطبايي  1650  روزانه
    -  5 يياستثنا

  ريزي آموزشي برنامه -2129
  دور آموزش از راه يزيعنوان رشته برنامه ر  -  5 يموزشآيزيربرنامه دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1651 پيام نور

  مشاوره -2130
  مشاوره خانواده نهيدرزم  -  5 مشاوره  دانشگاه اصفهان 1652 روزانه
  يمشاوره شغل نهيدرزم  -  2 مشاوره  دانشگاه اصفهان 1653 روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  3 مشاوره  دانشگاه خوارزمي تهران 1654 روزانه
  مشاوره خانواده -گرايش   -  7 مشاوره  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1655 روزانه
   -  5 مشاوره  دانشگاه عالمه طباطبايي 1656 روزانه
  مشاوره خانواده  -  3 مشاوره دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 1657 روزانه

  تهران ليمحل تحص  2  - مشاوره  دانشگاه خوارزمي تهران 1658 نوبت دوم
  جمحل تحصيل پرديس كر  -  3 مشاوره  دانشگاه خوارزمي تهران 1659 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - مشاوره  دانشگاه عالمه طباطبايي 1660 سيپرد

  مجموعه علوم ارتباطات - 2131
    -  3 علوم ارتباطات  دانشگاه تهران 1661 روزانه
    -  5 علوم ارتباطات  دانشگاه عالمه طباطبايي 1662 روزانه

  شيه علوم ارتباطات بدون گراعنوان رشت  -  3 علوم ارتباطات  دانشگاه تهران 1663 نوبت دوم
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - علوم ارتباطات  دانشگاه عالمه طباطبايي 1664 سيپرد

  ارتباطات است رشته فرهنگ و عنوان  -  5 ارتباطاتفرهنگ و  )ع(دانشگاه امام صادق 1665 روزانه

  -  2  ارتباطات فرهنگ و  )غيرانتفاعي(ـ مشهد) ع(امام رضاالمللي  بيندانشگاه   1666  غيرانتفاعي
واجد  ونيروحان انياز م رشيپذ( -پژوهش محور - فقط مرد

صورت  يمدظله العال يبعثه مقام معظم رهبر دييمورد تا طيشرا
  )رديگيم

  گيري سنجش و اندازه -2132
  دانشگاه تهران يدانشكده روانشناس ليمحل تحص  -  2 گيريسنجش و اندازه  دانشگاه تهران 1667 روزانه
   -  5 گيريسنجش و اندازه  دانشگاه عالمه طباطبايي 1668 روزانه

  دانشگاه تهران يدانشكده روانشناس ليمحل تحص  -  1 گيريسنجش و اندازه  دانشگاه تهران 1669 نوبت دوم

  روان شناسي -2133
    -  5 يعموميروان شناس  دانشگاه اروميه 1670 روزانه
    -  12 يعموميسروان شنا  دانشگاه اصفهان 1671 روزانه
  فقط زن  -  4 يعموميروان شناس  )س(دانشگاه الزهرا 1672 روزانه
   -  5 يعموميروان شناس  دانشگاه تبريز 1673 روزانه
  .باشد مي يعنوان رشته روانشناس  -  3 يعموميروان شناس  دانشگاه تربيت مدرس 1674 روزانه
   -  5 يعموميروان شناس  دانشگاه سمنان 1675 روزانه
   -  3 يعموميروان شناس  دانشگاه شهيد بهشتي 1676 روزانه
  يمطهر ديدانشگاه شه هيبورسفقط زن ـ   -  1 يعموميروان شناس  دانشگاه شهيد بهشتي 1677 روزانه
   -  7 يعموميروان شناس  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1678 روزانه
   -  5 يعموميروان شناس  دانشگاه عالمه طباطبايي 1679 روزانه
  فقط زن  -  3 يعموميروان شناس  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 1680 روزانه
  فقط مرد  -  2 يعموميروان شناس  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 1681 روزانه
   -  8 يعموميروان شناس دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 1682 روزانه

   -  3 يعموميروان شناس  دانشگاه تبريز 1683 نوبت دوم
   -  5 يعموميروان شناس دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1684 يام نورپ

  دفترچه يانتها در طيشرا  -  3 ينيباليروان شناس  دانشگاه شاهد 1685 روزانه
   -  3 ينيباليروان شناس  دانشگاه شهيد بهشتي 1686 روزانه
  دانشگاه سوره هيبورس - فقط زن  -  1 ينيباليروان شناس  دانشگاه شهيد بهشتي 1687 روزانه
   -  3 سالمتيروان شناس  دانشگاه تهران 1688 روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  3 سالمتيروان شناس  دانشگاه خوارزمي تهران 1689 روزانه

   -  1 سالمتيروان شناس  دانشگاه تهران 1690 نوبت دوم
  تهران ليبه صورت نوبت دوم محل تحص  -  1 سالمتيروان شناس  دانشگاه خوارزمي تهران 1691 نوبت دوم

  محل تحصيل پرديس كرج  -  3 سالمتيروان شناس  دانشگاه خوارزمي تهران 1692 سيپرد
  تهران سيپرد ليمحل تحص  -  3 سالمتيروان شناس  دانشگاه خوارزمي تهران 1693 سيپرد
  دانشگاه شهيد چمران پرديس محل تشيكل  -  4 يتيتربيروان شناس  دانشگاه شهيد چمران اهواز 1694 سيپرد
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  مجموعه باستان شناسي -2134
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  يخيگرايش دوران تار يعنوان رشته باستان شناس  -  1 يمجموعه باستان شناس دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 1695 روزانه
  خياز تار شيپ شيگرا يعنوان رشته باستان شناس  -  3 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه تربيت مدرس 1696 روزانه
  يخيدوران تار شيگرا يعنوان رشته باستان شناس  -  3 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه تربيت مدرس 1697 روزانه
  يدوران اسالم شيگرا  -  3 يه باستان شناسمجموع  دانشگاه تربيت مدرس 1698 روزانه
 نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس -يدوران اسالم شيگرا  -  1  يمجموعه باستان شناس  دانشگاه تربيت مدرس  1699  روزانه

  مستضعفان اديبن دانشمند و
 نيوتوسعه نو قيسه تحقموس هيبورس- يخيدوران تار شيگرا  -  1  يمجموعه باستان شناس  دانشگاه تربيت مدرس  1700  روزانه

  مستضعفان اديدانشمند وبن
  است خياز تار شيپ گرايش يعنوان رشته باستان شناس  -  3 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه تهران 1701 روزانه
  يگرايش دوران اسالم يعنوان رشته باستان شناس  -  3 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه تهران 1702 روزانه
  است يخيگرايش دوران تار يعنوان رشته باستان شناس  -  3 يمجموعه باستان شناس  ه تهراندانشگا 1703 روزانه
   -  6 يمجموعه باستان شناس دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 1704 روزانه
  باستان شناسي  -  6 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1705 روزانه
  اسالمي گرايش دوران  -  2 يمجموعه باستان شناس دبيلي ـ اردبيلدانشگاه محقق ار 1706 روزانه
  خيگرايش دوران پيش از تار  -  2 يمجموعه باستان شناس دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 1707 روزانه
  گرايش دوران تاريخي  -  2 يمجموعه باستان شناس دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 1708 روزانه
  دوران اسالمي شيگرا  -  1 يمجموعه باستان شناس  هنر اصفهان دانشگاه 1709 روزانه
  خياز تار شيدوران پ شيگرا  -  1 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه هنر اصفهان 1710 روزانه
  يخيدوران تار شيگرا  -  1 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه هنر اصفهان 1711 روزانه

  يدوران اسالم يعنوان رشته باستان شناس  -  1 ياسمجموعه باستان شن  دانشگاه تهران 1712 نوبت دوم
  يخيگرايش دوران تار يرشته باستان شناس عنوان  -  1 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه تهران 1713 نوبت دوم
   خياز تار شيپ يرشته باستان شناس عنوان  -  1 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه تهران 1714 نوبت دوم
  دوران اسالمي شيگرا  -  1 يمجموعه باستان شناس  نر اصفهاندانشگاه ه 1715 نوبت دوم
  خياز تار شيدوران پ شيگرا  -  1 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه هنر اصفهان 1716 نوبت دوم
  يخيدوران تار شيگرا  -  1 يمجموعه باستان شناس  دانشگاه هنر اصفهان 1717 نوبت دوم

  زيست محيط -2135
  ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  3 يزيربرنامهـستيزطيمح  دانشگاه تهران 1718 روزانه

  ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  1 يزيربرنامهـستيزطيمح  دانشگاه تهران 1719 نوبت دوم
  ستيز طيعنوان رشته آموزش مح  -  5 يزيربرنامهـستيزطيمح دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1720 پيام نور

  البرز كرج سيپرد ليمحل تحص  -  5 يزيربرنامهـستيزطيمح  دانشگاه تهران 1721 سيردپ

  كارآفريني - 2136
  گرايش بخش عمومي  -  3 فرينيآكار  دانشگاه تهران 1722 روزانه

  يبخش عموم شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر  -  1 فرينيآكار  دانشگاه تهران 1723 نوبت دوم
   -  3 كسب و كار  راندانشگاه ته 1724 روزانه
  مستضعفان اديدانشمند وبن نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  3 كسب و كار  دانشگاه تهران 1725 روزانه

   -  1 كسب و كار  دانشگاه تهران 1726 نوبت دوم
  توسعه است شيگرا ينيرشته كارآفر عنوان  -  3 توسعهيسازمان  دانشگاه تهران 1727 روزانه
  است يسازمان شيگرا ينيرشته كارآفر عنوان  -  3 توسعهيسازمان  انشگاه تهراند 1728 روزانه

  دباش مي يسازمان شيگرا ينيرشته كارآفر عنوان  -  1 توسعهيسازمان  دانشگاه تهران 1729 نوبت دوم
  توسعه شيبا گرا ينيعنوان رشته كارآفر  -  1 توسعهيسازمان  دانشگاه تهران 1730 نوبت دوم
   -  3 يفناور  دانشگاه تهران 1731 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  3 يفناور  دانشگاه تهران 1732 روزانه

   -  1 يفناور  دانشگاه تهران 1733 نوبت دوم

  آينده پژوهي - 2137
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي وابسته به جهاد  1734  روزانه

  پژوهش محور  -  1  يپژوه ندهيآ  دانشگاهي
   -  5 يپژوهندهآي ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 1735 روزانه
   -  5 يپژوهندهآي  دانشگاه تهران 1736 روزانه

   -  2 يپژوهندهآي  دانشگاه تهران 1737 نوبت دوم

  مجموعه الهيات -2138
    -  3 الغهالبمعارف نهجعلوم و  دانشگاه كاشان 1738 روزانه

    -  1 البالغهمعارف نهجعلوم و  دانشگاه كاشان 1739 نوبت دوم
  عنوان رشته علوم و معارف نهج البالغه  -  5 البالغهمعارف نهجعلوم و دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1740 پيام نور

  در تهران ليمحل تحص - پژوهش محور  -  3 البالغهنهجمعارفعلوم و )غيرانتفاعي(البالغه  پژوهشكده نهج 1741 غيرانتفاعي
در  ياختصاص طيرشته علوم قرآني ـ شرا عنوان - فقط مرد  -  2  ثيحد ن وآعلوم قر  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  1742  روزانه

  يكل حاتيتوض
   -  7 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه اصفهان 1743 روزانه
 ارشاد گرايش علوم و معارف اسالمي و رشته الهيات و عنوان  -  5  ثيحد ن وآعلوم قر  )ع(دانشگاه امام صادق  1744  روزانه

  باشد حديث مي قرآن و
   -  3 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه ايالم 1745 روزانه
  .باشد مي ثيعنوان رشته علوم قرآن و حد  -  4 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه تربيت مدرس 1746 روزانه
  حديث است  رشته علوم قرآن و عنوان  -  4  ثيحد ن وآعلوم قر  ه تهراندانشگا  1747  روزانه

  قم سيمحل تحصيل پرد
علوم قرآن و  شيگرا يو معارف اسالم اتيعنوان رشته اله  -  4  ثيحد ن وآعلوم قر  دانشگاه تهران  1748  روزانه

  يومعارف اسالم اتيدانشكده اله ليمحل تحص-ثيحد
   -  7 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه فردوسي مشهد 1749 روزانه
معارف اسالمي گرايش علوم قرآن  رشته مدرسي الهيات و عنوان  -  7  ثيحد ن وآعلوم قر  دانشگاه قم  1750  روزانه

  .باشد حديث ميو
   -  4 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه كاشان 1751 روزانه
   -  5 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1752 روزانه
   -  1 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه مذاهب اسالمي 1753 روزانه
  باشد مي يقيتطب ريرشته تفس عنوان  -  4 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه يزد 1754 روزانه
   -  3 ثيحدن وآعلوم قر العظمي حايري ـ ميبد اله مجتمع آموزش عالي آيت 1755 روزانه

   -  1 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه اصفهان 1756 نوبت دوم
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  الهياتمجموعه  -2138ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  1 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه ايالم 1757 نوبت دوم
  قم سيپرد محل تحصيل  -  2 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه تهران 1758 نوبت دوم
ثيعلوم قرآن و حد شيگرا يو معارف اسالم اتيعنوان رشته اله  -  2  ثيحد ن وآعلوم قر  دانشگاه تهران  1759  نوبت دوم

  يمعارف اسالم و اتيدانشكده اله ليمحل تحص
   -  3 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه فردوسي مشهد 1760 نوبت دوم
   -  4 ثيحدن وآعلوم قر ت تكميلي تهراندانشگاه پيام نور مركز تحصيال 1761 پيام نور

  در تهران ليمحل تحص - پژوهش محور  -  3 ثيحدن وآعلوم قر )غيرانتفاعي(البالغه  پژوهشكده نهج 1762 غيرانتفاعي
  تهران ليمحل تحص  -  3 ثيحدن وآعلوم قر )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول 1763 غيرانتفاعي
  قم ليمحل تحص  -  3 ثيحدن وآعلوم قر )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول 1764 غيرانتفاعي
  در دفترچه طيشرا -تهران  ليمحل تحص  -  5 ثيحدن وآعلوم قر )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  1765 غيرانتفاعي
  در دفترچه طيشرا -قم ليمحل تحص  -  5 ثيحدن وآعلوم قر )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  1766 غيرانتفاعي

  دفترچه يدر انتها طيدانشگاه، شرا سيپرد  -  3 ثيحدن وآعلوم قر  دانشگاه كاشان 1767 سيپرد
دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم ـ سازمان اوقاف و امور  1768  روزانه

  قم ليمحل تحص  -  8  يقيتطب ريتفس  خيريه ـ قم
   -  7 يقيتطبريتفس  دانشگاه قم 1769 روزانه

  در تهران ليمحل تحص - پژوهش محور  -  3 يقيتطبريتفس )غيرانتفاعي(البالغه  ده نهجپژوهشك 1770 غيرانتفاعي

  مجموعه الهيات -2139
  است يرشته فقه وحقوق اسالم عنوان  -  4 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه اروميه 1771 روزانه
   -  5 يحقوق اسالميمبانفقه و  )ع(دانشگاه امام صادق 1772 روزانه
حقوق  يفقه و مبان شيگرا يو معارف اسالم اتيعنوان رشته اله  -  4  يحقوق اسالم يمبان فقه و  دانشگاه تهران  1773  روزانه

  قم سيپرد ليمحل تحص - ياسالم
حقوق  يفقه و مبان شيگرا يو معارف اسالم اتيعنوان رشته اله  -  3  يحقوق اسالم يمبان فقه و  دانشگاه تهران  1774  روزانه

  يمعارف اسالم و اتيدانشكده اله ليمحل تحص- ياسالم
  كرج ليمحل تحص - حقوق اسالمي است رشته فقه و عنوان  -  6 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه خوارزمي تهران 1775 روزانه
   -  7 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه فردوسي مشهد 1776 روزانه
   -  7 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه قم 1777 روزانه
   -  4 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 1778 روزانه
   -  5 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه مذاهب اسالمي 1779 روزانه
   -  5 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه ياسوج 1780 روزانه
  باشد رشته فقه و حقوق جزا مي عنوان  -  3 يحقوق اسالميانمبفقه و العظمي حايري ـ ميبد اله مجتمع آموزش عالي آيت 1781 روزانه

حقوق  يفقه و مبان شيگرا يو معارف اسالم اتيعنوان رشته اله  -  1  يحقوق اسالم يمبان فقه و  دانشگاه تهران  1782  نوبت دوم
  ياسالم معارف و  اتياله  دانشكده ليتحص محل ـ ياسالم

حقوق  يفقه و مبان شيگرا يو معارف اسالم اتيعنوان رشته اله  -  2  يحقوق اسالم ينمبا فقه و  دانشگاه تهران  1783  نوبت دوم
  قم سيپرد ليمحل تحص - ياسالم

  كرج ليمحل تحص -حقوق اسالمي است  رشته فقه و عنوان  -  3 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه خوارزمي تهران 1784 نوبت دوم
   -  3 يحقوق اسالميمبانوفقه  دانشگاه فردوسي مشهد 1785 نوبت دوم
   -  4 يحقوق اسالميمبانفقه و دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1786 پيام نور

  دفترچه يو ضوابط در انتها طيشرا  -  2 يحقوق اسالميمبانفقه و )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم  1787 غيرانتفاعي
  فقط مرد   -  3 يحقوق اسالميمبانفقه و ـ اهواز)ع(رالمؤمنينموسسه غيرانتفاعي امي 1788 غيرانتفاعي

  كرج -  البرز سيمحل تحصيل پرد  -  5 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه تهران 1789 سيپرد
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي  -  2 يحقوق اسالميمبانفقه و  دانشگاه ياسوج 1790 سيپرد

  مجموعه الهيات - 2140
  يمعارف اسالم و اتيدانشكده اله ليمحل تحص  -  3 عرفانوانياد  گاه تهراندانش 1791 روزانه

  يمعارف اسالم و اتيدانشكده اله ليمحل تحص  -  1 عرفانوانياد  دانشگاه تهران 1792 نوبت دوم
  اديان گرايش الهيات مسيحيعنوان رشته مطالعات تطبيقي   -  5 عرفانوانياد )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم 1793 غيرانتفاعي
  عنوان رشته مطالعات تطبيقي مذاهب اسالمي  -  5 عرفانوانياد )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم 1794 غيرانتفاعي

  مجموعه الهيات -2141
    -  3 يتمدن ملل اسالموخيتار ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 1795 روزانه
و تمدن ملل  خيتار شيگرا يو معارف اسالم اتيعنوان رشته اله  -  3  يتمدن ملل اسالم و خيتار  دانشگاه تهران  1796  روزانه

  يمعارف اسالم و اتيدانشكده اله ليمحل تحص- ياسالم
ل و تمدن مل خيتار شيگرا يو معارف اسالم اتيعنوان رشته اله  -  1  يتمدن ملل اسالم و خيتار  دانشگاه تهران  1797  نوبت دوم

  يمعارف اسالم و اتيدانشكده اله ليمحل تحص- ياسالم

  مجموعه الهيات -2142
  يعنوان رشته تصوف و عرفان اسالم  -  5 يعرفان اسالمتصوف و )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم 1798 غيرانتفاعي

  مجموعه كالم -2143
    -  5 يمذاهب كالم )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم 1799 غيرانتفاعي
  فقط مرد  - عنوان رشته كالم شيعه گرايش امامت  -  7 يمذاهب كالم ـ اهواز)ع(موسسه غيرانتفاعي اميرالمؤمنين 1800 غيرانتفاعي
  باشد ميرشته كالم  عنوان  -  7 كالم  دانشگاه قم 1801 روزانه
  نيفلسفه د شيرشته كالم گرا عنوان  -  5 كالم دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1802 پيام نور

   -  5 يشناسعهيش )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم 1803 غيرانتفاعي
 يمانيپ اي يرسم انيبا فرهنگ رشيپذ تيبرابر اولو طيدر شرا  -  4  يكالم اسالم فلسفه و ـ اتياله  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  1804  روزانه

  ش و پرورشوزارت آموز
 انيبا فرهنگ رشيپذ تيبرابر اولو طيدر شرا -پژوهش محور   -  1  يكالم اسالم فلسفه و ـ اتياله  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  1805  روزانه

  وزارت آموزش و پرورش يمانيپ اي يرسم
   -  3 يكالم اسالمفلسفه وـاتياله دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 1806 روزانه
   -  5 يكالم اسالمفلسفه وـاتياله  دانشگاه عالمه طباطبايي 1807 روزانه
  يرشته فلسفه و كالم اسالم  -  5 يكالم اسالمفلسفه وـاتياله دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 1808 پيام نور

  يپژوه نيعنوان رشته د  -  5 يوهپژنيد )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم 1809 غيرانتفاعي
   5  5 هيحكمت متعال پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1810 روزانه
   -  9 هيحكمت متعال  دانشگاه اصفهان 1811 روزانه
   -  5 هيحكمت متعال  دانشگاه فردوسي مشهد 1812 روزانه

   -  1 هيحكمت متعال  دانشگاه اصفهان 1813 نوبت دوم
   -  2 هيحكمت متعال  دانشگاه فردوسي مشهد 1814 نوبت دوم
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)علوم انساني(هاجدول كدرشته محل  20 صفحه فصل دوم
 

  كالممجموعه  -2143ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  قم سيمحل تحصيل پرد  -  4 هيكالم امام  دانشگاه تهران 1815 روزانه
  قم سيمحل تحصيل پرد  -  2 هيكالم امام  دانشگاه تهران 1816 نوبت دوم
  دفترچهانتهاي در  طيشرا -تهران ليمحل تحص  -  5 هيكالم امام )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  1817 غيرانتفاعي
  دفترچهانتهاي در  طيشرا -قم ليمحل تحص  -  5 هيكالم امام )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  1818 غيرانتفاعي

  فقه شافعي -2144
    -  3 يفقه شافع  دانشگاه تهران 1819 روزانه

   -  1 يفقه شافع  دانشگاه تهران 1820 نوبت دوم

  نفت و گاز الملل بينمديريت قراردادهاي  -2145
 ونفتالمللبينيقراردادهاتيريمد  )ع(دانشگاه امام صادق  1821  روزانه

    -  5 گاز

 ونفتالمللبينيقراردادهاتيريمد  باييدانشگاه عالمه طباط  1822  روزانه
  الملل نفت و گاز مديريت قراردادهاي بين  -  5 گاز

 ونفتالمللبينيقراردادهاتيريمد  دانشگاه عالمه طباطبايي  1823  سيپرد
 سيپرد ليمحل تحص - الملل نفت و گاز بين يقراردادها تيريمد  3  - گاز

  دانشگاه

  حقوق نفت و گاز - 2146
  ياسيدانشكده حقوق وعلوم س ليمحل تحص  -  4 حقوق نفت و گاز  دانشگاه تهران 1824 هروزان
  پرديس قم ليمحل تحص  -  4 حقوق نفت و گاز  دانشگاه تهران 1863 روزانه
   -  6 حقوق نفت و گاز  دانشگاه شهيد بهشتي 1825 روزانه

  ياسيه حقوق وعلوم سدانشكد ليمحل تحص  -  2 حقوق نفت و گاز  دانشگاه تهران 1826 نوبت دوم
  پرديس قم ليمحل تحص  -  2 حقوق نفت و گاز  دانشگاه تهران 1864 نوبت دوم

  اقتصاد نفت و گاز -2147
    -  5 اقتصاد نفت و گاز  )ع(دانشگاه امام صادق 1827 روزانه
  نفت وگاز هيمال بازارها و شيگرا  -  5 اقتصاد نفت و گاز  دانشگاه عالمه طباطبايي 1828 روزانه

  نفت وگاز يحقوق و قراردادها شيگرا  -  5 اقتصاد نفت و گاز  دانشگاه عالمه طباطبايي 1829 زانهرو
 دانشگاه سيپرد ليمحل تحص- نفت و گاز هيبازارها و مال شيگرا  3  - اقتصاد نفت و گاز  دانشگاه عالمه طباطبايي 1830 سيپرد
 سيپرد ليمحل تحص -  نفت و گاز يحقوق و قراردادها شيراگ  3  -  اقتصاد نفت و گاز  دانشگاه عالمه طباطبايي  1831  سيپرد

  دانشگاه

  ييايسامانه اطالعات جغراف سنجش از دور و -2148
  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص  -  3 سنجش از دور  دانشگاه تهران 1832 روزانه

  ايدانشكده جغراف ليمحل تحص  -  1 سنجش از دور  دانشگاه تهران 1833 نوبت دوم

  يمال -2149
  تهران تيريمحل تحصيل دانشكده مد  -  3 يماليمهندس  دانشگاه تهران 1834 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 يماليمهندس  دانشگاه تهران 1835 روزانه

  تهران تيريمحل تحصيل دانشكده مد  -  1 يماليمهندس  دانشگاه تهران 1836 نوبت دوم
  تهران تيريمحل تحصيل دانشكده مد  -  3 يبانكدار  دانشگاه تهران 1837 روزانه

  تهران تيريمحل تحصيل دانشكده مد  -  1 يبانكدار  دانشگاه تهران 1838 نوبت دوم
  تهران تيريمحل تحصيل دانشكده مد  -  3 مهيب  دانشگاه تهران 1839 روزانه

  تهران تيريكده مدمحل تحصيل دانش  -  1 مهيب  دانشگاه تهران 1840 نوبت دوم
  تهران تيريمحل تحصيل دانشكده مد  -  3 يحقوق مال  دانشگاه تهران 1841 روزانه

  تهران تيريمحل تحصيل دانشكده مد  -  1 يحقوق مال  دانشگاه تهران 1842 نوبت دوم

  مطالعات زنان -2150
    -  4 حقوق زن در اسالم  دانشگاه تربيت مدرس 1843 روزانه

  * يسالممعارف ا يمدرس -2151
  يقرآن و متون اسالم شيگرا  -  5 يعلوم قرآن  دانشگاه پيام نور مركز قم 1844 پيام نور
-است ياخالق اسالم شيرشته مدرسي معارف اسالمي گرا عنوان  -  3  اسالم ينظر يمبان  دانشگاه تهران  1845  روزانه

  يمعارف اسالم و اتيدانشكده دانشكده اله ليمحل تحص
  فقط مرد  -  5 اسالمينظريمبان  عالمه طباطبايي دانشگاه 1846 روزانه
   -  7 اسالمينظريمبان  دانشگاه فردوسي مشهد 1847 روزانه

   -  3 اسالمينظريمبان  دانشگاه فردوسي مشهد 1848 نوبت دوم
   -  5 اسالمينظريمبان  دانشگاه پيام نور مركز قم 1849 پيام نور
   -  3 ياسالماخالق  دانشگاه شهيد بهشتي 1850 روزانه
   -  3 ياخالق اسالم  دانشگاه پيام نور مركز قم 1851 پيام نور

  در دفترچه طيشرا -قرآن و متون  شيگرا -  قم ليمحل تحص  -  6 ياخالق اسالم )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  1852 غيرانتفاعي
   -  3 يتمدن اسالمفرهنگ وخيتار  دانشگاه پيام نور مركز قم 1853 پيام نور

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  2 يتمدن اسالمفرهنگ وخيتار  دانشگاه شهيد بهشتي 1854 سيپرد
  فقط مرد  -  5 رانيايانقالب اسالم  دانشگاه عالمه طباطبايي 1855 روزانه
   -  5 رانيايانقالب اسالم  دانشگاه پيام نور مركز قم 1856 پيام نور
  اسالمي  ينظر يرشته مدرسي معارف اسالمي مبان عنوان  -  4  يمنابع اسالم با ييآشنا  دانشگاه تهران  1857  روزانه

  قم سيمحل تحصيل پرد-
   -  7 يبا منابع اسالمييآشنا  دانشگاه فردوسي مشهد 1858 روزانه

  قم سيمحل تحصيل پرد-اسالم  ينظر يمبان شيعنوان گرا  -  2 يبا منابع اسالمييآشنا  دانشگاه تهران 1859 نوبت دوم
 اتيدانشكده دانشكده اله ليمحل تحص - ياخالق اسالم شيگرا  -  1  يبا منابع اسالم ييآشنا  دانشگاه تهران  1860  وبت دومن

  يمعارف اسالمو
   -  3 يبا منابع اسالمييآشنا  دانشگاه فردوسي مشهد 1861 نوبت دوم
  در دفترچه طيشرا - قم  ليمحل تحص  -  5 يبا منابع اسالمييآشنا )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث  1862 غيرانتفاعي

 7مندرج در صفحه  4، بند )هاي مهم نكات و توصيه( »م«داوطلبان براي اطالع از شرايط و ضوابط رشته مدرسي معارف اسالمي به توضيحات قسمت * 
.مراجعه فرمايند ،همين دفترچه راهنما
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)پايهعلوم (هاجدول كدرشته محل  21 صفحه فصل دوم
 

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

  مجموعه زمين شناسي - 2201
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  3 يشناسليفسونهيچ  انشگاه اصفهاند 2101 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  2 يشناسليفسونهيچ  دانشگاه خوارزمي تهران 2102 روزانه
   -  2 يشناسليفسونهيچ  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2103 روزانه
  يناسش ليو فس يشناس نهيچ -زمين شناسي  -  2 يشناسليفسونهيچ  دانشگاه شهيد بهشتي 2104 روزانه
   -  5 يشناسليفسونهيچ  دانشگاه فردوسي مشهد 2105 روزانه
   -  4 يشناسليفسونهيچ  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2106 روزانه

   -  1 يشناسليفسونهيچ  دانشگاه اصفهان 2107 نوبت دوم
  تيمازاد بر ظرف -  سايت تهران ليمحل تحص  -  1 يشناسليفسونهيچ  دانشگاه خوارزمي تهران 2108 نوبت دوم
   -  1 يشناسليفسونهيچ  دانشگاه فردوسي مشهد 2109 نوبت دوم

  مجموعه زمين شناسي -2202
    -  5 نفتيشناسنيزم  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2110 روزانه

  مجموعه زمين شناسي - 2203
    -  4 يرسوب شناس  دانشگاه فردوسي مشهد 2111 روزانه
  يو سنگ شناس يرسوب شناس - يشناس نيزم: عنوان رشته  -  2 يرسوب شناس ان ـ بندرعباسدانشگاه هرمزگ 2112 روزانه

   -  1 يرسوب شناس  دانشگاه فردوسي مشهد 2113 نوبت دوم

  مجموعه زمين شناسي -2204
  كرج ليمحل تحص  3  - يب شناسآ  دانشگاه خوارزمي تهران 2114 روزانه
   -  5 يب شناسآ  دانشگاه شاهرود 2115 روزانه
  پژوهش محور  -  1 يب شناسآ  دانشگاه شاهرود 2116 روزانه
   -  5 يب شناسآ  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2117 روزانه
   -  4 يب شناسآ  دانشگاه شيراز 2118 روزانه

   -  1 يب شناسآ  دانشگاه شاهرود 2119 نوبت دوم

  مجموعه زمين شناسي -2205
    -  2 يمهندسيشناسنيزم  دانشگاه اصفهان 2120 روزانه
    -  3 يمهندسيشناسنيزم دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2121 روزانه
  .باشد مي يشناس نيزم ،التحصيلي فارغعنوان مدرك   -  4 يمهندسيشناسنيزم  دانشگاه تربيت مدرس 2122 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  2 يمهندسيشناسنيزم  دانشگاه خوارزمي تهران 2123 روزانه
   -  5 يمهندسيشناسنيزم  دانشگاه فردوسي مشهد 2124 روزانه

   -  1 يمهندسيشناسنيزم  دانشگاه اصفهان 2125 نوبت دوم
  تيظرف بر مازاد -  سايت تهران ليمحل تحص  -  1 يمهندسيشناسنيزم  دانشگاه خوارزمي تهران 2126 نوبت دوم
   -  1 يمهندسيشناسنيزم  دانشگاه فردوسي مشهد 2127 نوبت دوم

  مجموعه زمين شناسي -2206
    -  3 يطيمحستيز  دانشگاه شيراز 2128 روزانه

  مجموعه زمين شناسي -2207
  تهران ليمحل تحص  -  2 )يميشنيزم(يميژئوش  دانشگاه خوارزمي تهران 2129 روزانه
   -  3 )يميشنيزم(يميژئوش دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2130 روزانه

  سيمجموعه زمين شنا -2208
    -  3 يپترولوژ  دانشگاه اصفهان 2131 روزانه
    -  3 يپترولوژ دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2132 روزانه
    -  5 يپترولوژ  دانشگاه تبريز 2133 روزانه
  .باشد مي يشناس نيزم ،التحصيلي فارغعنوان مدرك   -  3 يپترولوژ  دانشگاه تربيت مدرس 2134 روزانه
   -  3 يپترولوژ  دانشگاه تهران 2135 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  2 يپترولوژ  دانشگاه خوارزمي تهران 2136 روزانه
   -  5 يپترولوژ  دانشگاه شاهرود 2137 روزانه
   -  2 يپترولوژ  دانشگاه شهركرد 2138 روزانه
   -  2 يپترولوژ  دانشگاه شهيد بهشتي 2139 روزانه
   -  4 يپترولوژ  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2140 روزانه
   -  2 يپترولوژ دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 2141 روزانه

   -  1 يپترولوژ  دانشگاه اصفهان 2142 نوبت دوم
   -  2 يپترولوژ  دانشگاه تبريز 2143 نوبت دوم
   -  1 يپترولوژ  دانشگاه تهران 2144 نوبت دوم
  تيمازاد بر ظرف -  هرانت سايت ليمحل تحص  -  1 يپترولوژ  دانشگاه خوارزمي تهران 2145 نوبت دوم
   -  2 يپترولوژ  دانشگاه شاهرود 2146 نوبت دوم
  سايت اصلي محل تحصيل در  -  1 يپترولوژ  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2147 نوبت دوم

  آباد در شهر خرم يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  2 يپترولوژ  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2148 سيپرد

  سيمجموعه زمين شنا -2209
    -  4 ياقتصاد  دانشگاه اروميه 2149 روزانه
    -  3 ياقتصاد  دانشگاه تبريز 2150 روزانه
  .باشد مي يشناس نيزم ،التحصيلي فارغعنوان مدرك   -  4 ياقتصاد  دانشگاه تربيت مدرس 2151 روزانه
   -  2 ياقتصاد  دانشگاه شهيد بهشتي 2152 روزانه
   -  3 ياقتصاد  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2153 روزانه
   -  5 ياقتصاد  دانشگاه شيراز 2154 روزانه
   -  4 ياقتصاد  دانشگاه فردوسي مشهد 2155 روزانه
   -  2 ياقتصاد  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2156 روزانه
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)پايهعلوم (هاجدول كدرشته محل  22 صفحه فصل دوم
 

  مجموعه زمين شناسي -2209ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  1 ياقتصاد  دانشگاه فردوسي مشهد 2157 نوبت دوم
  هيدر شهر اروم يدانشگاه سيپرد  -  2 ياقتصاد  دانشگاه اروميه 2158 سيپرد
منطقه  -واقع در شهر جلفا  زيارس دانشگاه تبر الملل بين سيپرد  -  7  ياقتصاد  دانشگاه تبريز  2159  سيپرد

  زاد ارسآ

  مجموعه زمين شناسي - 2210
    -  5 كيتكتون  دانشگاه بيرجند 2160 روزانه
    -  2 كيتكتون  دانشگاه شيراز 2161 روزانه
    -  2 كيتكتون  دانشگاه گلستان ـ گرگان 2162 روزانه

  شيمي -2211
    -  3 كيزيفيميش  دانشگاه اراك 2163 روزانه
    -  3 كيزيفيميش  دانشگاه اصفهان 2164 روزانه
    -  3 كيزيفيميش دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2165 روزانه
    -  4 كيزيفيميش  دانشگاه تبريز 2166 روزانه
  .باشد مي يميش ،التحصيلي فارغعنوان مدرك   -  4 كيزيفيميش  دانشگاه تربيت مدرس 2167 روزانه
   -  3 كيزيفيميش  دانشگاه تهران 2168 روزانه
   -  2 كيزيفيميش  ج فارس بوشهردانشگاه خلي 2169 روزانه
   -  1 كيزيفيميش  دانشگاه دامغان 2170 روزانه
   -  1 كيزيفيميش  دانشگاه سمنان 2171 روزانه
   -  7 كيزيفيميش دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2172 روزانه
   -  1 كيزيفيميش دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2173 روزانه
   -  3 كيزيفيميش  دانشگاه شهيد بهشتي 2174 روزانه
   -  5 كيزيفيميش  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2175 روزانه
   -  3 كيزيفيميش  دانشگاه شيراز 2176 روزانه
   -  4 كيزيفيميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 2177 روزانه
   -  2 كيزيفيميش دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2178 روزانه
   -  4 كيزيفيميش  دانشگاه صنعتي شريف 2179 روزانه
   -  3 كيزيفيميش  دانشگاه علم و صنعت ايران 2180 روزانه
   -  6 كيزيفيميش  دانشگاه فردوسي مشهد 2181 روزانه
   -  4 كيزيفيميش  دانشگاه كاشان 2182 روزانه
   -  3 كيزيفيميش  دانشگاه كردستان 2183 روزانه
   -  3 كيزيفيميش  ن ـ رشتدانشگاه گيال 2184 روزانه
   -  4 كيزيفيميش  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2185 روزانه
  كينتيس يميالكتروش زمينه  -  2 كيزيفيميش  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2186 روزانه
  كينتيو س مريزمينه پل  -  1 كيزيفيميش  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2187 روزانه
  يآمار كيناميزمينه ترمود  -  1 كيزيفيميش  ندران ـ بابلسردانشگاه ماز 2188 روزانه
  يزمينه كوانتوم محاسبات  -  1 كيزيفيميش  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2189 روزانه
   -  3 كيزيفيميش دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 2190 روزانه
   -  5 كيزيفيميش  دانشگاه ياسوج 2191 روزانه
   -  3 كيزيفيميش  ددانشگاه يز 2192 روزانه
   -  2 كيزيفيميش مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2193 روزانه

   -  1 كيزيفيميش  دانشگاه اصفهان 2194 نوبت دوم
   -  2 كيزيفيميش  دانشگاه تبريز 2195 نوبت دوم
   -  1 كيزيفيميش  دانشگاه تهران 2196 نوبت دوم
   -  1 كيزيفيميش  دانشگاه زنجان 2197 نوبت دوم
   -  1 كيزيفيميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 2198 نوبت دوم
   -  1 كيزيفيميش  دانشگاه فردوسي مشهد 2199 نوبت دوم
   -  2 كيزيفيميش  دانشگاه كاشان 2200 نوبت دوم
   -  5 كيزيفيميش دانشگاه پيام نور مركز اردكان 2201 پيام نور
   -  5 كيزيفيميش ز مشهددانشگاه پيام نور مرك 2202 پيام نور

   -  2 كيزيفيميش  دانشگاه رازي كرمانشاه 2203 سيپرد
  ظرفيت مازاد بر -محل تحصيل پرديس دانشگاهي در سمنان  -  5 كيزيفيميش  دانشگاه سمنان 2204 سيپرد
و بلوچستان در شهرستان  ستانيدانشگاه س سيپرد ليمحل تحص  -  2  كيزيف يميش  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  2205  سيپرد

  زاهدان
  محل تشكيل پرديس دانشگاه شهيد چمران  -  5 كيزيفيميش  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2206 سيپرد
  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  4 كيزيفيميش  دانشگاه گيالن ـ رشت 2207 سيپرد
  آباد در شهر خرم يدانشگاه سيپرد ليحل تحصم  -  2 كيزيفيميش  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2208 سيپرد
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي  -  2 كيزيفيميش  دانشگاه ياسوج 2209 سيپرد

  شيمي -2212
 نيدر تدو يداشتن سابقه استانداردساز - پژوهش محور  1  -  يلآ يميش  پژوهشگاه استاندارد  2210  روزانه

  يالملل بين ايو  يمل ياستانداردها
   -  3 يلآيميش  انشگاه اراكد 2211 روزانه
   -  2 يلآيميش  دانشگاه اروميه 2212 روزانه
   -  3 يلآيميش  دانشگاه اصفهان 2213 روزانه
  فقط زن  -  3 يلآيميش  )س(دانشگاه الزهرا 2214 روزانه
   -  3 يلآيميش  دانشگاه ايالم 2215 روزانه
   -  6 يلآيميش دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2216 روزانه
   -  4 يلآيميش ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 2217 روزانه
   -  5 يلآيميش  دانشگاه تبريز 2218 روزانه
  .باشد مي يميش ،التحصيلي فارغعنوان مدرك   -  7 يلآيميش  دانشگاه تربيت مدرس 2219 روزانه
   -  3 يلآيميش  دانشگاه تهران 2220 روزانه
  دفترچه يدر انتها طيشرا ريسا - فقط مرد  -  6 يلآيميش )ع(جامع امام حسين دانشگاه 2221 روزانه
   -  3 يلآيميش  دانشگاه خليج فارس بوشهر 2222 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  4 يلآيميش  دانشگاه خوارزمي تهران 2223 روزانه
   -  2 يلآيميش  دانشگاه دامغان 2224 روزانه
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)پايهعلوم (هاجدول كدرشته محل  23 صفحه فصل دوم
 

  شيمي -2212ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  4 يلآيميش  دانشگاه رازي كرمانشاه 2225 روزانه
   -  7 يلآيميش  دانشگاه زنجان 2226 روزانه
   -  4 يلآيميش  دانشگاه سمنان 2227 روزانه
   -  11 يلآيميش سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه  2228 روزانه
   -  6 يلآيميش  دانشگاه شاهرود 2229 روزانه
   -  3 يلآيميش  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2230 روزانه
   -  3 يلآيميش  دانشگاه شهيد بهشتي 2231 روزانه
   -  5 يلآيميش  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2232 روزانه
  مريزمينه پل  -  4 يلآيميش  يرازدانشگاه ش 2233 روزانه
   -  12 يلآيميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 2234 روزانه
   -  2 يلآيميش دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2235 روزانه
   -  3 يلآيميش  دانشگاه صنعتي شريف 2236 روزانه
  شاهين شهر -ل اصفهان محل تحصي- پژوهش محور  -  1 يلآيميش  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2237 روزانه
   -  7 يلآيميش  دانشگاه علم و صنعت ايران 2238 روزانه
   -  5 يلآيميش  دانشگاه فردوسي مشهد 2239 روزانه
   -  4 يلآيميش  دانشگاه كاشان 2240 روزانه
   -  2 يلآيميش  دانشگاه كردستان 2241 روزانه
   -  5 يلآيميش  دانشگاه گيالن ـ رشت 2242 روزانه
  زورهايكاتال نهيزم  -  1 يلآيميش  دانشگاه گيالن ـ رشت 2243 نهروزا

   -  10 يلآيميش  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2244 روزانه
   -  6 يلآيميش  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2245 روزانه
   -  6 يلآيميش ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 2246 روزانه
   -  5 يلآيميش  دانشگاه ياسوج 2247 روزانه
   -  2 يلآيميش  دانشگاه يزد 2248 روزانه
   -  5 يلآيميش مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2249 روزانه

   -  1 يلآيميش  دانشگاه اصفهان 2250 نوبت دوم
  فقط زن  -  1 يلآيميش  )س(دانشگاه الزهرا 2251 نوبت دوم
   -  1 يلآيميش  دانشگاه ايالم 2252 نوبت دوم
   -  1 يلآيميش  دانشگاه تهران 2253 نوبت دوم
  تيمازاد بر ظرف -  سايت تهران ليمحل تحص  -  1 يلآيميش  دانشگاه خوارزمي تهران 2254 نوبت دوم
  مريزمينه پل يآل  -  1 يلآيميش  دانشگاه زنجان 2255 نوبت دوم
   -  2 يلآيميش  دانشگاه شاهرود 2256 نوبت دوم
   -  3 يلآيميش  نعتي اصفهاندانشگاه ص 2257 نوبت دوم
   -  1 يلآيميش دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2258 نوبت دوم
   -  1 يلآيميش  دانشگاه فردوسي مشهد 2259 نوبت دوم
   -  2 يلآيميش  دانشگاه كاشان 2260 نوبت دوم
   -  4 يلآيميش تبريز مركز دانشگاه پيام نور 2261 پيام نور
   -  4 يلآيميش نشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهراندا 2262 پيام نور
   -  5 يلآيميش دانشگاه پيام نور مركز مشهد 2263 پيام نور

منطقه آزاد  -واقع در شهر جلفا  زيدانشگاه تبر يالملل بين سيپرد  -  4  يلآ يميش  دانشگاه تبريز  2264  سيپرد
  ارس

  محل تشكيل پرديس دانشگاه شهيد چمران  -  5 يلآيميش  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2265 سيپرد
 يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص - زورهايكاتال نهيزم  -  1 يلآيميش  دانشگاه گيالن ـ رشت 2266 سيپرد
  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  3 يلآيميش  دانشگاه گيالن ـ رشت 2267 سيپرد
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي  -  3 يلآيميش  دانشگاه ياسوج 2268 سيپرد

  شيمي -2213
 نيدر تدو يساز داشتن سابقه استاندارد - پژوهش محور  1  -  هيتجز يميش  پژوهشگاه استاندارد  2269  روزانه

  يالملل بين ايو  يمل ياستانداردها
   -  2 هيتجزيميش  دانشگاه اراك 2270 روزانه
   -  4 هيتجزيميش  دانشگاه اروميه 2271 روزانه
   -  3 هيتجزيميش  دانشگاه اصفهان 2272 روزانه
  فقط زن  -  2 هيتجزيميش  )س(دانشگاه الزهرا 2273 روزانه
   -  4 هيتجزيميش  دانشگاه ايالم 2274 روزانه
   -  5 هيتجزيميش دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2275 روزانه
   -  3 هيتجزيميش نـ قزوي)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 2276 روزانه
   -  3 هيتجزيميش  دانشگاه تبريز 2277 روزانه
  .باشد مي يميش ،التحصيلي فارغعنوان مدرك   -  6 هيتجزيميش  دانشگاه تربيت مدرس 2278 روزانه
   -  4 هيتجزيميش  دانشگاه تهران 2279 روزانه
  يميزمينه الكترو ش هيجزگرايش ت يميعنوان رشته ش  -  6 هيتجزيميش  دانشگاه تهران 2280 روزانه
  دفترچه يدر انتها طيشرا ريسا - فقط مرد  -  4 هيتجزيميش )ع(دانشگاه جامع امام حسين 2281 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  4 هيتجزيميش  دانشگاه خوارزمي تهران 2282 روزانه
   -  4 هيتجزيميش  دانشگاه دامغان 2283 روزانه
   -  7 هيتجزيميش  اهدانشگاه رازي كرمانش 2284 روزانه
   -  6 هيتجزيميش  دانشگاه زنجان 2285 روزانه
   -  4 هيتجزيميش  دانشگاه سمنان 2286 روزانه
   -  2 هيتجزيميش دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2287 روزانه
   -  2 هيتجزيميش دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2288 روزانه
   -  6 هيتجزيميش  هيد باهنر كرماندانشگاه ش 2289 روزانه
   -  3 هيتجزيميش  دانشگاه شهيد بهشتي 2290 روزانه
   -  3 هيتجزيميش  دانشگاه شهيد بهشتي 2291 روزانه
   -  5 هيتجزيميش  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2292 روزانه
   -  7 هيتجزيميش  دانشگاه شيراز 2293 روزانه
   -  7 هيتجزيميش  اندانشگاه صنعتي اصفه 2294 روزانه
   -  1 هيتجزيميش دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2295 روزانه
   -  3 هيتجزيميش  دانشگاه صنعتي شريف 2296 روزانه
  شاهين شهر -محل تحصيل اصفهان - پژوهش محور  -  1 هيتجزيميش  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2297 روزانه
   -  7 هيتجزيميش  يراندانشگاه علم و صنعت ا 2298 روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (هاجدول كدرشته محل  24 صفحه فصل دوم
 

  شيمي -2213ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  4 هيتجزيميش  دانشگاه فردوسي مشهد 2299 روزانه
   -  3 هيتجزيميش  دانشگاه كاشان 2300 روزانه
   -  4 هيتجزيميش  دانشگاه كردستان 2301 روزانه
   -  5 هيتجزيميش  دانشگاه گيالن ـ رشت 2302 روزانه
   -  8 هيتجزيميش  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2303 روزانه
  يزمينه اسپكتروسكپ  -  5 هيتجزيميش  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2304 روزانه
  يميزمينه الكتروش  -  4 هيتجزيميش  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2305 روزانه
  يزمينه جداساز  -  2 هيتجزيميش  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2306 روزانه
  كسيزمينه كمومتر  -  2 هيتجزيميش  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2307 روزانه
   -  2 هيتجزيميش دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 2308 روزانه
   -  6 هيتجزيميش  دانشگاه ياسوج 2309 روزانه
   -  5 هيتجزيميش  دانشگاه يزد 2310 روزانه
   -  7 هيتجزيميش مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2311 روزانه

   -  1 هيتجزيميش  دانشگاه اصفهان 2312 نوبت دوم
   -  1 هيتجزيميش  دانشگاه ايالم 2313 نوبت دوم
   -  1 هيتجزيميش  دانشگاه تبريز 2314 نوبت دوم
   -  2 هيتجزيميش  دانشگاه تهران 2315 نوبت دوم
  يميزمينه الكترو ش هيگرايش تجز يميعنوان رشته ش  -  2 هيتجزيميش  دانشگاه تهران 2316 نوبت دوم
  تيمازاد بر ظرف -سايت تهران ليمحل تحص  -  1 هيتجزيميش  دانشگاه خوارزمي تهران 2317 نوبت دوم
   -  1 هيتجزيميش  دانشگاه زنجان 2318 نوبت دوم
   -  2 هيتجزيميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 2319 نوبت دوم
   -  1 هيتجزيميش دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2320 نوبت دوم
   -  1 هيتجزيميش  دانشگاه فردوسي مشهد 2321 نوبت دوم
   -  2 هيتجزيميش  دانشگاه كاشان 2322 نوبت دوم
   -  5 هيتجزيميش نور مركز مشهد دانشگاه پيام 2323 پيام نور

و بلوچستان در شهرستان  ستانيدانشگاه س سيپرد ليمحل تحص  -  2  هيتجز يميش  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  2324  سيپرد
  زاهدان

  دانشگاه شهيد چمران محل تشكيل پرديس  -  5 هيتجزيميش  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2325 سيپرد
  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  3 هيتجزيميش  گاه گيالن ـ رشتدانش 2326 سيپرد
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي  -  2 هيتجزيميش  دانشگاه ياسوج 2327 سيپرد

