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   تعالي  بسمه
  

   مقدمه
سـال  ) متمركـز  نيمـه (» Ph.D«دوره دكتري  ورودي  آزمون  شركت كننده در براي داوطلبان گراميالهي  توفيق  آرزوي  ضمن ، سالم با

  تـداوم بخـش   و اسـالم  ريمحـ  از  حفاظـت   براي  شايسته پاسداراني ايمان و علم سنگرهاي در بتوانند  شدگان قبول كه اميد  اين با و 1391
   .دارد مي  معطوف  شما را به مندرجات اين دفترچه باشند، نظر  عالي  آموزش  سساتؤم و ها دانشگاه در  اسالمي  انقالب  وردهايتادس

راهنماي انتخاب رشته تغييراتـي از طـرف معاونـت آموزشـي وزارت متبـوع و يـا       شدن فايل دفترچه  از آنجائيكه ممكن است پس از بسته
شود به تغييراتي كـه   به اين سازمان اعالم گردد كه مالك عمل قرار خواهد گرفت، لذا به داوطلبان توصيه مي دانشجو هاي پذيرنده دستگاه

مـالك عمـل   . (وده و در اين راستا اقدامات الزم را انجـام دهنـد  شود توجه نم ها از طريق سايت سازمان اطالع رساني مي در قالب اطالعيه
 نامه پيـك سـنجش   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 براسـاس نمـره كـل حاصـل از      اوليه به صورت چند برابر نتايج :اوليه داوطلبان نتايج) 1

بـا توجـه بـه    و  )»شـود  ها تـراز مـي   معدل«اي  كارشناسي، كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفهشامل معدل (معدل % 20نمره آزمون و 
  .شدخواهد  شركت نموده است، اعالم آنامتحاني كه داوطلب در آزمون كدرشته 

برابـر   وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري استخراج اسامي چند 1/12/90ابالغي آزمون دكتري و اصالحيه مورخ نامه  با توجه به آئين: تبصره
 شـده اي كه توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع تعيين و به سـازمان اعـالم    براساس حدنصاب نمره) مجاز به انتخاب رشته(ظرفيت 

  .گرفته استصورت  است
از بـين   1391سـال  ) متمركـز  نيمـه (» Ph.D«هـاي دوره دكتـري    در هريـك از كدرشـته  نهـايي   گزينش :پذيرش نهايي داوطلبان) 2

باشـند، پـس از    مـي   كه براساس اعالم نتيجه مرحله اول حدنصاب نمره علمي الزم را كسب نموده و مجاز به انتخاب رشـته داوطلباني 
با توجه به نتيجه مصـاحبه  ) محل كدرشته 3حداكثر تا (هاي انتخابي  برابر ظرفيت در كدرشته و يا كدرشته محل معرفي به عنوان چند

ضـمناً الزم بـه   . داوطلب و ظرفيت اعالم شـده صـورت خواهـد گرفـت     هر هاي انتخابي رشته محلمنحصراً بر اساس اولويت كدآنان و 
بـا توجـه بـه    توضيح است در گزينش نهايي، مطابق ضوابط مصوب و دستورالعمل ابالغي از سـوي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـĤوري     

بـا  ) ارشـد  طع كارشناسي و كارشناسيامعدل تراز شده مقدرصد  20درصد نمره كل آزمون و  80(نمره اوليه آزمون  ،نامي سهميه ثبت
  .تأثير خواهد داشت 2ضريب ها و موسسات آموزش عالي با  نمره مصاحبه اعالم شده از سوي دانشگاه و ، 1ضريب 

 سـال جـاري   در اوايل دهه سـوم خردادمـاه  بندي كه  براساس دستورالعمل مربوطه و همچنين برنامه زمان بايست شده مي داوطلبان معرفي
عدم شركت در مصاحبه به . هاي مربوط مراجعه نمايند گردد مدارك و مستندات مورد نياز را تهيه و در زمان مقرر به دانشگاه اعالم مي

  .منزله انصراف از آزمون تلقي گرديده و داوطلب غايب از گزينش حذف خواهد شد
بندي و متناسب با رتبه اعالم شده صورت  آنان براساس اولويتهاي  محل رشته شود انتخاب كد به داوطلبان توصيه مي: توجه

زيرا پس از اعالم فهرست داوطلبان براي شركت در مصاحبه امكان معرفي داوطلبي كه قبالً معرفـي نشـده و يـا    پذيرد، 
در مقايسه با سـاير  حتي درصورت داشتن نمره علمي الزم اند  شده ي كه معرفيداوطلبانهاي  محل معرفي و تغيير كدرشته

  .باشد به اولويتهاي بعدي امكانپذير نميشده  داوطلبان معرفي
درصد نمره آخـرين   80كه حداقل  شرايط واجدو ايثارگران  رزمندگان  به  محل  شتهر هر در ظرفيت% 20مصوبات مربوط مطابق :1 تبصره

  .يابد مي  باشند، اختصاص  كرده را احراز فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد
% 80درصد از ظرفيت پذيرش دانشجو به شرط كسـب   30تحقيقات و فناوري،   بر اساس مصوبات معاونت آموزشي وزارت علوم، :2تبصره 

سسـات  ؤها و م ، به مربيان آموزش رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي دانشگاهدر هر رشته محل نمره آخرين فرد قبولي در سهميه آزاد
به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمـون سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور      آموزش عالي وابسته 

  .پذيرد، اختصاص دارد صورت مي
تواننـد   مـي » Ph.D«داوطلبان واجـد شـرايط بـراي پـذيرش در دوره دكتـري       :نامه استعدادهاي درخشان امتياز متقاضيان آيين )3

  .تحقيقات و فناوري اقدام نمايند  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم 31/6/1386مورخ  3536/2نامه شماره  براساس آيين
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  »D.Ph«دكتري  مقطعدر  هاي آموزشي شيوه) ب
نامـه   روشي است كه محتواي برنامـه 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، نظريـه 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 

  .پژوهشي خود را انتخاب كندزمان با واحدهاي آموزشي، واحدهاي  تواند هم واحد است و دانشجو مي 10تا  6درسي در اين شيوه 
در موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصـيالت   .سال است 5 شيوه حداكثر دوطول مدت دوره در هر  :تذكر* 

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

هاي غيرانتفاعي، پيام نور  ، دوره)شبانه(هاي نوبت دوم  داوطلبان جهت كسب اطالعات در خصوص مقررات آموزشي، ميزان شهريه دوره
و همچنـين بـراي اطـالع از شـرايط، ضـوابط و      ، تحقيقات و فنـاوري،    و ساير شرايط و ضوابط دوره دكتري، به سايت اينترنتي وزارت علوم

  .مراجعه نمايندموسسات ذيربط هاي  سايتهاي مربوط به  مجري دورهها و مؤسسات آموزش عالي  گاهدانشامكانات 
  
  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 

 حداقل  كه  صورتي در اند، شده  پذيرفته  يسراسرهاي  آزمون در  رزمندگان  با سهميه بار كنون يك تا 1368  سال از  كه داوطلباني:  1 تبصره
  توانند از ايـن  باشند، مي  داشته) 31/6/1367  لغايت 31/6/1359  تاريخ از( باطل  عليه  حق نبرد  هاي جبهه در  ضور داوطلبانهحماه  12

  .كنند  استفاده  سهميه
 پذيرفتهارشد  يكبار هم در دوره كارشناسيكه با استفاده از سهميه رزمندگان يكبار در دوره كارشناسي و  دسته از داوطلباني آن :2تبصره 

تواننـد در ايـن آزمـون از     هاي نبرد حق عليه باطـل باشـند، مـي    جبههماه حضور داوطلبانه در  18اند در صورتيكه حداقل داراي  شده
  .سهميه رزمندگان استفاده نمايند

  
   اتباع خارجيپذيرش )  هـ

شـرايط  دارا بودن ، بايد عالوه بر 1391 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 ( آزمونعمومي و اختصاصي اين 

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

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

   
 آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه) و

  داوطلبان از  يك هر براي ،1391  سال )متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري  در  كننده شركت  داوطلبان  منظور آگاهي  به
منـدرج در رشـته امتحـاني    با توجه بـه ضـرايب   ( سهميه در داوطلب  ، رتبه كل  ، نمره اكتسابي  ، نمرات نامي ثبت  اطالعات  حاوي اي  كارنامه
از طريـق  صادر شده است كه منحصـراً    تحصيلي  يها محل  كدرشته  منظور انتخاب  به  آزمون  و نتيجه سهميه در  مجاز  رتبه  آخرين ،)ذيربط

 و درج مشخصـات فـردي   يـا شـماره پرونـده    شماره داوطلبـي با وارد كردن  www.sanjesh.org :پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني
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هـاي اعالمـي    رساند كه نمرات و رتبه ضمناً به اطالع مي .دباش قابل مشاهده مي) نام پدر و نام، شماره شناسنامه، سال تولد و خانوادگي نام(
  .دباش محل مي در كارنامه منحصراً براي اطالع و راهنمايي داوطلبان براي انتخاب كدرشته

 
  :دباش ميذيل   شرح داوطلبان به از هريك   آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه  اطالعات : كارنامه  مندرجات

  ينام ثبتمشخصات  )و -1
 شـامل   ترتيـب   بـه ) و اصالحات احتمالي بعد از آن طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي(  داوطلب  نامي ثبت  مشخصات» الف« قسمتدر 

بـراي  ( مندي براي استفاده از سهميه مربـي  عالقه ،نامي ثبت  سهميهجنس، شماره شناسنامه، سال تولد،  خانوادگي و نام، نامشماره پرونده، 
ي اينترنتي نسـبت  نام ثبتاند و در تقاضانامه  بودهعلوم، تحقيقات و فنĤوري آزمايشي وزارت -رسمي قطعي مربيآن دسته از داوطلباني كه 

نام رشته تحصـيلي مقطـع كارشناسـي، نـام      ،)درج شده است» بلي«، كلمه مربياند، در ذيل كلمه  به عالمتگذاري بند مربوط اقدام نموده
مقطع كارشناسي، سال و ماه اخذ مدرك كارشناسـي، نـام رشـته تحصـيلي      معدل، در مقطع كارشناسي التحصيلي دانشگاه يا مؤسسه فارغ

و ماه اخـذ  سال  و )با توجه به تذكرات ذيل( ارشد، معدل التحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد، نام دانشگاه يا مؤسسه فارغ مقطع كارشناسي
بـر اسـاس اطالعـاتي كـه     اي  التحصيالن مقطع كارشناسي ارشد پيوسته و يا دكتراي حرفه و وضعيت فارغ داوطلب ارشد مدرك كارشناسي

  .تاس  دهگردي  درجسازمان گذاشته، اين 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 مصـاحبه و همچنـين   نام، به شرح ذيل در اين كارنامه درج شده است و الزم است داوطلبان به هنگام  داوطلب بعد از ثبت
. محل قبولي خود ارائه نمايندموسسه نامي، به  بتقبولي اصل مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثدرصورت 

  .نام داوطلب داراي مغايرت معدل خودداري خواهد نمود بديهي است در غير اينصورت مؤسسه محل قبولي از ثبت
اعـالم   هاي ليا معد 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     اند،  و يا اينكه مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعالم ننمودهشد باشده در كارنامه، معدل واقعي آنان ن
  .مراجعه و طبق ضوابط نسبت به تغيير معدل خود اقدام نمايند

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

هاي فعلـي   هاي معمول بوده و يا به عبارتي ديگر خارج از رديف معدل براي آن دسته از داوطلباني كه معدل آنان مغاير معدل -2تبصره 
و حـداقل معـدل    10كارشناسـي  انـد، حـداقل نمـره معـدل      نـام اينترنتـي درج ننمـوده    باشد و يا معدل خـود را تقاضـانامه ثبـت    مي

  .فته شده استدر نظر گر 14ارشد  كارشناسي
التحصـيل خواهنـد شـد، ميـانگين      فارغ 31/6/1391كه حداكثر تا تاريخ  ارشد سال آخر دوره كارشناسيبراي دانشجويان  -3تبصره 

  .درج شده است 31/6/1390واحدهاي گذرانيده شده اعالمي آنان تا تاريخ 
 اعالمي آنان درج شده اسـت  مقطع كارشناسي ارشد معدلمنحصراً ، پيوسته ارشد التحصيالن دوره كارشناسي فارغبراي  -4تبصره 

  .و اين دسته از داوطلبان لزومي به اعالم معدل مقطع كارشناسي ندارند
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 را بـه  (نامي به مؤسسه محل قبولي خود ارائه  د نمايد به همراه ساير مدارك ثبتاين كارنامه را تأيي
بديهي است در غيـر اينصـورت بـه عنـوان داوطلـب      . نمايند) دليل اشتباه بودن، بعد از دريافت كارنامه نتايج اوليه اصالح نكرده باشد

  .خواهد شد قبولي وي لغومقررات  داراي مغايرت معدل شناخته شده و مطابق
  
  اطالعات رشته امتحاني )و -2

 )-33/33 و 100(ه فاصـل  درنمرات اكتسابي داوطلب به ترتيب دروس  نام دروس امتحاني ودر اين رديف،  :نمرات اكتسابي -1رديف 
 . است شده  درج
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چنـد درصـد از     داوطلب  كه  است  نشانگر آن  در هر درس  نمرات  و اين  گرديده  درج  درصدي  صورت هب  هر درس  خام  هاي نمره -1  تبصره
  زبـان   ، در درس75  خـام   نمـره  مـثالً .  است  آورده  دسته غلط، ب  هاي پاسخ  منفي  از كسر نمرات  را پس ) درس  يك(  آزمون  يك  نمره

  در درس  داوطلـب   خـام   ، نمره شده  داده  هاي پاسخ از  صلحا  منفي و  مثبت  نمرات  از محاسبه  پس  كهخواهد بود   معني  بدين  خارجي
   .است  شده) 75( فتاد و پنجهمذكور 

  نمـرات   از محاسـبه   پـس   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

  شـده   درج »سـفيد «  مـذكور كلمـه    درس  باشد، در مقابل  نداده  پاسخ  درس  يك  االتؤاز س  يك هيچ  به  داوطلب  كه  مواردي در -3  تبصره
   .است
  نمرات  از محاسبه  پس  كه  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
 .است  شده  درج شماره داوطلب در رشته امتحانيدر اين رديف،  :شماره داوطلب -2رديف 
 .  است  شده  درجكد و نام رشته امتحاني داوطلب در اين رديف،  :كد و نام رشته امتحاني -3 رديف

 چند  اسامي  ابتدا فهرست، دوره دكتري  ورودي  ضوابط آزمون شرايط و  كليه  بر اساس  اينكه  نظر به: داوطلبعلمي وضعيت  -4رديف 
، لذا خواهند بود  رشته  به انتخاب مجاز) اند گرفته قرار  ظرفيت برابر چند  رديف در  كه  افرادي( افراد  و فقط اين  برابر ظرفيت استخراج
هر يك مفهوم  . است  شده  مشخص  جدول  اين دررشته امتحاني،  در شده مذكور  انجام  علمي  گزينش  بر اساسوضع علمي داوطلبان 

  .گردد به شرح زير اعالم مي مذكورجدول مندرجات از 
  بـا ضـرايب    كـه اختصاصي   عمومي و آزمون حاصل ازنمره (نمره علمي  %80  بر اساس  داوطلب  كل  از نمره  است  عبارت : كل نمره -1-4

هـاي مقطـع كارشناسـي و     معـدل مـؤثر از روي معـدل   (مـؤثر  معـدل   %20و   )شـده   محاسبه  گرايش هر  براي در هر درس و مربوط
  . )شود كارشناسي ارشد محاسبه مي

درج  ) كـل   نمـره   بـر اسـاس  (  سـهميه  در  امتحـاني   رشـته   كنندگان شركت   بين در  داوطلب  رتبهدر اين ستون،  : سهميه در رتبه -2-4
  .گرديده است

كننـدگان رشـته    كليـه شـركت  بين مجاز به انتخاب رشته از داوطلب آخرين رتبه در اين ستون،  :سهميه آخرين رتبه مجاز در -3-4
  .گرديده استدرج  ،امتحاني

ب در رشـته  اكتسـابي داوطلـ   هبه منزله آن است كه با توجـه بـه نمـر   » باشيد مجاز مي«مفهوم درج كلمه در اين رديف  :نتيجه -4-4
هـاي تحصـيلي    اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته ، مجاز به انتخاب رشته برامتحاني و سهميه مربوط

» مجاز نيسـتيد «كلمه اين ستون در  ،باشند دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي باشد و براي آن مي) دفترچههمين (
  . درج شده است

براساس معدل تراز (درصد آن در نمره كل داوطلب اعمال شده  20ي درج شده كه معدلهمان در اين رديف : معدل مؤثر -5رديف 
  .)درصد معدل مقطع كارشناسي ارشد 60كارشناسي و درصد معدل مقطع  40شده حاصل از 

   
   تحصيل  محل اينترنتي  انتخاب )ز

 :گيرد مي  زير انجام  نكات  بر اساس  مختلف  آموزشي  هاي در گروه تحصيل  محل اينترنتي  انتخاب
 www.sanjesh.org :به نشاني اينترنتي اين سازماناز طريق پايگاه  ، منحصراً دفترچه  اين  همراه  به  تحصيلي  هاي رشته انتخاب  فرم -1

  داوطلبـان لـذا   .شـود  مـي   داده باشند، قرار مي رشته  انتخاب به مجاز  اوليه نتايج  كارنامه  اساس بر  كه  داوطلباني از  دسته  اختيار آن در
 از  عالقـه  مـورد   يها محل  كدرشته انتخاب  به  نسبت،  هاي تحصيلي آزمون انتخاب رشتهراهنماي  دفترچه  دقيق  مطالعه با  است  الزم
در  محـل  كدرشـته ) پنجـاه ( 50 تـا  حـداكثر  ...)و  آموزش عالي غيرانتفاعي، مراكز پيام نور مؤسسات، روزانه، شبانه(موجود هاي  دوره

 .نمايند  درج ،اينترنتي رشته  انتخاب  فرم در ، مندي عالقه  ترتيب به و اقدام صورت وجود
هـاي   مطـابق اطالعيـه  ( شـده   اعالم  زماني  برنامه  بر اساساز طريق سايت سازمان، اينترنتي خود را   رشته  فرم انتخاب بايد  داوطلب هر -2 

صورت انجـام صـحيح    دربديهي است تكميل نمايد،   7/3/91حداكثر تا تاريخ  ) سازماناينترنتي سايت  مندرج در پيك سنجش و
 و بـوده گيرد كـه نشـانگر مراحـل طـي شـده       مي طريق سايت در اختيار وي قرار ازكاراكتري  15رسيد انتخاب رشته انتخاب رشته 

چنانچه داوطلبان به هر  ضمناً .)پرينت تهيه نمائيد فرم تكميل شده خود از الزم است( نگهداري نمايد ورا يادداشت آن  دداوطلب باي
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ينـد  آو بـه عبـارت ديگـر فر    نشـده نشده باشند، انتخاب رشته آنان در سايت سازمان ثبت  رسيد انتخاب رشتهدليل موفق به دريافت 
   .انتخاب رشته براي اين دسته از داوطلبان انجام نشده است

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

  داوطلـب   شـخص   عهـده   بـه   آن  عواقـب   غير اينصـورت  در. باشند  نداشتهبراي ادامه تحصيل   و منعي  خود را مشخص  وضعيت  پزشكي
 . خواهد بود

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

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

بـه داوطلبـان توصـيه    . دقيقه است و تنها يك بـار قابـل ويـرايش اسـت     30انتخاب رشته  بيني شده براي تكميل فرم مدت زمان پيش -5
 .شود در تكميل اين فرم نهايت دقت را به عمل آورند مي

  هاي داراي شرايط خاص و رشته  بورسيه )ح
 بايـد ،  تحصـيلي   هـاي  از كـد رشـته    يك هردر   شرايط خاص  داراي  عالي  آموزش  يا مؤسسات ها و سازمان ها، وزارتخانه  بورسيه  متقاضيان   

و  ، واجـد شـرايط   الزم  علمـي   نمره  احراز حد نصاب و 1 شماره  راهنماي دفترچه در  مندرج  اختصاصي و  عمومي شرايط  بر دارا بودن  عالوه
  . نيز باشند  شرايط خاص  رايدا  عالي  آموزش  سسهؤو يا م  دهنده  بورس  ارگان و يا  سازمان يا و  وزارتخانه  ضوابط 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 در انتهاي  ها رشته  قبيل  در اين  خاص
هـاي   يا كـد رشـته محـل     محل  كد رشته 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   هاي ارگان  بورسيه  دانشجوي  پذيرش  ظرفيت  اساس بر، انتخابي  هاي از كد رشته  يك هر در -2 تبصره
اينگونـه   در  شـدگان  معرفـي   اسـامي   فهرسـت  انتخـابي،   هاي كد رشته از يك هر در  نمرات امتحاني به توجه ، با شرايط خاص  داراي

و در سـايت سـازمان درج     اسـتخراج   گـزينش   مراحلساير و   اينه، مع 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
  مؤسسـه  يـا  و  دهنـده   بـورس   ارگـان  يـا   نسـازما   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 عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزلة انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذكور تلقي مي

  
  هاي تحصيلي انتخاب رشتهاينترنتي فرم  )ط

اطالعـات اعـالم شـده درخصـوص معـدل دوره      ، حيط برنامه اينترنتـي انتخـاب رشـته   به هنگام ورود به م به انتخاب رشتهداوطلبان مجاز 
درصـورتيكه  (و سهميه مربي ارشد دوره كارشناسي و كارشناسييا فارغ التحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد، نام موسسه محل تحصيل 

مـورد تأييـد قـرار     مذكور توسط داوطلـب ، درصورتيكه اطالعات نمايند را مشاهده مي) بند مربوط را در تقاضانامه عالمتگذاري كرده باشند
بايست نسبت به ويـرايش و اصـالح    ، در صورتيكه اين اطالعات مورد تأييد نباشد داوطلب ميشود آنها اجازه انتخاب رشته داده ميگيرد به 

  داوطلـب   كـه  شـود   مشـخص   زمـان  هربديهي است . وده و سپس وارد مرحله انتخاب رشته گرددمورد يا موارد مغايرت در سايت اقدام نم
  محـروم  بعـد   سال  آزمون و  اين آزمون ازكه باشد،  ...) و   تحصيل  حين ، شدن پذيرفته(  مرحله هر در ، نموده  كتمانعمداً يا سهواً  را قيحقاي

ضمناً درصورتيكه داوطلب نسبت به اصالح يا ويرايش هريك از موارد فوق اقـدام   .گردد حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي و شد خواهد
هنگام مصاحبه به دانشگاه يـا موسسـه   براي مصاحبه اعالم شود، شدگان  در صورتيكه در رديف معرفي بايست مستندات مربوط را نمود مي

  .آموزش عالي ذيربط ارائه نمايد
ارشـد پيوسـته منحصـراً براسـاس معـدل دوره       التحصيل و يا دانشجوي سـال آخـر مقطـع كارشناسـي     فارغتأثير معدل براي داوطلبان 