  شيمي -2214
    -  3 يمعدنيميش  دانشگاه اراك 2328 روزانه
    -  2 يمعدنيميش  دانشگاه اصفهان 2329 روزانه
  فقط زن  -  2 يمعدنيميش  )س(هرادانشگاه الز 2330 روزانه
   -  2 يمعدنيميش  دانشگاه ايالم 2331 روزانه
   -  4 يمعدنيميش دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2332 روزانه
   -  4 يمعدنيميش  دانشگاه تبريز 2333 روزانه
  مستضعفان ادينب دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 يمعدنيميش  دانشگاه تبريز 2334 روزانه
  .باشد مي يميش التحصيلي عنوان مدرك فارغ  -  5 يمعدنيميش  دانشگاه تربيت مدرس 2335 روزانه
   -  2 يمعدنيميش دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 2336 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  1 يمعدنيميش  دانشگاه خوارزمي تهران 2337 روزانه
   -  3 يمعدنيميش  دانشگاه دامغان 2338 روزانه
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه رازي كرمانشاه 2339 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 يمعدنيميش  دانشگاه رازي كرمانشاه 2340 روزانه
   -  5 يمعدنيميش  دانشگاه زنجان 2341 روزانه
   -  2 يمعدنيميش  دانشگاه سمنان 2342 روزانه
   -  6 يمعدنيميش دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2343 روزانه
   -  3 يمعدنيميش  دانشگاه شاهرود 2344 روزانه
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2345 روزانه
   -  5 يمعدنيميش  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2346 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 يمعدنيميش  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2347 روزانه
   -  3 يمعدنيميش  دانشگاه شيراز 2348 روزانه
   -  7 يمعدنيميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 2349 روزانه

  -  2  يمعدن يميش  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2350  روزانه
 يتخصص نهيخواهند شد و زم رشيپذ يميدر رشته ش انيدانشجو

ها و مدارك  يدر گواه .باشد مي "يمعدن يميش" شانيا
  خواهد شد ديق يميصرفاً عنوان ش انيدانشجو التحصيلي فارغ

   -  3 يمعدنيميش  دانشگاه صنعتي شريف 2351 روزانه
  شاهين شهر -محل تحصيل اصفهان - پژوهش محور  -  1 يمعدنيميش  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2352 روزانه
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه علم و صنعت ايران 2353 روزانه
   -  4 يمعدنيميش  دانشگاه فردوسي مشهد 2354 روزانه
   -  2 يمعدنيميش  دانشگاه كاشان 2355 روزانه
   -  2 يمعدنيميش  دانشگاه كردستان 2356 روزانه
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه گيالن ـ رشت 2357 روزانه
   -  7 يمعدنيميش  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2358 هروزان
   -  2 يمعدنيميش  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2359 روزانه
   -  4 يمعدنيميش  دانشگاه ياسوج 2360 روزانه
   -  2 يمعدنيميش مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2361 روزانه

   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه اصفهان 2362 نوبت دوم
  فقط زن  -  1 يمعدنيميش  )س(دانشگاه الزهرا 2363 نوبت دوم
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه ايالم 2364 نوبت دوم
   -  2 يمعدنيميش  دانشگاه تبريز 2365 نوبت دوم
  تيمازاد بر ظرف -سايت تهران ليمحل تحص  -  1 يمعدنيميش  دانشگاه خوارزمي تهران 2366 نوبت دوم
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه زنجان 2367 نوبت دوم
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه شاهرود 2368 نوبت دوم
   -  2 يمعدنيميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 2369 نوبت دوم
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه فردوسي مشهد 2370 نوبت دوم
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه كاشان 2371 نوبت دوم
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)پايهعلوم (هاجدول كدرشته محل  25 صفحه فصل دوم
 

  شيمي -2214ادامه 
رشته كد  دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  5 يمعدنيميش دانشگاه پيام نور مركز مشهد 2372 پيام نور
   -  1 يمعدنيميش  دانشگاه رازي كرمانشاه 2373 سيپرد
 وبلوچستان در شهرزاهدان ستانيدانشگاه س سيپرد ليمحل تحص  -  2 يمعدنيميش دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2374 سيپرد
  دانشگاه شهيد چمران محل تشكيل پرديس  -  5 يمعدنيميش  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2375 سيپرد
  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  1 يمعدنيميش  دانشگاه گيالن ـ رشت 2376 سيپرد
  در شهر خرم آباد يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  4 يمعدنيميش  آباد نشگاه لرستان ـ خرمدا 2377 سيپرد
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي  -  2 يمعدنيميش  دانشگاه ياسوج 2378 سيپرد

  شيمي -2215
    -  3 يكاربرديميش دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2379 روزانه
    -  3 يكاربرديميش  دانشگاه تبريز 2380 روزانه
    -  1 يكاربرديميش  دانشگاه دامغان 2381 روزانه
    -  1 يكاربرديميش  دانشگاه رازي كرمانشاه 2382 روزانه
    -  4 يكاربرديميش  دانشگاه سمنان 2383 روزانه
    -  5 يكاربرديميش دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2384 روزانه
    -  5 ياربردكيميش  دانشگاه صنعتي اميركبير 2385 روزانه
  شاهين شهر -محل تحصيل اصفهان - پژوهش محور  -  1 يكاربرديميش  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2386 روزانه

   -  2 يكاربرديميش  دانشگاه تبريز 2387 نوبت دوم
   -  4 يكاربرديميش  دانشگاه صنعتي اميركبير 2388 نوبت دوم

 وبلوچستان در شهرزاهدان ستانيدانشگاه س سيپرد ليمحل تحص  -  2 يكاربرديميش دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2389 سيپرد

  شيمي - 2216
رشته شيمي  عنوان - يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  2  مريپل  دانشگاه گيالن ـ رشت  2390  سيپرد

  .باشد ميشيمي آلي زمينه پليمر -

  شيمي -2217
    -  2 يميشالكترو همداندانشگاه بوعلي سينا ـ  2391 روزانه
    -  2 يميشالكترو  دانشگاه تبريز 2392 روزانه

    -  1 يميشالكترو  دانشگاه تبريز 2393 نوبت دوم

  شيمي -2218
    -  5 يميشتويف  دانشگاه شهيد بهشتي 2394 روزانه
    -  1 يميشتويف  دانشگاه گلستان ـ گرگان 2395 روزانه

  هواشناسي -2219
  محل تحصيل موسسه ژئوفيزيك  -  3 يشناسهوا  ه تهراندانشگا 2396 روزانه
   -  3 يشناسهوا دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 2397 روزانه

  محل تحصيل موسسه ژئوفيزيك  -  1 يشناسهوا  دانشگاه تهران 2398 نوبت دوم

  گياهي ژيفيزيولو ـ زيست شناسي -2220
    -  3 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه اصفهان 2399 روزانه

    -  2 ياهيگيولوژيزيف دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2400 وزانهر
    -  4 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه تبريز 2401 روزانه
  .باشد مي ياهيگ يولوژيزيعنوان رشته، ف  -  7 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه تربيت مدرس 2402 روزانه
  ياهيگ يولوژيزيف - يشناس ستيعنوان رشته ز  -  3 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه تهران 2403 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  2 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران 2404 روزانه
   -  1 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه رازي كرمانشاه 2405 روزانه
   -  3 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2406 روزانه
   -  2 ياهيگيژولويزيف  دانشگاه گلستان ـ گرگان 2407 روزانه
   -  4 ياهيگيولوژيزيف  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2408 روزانه

   -  1 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه اصفهان 2409 نوبت دوم
   -  2 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه تبريز 2410 نوبت دوم
  ياهيگ يولوژيزيف - يشناس ستيعنوان رشته ز  -  1 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه تهران 2411 نوبت دوم
  تيظرف بر مازاد -سايت تهران ليمحل تحص  -  1 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران 2412 نوبت دوم
   -  5 ياهيگيولوژيزيف دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 2413 پيام نور

  كرمان ينشگاهمحل تحصيل پرديس دا  -  5 ياهيگيولوژيزيف  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2414 سيپرد

  گياهي سيستماتيك ـ زيست شناسي -2221
    -  3 ياهيگكيستماتيس  دانشگاه اصفهان 2415 روزانه
    -  2 ياهيگكيستماتيس دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2416 روزانه
  .دباش مي ياهيگ كيستماتيس - يشناس ستيعنوان رشته ز  -  7 ياهيگكيستماتيس  دانشگاه تربيت مدرس 2417 روزانه
  ياهيگ كيستماتيس - يشناس ستيرشته ز عنوان  -  3 ياهيگكيستماتيس  دانشگاه تهران 2418 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  2 ياهيگكيستماتيس  دانشگاه خوارزمي تهران 2419 روزانه
  يزمينه اكولوژ  -  2 ياهيگكيستماتيس  دانشگاه شهيد بهشتي 2420 روزانه
   -  2 ياهيگكيستماتيس  رشتدانشگاه گيالن ـ  2421 روزانه

   -  1 ياهيگكيستماتيس  دانشگاه اصفهان 2422 نوبت دوم
  ياهيگ كيستماتيس - يشناس ستيرشته ز عنوان  -  1 ياهيگكيستماتيس  دانشگاه تهران 2423 نوبت دوم
  تيمازاد بر ظرف -تهران ليمحل تحص  -  1 ياهيگكيستماتيس  دانشگاه خوارزمي تهران 2424 نوبت دوم

   -  2  )ياهيگياكولوژ(ياهيگيبوم شناس  دانشگاه فردوسي مشهد 2425 وزانهر
   -  1  )ياهيگياكولوژ(ياهيگيبوم شناس  دانشگاه فردوسي مشهد 2426 نوبت دوم

  ياهيگ ينيتكو يسلول ـ زيست شناسي -2222
    -  2 ياهيگينيتكويسلول دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2427 روزانه
    -  4 ياهيگينيتكويسلول  انشگاه تبريزد 2428 روزانه
محل  -سلولي تكويني گياهي -عنوان رشته زيست شناسي   -  2  ياهيگ ينيتكو يسلول  دانشگاه خوارزمي تهران  2429  روزانه

  تهران ليتحص
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)پايهعلوم (هاجدول كدرشته محل  26 صفحه فصل دوم
 

  ياهيگ ينيتكو يسلول ـ زيست شناسي -2222ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام گرايش  حل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي م  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  1 ياهيگينيتكويسلول  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2430 روزانه
   -  2 ياهيگينيتكويسلول  دانشگاه تبريز 2431 نوبت دوم
  تيظرف بر مازاد -سايت تهران ليمحل تحص  -  1 ياهيگينيتكويسلول  دانشگاه خوارزمي تهران 2432 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 ياهيگينيتكويسلول  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2433 نوبت دوم

  علوم جانوري -2223
 ليمحل تحص - فيزيولوژي جانوري  -علوم جانوري  عنوان رشته  -  2  يجانور يولوژيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران  2434  روزانه

  تهران
   -  4 يجانوريولوژيزيف  نشگاه دامغاندا 2435 روزانه
   -  3 يجانوريولوژيزيف  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2436 روزانه
  فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري  -  3 يجانوريولوژيزيف  دانشگاه شهيد بهشتي 2437 روزانه
   5  - يجانوريولوژيزيف  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2438 روزانه
   -  3 يجانوريولوژيزيف  اه فردوسي مشهددانشگ 2439 روزانه

  تيظرف بر مازاد -  سايت تهران ليمحل تحص  -  1 يجانوريولوژيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران 2440 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يجانوريولوژيزيف  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2441 نوبت دوم
   -  1 يجانوريولوژيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2442 نوبت دوم

  علوم جانوري -2224
    -  4 يجانوركيستماتيوسيب  دانشگاه رازي كرمانشاه 2443 روزانه
  بيوسيستماتيك جانوري -علوم جانوري  -  2 يجانوركيستماتيوسيب  دانشگاه شيراز 2444 روزانه
   -  4 يجانوركيستماتيوسيب  دانشگاه فردوسي مشهد 2445 روزانه

   -  1 يجانوركيستماتيوسيب  دانشگاه فردوسي مشهد 2446 نوبت دوم

  علوم جانوري -2225
  عنوان رشته علوم جانوري گرايش تكويني  -  2 ينيتكو  دانشگاه اراك 2447 روزانه
  تهران ليمحل تحص - عنوان رشته علوم جانوري گرايش تكويني  -  2 ينيتكو  دانشگاه خوارزمي تهران 2448 روزانه

  تيظرف بر مازاد -سايت تهران ليمحل تحص  -  1 ينيتكو  نشگاه خوارزمي تهراندا 2449 نوبت دوم
  دانشگاه علم و فرهنگ يبا همكار  -  5 ينيتكو  پژوهشگاه رويان 2450 غيرانتفاعي

  سلولي و ملكوليـ زيست شناسي  -2226
  مولكولي علوم سلولي - عنوان رشته زيست شناسي  -  3 يملكولويسلول  دانشگاه تهران 2451 روزانه
   -  3 يملكولويسلول  دانشگاه فردوسي مشهد 2452 روزانه
با همكاري پژوهشگاه ملي مهندسي  -علوم سلولي و مولكولي  -  2  يملكول و يسلول  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  2453  روزانه

  ژنتيك و زيست فناوري
  علوم سلولي مولكولي - شناسيعنوان رشته زيست   -  1 يملكولويسلول  دانشگاه تهران 2454 نوبت دوم
   -  1 يملكولويسلول  دانشگاه فردوسي مشهد 2455 نوبت دوم

   -  2 يملكولويسلول  دانشگاه رازي كرمانشاه 2456 سيپرد

  بيوشيمي -2227
  .باشد مي يميوشيعنوان رشته ب  -  8 يميوشيب  دانشگاه تربيت مدرس 2457 روزانه
و  يميوشيب قاتيمركز تحق ليمحل تحص - يميوشيعنوان رشته ب  -  6  يميوشيب  دانشگاه تهران  2458  روزانه

  كيزيوفيب
   -  3 يميوشيب  دانشگاه فردوسي مشهد 2459 روزانه
  عنوان رشته بيوشيمي  -  3 يميوشيب  دانشگاه گيالن ـ رشت 2460 روزانه

و  يميوشيب قاتيقمركز تح ليمحل تحص - عنوان رشته بيوشيمي  -  2  يميوشيب  دانشگاه تهران  2461  نوبت دوم
  كيزيوفيب

   -  1 يميوشيب  دانشگاه فردوسي مشهد 2462 نوبت دوم
  يميوشيعنوان رشته ب  -  5 يميوشيب اصفهان مركز دانشگاه پيام نور 2463 پيام نور
  يميوشيعنوان رشته ب  -  3 يميوشيب دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 2464 پيام نور

  لكوليوم ژنتيك ـزيست شناسي  -2228
-پژوهش محور -يمولكول كيژنت - يشناس ستيعنوان رشته ز  -  5  يمولكول كيژنت  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري  2465  روزانه

  محل اجرا پژوهشكده بيوتكنولوژي گياهي
  ژنتيك مولكولي - رشته زيست شناسي عنوان  -  3 يمولكولكيژنت  دانشگاه اصفهان 2466 روزانه

  مولكولي كيژنت - عنوان رشته زيست شناسي  -  5 يمولكولكيژنت  دانشگاه تبريز 2467 وزانهر
  .باشد مي يمولكول كيژنت - يشناس ستيعنوان رشته، ز  -  6 يمولكولكيژنت  دانشگاه تربيت مدرس 2468 روزانه
 يبا همكار - يمولكول كيژنت -زيست شناسي عنوان رشته   -  4  يمولكول كيژنت  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  2469  روزانه

  يفناور ستيو ز كيژنت يمهدس يپژوهشگاه مل
   -  4 يمولكولكيژنت  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2470 روزانه

  .باشد ميعنوان رشته زيست شناسي با گرايش ژنتيك مولكولي   -  5 يمولكولكيژنت زيست فناوريپژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و 2471 نوبت دوم
  ژنتيك مولكولي - رشته زيست شناسي عنوان  -  1 يمولكولكيژنت  دانشگاه اصفهان 2472 نوبت دوم
  مولكولي كيژنت - عنوان رشته زيست شناسي  -  2 يمولكولكيژنت  دانشگاه تبريز 2473 نوبت دوم

  يميكروبيولوژ ـزيست شناسي  -2229
  ميكروبيولوژي -وان رشته زيست شناسي عن  -  5 يولوژيكروبيم  دانشگاه اصفهان 2474 روزانه
  ميكروبيولوژي - عنوان رشته زيست شناسي -فقط زن  -  6 يولوژيكروبيم  )س(دانشگاه الزهرا 2475 روزانه
  ميكروبيولوژي - عنوان رشته زيست شناسي  -  3 يولوژيكروبيم  دانشگاه تهران 2476 روزانه
دفترچه يدرانتها طيشرا. باشد ميميكروبيولوژي  -  شناسي زيست  -  2 يولوژيكروبيم  دانشگاه شاهد 2477 روزانه
  ميكروبيولوژي -  زيست شناسي  -  3 يولوژيكروبيم  دانشگاه شهيد بهشتي 2478 روزانه

  ميكروبيولوژي -عنوان رشته زيست شناسي   -  1 يولوژيكروبيم  دانشگاه اصفهان 2479 نوبت دوم
  ميكروبيولوژي -  عنوان رشته زيست شناسي -فقط زن   -  2 يولوژيكروبيم  )س(دانشگاه الزهرا 2480 نوبت دوم
  ميكروبيولوژي - عنوان رشته زيست شناسي  -  1 يولوژيكروبيم  دانشگاه تهران 2481 نوبت دوم

  بيوفيزيك - 2230
  .باشد مي كيزيوفيعنوان رشته ب  -  8 كيزيوفيب  دانشگاه تربيت مدرس 2482 روزانه
و  يميوشيب قاتيمركز تحق ليمحل تحص -عنوان رشته بيوفيزيك   -  3  كيزيوفيب  دانشگاه تهران  2483  روزانه

  كيزيوفيب
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  بيوفيزيك -2230ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

 يميوشيب قاتيمركز تحق ليمحل تحص -ن رشته بيو فيزيك عنوا  -  1  كيزيوفيب  دانشگاه تهران  2484  نوبت دوم
  كيزيوفيو ب

  يكروبيم شيگرا) يوتكنولوژيب(ي فناور ستيز ـزيست شناسي  -2231
 شيگرا)يوتكنولوژيب(يفناورستيز  دانشگاه شاهد  2485  روزانه

 يانتها در طيشرا -  يكروبيم شيعنوان رشته زيست فناوري گرا  -  2 يكروبيم
  دفترچه

  مارآ -2232
    -  6 مارآ  دانشگاه اصفهان 2486 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 مارآ  دانشگاه اصفهان 2487 روزانه
  ياضيآمار ر  -  5 مارآ  دانشگاه بيرجند 2488 روزانه
   -  3 مارآ  دانشگاه تهران 2489 روزانه
   -  2 مارآ  س بوشهردانشگاه خليج فار 2490 روزانه
   -  5 مارآ  دانشگاه رازي كرمانشاه 2491 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 مارآ  دانشگاه رازي كرمانشاه 2492 روزانه
  احتمال -آمار  -  2 مارآ  دانشگاه شاهرود 2493 روزانه
  استنباط -آمار  -  3 مارآ  دانشگاه شاهرود 2494 روزانه
   -  3 مارآ  دانشگاه شهيد بهشتي 2495 روزانه
  زمينه احتمال  -  5 مارآ  دانشگاه شيراز 2496 روزانه
  زمينه استنباط  -  2 مارآ  دانشگاه شيراز 2497 روزانه
   -  4 مارآ  دانشگاه صنعتي اميركبير 2498 روزانه
  شيبدون گرا رشته آمار عنوان  -  5 مارآ  دانشگاه عالمه طباطبايي 2499 روزانه
  زمينه استنباط  -  4 مارآ  دانشگاه فردوسي مشهد 2500 روزانه
   -  4 مارآ  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2501 روزانه
   -  2 مارآ دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 2502 روزانه
   -  4 مارآ  دانشگاه يزد 2503 روزانه

   -  1 مارآ  دانشگاه اصفهان 2504 نوبت دوم
   -  1 مارآ  دانشگاه تهران 2505 نوبت دوم
  احتمال -آمار  -  1 مارآ  دانشگاه شاهرود 2506 نوبت دوم
  استنباط -آمار  -  1 مارآ  دانشگاه شاهرود 2507 نوبت دوم
  زمينه استنباط  -  1 مارآ  دانشگاه فردوسي مشهد 2508 نوبت دوم
  شيبدون گرا عنوان رشته آمار  -  4 مارآ كميلي تهراندانشگاه پيام نور مركز تحصيالت ت 2509 پيام نور

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص -شيآمار بدون گرا  3  - مارآ  دانشگاه عالمه طباطبايي 2510 سيپرد

  مجموعه رياضي -2233
  گرايش آناليز  -  2 محضياضير  دانشگاه اراك 2511 روزانه
  سهگرايش هند  -  1 محضياضير  دانشگاه اراك 2512 روزانه
  زيآنال شيگرا  -  4 محضياضير  دانشگاه اروميه 2513 روزانه
  گرايش آناليز با زمينه آناليز هارمونيك  -  2 محضياضير  دانشگاه اصفهان 2514 روزانه
  گرايش جبر با زمينه جبر لي  -  2 محضياضير  دانشگاه اصفهان 2515 روزانه
  ها ر با زمينه نظريه گروهگرايش جب  -  2 محضياضير  دانشگاه اصفهان 2516 روزانه
  گرايش جبر با زمينه نظريه نمايش جبرها  -  2 محضياضير  دانشگاه اصفهان 2517 روزانه
  هندسه شيگرا  -  3 محضياضير  دانشگاه بناب 2518 روزانه
  جبر شيرياضي گرا عنوان رشته  -  2 محضياضير دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2519 روزانه
  هندسه شيعنوان رشته رياضي گرا  -  5 محضياضير  ه بيرجنددانشگا 2520 روزانه
  زيآنال شيعنوان رشته رياضي گرا  -  4 محضياضير ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 2521 روزانه
  زيعنوان رشته رياضي گرايش آنال  -  1 محضياضير  دانشگاه تبريز 2522 روزانه
  ها گروه هينظر زمينه عنوان رشته رياضي گرايش جبر  -  2 حضمياضير  دانشگاه تبريز 2523 روزانه
 اي يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با -جبر شيگرا  -  4  محض ياضير  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  2524  روزانه

  پرورش وزارت آموزش و يمانيپ

  -  1  محض ياضير  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  2525  روزانه
ارائه قرارداد به منظور حمايت مالي - پژوهش محور -جبر شيگرا
مراكز جهت انجام پايان نامه  يا سازمانها و سوي يكي از از

 در شرايط برابر اولويت با -كاربردي توسط دانشجو الزامي است
  .باشد ميپرورش  وزارت آموزش و يمانيپ اي يرسم انيفرهنگ

درج خواهد  "رياضي" عنوان رشته، ،التحصيلي فارغدر مدرك   -  20  محض ياضير  سدانشگاه تربيت مدر  2526  روزانه
  .شد

   -  4 محضياضير  دانشگاه تهران 2527 روزانه
  گرايش آناليز  -  3 محضياضير دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 2528 روزانه
  گرايش جبر  -  4 محضياضير دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 2529 روزانه

  زيآنال شيگرا  -  2 محضياضير  دانشگاه خليج فارس بوشهر 2530 زانهرو
  تهران ليمحل تحص - ييجبرزمينه جبر جابجا شيگرا  -  3 محضياضير  دانشگاه خوارزمي تهران 2531 روزانه
  زينامه آنال انيموضوع پا  -  2 محضياضير  دانشگاه دامغان 2532 روزانه
  نامه جبر انيموضوع پا  -  3 حضمياضير  دانشگاه دامغان 2533 روزانه
  نامه هندسه انيموضوع پا  -  2 محضياضير  دانشگاه دامغان 2534 روزانه
  گرايش آناليز  -  1 محضياضير  دانشگاه رازي كرمانشاه 2535 روزانه
  هندسه شيعنوان رشته رياضي گرا  -  2 محضياضير  دانشگاه زنجان 2536 روزانه
  جبر شيعنوان رشته رياضي گرا  -  3 محضياضير  دانشگاه سمنان 2537 روزانه
  زيآنال شيگرا  -  3 محضياضير  دانشگاه سمنان 2538 روزانه
  جبر شيرياضي محض گرا  -  2 محضياضير دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2539 روزانه
  آناليز و هندسه -گرايش هاي جبر   -  4 محضياضير  دانشگاه شاهد 2540 روزانه
  بيتقر نيبهتر -آناليز  -  2 محضياضير  دانشگاه شاهرود 2541 روزانه
  مختلط زيآنال -زيآنال  -  2 محضياضير  دانشگاه شاهرود 2542 روزانه
  يجبر باتيترك -جبر  -  2 محضياضير  دانشگاه شاهرود 2543 روزانه
  ييجبر ناجابجا -جبر  -  2 محضياضير  دانشگاه شاهرود 2544 روزانه
  هاي ديناميكي رشته رياضي زمينه سيستم  -  2 محضياضير شهيد مدني آذربايجان ـ تبريزدانشگاه  2545 روزانه
  عنوان رشته رياضي زمينه آناليز تابعي  -  3 محضياضير دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2546 روزانه
  زمينه تركيبيات عنوان رشته رياضي  -  2 محضياضير دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2547 روزانه
  عنوان رشته رياضي زمينه نظريه اعداد  -  2 محضياضير دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2548 روزانه
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  مجموعه رياضي -2233ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  عنوان رشته رياضي گرايش هندسه  -  2 محضياضير دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2549 روزانه
  رياضي گرايش هندسه  -  5 محضياضير  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2550 روزانه
  جبر شيرياضي گرا  -  2 محضياضير  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2551 روزانه
  يزمينه آموزش رياض  -  1 محضياضير  باهنر كرماندانشگاه شهيد  2552 روزانه
  ها و جبر جامع گروه هينظر يپژوهش نهيجبر زم شيگرا  -  3 محضياضير  دانشگاه شهيد بهشتي 2553 روزانه
  زيآنال شيگرا  -  6 محضياضير  دانشگاه شيراز 2554 روزانه
  جبر شيگرا  -  4 محضياضير  دانشگاه شيراز 2555 روزانه
  هندسه شيگرا  -  2 محضياضير  دانشگاه شيراز 2556 روزانه
  )نظريه گروه(گرايش جبر  رياضي  -  3 محضياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2557 روزانه
  گرايش جبرزمينه حلقه و مدول رياضي  -  3 محضياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2558 روزانه
  زمينه جبري محاسباتي ش هندسهگراي رياضي  -  1 محضياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2559 روزانه
  زمينه تركيبيات  -  4 محضياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2560 روزانه
  زمينه نظريه جبري كدينگ و رمز نگاري  -  1 محضياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2561 روزانه
  رياضي گرايش آناليز  -  1 محضياضير  دانشگاه صنعتي اميركبير 2562 روزانه
  رياضي گرايش هندسه  -  1 محضياضير  دانشگاه صنعتي اميركبير 2563 روزانه

  -  7  محض ياضير  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  2564  روزانه
مذكور  يها نهيزم .هندسه/آناليز/جبر يتخصص يها نهيرياضي زم
در . شود ينم ديدانشجو ق يليالتحص ها و مدارك فارغ يدر گواه

  .درج خواهد شد "محض ياضير" مدارك صادره صرفاً هيكل
  زيآنال شيگرا  -  2 محضياضير  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 2565 روزانه
   -  4 محضياضير  دانشگاه صنعتي شريف 2566 روزانه
  زيآنال شيرياضي گرا  -  2 محضياضير  دانشگاه علم و صنعت ايران 2567 روزانه
  )و گراف يمتناه يها گروه(جبر  شيرياضي گرا  -  2 محضياضير  دانشگاه علم و صنعت ايران 2568 روزانه
  فلديزمينه هندسه من  -  1 محضياضير  دانشگاه علم و صنعت ايران 2569 روزانه
  يجبر باتيگراف و ترك زمينه  -  6 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2570 روزانه
  كيمونهار زمينه زيآنال شيگرا  -  3 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2571 روزانه
  زمينه تابعي زيآنال شيگرا  -  4 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2572 روزانه
  ها گروه هيجبر زمينه نظر شيگرا  -  3 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2573 روزانه
  يجبر يهندسه زمينه توپولوژ شيگرا  -  3 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2574 روزانه
  يكيناميد يها ستميهندسه زمينه س شيگرا  -  3 محضياضير  ردوسي مشهددانشگاه ف 2575 روزانه
  ها گرايش جبر و نظريه گروه  -  6 محضياضير  دانشگاه كاشان 2576 روزانه
 -ييجبر ناجابجا - ييجابجا جبر - ها گروه هينظر(گرايش جبر   -  7  محض ياضير  دانشگاه كردستان  2577  روزانه

  )خبانا يجبرها - يتابع -يجبر خط
  آناليز گرايش  -  1 محضياضير  دانشگاه گلستان ـ گرگان 2578 روزانه
  يكيناميد يها ستميس نهيزم- يهندسه توپولوژ  -  1 محضياضير  دانشگاه گيالن ـ رشت 2579 روزانه
  زيآنال شيرياضي گرا  -  5 محضياضير  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2580 روزانه
  جبر شيرياضي گرا  -  3 محضياضير  آباد رمدانشگاه لرستان ـ خ 2581 روزانه
  يكاربرد يتابع زيرياضي زمينه آنال  -  2 محضياضير  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2582 روزانه
  يمجانب زيرياضي زمينه آنال  -  2 محضياضير  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2583 روزانه
  رياضي زمينه حلقه و مدول  -  2 محضياضير  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2584 روزانه
  يليفرانسيد يرياضي زمينه عملگرها  -  2 محضياضير  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2585 روزانه
  گراف يجبر هيرياضي زمينه نظر  -  2 محضياضير  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2586 روزانه
  عملگرها هيظررياضي زمينه ن  -  2 محضياضير  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2587 روزانه
  ليفرانسيهندسه زمينه هندسه د شيرياضي گرا  -  2 محضياضير  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2588 روزانه
  زيآنال شيگرا  -  10 محضياضير دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 2589 روزانه
  جبر شيگرا  -  3 محضياضير دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 2590 روزانه
  هندسه شيگرا  -  4 محضياضير دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 2591 روزانه
  آناليز  -  2 محضياضير  دانشگاه مراغه 2592 روزانه
  جبر شيگرا ياضير  -  3 محضياضير  دانشگاه مالير 2593 روزانه
  زيآنال شيگرا  -  2 محضياضير دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 2594 روزانه
  جبر شيگرا  -  2 محضياضير ن ـ بندرعباسدانشگاه هرمزگا 2595 روزانه
  هندسه شيگرا  -  2 محضياضير دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 2596 روزانه
  يخط زمينه جبر زيگرايش آنال  -  1 محضياضير ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 2597 روزانه
  زيآنال شيگرا  -  2 محضياضير ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 2598 روزانه
  ليفرانسيزمينه معادالت د زيآنال شيگرا  -  1 محضياضير ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 2599 روزانه
  جبر شيگرا  -  1 محضياضير ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 2600 روزانه
  آناليز  -  6 محضياضير  دانشگاه ياسوج 2601 روزانه
  جبر  -  3 محضياضير  دانشگاه ياسوج 2602 روزانه
  زيآنال شيگرا ياضير  -  4 محضياضير  دانشگاه يزد 2603 روزانه
  جبر شيگرا ياضير  -  7 محضياضير  دانشگاه يزد 2604 روزانه
  زمينه مالي - آناليز  -  2 محضياضير مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2605 روزانه
  گرايش آناليز  -  2 محضياضير مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2606 روزانه
  گرايش جبر  -  2 محضياضير مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2607 روزانه
  گرايش هندسه  -  2 محضياضير مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2608 روزانه

  هارمونيكگرايش آناليز با زمينه آناليز   -  1 محضياضير  دانشگاه اصفهان 2609 نوبت دوم
  گرايش جبر با زمينه جبر لي  -  1 محضياضير  دانشگاه اصفهان 2610 نوبت دوم
  ها گرايش جبر با زمينه نظريه گروه  -  1 محضياضير  دانشگاه اصفهان 2611 نوبت دوم
  گرايش جبر با زمينه نظريه نمايش جبرها  -  1 محضياضير  دانشگاه اصفهان 2612 نوبت دوم
  ها گروه هينظر عنوان رشته رياضي گرايش جبرزمينه  -  1 محضياضير  گاه تبريزدانش 2613 نوبت دوم
  زيآنال شيگرا ياضيعنوان رشته ر  -  1 محضياضير  دانشگاه تبريز 2614 نوبت دوم
   -  1 محضياضير  دانشگاه تهران 2615 نوبت دوم
- سايت تهران ليمحل تحص- ييرجابجاجب نهيجبر زم شيگرا  -  1  محض ياضير  دانشگاه خوارزمي تهران  2616  نوبت دوم

  تيظرف بر مازاد
  مختلط زيآنال -آناليز  -  1 محضياضير  دانشگاه شاهرود 2617 نوبت دوم
  بيتقر نيبهتر -آناليز  -  1 محضياضير  دانشگاه شاهرود 2618 نوبت دوم
  ييجبر ناجابجا -جبر  -  1 محضياضير  دانشگاه شاهرود 2619 نوبت دوم
  عنوان رشته رياضي گرايش هندسه  -  1 محضياضير نشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريزدا 2620 نوبت دوم
  گرايش جبر زمينه حلقه و مدول رياضي  -  1 محضياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2621 نوبت دوم
  يجبر باتيگراف و ترك زمينه  -  1 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2622 نوبت دوم
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  رياضيمجموعه  -2233ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  يزمينه تابع زيآنال شيگرا  -  1 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2623 نوبت دوم
  كيزمينه هارمون زيآنال شيگرا  -  1 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2624 نوبت دوم
  ها گروه هيجبر زمينه نظر شيگرا  -  1 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2625 نوبت دوم
  يكيناميد يها ستميزمينه س هندسه شيگرا  -  1 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2626 نوبت دوم
  يجبر يهندسه زمينه توپولوژ شيگرا  -  1 محضياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2627 نوبت دوم
  ها گرايش جبر و نظريه گروه  -  3 محضياضير  دانشگاه كاشان 2628 نوبت دوم
  زيآنال شيگرا  -  4 محضياضير تبريز مركز دانشگاه پيام نور 2629 پيام نور
  زيآنال شيگرا ياضير  -  5 محضياضير دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 2630 پيام نور
  هندسه شيگرا ياضير  -  5 محضياضير گاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهراندانش 2631 پيام نور
  مرتب شده يابرجبرها و جبرها نهيزم ياضير عنوان رشته  -  5 محضياضير دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 2632 پيام نور
  يو همولوژ ييجابجا نهيجبر زم شيگرا ياضير عنوان رشته  -  5 محضياضير دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 2633 پيام نور

 زيدانشگاه تبر يالملل بين سيپرد -  ياضيمنطق ر هيزمن ياضير  -  4  محض ياضير  دانشگاه تبريز  2634  سيپرد
  منطقه آزاد ارس -واقع در شهر جلفا 

محل تحصيل پرديس -ليزآنا شيعنوان رشته رياضي گرا  -  2  محض ياضير  دانشگاه سمنان  2635  سيپرد
  مازاد برظرفيت-دانشگاهي در سمنان

دانشگاه واقع در  سيپرد ليمحل تحص- يتابع زيآنال نهيزم -زيآنال  -  1  محض ياضير  دانشگاه گيالن ـ رشت  2636  سيپرد
  يانزل

دانشگاه  سيپرد ليمحل تحص -كيهارمون زيآنال نهيزم -زيآنال  -  1  محض ياضير  دانشگاه گيالن ـ رشت  2637  سيپرد
  يواقع در انزل

دانشگاه واقع  سيپرد ليمحل تحص - ييجبر جابجا نهيزم -جبر  -  2  محض ياضير  دانشگاه گيالن ـ رشت  2638  سيپرد
  يدر انزل

دانشگاه واقع  سيپرد ليمحل تحص - ها گروه هينظر نهيزم -جبر  -  1  محض ياضير  دانشگاه گيالن ـ رشت  2639  سيپرد
  يدر انزل

 سيپرد ليمحل تحص-يكاربرد جبر در رمزنگار نهيزم-جبر  -  1  محض ياضير  نشگاه گيالن ـ رشتدا  2640  سيپرد
  يدانشگاه واقع در انزل

در شهر  يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص -  زيآنال شيگرا  -  2  محض ياضير  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  2641  سيپرد
  آباد خرم

 آباد در شهر خرم يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص -جبر  شيگرا  -  2 حضمياضير  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2642 سيپرد
در شهر  يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص -زيآنال شيگرا  -  3  محض ياضير  ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  2643  سيپرد

  رفسنجان
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي -  زيآنال شيگرا  -  3 محضياضير  دانشگاه ياسوج 2644 سيپرد
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي - جبر شيگرا  -  2 محضياضير  دانشگاه ياسوج 2645 سيپرد

  مجموعه رياضي -2234
  يعدد زيكاربردي زمينه آنال - ياضير -فقط زن   -  2 يكاربردياضير  )س(دانشگاه الزهرا 2646 روزانه
  لو كنتر اتيدر عمل قيزمينه تحق  -  6 يكاربردياضير  دانشگاه بيرجند 2647 روزانه
  يعدد زيزمينه آنال  -  4 يكاربردياضير ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 2648 روزانه
  يعدد زيعنوان رشته رياضي گرايش كاربردي زمينه آنال  -  7 يكاربردياضير  دانشگاه تبريز 2649 روزانه
  ليفرانسياربردي زمينه معادالت دعنوان رشته رياضي گرايش ك  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه تبريز 2650 روزانه
   -  5 يكاربردياضيرفناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و 2651 روزانه
درج خواهد  "رياضي"عنوان رشته،  ،التحصيلي فارغدر مدرك   -  4  يكاربرد ياضير  دانشگاه تربيت مدرس  2652  روزانه

  .شد
  يعدد زيزمينه آنال  -  2 يكاربردياضير  هردانشگاه خليج فارس بوش 2653 روزانه
-اتيدر عمل قيتحق كاربردي زمينه شيعنوان رشته رياضي گرا  -  1  يكاربرد ياضير  دانشگاه خوارزمي تهران  2654  روزانه

  تهران ليمحل تحص
محل  -  يعدد زيكاربردي زمينه آنال شيعنوان رشته رياضي گرا  -  1  يكاربرد ياضير  دانشگاه خوارزمي تهران  2655  روزانه

  تهران ليتحص
  يعدد زينامه آنال انيموضوع پا  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه دامغان 2656 روزانه
  و كنترل يساز نهينامه به انيموضوع پا  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه دامغان 2657 روزانه
  اتيلدر عم قينامه تحق انيموضوع پا  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه دامغان 2658 روزانه
  زمينه آناليز عددي  -  3 يكاربردياضير  دانشگاه رازي كرمانشاه 2659 روزانه
   -  2 يكاربردياضير  دانشگاه زنجان 2660 روزانه
  و گراف باتيزمينه ترك يگرايش كاربرد ياضير  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه زنجان 2661 روزانه
  يعدد زيكاربردي زمينه آنال شيان رشته رياضي گراعنو  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه سمنان 2662 روزانه
  اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحق شيعنوان رشته رياضي گرا  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه سمنان 2663 روزانه
  كيزيف ياضيگرايش كاربردي زمينه ر رياضي  -  2 يكاربردياضير دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2664 روزانه
  يعدد زيرياضي گرايش كاربردي زمينه آنال  -  2 يكاربردياضير دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 2665 روزانه
 يانتها در طيشرا- زمينه هاي آناليز عددي وتحقيق درعمليات  -  4  يكاربرد ياضير  دانشگاه شاهد  2666  روزانه

  دفترچه
  و كنترل يعدد زيآنال -يعدد زيلزمينه آنا  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه شاهرود 2667 روزانه
  يبا مشتقات جزئ ليفرانسيمعادالت د -يعدد زيزمينه آنال  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه شاهرود 2668 روزانه
  اتيدر عمل قيزمينه تحق  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه شاهرود 2669 روزانه
  يساز نهيكنترل و به -اتيعملدر قيزمينه تحق  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه شاهرود 2670 روزانه
  گراف -باتيزمينه گراف و ترك  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه شاهرود 2671 روزانه
  يزعدديآنال رياضي گرايش كاربردي زمينه  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه شهركرد 2672 روزانه
  عادالت ديفرانسيلم رياضي گرايش كاربردي زمينه  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه شهركرد 2673 روزانه
  كاربردي زمينه كدگذاري شيرياضي گرا  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه شهركرد 2674 روزانه
  رشته رياضي گرايش كاربردي زمينه آناليز عددي  -  5 يكاربردياضير دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2675 روزانه
  عنوان رشته رياضي گرايش كاربردي زمينه تحقيق در عمليات  -  4 يكاربردياضير دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2676 روزانه
  يعدد زيكاربردي زمينه آنال شيرياضي گرا  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2677 روزانه
  يعدد يجبر خط نهيزم يكاربرد شيگرا  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه شيراز 2678 روزانه
  اتيدر عمل قيتحق نهيزم يكاربرد شيگرا  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه شيراز 2679 روزانه
  يفاز نهيزم يكاربرد شيگرا  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه شيراز 2680 روزانه
  زمينه جبري كدينگ گرايش كاربردي رياضي  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2681 روزانه
  )زمينه رياضيات مالي(رياضي گرايش كاربردي   -  2 يكاربردياضير  فهاندانشگاه صنعتي اص 2682 روزانه
  رياضي گرايش كاربردي زمينه دستگاههاي ديناميكي  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2683 روزانه
  در زمينه تحقيق در عمليات  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي اميركبير 2684 روزانه
  آناليز عددي رياضي گرايش كاربردي زمينه  -  1 يكاربردياضير  شگاه صنعتي اميركبيردان 2685 روزانه
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  مجموعه رياضي -2234ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  -  2  يكاربرد ياضير  لدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرا  2686  روزانه
ها و  يمذكور در گواه نهيزم .يعدد زيآنال يتخصص نهيرياضي زم

مدارك  هيدر كل. شود ينم ديدانشجو ق التحصيلي فارغمدارك 
  .درج خواهد شد "يكاربرد ياضير" صادره صرفاً

  اتيدر عمل قيزمينه تحق  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 2687 روزانه
  زمينه معادالت ديفرانسيل  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 2688 روزانه
   -  2 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي شريف 2689 روزانه
  اتيدر عمل قيزمينه تحق  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي شيراز 2690 روزانه
  شاهين شهر -پژوهش محورمحل تحصيل اصفهان  -زمينه رمز   -  1 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2691 روزانه
  آمار رياضي گرايش كاربردي زمينه  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه علم و صنعت ايران 2692 روزانه
  يعدد زيكاربردي زمينه آنال شيرياضي گرا  -  4 يكاربردياضير  دانشگاه علم و صنعت ايران 2693 روزانه
  اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحق شيرياضي گرا  -  1 يكاربردياضير  اه علم و صنعت ايراندانشگ 2694 روزانه
  زمينه آموزش رياضي  -  3 يكاربردياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2695 روزانه
  زمينه آناليز عددي  -  3 يكاربردياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2696 روزانه
  زمينه كنترل و بهينه سازي  -  3 يكاربردياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2697 روزانه
  زمينه نظريه گراف  -  3 يكاربردياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2698 روزانه
   -  1 يكاربردياضير  دانشگاه گيالن ـ رشت 2699 روزانه
  يعدد زيآنال نهيزم  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه گيالن ـ رشت 2700 روزانه
  اتيدر عمل قيتحق نهيزم  -  1 يكاربردياضير  رشتدانشگاه گيالن ـ  2701 روزانه
  يساز نهيكنترل و به نهيزم  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه گيالن ـ رشت 2702 روزانه
  رياضي گرايش كاربردي  -  2 يكاربردياضير  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2703 روزانه
  يعدد زيكاربردي زمينه آنال شياضي گراري  -  7 يكاربردياضير  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2704 روزانه
  اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحق شيرياضي گرا  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2705 روزانه
  آناليز عددي نهيزم  -  2 يكاربردياضير دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 2706 روزانه
  يكاربرد شيگرا ياضير  -  3 يكاربردياضير  دانشگاه مالير 2707 روزانه
  يعدد زيآنال نهيزم - يكاربرد ياضير  -  3 يكاربردياضير ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 2708 روزانه
  يعدد زيآنال نهيزم يكاربرد شيگرا ياضير  -  4 يكاربردياضير  دانشگاه يزد 2709 روزانه
  يساز نهيكنترل و به نهيزم يربردكا شيگرا ياضير  -  4 يكاربردياضير  دانشگاه يزد 2710 روزانه

  يعدد زيعنوان رشته رياضي گرايش كاربردي زمينه آنال  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه تبريز 2711 نوبت دوم
   -  1 يكاربردياضيرفناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و 2712 نوبت دوم
 تيظرف بر مازاد -سايت تهران ليمحل تحص -يعدد زيزمينه آنال  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه خوارزمي تهران 2713 نوبت دوم
  - تهران سايت ليمحل تحص- اتيدر عمل قيزمينه تحق  -  1  يكاربرد ياضير  دانشگاه خوارزمي تهران  2714  نوبت دوم

  تيظرف بر مازاد
  و كنترل يعدد زيآنال -يعدد زيآنال  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه شاهرود 2715 نوبت دوم
  اتيدر عمل قيزمينه تحق  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه شاهرود 2716 نوبت دوم
  رشته رياضي گرايش كاربردي زمينه آناليز عددي  -  1 يكاربردياضير دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2717 نوبت دوم
  تحقيق در عمليات رياضي گرايش كاربردي زمينه عنوان رشته  -  1 يكاربردياضير دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2718 نوبت دوم
  )زمينه رياضيات مالي(رياضي گرايش كاربردي   -  1 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2719 نوبت دوم
  هاي ديناميكي رياضي گرايش كاربردي زمينه دستگاه  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه صنعتي اصفهان 2720 نوبت دوم

  آموزش رياضي  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2721 دومنوبت
  زمينه كنترل و بهينه سازي  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2722 نوبت دوم
  گرايش آناليز عددي  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2723 نوبت دوم
  گرايش نظريه گراف  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه فردوسي مشهد 2724 نوبت دوم
  اتيدر عمل قيتحق نهيزم يكاربرد شيگرا ياضير  -  5 يكاربردياضير دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 2725 پيام نور
  يكاربرد ياضير شيگرا ياضير  -  4 يكاربردياضير دانشگاه پيام نور مركز مشهد 2726 پيام نور

  اتيدر عمل قيتحق  -  2 يكاربردياضير  نشاهدانشگاه رازي كرما 2727 سيپرد
  يعدد زيآنال نهيزم  -  2 يكاربردياضير  دانشگاه رازي كرمانشاه 2728 سيپرد
 يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص -يعدد زيآنال نهيزم  -  1 يكاربردياضير  دانشگاه گيالن ـ رشت 2729 سيپرد
در  يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص - يكاربرد شيگرا ياضير  -  1  يكاربرد ياضير  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم  2730  سيپرد

  آباد شهر خرم
 سيدر پرد ليمحل تحص -يعدد زيآنال نهيزم - يكاربرد ياضير  -  2  يكاربرد ياضير  ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي  2731  سيپرد

  در شهر رفسنجان يدانشگاه

  فيزيك دريا -2235
  عنوان رشته فيزيك دريا  5  - ايدركيزيف فنون دريايي خرمشهر لوم ودانشگاه ع 2732 روزانه
   -  2 ايدركيزيف دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 2733 روزانه

  .باشد ميدانشگاه  سيدر محل پرد ليتحص  -  3 ايدركيزيف فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و 2734 سيپرد

  زيست شناسي دريا -2236
    -  3 ايجانوران در  ه شهيد بهشتيدانشگا 2735 روزانه
  دريا يبوم شناس - زيست شناسي دريا  -  5 ايجانوران در فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و 2736 روزانه
  جانوران دريا - زيست شناسي دريا  -  5 ايجانوران در فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و 2737 روزانه
  جانوران دريا -  عنوان رشته زيست شناسي دريا  -  3 ايجانوران در  دانشگاه گيالن ـ رشت 2738 روزانه
  ييايجانوران در -  ايدر يشناس ستيز: عنوان رشته  -  3 ايجانوران در دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 2739 روزانه

  .شدبا ميدانشگاه  سيدر محل پرد ليتحص  -  3 ايجانوران در فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و 2740 سيپرد

  نانو فيزيك -2237
    -  1 يمحاسباتكيزينانوف  دانشگاه زنجان 2741 روزانه
  شاهين شهر -محل تحصيل اصفهان - پژوهش محور  -  1 يمحاسباتكيزينانوف  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2742 روزانه

  -  2  )نانو مواد( نانو يعلوم و فناور  دانشگاه صنعتي شريف  2743  روزانه
 ينانو در رشته نانوفناور يعلوم و فناور در پژوهشكده رشيپذ

 يها شيگرا هيدر كل توانند يم شدگان رفتهيپذ. رديگ يصورت م
ذكر  شيگرا ينموده و در مدرك دكتر ليپژوهشكده تحص

  .شود ينم
  شيبدون گرا  -  2 )نانو مواد(نانويعلوم و فناور  دانشگاه كاشان 2744 روزانه