  .ارشد آنها صورت گرفته است كارشناسي
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هاي تحصيلي اينترنتي در پايگاه اينترنتي اين سازمان منحصراًً براي داوطلباني كه با توجـه بـه منـدرجات كارنامـه      فرم انتخاب رشته 
لذا داوطلبان الزم است براي ورود بـه سـايت انتخـاب رشـته بـا وارد كـردن شـماره         ،باشد يت ميؤباشند، قابل ر رشته ميمجاز به انتخاب 

ي انتخابي و تكميل فـرم  ها محل كد رشتهاوليه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به ثبت  نام ثبترمز ورود و كد رهگيري  ،پرونده
  . نظر گرفته شده است، اقدام نمايند كه در معيني مذكور در مدت زمان

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  كد رشتهاعالم 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   15رسـيد انتخـاب رشـته     به اين داوطلبسيستم  رفع خطاهاي داده شده اقدام ننمايد، انتخاب رشته وي كامل نگرديده و   هكـاراكتري ب

  .ددانخواهد  عنوان رسيد
  

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

به هنگام گردد  كيد ميأبه داوطلبان ت نخواهد بود، لذااز سوي اين سازمان ميسر نيز  هيچگونه اقدامي ،باشد نميسنجش آموزش كشور 
  .خود دقت الزم را بعمل آورندانتخاب رشته 

ي انتخـابي خـود را بـه ترتيـب     ها محل كد رشتههاي تحصيلي در اينترنت،  گردد قبل از اقدام به انتخاب رشته به داوطلبان توصيه مي - 2
 ترو سپس به پايگاه اينترنتي اين سازمان مراجعه تا در مدت زمـان كوتـاه  اين دفترچه درج  صفحه آخرنمونه مندرج در عالقه در فرم 

نسـبت بـه تكميـل فـرم انتخـاب      و خطـاي كمتـري   ) براي داوطلبان به هنگام انتخاب رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد(
  .هاي تحصيلي خود اقدام نمايند شتهر

گيرد لذا كليـه   صالحيتهاي عمومي صورت مي  به اينكه پذيرش نهايي براساس نمره علمي، مصاحبه و نتيجه بررسينظر  -3
انتخاب رشته براي مصاحبه در كدرشته محل يا رشته محل هاي مربوط معرفي پس از كه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 

يكصـد و هفتـاد هـزار    (ريـال   000/170مبلغ  نسبت به واريز الزم است براي انجام بررسي صالحيتهاي عمومي گردند مي
و سپس نسبت بـه تكميـل فـرم مشخصـات بررسـي       عمل نمودهاز طريق پرداخت الكترونيك در سايت سازمان ) ريال

اقدام و آن را از طريق سيسـتم اينترنتـي بـه سـازمان      اطالع رساني اين سازمان سايت مندرج درهاي عمومي  صالحيت
بديهي است داوطلباني كه در اين خصوص اقدام نكنند در مرحله گـزينش   .دنرهگيري مربوط را دريافت نماي ارسال و كد

  .نهايي حذف خواهند شد
 يـا  و تغيير  قابل  عنوان  هيچ  بهنهايي  ييدأت و  كميلت از  پساينترنتي   تحصيلي  هاي رشته  انتخاب  فرم در  مندرج  انتخابي  يها محل كد - 4

  . نيست  تعويض
 .باشـند  دانشجويان اخراجي، انصرافي، ترك تحصيل تا پايان خدمت دوره ضرورت مجاز به شركت در آزمون و تحصيل در دانشگاه نمي - 5

باشد و دانشچوياني كه طي اين مدت موفـق بـه اتمـام تحصـيل نشـوند، شـرايط ادامـه         سال مي 5سقف سنوات دوره دكتري حداكثر 
 .خواهند دادتحصيل را از دست 

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

همزمان با انجـام خـدمت دوره ضـرورت نيسـتند و در صـورت قبـولي در دانشـگاه و         سربازان در حال انجام خدمت، مجاز به تحصيل - 7
 .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، مجوز تحصيل براي آنان صادر نخواهد  - 8
  .باشند نام از آنها نمي ها نيز مجاز به ثبت شد و دانشگاه

باشد، در هر  نمي  دفترچه  در اين  از شرايط و ضوابط مندرج  واجد يكي يا  نموده  را كتمان  حقايق  ،داوطلب  شود كه  مشخص  هر موقع - 9
  .خواهد شد  محروم...)  و  دانشگاه در  تحصيل  ، حين شدن ، پذيرفته در آزمون  شركت ، نام ثبت(  از آزمون  اي مرحله
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 الملـل در  نور، غيرانتفاعي و بـين  هاي شبانه، پيام غير روزانه شامل دوره هاي هاي دوره محل رشتهكد نهايي شدگان از كليه پذيرفته -10

ريـزي   ر گسترش و برنامـه براساس اعالم نظر دفت .هاي مصوب شهريه اخذ خواهد شد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي طبق تعرفه
گروه آزمايشي علوم انساني تا سـقف چهارصـد و   ) شبانه(دوره نوبت دوم در  هاي مازاد بر ظرفيت رشتهشهريه ميزان آموزش عالي 

اعـالم  ) 000/000/550(هاي آزمايشي تا سقف پانصد و پنجاه ميليـون ريـال    و در ساير گروه) 000/000/450(پنجاه ميليون ريال 
ها و موسسـات آمـوزش    است ميزان شهريه هر دانشگاه تا سقف اعالم شده با توجه به اختيارات هيأت امناي دانشگاه بديهي. گردد مي

  .گردد عالي تعيين مي
  
  پذيرش نهايي) ك
هاي انتخابي  پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان با توجه به ظرفيت هر كد رشته محل دانشگاهي و بر اساس اولويت كد رشته محل – 1

از باالترين نمره تا چند برابر ظرفيت هـر  ...) از جمله سهميه رزمندگان، مربي و (و نمرات علمي آزمون و با درنظر گرفتن ساير ضوابط 
اسـتخراج و در  ) هر داوطلب حداكثر به سه كدرشـته محـل  (سامي داوطلبان واجد شرايط شركت در مصاحبه كدرشته محل، فهرست ا

  .به منظور شركت در مصاحبه از طريق سايت سازمان اعالم خواهد شد 1391خردادماه  اوايل دهه سوم
اي كـه بـه    جدول زماني اعالم شده در اطالعيـه  گردد بايستي با توجه به داوطلباني كه اسامي آنان براي شركت در مصاحبه اعالم مي – 2

و مداركي كه مـورد نظـر دانشـگاه مصـاحبه     گردد با به همراه داشتن مدارك الزم به شرح مندرج در اطالعيه ذيربط  همراه اسامي درج مي
  .دنمايبه موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه و در مصاحبه شركت ن) با توجه به سايت هر دانشگاه(باشد  كننده مي

هاي پذيرنده، گزينش نهايي داوطلبان براساس نمره كل نهايي حاصـل از   پس از انجام مصاحبه و اعالم نمرات مصاحبه از طرف دانشگاه -3
هـايي كـه بـراي مصـاحبه      محـل  و دو برابر نمره مصاحبه واصله از دانشگاه و اولويت كد رشته) نمره كل اوليه(يك برابر نمره علمي آزمون 

  .اعالم خواهد شد 1391شهريورماه  20شدگان نهايي در تاريخ  و فهرست اسامي پذيرفته ، صورت خواهد گرفتاند شدهمعرفي 
  
   مهم  هاي توصيهنكات و ) ل
گردد كه داوطلبان، معـدل دوره   اكيداً توصيه مي) هاي تراز شده معدل(هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد  درصدي معدل دوره 20با توجه به تأثير ) 1

  .محلها در فرم انتخاب رشته بررسي و در صورت لزوم اصالح نمايند در زمان در رشتهكارشناسي و كارشناسي ارشد خود را 
را نخواهند  1391حق شركت و انتخاب رشته در آزمون سال  1390سال  »Ph.d«آزمون ورودي دوره دكتري شدگان نهايي  پذيرفتهمطابق ضوابط، ) 2

  .داشت
منوط به داشتن ) 2138كد (شوراي گسترش وزارت علوم، پذيرش داوطلبان در رشته امتحاني مدرسي معارف اسالمي  556بر اساس مصوبه جلسه ) 3

  :باشد مي يكي از مدارك زير
  .دانشنامه كارشناسي ارشد مدرسي معارف اسالمي) 1-3
  .مدرك سطح سه حوزه علميه قم) 2-3
  .مورد تأييد مراجع ذيصالح) مرتبه مربي(گواهي خبرگان بدون مدرك ) 3-3
  .امور دفاتر، اساتيد و مبلغان با تأييد معاونت) اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسالمي در مرتبه مربي(مربيان رسمي گروه معارف اسالمي ) 4-3
حوزويان داراي گواهي اتمام كفايتين همراه با مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همخـوان بـا گـرايش    ) 5-3

  . گانه دروس معارف اسالمي به تشخيص گروه آموزشي مربوطه پنج
تهيـه و نـزد خـود    هاي انتخابي  اولويتيك نسخه پرينت از  رسيد انتخاب رشتهو دريافت  اب رشتهفرم انتخاوطلبان پس از تكميل شود د مي  توصيه) 4

  .نگهداري نمايند
 طريـق  از  لـزوم  صورت در و، سايت سازمان سنجش ) سنجش  سازمان  رساني اطالع و  نامه خبري هفته(  سنجش  پيك نشريه  طريق از  تغييري  هرگونه) 5

  . شد خواهد  اعالم  گروهي هاي رسانه
نمايند   حاصل  تماس كشور  آموزش  سنجش  سازمان  روابط عمومي با 021-8 8923595-9: هاي تلفن شماره باند توان ميداوطلبان   لزوم  صورت در) 6

  .سازمان اقدام نمايند) غيرحضوري(از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي  ياو 
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   ـ علوم جغرافيايي2101  
مدرس تيدانشگاه ترب ياسيسيايجغراف  4  -  ياسيس يايعنوان رشته جغراف  روزانه 1101
تهراندانشگاه  ياسيسيايجغراف  2  -  ياسيس يايعنوان رشته جغراف  روزانه 1102
دانشگاه تهران ياسيسيايجغراف  1  -  ياسيس يايعنوان رشته جغراف  شبانه 1103

)يرانتفاعيغ(مشهد - )ع(دانشگاه امام رضا ياسيسيايجغراف  10  10 پژوهش محور غيرانتفاعي 1104
   ـ علوم جغرافيايي2102  

پژوهشكده مهندسي بحرانهاي طبيعي و پدافند  يشهرريزي  جغرافيا و برنامه  3  -  پژوهش محور
غيرعامل شاخص پژوه   روزانه  1105

وابسته بهيومطالعات اجتماع يپژوهشگاه علوم انسان  يشهرريزي  جغرافيا و برنامه  4  4  پژوهش محور
يجهاددانشگاه   روزانه  1106

دانشگاه اصفهان يشهرريزيجغرافيا و برنامه  5  -    روزانه 1107
زيدانشگاه تبر يشهرريزيجغرافيا و برنامه  7  -    روزانه 1108
مدرس تيدانشگاه ترب يشهرريزيجغرافيا و برنامه  4  -    روزانه 1109
دانشگاه تهران يشهرريزيجغرافيا و برنامه  2  -    روزانه 1110

تهران يدانشگاه خوارزم يشهرريزيجغرافيا و برنامه  6  -  تهرانليمحل تحص  روزانه 1111
تهران يدانشگاه خوارزم يشهرريزيجغرافيا و برنامه  1  - پژوهش محور  روزانه 1112

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يشهرريزيجغرافيا و برنامه  4  -    روزانه 1113
يدبهشتيدانشگاه شه يشهرريزيجغرافيا و برنامه  5  -    روزانه 1114
مشهد يدانشگاه فردوس يشهرريزيجغرافيا و برنامه  4  -    روزانه 1115
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يشهرريزيجغرافيا و برنامه  4  -    روزانه 1116
زديدانشگاه  يشهرريزيجغرافيا و برنامه  4  -    روزانه 1117
دانشگاه تهران يشهرريزيجغرافيا و برنامه  1  -    شبانه 1118

تهران يدانشگاه خوارزم يشهرريزيجغرافيا و برنامه  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1119
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يشهرريزيجغرافيا و برنامه  2  -    شبانه 1120
مشهد يدانشگاه فردوس يشهرريزيجغرافيا و برنامه  2  -    شبانه 1121
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يشهرريزيجغرافيا و برنامه  5  -    پيام نور 1122
   ـ علوم جغرافيايي2103  
دانشگاه اصفهان ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  5  -    روزانه 1123
مدرس تيدانشگاه ترب ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  4  -    روزانه 1124
دانشگاه تهران ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  3  -    روزانه 1125

تهران يدانشگاه خوارزم ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  6  -  تهرانليمحل تحص  روزانه 1126
تهران يدانشگاه خوارزم ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  1  -  تهران ليمحل تحص- شيوه پژوهش محور  روزانه 1127

يدبهشتيدانشگاه شه ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  4  -    روزانه 1128
مشهد يدانشگاه فردوس ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  4  -    روزانه 1129
دانشگاه تهران ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  1  -    شبانه 1130

تهران يدانشگاه خوارزم ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1131
مشهد يدانشگاه فردوس ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  2  -    شبانه 1132
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ ييروستاريزيجغرافيا و برنامه  5  -    پيام نور 1133
   يعيطبيايـ جغراف2104  
دانشگاه اصفهان يژئومورفولوژ  3  -    روزانه 1134
زيدانشگاه تبر يژئومورفولوژ  6  -    روزانه 1135
دانشگاه تهران يژئومورفولوژ  2  -    روزانه 1136
سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك يژئومورفولوژ  3  -    روزانه 1137

تهران يدانشگاه خوارزم يژئومورفولوژ  5  -  تهرانليمحل تحص  روزانه 1138
تهران يدانشگاه خوارزم يژئومورفولوژ  1  -  تهران ليمحل تحص- شيوه پژوهش محور  روزانه 1139

كرمانشاه يدانشگاه راز يژئومورفولوژ  2  -    روزانه 1140
يدبهشتيدانشگاه شه يژئومورفولوژ  3  -    روزانه 1141
مشهد يدانشگاه فردوس يژئومورفولوژ  4  -    روزانه 1142
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يژئومورفولوژ  4  -    روزانه 1143
دانشگاه تهران يژئومورفولوژ  1  -    شبانه 1144

تهران يدانشگاه خوارزم يژئومورفولوژ  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1145
مشهد يدانشگاه فردوس يژئومورفولوژ  1  -    شبانه 1146
   يعيطبيايـ جغراف2105  
اصفهاندانشگاه  )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  5  -    روزانه 1147
زيدانشگاه تبر )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  10  -    روزانه 1148
مدرس تيدانشگاه ترب )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  4  -    روزانه 1149
دانشگاه تهران )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  2  -    روزانه 1150

تهران يدانشگاه خوارزم )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  6  -  تهرانليمحل تحص  روزانه 1151
تهران يدانشگاه خوارزم )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  1  -  تهران ليمحل تحص- شيوه پژوهش محور  روزانه 1152

كرمانشاه يدانشگاه راز )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  1  -    روزانه 1153
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  5  -    روزانه 1154
يدبهشتيدانشگاه شه )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  3  -    روزانه 1155
خرم اباد- دانشگاه لرستان  )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  5  -    روزانه 1156
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  4  -    روزانه 1157
زديدانشگاه  )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  4  -    روزانه 1158
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    يعيطب يايـ جغراف2105كدرشته امتحانيادامه  
تهراندانشگاه  )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  1  -    شبانه 1159

تهران يدانشگاه خوارزم )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1160
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س )يشناسمياقل(يهواشناسآب و  2  -    شبانه 1161
   ـ علوم اقتصادي2106  
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س ياقتصادنظر  4  -    روزانه 1162

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س ياقتصادنظر  8  -  دفترچه يدرانتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 1163
مدرس تيدانشگاه ترب اقتصادسالمت  6  -  اقتضادسالمتشياقتصاد گرا  روزانه 1164
نيوتوسعه نـو  قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس- اقتضادسالمتشياقتصاد گرا
مدرس تيدانشگاه ترب  اقتصادسالمت  3  -  دفترچه يدرانتهاطيشرا- دانشمند   روزانه  1165

زيتبردانشگاه  ياقتصادسنج  4  -    روزانه 1166
دانشگاه تهران ياقتصادسنج  3  -    روزانه 1167

دانشگاه تهران ياقتصادسنج  2  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 1168
دانشگاه سمنان ياقتصادسنج  6  -    روزانه 1169
بابلسر-  دانشگاه مازندران ياقتصادسنج  2  -    روزانه 1170
زيدانشگاه تبر ياقتصادپول  -  4    روزانه 1171
دانشگاه تهران ياقتصادپول  3  -    روزانه 1172
دانشگاه سمنان ياقتصادپول  1  -    روزانه 1173
بابلسر- دانشگاه مازندران  ياقتصادپول  2  -    روزانه 1174

زيدانشگاه تبر اقتصاد  4  -  الملل نياقتصاد ب شيگرايعلوم اقتصاد  روزانه 1175
دانشگاه تهران اقتصاد  3  -  گرايش اقتصاد اسالمييعلوم اقتصاد  روزانه 1176
دانشگاه تهران اقتصاد  3  -  گرايش اقتصادمنابعيعلوم اقتصاد  روزانه 1177

ـار   - يعنوان رشته فلسفه اقتصاد اسالم ـا همك ـترك موسسـه آموزشـ    يب ـام   يوپژوهشـ  يمش ام
ييدانشگاه عالمه طباطبا  اقتصاد  5  -  )ره(ينيخم   روزانه  1178

بابلسر- دانشگاه مازندران  اقتصاد  1  -  گرايش اقتصاد اسالمييعلوم اقتصاد  روزانه 1179
بابلسر- دانشگاه مازندران  اقتصاد  1  -  ياقتصاد توسعه اقتصاد شيگرايعلوم اقتصاد  روزانه 1180
بابلسر- دانشگاه مازندران  اقتصاد  1  -  يو منطقه ا ياقتصاد شهر شيگرايعلوم اقتصاد  روزانه 1181
بابلسر- دانشگاه مازندران  اقتصاد  1  -  الملل نياقتصادب شيگرايعلوم اقتصاد  روزانه 1182
زيدانشگاه تبر ياقتصادبخش عموم  -  4  ياقتصاد بخش عموم شيگرايعلوم اقتصاد  روزانه 1183

دانشگاه سمنان ياقتصادبخش عموم  1  -    روزانه 1184
خرم اباد- دانشگاه لرستان  ياقتصادبخش عموم  3  -    روزانه 1185

بابلسر- دانشگاه مازندران  ياقتصادبخش عموم  4  -  ياقتصاد بخش عموم شيگرايعلوم اقتصاد  روزانه 1186

وابسته بهيومطالعات اجتماع يپژوهشگاه علوم انسان  يعلوم اقتصاد  4  -  يتوسعه اقتصاد شيگرا يعلوم اقتصاد- پژوهش محور
يجهاددانشگاه   روزانه  1187

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي يعلوم اقتصاد  5  -  گرايش اقتصاد اسالمي يعلوم اقتصاد- پژوهش محور - فقط مرد  روزانه 1188
هيدانشگاه اروم يعلوم اقتصاد  3  -    روزانه 1189
دانشگاه اصفهان يعلوم اقتصاد  6  -    روزانه 1190

) يعلوم اقتصاد  5  -  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 1191
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يعلوم اقتصاد  8  -    روزانه 1192

زيدانشگاه تبر يعلوم اقتصاد  6  -  يتوسعه اقتصاد شيگرايعلوم اقتصاد  روزانه 1193
دانشگاه سمنان يعلوم اقتصاد  1  - الملل اقتصاد بين  روزانه 1194

رازيدانشگاه ش يعلوم اقتصاد  4  -    روزانه 1195
ييدانشگاه عالمه طباطبا يعلوم اقتصاد  8  -    روزانه 1196

ييدانشگاه عالمه طباطبا يعلوم اقتصاد  5  -  ياقتصاد اسالم شيگرايعلوم اقتصاد  روزانه 1197
ييدانشگاه عالمه طباطبا يعلوم اقتصاد  5  -  ياقتصاد مال شيگرايعلوم اقتصاد  روزانه 1198

مشهد يدانشگاه فردوس يعلوم اقتصاد  4  -    روزانه 1199
يزيوبرنامه رتيريآموزش وپژوهش مد يموسسه عال يعلوم اقتصاد  5  -    روزانه 1200

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س ياقتصادنظر  2  -  ياقتصاد نظر شيگرايعلوم اقتصاد  شبانه 1201
تهران دانشگاه ياقتصادسنج  1  -    شبانه 1202
دانشگاه تهران ياقتصادپول  1  -    شبانه 1203

دانشگاه تهران اقتصاد  1  -  گرايش اقتصاد اسالمييعلوم اقتصاد  شبانه 1204
دانشگاه تهران اقتصاد  1  -  گرايش اقتصادمنابعيعلوم اقتصاد  شبانه 1205

مشهد يدانشگاه فردوس يعلوم اقتصاد  2  -    شبانه 1206
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يعلوم اقتصاد  4  -    پيام نور 1207

) يعلوم اقتصاد  10  -  دفترچه يو ضوابط در انتها طيشرا يرانتفاعيغ(قم - ديدانشگاه مف غيرانتفاعي 1208
رازيدانشگاه ش يعلوم اقتصاد  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 1209

   تاريخ اسالم-خيـ تار2107  
دانشگاه اصفهان تاريخ اسالم-خيتار  3  -    روزانه 1210

) تاريخ اسالم-خيتار  6  -  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 1211
دانشگاه تهران تاريخ اسالم-خيتار  2  -  تهران - انساني محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم   روزانه 1212

رازيدانشگاه ش تاريخ اسالم-خيتار  7  -    روزانه 1213
يدانشگاه مذاهب اسالم تاريخ اسالم-خيتار  7  -    روزانه 1214

دانشگاه تهران تاريخ اسالم-خيتار  1  -  تهران - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني   شبانه 1215
الملل قشم نينورمركز ب اميدانشگاه پ تاريخ اسالم-خيتار  4  -    پيام نور 1216

رازيدانشگاه ش تاريخ اسالم-خيتار  4  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 1217
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   ـ تاريخ2108  
فارس بوشهر جيدانشگاه خل ياسالمرانياخيتار  3  -    روزانه 1218
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بعد از اسالمرانياخيتار  4  -    روزانه 1219

ـ زيف ات،ياضـ ير خيرتـار يكه به مباحث نظ- يعلم دوره اسالم خيعنوان رشته تار و كي
مسلط باشند) كيزيوف ياضير( هيبايست به علوم پا مي نيپردازد و داوطلب يم... نجوم و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  بعد از اسالم رانيا خيتار  5  -   روزانه  1220

دانشگاه اصفهان بعد از اسالمرانياخيتار  6  -    روزانه 1221
نيقزو-)ره( ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب بعد از اسالمرانياخيتار  5  -    روزانه 1222
زيدانشگاه تبر بعد از اسالمرانياخيتار  10  -    روزانه 1223
مدرس تيدانشگاه ترب بعد از اسالمرانياخيتار  3  -    روزانه 1224

دانشگاه تهران بعد از اسالمرانياخيتار  2  -  تهران - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني   روزانه 1225
و ادمستضـعفان يبن هيبورسـ - تهـران  - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني   