  شيبدون گرا  -  1 )نانو مواد(نانويم و فناورعلو  دانشگاه كاشان 2745 نوبت دوم
  نانو ساختارها شيگرا -  كيزينانو ف - نانو  يعلوم و فناور  -  2  )كينانو الكترون(نانويفناورعلوم و مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2746 روزانه
  كينانو فتون شيگرا -  كيزينانو ف -نانو يعلوم و فناور  -  1  )كينانو الكترون(نانويرفناوعلوم و مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2747 روزانه
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  فيزيك -2238
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  لي زمينه پالسمااتمي مولكو  -  4 كيزيف  دانشگاه اراك 2748 روزانه
  رشته فيزيك گرايش حالت جامد  -  4 كيزيف  دانشگاه اراك 2749 روزانه
  يمولكول ياتم شيرشته فيزيك گرا  -  2 كيزيف  دانشگاه اروميه 2750 روزانه
  حالت جامد شيرشته فيزيك گرا  -  3 كيزيف  دانشگاه اروميه 2751 روزانه
  ينظر شيگرا  -  2 كيزيف  دانشگاه اروميه 2752 روزانه
   -  11 كيزيف  دانشگاه اصفهان 2753 روزانه
  فيزيك ماده چگال -فقط زن   -  4 كيزيف  )س(دانشگاه الزهرا 2754 روزانه
  يمولكول يفيزيك اتم-فقط زن   -  1 كيزيف  )س(دانشگاه الزهرا 2755 روزانه
  جامد حالت شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  5 كيزيف دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2756 روزانه
  اي هسته شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  1 كيزيف دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2757 روزانه
  يمولكول - ياتم شيگرا  -  3 كيزيف دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2758 روزانه
  فيزيك نجومي شيگرا  -  3 كيزيف دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 2759 روزانه
  حالت جامد شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  5 كيزيف  دانشگاه بيرجند 2760 روزانه
 )كيزينجوم و اختر ف( فيزيك نجومي شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  5 كيزيف  دانشگاه بيرجند 2761 روزانه
  زمينه رياضي فيزيك يگرايش نظر عنوان رشته فيزيك  -  1 كيزيف  دانشگاه تبريز 2762 روزانه
 يحالت جامد زمينه حالت جامد نظر وان رشته فيزيك گرايشعن  -  2  كيزيف  دانشگاه تبريز  2763  روزانه

  يو تجرب
  عنوان رشته فيزيك گرايش اتمي و مولكولي زمينه پالسما  -  1 كيزيف  دانشگاه تبريز 2764 روزانه
زمينه محاسبات ) ينظر(عنوان رشته فيزيك گرايش بنيادي  -  2  كيزيف  دانشگاه تبريز  2765  روزانه

  يكوانتوم
  اي هستهعنوان رشته فيزيك گرايش   -  2 كيزيف  دانشگاه تبريز 2766 روزانه
  يو مولكول ياتم شيگرا كيزيعنوان رشته ف  -  2 كيزيففناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و 2767 روزانه
 ،التحصيلي فارغعنوان مدرك  كنيل. يو مولكول ياتم نهيدر زم  -  3  كيزيف  دانشگاه تربيت مدرس  2768  روزانه

  .باشد مي كيزيف
 كيزيف ،التحصيلي فارغعنوان مدرك  كنيل. حالت جامد نهيدر زم  -  4  كيزيف  دانشگاه تربيت مدرس  2769  روزانه

  .باشدمي
عنوان مدرك  كنيل. و گرانش ياديذرات بن نهيدر زم  -  4  كيزيف  دانشگاه تربيت مدرس  2770  روزانه

  .باشد مي كيزيف ،التحصيلي فارغ
  فيزيك گرايش ذرات بنيادي عنوان رشته  -  3 كيزيف  دانشگاه تهران 2771 انهروز

  نجومي كيزيفيزيك گرايش گرانش و ف عنوان رشته  -  3 كيزيف  دانشگاه تهران 2772 روزانه
  فيزيك گرايش اتمي مولكولي عنوان رشته  -  5 كيزيف  دانشگاه تهران 2773 روزانه
  فيزيك گرايش حالت جامد عنوان رشته  -  8 كيزيف  دانشگاه تهران 2774 روزانه
  اي هسته كيزيفيزيك گرايش ف عنوان رشته  -  3 كيزيف  دانشگاه تهران 2775 روزانه
  اي هستهگرايش   -  2 كيزيف دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 2776 روزانه
محل - لي زمينه پالسمااتمي و مولكو شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  2  كيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران  2777  روزانه

  تهران ليتحص
  كرج ليمحل تحص -حالت جامد شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  2 كيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران 2778 روزانه
  فيزيك نجومي شيگرا-كرج ليمحل تحص  -  3 كيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران 2779 روزانه
  )حالت جامد(چگال  ماده شيگرا كيزيف  -  3 كيزيف  دانشگاه دامغان 2780 روزانه
  گرايش ذرات بنيادي  -  1 كيزيف  دانشگاه رازي كرمانشاه 2781 روزانه
  حالت جامد شيگرا  -  1 كيزيف  دانشگاه رازي كرمانشاه 2782 روزانه
  ينظر شيگرا  -  2 كيزيف  دانشگاه رازي كرمانشاه 2783 روزانه
  يتجرب كيزمينه اپت يمولكول ياتم شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  2 كيزيف  دانشگاه زنجان 2784 روزانه
 كيزمينه اپت يو مولكول ياتم شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  1  كيزيف  دانشگاه زنجان  2785  روزانه

  يكوانتوم
  )كيزينجوم و اختر ف( گرايش فيزيك نجومي  -  2 كيزيف  دانشگاه زنجان 2786 روزانه
  دهيچيپ يها ستميزمينه س گرايش ماده چگال  -  2 كيزيف  دانشگاه زنجان 2787 روزانه
  حالت جامد شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  3 كيزيف  دانشگاه سمنان 2788 روزانه
  ياديذرات بن شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  4 كيزيف  دانشگاه سمنان 2789 روزانه
  فيزيك نجومي شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  2 كيزيف  دانشگاه سمنان 2790 روزانه
  اي هسته شيگرا عنوان رشته فيزيك  -  1 كيزيف اه سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگ 2791 روزانه
  فيزيك گرايش حالت جامد  -  5 كيزيف  دانشگاه شاهرود 2792 روزانه
  فيزيك گرايش ذرات بنيادي  -  3 كيزيف  دانشگاه شاهرود 2793 روزانه
  اي هستهفيزيك گرايش   -  10 كيزيف  دانشگاه شاهرود 2794 روزانه
  )هاي باال انرژي( عنوان رشته فيزيك گرايش فيزيك نظري زمينه  -  2 كيزيف دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2795 انهروز

  )پالسما( عنوان گرايش اتمي و مولكولي  -  2 كيزيف دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2796 روزانه
  )گرانش( فيزيك گرايش  -  1 كيزيف دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2797 روزانه
  )ليزر -اپتيك(فيزيك گرايش اتمي و مولكولي   -  2 كيزيف دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2798 روزانه
  )محاسبات و اطالعات كوانتومي(فيزيك نظري زمينه   -  2 كيزيف دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 2799 روزانه
  گرايش حالت جامد  -  2 كيزيف شهيد مدني آذربايجان ـ تبريزدانشگاه  2800 روزانه
  )پالسما( يمولكول يفيزيك گرايش اتم  -  2 كيزيف  دانشگاه شهيد بهشتي 2801 روزانه
  )زريل( يمولكول يفيزيك گرايش اتم  -  2 كيزيف  دانشگاه شهيد بهشتي 2802 روزانه
  ش حالت جامدفيزيك گراي  -  4 كيزيف  دانشگاه شهيد بهشتي 2803 روزانه
  فيزيك گرايش گرانش  -  3 كيزيف  دانشگاه شهيد بهشتي 2804 روزانه
  )نظري،اپتيك تجربي( اتمي مولكولي -شيفيزيك گرا  -  5 كيزيف  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2805 روزانه
  حالت جامد زمينه تجربي- شيگرا  -  5 كيزيف  دانشگاه شهيد چمران اهواز 2806 روزانه
  )زريول كياپت(اتمي مولكولي  شيفيزيك گرا  -  3 كيزيف  انشگاه شيرازد 2807 روزانه
  حالت جامد شيفيزيك گرا  -  4 كيزيف  دانشگاه شيراز 2808 روزانه
  باال يو زمينه انرژ ياديذرات بن شيفيزيك گرا  -  2 كيزيف  دانشگاه شيراز 2809 روزانه
  )يشناس هانيو ك كيزياخترف( نجوميفيزيك  شيفيزيك گرا  -  3 كيزيف  دانشگاه شيراز 2810 روزانه
  اي هسته شيگرا كيزيف  -  3 كيزيف  دانشگاه شيراز 2811 روزانه
  فيزيك بنيادي  -  1 كيزيف  دانشگاه صنعتي اروميه 2812 روزانه
  ماده چگال زمينه تجربي -فيزيك   -  2 كيزيف  دانشگاه صنعتي اصفهان 2813 روزانه
  اي هستهفيزيك گرايش فيزيك   -  1 كيزيف  دانشگاه صنعتي اصفهان 2814 روزانه
  محاسباتي -فيزيك ماده چگال زمينه نظري  -  1 كيزيف  دانشگاه صنعتي اصفهان 2815 روزانه
  ذرات بنيادي زمينه گرانش و كيهان شناسي -فيزيك   -  1 كيزيف  دانشگاه صنعتي اصفهان 2816 روزانه
  ذرات بنيادي زمينه پديده شناسي - فيزيك  -  1 كيزيف  دانشگاه صنعتي اصفهان 2817 روزانه
  عنوان رشته فيزيك  -  6 كيزيف  دانشگاه صنعتي اميركبير 2818 روزانه
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)پايهعلوم (هاجدول كدرشته محل  32 صفحه فصل دوم
 

  مجموعه فيزيك -2238ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

 :دوره تحصيل يمحل اجرا - گرايش فيزيك اتمي و مولكولي   -  3  كيزيف  صنعتي اميركبيردانشگاه   2819  روزانه
  پژوهشكده ليزر، اپتيك و فتونيك

  حالت جامد -فيزيك   -  2 كيزيف دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2820 روزانه
  اي هسته كيزيف شيگرا  -  2 كيزيف دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2821 روزانه
  پالسما نهيدر زم يو مولكول ياتم شيگرا  -  2 كيزيف  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 2822 روزانه
   -  11 كيزيف  دانشگاه صنعتي شريف 2823 روزانه
  يو مولكول ياتم شيفيزيك گرا  -  5 كيزيف  دانشگاه علم و صنعت ايران 2824 روزانه
  حالت جامد شيفيزيك گرا  -  5 كيزيف  دانشگاه علم و صنعت ايران 2825 روزانه
  اي هستهگرايش   -  3 كيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2826 روزانه
  حالت جامد شيگرا  -  4 كيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2827 روزانه
  ياديذرات بن شيگرا  -  4 كيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2828 روزانه
  سمانير زمينه ابر ياديذرات بن شيگرا  -  3 كيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2829 روزانه
  كيزينجوم اخترف شيگرا  -  3 كيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2830 روزانه
  گرايش حالت جامد  -  1 كيزيف  دانشگاه كاشان 2831 روزانه
  اي هستهگرايش   -  1 كيزيف  دانشگاه كاشان 2832 روزانه
  )يشناس هانيو ك كيزيرفاخت( فيزيك نجومي شيفيزيك گرا  -  3 كيزيف  دانشگاه كردستان 2833 روزانه
  يادينظري زمينه ذرات بن شيفيزيك گرا  -  3 كيزيف  دانشگاه كردستان 2834 روزانه
  گرايش حالت جامد  -  3 كيزيف  دانشگاه گيالن ـ رشت 2835 روزانه
  يگرايش نظر  -  2 كيزيف  دانشگاه گيالن ـ رشت 2836 روزانه
  ياديذرات بن كيزيف  -  2 كيزيف  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2837 روزانه
  يو مولكول يگرايش اتم كيزيف  -  2 كيزيف  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2838 روزانه
  گرايش حالت جامد كيزيف  -  2 كيزيف  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 2839 روزانه
  يو مولكول ياتم شيفيزيك گرا  -  4 كيزيف  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2840 روزانه
  حالت جامد شيفيزيك گرا  -  7 كيزيف  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2841 روزانه
  ياديذرات بن شيفيزيك گرا  -  2 كيزيف  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2842 روزانه
  )كيزينجوم و اخترف(نجومي فيزيك شيفيزيك گرا  -  2 كيزيف  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2843 روزانه
  يشناس هانيزمينه ك گرانش و شيفيزيك گرا  -  2 كيزيف  بلسردانشگاه مازندران ـ با 2844 روزانه
  اي هسته شيفيزيك گرا  -  8 كيزيف  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 2845 روزانه
  عنوان رشته فيزيك بنيادي  -  3 كيزيف دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 2846 روزانه
  اي هسته شيگرا  -  2 كيزيف دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 2847 روزانه
  حالت جامد شيگرا كيزيف  -  3 كيزيف  دانشگاه مالير 2848 روزانه
  گرايش اتمي و مولكولي  -  1 كيزيف ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 2849 روزانه
  ماده چگال شيگرا كيزيف  -  3 كيزيف  دانشگاه ياسوج 2850 روزانه
  يمولكولو  ياتم شيگرا فيزيك  -  3 كيزيف  دانشگاه يزد 2851 روزانه
  ياديذرات بن شيگرا كيزيف  -  1 كيزيف  دانشگاه يزد 2852 روزانه
  عنوان رشته فيزيك محاسباتي  -  2 كيزيف مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2853 روزانه
  )اپتيك( گرايش اتمي و مولكولي  -  5 كيزيف مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2854 روزانه
  )اخترفيزيك و نجوم( گرايش فيزيك نجومي  -  2 كيزيف مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2855 هروزان
  گرايش ماده چگال  -  13 كيزيف مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2856 روزانه

   -  1 كيزيف  دانشگاه اصفهان 2857 نوبت دوم
  فيزيك ماده چگال -فقط زن  -  1 كيزيف  )س(دانشگاه الزهرا 2858 نوبت دوم
 يحالت جامد زمينه حالت جامد نظر عنوان رشته فيزيك گرايش  -  1  كيزيف  دانشگاه تبريز  2859  نوبت دوم

  يو تجرب
  عنوان رشته فيزيك گرايش اتمي و مولكولي زمينه پالسما  -  1 كيزيف  دانشگاه تبريز 2860 نوبت دوم
زمينه محاسبات ) ينظر( عنوان رشته فيزيك گرايش بنيادي  -  1  كيزيف  دانشگاه تبريز  2861  نوبت دوم

  يكوانتوم
  اي هستهعنوان رشته فيزيك گرايش   -  1 كيزيف  دانشگاه تبريز 2862 نوبت دوم
  گرايش رياضي فيزيك يعنوان رشته فيزيك نظر  -  1 كيزيف  دانشگاه تبريز 2863 نوبت دوم
  فيزيك گرايش ذرات بنيادي  رشته عنوان  -  1 كيزيف  دانشگاه تهران 2864 نوبت دوم
  فيزيك گرايش اتمي ملكولي عنوان رشته  -  1 كيزيف  دانشگاه تهران 2865 نوبت دوم
  فيزيك گرايش حالت جامد عنوان رشته  -  2 كيزيف  دانشگاه تهران 2866 نوبت دوم
  اي هسته كيزيفيزيك گرايش ف عنوان رشته  -  1 كيزيف  دانشگاه تهران 2867 نوبت دوم

  نجومي كيزيفيزيك گرايش گرانش و ف عنوان رشته  -  1 كيزيف  دانشگاه تهران 2868 ت دومنوب
 سايت تهران ليمحل تحص-اتمي و مولكولي زمينه پالسما شيگرا  -  1  كيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران  2869  نوبت دوم

  تيظرف بر مازاد-
 تيظرف بر مازاد - سايت كرج ليمحل تحص-امدحالت ج شيگرا  -  1 كيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران 2870 نوبت دوم
فيزيك  شيگرا - تيمازاد بر ظرف - سايت كرج ليمحل تحص  -  1  كيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران  2871  نوبت دوم

  نجومي
  )كيزينجوم و اختر ف(گرايش فيزيك نجومي  -  1 كيزيف  دانشگاه زنجان 2872 نوبت دوم
  دهيچيپ يها ستميزمينه س گرايش ماده چگال  -  1 كيزيف  دانشگاه زنجان 2873 نوبت دوم
  فيزيك گرايش حالت جامد  -  2 كيزيف  دانشگاه شاهرود 2874 نوبت دوم
  اي هستهفيزيك گرايش   -  3 كيزيف  دانشگاه شاهرود 2875 نوبت دوم
  ياديذرات بن شيگرا - كيزيف  -  1 كيزيف  دانشگاه شاهرود 2876 نوبت دوم
  زمينه تجربي ماده چگال - فيزيك  -  1 كيزيف  صفهاندانشگاه صنعتي ا 2877 نوبت دوم
  در زمينه فيزيك اتمي و مولكولي   -  1  كيزيف  دانشگاه صنعتي اميركبير  2878  نوبت دوم

  پژوهشكده ليزر، اپتيك و فتونيك :دوره تحصيل يمحل اجرا
  اي هستهگرايش   -  1 كيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2879 نوبت دوم
  حالت جامد شيگرا  -  1 كيزيف  ه فردوسي مشهددانشگا 2880 نوبت دوم
  ياديذرات بن شيگرا  -  1 كيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2881 نوبت دوم
  سمانير زمينه ابر ياديذرات بن شيگرا  -  1 كيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2882 نوبت دوم
  كيزينجوم اخترف شيگرا  -  1 كيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 2883 نوبت دوم

  شيبدون گرا كيزيف  -  4 كيزيف دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 2884 ورپيام ن
  اي هستهگرايش  كيزيف  -  5 كيزيف دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 2885 پيام نور
  ينظر كيزيف شيگرا كيزيف  -  5 كيزيف  دانشگاه پيام نورمركزشيراز 2886 پيام نور
 يگريد شيگرا -  اي هسته كيزيف شيگرا كيزيعنوان رشته ف  -  5  كيزيف  انشگاه پيام نور مركز مشهدد  2887  پيام نور

  .ندارد
  هيدر شهر اروم يدانشگاه سيپرد -حالت جامد  شيگرا  -  2 كيزيف  دانشگاه اروميه 2888 سيپرد
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  فيزيك -2238ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  ياديذرات بن  -  1 كيزيف  دانشگاه رازي كرمانشاه 2889 سيپرد
  ينظر كيزيف  -  1 كيزيف  دانشگاه رازي كرمانشاه 2890 سيپرد
محل تحصيل پرديس  -ياديذرات بن شيعنوان رشته فيزيك گرا  -  5  كيزيف  دانشگاه سمنان  2891  سيپرد

  مازاد برظرفيت -دانشگاهي در سمنان
فيزيك حالت جامد محل تشكيل پرديس دانشگاه  -گرايش   -  5  كيزيف  دانشگاه شهيد چمران اهواز  2892  سيپرد

  شهيد چمران
  محل تحصيل پرديس دانشگاهي -ماده چگال شيگرا كيزيف  -  2 كيزيف  دانشگاه ياسوج 2893 سيپرد

  كيفوتون -2239
    -  3 كيفوتون  ه بنابدانشگا 2894 روزانه
 - كيالكترون - كيزيعنوان رشته فوتونيك گرايش هاي ف  -  3  كيفوتون  دانشگاه تبريز  2895  روزانه

  مخابرات
   -  20 كيفوتون  دانشگاه شهيد بهشتي 2896 روزانه
  شاهين شهر -محل تحصيل اصفهان - پژوهش محور  -  1 كيفوتون  دانشگاه صنعتي مالك اشتر 2897 روزانه
   -  2 كيفوتون  دانشگاه كردستان 2898 نهروزا

 - كيالكترون - كيزيهاي ف عنوان رشته فوتونيك گرايش  -  2  كيفوتون  دانشگاه تبريز  2899  نوبت دوم
  مخابرات

  -  7  كيفوتون  دانشگاه تبريز  2900  سيپرد
 - كيالكترون - كيزيهاي ف عنوان رشته فوتونيك گرايش

واقع در شهر  زياه تبرارس دانشگ الملل بين سيپرد -مخابرات
  منطقه آزاد ارس -جلفا 

  ژئوفيزيك -2240
  لرزه شناسي -عنوان رشته ژئوفيزيك   -  3 يلرزه شناس  دانشگاه تهران 2901 روزانه

  ژئوفيزيك -2241
  زلزله شناسي -عنوان رشته ژئوفيزيك   -  4 يزلزله شناس  دانشگاه تهران 2902 روزانه
  عنوان رشته ژئوفيزيك  -  2 يزلزله شناس ي در علوم پايه ـ زنجانمركز تحصيالت تكميل 2903 روزانه

  زلزله شناسي - نوان رشته ژئوفيزيكع  -  1 يزلزله شناس  دانشگاه تهران 2904 نوبت دوم

  ژئوفيزيك -2242
  الكترومغناطيس -عنوان رشته ژئوفيزيك   -  1 سيالكترومغناط  دانشگاه تهران 2905 روزانه

  ژئوفيزيك -2243
  عنوان رشته ژئوفيزيك  -  1 يسنجيگران مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان 2906 روزانه

  نانوشيمي -2244
    -  5 )ينظريمينانوش(يمينانوش  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2907 روزانه
  )شيبدون گرا(يمينانوش  -  3 )يمعدننانومواد(يمينانوش  دانشگاه رازي كرمانشاه 2908 روزانه

  -  2  )يمعدن نانومواد( يمينانوش  دانشگاه صنعتي شريف  2909  نهروزا
 ينانو در رشته نانوفناور يدر پژوهشكده علوم و فناور رشيپذ

 يها شيگرا هيدر كل توانند يم شدگان رفتهيپذ. رديگ يصورت م
ذكر  شيگرا ينموده و در مدرك دكتر ليپژوهشكده تحص

  .شود ينم
  شيبدون گرا  -  4 )يمعدننانومواد(يميشنانو  دانشگاه كاشان 2910 روزانه

  شيبدون گرا  -  3 )يمعدننانومواد(يمينانوش  دانشگاه كاشان 2911 نوبت دوم
  علوم سيپرد ليمحل تحص- شيبدون گرا يميعنوان رشته نانوش  -  3 )مولكولسوپرا(يمينانوش  دانشگاه تهران 2912 روزانه

  علوم سيپرد ليمحل تحص- شيبدون گرا يميعنوان رشته نانوش  -  1 )مولكولراسوپ(يمينانوش  دانشگاه تهران 2913 نوبت دوم

  )ريززيست فناوري(نانوبيوتكنولوژي  - 2245
  )نانوبيوتكنولوژي(زيست فناوري  عنوان رشته ريز  -  4  )يفناورستيززير(يوتكنولوژينانوب  دانشگاه اصفهان 2914 روزانه
  .باشد مي) نانوبيوتكنولوژي(عنوان رشته ريز زيست فناوري   -  10  )يفناورستيززير(يكنولوژوتينانوب  دانشگاه تربيت مدرس 2915 روزانه
 ليمحل تحص - شيبدون گرا يوتكنولوژيعنوان رشته نانوب  -  5  )يفناور ستيززير(ي وتكنولوژينانوب  دانشگاه تهران  2916  روزانه

  نيدانشكده علوم و فنون نو
  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  -  5  )يفناورستيززير(يتكنولوژوينانوب  دانشگاه تهران 2917 روزانه
 پژوهش محور-)نانوبيوتكنولوژي(عنوان رشته ريز زيست فناوري   -  5  )يفناور ستيززير(ي وتكنولوژينانوب  )ع(دانشگاه جامع امام حسين  2918  روزانه

  فقط مرد-
   -  2  )يفناورستيززير(يوتكنولوژينانوب  دانشگاه رازي كرمانشاه 2919 روزانه

  )نانوبيوتكنولوژي(عنوان رشته ريززيست فناوري   -  1  )يفناورستيززير(يوتكنولوژينانوب  دانشگاه اصفهان 2920 نوبت دوم
  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  -  1  )يفناورستيززير(يوتكنولوژينانوب  دانشگاه تهران 2921 نوبت دوم
 ليمحل تحص - شيبدون گرا يوتكنولوژيرشته نانوب عنوان  -  1  )يفناور ستيززير(ي وتكنولوژينانوب  اه تهراندانشگ  2922  نوبت دوم

  نيدانشكده علوم و فنون نو

  بيو انفورماتيك -2246
  كيزيوفيو ب يميوشيب قاتيمركز تحق ليمحل تحص  -  3 كيانفورماتويب  دانشگاه تهران 2923 روزانه

  كيزيوفيو ب يميوشيب قاتيمركز تحق ليمحل تحص  -  1 كيانفورماتويب  دانشگاه تهران 2924 نوبت دوم

  علوم كامپيوتر -2247
    -  4 وتريعلوم كامپ  دانشگاه تبريز 2925 روزانه
    -  1 وتريعلوم كامپ  دانشگاه صنعتي اميركبير 2926 روزانه
    -  2 وتريعلوم كامپ  دانشگاه صنعتي شريف 2927 روزانه
    -  4 وتريعلوم كامپ  ددانشگاه يز 2928 روزانه

    -  2 وتريعلوم كامپ  دانشگاه تبريز 2929 نوبت دوم

  علوم شناختيمجموعه  -2248
    -  3 يشناختيمدل ساز  دانشگاه شهيد بهشتي 2930 روزانه

شود  يبرگزار م يبهشت ديه شهدانشگا ياز آنجا كه دوره با همكار  -  5  يشناخت يمدل ساز  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  2931  غيرانتفاعي
  .باشد مي يپژوهش - يدوره آموزش



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)پايهعلوم (هاجدول كدرشته محل  34 صفحه فصل دوم
 

  علوم شناختيمجموعه  - 2248ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  5 شناختمغزوـعلوم اعصاب شناختي  دانشگاه تبريز 2932 روزانه
   -  2 مغزو شناختـعلوم اعصاب شناختي  دانشگاه تبريز 2933 نوبت دوم
برگزار  يبهشت ديدانشگاه علوم پزشكي شه يدوره با همكار  -  5 مغزو شناختـ  علوم اعصاب شناختي  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  2934  غيرانتفاعي

  باشد مي يپژوهش - يآموزش رشينوع پذ .شوديم
   -  3 شناختييروانشناس  دانشگاه شهيد بهشتي 2935 روزانه

شود  يبرگزار م يبهشت ديدانشگاه شه ياز آنجا كه دوره با همكار  -  5  شناختي يروانشناس  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  2936  غيرانتفاعي
  .باشد مي يپژوهش - يدوره آموزش

  
  



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  35 صفحه فصل دوم
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: لي با عنوانهاي تحصي پذيرش براي دوره* 
  فني و مهندسيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -3جدول شماره 

  مجموعه مهندسي برق -2301
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  اتتوضيح  نيمسال
  دوم  اول

    -  3 كيالكترون  دانشگاه اروميه 3101 روزانه
  ستميس شيگرا  -  5 كيالكترون  دانشگاه بيرجند 3102 روزانه
  تاليجيمجتمع آنالوگ و د يمدارها يطراح  -  4 كيالكترون  دانشگاه تبريز 3103 روزانه
  يمجتمع نور يمدارها يطراح  -  2 كيالكترون  دانشگاه تبريز 3104 روزانه
وزارت  يمانيپ اي يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با  -  4  كيالكترون  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3105  روزانه

  باشد ميپرورش  آموزش و

  -  1  كيالكترون  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3106  روزانه
يكي  ارائه قرارداد به منظور حمايت مالي ازسوي - پژوهش محور

مراكز جهت انجام پايان نامه كاربردي توسط  يا سازمانها و از
 يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با -دانشجو الزامي است

  .باشد ميپرورش  وزارت آموزش و يمانيپاي
  . يكيالكترون يستمهايمدار و س نهيدر زم  -  6  كيالكترون  دانشگاه تربيت مدرس  3107  روزانه

  .خواهد بود "برق يمهندس" ،التحصيلي رغفامدرك  عنوان
  . يهاد مهينور و ن نهيدر زم  -  4  كيالكترون  دانشگاه تربيت مدرس  3108  روزانه

  .خواهد بود "برق يمهندس" ،التحصيلي فارغمدرك  عنوان
 هاديعنوان رشته مهندسي برق الكترونيك با زمينه افزاره و نيمه   -  3 كيالكترون  دانشگاه تهران 3109 روزانه
هاي  عنوان رشته مهندسي برق الكترونيك با گرايش سيستم  -  3  كيالكترون  دانشگاه تهران  3110  روزانه

  ديجيتال
  و سيستم عنوان رشته مهندسي برق الكترونيك با گرايش مدار  -  5 كيالكترون  دانشگاه تهران 3111 روزانه
   -  1 كيالكترون دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 3112 روزانه
   -  3 كيالكترون  دانشگاه رازي كرمانشاه 3113 روزانه
   -  4 كيالكترون  دانشگاه زنجان 3114 روزانه
   -  3 كيالكترون  دانشگاه سمنان 3115 روزانه
   -  2 كيالكترون دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 3116 روزانه
  فترچهد يانتها در طيشرا  -  3 كيالكترون  دانشگاه شاهد 3117 روزانه
   -  3 كيالكترون  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3118 روزانه
  آنالوگ نهيزم  -  2 كيالكترون  دانشگاه شهيد بهشتي 3119 روزانه
  يهاد مهيادوات ن نهيزم  -  2 كيالكترون  دانشگاه شهيد بهشتي 3120 روزانه
  تاليجيد نهيزم  -  2 كيالكترون  دانشگاه شهيد بهشتي 3121 روزانه
   -  6 كيالكترون  دانشگاه شهيد چمران اهواز 3122 روزانه
   -  4 كيالكترون  دانشگاه شيراز 3123 روزانه
   -  3 كيالكترون  دانشگاه صنعتي اصفهان 3124 روزانه
  شيوه پژوهش محور  -  1 كيالكترون  دانشگاه صنعتي اصفهان 3125 روزانه
  جيتالگرايش دي  -  3 كيالكترون  دانشگاه صنعتي اميركبير 3126 روزانه
  گرايش ميكروالكترونيك  -  2 كيالكترون  دانشگاه صنعتي اميركبير 3127 روزانه
عنوان رشته /-كيكروالكترونيم يمدارها يتخصص نهيزم  -  4  كيالكترون  دانشگاه صنعتي بابل  3128  روزانه

  .باشد مي "برق يمهندس" التحصيلي فارغ
   -  3 كيكترونال دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3129 روزانه
  ها گرايش افزار نيمه هادي  -  2 كيالكترون  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3130 روزانه
  گرايش طراحي مدارات مجتمع آنالوگ و ديجيتال  -  2 كيالكترون  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3131 روزانه
پژوهش  -جتمع آنالوگ و ديجيتال گرايش طراحي مدارات م  -  1  كيالكترون  دانشگاه صنعتي سهند تبريز  3132  روزانه

  محور
  تاليجيد يها ستميمدار، ادوات و س يتخصص يها نهيزم  -  6 كيالكترون  دانشگاه صنعتي شريف 3133 روزانه
   -  4 كيالكترون  دانشگاه صنعتي شيراز 3134 روزانه
   -  7 كيالكترون  دانشگاه علم و صنعت ايران 3135 روزانه
  )هيبورس(نداجا  وريكاركنان پا ژهيو- فقط مرد  -  2 كيالكترون  صنعت ايران دانشگاه علم و 3136 روزانه
   -  4 كيالكترون  دانشگاه فردوسي مشهد 3137 روزانه
   -  2 كيالكترون  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 3138 روزانه

  تاليجيمجتمع آنالوگ و د يمدارها يطراح  -  2 كيالكترون  دانشگاه تبريز 3139 نوبت دوم
  يمجتمع نور يمدارها يطراح  -  1 كيالكترون  دانشگاه تبريز 3140 دومنوبت

  و سيستم عنوا ن رشته مهندسي برق الكترونيك با گرايش مدار  -  2 كيالكترون  دانشگاه تهران 3141 نوبت دوم
 ه هاديعنوان رشته مهندسي برق الكترونيك با زمينه افزاره و نيم  -  1 كيالكترون  دانشگاه تهران 3142 نوبت دوم
هاي  عنوان رشته مهندسي برق الكترونيك با گرايش سيستم  -  1  كيالكترون  دانشگاه تهران  3143  نوبت دوم

  ديجيتال
   -  1 كيالكترون  دانشگاه صنعتي اصفهان 3144 نوبت دوم
  گرايش ديجيتال  -  3 كيالكترون  دانشگاه صنعتي اميركبير 3145 نوبت دوم
  گرايش ميكروالكترونيك  -  1 كيالكترون  ميركبيردانشگاه صنعتي ا 3146 نوبت دوم
   -  1 كيالكترون  دانشگاه صنعتي شيراز 3147 نوبت دوم
   -  2 كيالكترون  دانشگاه فردوسي مشهد 3148 نوبت دوم

  هيدر شهر اروم يدانشگاه سيپرد  -  2 كيالكترون  دانشگاه اروميه 3149 سيپرد

  -  2  كيالكترون  دانشگاه صنعتي بابل  3150  سيپرد
 ستميس يتخصص يها نهيزم - بابل يدانشگاه صنعت سيواحد پرد
 التحصيلي فارغعنوان رشته  - كيكروالكترونيم يو مدارها

  .باشد مي "برق يمهندس"

  مجموعه مهندسي برق - 2302
    -  3 )دانيم(مخابرات  دانشگاه اروميه 3151 روزانه
    -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه تبريز 3152 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه تبريز 3153 نهروزا

  .خواهد بود "برق يمهندس" ،التحصيلي فارغعنوان مدرك   -  4 )دانيم(مخابرات  دانشگاه تربيت مدرس 3154 روزانه
   -  3 )دانيم(مخابرات  دانشگاه تهران 3155 روزانه
   -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه سمنان 3156 روزانه
   -  2 )دانيم(مخابرات دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 3157 روزانه
  دفترچه يانتها در طيشرا  -  4 )دانيم(مخابرات  دانشگاه شاهد 3158 روزانه
   -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3159 روزانه
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)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  36 صفحه فصل دوم
 

  ه مهندسي برقمجموع -2302ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  2 )دانيم(مخابرات  دانشگاه شهيد بهشتي 3160 روزانه
   -  3 )دانيم(مخابرات  دانشگاه شيراز 3161 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه شيراز 3162 روزانه
   -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه صنعتي اصفهان 3163 روزانه
  شيوه پژوهش محور  -  2 )دانيم(مخابرات  دانشگاه صنعتي اصفهان 3164 روزانه
   -  2 )دانيم(مخابرات  دانشگاه صنعتي اميركبير 3165 روزانه

  -  2  )دانيم( مخابرات  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3166  روزانه
 رشيمخابرات پذ شيبرق گرا يدر رشته مهندس انيدانشجو

ها و  يبوده و در گواه شانيا يتخصص نهيزم "دانيم" .شوند يم
  .نخواهد شد ديدانشجو ق التحصيلي فارغمدارك 

   -  3 )دانيم(اتمخابر  دانشگاه صنعتي شريف 3167 روزانه
   -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه صنعتي شيراز 3168 روزانه
   -  2 )دانيم(مخابرات  دانشگاه علم و صنعت ايران 3169 روزانه
   -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه يزد 3170 روزانه

   -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه تبريز 3171 نوبت دوم
   -  1 )دانيم(ابراتمخ  دانشگاه تهران 3172 نوبت دوم
   -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه صنعتي اميركبير 3173 نوبت دوم
   -  1 )دانيم(مخابرات  دانشگاه صنعتي شيراز 3174 نوبت دوم

 التحصيلي فارغعنوان رشته  -بابل  يدانشگاه صنعت سيواحد پرد  -  1  )دانيم( مخابرات  دانشگاه صنعتي بابل  3175  سيپرد
  .باشد يم "برق يمهندس"

  مجموعه مهندسي برق -2303
    -  2 )ستميس(مخابرات  دانشگاه اروميه 3176 روزانه
    -  3 )ستميس(مخابرات  دانشگاه اصفهان 3177 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 )ستميس(مخابرات  دانشگاه اصفهان 3178 روزانه
  پژوهش محور  -  1 )ستميس(مخابرات  اصفهاندانشگاه  3179 روزانه
   -  5 )ستميس(مخابرات  دانشگاه بيرجند 3180 روزانه
  .باشد مي شيبدون گرا ،مخابرات -برق  يعنوان رشته مهندس  -  3 )ستميس(مخابرات ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 3181 روزانه
   -  3 )ستميس(مخابرات  دانشگاه تبريز 3182 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 )ستميس(مخابرات  دانشگاه تبريز 3183 روزانه
  .خواهد بود "برق يمهندس" ،التحصيلي فارغعنوان مدرك   -  6 )ستميس(مخابرات  دانشگاه تربيت مدرس 3184 روزانه
   -  3 )ستميس(مخابرات  دانشگاه تهران 3185 روزانه
   -  4 )ستميس(مخابرات دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 3186 روزانه
  دفترچه يدرانتها طيشرا  -  2 )ستميس(مخابرات  دانشگاه شاهد 3187 روزانه
   -  1 )ستميس(مخابرات  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3188 روزانه
   -  2 )ستميس(مخابرات  دانشگاه شهيد بهشتي 3189 روزانه

   -  6 )ستميس(مخابرات  دانشگاه شيراز 3190 وزانهر
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 )ستميس(مخابرات  دانشگاه شيراز 3191 روزانه
   -  3 )ستميس(مخابرات  دانشگاه صنعتي اصفهان 3192 روزانه
   -  3 )ستميس(مخابرات  دانشگاه صنعتي اميركبير 3193 روزانه
  .باشد مي "برق يمهندس" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  3 )ستميس(مخابرات  دانشگاه صنعتي بابل 3194 روزانه

  -  1  )ستميس( مخابرات  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3195  روزانه
 رشيمخابرات پذ شيبرق گرا يدر رشته مهندس انيدانشجو

ها و  يبوده و در گواه شانيا يتخصص نهيزم "ستميس" .شوند يم
  .نخواهد شد ديدانشجو ق التحصيلي فارغمدارك 

   -  4 )ستميس(مخابرات  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3196 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 )ستميس(مخابرات  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3197 روزانه
  و رمز ستميس يتخصص يها نهيزم  -  5 )ستميس(مخابرات  اه صنعتي شريفدانشگ 3198 روزانه
   -  9 )ستميس(مخابرات  دانشگاه صنعتي شيراز 3199 روزانه
   -  2 )ستميس(مخابرات  دانشگاه علم و صنعت ايران 3200 روزانه
   -  3 )ستميس(مخابرات  دانشگاه فردوسي مشهد 3201 روزانه
   -  13 )ستميس(ابراتمخ  دانشگاه يزد 3202 روزانه

   -  1 )ستميس(مخابرات  دانشگاه اصفهان 3203 نوبت دوم
   -  2 )ستميس(مخابرات  دانشگاه تبريز 3204 نوبت دوم
   -  1 )ستميس(مخابرات  دانشگاه تهران 3205 نوبت دوم
   -  1 )ستميس(مخابرات  دانشگاه صنعتي اصفهان 3206 نوبت دوم
   -  2 )ستميس(مخابرات  اميركبير دانشگاه صنعتي 3207 نوبت دوم
   -  2 )ستميس(مخابرات  دانشگاه صنعتي شيراز 3208 نوبت دوم
   -  1 )ستميس(مخابرات  دانشگاه فردوسي مشهد 3209 نوبت دوم

 التحصيلي فارغعنوان رشته  - بابل يدانشگاه صنعت سيواحد پرد  -  1  )ستميس( مخابرات  دانشگاه صنعتي بابل  3210  سيپرد
  .باشد مي "برق يمهندس"

  مجموعه مهندسي برق - 2304
    -  6 قدرت  دانشگاه اصفهان 3211 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 قدرت  دانشگاه اصفهان 3212 روزانه
  رتقد كيو الكترون يكيالكتر يها نيو ماش ستميس شيگرا  -  7 قدرت  دانشگاه بيرجند 3213 روزانه
  ويو درا نيماش نهيزم  -  2 قدرت  دانشگاه تبريز 3214 روزانه
  قدرت كيو الكترون ستميس  -  7 قدرت  دانشگاه تبريز 3215 روزانه
  قدرت  -  2 قدرتفناوري پيشرفته كرماندانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و 3216 روزانه
وزارت  يمانيپ اي يرسم انيفرهنگ ر شرايط برابر اولويت باد  -  4  قدرت  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3217  روزانه

  باشد ميپرورش  آموزش و

  -  1  قدرت  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3218  روزانه
ارائه قرارداد به منظور حمايت مالي ازسوي يكي  - پژوهش محور

ازسازمانها ويامراكز جهت انجام پايان نامه كاربردي توسط 
 يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با -ي استدانشجو الزام

  .باشد ميپرورش  وزارت آموزش و يمانيپاي
  قدرت يستمهايقدرت و س كيالكترون يها نهيدر زم  -  8  قدرت  دانشگاه تربيت مدرس  3219  روزانه

  .خواهد بود "برق يمهندس" ،التحصيلي فارغمدرك  عنوان
  مستضعفان اديدانشمند وبن نيوتوسعه نو قيموسسه تحق هيبورس  -  2 قدرت  دانشگاه تربيت مدرس 3220 روزانه
   -  7 قدرت  دانشگاه تهران 3221 روزانه
   -  2 قدرت  دانشگاه رازي كرمانشاه 3222 روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  37 صفحه فصل دوم
 

  مجموعه مهندسي برق -2304ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
يرش ظرفيت پذ
  توضيحات  نيمسال

  دوم  اول
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 قدرت  دانشگاه رازي كرمانشاه 3223 روزانه
   -  7 قدرت  دانشگاه زنجان 3224 روزانه
  ستميس شيگرا  -  6 قدرت  دانشگاه سمنان 3225 روزانه
  نيماش شيراگ  -  2 قدرت  دانشگاه سمنان 3226 روزانه
   -  2 قدرت دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 3227 روزانه
 طيشرا - قدرت يها ستميس و يكيالكتر يها نيماش يها شيباگرا  -  4  قدرت  دانشگاه شاهد  3228  روزانه

  دفترچه يانتهادر
   -  4 قدرت  دانشگاه شاهرود 3229 روزانه
  محور پژوهش  -  1 قدرت  دانشگاه شاهرود 3230 روزانه
   -  5 قدرت  دانشگاه شهركرد 3231 روزانه
  در زمينه سيستم و الكترونيك قدرت  -  2 قدرت دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 3232 روزانه
  در زمينه سيستم و حفاظت  -  1 قدرت دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 3233 روزانه
  در زمينه ماشين و درايو  -  1 قدرت ـ تبريزدانشگاه شهيد مدني آذربايجان 3234 روزانه
   -  1 قدرت  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3235 روزانه
   -  2 قدرت  دانشگاه شهيد بهشتي 3236 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 قدرت  دانشگاه شهيد بهشتي 3237 روزانه
   -  6 قدرت  ران اهوازدانشگاه شهيد چم 3238 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  3 قدرت  دانشگاه شهيد چمران اهواز 3239 روزانه
   -  3 قدرت  دانشگاه شيراز 3240 روزانه

  -  12  قدرت  تهرانـ  برق شهيدعباسپور ب وآدانشگاه صنعت   3241  روزانه
و در  شوند يم رشيذبرق پ يدر رشته مهندس دانشجويان

 يآنها تنها عنوان مهندس يليالتحص و فارغ يليتحص يها يگواه
  .گردد يبرق درج م

   -  2 قدرت  دانشگاه صنعتي اصفهان 3242 روزانه
   -  6 قدرت  دانشگاه صنعتي اميركبير 3243 روزانه
  ايمن از شبكه پژوهشكده: دوره تحصيل يمحل اجرا  -  1 قدرت  دانشگاه صنعتي اميركبير 3244 روزانه
  .باشد مي "برق يمهندس" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  2 قدرت  دانشگاه صنعتي بابل 3245 روزانه
  مستضعفان اديدانشمند وبن نيوتوسعه نو قيموسسه تحق هيبورس  -  3 قدرت  دانشگاه صنعتي بابل 3246 روزانه

  -  3  قدرت  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3247  روزانه
شوند و قدرت  يم رشيبرق پذ يدر رشته مهندس انيانشجود
ها و مدارك  يگواه هيدر كل .باشد مي شانيا يتخصص نهيزم

  .خواهد شد ديق "برق يمهندس"صرفاً عنوان  التحصيلي فارغ
  گرايش الكترونيك قدرت، ماشين و درايو  -  2 قدرت  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3248 روزانه
  گرايش سيستم و الكترونيك قدرت  -  2 قدرت  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3249 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 قدرت  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3250 روزانه
  پژوهش محور -قدرت  كيالكترون شيگرا  -  1 قدرت  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3251 روزانه
 يها نيقدرت و ماش كيالكترون ستم،يس يتخصص يها نهيزم  -  5  قدرت  دانشگاه صنعتي شريف  3252  روزانه

  يكيالكتر
   -  5 قدرت  دانشگاه صنعتي شيراز 3253 روزانه
   -  4 قدرت  دانشگاه علم و صنعت ايران 3254 روزانه
  )هيبورس(نداجا  رويكاركنان پا ژهيو - فقط مرد  -  1 قدرت  دانشگاه علم و صنعت ايران 3255 روزانه
   -  4 قدرت  دانشگاه فردوسي مشهد 3256 روزانه
   -  4 قدرت  دانشگاه كاشان 3257 روزانه
  هاي قدرت كنترل سيستم  -  5 قدرت  دانشگاه كردستان 3258 روزانه
   -  4 قدرت  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 3259 روزانه
   -  2 قدرت دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 3260 روزانه

   -  1 قدرت  دانشگاه اصفهان 3261 نوبت دوم
  ويو درا نيماش نهيزم  -  1 قدرت  دانشگاه تبريز 3262 نوبت دوم
  قدرت كيو الكترون ستميس  -  4 قدرت  دانشگاه تبريز 3263 نوبت دوم
   -  3 قدرت  دانشگاه تهران 3264 نوبت دوم
   -  2 قدرت  دانشگاه شاهرود 3265 نوبت دوم
   -  1 قدرت  انشگاه شهركردد 3266 نوبت دوم

  -  2  قدرت  تهرانـ  برق شهيدعباسپور ب وآدانشگاه صنعت   3267  نوبت دوم
و در  شوند يم رشيبرق پذ يدر رشته مهندس دانشجويان

 يآنها تنها عنوان مهندس يليالتحص و فارغ يليتحص يها يگواه
  .گردد يبرق درج م

   -  1 قدرت  دانشگاه صنعتي اصفهان 3268 نوبت دوم
   -  4 قدرت  دانشگاه صنعتي اميركبير 3269 نوبت دوم
   -  2 قدرت  دانشگاه صنعتي شيراز 3270 نوبت دوم
   -  2 قدرت  دانشگاه فردوسي مشهد 3271 نوبت دوم
   -  2 قدرت  دانشگاه كاشان 3272 نوبت دوم

   -  1 قدرت  دانشگاه رازي كرمانشاه 3273 سيپرد
دانشگاه سمنان  يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص ستم،يس شيگرا  -  2  قدرت  دانشگاه سمنان  3274  سيپرد

  تيظرفبر مازاد 
 -محل تحصيل پرديس دانشگاهي در سمنان ن،يماش شيگرا  -  2  قدرت  دانشگاه سمنان  3275  سيپرد

  ظرفيت مازاد بر
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 قدرت  دانشگاه شيراز 3276 سيپرد
 التحصيلي فارغعنوان رشته  - بابل يدانشگاه صنعت سيواحد پرد  -  2  تقدر  دانشگاه صنعتي بابل  3277  سيپرد

  .باشد مي "برق يمهندس"
  در شهر خرم آباد يدانشگاه سيدر پرد ليمحل تحص  -  2 قدرت  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 3278 سيپرد

  مجموعه مهندسي برق -2305
    -  2 كنترل  دانشگاه اصفهان 3279 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 كنترل  اه اصفهاندانشگ 3280 روزانه
   -  1 كنترل دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 3281 روزانه
   -  3 كنترل  دانشگاه بيرجند 3282 روزانه
   -  4 كنترل  دانشگاه تبريز 3283 روزانه
  .خواهد بود "برق يمهندس" ،التحصيلي فارغك عنوان مدر  -  8 كنترل  دانشگاه تربيت مدرس 3284 روزانه
   -  5 كنترل  دانشگاه تفرش 3285 روزانه
   -  3 كنترل  دانشگاه تهران 3286 روزانه
   -  3 كنترل  دانشگاه زنجان 3287 روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  38 صفحه فصل دوم
 

  مجموعه مهندسي برق -2305ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  ايشنام گر  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  2 كنترل  دانشگاه سمنان 3288 روزانه
   -  2 كنترل دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 3289 روزانه
   -  8 كنترل  دانشگاه شاهرود 3290 روزانه
   -  2 كنترل  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3291 روزانه
   -  3 كنترل  دانشگاه شيراز 3292 روزانه

  -  7  كنترل  تهرانـ  برق شهيدعباسپور ب وآدانشگاه صنعت   3293  روزانه
و در  شوند يم رشيبرق پذ يدر رشته مهندس دانشجويان

 يآنها تنها عنوان مهندس يليالتحص و فارغ يليتحص يها يگواه
  .گردد يبرق درج م

   -  2 كنترل  دانشگاه صنعتي اصفهان 3294 روزانه
   -  3 كنترل  دانشگاه صنعتي اميركبير 3295 روزانه
  .باشد مي "برق يمهندس" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  2 كنترل  دانشگاه صنعتي بابل 3296 روزانه
   -  5 كنترل دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3297 روزانه
   -  1 كنترل  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3298 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 كنترل  ي سهند تبريزدانشگاه صنعت 3299 روزانه
   -  3 كنترل  دانشگاه صنعتي شريف 3300 روزانه
   -  2 كنترل  دانشگاه علم و صنعت ايران 3301 روزانه
   -  3 كنترل  دانشگاه فردوسي مشهد 3302 روزانه

   -  1 كنترل  دانشگاه اصفهان 3303 نوبت دوم
   -  2 كنترل  دانشگاه تبريز 3304 نوبت دوم
   -  1 كنترل  دانشگاه تهران 3305 نوبت دوم
   -  2 كنترل  دانشگاه شاهرود 3306 نوبت دوم

  -  1  كنترل  تهرانـ  برق شهيدعباسپور ب وآدانشگاه صنعت   3307  نوبت دوم
و در  شوند يم رشيبرق پذ يدر رشته مهندس دانشجويان

 يآنها تنها عنوان مهندس يليالتحص فارغو  يليتحص يها يگواه
  .گردد يبرق درج م

   -  2 كنترل  دانشگاه صنعتي اميركبير 3308 نوبت دوم
   -  1 كنترل  دانشگاه فردوسي مشهد 3309 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 كنترل  دانشگاه شيراز 3310 سيپرد
 التحصيلي فارغعنوان رشته  -بابل  يدانشگاه صنعت سيواحد پرد  -  1  كنترل  دانشگاه صنعتي بابل  3311  سيپرد

  .باشد مي "برق يمهندس"

  مجموعه مهندسي برق -2306
  ماشين ورباتيك زمينه -عنوان رشته مهندسي برق   -  3 كيرباتونيهوش ماش  دانشگاه تهران 3312 روزانه

  -  2  كيباتر و نيهوش ماش  تهرانـ  برق شهيدعباسپور ب وآدانشگاه صنعت   3313  روزانه
دانشجويان ،يو هوش مصنوع وتريكامپ يمعمار يتخصص نهيدر زم