دانشگاه تهران  بعد از اسالم رانيا خيتار  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نوقيموسسه تحق   روزانه  1226
تهران يدانشگاه خوارزم بعد از اسالمرانياخيتار  7  -  كرجليمحل تحص  روزانه 1227

تهران يدانشگاه خوارزم بعد از اسالمرانياخيتار  1  -  تهران ليمحل تحص - شيوه پژوهش محور   روزانه 1228
يدبهشتيدانشگاه شه بعد از اسالمرانياخيتار  4  -    روزانه 1229
يوانقالب اسالم)س(ينيپژوهشكده امام خم يانقالب اسالمخيتار  5  -    روزانه 1230
دانشگاه اصفهان يمحلخيتار  3  -    روزانه 1231

دانشگاه تهران بعد از اسالمرانياخيتار  1  -  تهران - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني   شبانه 1232
تهران يدانشگاه خوارزم بعد از اسالمرانياخيتار  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1233

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ بعد از اسالمرانياخيتار  7  -    پيام نور 1234
   ـ تاريخ2109  

دانشگاه تهران ازاسالمشيپرانياخيتار  2  -  تهران - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني   روزانه 1235
دانشگاه تهران ازاسالمشيپرانياخيتار  1  -  .تهران - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني   شبانه 1236

    ـ مجموعه علوم اجتماعي2110  
دانشگاه اصفهان يجامعه شناس  4  -  يجامعه شناس -  يعنوان رشته علوم اجتماع  روزانه 1237

مدرس تيدانشگاه ترب يجامعه شناس  3  -  يرشته جامعه شناس بيبا ضرا - حقوق زن در اسالم  شيعنوان رشته مطالعات زنان با گرا  روزانه 1238
يدبهشتيدانشگاه شه يجامعه شناس  3  -    روزانه 1239
رازيدانشگاه ش يجامعه شناس  3  -    روزانه 1240
اسوجيدانشگاه  يجامعه شناس  4  -    روزانه 1241
ييدانشگاه عالمه طباطبا يرفاه اجتماع  5  -    روزانه 1242

زيدانشگاه تبر )و توسعهياقتصاد(يجامعه شناس  4  -  و توسعه ياقتصاد يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  روزانه 1243
دانشگاه تهران )و توسعهياقتصاد(يجامعه شناس  3  -  و توسعه ياقتصاد يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  روزانه 1244
مشهد يدانشگاه فردوس )و توسعهياقتصاد(يجامعه شناس  4  -  وتوسعه ياقتصاد يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  روزانه 1245

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي )يفرهنگ(يجامعه شناس  2  - يفرهنگ يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس- پژوهش محور - فقط مرد  روزانه 1246
دانشگاه تهران )يفرهنگ(يجامعه شناس  3  -  يفرهنگ يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  روزانه 1247

ييدانشگاه عالمه طباطبا )يفرهنگ(يجامعه شناس  5  -  يفرهنگ يجامعه شناس شيگرا يرشته جامعه شناسعنوان   روزانه 1248
همدان-نايس يدانشگاه بوعل )رانيايمسائل اجتماع(يجامعه شناس  5  -  يمسائل اجتماع يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  روزانه 1249
)رانيايمسائل اجتماع(يجامعه شناس  3  -  يمسائل اجتماع يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس دانشگاه تهران  روزانه 1250
)رانيايمسائل اجتماع(يجامعه شناس  3  -  يرانيا يمسائل اجتماع يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس رازيدانشگاه ش  روزانه 1251
)رانيايمسائل اجتماع(يجامعه شناس  3  -  رانيا يمسائل اجتماع يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس بابلسر- دانشگاه مازندران   روزانه 1252

دانشگاه تهران )ييتوسعه روستا(يجامعه شناس  3  -  عنوان رشته جامعه شناسي گرايش توسعه اجتماعي روستايي  روزانه 1253
مدرس تيدانشگاه ترب )ياسيس(يجامعه شناس  4  -  ياسيس يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  روزانه 1254
ييدانشگاه عالمه طباطبا )ياسيس(يجامعه شناس  5  -  ياسيس يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  روزانه 1255
دانشگاه تهران )و توسعهياقتصاد(يجامعه شناس  2  -  وتوسعه ياقتصاد يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  شبانه 1256
مشهد يدانشگاه فردوس )و توسعهياقتصاد(يجامعه شناس  2  -  وتوسعه ياقتصاد يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  شبانه 1257
دانشگاه تهران )يفرهنگ(يجامعه شناس  2  -  يفرهنگ يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  شبانه 1258
دانشگاه تهران )رانيايمسائل اجتماع(يجامعه شناس  2  -  يمسائل اجتماع يجامعه شناس شيگرا يعنوان رشته جامعه شناس  شبانه 1259

دانشگاه تهران )ييتوسعه روستا(يجامعه شناس  2  -  عنوان جامعه شناسي گرايش توسعه اجتماعي روستايي  شبانه 1260
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يجامعه شناس  4  -  يشناسعنوان رشته جامعه   پيام نور 1261

   ـ علوم اجتماعي2111  
دانشگاه تهران يشناستيجمع  3  -    روزانه 1262
دانشگاه تهران يشناستيجمع  1  -    شبانه 1263
   ـ مدد كاري اجتماعي2112  
ييدانشگاه عالمه طباطبا ياجتماعيمدد كار  5  -    روزانه 1264
   ـ حقوق2113  

تهران دانشگاه يعموم  5  -  يعنوان رشته حقوق عموم  روزانه 1265
دانشگاه تهران يعموم  3  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال-  يعنوان رشته حقوق عموم  روزانه 1266

هيبورسـ - قـم   يمحـل تحصـيل مجتمـع آمـوزش عـال      - يعنوان رشته حقوق عمـوم 
دانشگاه تهران  يعموم  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحقادمستضعفانيبن   روزانه  1267

يدبهشتيدانشگاه شه يعموم  5  -  يعنوان رشته حقوق عموم  روزانه 1268
ـ وموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس-  يعنوان رشته حقوق عموم نيوتوسـعه نـو   قي

يدبهشتيدانشگاه شه  يعموم  1  -  دفترچه يدر انتهاطيشرا- دانشمند   روزانه  1269
ييدانشگاه عالمه طباطبا يعموم  5  -    روزانه 1270

دانشگاه تهران يعموم  2  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال-  يعنوان رشته حقوق عموم  شبانه 1271
دانشگاه تهران يعموم  1  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال-  يعنوان رشته حقوق عموم  شبانه 1272
دانشگاه تهران يعموم  3  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين-  يعنوان رشته حقوق عموم  المللبين 1273
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   ـ حقوق جزا2114  
دانشگاه تهران يجرم شناسوجزا  4  -  يعنوان رشته حقوق جزاوجرم شناس  روزانه 1274

يدادگستريوخدمات ادار ييدانشگاه علوم قضا يجرم شناسوجزا  7  -  شيبدون گرا يعنوان رشته حقوق جزاو جرم شناس - دفترچهيانتها طيشرا  روزانه 1275
دانشگاه قم يجرم شناسوجزا  5  -  شيبدون گرا يجزاوجرم شناسعنوان رشته حقوق   روزانه 1276

دانشگاه كاشان يجرم شناسوجزا  3  -  يعنوان رشته حقوق جزاو جرم شناس  روزانه 1277
بابلسر- دانشگاه مازندران  يجرم شناسوجزا  4  -  شيبدون گرا يعنوان رشته حقوق جزاوجرم شناس  روزانه 1278

مدرس تيدانشگاه ترب يجرم شناسويفريك  3  -    روزانه 1279
يدبهشتيدانشگاه شه يجرم شناسويفريك  5  -  يعنوان رشته حقوق جزاوجرم شناس  روزانه 1280
وتوسعه قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس- يعنوان رشته حقوق جزاوجرم شناس

يدبهشتيدانشگاه شه  يجرم شناس و يفريك  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا-دانشمند نينو   روزانه  1281
دانشگاه تهران يجرم شناسوجزا  1  -  يعنوان رشته حقوق جزاوجرم شناس  شبانه 1282

   المللـ حقوق بين2115  
دانشگاه تهران يالملل عمومنيحقوق ب  5  -  يالملل عموم نيحقوق ب  روزانه 1283
دانشگاه تهران يالملل عمومنيحقوق ب  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 1284

يدبهشتيدانشگاه شه يالملل عمومنيحقوق ب  5  -    روزانه 1285
يدبهشتيدانشگاه شه يالملل عمومنيحقوق ب  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 1286

ييدانشگاه عالمه طباطبا يالملل عمومنيحقوق ب  5  -    روزانه 1287
دانشگاه تهران يالملل عمومنيحقوق ب  2  -  يالملل عموم نيحقوق ب  شبانه 1288

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يالملل عمومنيبحقوق  4  -    پيام نور 1289
) يالملل عمومنيحقوق ب  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد- )ع( دانشگاه امام رضا غيرانتفاعي 1290

دانشگاه تهران يالملل عمومنيحقوق ب  3  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين  المللبين 1291
   ـ حقوق خصوصي2116  

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي يخصوصحقوق  3  -  پژوهش محور - فقط مرد  روزانه 1292
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يحقوق خصوص  4  -    روزانه 1293
مدرس تيدانشگاه ترب يحقوق خصوص  3  -    روزانه 1294
دانشگاه تهران يحقوق خصوص  5  -    روزانه 1295

دانشگاه تهران يحقوق خصوص  3  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال  روزانه 1296
ـ وموسسـه تحق  ادمستضـعفان يبن هيبورسـ - قم  يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال قي

دانشگاه تهران  يحقوق خصوص   1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو   روزانه  1297
تهران يدانشگاه خوارزم يحقوق خصوص  5  -  تهرانليمحل تحص  روزانه 1298
تهران يدانشگاه خوارزم يحقوق خصوص  1  -  تهرانليمحل تحص  روزانه 1299

يدبهشتيدانشگاه شه يحقوق خصوص  7  -    روزانه 1300
يدر انتهـا  طيشـرا - دانشـمند  نيوتوسعه نـو  قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس

يدبهشتيدانشگاه شه  يحقوق خصوص   1  -  دفترچه   روزانه  1301
يدادگستريوخدمات ادار ييدانشگاه علوم قضا يحقوق خصوص  7  -    روزانه 1302
دانشگاه قم يحقوق خصوص  5  -    روزانه 1303
بابلسر- مازندران دانشگاه  يحقوق خصوص  5  -    روزانه 1304
يزيوبرنامه رتيريآموزش وپژوهش مد يموسسه عال يحقوق خصوص  5  -    روزانه 1305

دانشگاه اصفهان يحقوق خصوصفقه و  4  -  ينام رشته حقوق خصوص  روزانه 1306
ييدانشگاه عالمه طباطبا يحقوق خصوصفقه و  5  -    روزانه 1307
تهراندانشگاه  يحقوق خصوص  4  -    شبانه 1308

دانشگاه تهران يحقوق خصوص  1  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال  شبانه 1309
تهران يدانشگاه خوارزم يحقوق خصوص  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1310

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يحقوق خصوص  4  -    پيام نور 1311
) يحقوق خصوص  5  -   يرانتفاعيغ(تهران -دانشگاه علم وفرهنگ غيرانتفاعي 1312

) يحقوق خصوص  10  -  دفترچه يو ضوابط در انتها طيشرا يرانتفاعيغ(قم - ديدانشگاه مف غيرانتفاعي 1313
دانشگاه تهران يحقوق خصوص  3  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين  المللبين 1314

   ـ مجموعه علوم سياسي2117  
دانشگاه تهران المللنيروابط ب  4  -  شيالملل بدون گرا نيعنوان رشته روابط ب  روزانه 1315
ييدانشگاه عالمه طباطبا المللنيروابط ب  5  -  شيالملل بدون گرا نيعنوان رشته روابط ب  روزانه 1316