يليتحص يها يشوند و در گواه يم رشيبرق پذ يدر رشته مهندس
  .گردد يبرق درج م يآنها تنها عنوان مهندس يليالتحص و فارغ

  رباتيك هوش ماشين و زمينه -مهندسي برق عنوان دقيق  -  1 كيرباتونيهوش ماش  دانشگاه تهران 3314 نوبت دوم

  مجموعه مهندسي عمران -2307
    -  4 سازه  دانشگاه اروميه 3315 روزانه
    -  8 سازه  دانشگاه تبريز 3316 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 سازه  دانشگاه تبريز 3317 روزانه
وزارت  يمانيپ اي يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با  -  4  سازه  تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  3318  روزانه

  باشد ميپرورش  آموزش و

  -  1  سازه  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3319  روزانه
ارائه قرارداد به منظور حمايت مالي ازسوي يكي  - پژوهش محور

دي توسط مراكز جهت انجام پايان نامه كاربر يا سازمانها و از
 يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با -دانشجو الزامي است

  .باشد ميپرورش  وزارت آموزش و يمانياپي
   -  4 سازه  دانشگاه تربيت مدرس 3320 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 سازه  دانشگاه تربيت مدرس 3321 روزانه
   -  4 سازه  دانشگاه تهران 3322 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  2 سازه  دانشگاه خوارزمي تهران 3323 روزانه
   -  5 سازه  دانشگاه رازي كرمانشاه 3324 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 سازه  دانشگاه رازي كرمانشاه 3325 روزانه
   -  6 سازه  ندانشگاه سمنا 3326 روزانه
   -  7 سازه  دانشگاه شاهرود 3327 روزانه
  پژوهش محور  -  1 سازه  دانشگاه شاهرود 3328 روزانه
   -  7 سازه  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3329 روزانه
   -  5 سازه  دانشگاه شيراز 3330 روزانه
   -  6 سازه  دانشگاه صنعتي اصفهان 3331 روزانه
   -  3 سازه  يركبيردانشگاه صنعتي ام 3332 روزانه
   -  6 سازه  دانشگاه صنعتي بابل 3333 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  3 سازه  دانشگاه صنعتي بابل 3334 روزانه

  -  2  سازه  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3335  روزانه
 "سازه" .ندشو يم رشيپذ عمران يدر رشته مهندس انيدانشجو

ها و مدارك  يبوده و در گواه شانيا يتخصص نهيزم
  .نخواهد شد ديق يآموختگ انشد

   -  2 سازه  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3336 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 سازه  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3337 روزانه
   -  6 سازه  صنعتي شريف دانشگاه 3338 روزانه
   -  6 سازه  دانشگاه علم و صنعت ايران 3339 روزانه

  -  3  سازه  دانشگاه علم و صنعت ايران  3340  روزانه
با ضرائب  - يلير يها خط و سازه - هن آ راه يرشته مهندس عنوان
مدرك  -آهن  راه يارائه در دانشكده مهندس -سازه 
  يلير يها سازه خط و - آهن  راه يمهندس التحصيلي فارغ

   -  6 سازه  دانشگاه فردوسي مشهد 3341 روزانه
   -  1 سازه  دانشگاه قم 3342 روزانه
   -  3 سازه  دانشگاه كردستان 3343 روزانه
   -  4 سازه  دانشگاه گيالن ـ رشت 3344 روزانه
   -  3 سازه دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 3345 روزانه
   -  5 زهسا  دانشگاه مالير 3346 روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  39 صفحه فصل دوم
 

  عمرانمجموعه مهندسي  -2307ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  2 سازه دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 3347 روزانه
   -  4 سازه  دانشگاه تبريز 3348 نوبت دوم
   -  2 سازه  دانشگاه تهران 3349 نوبت دوم
   -  3 سازه  دانشگاه شاهرود 3350 نوبت دوم
   -  1 سازه  دانشگاه صنعتي اصفهان 3351 نوبت دوم
   -  3 سازه  دانشگاه فردوسي مشهد 3352 نوبت دوم
   -  4 سازه )غيرانتفاعي(دانشگاه علم و فرهنگ ـ تهران 3353 غيرانتفاعي

  هيدر شهر اروم يدانشگاه سيپرد  -  2 ازهس  دانشگاه اروميه 3354 سيپرد
  مازاد برظرفيت -محل تحصيل پرديس دانشگاهي در سمنان  -  5 سازه  دانشگاه سمنان 3355 سيپرد
  بابل يدانشگاه صنعت سيواحد پرد  -  3 سازه  دانشگاه صنعتي بابل 3356 سيپرد
 فيشر يدانشگاه صنعت -شيك رهيجز سيپرد ليمحل تحص  -  4  سازه  دانشگاه صنعتي شريف  3357  سيپرد

  .باشديم

  مجموعه مهندسي عمران -2308
  )كيژئوتكن نهيزم( يپژوهش -يآموزش وهيش  -  4 زلزلهيمهندس مهندسي زلزلهزلزله شناسي و المللي بينپژوهشگاه  3358 روزانه
  )يريخطرپذ نهيسازه و زم نهيزم( يپژوهش -يزشآمو وهيش  -  10 زلزلهيمهندس مهندسي زلزلهزلزله شناسي و المللي بينپژوهشگاه  3359 روزانه
پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي و پدافند غيرعامل  3360  روزانه

  پژوهش محور  -  10  زلزله يمهندس  اصفهان -شاخص پژوه
   -  2 زلزلهيمهندس  دانشگاه تبريز 3361 روزانه
   -  3 زلزلهيمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 3362 روزانه
   -  3 زلزلهيمهندس  دانشگاه تهران 3363 روزانه
   -  3 زلزلهيمهندس  دانشگاه سمنان 3364 روزانه
   -  2 زلزلهيمهندس دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3365 روزانه
   -  2 زلزلهيمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3366 روزانه
  .باشد مي "عمران يمهندس" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  2 زلزلهيمهندس  دانشگاه صنعتي بابل 3367 روزانه
   -  3 زلزلهيمهندس  دانشگاه صنعتي شريف 3368 روزانه
   -  6 زلزلهيمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3369 روزانه
   -  2 زلزلهيمهندس دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 3370 روزانه

   -  1 هزلزليمهندس  دانشگاه تبريز 3371 نوبت دوم
   -  1 زلزلهيمهندس  دانشگاه تهران 3372 نوبت دوم
   -  1 زلزلهيمهندس دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3373 نوبت دوم

 فيشر يدانشگاه صنعت -شيك رهيجز سيپرد ليمحل تحص  -  3  زلزله يمهندس  دانشگاه صنعتي شريف  3374  سيپرد
  .باشديم

  رانمجموعه مهندسي عم -2309
    -  2 يپخاك وكيمكان  دانشگاه اروميه 3375 روزانه
    -  3 يپخاك وكيمكان دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 3376 روزانه
    -  3 يپخاك وكيمكان ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 3377 روزانه
    -  3 يپخاك وكيمكان  دانشگاه تهران 3378 روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  2 يپخاك وكيمكان  ه خوارزمي تهراندانشگا 3379 روزانه
   -  1 يپخاك وكيمكان  دانشگاه سمنان 3380 روزانه
   -  1 يپخاك وكيمكان  دانشگاه شاهرود 3381 روزانه
   -  3 يپخاك وكيمكان  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3382 روزانه
   -  3 يپخاك وكيمكان  دانشگاه شيراز 3383 روزانه

   -  3 يپخاك وكيمكان دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3384 وزانهر
   -  2 يپخاك وكيمكان  دانشگاه صنعتي اصفهان 3385 روزانه
   -  2 يپخاك وكيمكان  دانشگاه صنعتي اميركبير 3386 روزانه
  .باشد مي "عمران يمهندس" لتحصيليا فارغعنوان رشته   -  5 يپخاك وكيمكان  دانشگاه صنعتي بابل 3387 روزانه

  -  3  يپ خاك و كيمكان  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3388  روزانه
   .شوند يم رشيپذ عمران يدر رشته مهندس انيدانشجو

ها  يبوده و در گواه شانيا يتخصص نهيزم "يخاك و پ كيمكان"
  .نخواهد شد ديق يآموختگ و مدارك دانش

   -  1 يپخاك وكيمكان  اه صنعتي سهند تبريزدانشگ 3389 روزانه
  مستضعفان اديدانشمند وبن نيوتوسعه نو قيموسسه تحق هيبورس  -  1 يپخاك وكيمكان  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3390 روزانه
   -  3 يپخاك وكيمكان  دانشگاه صنعتي شريف 3391 روزانه
   -  4 يپخاك وكيمكان  دانشگاه صنعتي شيراز 3392 روزانه

  -  1  يپ خاك و كيمكان  دانشگاه علم و صنعت ايران  3393  روزانه
با ضرائب  - يلير يها خط و سازه - آهن  راه يرشته مهندس عنوان
 -آهن  راه يارائه در دانشكده مهندس - يخاك و پ كيمكان

  يلير يها خط و سازه -آهن  راه يمهندس التحصيلي فارغمدرك 
   -  3 يپخاك وكيمكان  مشهددانشگاه فردوسي  3394 روزانه
   -  2 يپخاك وكيمكان  دانشگاه قم 3395 روزانه
   -  2 يپخاك وكيمكان دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 3396 روزانه

   -  1 يپخاك وكيمكان  دانشگاه تهران 3397 نوبت دوم
  تيزاد بر ظرفما -كرج ليمحل تحص  -  1 يپخاك وكيمكان  دانشگاه خوارزمي تهران 3398 نوبت دوم
   -  1 يپخاك وكيمكان  دانشگاه شاهرود 3399 نوبت دوم
   -  1 يپخاك وكيمكان دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3400 نوبت دوم
   -  1 يپخاك وكيمكان  دانشگاه صنعتي اصفهان 3401 نوبت دوم
   -  2 يپخاك وكيمكان  دانشگاه صنعتي شيراز 3402 نوبت دوم
   -  1 يپخاك وكيمكان  دانشگاه فردوسي مشهد 3403 نوبت دوم

  كرمان يمحل تحصيل پرديس دانشگاه  -  3 يپخاك وكيمكان  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3404 سيپرد

  مجموعه مهندسي عمران -2310
    -  5 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه تبريز 3405 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه تبريز 3406 روزانه
   -  3 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه تهران 3407 روزانه
  هيدروليك  -  1 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه رازي كرمانشاه 3408 روزانه
   -  2 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه سمنان 3409 روزانه
   -  2 يكيدروليهيهاسازه نشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهداندا 3410 روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  40 صفحه فصل دوم
 

  عمرانمجموعه مهندسي  - 2310ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  4 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه شاهرود 3411 روزانه
  پژوهش محور  -  1 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه شاهرود 3412 روزانه
   -  1 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3413 روزانه
  .باشد مي "عمران يمهندس" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  1 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه صنعتي بابل 3414 روزانه
   -  2 يكيدروليهيهاسازه  سهند تبريز دانشگاه صنعتي 3415 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3416 روزانه
   -  2 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه قم 3417 روزانه

   -  1 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه تهران 3418 نوبت دوم
   -  2 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه شاهرود 3419 نوبت دوم

منطقه آزاد ارس -واقع در شهر جلفا  زيارس دانشگاه تبر سيپرد  -  4 يكيدروليهيهاسازه  دانشگاه تبريز 3420 سيپرد

  مجموعه مهندسي عمران - 2311
    -  3 يترابرراه و  دانشگاه تربيت مدرس 3421 روزانه
    -  3 يترابرراه و  تهران دانشگاه 3422 روزانه
    -  1 يترابرراه و  دانشگاه سمنان 3423 روزانه
    -  2 يترابرراه و  دانشگاه صنعتي اميركبير 3424 روزانه
  .باشد مي "عمران يمهندس" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  1 يترابرراه و  دانشگاه صنعتي بابل 3425 روزانه
   -  4 يترابرراه و  راندانشگاه علم و صنعت اي 3426 روزانه

   -  1 يترابرراه و  دانشگاه تهران 3427 نوبت دوم
   -  3 يترابرراه و دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 3428 پيام نور

  مجموعه مهندسي عمران -2312
    -  2 ييايدريهاسازه  دانشگاه تبريز 3429 روزانه
    -  3 ييايرديهاسازه  دانشگاه تهران 3430 روزانه
  .باشد مي "عمران يمهندس" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  1 ييايدريهاسازه  دانشگاه صنعتي بابل 3431 روزانه

  -  1  ييايدر يها سازه  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3432  روزانه
زمينه  "هاي دريايي سازه" و  عمران يمهندس عنوان رشته

 قيد يآموختگ و مدارك دانشها  گواهي تخصصي بوده و در
  .نخواهد شد

   -  1 ييايدريهاسازه  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3433 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 ييايدريهاسازه  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3434 روزانه
   -  1 ييايدريهاسازه  دانشگاه قم 3435 روزانه
   -  2 ييايدريهاسازه دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 3436 روزانه

   -  1 ييايدريهاسازه  دانشگاه تبريز 3437 نوبت دوم
   -  1 ييايدريهاسازه  دانشگاه تهران 3438 نوبت دوم

  مجموعه مهندسي عمران -2313
    -  7 بآيمهندس  دانشگاه تبريز 3439 روزانه
    -  3 آبيهندسم  دانشگاه تهران 3440 روزانه
    -  2 آبيمهندس دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 3441 روزانه
    -  3 آبيمهندس  دانشگاه شيراز 3442 روزانه
    -  4 آبيمهندس دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3443 روزانه
    -  4 آبيمهندس  دانشگاه صنعتي اصفهان 3444 روزانه
    -  2 آبيمهندس  گاه صنعتي اميركبيردانش 3445 روزانه
    -  3 آبيمهندس  دانشگاه صنعتي شريف 3446 روزانه
    -  3 آبيمهندس  دانشگاه فردوسي مشهد 3447 روزانه
    -  1 آبيمهندس  دانشگاه قم 3448 روزانه

   -  1 آبيمهندس  دانشگاه تهران 3449 نوبت دوم
   -  1 آبيمهندس اسپور ـ تهراندانشگاه صنعت آب و برق شهيد عب 3450 نوبت دوم
   -  1 آبيمهندس  دانشگاه صنعتي اصفهان 3451 نوبت دوم
   -  1 آبيمهندس  دانشگاه فردوسي مشهد 3452 نوبت دوم

  مجموعه مهندسي عمران -2314
    -  3 نقلحمل ويزيربرنامه  دانشگاه تربيت مدرس 3453 روزانه
    -  3 نقلحمل ويزيربرنامه  دانشگاه صنعتي شريف 3454 روزانه
    -  5 نقلحمل ويزيربرنامه  دانشگاه علم و صنعت ايران 3455 روزانه

  مجموعه مهندسي عمران -2315
  مهندسي و مديريت ساخت گرايش مهندسي عمران عنوان رشته  -  3 ساختتيريمد  دانشگاه تهران 3456 روزانه
   -  2 ساختتيريمد  دانشگاه سمنان 3457 روزانه
   -  2 ساختتيريمد  دانشگاه صنعتي اميركبير 3458 روزانه
  پژوهشكده تكنولوژي دوام بتن: محل اجراء دوره تحصيل  -  1 ساختتيريمد  دانشگاه صنعتي اميركبير 3459 روزانه
  .باشد مي "عمران يمهندس" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  1 ساختتيريمد  دانشگاه صنعتي بابل 3460 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 ساختتيريمد  انشگاه صنعتي بابلد 3461 روزانه
   -  2 ساختتيريمد  دانشگاه علم و صنعت ايران 3462 روزانه

 ندسي و مديريت ساخت مهندسي عمران گرايش مه عنوان رشته  -  1 ساختتيريمد  دانشگاه تهران 3463 نوبت دوم

  مهندسي عمران مجموعه - 2316
    -  4 ستيزطيمح  دانشگاه شيراز 3464 روزانه
  ستيز طيرشته مهندسي مح  -  2 ستيزطيمح  دانشگاه صنعتي اميركبير 3465 روزانه
  پژوهشكده محيط زيست: دوره تحصيل يمحل اجرا  -  1 ستيزطيمح  دانشگاه صنعتي اميركبير 3466 روزانه
  .باشد مي "عمران يمهندس" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  2 ستيزطيمح  دانشگاه صنعتي بابل 3467 روزانه

  -  3  ستيز طيمح  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3468  روزانه
 طيمح" .شوند يم رشيپذ عمران يدر رشته مهندس انيدانشجو

ها و مدارك  يبوده و در گواه شانيا يتخصص نهيزم "ستيز
  .نخواهد شد ديق يآموختگ دانش

 ستيز طيمح يتخصص نهيعمران زم يعنوان رشته مهندس  -  2  ستيز طيمح  دانشگاه صنعتي شريف  3469  هروزان
  .باشديم



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  41 صفحه فصل دوم
 

  نقشه برداريـ  مهندسي عمران - 2317
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  3 يژئودز  دانشگاه تهران 3470 روزانه

  -  2  يژئودز  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3471  روزانه
 رشيپذ ينقشه بردار - عمران  يدر رشته مهندس انيمتقاض

بوده و در  انيدانشجو يتخصص نهيزم "يژئودز" .شوند يم
  .نخواهد شد ديق يآموختگ ها و مدارك دانش يگواه

   -  1 يژئودز  هراندانشگاه ت 3472 نوبت دوم

  نقشه برداريـ  مهندسي عمران -2318
    -  3 يفتوگرامتر  دانشگاه تهران 3473 روزانه

  -  1  يفتوگرامتر  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3474  روزانه
 رشيپذ ينقشه بردار - عمران  يدر رشته مهندس انيمتقاض

در  بوده و انيدانشجو يتخصص نهيزم "يفتوگرامتر" .شوند يم
  .نخواهد شد ديق يآموختگ ها و مدارك دانش يگواه

   -  1 يفتوگرامتر  دانشگاه تهران 3475 نوبت دوم

  نقشه برداريـ  مهندسي عمران -2319
    -  3 دورسنجش از  دانشگاه تهران 3476 روزانه

  -  1  دور سنجش از  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3477  روزانه
 رشيپذ ينقشه بردار -عمران  يدسدر رشته مهن انيدانشجو

بوده و در  شانيا يتخصص نهيزم "سنجش از دور" .شوند يم
  .نخواهد شد ديق يآموختگ ها و مدارك دانش يگواه

   -  1 دورسنجش از  دانشگاه تهران 3478 نوبت دوم

  نقشه برداريـ  مهندسي عمران - 2320
  )GIS( ياطالعات مكان ستميس شيعنوان گرا  -  3 )GIS(يياياطالعات جغرافستميس  دانشگاه تهران 3479 روزانه

  -  GIS(  2(يياياطالعات جغراف ستميس  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3480  روزانه
 رشيپذ ينقشه بردار -عمران  يدر رشته مهندس انيدانشجو

ها و  يبوده و در گواه شانيا يتخصص نهيزم "GIS" .شوند يم
  .نخواهد شد ديق يآموختگ مدارك دانش

  )GIS( ياطالعات مكان ستميس شيعنوان گرا  -  1 )GIS(يياياطالعات جغرافستميس  دانشگاه تهران 3481 نوبت دوم

  -  GIS(  1(يياياطالعات جغراف ستميس  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3482  نوبت دوم
 رشيپذ ينقشه بردار -عمران  يدر رشته مهندس انيدانشجو

ها و  يبوده و در گواه شانيا يتخصص نهيزم "GIS" .شوند يم
  .نخواهد شد ديق يآموختگ مدارك دانش

  مجموعه مهندسي مكانيك -2321
    -  4 ديتولساخت و  دانشگاه تبريز 3483 روزانه
  مستضعفان اديدانشمند وبن نيوتوسعه نو قيموسسه تحق هيبورس  -  1 ديتولساخت و  دانشگاه تبريز 3484 روزانه
وزارت  يمانيپ اي يرسم انيدر شرايط برابر اولويت بافرهنگ  -  4  ديتول ساخت و  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3485  روزانه

  باشد پرورش مي آموزش و

  -  1  ديتول ساخت و  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3486  روزانه
ارائه قرارداد به منظور حمايت مالي ازسوي يكي  - پژوهش محور

ازسازمانها ويامراكز جهت انجام پايان نامه كاربردي توسط 
 يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با -دانشجو الزامي است

  .باشد پرورش مي وزارت آموزش و يمانيپاي
   -  9 ديتولساخت و  دانشگاه تربيت مدرس 3487 روزانه
  مستضعفان اديدانشمند وبن نيوتوسعه نو قيموسسه تحق هيبورس  -  2 ديتولساخت و  دانشگاه تربيت مدرس 3488 روزانه
   -  3 ديتولساخت و  دانشگاه تهران 3489 روزانه
   -  2 ديتولساخت و  دانشگاه صنعتي اصفهان 3490 روزانه
  رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش  -  4 ديتولساخت و  دانشگاه صنعتي اميركبير 3491 روزانه
   -  3 ديتولساخت و  بابلدانشگاه صنعتي  3492 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 ديتولساخت و  دانشگاه صنعتي بابل 3493 روزانه

  -  1  ديتول ساخت و  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3494  روزانه
خواهند شد و  رفتهيپذ كيمكان يدر رشته مهندس انيدانشجو

ها  يدر گواه بوده و انيدانشجو يتخصص نهيزم "ديلساخت و تو"
 "كيمكان يمهندس"صرفاٌ عنوان شانيا يآموختگ و مدارك دانش

  .خواهد شد ديق
   -  2 ديتولساخت و  دانشگاه علم و صنعت ايران 3495 روزانه

   -  3 ديتولساخت و  دانشگاه تبريز 3496 نوبت دوم
   -  2 ديتولساخت و  دانشگاه تهران 3497 نوبت دوم
  رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش  -  3 ديتولساخت و  دانشگاه صنعتي اميركبير 3498 نوبت دوم

  بابل يدانشگاه صنعت سيواحد پرد  -  2 ديتولساخت و  دانشگاه صنعتي بابل 3499 سيپرد

  مجموعه مهندسي مكانيك -2322
 كيزمينه مكان(عنوان رشته مهندسي مكانيك طراحي كاربردي   -  6 )جامدات كيامنيد( يكاربرد يطراح  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  3500  روزانه

  )جامدات
زمينه ديناميك (طراحي كاربردي -عنوان رشته مهندسي مكانيك   -  5 )جامدات كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه بيرجند  3501  روزانه

  )جامدات
 كيزمينه مكان( طراحي كاربردي -رشته مهندسي مكانيك  عنوان  -  5 )مداتجا كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه تبريز  3502  روزانه

  )جامدات
وزارت  يمانياپي يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با  -  4 )جامدات كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  3503  روزانه

  باشد آموزش وپرورش مي

  -  1 )جامدات كيناميد(ي كاربرد يطراح  يت دبير شهيد رجايي تهراندانشگاه ترب  3504  روزانه
ارائه قرارداد به منظور حمايت مالي ازسوي يكي  - پژوهش محور

مراكز جهت انجام پايان نامه كاربردي توسط  يا سازمانها و از
 يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با -دانشجو الزامي است

  .باشد رورش ميپ وزارت آموزش و يمانيپاي
  .است يكاربرد يطراح - كيمكان يرشته مهندس عنوان  -  4 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه تربيت مدرس 3505 روزانه
  جامدات كيمكان شيرشته مهندسي طراحي كاربردي گرا  -  3 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه تهران 3506 روزانه
  عنوان رشته نانو فناوري گرايش مهندسي مكانيك  -  3 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  هراندانشگاه ت 3507 روزانه
   -  4 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه رازي كرمانشاه 3508 روزانه
  ارتعاشات / كيناميد/تنش  ليتحل: هاي زمينه  -  5 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه زنجان 3509 روزانه
   -  6 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه سمنان 3510 روزانه
   -  3 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه شاهرود 3511 روزانه
   -  2 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه شهركرد 3512 روزانه
   -  5 )داتجامكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه شهيد چمران اهواز 3513 روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  42 صفحه فصل دوم
 

  كانيكمهندسي ممجموعه  -2322ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  )جامدات كيمنايد( يكاربرد يطراح -كيمكان يمهندس  -  2 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه شيراز 3514 روزانه
   -  2 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3515 روزانه
  گرايش مكانيك جامدات  -  3 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي اصفهان 3516 روزانه
  رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش  -  2 )اتجامدكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي اميركبير 3517 روزانه
  هاي نو پژوهشكده فناوري: دوره تحصيل يمحل اجرا  -  1 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي اميركبير 3518 روزانه
 "يكاربرد يراحط -كيمكان" التحصيلي فارغعنوان رشته   -  1 )جامدات كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه صنعتي بابل  3519  روزانه

  باشدمي

  -  3 )جامدات كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3520  روزانه
نهيزم .خواهند شد رشيپذ كيمكان يدر رشته مهندس انيدانشجو
 بوده و ")جامدات كيمكان( يكاربرد يطراح" شانيا يتخصص
 يمهندسصرفاً عنوان  يموختگآ ها و مدارك دانش يدر گواه

  .خواهد شد ديق كيمكان
   -  5 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3521 روزانه
   -  4 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي شريف 3522 روزانه
   -  1 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي شيراز 3523 روزانه
  جامدات كيزمينه مكان  -  6 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  گاه علم و صنعت ايراندانش 3524 روزانه
   -  9 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه فردوسي مشهد 3525 روزانه
  گرايش طراحي كاربردي  -  4 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه كاشان 3526 روزانه
  عنوان رشته مهندسي مكانيك   -  5 )جامدات كيناميد(ي كاربرد يطراح  رشتدانشگاه گيالن ـ   3527  روزانه

  باشد مي) ديناميك جامدات(طراحي كاربردي زمينه  شيگرا
  يكاربرد يعنوان رشته طراح  -  4 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه ياسوج 3528 روزانه
  عنوان رشته مهندسي مكانيك   -  4 )تجامدا كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه يزد  3529  روزانه

  ) ديناميك جامدات( طراحي كاربردي زمينه شيگرا
 كيمكان نهيزم( يكاربرد يطراح كيمكان يعنوان رشته مهندس  -  3 )جامدات كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه تبريز  3530  نوبت دوم

  )جامدات
 كيمكان شيعنوان رشته مهندسي مكانيك طراحي كاربردي گرا  -  1 )مداتجا كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه تهران  3531  نوبت دوم

  جامدات
  وري گرايش مهندسي مكانيكعنوان رشته و گرايش نانوفنا  -  1 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه تهران 3532 نوبت دوم
   -  1 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه شاهرود 3533 نوبت دوم
  رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش  -  3 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي اميركبير 3534 ومنوبت د

   -  2 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه فردوسي مشهد 3535 نوبت دوم
  گرايش طراحي كاربردي  -  1 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه كاشان 3536 نوبت دوم

 التحصيلي فارغعنوان رشته -بابل  يدانشگاه صنعت سيواحد پرد  -  2 )جامدات كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه صنعتي بابل  3537  سيپرد
  .باشد مي "يكاربرد يطراح -كيمكان يمهندس"

   فيشر يه صنعتدانشگا -شيك رهيجز سيپرد ليمحل تحص  -  2 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي شريف 3538 سيپرد

  -  3 )جامدات كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه گيالن ـ رشت  3539  سيپرد
طراحي كاربردي زمينه  شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا

دانشگاه  سيپرد ليمحل تحص -باشد  مي) ديناميك جامدات(
  يواقع در انزل

   -  2 )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه ياسوج 3540 سيپرد

  مجموعه مهندسي مكانيك -2323
كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  3541  روزانه

    -  2 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه تبريز  3542  روزانه
زمينه ( طراحي كاربردي شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا  -  6 )ارتعاشاتو

  )رل وارتعاشاتكنت- ديناميك 
كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه تربيت مدرس  3543  روزانه

  .است يكاربرد يطراح - كيمكان يرشته مهندس عنوان  -  4 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه تهران  3544  روزانه
  لكنتر كيناميد شيرشته مهندسي طراحي كاربردي گرا  -  3 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه خليج فارس بوشهر  3545  روزانه
    -  3 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه سمنان  3546  روزانه
 :هاي طراحي كاربردي زمينه -عنوان رشته مهندسي مكانيك   -  2 )ارتعاشاتو

  باشد  ارتعاشات مي كنترل و- ديناميك 
كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه شاهرود  3547  روزانه

    -  1 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه شهيد چمران اهواز  3548  روزانه
  يو كاربرد يزمينه طراح  -  5 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه شيراز  3549  روزانه
)وارتعاشات كنترل -كيناميد( يكاربرد يطراح كيمكان يمهندس  -  2 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  3550  روزانه
    -  2 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي اصفهان  3551  روزانه
  رتعاشاتكنترل وا -گرايش ديناميك  -  5 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي اميركبير  3552  روزانه
  رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش  -  3 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي بابل  3553  روزانه
  باشد مي يكاربرد يطراح - كيمكان التحصيلي فارغعنوان رشته   -  2 )ارتعاشاتو

كنترل  -  كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3554  روزانه
  -  3  )ارتعاشات و

نهيزم .خواهند شد رشيپذ كيمكان يدر رشته مهندس انيدانشجو
 ")وارتعاشات كنترل كيناميد( يكاربرد يطراح" شانيا يتخصص
 صرفاً عنوان يآموختگ ها و مدارك دانش يدر گواه بوده و
  .خواهد شد ديق كيمكان يمهندس

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي شريف  3555  روزانه
    -  4 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه علم و صنعت ايران  3556  روزانه
طراحي كاربردي  شيگراـ  عنوان رشته مهندسي مكانيك  -  8 )ارتعاشاتو

  ) كنترل وارتعاشات - ميك دينا( :هاي زمينه
كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه علم و صنعت ايران  3557  روزانه

  )هيبورس(نداجا  وريكاركنان پا ژهيو - فقط مرد  -  1 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه گيالن ـ رشت  3558  روزانه
طراحي كاربردي  شيگراـ  عنوان رشته مهندسي مكانيك  -  4 )ارتعاشاتو

  باشد مي) ارتعاشات كنترل و- ديناميك ( :هاي زمينه
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)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  43 صفحه فصل دوم
 

  كانيكمهندسي ممجموعه  -2323ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

كنترل -كيناميد(يدكاربريطراح  دانشگاه يزد  3559  روزانه
 طراحي كاربردي شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا  -  2 )ارتعاشاتو

  )ارتعاشات كنترل و-ديناميك (
كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه تبريز  3560  نوبت دوم

زمينه ( طراحي كاربردي شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا  -  3 )ارتعاشاتو
  )تعاشاتار كنترل و- ديناميك 

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه تهران  3561  نوبت دوم
  كنترل كيناميد شيرشته مهندسي طراحي كاربردي گرا  -  1 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه شاهرود  3562  نوبت دوم
    -  1 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يردكاربيطراح  دانشگاه صنعتي اميركبير  3563  نوبت دوم
  رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش  -  1 )ارتعاشاتو

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه سمنان  3564  سيپرد
محل تحصيل - طراحي كاربردي - عنوان رشته مهندسي مكانيك  -  4 )ارتعاشاتو

  ظرفيت مازاد بر -پرديس دانشگاهي در سمنان
كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  بابلدانشگاه صنعتي   3565  سيپرد

 التحصيلي فارغعنوان رشته  - بابل يدانشگاه صنعت سيواحد پرد  -  2 )ارتعاشاتو
  .باشد مي "يكاربرد يطراح-كيمكان يمهندس"

كنترل -كيناميد(يكاربرديطراح  دانشگاه صنعتي شريف  3566  سيپرد
 فيشر يگاه صنعتدانش -شيك رهيجز سيپرد ليمحل تحص  -  2 )ارتعاشاتو

  .باشديم

كنترل  -  كيناميد(ي كاربرد يطراح  دانشگاه گيالن ـ رشت  3567  سيپرد
  -  4  )ارتعاشات و

طراحي كاربردي  شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا
محل  -باشد  مي) ارتعاشات كنترل و- ديناميك ( :هاي زمينه
  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليتحص

  مكانيكمجموعه مهندسي  -2324
    -  4 يانرژليتبد  دانشگاه اروميه 3568 روزانه
    -  2 يانرژليتبد دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 3569 روزانه
    -  6 يانرژليتبد  دانشگاه بيرجند 3570 روزانه
    -  8 يانرژليتبد  دانشگاه تبريز 3571 روزانه
    -  4 يانرژليتبد  دانشگاه تربيت مدرس 3572 روزانه
    -  3 يانرژليتبد  دانشگاه تهران 3573 روزانه
  هاي آبي عنوان رشته مهندسي مكانيك زمينه ماشين  -  3 يانرژليتبد  دانشگاه تهران 3574 روزانه
  تبديل انرژي  -  2 يانرژليتبد دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 3575 روزانه
   -  3 يانرژليتبد  دانشگاه رازي كرمانشاه 3576 روزانه
   -  3 يانرژليتبد  دانشگاه سمنان 3577 روزانه
   -  4 يانرژليتبد دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 3578 روزانه
   -  4 يانرژليتبد  دانشگاه شاهرود 3579 روزانه
  پژوهش محور  -  1 يانرژليتبد  دانشگاه شاهرود 3580 روزانه
   -  3 يانرژليتبد  دانشگاه شهركرد 3581 روزانه
   -  5 يانرژليتبد  دانشگاه شهيد چمران اهواز 3582 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 يانرژليتبد  دانشگاه شهيد چمران اهواز 3583 روزانه
   -  9 يانرژليتبد  دانشگاه شيراز 3584 روزانه
   -  3 يانرژليتبد دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3585 روزانه
   -  2 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي اروميه 3586 روزانه
   -  4 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي اصفهان 3587 روزانه
  رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش  -  5 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي اميركبير 3588 روزانه
  پژوهشكده انرژي: دوره تحصيل يرامحل اج  -  1 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي اميركبير 3589 روزانه
   -  3 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي بابل 3590 روزانه

  -  4  يانرژ ليتبد  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3591  روزانه
نهيزم. خواهند شد رشيپذ كيمكان يدر رشته مهندس انيدانشجو
ها و مدارك  يبوده و در گواه "يانرژ ليتبد" شانيا يتخصص
 .خواهد شد ديق "كيمكان يمهندس"صرفاً عنوان  يآموختگ دانش

   -  6 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي شريف 3592 روزانه
   -  2 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي شيراز 3593 روزانه
   -  6 يانرژليتبد  دانشگاه علم و صنعت ايران 3594 روزانه
  )هيبورس(نداجا  وريكاركنان پا ژهيو- فقط مرد  -  1 يانرژليتبد  دانشگاه علم و صنعت ايران 3595 روزانه
   -  9 يانرژليتبد  دانشگاه فردوسي مشهد 3596 روزانه
   -  5 يانرژليتبد  دانشگاه كاشان 3597 روزانه
   -  5 يانرژليتبد  دانشگاه گيالن ـ رشت 3598 روزانه
   -  3 يانرژليتبد دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 3599 روزانه
   -  4 يانرژليتبد  دانشگاه يزد 3600 روزانه

   -  4 يانرژليتبد  دانشگاه تبريز 3601 نوبت دوم
   -  1 يانرژليتبد  دانشگاه تهران 3602 نوبت دوم
  هاي آبي  عنوان رشته مهندسي مكانيك زمينه ماشين  -  1 يانرژليتبد  دانشگاه تهران 3603 نوبت دوم
   -  1 يانرژليتبد  دانشگاه شاهرود 3604 نوبت دوم
   -  1 يانرژليتبد  دانشگاه شهركرد 3605 نوبت دوم
   -  1 يانرژليتبد دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3606 نوبت دوم
  رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش  -  1 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي اميركبير 3607 نوبت دوم
  پژوهشكده انرژي: محل اجراء دوره تحصيل  -  1 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي اميركبير 3608 نوبت دوم
   -  1 يانرژليتبد  دانشگاه صنعتي شيراز 3609 نوبت دوم
   -  2 يانرژليتبد  دانشگاه فردوسي مشهد 3610 نوبت دوم
   -  2 يانرژليتبد  دانشگاه كاشان 3611 نوبت دوم

  هير شهر ارومد يدانشگاه سيپرد  -  2 يانرژليتبد  دانشگاه اروميه 3612 سيپرد
   -  1 يانرژليتبد  دانشگاه رازي كرمانشاه 3613 سيپرد
 فيشر يدانشگاه صنعت -شيك رهيجز سيپرد ليمحل تحص  -  3  يانرژ ليتبد  دانشگاه صنعتي شريف  3614  سيپرد

  .باشديم
  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  4 يانرژليتبد  دانشگاه گيالن ـ رشت 3615 سيپرد
  قشم يدانشگاه سيپرد: ليمحل تحص  -  3 يانرژليتبد دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 3616 سيپرد

  مجموعه مهندسي مكانيك -2325
ـ قيتعليستمهايسـخودرويمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران  3617  روزانه

 التحصيلي فارغمدرك  -خودرو  يارائه در دانشكده مهندس  -  2 فرمانترمز و
  روخود يمهندس
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)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  44 صفحه فصل دوم
 

  كانيكمهندسي ممجموعه  -2325ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

ـ قيتعليستمهايسـخودرويمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران  3618  نوبت دوم
 التحصيلي فارغمدرك  -خودرو  يده مهندسارائه در دانشك  -  1 فرمانترمز و

  خودرو يمهندس

  مجموعه مهندسي مكانيك -2326
    -  1 محركهيقواـخودرويمهندس  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3619 روزانه
التحصيلي  مدرك فارغ -خودرو  يارائه در دانشكده مهندس  -  2 محركهيقواـخودرويمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3620 روزانه

  -  1 محركهيقواـخودرويمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3621 نوبت دوم  خودرو يمهندس

  مجموعه مهندسي مكانيك -2327
التحصيلي  مدرك فارغ -خودرو  يارائه در دانشكده مهندس  -  2 سازه و بدنهـخودرويمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3622 روزانه

  -  1 سازه و بدنهـخودرويمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3623 بت دومنو  خودرو يمهندس

  مجموعه مهندسي مكانيك -2328
 -باشد مي كيومكانيزمينه ب كيمكان يبا عنوان مهندس رشيپذ  -  2  )كيومكانيب( يپزشك يمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران  3624  روزانه

  كيارائه در دانشكده مكان

  هندسي مكانيكمجموعه م -2329
 التحصيلي فارغمدرك  -آهن راه يارائه در دانشكده مهندس  -  4  )يلير ينهايماش( هنآراه  يمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران  3625  روزانه

  يلير يها نيماش - آهن  راه يمهندس

  مهندسي دريا -2330
    -  10 ايدريمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3626 روزانه
    -  2 ايدريمهندس  نشگاه صنعتي شريفدا 3627 روزانه

    -  3 ايدريمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3628 نوبت دوم
 فيشر يدانشگاه صنعت -شيك رهيجز سيپرد ليمحل تحص  -  1  ايدر يمهندس  دانشگاه صنعتي شريف  3629  سيپرد

  .باشديم

  فضاـ  مهندسي هوا -2331
: ليمحل تحص. صنعتي شريف با همكاري دانشگاههاي اميركبير و  -  1  كيمنايئرودآ  پژوهشگاه فضايي ايران  3630  روزانه

  .باشد ميفاقد خوابگاه . يفضانورد يها تهران، پژوهشكده سامانه
   -  2 كيناميئرودآ  دانشگاه تربيت مدرس 3631 روزانه
  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  -  3 كيناميئرودآ  دانشگاه تهران 3632 روزانه
   -  4 كيناميئرودآ  دانشگاه شيراز 3633 روزانه
التحصيل دانشجويان اين رشته با عنوان كلي مهندسي هوافضا فارغ  -  2  كيناميئرودآ  دانشگاه صنعتي اميركبير  3634  روزانه

  .شوندمي
   -  3 كيناميئرودآ  دانشگاه صنعتي شريف 3635 روزانه
  ا عنوان كلي مهندسي هوا فضاب  -  2 كيناميئرودآ  دانشگاه فردوسي مشهد 3636 روزانه

  تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين محل  -  1 كيناميئرودآ  دانشگاه تهران 3637 نوبت دوم
التحصيل دانشجويان اين رشته با عنوان كلي مهندسي هوافضا فارغ  -  1  كيناميئرودآ  دانشگاه صنعتي اميركبير  3638  نوبت دوم

  .شوندمي
  با عنوان كلي مهندسي هوا فضا  -  1 كيناميئرودآ  سي مشهددانشگاه فردو 3639 نوبت دوم

  فضاـ  مهندسي هوا -2332
    -  2 )شرانشيپ(يبرندگجلو  دانشگاه تربيت مدرس 3640 روزانه
  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين  -  3 )شرانشيپ(يبرندگجلو  دانشگاه تهران 3641 روزانه
   -  4 )شرانشيپ(يبرندگجلو  دانشگاه صنعتي شريف 3642 روزانه

  تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين محل  -  1 )شرانشيپ(يبرندگجلو  دانشگاه تهران 3643 نوبت دوم
   -  1 )شرانشيپ(يبرندگجلو  دانشگاه صنعتي اميركبير 3644 نوبت دوم

  فضاـ  مهندسي هوا -2333
  -  1  ييهوا يها سازه  پژوهشگاه فضايي ايران  3645  روزانه

محل ـ  صنعتي شريف هاي اميركبير و كاري دانشگاهبا هم
 پژوهشكده. يفضانورد يها تهران، پژوهشكده سامانه: ليتحص

  .باشد يفاقد خوابگاه م
   -  2 ييهوايهاسازه  دانشگاه تربيت مدرس 3646 روزانه
  سازه  -عنوان رشته مهندسي هوا و فضا   -  3  ييهوا يها سازه  دانشگاه تهران  3647  روزانه

  ل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوينمح
  ييهوافضا يها سازه يطراح -عنوان رشته مهندسي هوا و فضا   -  3  ييهوا يها سازه  دانشگاه تهران  3648  روزانه

  تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين محل
التحصيل هندسي هوافضا فارغدانشجويان اين رشته با عنوان كلي م  -  2  ييهوا يها سازه  دانشگاه صنعتي اميركبير  3649  روزانه

  .شوندمي
   -  4 ييهوايهاسازه  دانشگاه صنعتي شريف 3650 روزانه
  با عنوان كلي مهندسي هوا فضا  -  2 ييهوايهاسازه  دانشگاه فردوسي مشهد 3651 روزانه

  سازه  -رشته مهندسي هوا و فضا  عنوان  -  2  ييهوا يها سازه  دانشگاه تهران  3652  نوبت دوم
  حصيل دانشكده علوم و فنون نوينت محل

يي ـ هوافضا يها سازه يطراح -رشته مهندسي هوا و فضا  عنوان  -  1  ييهوا يها سازه  دانشگاه تهران  3653  نوبت دوم
  تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين محل

التحصيل ي مهندسي هوافضا فارغدانشجويان اين رشته با عنوان كل  -  1  ييهوا يها سازه  دانشگاه صنعتي اميركبير  3654  نوبت دوم
  .شوندمي

  فضاـ  مهندسي هوا -2334
: ليمحل تحص. صنعتي شريف هاي اميركبير و با همكاري دانشگاه  -  1  كنترل ماهواره و پرواز كيمكان  پژوهشگاه فضايي ايران  3655  روزانه

  .باشد ميفاقد خوابگاه . يفضانورد يها تهران، پژوهشكده سامانه
  .باشد پرواز و كنترل مي كيناميد - هوافضا يعنوان رشته مهندس  -  2 كنترل ماهوارهوپروازكيمكان  دانشگاه تربيت مدرس 3656 روزانه
  پرواز و كنترل  كيناميد -عنوان رشته مهندسي هوا و فضا   -  3  كنترل ماهواره و پرواز كيمكان  دانشگاه تهران  3657  روزانه

  نتحصيل دانشكده علوم و فنون نوي محل
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  هوا ـ فضامهندسي  -2334ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  -  2  كنترل ماهواره و پرواز كيمكان  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3658  روزانه
 نهيزم. خواهند شد رشيوافضا پذه يدر رشته مهندس انيدانشجو
ها و  يبوده و در گواه "و كنترل پرواز كيناميد" شانيا يتخصص

 ديق "هوافضا يمهندس"صرفاً عنوان  يآموختگ مدارك دانش
  .خواهد شد

   -  4 كنترل ماهوارهوپروازكيمكان  دانشگاه صنعتي شريف 3659 روزانه
 محل. پرواز و كنترل كيناميد -عنوان رشته مهندسي هوا و فضا   -  1  كنترل ماهواره و پرواز كيمكان  دانشگاه تهران  3660  نوبت دوم

  تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
التحصيل دانشجويان اين رشته با عنوان كلي مهندسي هوافضا فارغ  -  1  كنترل ماهواره و پرواز كيمكان  دانشگاه صنعتي اميركبير  3661  نوبت دوم

  .شوندمي

  دسي معدنمهن -2335
  مهندسي معدن اكتشاف معدن رشته عنوان  -  3 اكتشاف  دانشگاه تهران 3662 روزانه
   -  4 اكتشاف  دانشگاه شاهرود 3663 روزانه
  پژوهش محور  -  1 اكتشاف  دانشگاه شاهرود 3664 روزانه
   -  2 اكتشاف  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3665 روزانه
   -  5 كتشافا  دانشگاه صنعتي اصفهان 3666 روزانه
  شيوه پژوهش محور  -  2 اكتشاف  دانشگاه صنعتي اصفهان 3667 روزانه
   -  3 اكتشاف  دانشگاه صنعتي اميركبير 3668 روزانه
   -  2 اكتشاف  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3669 روزانه
  مستضعفان اديبن ند ودانشم نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 اكتشاف  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3670 روزانه
   -  1 اكتشاف  دانشگاه كاشان 3671 روزانه

  عنوان رشته مهندسي معدن اكتشاف معدن  -  1 اكتشاف  دانشگاه تهران 3672 نوبت دوم
   -  2 اكتشاف  دانشگاه شاهرود 3673 نوبت دوم
   -  2 اكتشاف  دانشگاه صنعتي اصفهان 3674 نوبت دوم
   -  2 اكتشاف  ركبيردانشگاه صنعتي امي 3675 نوبت دوم

  مهندسي معدن - 2336
    -  3 استخراج  دانشگاه تربيت مدرس 3676 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 استخراج  دانشگاه تربيت مدرس 3677 روزانه
   -  4 استخراج  دانشگاه شاهرود 3678 روزانه
   -  2 استخراج  رماندانشگاه شهيد باهنر ك 3679 روزانه
   -  1 استخراج  دانشگاه صنعتي اصفهان 3680 روزانه
   -  3 استخراج  دانشگاه صنعتي اميركبير 3681 روزانه
   -  1 استخراج  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3682 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 استخراج  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3683 روزانه
  فقط مرد  -  1 استخراج  دانشگاه كاشان 3684 روزانه

   -  2 استخراج  دانشگاه شاهرود 3685 نوبت دوم
   -  2 استخراج  دانشگاه صنعتي اميركبير 3686 نوبت دوم

  مهندسي معدن - 2337
    -  4 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه تربيت مدرس 3687 روزانه
    -  3 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه تهران 3688 روزانه
    -  1 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه شاهرود 3689 روزانه
  گرايش فرآوري مواد  -  1 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3690 روزانه
   -  1 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه صنعتي اصفهان 3691 روزانه
  شيوه پژوهش محور  -  1 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه صنعتي اصفهان 3692 روزانه
   -  1 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه صنعتي اميركبير 3693 روزانه
   -  2 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3694 روزانه
  تضعفانمس اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3695 روزانه
   -  3 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه يزد 3696 روزانه

   -  1 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه تهران 3697 نوبت دوم
   -  1 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه شاهرود 3698 نوبت دوم
   -  2 يمعدنمواديورآفر  دانشگاه صنعتي اميركبير 3699 نوبت دوم

  مهندسي معدن -2338
    -  3 سنگكيمكان  گاه تربيت مدرسدانش 3700 روزانه
    -  3 سنگكيمكان  دانشگاه تهران 3701 روزانه
    -  4 سنگكيمكان  دانشگاه شاهرود 3702 روزانه
  پژوهش محور  -  1 سنگكيمكان  دانشگاه شاهرود 3703 روزانه
   -  4 سنگكيمكان  دانشگاه صنعتي اصفهان 3704 روزانه
   -  1 سنگكيمكان  ردانشگاه صنعتي اميركبي 3705 روزانه

   -  1 سنگكيمكان  دانشگاه تهران 3706 نوبت دوم
   -  2 سنگكيمكان  دانشگاه شاهرود 3707 نوبت دوم
   -  2 سنگكيمكان  دانشگاه صنعتي اصفهان 3708 نوبت دوم
   -  2 سنگكيمكان  دانشگاه صنعتي اميركبير 3709 نوبت دوم

  مهندسي پليمر -2339
  داراي امكانات خوابگاه - پژوهش محور  -  17 مريپلعيصنا پليمر و پتروشيميپژوهشگاه  3710 روزانه
   -  9 مريپلعيصنا  دانشگاه تربيت مدرس 3711 روزانه
  بدون گرايش عنوان رشته مهندسي پليمر  -  3 مريپلعيصنا  دانشگاه تهران 3712 روزانه
   -  3 مريپلعيصنا  دانشگاه صنعتي اصفهان 3713 روزانه
   -  6 مريپلعيصنا  دانشگاه صنعتي اميركبير 3714 روزانه
  عنوان رشته نانوتكنولوژي  -  2 مريپلعيصنا  دانشگاه صنعتي اميركبير 3715 روزانه
   -  2 مريپلعيصنا  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3716 روزانه
  پژوهش محور  -  1 مريپلعيصنا  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3717 روزانه

  مهندسي پليمر بدون گرايشعنوان رشته   -  1 مريپلعيصنا  نشگاه تهراندا 3718 نوبت دوم
   -  1 مريپلعيصنا  دانشگاه صنعتي اصفهان 3719 نوبت دوم
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  پليمرمهندسي  -2339ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  5 مريپلعيصنا  دانشگاه صنعتي اميركبير 3720 نوبت دوم
   -  2 مريپلعيصنا  دانشگاه صنعتي اميركبير 3721 نوبت دوم
  عنوان رشته نانوتكنولوژي  -  1 مريپلعيصنا  دانشگاه صنعتي اميركبير 3722 نوبت دوم

  مهندسي پليمر - 2340
  پژوهش محور  -  1 ونيزاسيمريپليندهايآفر هرانمؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ ـ ت 3723 روزانه

  مهندسي پليمر -2341
    -  5 رنگعيصنا  دانشگاه صنعتي اميركبير 3724 روزانه
  پژوهشكده رنگ و پليمر: دوره تحصيل يمحل اجرا  -  2 رنگعيصنا  دانشگاه صنعتي اميركبير 3725 روزانه
  عنوان رشته مهندسي رنگ - پژوهش محور  -  6 رنگعيصنا نمؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ ـ تهرا 3726 روزانه

  پژوهشكده رنگ و پليمر: دوره تحصيل يمحل اجرا  -  1 رنگعيصنا  دانشگاه صنعتي اميركبير 3727 نوبت دوم

  مهندسي پليمر -2342
 پژوهش محور -لوم و فنĤوري چاپع -رشته مهندسي پليمر عنوان  -  1 رنگ و چاپ مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ ـ تهران 3728 روزانه

  مهندسي محيط زيست -2343
  تهران ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  3 بآمنابع  دانشگاه تهران 3729 روزانه

  تهران ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  1 بآمنابع  دانشگاه تهران 3730 نوبت دوم

  مهندسي محيط زيست -2344
  تهران ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  3 فاضالبب وآ  دانشگاه تهران 3731 روزانه
   -  4 ب و فاضالبآ دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3732 روزانه

  تهران ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  1 ب و فاضالبآ  دانشگاه تهران 3733 نوبت دوم
   -  1 ب و فاضالبآ دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران 3734 نوبت دوم

  مهندسي محيط زيست -2345
  تهران ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  3 جامدمواد زائد  دانشگاه تهران 3735 روزانه

  تهران ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  1 جامدمواد زائد  دانشگاه تهران 3736 نوبت دوم

  مهندسي محيط زيست -2346
  تهران ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  3 هوايگلودآ  دانشگاه تهران 3737 روزانه

  تهران ستيز طيدانشكده مح ليمحل تحص  -  1 هوايلودگآ  دانشگاه تهران 3738 نوبت دوم

  مهندسي پزشكي -2347
    -  3 كيوالكتريب  دانشگاه تربيت مدرس 3739 روزانه
    -  3 كيوالكتريب  دانشگاه تهران 3740 روزانه
    -  1 كيوالكتريب يم سبزواري ـ سبزواردانشگاه حك 3741 روزانه
  دفترچه يانتها در طيشرا  -  2 كيوالكتريب  دانشگاه شاهد 3742 روزانه
   -  2 كيوالكتريب  دانشگاه شيراز 3743 روزانه
   -  7 كيوالكتريب  دانشگاه صنعتي اميركبير 3744 روزانه

  -  3  كيوالكتريب  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3745  روزانه
 نهيشوند و زم يم رشيبرق پذ يدر رشته مهندس انيدانشجو
 يليتحص يها يدر گواه .خواهد بود "كيوالكتريب"آنان  يتخصص

 "برق يمهندس"دانشجو صرفاً عنوان  يآموختگ و مدارك دانش
  .درج خواهد شد

   -  2 كيوالكتريب  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3746 روزانه
   -  2 كيوالكتريب  شريفدانشگاه صنعتي  3747 روزانه
ارائه در . باشد مي كيوالكتريبرق زمينه ب يباعنوان مهندس رشيپذ  -  3  كيوالكتريب  دانشگاه علم و صنعت ايران  3748  روزانه

 .شد درج نخواهد النيالتحص مدرك فارغ زمينه در .دانشكده برق
   -  2 كيوالكتريب  دانشگاه تهران 3749 نوبت دوم

  مهندسي پزشكي -2348
    -  5 كيومكانيب  دانشگاه صنعتي اميركبير 3750 روزانه
    -  3 كيومكانيب  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3751 روزانه

    -  2 كيومكانيب  دانشگاه صنعتي اميركبير 3752 نوبت دوم

  مهندسي پزشكي -2349
    -  3 اليومتريب  پژوهشگاه موادوانرژي 3753 روزانه
    -  5 اليومتريب  يردانشگاه صنعتي اميركب 3754 روزانه

    -  1 اليومتريب  دانشگاه صنعتي اميركبير 3755 نوبت دوم

  مهندسي صنايع -2350
    -  1 عيصنايمهندس دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 3756 روزانه
    -  15 عيصنايمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 3757 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيوسسه تحقم هيبورس  -  2 عيصنايمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 3758 روزانه
  يفن يها دانشكده سيپرد ليمحل تحص  -  6 عيصنايمهندس  دانشگاه تهران 3759 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  2 عيصنايمهندس  دانشگاه خوارزمي تهران 3760 روزانه
  دفترچه يانتها در طيشرا -ايععنوان رشته مهندسي صن  -  2 عيصنايمهندس  دانشگاه شاهد 3761 روزانه
   -  3 عيصنايمهندس  دانشگاه صنعتي اصفهان 3762 روزانه
   -  4 عيصنايمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3763 روزانه
   -  1 عيصنايمهندس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3764 روزانه
   -  1 عيصنايمهندس  دانشگاه صنعتي شريف 3765 روزانه
  يور و بهره ستميس تيريمد شيگرا  -  3 عيصنايمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3766 هروزان
  ياجتماع ياقتصاد يها ستميس يمهندس شيگرا  -  3 عيصنايمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3767 روزانه
  عيصنا يمهندس شيگرا  -  6 عيصنايمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3768 روزانه
   -  5 عيصنايمهندس  دانشگاه كردستان 3769 روزانه
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  صنايعمهندسي  -2350ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  12 عيصنايمهندس  دانشگاه يزد 3770 روزانه
  يفن يها دانشكده سيپرد ليمحل تحص  -  3 عيصنايدسمهن  دانشگاه تهران 3771 نوبت دوم
  تيمازاد بر ظرف - تهران ليمحل تحص  -  1 عيصنايمهندس  دانشگاه خوارزمي تهران 3772 نوبت دوم
   -  1 عيصنايمهندس  دانشگاه صنعتي اصفهان 3773 نوبت دوم
   -  1 عيصنايمهندس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3774 نوبت دوم
  يور و بهره ستميس تيريمد شيگرا  -  1 عيصنايمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3775 نوبت دوم
  ياجتماع ياقتصاد يها ستميس يمهندس شيگرا  -  1 عيصنايمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3776 نوبت دوم
  عيصنا يعنوان رشته مهندس  -  5 عيصنايمهندس دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 3777 پيام نور

  شيك سيپرد ليمحل تحص  -  4 عيصنايمهندس  دانشگاه تهران 3778 سيپرد
  البرز كرج سيپرد ليمحل تحص  -  5 عيصنايمهندس  دانشگاه تهران 3779 سيپرد

  مهندسي نفت -2351
نفت  يمهندس: عنوان رشته -شريفمشترك با دانشگاه صنعتي   -  2  مخازن يبردار نفت و بهره   دانشگاه صنعت نفت  3780  روزانه

  )شيبدون گرا(
   -  2 مخازنيبردارنفت و بهره  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3781 روزانه

  مهندسي نفت -2352
    -  2 اكتشاف  دانشگاه صنعتي اميركبير 3782 روزانه

  مهندسي نفت -2353
  فاقد خوابگاه ،مرد فقط ،نفت يشناس نيزمينه زم - ش محورپژوه  -  2 يدروكربوريمخازن هيمهندس  پژوهشگاه صنعت نفت 3783 روزانه
  فاقد خوابگاه ـ فقط مرد ـ اكتشاف شيگرا - پژوهش محور  -  2 يدروكربوريمخازن هيمهندس  پژوهشگاه صنعت نفت 3784 روزانه
فاقد  ـ فقط مرد ـ پژوهش محور ـ نفت يعنوان رشته مهندس  -  2  يدروكربوريمخازن ه يمهندس  پژوهشگاه صنعت نفت  3785  روزانه

  خوابگاه
  )مخازن(نفت  يعنوان رشته مهندس  -  3 يدروكربوريمخازن هيمهندس  دانشگاه تهران 3786 روزانه
نفت  يمهندس: عنوان رشته -مشترك با دانشگاه صنعتي شريف  -  3  يدروكربوريمخازن ه يمهندس  دانشگاه صنعت نفت  3787  روزانه

  )شيبدون گرا(
   -  2 يدروكربوريمخازن هيمهندس  صنعتي اميركبير دانشگاه 3788 روزانه
   -  2 يدروكربوريمخازن هيمهندس  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3789 روزانه
   -  1 يدروكربوريمخازن هيمهندس  دانشگاه صنعتي شريف 3790 روزانه

  )مخازن(نفت  يعنوان رشته مهندس  -  1 يدروكربوريمخازن هيمهندس  دانشگاه تهران 3791 نوبت دوم

  مهندسي كامپيوتر -2354
    -  4 افزارنرميمهندس  دانشگاه اراك 3792 روزانه
    -  5 افزارنرميمهندس  دانشگاه اصفهان 3793 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 افزارنرميمهندس  دانشگاه اصفهان 3794 روزانه
   -  4 افزارنرميمهندس  ربيت مدرسدانشگاه ت 3795 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 افزارنرميمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 3796 روزانه
   -  6 افزارنرميمهندس  دانشگاه تهران 3797 روزانه
   -  2 افزارنرميمهندس  دانشگاه شهيد بهشتي 3798 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيسسه تحقؤم هيبورس  -  2 افزارنرميمهندس  دانشگاه شهيد بهشتي 3799 روزانه
   -  2 افزارنرميمهندس  دانشگاه شيراز 3800 روزانه
  افزار گرايش نرم  -  1 افزارنرميمهندس  دانشگاه صنعتي اصفهان 3801 روزانه
  عنوان رشته مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات  -  2 افزارنرميهندسم  دانشگاه صنعتي اميركبير 3802 روزانه
   -  3 افزارنرميمهندس  دانشگاه صنعتي شريف 3803 روزانه
   -  5 افزارنرميمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3804 روزانه
  ريافزا هاي نرم گرايش سيستم  -  8 افزارنرميمهندس  دانشگاه فردوسي مشهد 3805 روزانه
   -  1 افزارنرميمهندس  دانشگاه كاشان 3806 روزانه
  افزار نرم يمهندس شيگرا  -  2 افزارنرميمهندس  دانشگاه يزد 3807 روزانه

   -  2 افزارنرميمهندس  دانشگاه تهران 3808 نوبت دوم
  افزاري هاي نرم گرايش سيستم  -  2 افزارنرميمهندس  دانشگاه فردوسي مشهد 3809 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيپرد واحد  -  2 افزارنرميمهندس  دانشگاه شيراز 3810 سيپرد
 فيشر يدانشگاه صنعت -شيك رهيجز سيپرد ليمحل تحص  -  2  افزار نرم يمهندس  دانشگاه صنعتي شريف  3811  سيپرد

  .باشديم

  مهندسي كامپيوتر - 2355
يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه اصفهان  3812  روزانه

    -  6 )افزارسخت(

يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه تهران  3813  روزانه
  عنوان گرايش معماري كامپيوتر  -  4 )افزارسخت(

يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه رازي كرمانشاه  3814  روزانه
    -  3 )افزارسخت(

يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه شهيد بهشتي  3815  روزانه
هاي  معماري سيستم شيگراـ عنوان رشته مهندسي كامپيوتر   -  2 )افزارتسخ(

  باشد كامپيوتري مي
يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه صنعتي اصفهان  3816  روزانه

  گرايش معماري كامپيوتر -سخت افزار  -  1 )افزارسخت(

يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه صنعتي اميركبير  3817  روزانه
  عنوان رشته مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات  -  2 )افزارسخت(

يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه صنعتي شريف  3818  روزانه
    -  3 )افزارسخت(

يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه علم و صنعت ايران  3819  روزانه
هاي  ري سيستممعما شيگراـ عنوان رشته مهندسي كامپيوتر   -  2 )افزارسخت(

  باشد كامپيوتري مي
يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه تهران  3820  نوبت دوم

  عنوان گرايش معماري كامپيوتر  -  2 )افزارسخت(

يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه صنعتي اميركبير  3821  نوبت دوم
  عنوان رشته مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات  -  1 )افزارسخت(

يوتريكامپيهاستميسيمعمار  دانشگاه رازي كرمانشاه  3822  سيپرد
    -  2 )افزارسخت(
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  كامپيوترمهندسي  -2355ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

يوتريكامپيهاستميسيمارمع  دانشگاه صنعتي شريف  3823  سيپرد
 فيشر يدانشگاه صنعت -شيك رهيجز سيپرد ليمحل تحص  -  2 )افزارسخت(

  .باشديم

  مهندسي كامپيوتر -2356
    -  3 يهوش مصنوع  دانشگاه اصفهان 3824 روزانه
    -  1 يهوش مصنوع دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 3825 روزانه
    -  2 يهوش مصنوع  دانشگاه زنجان 3826 روزانه
  هوش مصنوعي  -  2 يهوش مصنوع  دانشگاه سمنان 3827 روزانه
   -  1 يهوش مصنوع  دانشگاه شاهرود 3828 روزانه
   -  2 يهوش مصنوع  دانشگاه شهيد بهشتي 3829 روزانه
   -  2 يهوش مصنوع  دانشگاه شيراز 3830 روزانه
  عيگرايش هوش مصنو  -  2 يهوش مصنوع  دانشگاه صنعتي اصفهان 3831 روزانه
  عنوان رشته مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات  -  5 يهوش مصنوع  دانشگاه صنعتي اميركبير 3832 روزانه
   -  7 يهوش مصنوع  دانشگاه صنعتي شريف 3833 روزانه
   -  3 يهوش مصنوع  دانشگاه علم و صنعت ايران 3834 روزانه

   -  1 يهوش مصنوع  دانشگاه زنجان 3835 نوبت دوم
  عنوان رشته مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات  -  2 يهوش مصنوع  دانشگاه صنعتي اميركبير 3836 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 يهوش مصنوع  دانشگاه شيراز 3837 سيپرد
 يدانشگاه صنعت -شيك رهيجز الملل بين سيپرد ليمحل تحص  -  2  يهوش مصنوع  دانشگاه صنعتي شريف  3838  سيپرد

  .دباش يم فيشر
  دفترچه يدر انتها طيدانشگاه، شرا سيپرد  -  1 يهوش مصنوع  دانشگاه كاشان 3839 سيپرد

  مهندسي كامپيوتر -2357
  محل تحصيل پرديس جزيره كيش دانشگاه صنعتي شريف  -  2 و محاسباتتميالگور  دانشگاه صنعتي شريف 3840 سيپرد

  مهندسي كامپيوتر - 2358
  يفن يها دانشكده سيپرد ليمحل تحص  -  IT( 3(اطالعاتيفناورهنيزم  دانشگاه تهران 3841 روزانه
  باشد عنوان رشته مهندسي كامپيوتر ميـ  تجارت الكترونيك  -  IT( 3(اطالعاتيفناورنهيزم  دانشگاه صنعتي اميركبير 3844 روزانه
  باشد عنوان رشته مهندسي كامپيوتر ميـ  يوتريهاي كامپ شبكه  -  IT( 3(اطالعاتيفناورنهيزم  دانشگاه صنعتي اميركبير 3845 روزانه
   -  IT( 2(اطالعاتيفناورنهيزم  دانشگاه صنعتي شريف 3846 روزانه

  يفن يدانشكده ها سيپرد ليمحل تحص  -  IT( 1(اطالعاتيفناورنهيزم  دانشگاه تهران 3847 نوبت دوم
 عنوان رشته مهندسي كامپيوتر و فناوريـ  امنيت اطالعات  -  IT(  1( اطالعات يفناور نهيزم  دانشگاه صنعتي اميركبير  3848  نوبت دوم

  اطالعات
  باشد عنوان رشته مهندسي كامپيوتر ميـ  هاي كامپيوتري شبكه  -  IT( 1(اطالعاتيفناورنهيزم  دانشگاه صنعتي اميركبير 3849 نوبت دوم

 فيشر يدانشگاه صنعت -شيك رهيجز سيپرد ليل تحصمح  -  IT(  2( اطالعات يفناور نهيزم  دانشگاه صنعتي شريف  3850  سيپرد
  باشديم

  متالوژي و مهندسي مواد - 2359
 فقط مردـ  پژوهش محورـ  يخوردگ - مواد يعنوان رشته مهندس  -  1  يمواد و متالوژ يمهندس  پژوهشگاه صنعت نفت  3851  روزانه

  خوابگاه فاقدـ
   -  12 يالوژمواد و متيمهندس  پژوهشگاه موادوانرژي 3852 روزانه
   -  1 يمواد و متالوژيمهندس دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 3853 روزانه
   -  4 يمواد و متالوژيمهندس ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 3854 روزانه
   -  4 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه تبريز 3855 روزانه
  .شود يارائه م ييشناسا يرشته توسط گروه آموزش نيا  -  3 ياد و متالوژمويمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 3856 روزانه
  سطح يو پوشش و مهندس يخوردگ شيگرا  -  3 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 3857 روزانه
  كيسرام شيگرا  -  3 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 3858 روزانه
  يفن يها دانشكده سيپرد ليمحل تحص  -  6 يمواد و متالوژيندسمه  دانشگاه تهران 3859 روزانه

  -  5  يمواد و متالوژ يمهندس  دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار  3860  روزانه
انجماد  شرفته،يمواد پ ،يخوردگ يها نهيدانشجو در زم 4 رشيپذ

 وهيبه صورت ش زينفر ن كي. و شكل دادن مواد انجام خواهد شد
  .واهد شدخ رشيپژوهش محور پذ

  ها شيگرا هيكل  -  8 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه سمنان 3861 روزانه
   -  10 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3862 روزانه
   -  8 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه شيراز 3863 روزانه
   -  10 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه صنعتي اصفهان 3864 روزانه
   -  12 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3865 روزانه
ها و مدارك  يگواه هيكل و "مواد يمهندس"رشته  عنوان  -  3  يمواد و متالوژ يمهندس  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3866  روزانه

  .تحت عنوان مذكور صادر خواهد شد يآموختگ دانش
   -  15 يمواد و متالوژيمهندس  عتي سهند تبريزدانشگاه صن 3867 روزانه
  مستضعفان اديدانشمند وبن نيوتوسعه نو قيموسسه تحق هيبورس  -  2 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3868 روزانه
  ژوهش محورپ - و انتخاب مواد ييشناسا شيگرا  -  2 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3869 روزانه
   -  5 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه صنعتي شريف 3870 روزانه
   -  4 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3871 روزانه
  )هيبورس(نداجا  وريكاركنان پا ژهيو - فقط مرد  -  1 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3872 روزانه
   -  3 يمواد و متالوژيمهندس  نشگاه فردوسي مشهددا 3873 روزانه

   -  2 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه تبريز 3874 نوبت دوم
  يفن يها دانشكده سيپرد ليمحل تحص  -  3 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه تهران 3875 نوبت دوم
   -  3 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه صنعتي اصفهان 3876 نوبت دوم

   -  6 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3877 دومنوبت
   -  2 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3878 نوبت دوم
   -  1 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه فردوسي مشهد 3879 نوبت دوم

  البرز كرج سيپرد ليمحل تحص  -  3 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه تهران 3880 سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  4 يمواد و متالوژيمهندس  دانشگاه شيراز 3881 سيپرد
 فيشر يدانشگاه صنعت -شيك رهيجز سيپرد ليمحل تحص  -  4  يمواد و متالوژ يمهندس  دانشگاه صنعتي شريف  3882  سيپرد

  .باشديم
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)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  49 صفحه فصل دوم
 

  مهندسي شيمي -2360
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام گرايش  سسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤ  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  پژوهش محور  -  2 يميشيمهندس مهندسي شيمي ايران پژوهشگاه شيمي و 3883 روزانه
  فاقد خوابگاه - پژوهش محور  -  4 يميشيمهندس  پژوهشگاه صنعت نفت 3884 روزانه
   -  7 يميشيمهندس  دانشگاه اراك 3885 روزانه
   -  8 يميشيمهندس  دانشگاه اصفهان 3886 روزانه
  ندهايو كنترل فرا يساز هيشب ،يطراح  -  4 يميشيمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 3887 روزانه
  يجداساز يندهايانتقال و فرا يها دهيپد شيگرا  -  4 يميشيمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 3888 روزانه
  ييايميش يراكتورها يو طراح كينتيس ك،يناميترمود شيگرا  -  4 يميشيمهندس  بيت مدرسدانشگاه تر 3889 روزانه
   -  6 يميشيمهندس  دانشگاه تهران 3890 روزانه
   -  3 يميشيمهندس  دانشگاه خليج فارس بوشهر 3891 روزانه
  ستيكاتال و كيترموسنت شيگرا  -  2 يميشيمهندس  دانشگاه رازي كرمانشاه 3892 روزانه
  نديفرآ يطراح شيگرا  -  5 يميشيمهندس  دانشگاه رازي كرمانشاه 3893 روزانه
 نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس -نديفرآ يطراح شيگرا  -  1  يميش يمهندس   دانشگاه رازي كرمانشاه  3894  روزانه

  مستضعفان اديبن دانشمند و
   -  12 يميشيمهندس  دانشگاه سمنان 3895 روزانه
   -  8 يميشيمهندس دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 3896 روزانه
  .باشد ميانتقال  يها دهيرشته پد نيدر ا رشيپذ يحوزه تخصص  -  3 يميشيمهندس  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3897 روزانه
   -  14 يميشيمهندس  دانشگاه شيراز 3898 روزانه
  )هاي انتقال پديده شيگرا(شيمي  يمهندس: عنوان رشته  -  4 يميشيمهندس  دانشگاه صنعت نفت 3899 روزانه
   -  9 يميشيمهندس  دانشگاه صنعتي اصفهان 3900 روزانه
   -  2 يميشيمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3901 روزانه
  عنوان رشته نانوتكنولوژي  -  2 يميشيمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3902 روزانه
   -  4 يميشيمهندس  صنعتي بابل دانشگاه 3903 روزانه
   -  13 يميشيمهندس  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3904 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  4 يميشيمهندس  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3905 روزانه
   -  4 يميشيمهندس  دانشگاه صنعتي شريف 3906 روزانه
  شيفاقد گرا  -  8 يميشيمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3907 روزانه
   -  6 يميشيمهندس  دانشگاه فردوسي مشهد 3908 روزانه
   -  4 يميشيمهندس  دانشگاه كاشان 3909 روزانه
  پيشرفته - عنوان رشته مهندسي شيمي   -  5 يميشيمهندس  دانشگاه ياسوج 3910 روزانه

   -  3 يميشيمهندس  هراندانشگاه ت 3911 نوبت دوم
  .باشد ميانتقال  يها دهيرشته پد نيدر ا رشيپذ يحوزه تخصص  -  2 يميشيمهندس  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3912 نوبت دوم
   -  4 يميشيمهندس  دانشگاه صنعتي اصفهان 3913 نوبت دوم
   -  2 يميشيمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3914 نوبت دوم
  عنوان رشته نانوتكنولوژي  -  1 يميشيمهندس  دانشگاه صنعتي اميركبير 3915 نوبت دوم
   -  4 يميشيمهندس  دانشگاه علم و صنعت ايران 3916 نوبت دوم
   -  3 يميشيمهندس  دانشگاه فردوسي مشهد 3917 نوبت دوم

  نديفرآ يطراح شيگرا  -  3 يميشيمهندس  دانشگاه رازي كرمانشاه 3918 سيپرد
محل تحصيل پرديس دانشگاهي -يجداساز يندهايفرآ شيگرا  -  4  يميش يمهندس   دانشگاه سمنان  3919  سيپرد

  مازاد برظرفيت -در سمنان
و بلوچستان در شهرستان  ستانيدانشگاه س سيپرد ليمحل تحص  -  4  يميش يمهندس   دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  3920  سيپرد

  زاهدان
  دفترچه يدر انتها طيدانشگاه، شرا سيپرد  -  2 يميشيمهندس  اندانشگاه كاش 3921 سيپرد
  شرفتهيپ -يميش يسدعنوان رشته مهن  -  2 يميشيمهندس  دانشگاه ياسوج 3922 سيپرد

  مهندسي شيمي - 2361
    -  3 مريپليمهندس  دانشگاه صنعتي سهند تبريز 3923 روزانه

  مهندسي شيمي -2362
    -  3 يتكنولوژويب  دانشگاه اصفهان 3924 روزانه
    -  4 يوتكنولوژيب  دانشگاه تربيت مدرس 3925 روزانه
    -  3 يوتكنولوژيب  دانشگاه تهران 3926 روزانه
    -  4 يوتكنولوژيب  دانشگاه صنعتي بابل 3927 روزانه

    -  1 يوتكنولوژيب  دانشگاه اصفهان 3928 نوبت دوم
   -  1 يوتكنولوژيب  دانشگاه تهران 3929 نوبت دوم

  مهندسي فناوري نانو - 2363
  .باشد مينانومواد  شيگرا -نانو يعنوان رشته فناور  -  7 نانومواد  دانشگاه تربيت مدرس 3930 روزانه
  يميش يمهندس - يرشته نانوفناور عنوان  -  3 نانومواد  دانشگاه تهران 3931 روزانه
  مواد يمهندس - يرشته نانوفناور عنوان  -  3 نانومواد  دانشگاه تهران 3932 روزانه
   -  3 نانومواد  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 3933 روزانه
   -  4 نانومواد  دانشگاه صنعتي اصفهان 3934 روزانه

  -  3  نانومواد  دانشگاه صنعتي شريف  3935  روزانه
 ينانو در رشته نانو فناور يدر پژوهشكده علوم و فناور رشيپذ

 يشهايراگ هيدر كل توانند يم شدگان رفتهيپذ. رديگ يصورت م
ذكر  شيگرا ينموده و در مدرك دكتر ليپژوهشكده تحص

  .شود ينم
  يميش يمهندس - يرشته نانوفناور عنوان  -  1 نانومواد  دانشگاه تهران 3936 نوبت دوم
  مواد يمهندس - يرشته نانوفناور عنوان  -  1 نانومواد  دانشگاه تهران 3937 نوبت دوم

  مهندسي فناوري نانو -2364
  .باشد مي كينانو الكترون شيگرا - نانو يعنوان رشته فناور  -  3 كينانوالكترون  دانشگاه تربيت مدرس 3938 روزانه
  كيالكترون يمهندس - يرشته نانوفناور عنوان  -  3 كينانوالكترون  دانشگاه تهران 3939 روزانه

  -  1  كينانوالكترون  دانشگاه صنعتي شريف  3940  روزانه
 ينانو در رشته نانو فناور يناوردر پژوهشكده علوم و ف رشيپذ

 يشهايگرا هيدر كل توانند يم شدگان رفتهيپذ. رديگ يصورت م
 ذكر شيگرا ينموده و در مدرك دكتر ليپژوهشكده تحص

  .شود ينم
   -  3 كينانوالكترون  دانشگاه كاشان 3941 روزانه

  الكترونيك -ي رشته نانو فناور عنوان  -  1 كينانوالكترون  دانشگاه تهران 3942 نوبت دوم
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)فني و مهندسي(هاجدول كدرشته محل  50 صفحه فصل دوم
 

  اي هستهمهندسي  -2365
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  2 پرتوهاكاربرد  دانشگاه اصفهان 3943 روزانه
    -  1 پرتوهاكاربرد  دانشگاه شهيد بهشتي 3944 روزانه
 اي هستهدانشجويان اين گرايش با عنوان كلي مهندسي   -  1  پرتوها كاربرد  دانشگاه صنعتي اميركبير  3945  هروزان

  .گردند مي التحصيل فارغ
   -  1 پرتوهاكاربرد  دانشگاه اصفهان 3946 نوبت دوم
 اي هستهمهندسي  دانشجويان اين گرايش با عنوان كلي  -  1  پرتوها كاربرد  دانشگاه صنعتي اميركبير  3947  نوبت دوم

  .گردند مي التحصيل فارغ

  اي هستهمهندسي  -2366
    -  2 راكتور  دانشگاه اصفهان 3948 روزانه
    -  1 راكتور  دانشگاه شهيد بهشتي 3949 روزانه
    -  3 راكتور  دانشگاه شيراز 3950 روزانه
 يانرژ يمهندس يك دكتررشته، با مدر نيشدگان ا رفتهيپذ  -  2  راكتور  دانشگاه صنعتي شريف  3951  روزانه

  .خواهند شد ليالتحص فارغ اي هسته
   -  1 راكتور  دانشگاه اصفهان 3952 نوبت دوم

  اي هستهمهندسي  -2367
   -  2 يپرتو پزشك  دانشگاه اصفهان 3953 روزانه
   -  2 يپرتو پزشك  دانشگاه شهيد بهشتي 3954 روزانه
   -  1 يپرتو پزشك  دانشگاه صنعتي اميركبير 3955 روزانه

   -  1 يپرتو پزشك  دانشگاه اصفهان 3956 نوبت دوم
   -  1 يپرتو پزشك  دانشگاه صنعتي اميركبير 3957 نوبت دوم

  اي هستهمهندسي  -2368
  باشد راكتور مي -  شكافت اي هستهرشته مهندسي  عنوان  -  1 چرخه سوخت  دانشگاه شهيد بهشتي 3958 روزانه
  باشد ميكاربردپرتوها  -  شكافت اي هستهرشته مهندسي  عنوان  -  1 سوختچرخه  دانشگاه شهيد بهشتي 3959 روزانه

  اي هستهمهندسي  -2369
    -  2 گداخت  دانشگاه اصفهان 3960 روزانه
اي  دانشجويان اين گرايش با عنوان كلي مهندسي هسته  -  2  گداخت  دانشگاه صنعتي اميركبير  3961  روزانه

  .گردند التحصيل مي فارغ
   -  1 گداخت  دانشگاه اصفهان 3962 نوبت دوم

  مهندسي نساجي -2370
    -  2 ينساجيتكنولوژ  دانشگاه صنعتي اصفهان 3963 روزانه
    -  4 ينساجيتكنولوژ  دانشگاه صنعتي اميركبير 3964 روزانه
  گرايش نانوتكنولوژي  -  2 ينساجيتكنولوژ  دانشگاه صنعتي اميركبير 3965 روزانه
هاي پيشرفته پژوهشكده مواد و فناوري: دوره تحصيل يمحل اجرا  -  1  ينساج يتكنولوژ  اميركبير دانشگاه صنعتي  3966  روزانه

  در نساجي
   -  1 ينساجيتكنولوژ  دانشگاه صنعتي اصفهان 3968 نوبت دوم
   -  1 ينساجيتكنولوژ  دانشگاه صنعتي اميركبير 3969 نوبت دوم
  گرايش نانوتكنولوژي  -  1 ينساجيتكنولوژ  دانشگاه صنعتي اميركبير 3970 نوبت دوم
هاي پيشرفته پژوهشكده مواد و فناوري: دوره تحصيل يمحل اجرا  -  1  ينساج يتكنولوژ  دانشگاه صنعتي اميركبير  3971  نوبت دوم

  در نساجي

  مهندسي نساجي - 2371
 نيدر تدو يستانداردسازداشتن سابقه ا - پژوهش محور  1  -  افيعلوم ال و ينساج يميش  پژوهشگاه استاندارد  3972  روزانه

  يالملل بين ايو  يمل ياستانداردها
   -  4 افيعلوم الوينساجيميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 3973 روزانه
   -  3 افيعلوم الوينساجيميش  دانشگاه صنعتي اميركبير 3974 روزانه
   -  6 افيعلوم الوينساجيميش  دانشگاه گيالن ـ رشت 3975 روزانه
   -  7 افيعلوم الوينساجيميش  دانشگاه يزد 3967 روزانه

   -  2 افيعلوم الوينساجيميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 3976 نوبت دوم
   -  1 افيعلوم الوينساجيميش  دانشگاه صنعتي اميركبير 3977 نوبت دوم

  )IT( اطالعات يمهندسي فناور -2372
  هاي كامپيوتري شبكه -مهندسي فناوري اطالعات  -  IT( 1(تاطالعايمهندسي فناور  دانشگاه اروميه 3978 روزانه
محل تحصيل  -)IT(عنوان رشته مهندسي فناوري اطالعات   -  5  )IT( اطالعات يمهندسي فناور  دانشگاه تهران  3979  روزانه

  دانشكده علوم و فنون نوين
  يسازمان يمارمع شيگرا  -  IT( 2(اطالعاتيمهندسي فناور  دانشگاه شهيد بهشتي 3842 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  IT( 2(اطالعاتيمهندسي فناور  دانشگاه شهيد بهشتي 3843 روزانه
  عنوان رشته مهندسي فناوري اطالعات  -  IT( 2(اطالعاتيمهندسي فناور دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3980 روزانه
  هاي كامپيوتري شبكه  -  IT( 4(اطالعاتيمهندسي فناور  دانشگاه صنعتي شيراز 3981 روزانه
  ITمهندسي   -  IT( 6(اطالعاتيمهندسي فناور  دانشگاه قم 3982 روزانه

محل تحصيل  -)IT(رشته مهندسي فناوري اطالعات  عنوان  -  3  )IT( اطالعات يمهندسي فناور  دانشگاه تهران  3983  نوبت دوم
  وم و فنون نويندانشكده عل

  يهاي انرژ سيستم يمهندس - 2373
  نيدانشكده علوم و فنون نو ليمحل تحص  -  6 يانرژيهاستميسيمهندس  دانشگاه تهران 3984 روزانه
   -  3 يانرژيهاستميسيمهندس دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3985 روزانه
 يانرژ يمهندس يرشته، با مدرك دكتر نيشدگان ا رفتهيپذ  -  2  يانرژ يها ستميس يمهندس  دانشگاه صنعتي شريف  3986  روزانه

  .خواهند شد ليفارغ التحص اي هسته
  نيدانشكده علوم و فنون نو ليمحل تحص  -  4 يانرژيهاستميسيمهندس  دانشگاه تهران 3987 نوبت دوم
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)كشاورزي و منابع طبيعي(هاجدول كدرشته محل  51 صفحه فصل دوم
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  اعيغيرانتف، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  كشاورزي و منابع طبيعيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -4جدول شماره 

  زيست محيط - 2401
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  3 ستيزطيمح  هراندانشگاه ت 4101 روزانه
محل تحصيل پرديس  يعيمنابع طب -  ستيز طيعنوان رشته مح  -  1  ستيز طيمح  دانشگاه تهران  4102  نوبت دوم

  شاورزي و منابع طبيعي كرجك
  نورشهرستان  ليمحل تحص  -  3 ستيزطيمحيهايالودگ  دانشگاه تربيت مدرس 4103 روزانه
   -  1 ستيزطيمحيهايالودگ  دانشگاه صنعتي اصفهان 4104 روزانه

  محيط زيست -2402
    -  1 يستيتنوع ز  دانشگاه صنعتي اصفهان 4105 روزانه

  محيط زيست - 2403
    -  1 ستيزطيمحشيماآ  دانشگاه صنعتي اصفهان 4106 روزانه
  يوه پژوهش محورش  -  1 ستيزطيمحشيماآ  دانشگاه صنعتي اصفهان 4107 روزانه
   -  1 ستيزطيمحشيماآ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4108 روزانه
   -  3 ستيزطيمحشيماآ  دانشگاه مالير 4109 روزانه

   -  1 ستيزطيمحشيماآ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4110 نوبت دوم

  هاي كشاورزي مكانيك ماشين -2404
  هاي كشاورزي عنوان رشته مكانيك ماشين  -  2 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه اروميه 4111 روزانه
   -  2 يكشاورزيهانيماشكيمكان دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4112 روزانه
   -  5 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه تبريز 4113 روزانه
  كرج -اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  7 يكشاورزياهنيماشكيمكان  دانشگاه تربيت مدرس 4114 روزانه
  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام  -  3 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه تهران 4115 روزانه
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  3 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه تهران 4116 روزانه

   -  2 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4117 وزانهر
   -  5 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه شيراز 4118 روزانه
   -  3 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه صنعتي اصفهان 4119 روزانه
   -  3 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه فردوسي مشهد 4120 روزانه
   -  3 يكشاورزيهانيماشكيمكان دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 4121 هروزان

   -  3 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه تبريز 4122 نوبت دوم
  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام  -  1 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه تهران 4123 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  1 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه تهران 4124 نوبت دوم
   -  1 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه صنعتي اصفهان 4125 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يكشاورزيهانيماشكيمكان  دانشگاه فردوسي مشهد 4126 نوبت دوم

  مكانيزاسيون كشاورزي -2405
    -  2 يكشاورزدريانرژ  دانشگاه تبريز 4127 روزانه
  - عنوان رشته مكانيزاسيون كشاورزي بدون گرايش  -  3  يكشاورز در يانرژ  دانشگاه تهران  4128  روزانه

  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج
   -  1 يكشاورزدريانرژ  دانشگاه تبريز 4129 نوبت دوم
محل تحصيل  -عنوان رشته مكانيزاسيون كشاورزي بدون گرايش  -  1  يكشاورز در يانرژ  دانشگاه تهران  4130  نوبت دوم

  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج
   -  1 قيدقيكشاورز  دانشگاه تبريز 4131 روزانه

   -  1 قيدقيكشاورز  دانشگاه تبريز 4132 نوبت دوم
   -  1 يبرداشت محصوالت كشاورز  دانشگاه تبريز 4133 روزانه
   -  1 يبرداشت محصوالت كشاورز  دانشگاه تبريز 4134 منوبت دو
   -  1 برداشتپس ازيمهندس  دانشگاه تبريز 4135 روزانه

   -  1 برداشتپس ازيمهندس  دانشگاه تبريز 4136 نوبت دوم

  فضاي سبز مجموعه علوم باغباني و -2406
    -  3 يكاريسبز  دانشگاه تبريز 4137 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 يكاريسبز  بريزدانشگاه ت 4138 روزانه
  كرج -اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  3 يكاريسبز  دانشگاه تربيت مدرس 4139 روزانه
  عنوان رشته علوم باغباني  -  3 يكاريسبز  دانشگاه فردوسي مشهد 4140 روزانه

   -  2 يكاريسبز  دانشگاه تبريز 4141 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه -عنوان رشته علوم باغباني   -  1 يكاريسبز  دانشگاه فردوسي مشهد 4142 نوبت دوم

  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  2 يكاريسبز  دانشگاه گيالن ـ رشت 4143 سيپرد
  يكار يسبز شيگرا  -  1 ياصالح سبزويولوژيزيف مداندانشگاه بوعلي سينا ـ ه 4144 روزانه
  كرج يعيمنابع طب و يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  4 ياصالح سبزويولوژيزيف  دانشگاه تهران 4145 روزانه

  كرج يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  1 ياصالح سبزويولوژيزيف  دانشگاه تهران 4146 نوبت دوم

  فضاي سبز علوم باغباني ومجموعه  -2407
    -  3 يكاروهيم  دانشگاه تبريز 4147 روزانه
    -  3 يكاروهيم  دانشگاه شهيد چمران اهواز 4148 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  3 يكاروهيم  دانشگاه شهيد چمران اهواز 4149 روزانه
  يكار وهيم شيگرا يعنوان رشته علوم باغبان  -  4 يكاروهيم  دانشگاه شيراز 4150 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  3 يكاروهيم  دانشگاه شيراز 4151 روزانه
   -  2 يكاروهيم  دانشگاه صنعتي اصفهان 4152 روزانه
  علوم باغباني عنوان رشته  -  2 يكاروهيم  دانشگاه فردوسي مشهد 4153 روزانه
   -  1 يكاروهيم ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 4154 روزانه

   -  2 يكاروهيم  دانشگاه تبريز 4155 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه - عنوان رشته علوم باغباني  -  1 يكاروهيم  دانشگاه فردوسي مشهد 4156 نوبت دوم

 الملل بينواحد ( يكار وهيم شيگرا يعنوان رشته علوم باغبان  -  3  يكار وهيم  دانشگاه شيراز  4157  سيپرد
  )رازيش يدانشگاه سيپرد
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  فضاي سبز مجموعه علوم باغباني و - 2407ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  5 يكاروهيم  گاه گيالن ـ رشتدانش 4158 سيپرد
  كاري گرايش ميوه  -  3 وهياصالح مويولوژيزيف دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4159 روزانه
تان و اصالح درخ يولوژيزيعنوان رشته علوم باغباني گرايش ف  -  3  وهياصالح م و يولوژيزيف  دانشگاه تهران  4160  روزانه

  نيورام حانيمحل تحصيل پرديس ابور - وهيم
 و قيموسسه تحق هيبورس -نيورام حانيمحل تحصيل پرديس ابور  -  2  وهياصالح م و يولوژيزيف  دانشگاه تهران  4161  روزانه

  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو
  اصالح درختان ميوه ولوژي وعنوان رشته فيزي  -  3 وهياصالح مويولوژيزيف  دانشگاه زنجان 4162 روزانه
   -  2 وهياصالح مويولوژيزيف  دانشگاه شهركرد 4163 روزانه

و اصالح درختان  يولوژيزيعنوان رشته علوم باغباني گرايش ف  -  1  وهياصالح م و يولوژيزيف  دانشگاه تهران  4164  نوبت دوم
  نيورام حانيمحل تحصيل پرديس ابور - وهيم

  فضاي سبز ني ومجموعه علوم باغبا -2408
  كرج-اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  3 ينتيزاهانيگ  دانشگاه تربيت مدرس 4165 روزانه
  ينتيز اهانيگ شيگرا يعنوان رشته علوم باغبان  -  2 ينتيزاهانيگ  دانشگاه شيراز 4166 روزانه
   -  2 ينتيزاهانيگ  دانشگاه صنعتي اصفهان 4167 روزانه

  عنوان رشته علوم باغباني  -  2 ينتيزاهانيگ  دانشگاه فردوسي مشهد 4168 زانهرو
   -  2 ينتيزاهانيگ  دانشگاه گيالن ـ رشت 4169 روزانه
   -  4 ينتيزاهانيگ  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4170 روزانه

  دانشگاه محل تحصيل سايت اصلي -عنوان رشته علوم باغباني   -  1 ينتيزاهانيگ  دانشگاه فردوسي مشهد 4171 نوبت دوم
 الملل بينواحد ( ينتيز اهانيگ شيگرا يعنوان رشته علوم باغبان  -  3  ينتيز اهانيگ  دانشگاه شيراز  4172  سيپرد

  )رازيش يدانشگاه سيپرد
  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  4 ينتيزاهانيگ  دانشگاه گيالن ـ رشت 4173 سيپرد

  فضاي سبز وم باغباني ومجموعه عل -2409
  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد ليمحل تحص  -  5 ييدارواهانيگ  دانشگاه گيالن ـ رشت 4174 سيپرد

  فضاي سبز مجموعه علوم باغباني و - 2410
  دانشگاه تهران يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  2 پس از برداشتيولوژيزيف  دانشگاه تهران 4175 روزانه

  دانشگاه تهران يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  1 پس از برداشتيولوژيزيف  دانشگاه تهران 4176 ت دومنوب

  فضاي سبز مجموعه علوم باغباني و -2411
    -  2 يملكولكيو ژنتيوتكنولوژيب  دانشگاه تبريز 4177 روزانه
 - يمحصوالت باغبان يملكول كيو ژنت يوتكنولوژيب شيعنوان گرا  -  3  يملكول كيو ژنت يوتكنولوژيب  دانشگاه تهران  4178  روزانه

  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام
 - يمحصوالت باغبان يملكول كيو ژنت يوتكنولوژيب شيعنوان گرا  -  4  يملكول كيو ژنت يوتكنولوژيب  دانشگاه تهران  4179  روزانه

  كرج يعيمنابع طب و يكشاورز سيپرد ليمحل تحص
 هيبورس -كشاورزي و منابع طبيعي كرج محل تحصيل پرديس   -  1  يملكول كيو ژنت يوتكنولوژيب  دانشگاه تهران  4180  روزانه

  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق
   -  1 يملكولكيو ژنتيوتكنولوژيب  دانشگاه تبريز 4181 نوبت دوم
 - يمحصوالت باغبان يملكول كيو ژنت يوتكنولوژيب شيعنوان گرا  -  1  يملكول كيتو ژن يوتكنولوژيب  دانشگاه تهران  4182  نوبت دوم

  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام
 - يمحصوالت باغبان يملكول كيو ژنت يوتكنولوژيب شيعنوان گرا  -  1  يملكول كيو ژنت يوتكنولوژيب  دانشگاه تهران  4183  نوبت دوم

  كرج  يعيمنابع طب و  يكشاورز سيپرد ليمحل تحص

  صنايع غذايي مجموعه علوم و -2412
    -  6 ييغذامواديتكنولوژ  دانشگاه اروميه 4184 روزانه
    -  2 ييغذامواديتكنولوژ  دانشگاه تبريز 4185 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 ييغذامواديتكنولوژ  دانشگاه تبريز 4186 روزانه

- ييمواد غذا يعنوان رشته علوم و صنايع غذايي گرايش تكنولوژ  -  4  ييغذا مواد يتكنولوژ  دانشگاه تربيت مدرس  4187  زانهرو
  كرج-اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص

پرديس محل تحصيل  - ييغذا يوتكنولوژيب شيعنوان گرا  -  2  ييغذا مواد يتكنولوژ  دانشگاه تهران  4188  روزانه
  كشاورزي و منابع طبيعي كرج

   -  2 ييغذامواديتكنولوژ  دانشگاه صنعتي اصفهان 4189 روزانه
   -  3 ييغذامواديتكنولوژ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4190 روزانه
   -  2 ييغذامواديتكنولوژ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4191 روزانه
   -  4 ييغذامواديتكنولوژ  دانشگاه فردوسي مشهد 4192 روزانه

   -  2 ييغذامواديتكنولوژ  دانشگاه تبريز 4193 نوبت دوم
محل تحصيل پرديس  - ييغذا يوتكنولوژيب شيعنوان گرا  -  1  ييغذا مواد يتكنولوژ  دانشگاه تهران  4194  نوبت دوم

  كشاورزي و منابع طبيعي كرج
صنايع غذايي گرايش مهندسي مواد و طراحي  عنوان رشته علوم و  -  1  ييغذا مواد يتكنولوژ  عتي اصفهاندانشگاه صن  4195  نوبت دوم

  صنايع غذايي
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 ييغذامواديتكنولوژ  دانشگاه فردوسي مشهد 4196 نوبت دوم

  صنايع غذايي مجموعه علوم و -2413
    -  2 ييغذامواديولوژيكروبيم  دانشگاه تبريز 4197 روزانه
    -  2 ييغذامواديولوژيكروبيم  دانشگاه صنعتي اصفهان 4198 روزانه
    -  2 ييغذامواديولوژيكروبيم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4199 روزانه
    -  3 ييغذامواديولوژيكروبيم  دانشگاه فردوسي مشهد 4200 روزانه

    -  1 ييغذامواديولوژيكروبيم  يزدانشگاه تبر 4201 نوبت دوم
    -  1 ييغذامواديولوژيكروبيم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4202 نوبت دوم
  دانشگاه محل تحصيل سايت اصلي  -  1 ييغذامواديولوژيكروبيم  دانشگاه فردوسي مشهد 4203 نوبت دوم

  صنايع غذايي مجموعه علوم و -2414
    -  1 ييغذامواديميش  شگاه تبريزدان 4204 روزانه
    -  2 ييغذامواديميش دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4205 روزانه
    -  3 ييغذامواديميش  دانشگاه فردوسي مشهد 4206 روزانه

    -  1 ييغذامواديميش  دانشگاه تبريز 4207 نوبت دوم
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  صنايع غذايي مجموعه علوم و -2414ادامه 
كدرشته   حصيليدوره ت

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  1 ييغذامواديميش دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4208 نوبت دوم
  اصلي دانشگاهمحل اصلي سايت   -  1 ييغذامواديميش  دانشگاه فردوسي مشهد 4209 نوبت دوم

  صنايع غذايي مجموعه علوم و -2415
  عنوان گرايش مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  -  1 ييغذاعيصنايمهندس  دانشگاه تبريز 4210 روزانه
  كرج يعيمنابع طب و يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  3 ييغذاعيصنايمهندس  دانشگاه تهران 4211 روزانه
  گرايش مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  -  3 ييغذاعيصنايمهندس كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم 4212 روزانه
عنوان رشته علوم و صنايع غذايي گرايش مهندسي مواد و طراحي   -  4  ييغذا عيصنا يمهندس  دانشگاه فردوسي مشهد  4213  روزانه

  صنايع غذايي
  عنوان گرايش مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  -  1 ييغذاعيصنايمهندس  دانشگاه تبريز 4214 نوبت دوم
  كرج يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  1 ييغذاعيصنايمهندس  دانشگاه تهران 4215 نوبت دوم
  يع غذاييگرايش مهندسي مواد و طراحي صنا  -  1 ييغذاعيصنايمهندس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4216 نوبت دوم
  دانشگاه محل تحصيل سايت اصلي  -  1 ييغذاعيصنايمهندس  دانشگاه فردوسي مشهد 4217 نوبت دوم

  كشاورزي اقتصاد - 2416
    -  1 يعيمنابع طباقتصاد  دانشگاه تبريز 4218 روزانه
  كرج-اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  3 يعيمنابع طباقتصاد  دانشگاه تربيت مدرس 4219 روزانه
  بدون گرايش  -  5 يعيمنابع طباقتصاد  دانشگاه زابل 4220 روزانه
   -  1 يعيمنابع طباقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 4221 روزانه

   -  1 يعيمنابع طباقتصاد  دانشگاه تبريز 4222 نوبت دوم
  ون گرايشبد  -  1 يعيمنابع طباقتصاد  دانشگاه زابل 4223 نوبت دوم

و بلوچستان در شهر  ستانيدانشگاه س سيپرد ليمحل تحص  -  1  يعيمنابع طب اقتصاد  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  4224  سيپرد
  زاهدان

   -  1 يتوسعه كشاورزواستيس  دانشگاه تبريز 4225 روزانه
   -  1 يتوسعه كشاورزواستيس  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4226 روزانه

   -  2 يتوسعه كشاورزواستيس  دانشگاه فردوسي مشهد 4227 وزانهر
   -  1 يتوسعه كشاورزواستيس  دانشگاه تبريز 4228 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يتوسعه كشاورزواستيس  دانشگاه فردوسي مشهد 4229 نوبت دوم
   -  4 يتوسعه كشاورزواستيس هراندانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي ت 4230 پيام نور
   -  1 مزرعهتيريمد  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4231 روزانه
   -  2 مزرعهتيريمد  دانشگاه شيراز 4232 روزانه
   -  2 مزرعهتيريمد  دانشگاه فردوسي مشهد 4233 روزانه