رشت- النيدانشگاه گ المللنيروابط ب  5  -    روزانه 1317
دانشگاه تهران يعموميگذاراستيس  4  -  يعموم يگذار استيس شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  روزانه 1318
ياجتماع و يپژوهشكده مطالعات فرهنگ ياسيسشهياند  3  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 1319
مدرس تيدانشگاه ترب ياسيسشهياند  3  -  ياسيس هيشياند شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  روزانه 1320
دانشگاه تهران ياسيسشهياند  4  -  ياسيس شهياند شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  روزانه 1321
وموسسـه ادمستضـعفان يبن هيبورس- ياسيس شهياند شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س

دانشگاه تهران  ياسيس شهياند  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيتحق   روزانه  1322
ييدانشگاه عالمه طباطبا ياسيسشهياند  5  -  ياسيس شهياند شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  روزانه 1323
دانشگاه تهران ياسيسيجامعه شناس  4  -  ياسيس يجامعه شناس شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  روزانه 1324
ادمستضـعفان يبن هيبورسـ - ياسـ يس يجامعه شناسـ  شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س

دانشگاه تهران  ياسيس يجامعه شناس  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نوقيوموسسه تحق   روزانه  1325
دانشگاه اصفهان ياسيعلوم س  5  -  ياسيعنوان رشته علوم س  روزانه 1326

اسوجيدانشگاه  ياسيعلوم س  4  -    روزانه 1327

وابسته بهيمطالعات اجتماع و يپژوهشگاه علوم انسان  رانيمسائل ا  4  4  پژوهش محور 
يجهاددانشگاه   روزانه  1328

مدرس تيدانشگاه ترب رانيمسائل ا  3  -  رانيمسائل ا شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  روزانه 1329
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    ـ مجموعه علوم سياسي2117امتحانيادامه كدرشته  
دانشگاه تهران رانيمسائل ا  4  -  رانيمسائل ا شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  روزانه 1330
ـ مسائل ا شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س وموسسـه ادمستضـعفان يبن هيبورسـ - راني

دانشگاه تهران  رانيمسائل ا  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيتحق   روزانه  1331
براي پذيرش شرايط اختصاصي- يفرهنگ يگذار استيپژوهش محور عنوان رشته س
يواجتماع يپژوهشكده مطالعات فرهنگ  يفرهنگ يگذار استيس  3  -  .پژوهشكده مورد نظر مي باشد   روزانه  1332

وابسته بهيومطالعات اجتماع يپژوهشگاه علوم انسان  يفرهنگ يگذار استيس  4  -  يدرمجموعه علوم اجتماع يفرهنگ يگذار استيس - پژوهش محور 
يجهاددانشگاه   روزانه  1333

دانشگاه تهران مطالعات اروپا  3  -  اروپا شيعنوان رشته مطالعات منطقه اي گرا  روزانه 1334
دانشگاه تهران يشماليكايمطالعات امر  3  -  يشمال يكايآمر شيعنوان رشته مطالعات منطقه اي گرا  روزانه 1335

دانشگاه تهران يشماليكايمطالعات امر  2  -  محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان  روزانه 1336
دانشگاه تهران وقفقازيمركزياياس-مطالعات  3  -  و قفقاز يمركز يايآس شيعنوان رشته مطالعات منطقه اي گرا  روزانه 1337

دانشگاه تهران انهيمطالعات خاورم  3  -  رشته مطالعات منطقه اي گرايش خاورميانهعنوان   روزانه 1338
دانشگاه تهران المللنيروابط ب  2  -  شيالملل بدون گرا نيعنوان رشته روابط ب  شبانه 1339

دانشگاه تهران يمطالعات منطقه ا  2  -  قايعنوان رشته مطالعات منطقه اي گرايش شمال آفر  شبانه 1340
دانشگاه تهران يعموميگذاراستيس  2  -  يعموم يگذار استيس شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  شبانه 1341
دانشگاه تهران ياسيسشهياند  2  -  ياسيس شهياند شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  شبانه 1342
دانشگاه تهران ياسيسيجامعه شناس  2  -  ياسيس يجامعه شناس شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  شبانه 1343
دانشگاه تهران رانيمسائل ا  2  -  رانيمسائل ا شيگرا ياسيعنوان رشته علوم س  شبانه 1344

دانشگاه تهران مطالعات اروپا  2  -  اروپا شيعنوان رشته مطالعات منطقه اي گرا  شبانه 1345
دانشگاه تهران يشماليكايمطالعات امر  2  -  يشمال يكايآمر شيعنوان رشته مطالعات منطقه اي گرا  شبانه 1346

دانشگاه تهران يشماليكايمطالعات امر  2  -  محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان  شبانه 1347
دانشگاه تهران وقفقازيمركزياياس-مطالعات  2  -  و قفقاز يمركز يايآس شيعنوان رشته مطالعات منطقه اي گرا  شبانه 1348

يقبول يرشته ازطالب دارا نيدرا رشيپذ(طالب  ياختصاص- ياسيعنوان رشته علوم س
)  ياسيعلوم س  -  7  )رديگ يده حوزه انجام م هيپا يرانتفاعيغ(قم -)ع(دانشگاه باقرالعلوم  غيرانتفاعي  1349

) يفرهنگيگذاراستيس  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد- )ع( دانشگاه امام رضا غيرانتفاعي 1350
ـ درا رشيپـذ (طـالب   ياختصاصـ - يفرهنگـ  يگذار استيعنوان رشته س  رشـته ني

)يرانتفاعيغ(قم -)ع(انشگاه باقرالعلوم د  يفرهنگ يگذار استيس  -  7  ).رديگ يده حوزه انجام م هيپا يقبوليازطالب دارا غيرانتفاعي  1351
   ـ مجموعه مديريت2118  

دانشگاه تهران تيريمد  4  -  تهران - محل تحصيل دانشكده علوم وفنون - يتكنولوژ تيريعنوان رشته مد  روزانه 1352
تهران يدانشگاه خوارزم تيريمد  3  -  كرجليمحل تحص  روزانه 1353

دانشگاه اصفهان يبازرگان  6  -  گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني يبازرگان تيريعنوان رشته مد  روزانه 1354
دانشگاه اصفهان يبازرگان  4  -  بازاريابي تيريگرايش مد يبازرگان تيريعنوان رشته مد  روزانه 1355
يدبهشتيشهدانشگاه  يبازرگان  4  -  يبازرگان ياستگذاريس تيريمد شيگرا يبازرگان تيريعنوان رشته مد  روزانه 1356
هيبورسـ - يبازرگـان  ياسـتگذار يس تيريمـد  شيگرا يبازرگان تيريعنوان رشته مد

يدبهشتيدانشگاه شه  يبازرگان  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحقادمستضعفانيبن   روزانه  1357
ييدانشگاه عالمه طباطبا يبازرگان  5  -  يمنابع انسان تيريومد يرفتار سازمان شيگرا يبازرگان تيريعنوان رشته مد   روزانه 1358
ييدانشگاه عالمه طباطبا يبازرگان  5  -  يبازرگان ياستگذاريس تيريمد شيگرا - يبازرگان تيريعنوان رشته رشته مد   روزانه 1359

وابسته بهيومطالعات اجتماع يپژوهشگاه علوم انسان  يدولت  4  4  پژوهش محور 
يجهاددانشگاه   روزانه  1360

محـل- يو خط مشي گذاري عموم يريگ ميتصم شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد
دانشگاه تهران  يدولت  4  -  تهران - تحصيل دانشكده مديريت    روزانه  1361

حل تحصـيل مجتمـع- وتوسعه يقيتطب تيريمد شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد
دانشگاه تهران  يدولت  3  -  قميآموزش عال   روزانه  1362

محل تحصيل دانشكده- وتوسعه يقيتطب تيريمد شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد
دانشگاه تهران  يدولت  4  -  تهران - مديريت    روزانه  1363

ييدانشگاه عالمه طباطبا يدولت  5  -  يعموم يگذار يوخط مش يريگ ميتصم شيگرا-  يدولتتيريرشته مد   روزانه 1364
يدولت تيريمركزآموزش مد يدولت  5  -  پژوهش محور - يكاربرد-يارزش شيگرا  روزانه 1365

يزيوبرنامه رتيريآموزش وپژوهش مد يموسسه عال يدولت  5  -  يدولت تيريعنوان رشته مد  روزانه 1366
ييدانشگاه عالمه طباطبا يصنعت  5  -  شيبدون گرا يتكنولوژ تيريعنوان رشته مد  روزانه 1367

اطالعات يپژوهشگاه علوم وفناور اطالعاتيفناور  -  2  اطالعات يفناور تيريپژوهش محور عنوان رشته مد  روزانه 1368
مدرس تيدانشگاه ترب اطالعاتيفناور  3  -  اطالعات يغناور تيريعنوان رشته مد  روزانه 1369

دانشگاه تهران اطالعاتيفناور  4  -  تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت   روزانه 1370
ييدانشگاه عالمه طباطبا اطالعاتيفناور  5  -  اطالعات يفناور تيريعنوان رشته مد  روزانه 1371
مدرس تيدانشگاه ترب يعلم وفناوريگذاراستيس  4  -  ستگذاري علم وفناوريايعنوان رشته س  روزانه 1372

دانشگاه تهران يعلم وفناوريگذاراستيس  4  -  تهران - محل تحصيل دانشكده علوم وفنون   روزانه 1373
رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها يعلم وفناوريگذاراستيس  4  - پژوهش محور  روزانه 1374

كشور يعلم استيس قاتيمركز تحق يعلم وفناوريگذاراستيس  3  -  يعلم وفناور يگذار استيپژو هش محور عنوان رشته س  روزانه 1375
تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت  -  يمال تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد دانشگاه تهران يمال  3  -  روزانه 1376
- تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت - يمال تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد

دفترچه يدرانتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس تهران دانشگاه  يمال  15  -   روزانه  1377
ييدانشگاه عالمه طباطبا يمال  5  -  يمال تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1378

رعامليپدافند غو يعيطب يبحرانها يپژوهشكده مهندس  يمنابع انسان  1  -  شيوه پژوهش محور - عنوان رشته مديريت منابع انساني 
شاخص پژوه   روزانه  1379

دانشگاه اصفهان يمنابع انسان  2  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 1380
دانشگاه تهران يمنابع انسان  3  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال- يمنابع انسان تيريمد شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد  روزانه 1381

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يمنابع انسان  5  -  يمنابع انسان تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1382
وموسسه ادمستضعفانيبن هيبورس- يمنابع انسان تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س  يمنابع انسان  10  -  دفترچه يدرانتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيتحق   روزانه  1383
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 13صفحه 

    مديريتـ مجموعه2118ادامه كدرشته امتحاني  
مشهد يدانشگاه فردوس يمنابع انسان  3  -  يمنابع انسان تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1384
دانشگاه تهران اتيدوعمليتول  3  -  تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت  -  اتيو عمل ديتول تيريمد شيگراتيريعنوان رشته مد  روزانه 1385

ـ تول تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد ـ و عمل دي محـل تحصـيل دانشـكده- اتي
- دانشـمند  نيوتوسعه نـو  قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس- تهران - مديريت 

  دفترچهيدرانتها طيشرا
دانشگاه تهران  اتيدوعمليتول  5  -   روزانه  1386

يدبهشتيدانشگاه شه اتيدوعمليتول  4  -  اتيوعمل ديتول شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1387
بابلسر- دانشگاه مازندران  اتيدوعمليتول  3  -  اتيوعمل ديتول تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1388
مدرس تيدانشگاه ترب كياستراتژ  4  -  كياستراتژ تيريعنوان رشته مد  روزانه 1389
ـ وموسسـه تحق  ادمستضعفانيبن هيبورس- كياستراتژ تيريعنوان رشته مد وتوسـعه قي