   -  1 مزرعهتيريمد  دانشگاه تبريز 4234 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 مزرعهتيريمد  دوسي مشهددانشگاه فر 4235 نوبت دوم
   -  2 يمحصوالت كشاورزيابيبازار  دانشگاه تبريز 4236 روزانه
   -  2 يمحصوالت كشاورزيابيبازار  دانشگاه فردوسي مشهد 4237 روزانه

   -  1 يمحصوالت كشاورزيابيبازار  دانشگاه تبريز 4238 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يمحصوالت كشاورزيابيبازار  گاه فردوسي مشهددانش 4239 نوبت دوم
  كرج يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  3 كشاورزياقتصاد  دانشگاه تهران 4240 روزانه
  رزيعنوان رشته اقتصاد كشاو  2  - كشاورزياقتصاد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4241 روزانه

 يكشاورز ديتول يواحدها تيريو مد دياقتصاد تول شيعنوان گرا  -  1  كشاورزي اقتصاد  دانشگاه تهران  4242  نوبت دوم
  كرج يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص-

  چوب عيصنا و يچوب شناس -2417
  دانشگاه تهران يعينابع طبو م يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  2 اصالح چوبحفاظت و  دانشگاه تهران 4243 روزانه

  دانشگاه تهران يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  1 اصالح چوبحفاظت و  دانشگاه تهران 4244 نوبت دوم

  چوب عيصنا و يچوب شناس -2418
مركبيهاوردهآفرچوب باعيصنا  دانشگاه تربيت مدرس  4245  روزانه

واقع در  ليمحل تحص - زه چوب چندسا يها عنوان رشته فراورده  -  3 چوب
  شهرستان نور

مركبيهاوردهآفرچوب باعيصنا  دانشگاه تهران  4246  روزانه
محل تحصيل پرديس -هاي چندسازه چوب عنوان رشته فرآورده  -  3 چوب

  كشاورزي و منابع طبيعي كرج
مركبيهاهوردآفرچوب باعيصنا  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4247  روزانه

  چندسازه چوب يها عنوان رشته فرآورده  -  2 چوب

مركبيهاوردهآفرچوب باعيصنا  دانشگاه تهران  4248  نوبت دوم
محل تحصيل پرديس  -هاي چندسازه چوب عنوان رشته فرآورده  -  1 چوب

  كشاورزي و منابع طبيعي كرج
مركبيهاوردهآفرچوب باعيصنا  اندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگ  4249  نوبت دوم

  چند سازه چوب يها عنوان رشته فرآورده  -  1 چوب

  چوب عيصنا و يچوب شناس -2419
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  3 كاغذوريخمعيصنا  دانشگاه تهران 4250 روزانه
   -  3 كاغذوريخمعيصنا دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4251 روزانه

  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  1 كاغذوريخمعيصنا  دانشگاه تهران 4252 نوبت دوم
   -  1 كاغذوريخمعيصنا دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4253 نوبت دوم

  مجموعه علوم خاك -2420
    -  2 خاكيوتكنولوژيبويلوژويب دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4254 روزانه
    -  2 خاكيوتكنولوژيبويولوژيب  دانشگاه تبريز 4255 روزانه
    -  1 خاكيوتكنولوژيبويولوژيب  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4256 روزانه

    -  1 خاكيوتكنولوژيبويولوژيب  دانشگاه تبريز 4257 نوبت دوم
    -  1 خاكيولوژيب  دانشگاه صنعتي اصفهان 4258 روزانه
  خاك يوتكنولوژيو ب يولوژيب شيعنوان گرا  -  1 خاكيولوژيب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4259 روزانه

  خاك يوتكنولوژيو ب يولوژيب شيعنوان گرا  -  1 خاكيولوژيب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4260 نوبت دوم
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  مجموعه علوم خاك -2421
كدرشته   ه تحصيليدور

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  3 حفاظت خاكوكيزيف  دانشگاه تبريز 4261 روزانه
  كرج-ان تهراناتوب ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  3 حفاظت خاكوكيزيف  دانشگاه تربيت مدرس 4262 روزانه
   -  2 حفاظت خاكوكيزيف  دانشگاه زنجان 4263 روزانه
   -  2 حفاظت خاكوكيزيف  دانشگاه شهيد چمران اهواز 4264 روزانه
  خاك شيو فرسا كيزيف شيگرا  -  2 حفاظت خاكوكيزيف  دانشگاه شيراز 4265 روزانه
   -  1 حفاظت خاكوكيزيف دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4266 روزانه
  و حفاظت خاك كيزيف شيگرا  -  1 حفاظت خاكوكيزيف ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 4267 روزانه

   -  2 حفاظت خاكوكيزيف  دانشگاه تبريز 4268 نوبت دوم
   -  1 حفاظت خاكوكيزيف دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4269 نوبت دوم

  م خاكمجموعه علو -2422
    -  1 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4270 روزانه
    -  3 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  دانشگاه تبريز 4271 روزانه
    -  1 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  دانشگاه زنجان 4272 روزانه
    -  3 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  دانشگاه شهيد چمران اهواز 4273 روزانه
    -  2 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  دانشگاه شيراز 4274 روزانه
    -  2 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4275 روزانه
    -  3 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4276 روزانه
  خاك يابيو ارز يبند و رده شيدايپ شيگرا  -  2 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 4277 روزانه

   -  2 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  دانشگاه تبريز 4278 نوبت دوم
   -  1 خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4279 نوبت دوم

  مجموعه علوم خاك -2423
    -  3 خاكيزيحاصلخويميش  دانشگاه اروميه 4280 روزانه
  خاك يزيو حاصلخ يميش شيگرا  -  1 خاكيزيحاصلخويميش دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4281 روزانه
   -  3 خاكيزيحاصلخويميش  دانشگاه تبريز 4282 روزانه
محل تحصيل پرديس  - خاك  يزيو حاصلخ يميش شيعنوان گرا  -  3  خاك يزيحاصلخ و يميش  نشگاه تهراندا  4283  روزانه

  كشاورزي و منابع طبيعي كرج
   -  1 خاكيزيحاصلخويميش  دانشگاه زنجان 4284 روزانه
   -  2 خاكيزيحاصلخويميش  دانشگاه شيراز 4285 روزانه
   -  3 خاكيزيحاصلخويميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 4286 روزانه
   -  2 خاكيزيحاصلخويميش دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4287 روزانه
   -  4 خاكيزيحاصلخويميش  دانشگاه فردوسي مشهد 4288 روزانه
   -  2 خاكيزيحاصلخويميش  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4289 روزانه

   -  2 خاكيزيحاصلخويميش  دانشگاه تبريز 4290 نوبت دوم
محل تحصيل  -  اهيگ هيو تغذ يزيحاصلخ, يميش شيعنوان گرا  -  1  خاك يزيحاصلخ و يميش  دانشگاه تهران  4291  نوبت دوم

  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج
   -  1 خاكيزيحاصلخويميش  دانشگاه صنعتي اصفهان 4292 نوبت دوم
   -  1 خاكيزيحاصلخويميش ابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و من 4293 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 خاكيزيحاصلخويميش  دانشگاه فردوسي مشهد 4294 نوبت دوم

  مجموعه علوم دامي -2424
    -  3 داميولوژيزيف  دانشگاه تبريز 4295 روزانه
 كرج ومنابع طبيعي پرديس كشاورزي - دام يولوژيزيعنوان رشته ف  -  3 داميولوژيزيف  دانشگاه تهران 4296 روزانه
   -  2 داميولوژيزيف دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4297 روزانه
   -  2 داميولوژيزيف  دانشگاه كردستان 4298 روزانه

   -  2 داميولوژيزيف  دانشگاه تبريز 4299 نوبت دوم
 كرج ومنابع طبيعي پرديس كشاورزي - دام يولوژيزيعنوان رشته ف  -  1 داميولوژيزيف  دانشگاه تهران 4300 نوبت دوم
   -  1 داميولوژيزيف دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4301 نوبت دوم

  مجموعه علوم دامي - 2425
    -  5 دامهيتغذ  دانشگاه اروميه 4302 روزانه
  طيور هيرايش تغذگ  -  2 دامهيتغذ دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4303 روزانه
  نشخواركنندگان هيگرايش تغذ  -  1 دامهيتغذ دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4304 روزانه
   -  5 دامهيتغذ  دانشگاه بيرجند 4305 روزانه
   -  5 دامهيتغذ  دانشگاه تبريز 4306 روزانه
  مستضعفان اديبن نشمند ودا نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 دامهيتغذ  دانشگاه تبريز 4307 روزانه
محل  -)و نشخواركنندگان وريط هيتغذ(دام  هيعنوان رشته تغذ  -  4  دام هيتغذ  دانشگاه تهران  4308  روزانه

  كرج يعيمنابع طب و يكشاورز سيپرد ليتحص
  نيورام حانيمحل تحصيل پرديس ابور  -  3 دامهيتغذ  دانشگاه تهران 4309 روزانه
   -  4 دامهيتغذ  كرمانشاهدانشگاه رازي  4310 روزانه
   -  5 دامهيتغذ  دانشگاه زابل 4311 روزانه
  نشخواركنندگان هيتغذ شيگرا  -  5 دامهيتغذ  دانشگاه زنجان 4312 روزانه
   -  3 دامهيتغذ  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4313 روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  4314  روزانه

    -  5  دام هيغذت  اهواز
  نشخواركنندگان شيگرا  -  3 دامهيتغذ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4315 روزانه
  نشخواركنندگان هيتغذ  -  5 دامهيتغذ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4316 روزانه
  نشخواركنندگان هيتغذ  -  7 دامهيتغذ  دانشگاه فردوسي مشهد 4317 روزانه
   -  4 دامهيتغذ  دانشگاه كردستان 4318 روزانه
   -  3 دامهيتغذ  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4319 روزانه
   -  5 دامهيتغذ دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 4320 روزانه

   -  3 دامهيتغذ  دانشگاه تبريز 4321 نوبت دوم
  نيورام حانييس ابورمحل تحصيل پرد  -  1 دامهيتغذ  دانشگاه تهران 4322 نوبت دوم
محل  -)و نشخواركنندگان وريط هيتغذ(دام  هيعنوان رشته تغذ  -  1  دام هيتغذ  دانشگاه تهران  4323  نوبت دوم

  كرج يعيمنابع طب و يكشاورز سيپرد ليتحص
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  مجموعه علوم دامي - 2425ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

  ايشنام گر  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  نشخواركنندگان هيتغذ  -  2 دامهيتغذ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4324 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  2 دامهيتغذ  دانشگاه فردوسي مشهد 4325 نوبت دوم
  .است "دام هيتغذ"عنوان رشته  -پژوهش محور   -  2 دامهيتغذ )غيرانتفاعي(ـ مشهد)ع(امام رضاالمللي  بيندانشگاه  4326 غيرانتفاعي

  هيدر شهر اروم يدانشگاه سيپرد  -  3 دامهيتغذ  دانشگاه اروميه 4327 سيپرد
   -  2 دامهيتغذ  دانشگاه رازي كرمانشاه 4328 سيپرد
  يدانشگاه سيواحد پرد ليمحل تحص  -  3 امدهيتغذ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4329 سيپرد

  مجموعه علوم دامي -2426
    -  3 داماصالح نژاد  دانشگاه تبريز 4330 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 داماصالح نژاد  دانشگاه تبريز 4331 روزانه
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  3 داماصالح نژاد  دانشگاه تهران 4332 روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  4333  روزانه

    -  3  دام اصالح نژاد  اهواز
   -  3 داماصالح نژاد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4334 روزانه
   -  4 داماصالح نژاد  دانشگاه فردوسي مشهد 4335 روزانه
   -  2 داماصالح نژاد  دانشگاه كردستان 4336 روزانه

   -  2 داماصالح نژاد  دانشگاه تبريز 4337 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  1 داماصالح نژاد  دانشگاه تهران 4338 نوبت دوم
  يت اصلي دانشگاهمحل تحصيل سا  -  1 داماصالح نژاد  دانشگاه فردوسي مشهد 4339 نوبت دوم

  علوم و مهندسي آب -2427
    -  3 يزهكشوياريبآ  دانشگاه اروميه 4340 روزانه
    -  2 يزهكشوياريبآ دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4341 روزانه
    -  4 يزهكشوياريبآ ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 4342 روزانه
    -  2 يزهكشوياريبآ  دانشگاه تبريز 4343 روزانه
  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام  -  3 يزهكشوياريبآ  دانشگاه تهران 4344 روزانه
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  3 يزهكشوياريبآ  دانشگاه تهران 4345 روزانه
   -  2 يزهكشوياريبآ  دانشگاه رازي كرمانشاه 4346 روزانه
   -  5 يزهكشوياريبآ  ابلدانشگاه ز 4347 روزانه
   -  4 يزهكشوياريبآ  دانشگاه شهركرد 4348 روزانه
   -  7 يزهكشوياريبآ  دانشگاه شهيد چمران اهواز 4349 روزانه
   -  6 يزهكشوياريبآ  دانشگاه صنعتي اصفهان 4350 روزانه
  شيوه پژوهش محور  -  1 يزهكشوياريبآ  دانشگاه صنعتي اصفهان 4351 روزانه

   -  4 يزهكشوياريبآ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4352 زانهرو
   -  4 يزهكشوياريبآ  دانشگاه فردوسي مشهد 4353 روزانه

   -  1 يزهكشوياريبآ  دانشگاه تبريز 4354 نوبت دوم
  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام  -  1 يزهكشوياريبآ  دانشگاه تهران 4355 نوبت دوم

  منابع طبيعي كرج اورزي ومحل تحصيل پرديس كش  -  1 يزهكشوياريبآ  دانشگاه تهران 4356 ت دومنوب
   -  1 يزهكشوياريبآ  دانشگاه زابل 4357 نوبت دوم
   -  1 يزهكشوياريبآ  دانشگاه شهركرد 4358 نوبت دوم
   -  2 يزهكشوياريبآ  دانشگاه صنعتي اصفهان 4359 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يزهكشوياريبآ  انشگاه فردوسي مشهدد 4360 نوبت دوم

  هيدر شهر اروم يدانشگاه سيپرد  -  2 يزهكشوياريبآ  دانشگاه اروميه 4361 سيپرد
  يدانشگاه سيواحد پرد ليمحل تحص  -  4 يزهكشوياريبآ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4362 سيپرد

  علوم و مهندسي آبمجموعه  -2428
    -  1 يبآيهاسازه دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4363 روزانه
    -  3 يبآيهاسازه  دانشگاه تبريز 4364 روزانه
واقع در  ليمحل تحص .باشد مي يآب يها عنوان رشته سازه  -  3  يبآ يها سازه  دانشگاه تربيت مدرس  4365  روزانه

  كرج - اتوبان تهران ،يدانشكده كشاورز
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  3 يبآيهاسازه  دانشگاه تهران 4366 روزانه
   -  1 يبآيهاسازه  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4367 روزانه
   -  6 يبآيهاسازه  دانشگاه شهيد چمران اهواز 4368 روزانه
   -  3 يبآياهسازه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4369 روزانه
   -  4 يبآيهاسازه  دانشگاه فردوسي مشهد 4370 روزانه
   -  4 يبآيهاسازه  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4371 روزانه

   -  1 يبآيهاسازه  دانشگاه تبريز 4372 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  1 يبآيهاسازه  دانشگاه تهران 4373 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يبآيهاسازه  دانشگاه فردوسي مشهد 4374 نوبت دوم

  آباد در شهر خرم يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  2 يبآيهاسازه  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4375 سيپرد

  مجموعه علوم و مهندسي آب -2429
  مهندسي منابع آب عنوان رشته  -  3 بآمنابع  دانشگاه اروميه 4376 روزانه
  عنوان رشته مهندسي منابع آب  -  1 بآمنابع دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4377 روزانه
   -  3 بآمنابع  دانشگاه تبريز 4378 روزانه
  .باشد منابع آب مي يعنوان رشته مهندس  -  3 بآمنابع  دانشگاه تربيت مدرس 4379 روزانه
  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج ليمحل تحص  -  3 بآمنابع  دانشگاه تهران 4380 روزانه
  نيورام حانيابور سيپرد ليمحل تحص  -  3 بآمنابع  دانشگاه تهران 4381 روزانه
   -  5 بآمنابع  دانشگاه شهيد چمران اهواز 4382 روزانه

   -  2 بآمنابع  دانشگاه تبريز 4383 نوبت دوم
  شاورزي و منابع طبيعي كرجپرديس ك ليل تحصمح  -  1 بآمنابع  دانشگاه تهران 4384 نوبت دوم
  نيورام حانيابور سيپرد ليمحل تحص  -  1 بآمنابع  دانشگاه تهران 4385 نوبت دوم
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  شناسي كشاورزي هوا - 2430
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  1 يكشاورزيشناسهوا دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4386 روزانه
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  3 يكشاورزيشناسهوا  دانشگاه تهران 4387 روزانه
   -  3 يكشاورزيشناسهوا  دانشگاه فردوسي مشهد 4388 روزانه

  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  1 يكشاورزيشناسهوا  دانشگاه تهران 4389 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يكشاورزيشناسهوا  دانشگاه فردوسي مشهد 4390 نوبت دوم

  اصالح نباتاتـ مجموعه زراعت  -2431
    -  2 اصالح نباتات دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4391 روزانه
    -  3 اصالح نباتات ـ قزوين)ره(امام خميني المللي دانشگاه بين 4392 روزانه
  كرج-اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  3 اصالح نباتات  دانشگاه تربيت مدرس 4393 روزانه
   -  5 اصالح نباتات  دانشگاه زابل 4394 روزانه
   -  2 اصالح نباتات  دانشگاه شهركرد 4395 روزانه
   -  2 اصالح نباتات  يد باهنر كرماندانشگاه شه 4396 روزانه
   -  3 اصالح نباتات  دانشگاه شيراز 4397 روزانه
   -  2 اصالح نباتات  دانشگاه صنعتي اصفهان 4398 روزانه
  يومتريب شيگرا  -  3 اصالح نباتات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4399 روزانه
   -  2 تاتاصالح نبا  دانشگاه گيالن ـ رشت 4400 روزانه
   -  2 اصالح نباتات  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4401 روزانه

  گرايش بيومتري  -  1 اصالح نباتات  دانشگاه صنعتي اصفهان 4402 نوبت دوم
  رازيش يدانشگاه سيپرد الملل بينواحد   -  3 اصالح نباتات  دانشگاه شيراز 4403 سيپرد

  عنوان رشته اصالح نباتات گرايش بيومتري  -  3 )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه تبريز 4404 روزانه
  منابع طبيعي كرج محل تحصيل پرديس كشاورزي و  -  2 )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه تهران 4405 روزانه
   -  1 )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه رازي كرمانشاه 4406 روزانه
  يومتريب شيعنوان رشته اصالح نباتات گرا  -  2 )يومتريبكيژنت(ح نباتاتاصال  دانشگاه زنجان 4407 روزانه
  يومتريب شيعنوان رشته اصالح نباتات گرا  -  3 )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 4408 روزانه

   -  2 )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه تبريز 4409 نوبت دوم
  كرج ومنابع طبيعي محل تحصيل پرديس كشاورزي  -  1 )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه تهران 4410 نوبت دوم
ويمولكولكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه ايالم  4411  روزانه

    -  1 )كيژنتيمهندس

ويمولكولكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه تهران  4412  روزانه
  س كشاورزي و منابع طبيعي كرجمحل تحصيل پردي  -  2 )كيژنتيمهندس

ويمولكولكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه تهران  4413  روزانه
  نيورام حانيابور سيپرد ليمحل تحص  -  2 )كيژنتيمهندس

ويمولكولكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه رازي كرمانشاه  4414  روزانه
    -  1 )كيژنتيمهندس

ويمولكولكيژنت(الح نباتاتاص  دانشگاه رازي كرمانشاه  4415  روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 )كيژنتيمهندس

ويمولكولكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه زنجان  4416  روزانه
    -  2 )كيژنتيمهندس

ويولمولككيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4417  روزانه
  اصالح نباتات  -  3 )كيژنتيمهندس

ويمولكولكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  4418  روزانه
  يمولكول كيژنت شيعنوان رشته اصالح نباتات گرا  -  3 )كيژنتيمهندس

ويمولكولكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه ايالم  4419  نوبت دوم
    -  1 )كيژنتيمهندس

ويمولكولكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه تهران  4420  دومنوبت 
  كرج  منابع طبيعي و  محل تحصيل پرديس كشاورزي  -  1 )كيژنتيمهندس

ويمولكولكيژنت(اصالح نباتات  دانشگاه تهران  4421  نوبت دوم
  نيورام حانيابور سيپرد ليمحل تحص  -  1 )كيژنتيمهندس

  اتاصالح نباتـ مجموعه زراعت  -2432
    -  2 زراعت  دانشگاه اروميه 4422 روزانه
    -  2 زراعت  دانشگاه بيرجند 4423 روزانه
  كرج-اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  3 زراعت  دانشگاه تربيت مدرس 4424 روزانه
   -  5 زراعت  دانشگاه زابل 4425 روزانه
   -  2 زراعت  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4426 روزانه
   -  3 زراعت  دانشگاه شيراز 4427 روزانه
   -  2 زراعت  دانشگاه صنعتي اصفهان 4428 روزانه
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثاني  4429  روزانه

    -  3  زراعت  اهواز
   -  2 زراعت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4430 روزانه
   -  2 زراعت  ن ـ رشتدانشگاه گيال 4431 روزانه

   -  1 زراعت  دانشگاه زابل 4432 نوبت دوم
   -  1 زراعت  دانشگاه صنعتي اصفهان 4433 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 زراعت  دانشگاه شيراز 4434 سيپرد
   -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه ايالم 4435 روزانه
   -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4436 روزانه
   -  2 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه تبريز 4437 روزانه
  نيورام حانيمحل تحصيل پرديس ابور  -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه تهران 4438 روزانه
  ي كرجمحل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيع  -  2 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه تهران 4439 روزانه
   -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه رازي كرمانشاه 4440 روزانه
   -  2 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه زنجان 4441 روزانه
  دفترچه يدر انتها طيشرا  -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه شاهد 4442 روزانه
   -  2 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه شاهرود 4443 روزانه
   -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4444 انهروز

   -  2 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه فردوسي مشهد 4445 روزانه
   -  2 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه كردستان 4446 روزانه
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  اصالح نباتاتـ مجموعه زراعت  -2432ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  2 يزراعاهانيگيزولوژيف  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4447 روزانه
   -  4 يزراعاهانيگيزولوژيف دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 4448 روزانه
   -  3 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه مراغه 4449 روزانه
   -  5 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه ياسوج 4450 روزانه
   -  2 يزراعاهانيگيزولوژيف  مجتمع آموزش عالي گنبد 4451 روزانه

   -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه ايالم 4452 نوبت دوم
   -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه تبريز 4453 نوبت دوم
  نيورام حانيمحل تحصيل پرديس ابور  -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه تهران 4454 نوبت دوم
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه تهران 4455 نوبت دوم
   -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه شاهرود 4456 نوبت دوم
   -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4457 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يزراعاهانيگيزولوژيف  دانشگاه فردوسي مشهد 4458 نوبت دوم

  آباد در شهر خرم يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  3 يزراعاهانيگيزولوژيف  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4459 سيپرد

  اصالح نباتاتـ مجموعه زراعت  -2433
    -  2 بذريعلوم و تكنولوژ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4460 روزانه
    -  3 بذريعلوم و تكنولوژ دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 4461 روزانه

    -  1 بذريژعلوم و تكنولو دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4462 نوبت دوم

  اصالح نباتاتـ مجموعه زراعت  -2434
محل تحصيل پرديس كشاورزي و - عنوان رشته علوم علفهاي هرز  -  3  هرز يها علوم علف  دانشگاه تهران  4463  روزانه

  منابع طبيعي كرج
   -  4 هرزيهاعلوم علف  دانشگاه فردوسي مشهد 4464 روزانه
   -  3 هرزيهاعلوم علف دبيلدانشگاه محقق اردبيلي ـ ار 4465 روزانه

محل تحصيل پرديس كشاورزي  - نوان رشته علوم علفهاي هرزع  -  1  هرز يها علوم علف  دانشگاه تهران  4466  نوبت دوم
  و منابع طبيعي كرج

  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 هرزيهاعلوم علف  دانشگاه فردوسي مشهد 4467 نوبت دوم

  يزكشاور يوتكنولوژيب -2435
  پژوهش محور  -  2 يكشاورزيوتكنولوژيب زيست فناوريپژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و 4468 روزانه
  ياهيگ - يكشاورز يوتكنولوژيعنوان رشته ب  -  1 يكشاورزيوتكنولوژيب دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4469 روزانه
   -  4 يكشاورزيوژوتكنوليب ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 4470 روزانه
   -  2 يكشاورزيوتكنولوژيب  دانشگاه تبريز 4471 روزانه
  كرج يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  2 يكشاورزيوتكنولوژيب  دانشگاه تهران 4472 روزانه
   -  2 يكشاورزيوتكنولوژيب  دانشگاه فردوسي مشهد 4473 روزانه
  ياهيگ - يكشاورز يوتكنولوژيعنوان رشته ب  -  3 يكشاورزيتكنولوژويب  دانشگاه گيالن ـ رشت 4474 روزانه
   -  1 يكشاورزيوتكنولوژيب  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4475 روزانه
   -  3 يكشاورزيوتكنولوژيب دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 4476 روزانه

   -  1 يكشاورزيوتكنولوژيب  دانشگاه تبريز 4477 نوبت دوم
  اورزي و منابع طبيعي كرجپرديس كش  -  1 يكشاورزيوتكنولوژيب  دانشگاه تهران 4478 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يكشاورزيوتكنولوژيب  دانشگاه فردوسي مشهد 4479 نوبت دوم

 ليمحل تحص - ياهيگ- يكشاورز يوتكنولوژِيعنوان رشته ب  -  2  يكشاورز يوتكنولوژيب  دانشگاه گيالن ـ رشت  4480  سيپرد
  يدانشگاه واقع در انزل سيپرد

  آباد در شهر خرم يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  1 يكشاورزيوتكنولوژيب  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4481 سيپرد

  اصالح نباتاتـ مجموعه زراعت  -2436
    -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه ايالم 4482 روزانه
    -  1 يزراعاهانيگياكولوژ ي سينا ـ همداندانشگاه بوعل 4483 روزانه
    -  2 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه تبريز 4484 روزانه
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  2 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه تهران 4485 روزانه
   -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه رازي كرمانشاه 4486 روزانه
   -  2 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه شاهرود 4487 روزانه
   -  1 يزراعاهانيگياكولوژ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4488 روزانه
   -  2 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه فردوسي مشهد 4489 روزانه
   -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4490 روزانه
   -  4 يزراعاهانيگياكولوژ دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 4491 نهروزا

   -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  مجتمع آموزش عالي گنبد 4492 روزانه
   -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه ايالم 4493 نوبت دوم
   -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه تبريز 4494 نوبت دوم
  حل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرجم  -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  ه تهراندانشگا 4495 نوبت دوم
   -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه شاهرود 4496 نوبت دوم
   -  1 يزراعاهانيگياكولوژ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4497 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  دانشگاه فردوسي مشهد 4498 نوبت دوم

  آباد در شهر خرم يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  1 يزراعاهانيگياكولوژ  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4499 سيپرد
  عنوان رشته اگرواكولوژي  -  6 كياكولوژيكشاورز  دانشگاه زابل 4500 روزانه
   -  5 يزراعيناسبوم ش  دانشگاه شهيد بهشتي 4501 روزانه
  )ياگرواكولوژ(عنوان رشته بوم شناسي زراعي   -  4 يزراعيبوم شناس  دانشگاه فردوسي مشهد 4502 روزانه

محل تحصيل  -)ياگرواكولوژ(عنوان رشته بوم شناسي زراعي   -  1  يزراع يبوم شناس  دانشگاه فردوسي مشهد  4503  نوبت دوم
  سايت اصلي دانشگاه

  موزش كشاورزي و توسعه روستاييآ مجموعه ترويج و -2437
  كرج-اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  3 يكشاورزجيترو  دانشگاه تربيت مدرس 4504 روزانه
  كرج يعيو منابع طب يمحل تحصيل پرديس كشاورز  -  3 يكشاورزجيترو  دانشگاه تهران 4505 روزانه
   -  2 يكشاورزجيوتر  دانشگاه رازي كرمانشاه 4506 روزانه
   -  3 يكشاورزجيترو  دانشگاه شيراز 4507 روزانه

  



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)كشاورزي و منابع طبيعي(هاجدول كدرشته محل  58 صفحه فصل دوم
 

  موزش كشاورزي و توسعه روستاييآ مجموعه ترويج و -2437ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

اه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين ـ مالثانيدانشگ  4508  روزانه
    -  3  يكشاورز جيترو  اهواز

  كرج  يعيمنابع طب و  يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  1 يكشاورزجيترو  دانشگاه تهران 4509 نوبت دوم
   -  3 يموزش كشاورزآ  دانشگاه شيراز 4510 روزانه
رامين ـ مالثانيدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  4511  روزانه

    -  3  يموزش كشاورزآ  اهواز

  موزش كشاورزي و توسعه روستاييآ مجموعه ترويج و -2438
    -  2 يتوسعه كشاورز دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4512 روزانه
    -  4 يتوسعه كشاورز  دانشگاه تبريز 4513 روزانه
  س كشاورزي و منابع طبيعي كرجمحل تحصيل پردي  -  3 يتوسعه كشاورز  دانشگاه تهران 4514 روزانه
   -  2 يتوسعه كشاورز  دانشگاه رازي كرمانشاه 4515 روزانه
   -  3 يتوسعه كشاورز  دانشگاه ياسوج 4516 روزانه

   -  1 يتوسعه كشاورز  دانشگاه تبريز 4517 نوبت دوم
  كرج يعيومنابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  1 يتوسعه كشاورز  دانشگاه تهران 4518 نوبت دوم

   -  1 يتوسعه كشاورز  دانشگاه رازي كرمانشاه 4519 سيپرد

  حشره شناسي كشاورزي -2439
  كرج-اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  3 حشره شناسي كشاورزي  دانشگاه تربيت مدرس 4520 روزانه
   -  4 حشره شناسي كشاورزي  دانشگاه رازي كرمانشاه 4521 روزانه
   -  5 حشره شناسي كشاورزي  دانشگاه شهيد چمران اهواز 4522 انهروز

   -  3 حشره شناسي كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد 4523 روزانه
   -  2 حشره شناسي كشاورزي  دانشگاه گيالن ـ رشت 4524 روزانه
   -  2 حشره شناسي كشاورزي  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4525 روزانه
   -  7 حشره شناسي كشاورزي محقق اردبيلي ـ اردبيلدانشگاه  4526 روزانه
   -  3 حشره شناسي كشاورزي  دانشگاه مراغه 4527 روزانه

  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 حشره شناسي كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد 4528 نوبت دوم
  شره شناسي كشاورزي گرايش كنه شناسيح  -  1 حشراتكيستماتيسويكنه شناس دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 4529 روزانه
   -  1 حشراتكيستماتيسويكنه شناس  دانشگاه تبريز 4530 روزانه

   -  1 حشراتكيستماتيسويكنه شناس  دانشگاه تبريز 4531 نوبت دوم
   -  1 حشراتيولوژيزيو فيسم شناس  دانشگاه تبريز 4532 روزانه

   -  1 حشراتيولوژيزيو فيسم شناس  دانشگاه تبريز 4533 نوبت دوم
   -  2 يشناسو سميولوژيزيف  دانشگاه اروميه 4534 روزانه
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  3 يشناسو سميولوژيزيف  دانشگاه تهران 4535 روزانه

  يعي كرجمحل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طب  -  1 يشناسو سميولوژيزيف  دانشگاه تهران 4536 نوبت دوم
   -  2 كنترل حشراتياكولوژ  دانشگاه اروميه 4537 روزانه
   -  2 كنترل حشراتياكولوژ  دانشگاه تبريز 4538 روزانه
اكولوژي كنترل  شيگرا يكشاورز يعنوان رشته حشره شناس  -  3  كنترل حشرات ياكولوژ  دانشگاه تهران  4539  روزانه

 طبيعي كرج محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع -بيولوژيك 
  و كنترل حشرات ياكولوژ شيگرا  -  2 كنترل حشراتياكولوژ ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 4540 روزانه

   -  1 كنترل حشراتياكولوژ  دانشگاه تبريز 4541 نوبت دوم
كنترل  اكولوژي شيگرا يكشاورز يعنوان رشته حشره شناس  -  1  كنترل حشرات ياكولوژ  دانشگاه تهران  4542  نوبت دوم

 محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج -بيولوژيك 
   -  1 هاحشرات و كنهكيستماتيوسيب  دانشگاه اروميه 4543 روزانه
محل تحصيل پرديس  -حشرات  كيستماتيوسيب شيعنوان گرا  -  2  ها حشرات و كنه كيستماتيوسيب  دانشگاه تهران  4544  روزانه

  كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 سيپرد ليمحل تحص -ها  كنه كيستماتيوسيب شيعنوان گرا  -  2  ها حشرات و كنه كيستماتيوسيب  دانشگاه تهران  4545  روزانه

  كرج يعيو منابع طب يكشاورز
محل تحصيل پرديس  -حشرات  كيستماتيوسيب شيعنوان گرا  -  1  ها حشرات و كنه كيستماتيوسيب  دانشگاه تهران  4546  نوبت دوم

  ابع طبيعي كرجكشاورزي و من
 سيپرد ليمحل تحص -ها  كنه كيستماتيوسيب شيعنوان گرا  -  1  ها حشرات و كنه كيستماتيوسيب  دانشگاه تهران  4547  نوبت دوم

  كرج يعيو منابع طب يكشاورز

  بيماري شناسي گياهي -2440
  ياهيگ يزا يماريب يها وتيپروكار  -  1 ياهيگيشناسيماريب  دانشگاه تبريز 4548 روزانه
   -  5 ياهيگيشناسيماريب  دانشگاه زابل 4549 روزانه
   -  2 ياهيگيشناسيماريب  دانشگاه صنعتي اصفهان 4550 روزانه
   -  4 ياهيگيشناسيماريب  دانشگاه فردوسي مشهد 4551 روزانه
   -  4 ياهيگيشناسيماريب  دانشگاه كردستان 4552 روزانه
 يماريو ب يقارچ شناس شيگرا ياهيگ يشناس يماريعنوان رشته ب  -  2  ياهيگ يشناس يرمايب  دانشگاه گيالن ـ رشت  4553  روزانه

  ياهيگ يشناس
   -  2 ياهيگيشناسيماريب  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4554 روزانه

  ياهيگ يزا يماريب يها وتيپروكار  -  1 ياهيگيشناسيماريب  دانشگاه تبريز 4555 نوبت دوم
   -  1 ياهيگيشناسيماريب  صنعتي اصفهاندانشگاه  4556 نوبت دوم
  محل تحصيل سايت اصلي دانشگاه  -  1 ياهيگيشناسيماريب  دانشگاه فردوسي مشهد 4557 نوبت دوم

  كرمان يدانشگاه سيپرد ليمحل تحص  -  5 ياهيگيشناسيماريب  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4558 سيپرد
  كرج-اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  3 يشناسقارچ  دانشگاه تربيت مدرس 4559 روزانه
   -  2 يشناسقارچ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4560 روزانه
  يقارچ يها يماريو ب يقارچ شناس شيگرا  -  1 يشناسقارچ ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 4561 روزانه

   -  1 يشناسقارچ و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي 4562 نوبت دوم
   -  1 ينماتولوژ  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 4563 روزانه
  كرج يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  3 ياهيگيهايماريو بكيولوژيكنترل ب  دانشگاه تهران 4564 روزانه
   -  1 ياهيگيهايماريبوكيولوژيكنترل ب ـ رفسنجان) عج(عصر دانشگاه ولي 4565 روزانه

  كرج يعيمنابع طب و يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  1 ياهيگيهايماريو بكيولوژيكنترل ب  دانشگاه تهران 4566 نوبت دوم
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  مجموعه علوم جنگل -2441
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  حاتتوضي  نيمسال
  دوم  اول

واقع در  ليمحل تحص -  گرايش مسائل اقتصادي اجتماعي جنگل  -  1  اقتصادجنگل و يدار جنگل  دانشگاه تربيت مدرس  4567  روزانه
  شهرستان نور

  باشد ميعنوان رشته علوم جنگل گرايش جنگلداري   -  4 اقتصادجنگلويدارجنگل  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4568 روزانه
  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  -  4 يدارجنگل  دانشگاه تهران 4569 انهروز

  جنگل ياكولوژ و يجنگل شناس شيگرا  -  4 يدارجنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4570 روزانه
  يارجنگلد شيگرا  -  2 يدارجنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4571 روزانه
  جنگل يمهندس شيگرا  -  3 يدارجنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4572 روزانه
   -  2 يدارجنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4573 روزانه
  واقع در صومعه سرا يعيدانشكده منابع طب ليمحل تحص  -  4 يدارجنگل  دانشگاه گيالن ـ رشت 4574 روزانه

  كرج منابع طبيعي و  محل تحصيل پرديس كشاورزي  -  1 يدارجنگل  دانشگاه تهران 4575 بت دومنو
   -  1 يدارجنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4576 نوبت دوم

  يدانشگاه سيواحد پرد ليمحل تحص  -  2 يدارجنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4577 سيپرد

  مجموعه علوم جنگل -2442
  واقع در شهرستان نور ليمحل تحص  -  1 جنگليمهندس  دانشگاه تربيت مدرس 4578 روزانه

  مجموعه علوم جنگل -2443
  واقع در شهرستان نور ليمحل تحص  -  8 جنگليو اكولوژيشناسجنگل  دانشگاه تربيت مدرس 4579 روزانه
   -  5 جنگليو اكولوژيشناسجنگل ي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيع 4580 روزانه
   -  2 جنگليو اكولوژيشناسجنگل  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4581 روزانه

   -  1 جنگليو اكولوژيشناسجنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4582 نوبت دوم
  يدانشگاه سيواحد پرد ليمحل تحص  -  2 جنگليو اكولوژيسشناجنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4583 سيپرد

  مجموعه شيالت -2444
  هيدانشگاه اروم انيآبز و انيدر پژوهشكده آرتم - پژوهش محور  -  4 پرورشوريتكث  دانشگاه اروميه 4584 روزانه
  شهرستان نور ليمحل تحص  -  3 پرورشوريتكث  دانشگاه تربيت مدرس 4585 روزانه
  كرج - يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  3 پرورشوريتكث  دانشگاه تهران 4586 روزانه
   -  4 پرورشوريتكث دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4587 روزانه
   -  8 پرورشوريتكث دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4588 روزانه
  انيو پرورش آبز ريعنوان رشته تكث  -  5 پرورشوريتكث ريايي خرمشهردانشگاه علوم وفنون د 4589 روزانه
  انيو پرورش آبز ريتكث: عنوان رشته  -  3 پرورشوريتكث دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 4590 روزانه

 سيپرد ليمحل تحص ـ شيبدون گرا التيعنوان رشته ش  -  1  پرورش و ريتكث  دانشگاه تهران  4591  نوبت دوم
  كرج يعيمنابع طب و يكشاورز

   -  1 پرورشوريتكث دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4592 نوبت دوم
عنوان رشته تكثير و  .باشد دانشگاه مي سيدر محل پرد ليتحص  -  2  پرورش و ريتكث  دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر  4593  سيپرد

  .باشد پرورش آبزيان مي
   انيو پرورش آبز ريتكث: عنوان رشته  -  2  پرورش و ريتكث  گان ـ بندرعباسدانشگاه هرمز  4594  سيپرد

  قشم يدانشگاه سيپرد: ليمحل تحص

  مجموعه شيالت - 2445
  واقع در شهرستان نور ليمحل تحص  -  3 يالتيمحصوالت شيورآفر  دانشگاه تربيت مدرس 4595 روزانه
  يالتيش يها فرآورده يآور عمل شيگرا التيعنوان رشته ش  -  2 يالتيمحصوالت شيورآفر ندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگا 4596 روزانه

   -  1 يالتيمحصوالت شيورآفر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4597 نوبت دوم

  مجموعه شيالت -2446
    -  2 يتاليشانيبزآيشناسبوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4598 روزانه

    -  1 يالتيشانيبزآيشناسبوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4599 نوبت دوم

  مجموعه شيالت -2447
  فقط مرد -يبردار و بهره ديتول شيگرا التيعنوان رشته ش  -  2 ديصيبرداربهرهوديتول دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4600 روزانه
  يبردار و بهره ديتول شيگرا التيش :عنوان رشته  -  3 ديصيبرداربهرهوديتول دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 4601 روزانه
  انيآبز يو بهره بردار ديتول شيگرا  -  2 ديصيبرداربهرهوديتول  مجتمع آموزش عالي گنبد 4602 روزانه

  .يبردار و بهره ديتول شيگرا التيش :عنوان رشته  -  2  ديص يبردار بهره و ديتول  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  4603  سيپرد
  قشم يدانشگاه سيپرد: ليمحل تحص

  و بيابان زدايي يزداريبخآمرتع داري و  مجموعه -2448
محل تحصيل پرديس -) يمرتعدار(عنوان رشته علوم مرتع   -  3  يعلوم مرتع، مرتعدار  دانشگاه تهران  4604  روزانه

  كرجكشاورزي و منابع طبيعي 
  يمرتعدار -علوم مرتع   -  3 يعلوم مرتع، مرتعدار  دانشگاه صنعتي اصفهان 4605 روزانه
   -  3 يعلوم مرتع، مرتعدار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4606 روزانه
  رتععنوان رشته علوم م  -  4 يعلوم مرتع، مرتعدار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4607 روزانه
  عنوان رشته علوم مرتع  -  2 يعلوم مرتع، مرتعدار دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 4608 روزانه

محل تحصيل پرديس  -) يمرتعدار( عنوان رشته علوم مرتع  -  1  يعلوم مرتع، مرتعدار  دانشگاه تهران  4609  نوبت دوم
  كشاورزي و منابع طبيعي كرج

   -  1 يعلوم مرتع، مرتعدار و منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي 4610 نوبت دوم

  و بيابان زدايي يزداريمرتع داري و آبخ مجموعه -2449
  كرج يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  3 ييزداابانيب  دانشگاه تهران 4611 روزانه
   -  3 ييزداابانيب  دانشگاه سمنان 4612 روزانه
   -  2 ييزداابانيب ورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشا 4613 روزانه
  دگليشهرستان آران و ب ليمحل تحص  -  1 ييزداابانيب  دانشگاه كاشان 4614 روزانه
   -  3 ييزداابانيب دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 4615 روزانه

  كرج  بيعيمنابع ط و  محل تحصيل پرديس كشاورزي  -  1 ييزداابانيب  دانشگاه تهران 4616 نوبت دوم
   -  1 ييزداابانيب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4617 نوبت دوم
  دگليشهرستان آران و ب ليمحل تحص  -  1 ييزداابانيب  دانشگاه كاشان 4618 نوبت دوم
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)كشاورزي و منابع طبيعي(هاجدول كدرشته محل  60 صفحه فصل دوم
 

  و بيابان زدايي يزداريمرتع داري و آبخ مجموعه -2450
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

واقع در  ليمحل تحص - عنوان رشته علوم و مهندسي آبخيزداري  -  3 )يزداريبخآ يمهندس و علوم( يزداريبخآ  دانشگاه تربيت مدرس  4619  روزانه
  شهرستان نور

محل تحصيل پرديس  - آبخيزداري يعنوان رشته علوم و مهندس  -  3 )يزداريبخآ يمهندس و علوم( يزداريبخآ  دانشگاه تهران  4620  روزانه
  كشاورزي و منابع طبيعي كرج

  يزداريآبخ يعنوان رشته علوم و مهندس  -  4 )يزداريبخآيمهندسوعلوم(يزداريبخآ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4621 روزانه
   -  4 )يزداريبخآيمهندسوعلوم(يزداريبخآ كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم  4622 روزانه
  دگليشهرستان آران و ب ليمحل تحص  -  2 )يزداريبخآيمهندسوعلوم(يزداريبخآ  دانشگاه كاشان 4623 روزانه
   -  3 )يزداريبخآيمهندسوعلوم(يزداريبخآ  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 4624 روزانه
  يزداريآبخ يعلوم و مهندس: عنوان رشته  -  3 )يزداريبخآيمهندسوعلوم(يزداريبخآ دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس 4625 روزانه

محل تحصيل پرديس  -آبخيزداري  يعنوان رشته علوم و مهندس  -  1 )يزداريبخآ يمهندس و علوم( يزداريبخآ  دانشگاه تهران  4626  نوبت دوم
  كشاورزي و منابع طبيعي كرج

   -  1 )يزداريبخآيمهندسوعلوم(يزداريبخآ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4627 نوبت دوم
  دگليشهرستان آران و ب ليمحل تحص  -  1 )يزداريبخآيمهندسوعلوم(يزداريبخآ  دانشگاه كاشان 4628 نوبت دوم

  يدانشگاه سيواحد پرد ليمحل تحص  -  3 )يزداريبخآيمهندسوعلوم(يزداريبخآ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4629 سيپرد
  يزداريآبخ يعلوم و مهندس: عنوان رشته  -  3 )يزداريبخآ يمهندس و علوم( يزداريبخآ  دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس  4630  سيپرد

  قشم يدانشگاه سيپرد :ليتحص محل

  اي هستهكشاورزي  -2451
اصالح نباتات و،ايهستهيكشاورز(  شاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه علوم ك  4631  روزانه

    -  4 )ياهيگيوتكنولوژيب

اصالح نباتات و،ايهستهيكشاورز(  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4632  نوبت دوم
    -  1 )ياهيگيوتكنولوژيب

  وريعلوم ط - 2452
  كرج-اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص  -  6 وريعلوم ط  دانشگاه تربيت مدرس 4633 روزانه

  چوب عيصنا و يچوب شناس -2453
  كرج يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  3 چوبيناتومآويولوژيب  دانشگاه تهران 4634 روزانه

  كرج يعيو منابع طب يكشاورز سيپرد ليمحل تحص  -  1 چوبيناتومآويولوژيب  دانشگاه تهران 4635 نوبت دوم
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)هــــنر(هاجدول كدرشته محل  61 صفحه فصل دوم
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  هـــنرهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -5جدول شماره 

  معماريـ ساخت  مديريت پروژه و -2501
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام گرايش  زش عالي محل تحصيلنام دانشگاه يا مؤسسه آمو  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  -  3  پروژه و ساخت تيريمد ـعمران   دانشگاه تربيت مدرس  5101  روزانه
رشته بصورت  نيا - ساخت  پروژه و تيريرشته مد عنوان

 تيريموزش مدآو  قاتيموسسه تحق يمشترك و با همكار
  .شود يبرگزار م رويوزارت ن

 سيپرد ليمحل تحص - پروژه و ساخت  تيريعنوان رشته مد  -  3  پروژه و ساخت تيريمد ـعمران   دانشگاه تهران  5102  وزانهر
  بايز يهنرها

 سيپرد ليمحل تحص -  پروژه و ساخت تيريعنوان رشته مد  -  1  پروژه و ساخت تيريمد ـعمران   دانشگاه تهران  5103  نوبت دوم
  بايز يهنرها

  معماري -2502
    4  - ياسالميمعمار  اسالمي تبريز دانشگاه هنر 5104 زانهرو

  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  2 ياسالميمعمار  اسالمي تبريز دانشگاه هنر 5105 روزانه
   -  3 ياسالميمعمار  دانشگاه هنر اصفهان 5106 روزانه

   -  1 ياسالميرمعما  دانشگاه هنر اصفهان 5107 نوبت دوم
   -  3 يمعمار دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 5108 روزانه
  يروگاهين يها ها وساختمان مجموعه يطراح شيگرا  -  3 يمعمار ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 5109 روزانه
 يرسم انيبا فرهنگ تيبرابر اولو طير شراد - يو پژوهش يآموزش  -  4  يمعمار  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5110  روزانه

  .باشد ميوزارت آموزش و پرورش  يمانيپاي

  -  1  يمعمار  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  5111  روزانه
 يكي ياز سو يمال تيارائه قراردادبه منظور حما- پژوهش محور
توسط  ينامه كاربرد انيمراكز جهت انجام پا اياز سازمانها و 

اي يرسم انيبا فرهنگ تيبرابر اولو طيدر شرا.است يالزامدانشجو 
  .باشد ميوزارت آموزش و پرورش  يمانيپ

   -  5 يمعمار  دانشگاه تربيت مدرس 5112 روزانه
   -  3 يمعمار  دانشگاه شهيد بهشتي 5113 روزانه
   -  2 يمعمار  دانشگاه علم و صنعت ايران 5114 روزانه

   -  1 يمعمار  صنعت ايراندانشگاه علم و  5115 نوبت دوم

  شهرسازي -2503
    -  3 شهرسازي دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 5116 روزانه
    -  4 شهرسازي  دانشگاه تهران 5117 روزانه
    -  2 شهرسازي  دانشگاه علم و صنعت ايران 5118 روزانه
  رج استمحل دانشكده معماري و شهرسازي در ك  -  4 شهرسازي  دانشگاه هنرتهران 5119 روزانه
  كرجمحل دانشكده معماري و شهرسازي  -شيوه پژوهش محور   -  1 شهرسازي  دانشگاه هنرتهران 5120 روزانه

   -  1 شهرسازي  دانشگاه تهران 5121 نوبت دوم
   -  1 شهرسازي  دانشگاه علم و صنعت ايران 5122 نوبت دوم
  ري و شهرسازي كرج محل دانشكده معما  -  1 شهرسازي  تهران دانشگاه هنر 5123 نوبت دوم
   -  4 ياسالميشهرساز  اسالمي تبريز دانشگاه هنر 5124 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 ياسالميشهرساز  اسالمي تبريز دانشگاه هنر 5125 روزانه
   -  3 ياسالميشهرساز  دانشگاه هنر اصفهان 5126 روزانه

   -  1 ياسالميشهرساز  دانشگاه هنر اصفهان 5127 نوبت دوم
  دانشگاه تربيت مدرس  5128  روزانه

يزيربرنامه،يشهريزيربرنامه
و  يشهر يزير برنامه ،اي منطقه
 يشهريو طراحايمنطقه

  يشهرساز يها هينظر شيگرا -يعنوان رشته شهرساز  -  5

  دانشگاه شهيد بهشتي  5129  روزانه
يزيرنامهبر،يشهريزيربرنامه
و  يشهر يزير برنامه ،اي منطقه
 يشهرياي و طراحمنطقه

  اي و منطقه يشهر يزيبرنامه ر  -  3

  دانشگاه شهيد بهشتي  5130  روزانه
يزيربرنامه،يشهريزيربرنامه
و  يشهر يزير برنامه ،اي منطقه
 يشهرياي و طراحمنطقه

  يشهر يرشته طراح عنوان  -  3

  شهيد بهشتيدانشگاه   5131  روزانه
يزيربرنامه،يشهريزيربرنامه
و  يشهر يزير برنامه ،اي منطقه
 يشهرياي و طراحمنطقه

  دانشگاه سوره هيبورس - فقط مرد  -  1

  مجموعه پژوهش هنر -2504
  يتجسم يهنرها -فقط زن  5  - پژوهش هنر  )س(دانشگاه الزهرا 5132 روزانه
   -  5 رپژوهش هن  دانشگاه تربيت مدرس 5133 روزانه
  دفترچه يانتها در طيشرا  -  3 پژوهش هنر  دانشگاه شاهد 5134 روزانه
   -  3 پژوهش هنر  دانشگاه هنر اصفهان 5135 روزانه
   -  4 پژوهش هنر  تهران دانشگاه هنر 5136 روزانه
  شيوه پژوهش محور  -  1 پژوهش هنر  تهران دانشگاه هنر 5137 روزانه

   -  1 پژوهش هنر  ندانشگاه هنر اصفها 5138 نوبت دوم
   -  1 پژوهش هنر  تهران دانشگاه هنر 5139 نوبت دوم
  دفترچه يانتها در طيشرا  -  3 هنريليتحلويقيتطبخيتار  دانشگاه شاهد 5140 روزانه
   -  4 هنريليتحلويقيتطبخيتار  تهران دانشگاه هنر 5141 روزانه
  شيوه پژوهش محور  -  1 هنريليتحلويقيتطبخيتار  تهران دانشگاه هنر 5142 روزانه

   -  1 هنريليتحلويقيتطبخيتار  تهران دانشگاه هنر 5143 نوبت دوم
   -  4 يهنر اسالم  اسالمي تبريز دانشگاه هنر 5144 روزانه
  مستضعفان اديبن دانشمند و نيتوسعه نو و قيموسسه تحق هيبورس  -  1 يهنر اسالم  اسالمي تبريز دانشگاه هنر 5145 روزانه

  مرمت -2505
    -  3 يخيتارويفرهنگيايثارواشآمرمت  دانشگاه هنر اصفهان 5146 روزانه
  باشد مي يخيو تار يفرهنگ يايمرمت اش شيعنوان مرمت گرا  -  4 يخيتارويفرهنگيايثارواشآمرمت  تهران دانشگاه هنر 5147 روزانه
  - باشد مي يخيو تار يفرهنگ يايمرمت اش شيعنوان مرمت گرا  -  1 يخيرتا و يفرهنگ يايثارواشآمرمت   تهران دانشگاه هنر  5148  روزانه

  پژوهش محور شيوه
   -  1 يخيتارويفرهنگيايثارواشآمرمت  دانشگاه هنر اصفهان 5149 نوبت دوم
  باشد مي يخيتارو  يفرهنگ يايمرمت اش شيعنوان مرمت گرا  -  1 يخيتارويفرهنگيايثارواشآمرمت  تهران دانشگاه هنر 5150 نوبت دوم

  مرمت - 2506
    -  2 يخيتاريهابناهاوبافتيايواحمرمت  دانشگاه هنر اصفهان 5151 روزانه

    -  1 يخيتاريهابناهاوبافتيايواحمرمت  دانشگاه هنر اصفهان 5152 نوبت دوم



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)علوم پزشكي(هاجدول كدرشته محل  62 صفحه فصل دوم
 

  *باشد  اخذ شهريه ميبصورت  پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  علوم پزشكيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -6جدول شماره 

  زيستي مارآ -2601
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  4 يستيزمارآ  دانشگاه تربيت مدرس 6101 روزانه

  موزش بهداشتآ -2602
    -  3 موزش بهداشتآ  دانشگاه تربيت مدرس 6102 روزانه

  يپزشك يانگل شناس -2603
    -  4 يپزشكيانگل شناس  دانشگاه تربيت مدرس 6103 روزانه

  ايمني شناسي پزشكي -2604
    -  4 يپزشكيشناسيمنيا  دانشگاه تربيت مدرس 6104 روزانه

  بيوشيمي باليني - 2605
    -  8 ينيباليميوشيب  دانشگاه تربيت مدرس 6105 روزانه

  ژنتيك پزشكي -2606
    -  4 يپزشككيژنت  دانشگاه تربيت مدرس 6106 روزانه

  يوتراپيزيف -2607
    -  3 يوتراپيزيف  دانشگاه تربيت مدرس 6107 روزانه

  فيزيولوژي - 2608
    -  6 يولوژيزيف  دانشگاه تربيت مدرس 6108 روزانه

  فيزيك پزشكي - 2609
    -  4 يپزشككيزيف  دانشگاه تربيت مدرس 6109 زانهرو

  يپزشك يشناس روسيو -2610
    -  4 يپزشكيشناسروسيو  دانشگاه تربيت مدرس 6110 روزانه

  زيست فناوري پزشكي - 2612
    -  7 يپزشكيفناورستيز  دانشگاه تربيت مدرس 6111 روزانه

  اي حرفهبهداشت  - 2613
  .باشد مي اي حرفهبهداشت  يعنوان رشته مهندس  -  3 ايحرفهبهداشت  دانشگاه تربيت مدرس 6112 روزانه

  علوم تشريحي - 2614
    -  5 يحيعلوم تشر  دانشگاه تربيت مدرس 6113 روزانه

  پرستاري -2615
    -  8 يپرستار  دانشگاه تربيت مدرس 6114 روزانه

  بهداشت محيط -2616
  .باشد مي طيبهداشت مح ينوان رشته مهندسع  -  3 طيبهداشت مح  دانشگاه تربيت مدرس 6115 روزانه

  باكتري شناسي پزشكي -2617
    -  3 يپزشكيشناسيباكتر  دانشگاه تربيت مدرس 6116 روزانه

  هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون -2618
    -  4 و بانك خونيشگاهيزماآيهماتولوژ  دانشگاه تربيت مدرس 6117 روزانه

  قارچ شناسي پزشكي -2619
    -  3 يپزشكيشناسقارچ  دانشگاه تربيت مدرس 6118 روزانه



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)دامپزشكي(هادرشته محلجدول ك  63 صفحه فصل دوم
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  پزشكيدامهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -7جدول شماره 

  جراحي دامپزشكي -2701
كدرشته   دوره تحصيلي

  نام گرايش  گاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيلنام دانش  محل
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  2 يدامپزشكيجراح  دانشگاه اروميه 7101 روزانه
  )ياريدست( يدامپزشك يعنوان رشته جراح  -  3 يدامپزشكيجراح  دانشگاه تهران 7102 روزانه
  ياريدست  -  3 يدامپزشكيحجرا  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 7103 روزانه
   -  5 يدامپزشكيجراح  دانشگاه شيراز 7104 روزانه

  )ياريدست( يدامپزشك يعنوان رشته جراح  -  1 يدامپزشكيجراح  دانشگاه تهران 7105 نوبت دوم
  رازيش يدانشگاه سيپرد الملل بينواحد   -  3 يدامپزشكيجراح  دانشگاه شيراز 7106 سيپرد

  مثل دام هاي توليد ريبيما مامايي و -2702
    -  3 داممثلديتوليهايماريبوييماما  دانشگاه اروميه 7107 روزانه
  )ياريدست(مثل دام  ديتول يها يماريو ب ييعنوان رشته ماما  -  3 داممثلديتوليهايماريبوييماما  دانشگاه تهران 7108 روزانه

  )ياريدست(مثل دام  ديتول يها يماريو ب ييعنوان رشته ماما  -  1 داممثلديتوليهايماريبوييماما  دانشگاه تهران 7109 نوبت دوم

  هاي كوچك هاي داخلي دام بيماري -2703
  )ياريدست( كوچك يها دام يداخل يها يماريعنوان رشته ب  -  3 كوچكيهاداميداخليهايماريب  دانشگاه تهران 7110 روزانه
   -  3 كوچكيهاداميداخلياهيماريب  دانشگاه شيراز 7111 روزانه

  )ياريدست( كوچك يها دام يداخل يها يماريعنوان رشته ب  -  1 كوچكيهاداميداخليهايماريب  دانشگاه تهران 7112 نوبت دوم
  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد واحد بين  -  2 كوچكيهاداميداخليهايماريب  دانشگاه شيراز 7113 سيپرد

  هاي بزرگ اخلي دامهاي د بيماري -2704
    -  2 بزرگيهاداميداخليهايماريب  دانشگاه اروميه 7114 روزانه
  )ياريدست(بزرگ  يدام ها يداخل يهايماريعنوان رشته ب  -  3 بزرگيهاداميداخليهايماريب  دانشگاه تهران 7115 روزانه
   -  3 بزرگيهاداميداخليهايماريب  دانشگاه شهركرد 7116 روزانه

   -  4 بزرگيهاداميداخليهايماريب  دانشگاه شيراز 7117 وزانهر
  )ياريدست( بزرگ يها دام يداخل يها يماريعنوان رشته ب  -  1 بزرگيهاداميداخليهايماريب  دانشگاه تهران 7118 نوبت دوم
   -  1 بزرگيهاداميداخليهايماريب  دانشگاه شهركرد 7119 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد واحد بين  -  2 بزرگيهاداميداخليهايماريب  اه شيرازدانشگ 7120 سيپرد

  كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي -2706
  )ياريدست( يپاتولوژ كالينيعنوان رشته كل  -  3 يدامپزشكيپاتولوژكالينيكل  دانشگاه تهران 7121 روزانه
   -  3 يمپزشكدايپاتولوژكالينيكل  دانشگاه شيراز 7122 روزانه
   -  3 يدامپزشكيپاتولوژكالينيكل  دانشگاه فردوسي مشهد 7123 روزانه

  )ياريدست( يپاتولوژ كالينيعنوان رشته كل  -  1 يدامپزشكيپاتولوژكالينيكل  دانشگاه تهران 7124 نوبت دوم
   -  1 يدامپزشكيپاتولوژكالينيكل  دانشگاه فردوسي مشهد 7125 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيپرد الملل بينواحد   -  2 يدامپزشكيپاتولوژكالينيكل  انشگاه شيرازد 7126 سيپرد

  پاتولوژي دامپزشكي -2707
    -  2 يدامپزشكيپاتولوژ  دانشگاه اروميه 7127 روزانه
  باشد مي يشناس بيآس شيعنوان گرا  -  4 يدامپزشكيپاتولوژ  دانشگاه شهيد چمران اهواز 7128 روزانه
   -  4 يدامپزشكيپاتولوژ  دانشگاه شيراز 7129 روزانه

  رازيش يدانشگاه سيپرد الملل بينواحد   -  4 يدامپزشكيپاتولوژ  دانشگاه شيراز 7130 سيپرد

  هاي طيور بيماري بهداشت و -2708
    -  2 وريطيهايماريببهداشت و  دانشگاه اروميه 7131 روزانه
  )ياريدست( وريط يها يماريعنوان رشته ب  -  3 وريطيهايماريببهداشت و  دانشگاه تهران 7132 روزانه
   -  2 وريطيهايماريببهداشت و  دانشگاه شهركرد 7133 روزانه
   -  6 وريطيهايماريببهداشت و  دانشگاه شهيد چمران اهواز 7134 روزانه
   4  - وريطيهايماريببهداشت و  دانشگاه شيراز 7135 روزانه

  )ياريدست( وريط يها يماريعنوان رشته ب  -  2 وريطيهايماريببهداشت و  تهراندانشگاه  7136 نوبت دوم
   -  1 وريطيهايماريببهداشت و  دانشگاه شهركرد 7137 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد واحد بين  2  - وريطيهايماريببهداشت و  دانشگاه شيراز 7138 سيپرد

  بيوشيمي -2709
    -  2 يميوشيب  ه شيرازدانشگا 7139 روزانه

  بزيانآبهداشت  -2710
  انيعنوان رشته بهداشت آبز  -  3 انيبزآبهداشت  دانشگاه تهران 7140 روزانه
   -  6 انيبزآبهداشت  دانشگاه شهيد چمران اهواز 7141 روزانه
   -  3 انيبزآبهداشت  دانشگاه شيراز 7142 روزانه
  يبندرانزل ليمحل تحص - پژوهش محور  -  1 انيبزآاشتبهد موسسه تحقيقات شيالت ايران 7143 روزانه
  بوشهر ليمحل تحص - پژوهش محور  -  1 انيبزآبهداشت موسسه تحقيقات شيالت ايران 7144 روزانه
  يسار ليمحل تحص - پژوهش محور  -  1 انيبزآبهداشت موسسه تحقيقات شيالت ايران 7145 روزانه

  انيعنوان رشته بهداشت آبز  -  2 انيبزآبهداشت  دانشگاه تهران 7146 نوبت دوم
  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد واحد بين  -  2 انيبزآبهداشت  دانشگاه شيراز 7147 سيپرد

  بهداشت مواد غذايي -2711
    -  4 ييغذابهداشت مواد  دانشگاه اروميه 7148 روزانه
  ييكنترل مواد غذاعنوان رشته بهداشت و   -  3 ييغذابهداشت مواد  دانشگاه تهران 7149 روزانه
   4  - ييغذابهداشت مواد  دانشگاه شيراز 7150 روزانه
   -  3 ييغذابهداشت مواد  دانشگاه فردوسي مشهد 7151 روزانه

  ييعنوان رشته بهداشت و كنترل مواد غذا  -  1 ييغذابهداشت مواد  دانشگاه تهران 7152 نوبت دوم
   -  1 ييغذادبهداشت موا  دانشگاه فردوسي مشهد 7153 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد واحد بين  2  - ييغذابهداشت مواد  دانشگاه شيراز 7154 سيپرد
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)دامپزشكي(هادرشته محلجدول ك  64 صفحه فصل دوم
 

  اپيدميولوژي - 2713
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  يولوژيدميعنوان رشته اپ  -  3 يولوژيدمياپ  اندانشگاه تهر 7155 روزانه
  يولوژيدميرشته اپ عنوان  -  1 يولوژيدمياپ  دانشگاه تهران 7156 نوبت دوم

  انگل شناسي دامپزشكي -2714
    -  3 يدامپزشكيشناسانگل  دانشگاه اروميه 7157 روزانه
  يدامپزشك يشناسعنوان رشته انگل   -  3 يدامپزشكيشناسانگل  دانشگاه تهران 7158 روزانه
   -  3 يدامپزشكيشناسانگل  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 7159 روزانه
   -  3 يدامپزشكيشناسانگل  دانشگاه شيراز 7160 روزانه
   -  3 يدامپزشكيشناسانگل  دانشگاه فردوسي مشهد 7161 روزانه

  يدامپزشك يشناس عنوان رشته انگل  -  1 يدامپزشكيشناسانگل  دانشگاه تهران 7162 نوبت دوم
   -  1 يدامپزشكيشناسانگل  دانشگاه فردوسي مشهد 7163 نوبت دوم

  باكتري شناسي -2715
    -  3 يشناسيباكتر  دانشگاه اروميه 7164 روزانه
    -  2 يشناسيباكتر دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 7165 روزانه
    -  2 يشناسيباكتر  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 7166 روزانه
    -  6 يشناسيباكتر  دانشگاه شهيد چمران اهواز 7167 روزانه
    -  4 يشناسيباكتر  دانشگاه شيراز 7168 روزانه

    -  1 يشناسيباكتر  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 7169 نوبت دوم
  رازيش يدانشگاه سيپرد الملل بينواحد   -  2 يشناسيباكتر  دانشگاه شيراز 7170 سيپرد

  ايمني شناسي -2718
    -  2 يشناسيمنيا  دانشگاه اروميه 7171 روزانه
    -  2 يشناسيمنيا دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 7172 روزانه

  )زيست فناوري(بيوتكنولوژي  -2719
    -  3 )يفناورستيز(يوتكنولوژيب  دانشگاه شيراز 7173 روزانه
    -  4 )يفناورستيز(يوتكنولوژيب  دانشگاه فردوسي مشهد 7174 روزانه
ظرفيت % 30 .شود دانشگاه تهران برگزار مي دوره با همكاري  -  3  )يفناور ستيز( يوتكنولوژيب  كرجـ  سرم سازي رازي موسسه تحقيقات واكسن و  7175  روزانه

 فاقد خوابگاه است. باشد مي متعلق به اعضاي هيئت علمي موسسه
   -  1 )يفناورستيز(يوتكنولوژيب  دانشگاه فردوسي مشهد 7176 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيپرد الملل بينواحد   -  2 )يفناورستيز(يوتكنولوژيب  دانشگاه شيراز 7177 سيپرد

  فناوري توليد مثل در دامپزشكي -2720
  يمثل در دامپزشك ديتول يهايعنوان رشته فناور  -  3 يمثل در دامپزشكديتوليفناور  دانشگاه تهران 7178 روزانه

  يمثل در دامپزشك ديتول يهايعنوان رشته فناور  -  1 يمثل در دامپزشكديتوليفناور  ه تهراندانشگا 7179 نوبت دوم

  سم شناسي -2721
  يدامپزشك يعنوان رشته سم شناس  -  3 يسم شناس  دانشگاه تهران 7180 روزانه

  يدامپزشك يرشته سم شناس عنوان  -  1 يسم شناس  دانشگاه تهران 7181 نوبت دوم

  ي دامپزشكيفارماكولوژ -2722
  يعنوان رشته فارماكولوژ  -  3 يدامپزشكيفارماكولوژ  دانشگاه تهران 7182 روزانه
   -  3 يدامپزشكيفارماكولوژ  دانشگاه شيراز 7183 روزانه

  يعنوان رشته فارماكولوژ  -  2 يدامپزشكيفارماكولوژ  دانشگاه تهران 7184 نوبت دوم
  رازيش يدانشگاه سيپرد الملل بينواحد   -  2 يپزشكداميفارماكولوژ  دانشگاه شيراز 7185 سيپرد

  فيزيولوژي -2723
  يولوژيزيعنوان رشته ف  -  3 يولوژيزيف  دانشگاه تهران 7186 روزانه
   -  3 يولوژيزيف  دانشگاه شيراز 7187 روزانه
   -  3 يولوژيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 7188 روزانه

  يولوژيزيعنوان رشته ف  -  1 يولوژيزيف  دانشگاه تهران 7189 نوبت دوم
   -  1 يولوژيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 7190 نوبت دوم

  رازيش يدانشگاه سيپرد الملل بينواحد   -  2 يولوژيزيف  دانشگاه شيراز 7191 سيپرد

  اي دامپزشكي آناتومي و جنين شناسي مقايسه -2724
ايمقايسهيشناسنيجنويآناتوم  دانشگاه تهران  7192  روزانه

  يدامپزشك يشناس نيو جن يعنوان رشته آناتوم  -  3 يدامپزشك

ايمقايسهيشناسنيجنويآناتوم  دانشگاه شهيد چمران اهواز  7193  روزانه
    -  6 يدامپزشك

ايمقايسهيشناسنيجنويآناتوم  دانشگاه شيراز  7194  روزانه
    -  4 يدامپزشك

ايمقايسهيشناسنيجنويآناتوم  دانشگاه تهران  7195  نوبت دوم
  يدامپزشك يشناس نيو جن يرشته آناتوم عنوان  -  1 يدامپزشك

ايمقايسهيشناسنيجنويآناتوم  دانشگاه شيراز  7196  سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد واحد بين  -  2 يدامپزشك

  بافت شناسي دامپزشكي -2725
  اي مقايسه يعنوان رشته بافت شناس  -  3 يدامپزشكيبافت شناس  دانشگاه اروميه 7197 روزانه
  اي مقايسه يبافت شناس  -  3 يدامپزشكيبافت شناس  دانشگاه تهران 7198 روزانه

  اي مقايسه يشناس بافت  -  1 يدامپزشكيبافت شناس  دانشگاه تهران 7199 نوبت دوم
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  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  رانتفاعيغي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  زبانهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل - 8جدول شماره 

  ادبيات فارسي زبان و -2801
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

    -  3 يفارساتيادبزبان و وم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه عل 8101 روزانه
  يكل حاتيدر توض ياختصاص طيشرا - فقط مرد  -  2 يفارساتيادبزبان و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 8102 روزانه
   -  10 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه اراك 8103 روزانه
   -  5 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه اروميه 8104 روزانه
  يعرفان اتيادب نهيزمدر  -  5 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه اروميه 8105 روزانه
  گرايش عرفاني  -  9 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه اصفهان 8106 روزانه
  فقط زن  -  9 يفارساتيادبزبان و  )س(دانشگاه الزهرا 8107 روزانه
   -  4 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه ايالم 8108 روزانه
   -  2 يفارساتيادبزبان و دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 8109 روزانه
   -  5 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه بيرجند 8110 روزانه
   -  5 يفارساتيادبزبان و ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 8111 روزانه
  يعرفان اتيادب شيگرا  -  4 يفارساتيادبزبان و نـ قزوي)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 8112 روزانه
   -  6 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه تبريز 8113 روزانه
   -  3 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه تربيت مدرس 8114 روزانه
  يعلوم انسان و اتيدانشكده ادب ليمحل تحص  -  12 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه تهران 8115 روزانه
   -  5 يفارساتيادبزبان و دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 8116 روزانه
  كرج ليمحل تحص  -  6 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه خوارزمي تهران 8117 روزانه
   -  8 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه رازي كرمانشاه 8118 روزانه
   -  3 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه زنجان 8119 روزانه
   -  4 يفارساتيادبزبان و دانشگاه سلمان فارسي كازرون 8120 روزانه
   -  7 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه سمنان 8121 روزانه
   -  8 يفارساتيادبزبان و دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 8122 روزانه
  گرايش ادبيات عرفاني  -  2 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه شهركرد 8123 روزانه
   -  9 يفارساتيادبزبان و دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز 8124 روزانه
   -  10 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 8125 روزانه
   -  4 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه شهيد بهشتي 8126 روزانه
   -  8 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه شهيد چمران اهواز 8127 روزانه
   -  3 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه شيراز 8128 نهروزا

   -  5 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه عالمه طباطبايي 8129 روزانه
   -  8 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه فردوسي مشهد 8130 روزانه
  گرايش ادبيات عرفاني  -  5 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه فردوسي مشهد 8131 روزانه
   -  5 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه قم 8132 روزانه
   -  4 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه كاشان 8133 روزانه
   -  4 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه كردستان 8134 روزانه
   -  6 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه گيالن ـ رشت 8135 روزانه
   -  5 يسفاراتيادبزبان و  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 8136 روزانه
  يعرفان اتيادب شيگرا  3  - يفارساتيادبزبان و  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 8137 روزانه
   -  7 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 8138 روزانه
   -  4 يفارساتيادبزبان و دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل 8139 روزانه
   -  3 يفارساتيادبزبان و درعباسدانشگاه هرمزگان ـ بن 8140 روزانه
   -  5 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه ياسوج 8141 روزانه
   -  6 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه يزد 8142 روزانه

  گرايش عرفاني  -  1 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه اصفهان 8143 نوبت دوم
   -  2 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه ايالم 8144 نوبت دوم
   -  3 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه تبريز 8145 نوبت دوم
  يعلوم انسان و اتيدانشكده ادب ليمحل تحص  -  6 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه تهران 8146 نوبت دوم
  تهران ليمحل تحص  -  6 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه خوارزمي تهران 8147 نوبت دوم
   -  2 يفارساتيادبزبان و  كرماندانشگاه شهيد باهنر  8148 نوبت دوم
   -  4 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه فردوسي مشهد 8149 نوبت دوم
  گرايش ادبيات عرفاني  -  2 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه فردوسي مشهد 8150 نوبت دوم
   -  2 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه كاشان 8151 نوبت دوم
   -  5 يفارساتيادبزبان و مركز تحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پيام نور  8152 پيام نور

  محل تحصيل پرديس كيش  -  8 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه تهران 8153 سيپرد
   -  4 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه رازي كرمانشاه 8154 سيپرد
و بلوچستان در شهرستان  ستانيدانشگاه س سيپرد ليحصمحل ت  -  4  يفارس اتيادب زبان و  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  8155  سيپرد

  زاهدان
  دانشگاه شهيد چمران محل تشكيل پرديس  -  6 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه شهيد چمران اهواز 8156 سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  3 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه شيراز 8157 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يفارساتيادبزبان و  دانشگاه عالمه طباطبايي 8158 سيپرد
  محل نحصيل پرديس دانشگاهي  -  2 يفارساتيادبزبان و  دانشگاه ياسوج 8159 سيپرد

  ادبيات عرب زبان و -2802
    -  5 عرباتيادبزبان و  دانشگاه اراك 8160 روزانه
    -  11 عرباتيادبزبان و  دانشگاه اصفهان 8161 روزانه
  فقط زن  -  4 عرباتيادبزبان و  )س(دانشگاه الزهرا 8162 روزانه
   -  2 عرباتيادبزبان و  دانشگاه ايالم 8163 روزانه
   -  2 عرباتيادبزبان و دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان 8164 روزانه
   -  4 عرباتيادبزبان و ـ قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين 8165 روزانه
   -  3 عرباتيادبزبان و  دانشگاه تربيت مدرس 8166 روزانه
  قم سيپرد ليمحل تحص  -  3 عرباتيادبزبان و  دانشگاه تهران 8167 روزانه
  يعلوم انسان و اتيدانشكده ادب ليمحل تحص  -  8 عرباتيادبزبان و  دانشگاه تهران 8168 روزانه
   -  5 عرباتيادبزبان و دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 8169 روزانه
   -  7 عرباتيادبزبان و  دانشگاه رازي كرمانشاه 8170 روزانه
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  عربادبيات  زبان و -2802ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

   -  3 عرباتيادبزبان و  دانشگاه شهيد بهشتي 8171 روزانه
   -  7 عرباتيادبزبان و  دانشگاه شهيد چمران اهواز 8172 روزانه
   -  5 عرباتيادبزبان و  دانشگاه عالمه طباطبايي 8173 روزانه
   -  5 عرباتيادبزبان و  دانشگاه فردوسي مشهد 8174 روزانه
   -  5 عرباتيادبزبان و  دانشگاه كاشان 8175 روزانه
   -  5 عرباتيادبزبان و  آباد گاه لرستان ـ خرمدانش 8176 روزانه
   -  5 عرباتيادبزبان و  دانشگاه يزد 8177 روزانه

   -  1 عرباتيادبزبان و  دانشگاه اصفهان 8178 نوبت دوم
   -  1 عرباتيادبزبان و  دانشگاه ايالم 8179 نوبت دوم
  قم سيپرد ليمحل تحص  -  2 عرباتيادبزبان و  دانشگاه تهران 8180 نوبت دوم
  يعلوم انسان و اتيدانشكده ادب ليمحل تحص  -  2 عرباتيادبزبان و  دانشگاه تهران 8181 نوبت دوم
   -  2 عرباتيادبزبان و  دانشگاه فردوسي مشهد 8182 نوبت دوم
   -  2 عرباتيادبزبان و  دانشگاه كاشان 8183 نوبت دوم

   -  3 عرباتيادبزبان و  دانشگاه رازي كرمانشاه 8184 سيپرد

  زبان فرانسه -2803
  .باشد ميعنوان رشته آموزش زبان فرانسه   -  3 اموزش زبان فرانسه  دانشگاه تربيت مدرس 8185 روزانه

  زبان فرانسه -2804
    -  4 فرانسهاتيادب  دانشگاه تبريز 8186 روزانه
  يخارج اتيوادب دانشكده زبانها ليمحل تحص  -  3 فرانسهاتيادب  دانشگاه تهران 8187 روزانه
   -  4 فرانسهاتيادب  دانشگاه شهيد بهشتي 8188 روزانه

   -  2 فرانسهاتيادب  دانشگاه تبريز 8189 نوبت دوم
  يخارج اتيدانشكده زبانها وادب ليمحل تحص  -  1 فرانسهاتيادب  دانشگاه تهران 8190 نوبت دوم

  زبان روسي -2805
  يخارج اتيادب دانشكده زبانها و ليمحل تحص  -  4 يسموزش زبان روآ  دانشگاه تهران 8191 روزانه

  يخارج اتيادب دانشكده زبانها و ليمحل تحص  -  1 يموزش زبان روسآ  دانشگاه تهران 8192 نوبت دوم

  لمانيآزبان  - 2806
  يخارج اتيادب دانشكده زبانها و ليمحل تحص  -  3 يلمانآموزش زبانآ  دانشگاه تهران 8193 روزانه

  يخارج اتيادب دانشكده زبانها و ليمحل تحص  -  1 يلمانآموزش زبانآ  دانشگاه تهران 8194 نوبت دوم

  موزش زبان انگليسيآ -2807
    -  3 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه اروميه 8195 روزانه
    -  7 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه اصفهان 8196 روزانه
  فقط زن  3  - يسيموزش زبان انگلآ  )س(دانشگاه الزهرا 8197 روزانه
   -  3 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه ايالم 8198 روزانه
   -  4 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه تبريز 8199 روزانه
   -  3 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه تربيت مدرس 8200 روزانه
  يرجخا اتيادب دانشكده زبانها و ليمحل تحص  -  3 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه تهران 8201 روزانه
   -  4 يسيموزش زبان انگلآ دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 8202 روزانه
   -  2 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه رازي كرمانشاه 8203 روزانه
   -  5 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه شهيد چمران اهواز 8204 روزانه
   -  6 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه شيراز 8205 روزانه
   -  5 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه عالمه طباطبايي 8206 روزانه
   -  7 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه يزد 8207 روزانه

   -  2 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه تبريز 8208 نوبت دوم
   -  5 يسيموزش زبان انگلآ دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 8209 پيام نور

   -  6 يسيموزش زبان انگلآ )غيرانتفاعي(اصفهان-شيخ بهايي دانشگاه  8210 غيرانتفاعي
  هيدر شهر اروم يدانشگاه سيپرد  -  2 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه اروميه 8211 سيپرد
  محل تحصيل پرديس كيش  -  6 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه تهران 8212 سيپرد
   -  1 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه رازي كرمانشاه 8213 سيپرد
  ل پرديس دانشگاه شهيد چمرانيمحل تشك  -  5 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه شهيد چمران اهواز 8214 سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  5 يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه شيراز 8215 سيپرد
  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يسيموزش زبان انگلآ  دانشگاه عالمه طباطبايي 8216 سيپرد

  ادبيات انگليسي زبان و -2808
  يخارج اتيادب دانشكده زبانها و ليمحل تحص  -  3 يسيانگلاتيادبزبان و  دانشگاه تهران 8217 روزانه
   -  4 يسيانگلاتيادبزبان و  دانشگاه شهيد بهشتي 8218 روزانه
   -  3 يسيانگلاتيادبزبان و  دانشگاه شيراز 8219 روزانه

  محل تحصيل پرديس كيش  -  6 يسيانگلاتيادبزبان و  دانشگاه تهران 8220 سيپرد
  رازيش يدانشگاه سيپرد  -  5 يسيانگلاتيادبزبان و  دانشگاه شيراز 8221 سيپرد

  ترجمه -2809
    -  6 ترجمه  دانشگاه اصفهان 8222 روزانه
    -  5 ترجمه  دانشگاه عالمه طباطبايي 8223 روزانه

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - هترجم  دانشگاه عالمه طباطبايي 8224 سيپرد

  زبان شناسي -2810
    -  3 يهمگانيزبان شناس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 8225 روزانه
    -  7 يهمگانيزبان شناس  دانشگاه اصفهان 8226 روزانه
  فقط زن  3  - يهمگانيزبان شناس  )س(دانشگاه الزهرا 8227 روزانه
   -  3 يهمگانيزبان شناس لي سينا ـ همداندانشگاه بوع 8228 روزانه
   -  3 يهمگانيزبان شناس  دانشگاه تربيت مدرس 8229 روزانه
   -  4 يهمگانيزبان شناس  دانشگاه تهران 8230 روزانه
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  شناسيزبان  -2810ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  يمسالن
  دوم  اول

   -  2 يهمگانيزبان شناس  دانشگاه رازي كرمانشاه 8231 روزانه
   -  6 يهمگانيزبان شناس دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان 8232 روزانه
   -  5 يهمگانيزبان شناس  دانشگاه عالمه طباطبايي 8233 روزانه
   -  4 يهمگانياسزبان شن  دانشگاه فردوسي مشهد 8234 روزانه

   -  1 يهمگانيزبان شناس  دانشگاه اصفهان 8235 نوبت دوم
  فقط زن  1  - يهمگانيزبان شناس  )س(دانشگاه الزهرا 8236 نوبت دوم
  يخارج اتيادب دانشكده زبانها و ليمحل تحص  -  1 يهمگانيزبان شناس  دانشگاه تهران 8237 نوبت دوم
   -  1 يهمگانيزبان شناس  دانشگاه فردوسي مشهد 8238 نوبت دوم
   -  5 يهمگانيزبان شناس دانشگاه پيام نور مركز تحصيالت تكميلي تهران 8239 پيام نور

  دانشگاه سيپرد ليمحل تحص  3  - يهمگانيزبان شناس  دانشگاه عالمه طباطبايي 8240 سيپرد

  هاي باستاني فرهنگ و زبان -2811
    -  3 يباستانيهافرهنگ و زبان لعات فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطا 8241 روزانه
    -  4 يباستانيهافرهنگ و زبان  دانشگاه تهران 8242 روزانه

   -  1 يباستانيهافرهنگ و زبان  دانشگاه تهران 8243 نوبت دوم



  ها جدول كدرشته محل                          1392سال ) متمركز نيمه(» Ph.d«دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي دوره دكتري 

)تربيت بدني و علوم ورزشي(هاجدول كدرشته محل  68 صفحه فصل دوم
 

  *باشد  بصورت اخذ شهريه مي پرديسو  غيرانتفاعي، پيام نور، نوبت دوم: هاي تحصيلي با عنوان پذيرش براي دوره* 
  تربيت بدني و علوم ورزشيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل -9جدول شماره 

  علوم ورزشي تربيت بدني و -2901
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  پژوهش محور  -  5 يورزشتيريمد لوم ورزشيع پژوهشكده تربيت بدني و 9101 روزانه
   -  7 يورزشتيريمد  دانشگاه اروميه 9102 روزانه
علوم ورزشي گرايش مديريت و  رشته تربيت بدني و عنوان  -  6  يورزش تيريمد  دانشگاه تربيت مدرس  9103  روزانه

  باشد ميريزي تربيت بدني  برنامه
  پرديس قم ليمحل تحص  -  4 يورزشتيريمد  دانشگاه تهران 9170 روزانه
  تهران ليمحل تحص  -  3 يورزشتيريمد  دانشگاه خوارزمي تهران 9104 روزانه
   -  5 يورزشتيريمد  دانشگاه شهيد چمران اهواز 9105 روزانه
   -  5 يورزشتيريمد  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 9106 روزانه

  پرديس قم ليمحل تحص  -  2 يورزشتيريمد  دانشگاه تهران 9171 نوبت دوم
  پژوهش محور  -  5 يورزشتيريمد )غيرانتفاعي(آمل-دانشگاه شمال 9107 غيرانتفاعي

  تهران الملل بين سيپرد ليمحل تحص  -  5 يورزشتيريمد  دانشگاه خوارزمي تهران 9108 سيپرد
  كرج سيپرد ليمحل تحص  -  3 يورزشتيريمد  دانشگاه خوارزمي تهران 9109 سيپرد

  ياصالح حركات و  يورزش  يشناس بيسآ -2902
  گرايش حركات اصالحي  -  4ياصالحوحركاتيورزشيشناسبيسآ  دانشگاه اصفهان 9110 روزانه

  -  3ياصالح وحركات يورزش يشناس بيسآ  دانشگاه تهران  9111  روزانه
عنوان رشته آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

علوم  و يدنب تيدانشكده ترب ليمحل تحص -يامدادگر ورزش
  يورزش

  -  3ياصالح وحركات يورزش يشناس بيسآ  دانشگاه تهران  9112  روزانه
عنوان رشته آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 و يبدن تيدانشكده ترب ليمحل تحص -حركات اصالحي است
  يعلوم ورزش

عنوان رشته آسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي گرايش   -  3ياصالح وحركات يورزش يشناس بيسآ  دانشگاه خوارزمي تهران  9113  روزانه
  تهران ليمحل تحص. حركات اصالحي است

 شيعنوان رشته آسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي گرا  -  1ياصالح وحركات يورزش يشناس بيسآ  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  9114  روزانه
  .است يامدادگر ورزش

  يحركات اصالح شيگرا  -  3ياصالحوحركاتيورزشيشناسبيسآ  دانشگاه گيالن ـ رشت 9115 روزانه
  گرايش حركات اصالحي  -  1ياصالحوحركاتيورزشيشناسبيسآ  دانشگاه اصفهان 9116 نوبت دوم

  -  1ياصالح وحركات يورزش يشناس بيسآ  دانشگاه تهران  9117  نوبت دوم
حركات اصالحي  عنوان رشته رشته آسيب شناسي ورزشي و

 تيدانشكده ترب ليمحل تحص -باشد مي يامدادگر ورزش گرايش
  يعلوم ورزش و يبدن

  -  1ياصالح وحركات يورزش يشناس بيسآ  دانشگاه تهران  9118  نوبت دوم
عنوان رشته آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش 

 و يبدن تيدانشكده ترب ليمحل تحص -باشد حركات اصالحي مي
  يعلوم ورزش

عنوان رشته آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي گرايش   -  5ياصالح وحركات يورزش يشناس بيسآ  انشگاه تهراند  9119  سيپرد
  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين - حركات اصالحي

رايش حركات اصالحي گ عنوان رشته آسيب شناسي ورزشي و  -  5ياصالح وحركات يورزش يشناس بيسآ  دانشگاه خوارزمي تهران  9120  سيپرد
  الملل تهران بين سيپرد ليمحل تحصـ  حركات اصالحي است

  كرج سيپرد ليمحل تحص  -  3ياصالحوحركاتيورزشيشناسبيسآ  دانشگاه خوارزمي تهران 9121 سيپرد

  فتار حركتير -2903
  يحركت يريادگي - شيگرا  -  4 يرفتار حركت  دانشگاه اروميه 9122 روزانه
محل  -است يرفتار حركتي گرايش رشد حركت رشته عنوان  -  2  يرفتار حركت  دانشگاه تهران  9123  روزانه

  يعلوم ورزش و يبدن تيدانشكده ترب ليتحص
-است يبدن تيرشته رفتار حركتي گرايش آموزش ترب عنوان  -  2  يرفتار حركت  دانشگاه تهران  9124  روزانه

  يعلوم ورزش و يبدن تيدانشكده ترب ليمحل تحص
محل -است يحركت يريادگيرشته رفتار حركتي گرايش  عنوان  -  2  يرفتار حركت  ه تهراندانشگا  9125  روزانه

  يعلوم ورزش و يبدن تيدانشكده ترب ليتحص
 ليمحل تحص-است يكنترل حركت رفتارحركتي گرايش عنوان  -  2  يرفتار حركت  دانشگاه تهران  9126  روزانه

  يعلوم ورزش و يبدن تيدانشكده ترب
  است يكنترل حركت شيرشته رفتار حركتي گرا عنوان  -  3 يرفتار حركت  ه شهيد بهشتيدانشگا 9127 روزانه
  است يحركت يريادگي شيرشته رفتار حركتي گرا عنوان  -  3 يرفتار حركت  دانشگاه شهيد بهشتي 9128 روزانه
  گرايش يادگيري حركتي  -  3 يرفتار حركت  دانشگاه فردوسي مشهد 9129 روزانه

محل  -است يحركت يريادگيرفتارحركتي گرايش  رشته عنوان  -  1  يرفتار حركت  شگاه تهراندان  9130  نوبت دوم
  يعلوم ورزش و يبدن تيدانشكده ترب ليتحص

محل  -است يعنوان رشته رفتار حركتي گرايش رشد حركت  -  1  يرفتار حركت  دانشگاه تهران  9131  نوبت دوم
  يعلوم ورزش و يبدن تيدانشكده ترب ليتحص

محل -است يرشته رفتار حركتي گرايش كنترل حركت عنوان  -  1  يرفتار حركت  دانشگاه تهران  9132  نوبت دوم
  يعلوم ورزش و يبدن تيدانشكده ترب ليتحص

 -است يبدن تيرشته رفتارحركتي گرايش آموزش ترب عنوان  -  1  يرفتار حركت  دانشگاه تهران  9133  نوبت دوم
  يزشعلوم ور و يبدن تيدانشكده ترب ليمحل تحص

  گرايش يادگيري حركتي  -  2 يرفتار حركت  دانشگاه فردوسي مشهد 9134 نوبت دوم
  رشته رفتار حركتي گرايش رشد حركتي است  عنوان  -  5  يرفتار حركت  دانشگاه تهران  9135  سيپرد

  شيك سيمحل تحصيل پرد

  ورزشي بيومكانيك -2904
  تهران ليمحل تحص  -  3 يورزشكيومكانيب  دانشگاه خوارزمي تهران 9136 روزانه
   -  1 يورزشكيومكانيب  دانشگاه مازندران ـ بابلسر 9137 روزانه

  تهران الملل بين سيپرد ليمحل تحص  -  5 يورزشكيومكانيب  دانشگاه خوارزمي تهران 9138 سيپرد
  كرج سيپرد ليمحل تحص  -  3 يورزشكيومكانيب  دانشگاه خوارزمي تهران 9139 سيپرد

  رزشيو فيزيولوژي -2905
  پژوهش محور  -  3 يورزشيولوژيزيف پژوهشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي 9140 روزانه
  تنفس عروق و ،قلب يورزش يولوژيزيف - شيگرا  -  6 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه اروميه 9141 روزانه
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)تربيت بدني و علوم ورزشي(هاجدول كدرشته محل  69 صفحه فصل دوم
 

  ورزشي فيزيولوژي -2905ادامه 
كدرشته   دوره تحصيلي

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

  توضيحات  نيمسال
  دوم  اول

  گرايش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي  -  3 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه اصفهان 9142 روزانه
  گرايش فيزيولوي ورزشي قلب و عروق و تنفس  -  3 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه اصفهان 9143 روزانه
   -  5 يورزشيلوژويزيف  دانشگاه تبريز 9144 روزانه
وزارت  يمانيپ اي يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با  -  4  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  9145  روزانه

  باشد ميپرورش  آموزش و

  -  1  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران  9146  روزانه
سوي يكي  به منظور حمايت مالي از ارائه قرارداد - پژوهش محور

مراكز جهت انجام پايان نامه كاربردي توسط  يا سازمانها و از
 يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با -دانشجو الزامي است

  .باشد ميپرورش  وزارت آموزش و يمانيپاي
دني وعلوم ورزشي گرايش فيزيولوژي رشته تربيت ب عنوان  -  6  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه تربيت مدرس  9147  روزانه

   ورزشي
.رشته فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عصبي عنوان  -  3  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه تهران  9148  روزانه

  يعلوم ورزش و يبدن تيدانشكده ترب ليمحل تحص
 ي گرايش فيزيولوژي ورزشي عصبيفيزيولوژي ورزش رشته عنوان  -  4 يورزشيولوژيزيف دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار 9149 روزانه
رشته فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي قلب و  عنوان  -  3  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران  9150  روزانه

  تهران ليمحل تحصـ  عروق تنفس است
  تنفس عروق و قلب و شيولوژي ورزشي گرارشته فيزي عنوان  -  2 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه رازي كرمانشاه 9151 روزانه
 متابوليسم گرايش بيوشيمي و عنوان رشته فيزيولوژي ورزشي  -  2  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه شهركرد  9152  روزانه

  ورزشي
  يعضالن - يعصب شيرشته فيزيولوژي ورزشي گرا عنوان  -  3 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه شهيد بهشتي 9153 روزانه
  عروق و تنفس - قلب شيرشته فيزيولوژي ورزشي گرا عنوان  -  3 يورزشيولوژيزيف  انشگاه شهيد بهشتيد 9154 روزانه
  فيزيولوژي ورزشي عصبي و عضالني -گرايش   -  5 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه شهيد چمران اهواز 9155 روزانه
  ابوليسم ورزشيگرايش بيوشيمي و مت  -  4 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 9156 روزانه
  يورزش سميو متابول يميوشيب تنفس،  -  3 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه گيالن ـ رشت 9157 روزانه
  قلب و عروق يورزش يولوژيزيف  -  3 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه گيالن ـ رشت 9158 روزانه
 ژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عصبيرشته فيزيولو عنوان  -  3 يورزشيولوژيزيف  آباد دانشگاه لرستان ـ خرم 9159 روزانه

  -  13  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  9160  روزانه
رشته فيزيولوژي ورزشي گرايش هاي فيزيولوژي ورزشي  عنوان

عروق و تنفس، بيو شيمي و  فيزيولوژي قلب و عصبي، عضالني،
  .متابوليسم ورزشي است

  عروق و تنفس قلب، يورزش يولوژيزيف شيگرا  -  3 يورزشيولوژيزيف لي ـ اردبيلدانشگاه محقق اردبي 9161 روزانه
  گرايش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي  -  1 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه اصفهان 9162 نوبت دوم
  گرايش فيزيولوي ورزشي قلب و عروق و تنفس  -  1 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه اصفهان 9163 نوبت دوم
   -  3 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه تبريز 9164 نوبت دوم
.عنوان رشته فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عصبي  -  1  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه تهران  9165  نوبت دوم

  يعلوم ورزش و يبدن تيدانشكده ترب ليمحل تحص
  بوليسم ورزشيگرايش بيوشيمي و متا  -  2 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه فردوسي مشهد 9166 نوبت دوم

.رشته فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عصبي عنوان  -  5  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه تهران  9167  سيپرد
  كيش المللي بينمحل تحصيل پرديس 

رشته فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عصبي  عنوان  -  5  يورزش يولوژيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران  9168  سيپرد
  تهران الملل بين سيپرد ليمحل تحصـ  است

  كرج سيپرد ليمحل تحص  -  3 يورزشيولوژيزيف  دانشگاه خوارزمي تهران 9169 سيپرد
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 سومفصل  70صفحه )هاي بورسيه شرايط رشته(هاپيوست

 

  :هاي بورسيه شرايط و ضوابط رشته -1پيوست شماره 
  و بنياد مستضعفان دانشمند نيتوسعه نو و قيتحق مؤسسه هيبورس* 

هاي اجرايي، گزينش و آزمايشات پزشكي كه  تواناييپذيرش داوطلبان بورسيه با توجه به نتايج آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي دانشگاه، بررسي 
  .پذيرد به ترتيب اولويت امتيازات انجام خواهد شد توسط گروه بنياد مستضعفان انقالب اسالمي انجام مي

  :شرايط عمومي پذيرش بورسيه* 
 .باشد مي 14فنĤوري با معدل مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و ) ارشد  كارشناسي(حداقل تحصيالت داشتن مدرك فوق ليسانس  -1
 .باشد سال مي 40حداكثر سن قانوني  -2
آزمـون ورودي دوره دكتـري   هـاي تعيـين شـده براسـاس نمـرات       ها و دانشگاه كسب حداقل نمرات مورد نياز جهت پذيرش در رشته -3

 .مصاحبه تخصصي دانشگاه آموزش كشور وسازمان سنجش  متمركز نيمه
 .ادداشتن شرايط عمومي استخدامي بني -4
 .موفقيت در مراحل مصاحبه و گزينش -5
 .آموزش عالي مؤسساتها و  عدم اشتغال به تحصيل همزمان در دانشگاه -6
 .آموزش عالي دولتي و غيردولتي مؤسساتها و  ها، دانشگاه ، شركتمؤسساتها،  نداشتن تعهد خدمت در دستگاه -7

  :شرايط عمومي استخدامي گروه بنياد عبارتند از* 
 .مقدس جمهوري اسالمي ايرانتابعيت نظام  -1
 .تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور -2
 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -3
 .)ويژه برادران(دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم غيرپزشكي  -4
بـا  (سوءپيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشـد  عدم اشتهار به فساد اخالقي، نداشتن سابقه محكوميت و  -5

 ).تأييد مراجع ذيصالح
 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر -6
 .داشتن توانايي و سالمت كامل جسمي و رواني -7

  :شرايط تحصيلي* 
 .شوند ،در پايان تحصيالت هاي مورد نظر بنياد حدنصاب معدل الزم در آزمون شايستگيموفق به كسب بايست  داوطلبين مي •
 .بايست از موضوعات مورد نياز بنياد انتخاب شود نامه دانشجويي مي موضوع پايان •
 .شود در دو ترم متوالي و يا غيرمتوالي باعث قطع بورسيه تحصيلي مي 14عدم كسب حداقل معدل  •

  :تعهدات* 
 .تحصيل و ضوابط استخدامي بنياد خواهند بوددانشجويان بورسيه در تمام مدت آموزش تابع قوانين دانشگاه محل  •
آموزش عالي دولتي و غيردولتي و وابسـته و هرنـوع    مؤسساتها و  ، دانشگاهمؤسساتها،  بايست عدم اشتغال در سازمان داوطلبين مي •

 .ها همچنين نداشتن تعهد خدمت به آنها را تعهد نمايند ها و شركت تعهد خدمت به سازمان
 .هاي الزم را بسپارند به ميزان دوبرابر مدت تحصيل خود تعهد خدمت در بنياد نموده و ضمانتبايست  داوطلبين مي •
كه از سوي بنياد تأييد شود، مجاز به تغيير رشته و گرايش تحصيلي نبوده و پس  ءشده براي بورسيه، جز در موارد استثنا افراد پذيرفته •

 .ان جغرافيايي معين شده مشغول به كار شوندبايست در زمينه كاري مرتبط و مك از اتمام تحصيل مي
  :تذكرات* 

 .باشد نوع استخدام، قرارداد كار مدت معين و از نظر بيمه و بازنشستگي تابع قوانين سازمان تأمين اجتماعي مي •
  .يك از شرايط فوق منجر به قطع همكاري در هر مرحله از استخدام خواهد شد اثبات عدم برخورداري از هر •
بورسيه در طي مدت تحصيل، از مزاياي مستمري برخـوردار نخواهنـد شـد و تنهـا در صـورت انجـام كـار در هـر يـك از           دانشجويان •