مدرس تيدانشگاه ترب  كياستراتژ  10  -  دفترچه يدرانتها طيشرا-دانشمند نينو   روزانه  1390
رازيدانشگاه ش هاستميس  3  -  ها ستميس شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1391

دانشگاه سمنان المللنيبيابيبازار  2  -    روزانه 1392
مدرس تيدانشگاه ترب اتيدرعملقيتحق  4  -    روزانه 1393

دانشگاه تهران اتيدرعملقيتحق  3  -  تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت - اتيدرعمل قيتحق شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1394
دانشگاه سمنان اتيدرعملقيتحق  2  -    روزانه 1395

ييدانشگاه عالمه طباطبا اتيدرعملقيتحق  5  -  اتيدرعمل قيتحق شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1396
مشهد يدانشگاه فردوس اتيدرعملقيتحق  4  -    روزانه 1397

دانشگاه تهران يرسانه اتيريمد  3  -  تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت - شيرسانه بدون گرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1398
محـل تحصـيل دانشـكده- يرفتارسـازمان  شيگـرا  يبازرگـان  تيريعنوان رشته مـد

دانشگاه تهران  يرفتار سازمان تيريمد  4  -  تهران - مديريت    روزانه  1399
محـل تحصـيل دانشـكده- يرفتارسـازمان  شيگـرا  يبازرگـان  تيريعنوان رشته مـد

- دانشـمند  نيوتوسعه نـو  قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس- تهران - مديريت 
  دفترچهيدر انتها طيشرا

دانشگاه تهران  يرفتار سازمان تيريمد  2  -   روزانه  1400

مشهد يدانشگاه فردوس يرفتار سازمانتيريمد  3  -  يرفتار تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1401
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يرفتار سازمانتيريمد  5  -  گرايشهاي رفتارهاي سازماني و مديري منابع انساني  روزانه 1402

محـل تحصـيل دانشـكده- يابيبازار تيريمد شيگرا يبازرگان تيريعنوان رشته مد
دانشگاه تهران  يابيبازار يبازرگان تيريمد  4  -  تهران - مديريت   روزانه  1403

محـل تحصـيل- يابيبازار تيريمد شيگرا يبازرگان تيريعنوان رشته مد
ـ وموسسـه تحق  ادمستضـعفان يبن هيبورسـ - تهـران  - دانشكده مـديريت  قي

  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمندنيوتوسعه نو
دانشگاه تهران  يابيبازار يبازرگان تيريمد  15  -   روزانه  1404

دانشگاه سمنان يرفتارتيريمد  2  -    روزانه 1405
يدبهشتيدانشگاه شه يرفتارتيريمد  4  -  يرفتار تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  روزانه 1406
دانشگاه تهران تيريمد  2  -  تهران - علوم وفنون محل تحصيل دانشكده - هيبااخذشهر- يتكنولوژ تيريعنوان رشته مد  شبانه 1407
محـل يو خط مشـي گـذاري عموم   يريگ ميتصم شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد

دانشگاه تهران  يدولت  2  -  تهران - تحصيل دانشكده مديريت    شبانه  1408
محـل تحصـيل- وتوسعه  يقيتطب تيريمد شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد

دانشگاه تهران  يدولت  2  -  تهران - دانشكده مديريت    شبانه  1409
محـل تحصـيل- وتوسـعه  يقيتطب تيريمد شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد

دانشگاه تهران  يدولت  1  -  قم يمجتمع آموزش عال   شبانه  1410

دانشگاه تهران اطالعاتيفناور  2  -  تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت -هيبااخذشهر  شبانه 1411
دانشگاه تهران يعلم وفناوريگذاراستيس  2  -  تهران - محل تحصيل دانشكده علوم وفنون -هيبااخذشهر  شبانه 1412

دانشگاه تهران يمال  2  -  .تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت -  يمال تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  شبانه 1413
محـل تحصـيل مجتمـع- يمنابع انسـان  تيريمد شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد

دانشگاه تهران  يمنابع انسان  1  -  قميآموزش عال   شبانه  1414
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يمنابع انسان  2  -  يمنابع انسان تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  شبانه 1415
مشهد يدانشگاه فردوس يمنابع انسان  2  -  يمنابع انسان تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  شبانه 1416
ـ تول تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد ـ و عمل دي محـل تحصـيل دانشـكده-  اتي

دانشگاه تهران  اتيدوعمليتول  2  -  تهران - مديريت    شبانه  1417
دانشگاه تهران اتيدرعملقيتحق  2  -  تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت - اتيدرعمل قيتحق شيگرا تيريعنوان رشته مد  شبانه 1418

مشهد يدانشگاه فردوس اتيدرعملقيتحق  1  -    شبانه 1419
دانشگاه تهران يرسانه اتيريمد  2  -  .تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت  - يمال تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  شبانه 1420

محـل تحصـيل دانشـكده- يرفتارسـازمان  شيگـرا  يبازرگـان  تيريعنوان رشته مـد
دانشگاه تهران  يرفتار سازمان تيريمد  2  -  تهران - مديريت    شبانه  1421

مشهد يدانشگاه فردوس يرفتار سازمانتيريمد  2  -  يرفتار تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد  شبانه 1422
محل تحصـيل دانشـكده-  يابيبازار تيريمد شيگرا يبازرگان تيريعنوان رشته مد

دانشگاه تهران  يابيبازار يبازرگان تيريمد  2  -  تهران - مديريت    شبانه  1423
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يبازرگان  4  -  يبازرگان تيريعنوان رشته مد  پيام نور 1424
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يمنابع انسان  4  -  يمنابع انسان تيريمد شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد  پيام نور 1425
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يرفتار سازمانتيريمد  4  -  يرفتار سازمان شيگرا يدولت تيريعنوان رشته مد  پيام نور 1426
) تيريمد  5  -  يگردشگر تيريعنوان رشته مد يرانتفاعيغ(تهران -دانشگاه علم وفرهنگ غيرانتفاعي 1427
) يرسانه اتيريمد  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد  - )ع(دانشگاه امام رضا  غيرانتفاعي 1428

المللـي محل تحصيل پرديس بـين - يمال تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد
دانشگاه تهران  يمال  3  -  كيش   الملل بين  1429

ـ تول تيريمد شيگرا تيريعنوان رشته مد ـ و عمل دي محـل تحصـيل پـرديس -  اتي
دانشگاه تهران  اتيدوعمليتول  3  - المللي كيش بين   الملل بين  1430

المللـي محل تحصيل پرديس بـين  -  اتيدر عمل قيتحق شيگرا تيريعنوان رشته مد
دانشگاه تهران  اتيدرعمل قيتحق  3  -  كيش   الملل بين  1431

المللي كيش محل تحصيل پرديس بين - شيبدون گرا يرسانه ا تيريعنوان رشته مد دانشگاه تهران يرسانه اتيريمد  3  -  المللبين 1432
المللـي محل تحصيل پرديس بين -  يابيبازار تيريمد شيگرا يبازرگان تيريعنوان رشته مد

دانشگاه تهران  يابيبازار يبازرگان تيريمد  3  -  كيش   الملل بين  1433
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 14صفحه 

   ـ حسابداري2119  
دانشگاه اصفهان يحسابدار  5  -    روزانه 1434

) يحسابدار  7  -  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 1435
دانشگاه تهران يحسابدار  3  -  تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت  -  شيبدون گرا يعنوان رشته حسابدار  روزانه 1436
هيبورس- تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت -  شيبدون گرا يعنوان رشته حسابدار

دانشگاه تهران  يحسابدار  15  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحقادمستضعفانيبن   روزانه  1437
دباهنركرمانيدانشگاه شه يحسابدار  3  -    روزانه 1438
رازيدانشگاه ش يحسابدار  3  -    روزانه 1439
ييدانشگاه عالمه طباطبا يحسابدار  5  -    روزانه 1440
بابلسر- دانشگاه مازندران  يحسابدار  3  -    روزانه 1441

دانشگاه تهران يحسابدار  2  -  .تهران - محل تحصيل دانشكده مديريت -  شيبدون گرا يعنوان رشته حسابدار  شبانه 1442
دانشگاه تهران يحسابدار  3  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين -  شيبدون گرا يعنوان رشته حسابدار  المللبين 1443

    اطالع رسانيـ علوم كتابداري و2120  
اطالعات يپژوهشگاه علوم وفناور ياطالع رسانويعلوم كتابدار  -  3 پژوهش محور  روزانه 1444

دانشگاه تهران ياطالع رسانويعلوم كتابدار  2  -  ياطالع رسان و يعنوان رشته كتابدار  روزانه 1445
اهواز دچمرانيدانشگاه شه ياطالع رسانويعلوم كتابدار  5  -  ياطالع رسان و يعنوان رشته كتابدار  روزانه 1446
مشهد يدانشگاه فردوس ياطالع رسانويعلوم كتابدار  3  -  ياطالع رسان و يعنوان رشته كتابدار  روزانه 1447
دانشگاه تهران ياطالع رسانويعلوم كتابدار  1  -  ياطالع رسان و يعنوان رشته كتابدار  شبانه 1448
مشهد يدانشگاه فردوس ياطالع رسانويكتابدارعلوم  2  -  ياطالع رسان و يعنوان رشته كتابدار  شبانه 1449
نورمركزمشهد اميدانشگاه پ ياطالع رسانويعلوم كتابدار  3  -  ياطالع رسان  و يعنوان رشته كتابدار  پيام نور 1450

) ياطالع رسانويعلوم كتابدار  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد  - )ع(دانشگاه امام رضا  غيرانتفاعي 1451
   ـ مجموعه فلسفه2121  

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي نيفلسفه د  4  -  نيعنوان رشته فلسفه د- پژوهش محور - فقط مرد  روزانه 1452
دانشگاه تهران نيفلسفه د  3  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال- شيبدون گرا نيعنوان رشته فلسفه د  روزانه 1453

زيدانشگاه تبر فلسفه غرب  4  -  شيعنوان رشته فلسفه بدون گرا  روزانه 1454
مدرس تيدانشگاه ترب منطق  4  -    روزانه 1455
دانشگاه قم فلسفه اخالق  4  -    روزانه 1456

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي فلسفه علم  4  -  يوفناورعنوان رشته فلسفه علم   روزانه 1457
مدرس تيدانشگاه ترب فلسفه علم  4  -  يعنوان رشته فلسفه علم و فناور  روزانه 1458

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي هيحكمت متعال  5  -  هيعنوان رشته حكمت متعال  روزانه 1459
دانشگاه اصفهان هيحكمت متعال  7  -  هيمتعال عنوان رشته حكمت  روزانه 1460

مدرس تيدانشگاه ترب هيحكمت متعال  4  -  يفلسفه وكالم اسالم -  يومعارف اسالم اتيعنوان رشته اله  روزانه 1461
مشهد يدانشگاه فردوس هيحكمت متعال  5  -  هيعنوان رشته حكمت متعال  روزانه 1462

مدرس تيدانشگاه ترب حكمت مشا  4  -  شيعنوان رشته فلسفه بدون گرا  روزانه 1463
يدبهشتيدانشگاه شه دغربيفلسفه جد  7  -  شيعنوان رشته فلسفه بدون گرا  روزانه 1464

محل تحصيل دانشـكده ادبيـات و علـوم - فلسفه محض  نهيعنوان رشته فلسفه درزم
دانشگاه تهران  فلسفه محض  3  - تهران - انساني    روزانه  1465

ياديبن يپژوهشگاه دانشها فلسفه  5  -  پژوهش محور - يليعنوان رشته فلسفه تحل   روزانه 1466
دانشگاه اصفهان فلسفه  7  -  عنوان رشته فلسفه  روزانه 1467