  .الزحمه پرداخت خواهد شد واحدهاي تابعه بنياد مستضعفان، به آنها حق
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  :آموزش عالي مؤسساتها و دانشگاهبرخي از شرايط و ضوابط  -2پيوست شماره 
ها و  نظر گرفته شده از سوي دانشگاه توانند براي اطالع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيالت در داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي

  .ذيربط مراجعه نمايند مؤسساتسايت اطالع رساني  آموزش عالي به وب مؤسسات
  1392سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه

 .باشدميفاقد امكانات خوابگاهياين پژوهشكده:يپژوهشكده برق وابسته به جهاددانشگاه
در نظـام   2امكـان سـنجي اجـراي بـال      )الف: هاي براي پروژه باشد وميپژوهشكده، پژوهش محوردر ايندوره دكتري-1 :ـ تهران  پولي و بانكيپژوهشكده
ارزيابي آثـار نوسـانات    )، ج)نفر 2(ها و ارائه راهكارهايي جهت بهبود و ارتقاي آن  بررسي ميزان بكارگيري اصول حاكميت شركتي در بانك )، ب)نفر 3( بانكي كشور

الزم است كليه پذيرفته شدگان در مصاحبه اختصاصـي   -2.شده است  در نظر گرفته) نفر 1(رويكرد آزمون تنش ها با  متغيرهاي كالن اقتصادي بر سود و زيان بانك
هاي تعيين شده در شوراي پژوهشي پژوهشكده  بايست بر اساس تعرفه ثبت نام در دوره دكتري رايگان نيست و پذيرفته شدگان مي -3 .در پژوهشكده شركت كنند

  .پژوهشكده امكان ارائه خوابگاه به دانشجويان را ندارد-4.شود نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايند اعالم ميكه در ابتداي دوره
دانشـجويان دكتـري    -3 .اين پژوهشكده امكانات خوابگـاهي نـدارد  -2.سسه خصوصي استؤك ميپژوهشكدهاين-1:پژوهشكده تحقيق در عمليات ـ تهران

هاي دولتي و تـابع مصـوبات وزارت    شهريه دانشجويان پذيرفته شده مشابه دانشگاه -4. پيوندند هاي فعال پژوهشكده مي تحقيقاتي در پروژهپذيرفته شده به مباحث 
  .شود باشند به تشخيص پژوهشكده تخفيف در شهريه در نظر گرفته ميبراي دانشجويان پذيرفته شده كه داراي توانمندي ويژه مي-5.باشدعلوم مي

هـاي مـورد    اطالع از نتيجه قبولي در آزمون، نسبت به پيگيري عقد قرارداد با يكي از سـازمان داوطلب بايد پس از-1:علوم ورزشي پژوهشكده تربيت بدني و
موضـوع طـرح پژوهشـي     -3. هاي دوره را تأمين و تقبل نمايـد  هسازمان حمايت كننده بايد تمامي هزين -2. تأييد پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي اقدام نمايد

تحصـيل در ايـن    -5. باشـد  اين پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي و رفاهي مـي  -4. پژوهشگاه باشد اين الزم است منطبق با نيازهاي سازمان حمايت كننده و تأييد
 خصـوص شـرايط عمـومي و اختصاصـي پـذيرش دانشـجو، بـه وبسـايت         براي آگاهي بيشتر در -6. باشد پژوهشگاه به صورت تمام وقت و در شهر مقدس مشهد مي

 .مراجعه فرماييد www.ssrc.ac.ir:به نشاني پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
ده بصـورت تمـام وقـت    حضـور دانشـجو در پژوهشـك    -2. باشـد  اين پژوهشكده فاقد خوابگاه مي-1:يوابسته به جهاددانشگاه يپژوهشكده توسعه تكنولوژ

 .باشدمي
اخذ پروژه كارفرمـايي توسـط دانشـجو     -2.مي باشدفاقد خوابگاه اين پژوهشكده-1:كرجـيوابسته به جهاددانشگاه ييايميپژوهشكده توسعه صنايع ش

  .باشد حضور دانشجو در پژوهشكده بصورت تمام وقت مي-3.ضرورت داردهاي پژوهش محور  براي پذيرش در دوره
تحصيل بصـورت   -2 .مكانات رفاهي ندارداخوابگاه و براي ارائه  ياين پژوهشكده تعهد-1:ساريـزيست فناوري كشاورزي طبرستان پژوهشكده ژنتيك و

ها، متقاضي  يا سازمان در صورت عدم پذيرش بورسيه از مؤسسات -4. ها را تقبل نمايد سازمان حمايت كننده بايد تمامي هزينه -3 .حضوري و تمام وقت خواهد بود
نامـه دوره   شرايط اخـذ واحـد درسـي مطـابق بـا آئـين       -5 .گردد ديگر توسط اين پژوهشكده تأمين مي% 50باشد و  كل هزينه تحصيلي مي% 50موظف به پرداخت 

   www.gabit.sanru.ac.ir:پژوهشكده به نشانيتيسادرشترياطالعات ب -6 .باشد دكتري پژوهش محور مي
 1385 يلياز سـال تحصـ   )يانتفاعريغ - يدولتريغ( يوم شناختلدر پژوهشكده عيعصب شناختيدوره دكترا:تهرانـپژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي

 .آغاز به كار نمود
  .باشد اين پژوهشكده فاقد خوابگاه مي:يوابسته به جهاددانشگاه يمعمار هنر پژوهشكده فرهنگ و

  .فاقد امكانات خوابگاهي:يارتباطات وابسته به جهاددانشگاه اطالعات وپژوهشكده فناوري 
  .كالس هلجرد كرج يمحل برگزارـپژوهش محورـفاقد خوابگاه:يوابسته به جهاددانشگاه ييدارو اهانيپژوهشكده گ

شـرايط اختصاصـي    -2 ).تقاضامحور به پژوهشكده الزامي اسـت ارائه طرح (باشدشيوه پذيرش پژوهش محور مي-1:يواجتماع يپژوهشكده مطالعات فرهنگ
  .باشد ميخوابگاه اين پژوهشكده فاقد-3).سن و سوابق پژوهشي درخشان( شود پژوهشكده در مصاحبه لحاظ مي

انتخاب  -2. يي بورس دهنده خواهد بودها و يا مؤسسات اجرا ها، شركتهاي دوره بعهده متقاضي و يا دانشگاهپرداخت هزينه -1 :واد و زيست موادپژوهشكده م
: آدرس -4 .باشـد  مـي  يخوابگـاه هرگونـه امكانـات   اين پژوهشكده فاقد  -3. دانشجو بر اساس مصاحبه علمي از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، انجام خواهد شد

  021-22825264و22825262:تلفكس.         3، واحد3تهران، ميدان نوبنياد، كوهستان پنجم، پالك
دعوت از چند برابر  -1 :گيرد البالغه طي مراحل زير صورت مي در پژوهشكده نهج1392پذيرش دانشجو در مقطع دكتري سال: البالغه ـ تهرانپژوهشكده نهج

در حـدود  (علـوم حـديث    )ج) اهللا خـويي  در حـدودالبيان آيـه  (علـوم قـرآن    )ب) اعـراب و ترجمـه  (البالغه  نهج )الف: مواد مصاحبه تخصصي: ظرفيت براي مصاحبه
پـذيرش دانشـجو بصـورت نيمـه متمركـز و       -3 .باشد ميه البالغه غيرانتفاعي بوده و فاقد خوابگا پژوهشكده نهج -2. )الحديث شهيد ثاني و الوجيزه شيخ بهايي درايه

 -6. گيـرد  هاي پژوهشي تقاضا محور در اولويـت قـرار مـي    طرح -5 .موضوع طرح پژوهشي بايستي كاربردي و مورد نياز جامعه باشد -4 .بصورت پژوهش محور است
  .باشد مي 8پالك ،شهيد الهياللهي كوچهخيابان استاد نجات،خيابان كريمخان :محل تحصيل در تهران به آدرس

  .المللي سازي در تدوين استانداردهاي ملي و يا بينداشتن سابقه استاندارد-3.اخذ شهريه-2.پژوهش محور -1 :پژوهشگاه استاندارد
داوطلبان ادامه تحصيل در رشته مهندسي زلزله  -2 .باشد يم يپژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهاين-1:مهندسي زلزله المللي زلزله شناسي وپژوهشگاه بين

  . توانند با مدرك كارشناسي ارشد زلزله يا ترجيحاً خاك و پي، نسبت به انتخاب اين رشته اقدام نمايند پژوهشگاه مي)زمينه ژئوتكنيك(
 .باشدفاقد امكانات خوابگاهي مي :پتروشيمي وپژوهشگاه پليمر
 .وجود ندارد يينشجوخوابگاه دا :انيپژوهشگاه رو

  .باشديميپژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهاين:مهندسي شيمي ايران پژوهشگاه شيمي و
اكتشـاف و   ،مخـازن هيـدروكربوري   :هـاي  رشته مهندسي نفت گـرايش درپذيرش-2.باشداين پژوهشگاه فاقد امكانات خوابگاهي مي -1: پژوهشگاه صنعت نفت

  .انجام خواهد شدمردفقط از جنسوهش محور وژبه صورت پزمين شناسي نفت
هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگـاه بـه    بوده و خوابگاهفاقد شگاهپژوهاين:يمطالعات اجتماعي وابسته به جهاددانشگاه پژوهشگاه علوم انساني و

  .دانشجويان پذيرفته شده ندارد
  .باشد يميپژوهشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهاين:علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه

  .بوده و هيچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به دانشجويان نداردفاقد خوابگاهاين پژوهشگاه :اطالعات يفناور پژوهشگاه علوم و
. باشـد  فاقد امكانات رفاهي و خوابگاه ميپژوهشگاه  -2. است كه دروس حوزوي را گذرانده باشندمتقاضيانياولويت با-1 :انديشه اسالمي پژوهشگاه فرهنگ و

  .است هاي دوره، مازاد بر ميزان حمايت مالي كارفرما به عهده متقاضيپرداخت هزينه-4.جذب حمايت مالي پروژه از كارفرما توسط دانشجو ضرورت دارد-3
 .باشندميپژوهشگاه فاقد خوابگاههاي اينكليه پژوهشكده: يي ايرانپژوهشگاه فضا

  .باشديميخوابگاهامكاناتپژوهشگاه فاقداين:زيست فناوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و
  .باشد يميخوابگاهامكانات پژوهشگاه فاقد اين-2.باشدميكرجها دركليه رشتهليمحل تحص -1 :انرژي وپژوهشگاه مواد
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  1392سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
دارا بودن دانشنامه كارشناسى ارشد مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در رشته -1:يشرايط و ضوابط اختصاص:)غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين 

هاى رشته الهيات ومعارف اسالمى يا رشته زبان و ادبيات عرب و دارندگان مدرك سـطح   حديث و رشته علوم قرآنى و رشته علوم حديث و همه گرايش علوم قرآن و
اخـذ   يو فنـاور  هاى وزارت علـوم، تحقيقـات   دانشكده بصورت غيرانتفاعى بوده و شهريه دانشجويان وفق تعرفه -2. هيحوزه علم تيريمركز مد دييمورد تأ حوزه) 3(

چنانچه دانشـجو در طـول    -4 .ددانشجويان اين دوره موظفند هر درسى كه كميته تحصيالت تكميلى به عنوان دروس جبرانى ارائه نمايد بگذرانن -3 .خواهد گرديد
ارائه بـه   يبرا يامكانات خوابگاه چگونهينشكده هدا -5. دوره به هر دليل از ادامه تحصيل در دانشكده انصراف نمايد، موظف است شهريه ثابت دوره را پرداخت كند

 .در مصاحبه دانشكده يكسب نمره قبول -7 .شوند يبرخوردار م يو فناور قاتيوزارت علوم ، تحق يليشدگان طبق مقررات از وام تحص رفتهيپذ -6 .ندارد انيدانشجو
 021-88917062: دورنگـار  88934037-88801396 :تلفن ،20پالك  ،يفخار ديحم ديكوچه شه ،)عج(عصر يول دانيباالتر از م: دانشكده تهران )الف :آدرس -8
  0251-7773538: دورنگار   7773525: تلفن .هيمركز خدمات حوزه علميروبرو،يقدوسديشهابانيخ ،اسريبزرگراه عمار :دانشكده قم)ب

و  قـات يوزارت علـوم، تحق  دييـ مـورد تأ  ارشـد   يدارابودن دانشنامة كارشناسـ -1:)يو اختصاصيعموم(و ضوابططيشرا:)غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث 
نهـاد   يشده از سـو   اعالم طيشرا بودن رادا -3. موفقيت در مصاحبه علمي دانشگاه -2 .هيحوزة علم تيريمركز مد 3مدرك سطح  ايهاي مرتبط و  در رشته يفناور

رفاهي، فرهنگي : اعم از( آن يجانب يها نهيدوره و هز ةيشهرپرداخت  -4 .يمعارف اسالم يمدرس يها رشته يداوطلبان ورود به دورة دكتر يبرا يمقام معظم رهبر
برخـوردار   ژهيـ و التياز تسهنامه دانشكده  طبق آيين) سنوات مجاز( ليممتاز در طول تحص انيدانشجو: 1 تبصرة. دانشكده يأمنا أتيمطابق با نرخ مصوب ه، ...)و 

  www.Qom.hadith.ac.ir و يـا  www.hadith.ac.ir: يشـده، بـه نشـان    در نظر گرفته يها فياز تخف شترياطالعات ب افتيدر يبرا: 2تبصره  .خواهند بود
اسـتفاده   -6 .گردد دانشجويان، اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع مي صندوق رفاهدر صورت تخصيص اعتبار از سوي  -5. دييمراجعه نما

تعهد كتبي  -8. صالح احراز صالحيت عمومي از مراجع ذي -7. طبق ضوابط دانشگاه) خودگردان(از كتابخانة تخصصي مجهز، تاالر رايانه، امكانات ورزشي و خوابگاه 
هـاي داخلـي    رعايـت كامـل ضـوابط و دسـتورالعمل     -10. شده از سوي گروه مربـوط   گذراندن دروس جبراني ارائه -9. دورة دكتريمبني بر تحصيل تمام وقت در 

مواد و منابع مصـاحبه در هـر رشـته، متعاقبـاً در پايگـاه اينترنتـي دانشـگاه بـه نشـاني           1392ورودي مقطع دكتري براي سال  مواد و منابع مصاحبة -11 .دانشگاه
www.hadith.ac.ir   ياwww.Qom.hadith.ac.irاعالم خواهد شد. 

امكـان صـرفاً در خوابگـاه خـودگردان      فاقد خوابگاه براي برادران بوده و در صورت)دو نيمسال(سال اول ورود دانشجواين دانشگاه قطعاً در -1: دانشگاه اصفهان
خوابگاه ارائه  1392متمركز دكتري سال  آزمون نيمه 5تا  1هاي  به رتبه -3). باشد هاي آزاد مي هزينهخوابگاه خصوصي با  خوابگاه خودگردان،( شوند اسكان داده مي

هـاي مجـاز    در تـرم  دستورالعمل وزارتي صرفاًً حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با -4. گيرد شرايط خوابگاه تعلق مي درصد از خواهران واجد 60به  -3. شود مي
 كيلومتر تا 100فاصله زير (هاي دولتي و بخش خصوصي و بومي  نيمه حضوري، شاغل ارگان نوبت دوم، بورسيه، مجازي،، دانشجويان آزادبه  -5. شدبا تحصيلي مي
 فاً از روز شنبه تا چهارشـنبه در اين دانشگاه ارائه تغذيه با يارانه دولتي صر -7. باشد اين دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -6. گيرد خوابگاه تعلق نمي) شهر اصفهان

  .دباش دانشجويان سهميه استعدادهاي درخشان مانند دانشجويان روزانه ميكليه قوانين رفاهي و آموزشي-8. گردد برابر با ضوابط و مقررات ارائه مي
 .به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران   اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي-1:ـ مشهد)ع(المللي غيرانتفاعي امام رضادانشگاه بين

بـراي كليـه دانشـجويان     2رعايت مفاد مندرج در دفترچـه شـماره    -3 .هاي مرتبط با دانشگاه رعايت كامل حجاب اسالمي و رعايت كامل اصول عفاف در محيط -2
پذيرش در رشته فرهنگ و ارتباطات گرايش حج و زيارت از ميان روحانيون  -4 .آمدبديهي است با متخلفين طبق مقررات برخورد قانوني بعمل خواهد  ،الزامي است

  .خيابان اسرار ،خيابان دانشگاه ،مشهد: آدرس سازمان مركزي دانشگاه -5 .گيرد واجد شرايط مورد تاييد بعثه مقام معظم رهبري صورت مي
 www.imamreza.ac.ir:نشاني اينترنتي 0511-9415161و 25-8448620:تلفن

هـاي   احراز صـالحيت  -2. هاي شفاهي اين دانشگاه الزامي است آزمون معارف اسالمي در زمان انجام مصاحبهارائه گواهي قبولي در -1): ع(دانشگاه امام صادق 
براي ورود ) تافل(قبولي زبان انگليسي عمومي دارا بودن گواهي معتبر  -3). السالم عليه(امام صادق  عمومي داوطلبان طبق ضوابط هيأت گزينش دانشجو در دانشگاه

، )عليـه السـالم  (سـازمان سـنجش، دانشـگاه امـام صـادق       TOLIMO يا TOEFL داوطلبان اين دانشگاه بايد داراي گواهي قبولي آزمون زبان(دكتري  به دوره
  .دباش ي آن بيش از دو سال نگذشتهيا دانشگاه عالمه طباطبايي باشند و از اعتبار قبول دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه تهران

تواننـد بـا پرداخـت     باشد، ولي دانشجويان پذيرفته شده مي دانشجويان جديدالورود ميارائه بهاين دانشگاه فاقد هرگونه ظرفيت خوابگاهي براي: دانشگاه بيرجند
 ضمناً واگذاري خوابگاه دولتي در سنوات بعدي تحصيل دانشجويان دوره. نمايندتحت نظارت دانشگاه استفاده ) خودگردان(هاي بخش خصوصي  اجاره بها، از خوابگاه

 .ها و شرط معدل خواهد بود روزانه، بر اساس ظرفيت خوابگاه
  .بود خواهد نيقزو دانشگاه واقع در ياصل تيسادرهاتمام رشتهيهاكالسليمحل تشك:قزوينـ)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين

از پذيرفتـه شـدگان   % 60بـه   -2. شود نميهاي نوبت دوم و روزانه شاغل و بورسيه، تحت هيچ شرايطي خوابگاه واگذاربه پذيرفته شدگان دوره -1:دانشگاه تبريز
بايستي با پرداخت هزينه، از  دانشجويانبقيه . خوابگاه واگذار خواهد شد) تا پايان ترم هشتم(نيمسال  8حداكثر  هاي روزانه در صورت وجود ظرفيت خوابگاهي، دوره

برخوردار  هاي برتر در واگذاري خوابگاه دولتي از اولويت ذيرفته شدگان با رتبهپ -3. ددانشگاه استفاده نماين هاي خودگردان بخش خصوصي واقع در خارج از خوابگاه
  .باشد دانشگاه تبريز داراي خوابگاه متأهلي نمي -4. خواهند بود

شهريه هر نيمسال تحصـيلي بـدون    -1 :پرديس دانشگاه تبريز المللي ارس و هاي مختلف تحصيلي پرديس بين ابط پذيرش و شهريه رشتهشرايط و ضو
طبق  پرداخت شهريه پذيرفته شدگان در هنگام ثبت نام، -2. باشد امناء دانشگاه مي هاي خوابگاه، اياب و ذهاب، غذا، بيمه و غيره طبق مصوبه هيات هزينه احتساب

  www.tabrizu.ac.ir :سبـه آدر  توانند براي كسب اطالع از سـاير شـرايط و ضـوابط بـه سـايت دانشـگاه       داوطلبان مي -3. تقويم آموزشي دانشگاه خواهد بود
 .مراجعه فرمايند

ـ  يخـال  تيوجود ظرف صورت در ان،يدانشجويخوابگاه برايها، واگذارخوابگاهتيظرفتيبا توجه به محدود -1 :دانشگاه تربيت مدرس در  يجيصـورت تـدر  ه ب
 يابـر  ز،يـ داوطلبـان عز  -2 .دينما يخوابگاه واگذار نم هيشاغل و بورس انيساكن استان تهران و دانشجو انياول و دوم خواهد بود و دانشگاه به دانشجو مساليطول ن

  .نديمراجعه فرما  www.modares.ac.ir :يدانشگاه به نشانينترنتياتيدانشگاه، به سايمختلف آموزشيهااستادان گروه يقاتيتحق يهانهياطالع از زم
پاسداران انقالب اسالمي و ارائه مجوز ادامه عضويت رسمي در سپاه)الف:داوطلبين بايستي داراي يكي از شرايط زير باشند -1 :) ع( حسين  امامجامعدانشگاه

دانشگاه تعهـدي بـراي    -2 .اعالم نتايج نهايي پذيرفته شدن در مراحل گزينش و عضويت رسمي در سپاه تا قبل از )ب. انساني سپاه تحصيل از مركز عمليات نيروي
پذيرش دانشجو صرفاً از بين داوطلبان مرد  -4. عالوه بر دروس مصوب، موظف به گذراندن دروس عقيدتي سياسي خواهند بود دانشجويان -3. مين خوابگاه نداردأت

 .گيردصورت مي
  .نام دانشگاه تربيت معلم سبزوار به دانشگاه حكيم سبزواري تغيير يافته است: سبزوار –دانشگاه حكيم سبزواري 
  )نام دانشگاه تربيت معلم تهران به دانشگاه خوارزمي تغير يافته است(: دانشگاه خوارزمي تهران

موضوع طرح پژوهشي الزم است در راسـتاي نيازهـاي سـازمان     -2. پژوهشي مورد تأييد دانشگاه مورد حمايت قرار گيرد مؤسساتداوطلب الزم است با يكي از  -1
گيري  تصميم –براي متقاضيان رشته دكتري مديريت  -4. تأمين هزينه طرح پژوهشي بايستي از سوي سازمان حمايت كننده صورت گيرد -3. حمايت كننده باشد

 .باشـد  مـي » اي دكتـري حرفـه  «التحصيلي صادره براي اين رشته مدرك  شتن ده سال سابقه مديريت الزامي است و همچنين عنوان مدرك فارغگذاري، دا و سياست
 .باشندشدگان پرديس فاقد خوابگاه ميپذيرفته-5

 .باشدين دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي ميا: فارسي ـ كازرونمانلدانشگاه س
شـود و از ارائـه خوابگـاه بـه      ي روزانه دكترا فقـط بـراي سـال اول و دوم خوابگـاه واگـذار مـي      با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان دوره:دانشگاه سمنان

 .الملل معذور است و بيننوبت دوم هاي دورهدانشجويان
هيچگونـه امكـان    -2. كند روزانه در سايت دانشگاه خوابگاه واگذار ميدورهدانشگاه به همه دانشجويان مجرداين-1:زاهدانـ  بلوچستان دانشگاه سيستان و

ذهاب و تغذيه براي  هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه، سرويس اياب و -3. باشد الملل نمي و بيننوبت دوم تامين خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره روزانه، 
) بخش خصوصـي در سـطح شـهر   ( توانند از امكانات خوابگاهي خودگردان الملل مي دانشجويان نوبت دوم و بين -4. باشد الملل نمي دانشجويان دوره نوبت دوم و بين

  .دمراجعه نماين www.usb.ac.ir :وبسايت دانشگاه به نشانيداوطلبان جهت كسب اطالعات بيشتر به -5.استفاده نمايند



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1392 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 سومفصل  73صفحه )هاشرايط و ضوابط دانشگاه(هاپيوست

  1392سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
بـه   يالتزام عمل اعتقاد و -2 .به احكام يالتزام عمل اسالم و نيمب نياعتقاد به د-1:دانشگاه شاهددانشجو دررشيپذيضوابط اختصاص و طيشرا:دانشگاه شاهد

 قهنداشـتن سـاب   -4 .يرقـانون يغ يهـا  گـروه  ها و سازمان احزاب و از يهوادار ،يالتيتشك يعدم وابستگ -3 .يقانون اساس و رانيا ياسالم يجمهور نظام ه،يفق تيوال
 رشيپـذ  ياساسـ  طيشـرا  خـواهران از  يبرا )چادر( به حجاب برتر يالتزام عمل ود اعتقا -6 .مقررات دانشگاه كامل به ضوابط و يبنديپا -5 .ثرؤم يفريك تيمحكوم
 رشيذپـ  و رفتـه يدانشـگاه صـورت پذ   نشيهسته گز يسو الزم از ياحراز موارد فوق بررس دوره و انيمتقاض يعموم يها تيخصوص صالح است در يهيبد * .است
 .بوددانشگاه خواهدنشيهسته گز دييداوطلبان منوط به تايينها

 .تعلـق نخواهـد گرفـت    توانند از خوابگاه استفاده نمايند و خوابگاه به دانشجويان نوبت دومنيمسال ميپذيرفته شدگان دوره روزانه فقط دو -1 :دانشگاه شاهرود
  .كيلومتر باشد خوابگاه تعلق نخواهد گرفت60ازمحل سكونت آنها تا شاهرود كمتربه دانشجويان دوره روزانه كه مسافت -2

  .اختصاص خواهد داد يخوابگاه و امكانات رفاه،طيروزانه واجد شراانيدانشگاه شهركرد صرفاً به دانشجو :دانشگاه شهركرد
   .گونه مسئوليتي در قبال واگذاري خوابگاه نداردباشد و هيچميدانشگاه شهيد باهنر كرمان فاقد خوابگاه: دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  :انتهر –هيد بهشتي دانشگاه ش
 ،اين دانشگاهبورسيه ) 1677كد (روان شناسي عمومي  پذيرش دانشجو در رشته -2. قبولي در گزينش اختصاصي دانشگاه -1 :)هيد مطهريدانشگاه شبورسيه (

  .باشد حضور تمام وقت و عدم تعهد استخدامي به ساير مراكز دولتي و غيردولتي براي دانشجويان الزامي مي -3. پذيرد ميانجام » زن«منحصراً از جنس 
 .هـاي بـورس مطـابق مصـوبه هيئـت امنـاء       مشاركت در تأديـه هزينـه   -2. قبولي در گزينش سازمان تبليغات اسالمي -1 :)سوره غيرانتفاعيبورسيه مؤسسه (
و در رشته روانشناسي باليني منحصـراً از  » مرد«اين مؤسسه به استثناي رشته روانشناسي باليني، منحصراً از جنس بورسيه هاي  در كليه رشتهپذيرش دانشجو  -3

ايثـارگران در   -5 .باشـد  حضور تمام وقت و عدم تعهد استخدامي به ساير مراكز دولتي و غيردولتي بـراي دانشـجويان الزامـي مـي     -4. پذيرد انجام مي» زن«جنس 
 .باشـد  سـال مـي   45حداكثر سـن   -7. باشد براي داوطلبان مرد دارا بودن كارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت وظيفه عمومي، الزامي مي -6. باشند اولويت مي

اثبات فقـد شـرايط فـوق در هـر      -10. باشد مينوع استخدام قرارداد كار معين  -9. هاي الزم در اين خصوص تعهد خدمت دو برابر مدت تحصيل، و ارائه ضمانت -8
 .هاي وارده خواهد بودمرحله، موجب قطع همكاري و اخذ خسارت

 .اسـت  يالزامـ  انيدانشـجو  هيـ كل يشـده بـرا   نييو پوشش مناسب طبق ضوابط تعيشئونات اسالمتيرعا-1:)غيرانتفاعي(اصفهان  -دانشگاه شيخ بهايي 
 يدانشـجوئ  مـه يب يايـ از مزا انيدانشجو -3. دينما تيو دانشگاه را رعا يو فناور قاتيمصوب وزارت علوم، تحق يها نامه نيمقررات و آئ هيدانشجو موظف است كل -2

بودجـه از  صـورت تـأمين    در( يو فنـاور  قـات يصندوق رفاه وزارت علوم، تحق يتوانند از وام دانشجوئ يم هيپرداخت شهر يبرا انيدانشجو -4. برخوردار خواهند بود
پرداخت  يو فناور قاتيتحق صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، در -5. ندياستفاده نما) طرف صندوق رفاه

  6816767: دورنگار   6816760-6: فنتل   8179735296: يكد پست. فرشته اباننبش خي ،بلوار بهشت ،شهر بهارستان، اصفهان: مجتمع دانشگاه آدرس -6. دينما
  www.shbu.ac.ir:ينترنتيآدرس ا

را ) اعم از دختر يـا پسـر  (اين دانشگاه به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد -1:دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران
  .معرفي نمايد)در صورت وجود ظرفيت(هاي خودگردانتواند متقاضيان را به خوابگاه دانشگاه مي-2.ندارد

ايـن دانشـگاه فاقـد خوابگـاه بـراي       -2 .صورت امكان براي دانشجويان روزانه از نيمسال دوم تحصيلي اسـت اختصاص خوابگاه در -1 :دانشگاه صنعتي اميركبير
  .باشد ميدوره نوبت دوم دانشجويان

  .ها، هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان پذيرفته شده ندارددليل محدوديت ظرفيت خوابگاهاين دانشگاه به  :بابلدانشگاه صنعتي
بايستي با دقـت   ،كنند هاي خود اعالم مي داوطلباني كه اين دانشگاه را به عنوان يكي از انتخاب-1:هادوره هيكل:دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

توانند  براي كسب اطالعات بيشتر عالقمندان مي -2 .هاي ارائه شده توجه نمايند هاي تخصصي كدرشته محل گرايش و زمينه /به توضيحات ارائه شده در مورد رشته
  .مراجعه نمايند www.kntu.ac.ir: به بخش مديريت تحصيالت تكميلي در صفحه اصلي سايت دانشگاه به آدرس

هـاي   دانشجو شخصاً ضمن عقد قرارداد با دانشگاه ملزم به پرداخـت هزينـه   -2 .تغيير دوره از نوبت دوم به روزانه به هيچ وجه مجاز نمي باشد -1 :نوبت دوم دوره
كـاهش يـا بخشـودگي    هاي تحصيل مشـمول هيچگونـه تعهـد مـالي و در عـين حـال        هزينه -3 .باشد هاي مصوب هيئت امناي دانشگاه مي تحصيل براساس تعرفه

  .نخواهد داشتنوبت دومدوره دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه و ساير امكانات رفاهي براي دانشجويان -4.شوندنمي
خواهنـد شـد، الزم    هاي الزم به دانشگاه صنعتي شـريف معرفـي   هاي مختلف با احراز حد نصابهاي كدرشتهداوطلبيني كه از آزمون -1 :دانشگاه صنعتي شريف

هايي كه در زمان مقرر از طريق وبگاه دانشگاه صنعتي شريف  است نسبت به تكميل اطالعات خود در سامانه تحصيالت تكميلي دانشگاه صنعتي شريف مطابق آگهي
www.sharif.ir هاي الزم را احراز نمايند جهت  دانشگاه حد نصابداوطلبيني كه پس از مرحله بررسي پرونده علمي در  -2. به اطالع خواهد رسيد اقدام نمايند

التحصيل  رغشركت در آزمون و مصاحبه علمي دعوت شده و در صورت قبولي و طي مراحل تحصيلي دوره آموزشي و پژوهشي دكتري فقط با عنوان رشته مربوطه فا
 .خواهند شد

  .نشجويان تمام مقاطع تحصيلي داراي محدوديت استدانشگاه صنعتي شيراز در ارائه خوابگاه به دا :دانشگاه صنعتي شيراز
ذيرفته شـدگان روزانـه دارنـده    پ -2 .خواهند شد از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار3تا1هايدكتري با رتبهدانشجويان روزانه -1 :دانشگاه عالمه طباطبايي

 بـا اولويـت  (روزانـه   ساير دانشـجويان  -3 .اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شدهنري و ورزشي از  يك از مسابقات علمي، فرهنگي، هاي كشوري در هر مقام
هـاي خـودگردان زيـر نظـر دانشـگاه، اسـكان داده        صورت عدم وجود ظرفيت، در خوابگـاه  در در صورت وجود ظرفيت اسكان داده خواهند شد و )دانشجويان دختر

دانشگاه از ارائـه هرگونـه    -5 .نظر دانشگاه اسكان داده خواهند شد هاي خودگردان زير وجود ظرفيت، در خوابگاهدر صورت نوبت دوم كليه دانشجويان  -4 .شوند مي
نشـاني محـل پـرديس     -6. الملـل معـذور اسـت    پرديس بين براي پذيرفته شدگان) تغذيه و سرويس اياب و ذهاب ،وام ،اعم از خوابگاه( دانشجويي تسهيالت رفاهي

 612پالك،جنب پمپ بنزين،تر از چهارراه لشگر پايين ،ابان كارگر جنوبيخيتهران،:دانشگاه
  .باشد مينوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ايران فاقد امكانات خوابگاهي براي كليه پذيرفته شدگان متاهل و دوره  :صنعت ايراندانشگاه علم و
 -2 .رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسـالمي بـراي خـواهران و بـرادران    -1:عموميشرايط و ضوابط :)غيرانتفاعي( تهران ـ  فرهنگدانشگاه علم و

وام (الحسنه دانشجويان ايران  از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيالت صندوق قرضاين دانشگاه دانشجويان 
شـرايط و   .هيچگونـه تعهـدي در قبـال خوابگـاه نـدارد     اين دانشگاه  -3. در صورت تأمين اعتبار برخوردار خواهند شد) هاي عادي ضروري و اضطراري ازدواج و وام

از مزيت تحصـيل   ،نديانتخاب نما نگكه محل تحصيل خود را دانشگاه علم و فره) 3تا  1 يها رتبه نيحائز( يداوطلبان ممتاز آزمون دكتر -1: ضوابط اختصاصي
پژوهشـگاه   يبا همكار يعلوم جانورـ  يشناس ستيرشته ز نكهيبه ا تيبا عنا -2 .مند خواهند شد بهرهي انيآشت يكاظم ديرايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر سع

هاي تحقيقاتي  هاي دانشجويان مستعد براي انجام پروژه از توانمندي مندي بهرهپژوهشگاه و به منظور اين هاي پژوهشي  با توجه به اهميت طرح شود، يمانجام  انيرو
علـوم جـانوري    - شناسـي  ارشد براي داوطلبـان رشـته زيسـت    يمقطع كارشناسدر  17هاي بنيادي، دارا بودن حداقل معدل كل  بنيادي و كاربردي در عرصه سلول

بـر اسـاس شـوراي پژوهشـي دانشـگاه      هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس،  هئارابه ازاء انتشار يا  يدانشجويان دكتر -3. الزامي است
دانشـگاه، مشـروط بـه احـراز      يآموختگـان مقطـع دكتـر    دانـش  -4. در شهريه برخـوردار خواهنـد شـد   فيف هاي پژوهشي از تخ نامه تشويق فعاليت مستند به آيين

  .جهاددانشگاهي برابر مقررات و ضوابط مربوط، استخدام خواهند شد ايه هاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكده صالحيت
   info@usc.ac.ir: الكترونيكي پست-www.usc.ac.ir:يرسانپايگاه اطالعآدرس-44214750: نمابر  44238171-5:تلفن

 آموزشـي،  بايسـت در زمـان مصـاحبه سـوابق علمـي،      برابر ظرفيت مـي كليه پذيرفته شدگان چند-1:)دادگستري(خدمات اداري دانشگاه علوم قضايي و
داوطلبان جهت كسـب اطالعـات   -3 .گردد واگذار مي پذيرفته شدگان نهايي خوابگاهدر صورت وجود امكانات و شرايط به  -2 .ارائه نمايند ليفات خود راأپژوهشي و ت

  .نمايند مراجعه www.ujsas.ac.ir :زماني كه سازمان سنجش معين خواهد كرد به آدرس هاي الزم در بيشتر و تهيه و تكميل فرم
. گيرد تعلق نمي يگاهبامكانات رفاهي و خواتحصيلي،دانشجويان جديدالورد در كليه مقاطع هيچيك ازبه-1:ساريمنابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و

  .باشد ريال مي 000/000/63شهريه هر نيمسال در مقطع دكتري مبلغ -3.ضمنا در خصوص شهريه پرديس دانشگاهي لطفا به سايت دانشگاه مراجعه شود-2



 )ها شرايط و ضوابط دانشگاه( ها پيوست                       1392 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 سومفصل  74صفحه )هاشرايط و ضوابط دانشگاه(هاپيوست

  1392سال  دكتريورودي  آزمونها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
 .باشديدانشگاه فاقد خوابگاه م:منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و

هيچگونـه تعهـدي   اين دانشگاه به دليل محدوديت امكانات خوابگاهي، :قمـامورخيريهسازمان اوقاف وـ وابسته به  دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم
 .ندارديمين خوابگاه براي دانشجويان مقطع دكترأدر خصوص ت
  .باشد برادران مجزا مي فضاي آموزشي خواهران و -2. باشدخوابگاه براي تمامي پذيرفته شدگان در تمام مقاطع تحصيلي ميدانشگاه فاقد -1:دانشگاه قم

بيـدگل   در شـهر آران و  )هـاي بيابـان زدايـي و آبخيـز داري     رشـته (طبيعي و علوم زمـينهاي مربوط به دانشكده منابع محل تحصيل رشته -1:دانشگاه كاشان
هاي خودگردان بـا مـديريت خصوصـي     توانند با پرداخت اجاره بها از خوابگاه دانشجويان روزانه مي -3 .گيرد تعلق نمينوبت دوم خوابگاه به دانشجويان  -2 .باشد مي

مقـررات   ا چهارشنبه برابر با ضـوابط و صرفاً در روزهاي غيرتعطيل از شنبه ت تغذيه با يارانه دولتي براي دانشجويان روزانه -4 .داخل دانشگاه استفاده نمايند واقع در
هزينه تحصيل در پرديس دانشگاهي كـه در دفترچـه بـا     -5 .نمايند توانند از غذا استفاده هزينه تمام شده مي% 50با پرداخت نوبت دوم و دانشجويان  شود ارائه مي
الحسـاب   مبلغ شصت و دو ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان علي ز هر نيمسالذكر شده در كل دوره تقريباً پانصد ميليون ريال است كه در آغا» الملل بين«عنوان 

 .گرددخدمات رفاهي به اين دانشجويان با قيمت تمام شده ارائه مي.شوددريافت مي
آموختگـان دوره   بـه دانـش   -2 .باشـد  خوابگاهي، واگذاري خوابگاه به دانشـجويان جديـدالورود مقـدور نمـي    با توجه به كمبود فضاي -1 :رشتـ دانشگاه گيالن

هـا تحصـيل بـه صـورت      الملل نيز هماننـد سـاير دوره   براي پذيرفته شدگان دوره بين -3 .شود پرديس دانشگاهي اعطا ميـ   الملل مدرك رسمي دانشگاه گيالن بين
داوطلبان جهت اطـالع از شـهريه دوره    -5 .باشند وارد مربوطه ميم پذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و ضوابط دانشگاه در -4 .و تمام وقت خواهد بود حضوري

 .دمراجعه نماين www.guilan.ac.ir دانشگاه به نشاني الملل به سايتبين
هـاي خصوصـي و    خوابگـاه در اين دانشگاه، واگذاري خوابگاه بـه دانشـجويان صـرفاً از طريـق     دانشجوييخوابگاهفقدانتوجه به با :بابلسر ـدانشگاه مازندران  

  .خودگردان ميسر خواهد بود
دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي بـرادران و خـواهران بـوده و بـه هـيچ وجـه امكـان واگـذاري خوابگـاه بـه           اين :اردبيلـ دانشگاه محقق اردبيلي  

 .را در طول دوران تحصيل نداردنوبت دوم هاي روزانه و دانشجويان دوره
و  يقـانون اساسـ   ،ياسالم يبه اسالم، نظام جمهور يو التزام عمليتقو-2.رانياياسالميجمهورتيتابع-1:يعموم طيشرا) الف :دانشگاه مذاهب اسالمي

مراجـع   دييـ بـر اسـاس تا   يعمـوم  تيدارا بودن صالح -4 .داوطلبان مرد يبرا فهياز لحاظ مقررات نظام وظ ليادامه تحص يبرا ينداشتن منع قانون -3 .هيفق تيوال
تمام وقت  ليتحصبر  يتعهد مبن -1 :ياختصاص طيشرا) ب .بيتقر هياز روح يو برخوردار يمذاهب اسالم روانيو پ نياطالع از اوضاع و احوال مسلم -5 .صالحيذ

 .دانشـگاه  يدر آزمون شفاه تيموفق -3 .)شود يافزوده م يو حضور در جبهه به سقف سن يمدت زمان خدمت سرباز(سال  40داشتن حداكثر  -2 .يدر دوره دكتر
شـدگان   رفتـه ياز پذ ليتحص نهيهز ازپنجاه درصد  -5 .را ندارد ليبه صورت تمام وقت خواهد بود و دانشجو حق اشتغال در دوره تحص يدر دوره دكتر ليتحص -4

  .گردند يمعاف م هيشناخته شوند از پرداخت شهريدانشگاه مذاهب اسالمهيبورسطيواجد شراليكه در طول تحص يكسان-6.گرددياخذ م
هاي داخلي دانشگاه توسـط كليـه دانشـجويان و همچنـين رعايـت      نامهرعايت شؤون اخالقي و اسالمي و مقررات و آيين-1 :)غيرانتفاعي(قم ـدانشگاه مفيد

اعم از برادارن (دانشگاه براي پذيرفته شدگان  -2 .دانشگاه مفيد الزامي است ها و مراكز وابسته به حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش
  www.mofidu.ac.ir :نشاني اينترنتي .را دارد) با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو(با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه)و خواهران
  ):باشد مي كليه ارقام به ريال(اين دانشگاه به شرح جدول ذيل خواهد بود شهريه تحصيلي در :فسنجانـ ر )عج(عصروليدانشگاه

  شهريه كل دوره  شهريه هر نيمسال رشته
  000/000/450  000/000/45 هاي گروه آزمايشي علوم انساني كليه رشته
  000/000/500  000/000/60 هاي آزمايشي علوم پايه و فني و مهندسيهاي گروه كليه رشته

  .دانشگاه هرمزگان هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه دانشجويي ندارد: دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس   000/000/500  000/000/55 هاي گروه آزمايشي كشاورزي رشتهكليه 
سـيس و در  ألتااشـياء فرهنگـي و تـاريخي جديد   هاي طراحي صنعتي و مرمت آثـار و  رشته-2.باشدميدانشگاه فاقد خوابگاه -1: تبريزـ اسالمي  دانشگاه هنر

عنوان  اين بنابر .لذا از رشته معماري استفاده گرديد ،باشد ها نمي صنعتي در فهرست رشته با توجه به اينكه رشته طراحي -3 .)مكاتبه با دفتر گسترش(دست اقدام 
 .باشدرايب امتحاني طراحي صنعتي صحيح ميضرشته طراحي صنعتي با 

 .باشدفاقد خوابگاه دولتي ميدانشگاه اين : اصفهانهنردانشگاه
دانشگاه تعهدي  -3 .باشد مي دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي -2. سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارددانشگاه امكان ارائه -1 :تهراندانشگاه هنر

بـه   دانشـجويان موظـف   -4 .شـود  خودگردان نيز با در نظر گرفتن اولويت و به صورت محدود واگذار مـي  ندارد و خوابگاهنوبت دوم براي اسكان دانشجويان روزانه و 
اين دانشـگاه مبلـغ چهـل و پـنج ميليـون      هاي نوبت دوم  دورهدانشجويان  شهريه -5. باشند رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده مي

را بـه دانشـگاه    محور را احراز و مـدارك آن  پذيرفته شده در شيوه پژوهش محور قبل از ثبت نام بايد كليه شرايط دانشجوي پژوهش دانشجويان -6 .باشد تومان مي
 www.art.ac.ir :هسايت دانشگاآدرس اينترنتي -7.ارائه نمايند

  .ردگيحداقل به مدت دو سال، خوابگاه ملكي و مجردي به دانشجويان تعلق مي:دانشگاه ياسوج
  .باشد ميبراي دانشجويان يخوابگاهامكاناتفاقدسازماناين:رانيا يصنعت و يعلم يهاسازمان پژوهش

  .باشد پوشش خواهران در اين مجتمع دانشگاهي چادر مي:العظمي حايري ـ ميبد... ا مجتمع آموزش عالي آيت
 .باشداين مركز فاقد خوابگاه مي :كشور يعلم استيسقاتيمركز تحق
  . خودگردان تازه ساز در داخل دانشگاه استفاده كنندهايتوانند از خوابگاهخواهران مي:صيالت تكميلي در علوم پايه زنجانمركز تح
پرداخـت كمـك هزينـه    ر قبال تامين خوابگاه و يا مسئوليتي دبوده و يخوابگاههرگونه امكاناتفاقدمؤسسه:ـ تهرانوري رنگاپژوهشي علوم و فنمؤسسه

 .نخواهد داشتبراي اسكان دانشجويان غيربومي 
بايسـت داراي سـوابق پژوهشـي يـا      داوطلب مي -2. هاي ابالغي وزارت علومامهنكلي منطبق با آييندارابودن شرايط پذيرش -1: شيالت ايرانمؤسسه تحقيقات

ربيـان  م -5. خوابگاهي است موسسه فاقد امكانات رفاهي و -4. دانشجو بصورت تمام وقت است تحصيل -3.رشته منتخب باشد هاي تحقيقاتي مرتبط با اجراي پروژه
امـه پـذيرش مربيـان    ن باشند داراي شرايط پـذيرش مطـابق آئـين    2داراي شرايط بند  بايست مؤسسات پژوهشي عالوه بر اينكه مي ها و آموزشي دانشگاه پژوهشي و
  .پژوهشي باشندو آموزشي
 .باشدفاقد خوابگاه ميمؤسسهاين:كرجـسرم سازي رازي تحقيقات واكسن ومؤسسه
 .باشدفاقد خوابگاه ميمؤسسهاين:اهوازـ)ع(منينؤغيرانتفاعي اميرالممؤسسه

و يك ايستگاه در شمال كشور ) چابهار، بندرعباس و بوشهر(ايستگاه پژوهشي در جنوب 3شناسي دارايمؤسسه ملّي اقيانوس -1: مؤسسه ملي اقيانوس شناسي
 شناسي دريا، فيزيك دريا، شيمي دريا و زمين: هاي اقيانوسي به همراه چهار آزمايشگاه شامل مركز ملّي هشدار مخاطرات دريايي و مركز ملّي داده -2. است) نوشهر(

هـاي   فـارس و برگـزاري گشـت    پيماي خلـيج  اكنون در حال ساخت شناور تحقيقاتي اقيانوس اين مؤسسه هم -3. باشند شناسي دريا در ستاد تهران مستقر مي زيست
گونـه   مؤسسه هيچ -5. محور است  وقت و به شيوه پژوهش  صورت تمام  شرايط پذيرش دانشجوي دكتري به -4 .فارس و درياي عمان است شناسي در خليج اقيانوس

) در صورت تأمين بودجـه (توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  دانشجويان مي -6. ه به دانشجويان نداردئامكانات خوابگاهي براي ارا
  www.inio.ac.ir:رساني مؤسسه به نشانيپايگاه اطالع دراطالعات بيشتر  -7.استفاده نمايند
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  هاي فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره -3پيوست شماره 
  1392سال ) Ph.D(شركت در آزمون ورودي دوره دكتري اي متقاضي  كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه

  

  باسمه تعالي

                
  1392/     /              : تاريخ                

  .................................................: شماره                        
  

  ........................................ :به شماره شناسنامه ................................. :فرزند ..................................................... :خانوادگينام و نام : دانشجو :از

  ..................................... :در سال تحصيلي  ....................................................................... :ورودي رشته ...................... :متولد سال                    
  

      ................................................................................... مؤسسه آموزش عالي/ معاونت محترم آموزشي دانشگاه : به

  با سالم و احترام     
  ........................................................نام و شركت در رشته امتحاني  متقاضي ثبتخواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     

ــاريخ   مــي 1392ســال  )Ph.D(آزمــون ورودي دوره دكتــري  ــا ت ــده اينجانــب را ت ــانگين واحــدهاي گذران باشــم، مي
  .جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد 31/6/1391

   

  :نام، نام خانوادگي و امضاي دانشجو    
  

  1392/          /           :تاريخ تكميل فرم
  

  

   ...................................به شماره شناسنامه  .............................فرزند  ...................................................آقاي /شود كه خانم بدينوسيله تأييد مي

  بوده و ميانگين واحدهاي گذرانده  ....................................................................................انشجوي سال آخر رشته د 13       متولد سال  
  صحيح    اعشار                                                                                                                                           

  و به حروف                            20تا  0يا مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  /در اين دانشگاه 31/6/1391ايشان تا تاريخ 
  

  .انيده استضمناً نامبرده تا تاريخ فوق               واحد درسي گذر. باشد مي                                                       
   

  

  معاون آموزشي                          
  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                                    

   
  

  :تذكرات
 1392سـال   )Ph.D(اي متقاضي شـركت در آزمـون ورودي دوره دكتـري     دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه -1

التحصيلي  ، اين فرم را در دو نسخه به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ»الف«پرونده، در قسمت   ضمن درج كامل مشخصات خود و شماره
نـامي،   ست آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و معـدل خـود را در تقاضـانامه ثبـت    بديهي ا. خود ارائه نمايد

شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغـو و بـا آنـان مطـابق ضـوابط و مقـررات رفتـار         در صورتي كه در رديف پذيرفته  اشتباه درج نمايند،
  .خواهد شد

آن را تكميـل، تأييـد و پـس از    » ب«آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور، قسمت ها و مؤسسات  دانشگاه -2
ر مهر و امضاي معاون آموزشي، آن را ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا د

  . يت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك موجود بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايدصورت هرگونه استعالم در خصوص وضع
اي، الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگـه داشـته تـا     دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه -3

شـوند،   التحصيل مـي  نام در اين آزمون فارغ ضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از ثبت. نددر صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه نماي
هرگونه اعـالم تغييـر   . نام بعمل خواهد آمد از آنان ثبت) ميانگين مندرج در اين فرم(التحصيلي آنها مالك نبوده و با همين معدل  معدل فارغ

 .ده و طبق ضوابط با آنان رفتار خواهد شدمعدل براي اين دسته از داوطلبان مغايرت محسوب ش
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