ييدانشگاه عالمه طباطبا فلسفه  5  -    روزانه 1468
الميدانشگاه ا يفلسفه وكالم اسالم  2  -    روزانه 1469

دانشگاه تهران يفلسفه وكالم اسالم  3  -  يفلسفه وكالم اسالم -  يومعارف اسالم اتيعنوان رشته اله  روزانه 1470
يدبهشتيدانشگاه شه يو قرون وسطميفلسفه قد  2  -    روزانه 1471

دانشگاه تهران نيفلسفه د  1  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال -  شيبدون گرا نيعنوان رشته فلسفه د  شبانه 1472
مشهد يدانشگاه فردوس هيحكمت متعال  3  -  هيرشته حكمت متعالعنوان   شبانه 1473

محل تحصـيل دانشـكده ادبيـات و علـوم- فلسفه محض  نهيعنوان رشته فلسفه درزم
دانشگاه تهران  فلسفه محض  1  - تهران - انساني    شبانه  1474

دانشگاه تهران يوكالم اسالمفلسفه  2  -  يفلسفه وكالم اسالم -  يومعارف اسالم اتيعنوان رشته اله  شبانه 1475
غيرانتفاعي 1476 )يرانتفاعيغ( مشهد-)ع( دانشگاه امام رضا فلسفه هنر  10  10 پژوهش محور

يرشـته ازطـالب دارا   نيدرا رشيپذ(طالب  ياختصاص-  يعنوان رشته فلسفه اسالم
)يرانتفاعيغ(قم -)ع(باقرالعلوم دانشگاه   يفلسفه وكالم اسالم  -  7  )رديگ يده حوزه انجام م هيپا يقبول غيرانتفاعي  1477

   ـ فلسفه تعليم و تربيت2122  
پژوهشگاه حوزه ودانشگاه فلسفه تعليم و تربيت  7  -  فقط مرد  روزانه 1478

دانشگاه اصفهان فلسفه تعليم و تربيت  4  -  تعليم و تربيتفلسفه عنوان رشته   روزانه 1479
مدرس تيدانشگاه ترب فلسفه تعليم و تربيت  6  -    روزانه 1480
دانشگاه تهران فلسفه تعليم و تربيت  3  -    روزانه 1481

تهران يدانشگاه خوارزم فلسفه تعليم و تربيت  4  -  كرجليمحل تحص  روزانه 1482
تهران يدانشگاه خوارزم فلسفه تعليم و تربيت  1  -  محل تحصيل تهران- پژوهش محور شيوه   روزانه 1483

دباهنركرمانيدانشگاه شه فلسفه تعليم و تربيت  3  -  تيو ترب ميعنوان رشته فلسفه تعل  روزانه 1484
رازيدانشگاه ش فلسفه تعليم و تربيت  -  3    روزانه 1485

ييدانشگاه عالمه طباطبا فلسفه تعليم و تربيت  5  -  تربيتعنوان رشته فلسفه تعليم و   روزانه 1486
دانشگاه تهران فلسفه تعليم و تربيت  1  -    شبانه 1487

تهران يدانشگاه خوارزم فلسفه تعليم و تربيت  4  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1488
دباهنركرمانيدانشگاه شه فلسفه تعليم و تربيت  1  -  عنوان گرايش تعليم و تربيت  شبانه 1489

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ فلسفه تعليم و تربيت  4  -  گرايش تعليم و تربيت اسالمي  پيام نور 1490
رازيدانشگاه ش فلسفه تعليم و تربيت  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 1491
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 15صفحه 

   ـ برنامه ريزي درسي2123  
دانشگاه اصفهان يدرسيزيبرنامه ر  5  -  يدرس يزيعنوان رشته برنامه ر  روزانه 1492

زيدانشگاه تبر يدرسيزيبرنامه ر  3  -    روزانه 1493
.وزارت آموزش وپرورش مي باشد يمانياپي يرسم انيفرهنگ در شرايط برابر اولويت با تهران ييدرجايرشهيدب تيدانشگاه ترب يدرسيزيبرنامه ر  4  -  روزانه 1494

تهران يدانشگاه خوارزم يدرسيزيبرنامه ر  4  -  كرج ليمحل تحص- يدرس يزيعنوان رشته برنامه ر  روزانه 1495
تهران يدانشگاه خوارزم يدرسيزيبرنامه ر  1  -  تهران ليمحل تحص- يدرس يزيعنوان رشته برنامه ر - شيوه پژوهش محور   روزانه 1496

يدبهشتيدانشگاه شه يدرسيزيبرنامه ر  4  -    روزانه 1497
رازيدانشگاه ش يدرسيزيبرنامه ر  -  3    روزانه 1498
ييدانشگاه عالمه طباطبا يدرسيزيبرنامه ر  5  -    روزانه 1499

مشهد يدانشگاه فردوس يدرسيزيبرنامه ر  4  -  شيبدون گرا يدرس يزير عنوان رشته برنامه  روزانه 1500
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  يدرسيزيبرنامه ر  5  -    روزانه 1501

تهران يدانشگاه خوارزم يدرسيزيبرنامه ر  4  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1502
مشهد يدانشگاه فردوس يدرسيزيبرنامه ر  2  -  شيبدون گرا يدرس يزيعنوان رشته برنامه ر  شبانه 1503

رازيدانشگاه ش يدرسيزيبرنامه ر  5  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 1504
   ـ مديريت آموزشي2124  

هيدانشگاه اروم يموزشآتيريمد  5  -  يموزشآ تيريعنوان رشته مد  روزانه 1505
يموزشآتيريمد  3  -  يموزشآ تيريعنوان رشته مد دانشگاه اصفهان  روزانه 1506

يموزشآتيريمد  3  -   دانشگاه تهران  روزانه 1507
يموزشآتيريمد  4  -  كرج ليمحل تحص- يآموزش تيريعنوان رشته مد تهران يدانشگاه خوارزم  روزانه 1508

يموزشآتيريمد  1  -  تهران ليمحل تحص- يآموزش تيريعنوان رشته مد- شيوه پژوهش محور تهران يدانشگاه خوارزم  روزانه 1509
يموزشآتيريمد  3  -   دانشگاه سمنان  روزانه 1510
يموزشآتيريمد  4  -   يدبهشتيشهدانشگاه   روزانه 1511
يموزشآتيريمد  5  -   ييدانشگاه عالمه طباطبا  روزانه 1512
يموزشآتيريمد  1  -   دانشگاه تهران  شبانه 1513

يموزشآتيريمد  4  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص تهران يدانشگاه خوارزم  شبانه 1514
يموزشآتيريمد  1  -   رازيدانشگاه ش  المللبين 1515
   ـ روان شناسي تربيتي2125  
يوابسته به جهاددانشگاه يپژوهشكده توسعه تكنولوژ يتيتربيروان شناس  1  1  پژوهش محور وهيش  روزانه 1516

) يتيتربيروان شناس  3  -  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 1517
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يتيتربيشناسروان  2  -  يتيترب يعنوان رشته روان شناس  روزانه 1518
زيدانشگاه تبر يتيتربيروان شناس  5  -  شيبدون گرا يتيترب يعنوان رشته روان شناس  روزانه 1519

دانشگاه تهران يتيتربيروان شناس  3  -    روزانه 1520
تهران يدانشگاه خوارزم يتيتربيروان شناس  4  -  كرج ليمحل تحص-  يتيترب يعنوان رشته روان شناس  روزانه 1521
تهران يدانشگاه خوارزم يتيتربيروان شناس  1  -  تهران ليمحل تحص - يتيترب يعنوان رشته روان شناس - شيوه پژوهش محور  روزانه 1522

دانشگاه سمنان يتيتربيروان شناس  3  -    روزانه 1523
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يتيتربيروان شناس  5  -    روزانه 1524
رازيدانشگاه ش يتيتربيروان شناس  4  -    روزانه 1525
ييدانشگاه عالمه طباطبا يتيتربيروان شناس  5  -    روزانه 1526
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يتيتربيروان شناس  4  -    روزانه 1527
دانشگاه تهران يتيتربيروان شناس  1  -    شبانه 1528

تهران يدانشگاه خوارزم يتيتربيروان شناس  4  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1529
) يتيتربيروان شناس  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد  - )ع(دانشگاه امام رضا  غيرانتفاعي 1530

رازيدانشگاه ش يتيتربيروان شناس  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 1531
   ـ تكنولوژي آموزشي2126  
مدرس تيدانشگاه ترب يموزشآيتكنولوژ  4  -    روزانه 1532
ييدانشگاه عالمه طباطبا يموزشآيتكنولوژ  5  -    روزانه 1533
   آموزش عاليـ2127  
هيدانشگاه اروم يآموزش عالتيريمد  -  4    روزانه 1534
دانشگاه تهران يآموزش عالتيريمد  3  -    روزانه 1535
يدبهشتيدانشگاه شه يتوسعه آموزش عاليزيبرنامه ر  4  -    روزانه 1536
بابلسر- دانشگاه مازندران  يتوسعه آموزش عاليزيبرنامه ر  3  -    روزانه 1537
دانشگاه تهران يآموزش عاليمالتيريمداقتصاد و  3  -    روزانه 1538
دانشگاه تهران يآموزش عالتيريمد  1  -    شبانه 1539
دانشگاه تهران يآموزش عاليمالتيريمداقتصاد و  1  -    شبانه 1540
    ـ روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي2128  
دانشگاه اصفهان ييموزش كودكان استثناآويروانشناس  5  -    روزانه 1541
دانشگاه تهران ييموزش كودكان استثناآويروانشناس  3  -    روزانه 1542
ييدانشگاه عالمه طباطبا ييموزش كودكان استثناآويروانشناس  5  -    روزانه 1543
دانشگاه تهران ييموزش كودكان استثناآويروانشناس  2  -    شبانه 1544
   ـ برنامه ريزي آموزشي2129  

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يموزشآيزيبرنامه ر  4  -  آموزش از راه دور يزيبرنامه رعنوان رشته   پيام نور 1545
    ـ مجموعه مشاوره وراهنمايي2130  

تهران يدانشگاه خوارزم مشاوره  4  -  كرج ليمحل تحص - عنوان رشته مشاوره   روزانه 1546
تهران يدانشگاه خوارزم مشاوره  1  -  تهران ليمحل تحص - عنوان رشته مشاوره - شيوه پژوهش محور   روزانه 1547
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  انسانيهاي گروه آزمايشي علوم  كدرشته محل – 1جدول شماره 
  توضيحات
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 16صفحه 

    راهنمايي ـ مجموعه مشاوره و2130امتحانيرشتهكدادامه  
اهواز دچمرانيدانشگاه شه مشاوره  5  -  عنوان رشته مشاوره  روزانه 1548
ييدانشگاه عالمه طباطبا مشاوره  5  -  عنوان رشته مشاوره  روزانه 1549

دانشگاه اصفهان مشاوره خانواده  4  -  مشاوره خانواده نهيعنوان رشته مشاوره درزم  روزانه 1550
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  خانوادهمشاوره  5  -  عنوان رشته مشاوره  روزانه 1551

دانشگاه اصفهان يمشاوره شغل  2  -  يمشاوره شغل نهيعنوان رشته مشاوره درزم  روزانه 1552
تهران يدانشگاه خوارزم مشاوره  4  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 1553

) مشاوره  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد-)ع(دانشگاه امام رضا غيرانتفاعي 1554
    ـ مجموعه علوم ارتباطات2131  

دانشگاه تهران علوم ارتباطات  2  -  شيعنوان رشته علوم ارتباطات بدون گرا  روزانه 1555
ييعالمه طباطبادانشگاه  علوم ارتباطات  5  -    روزانه 1556

وابسته بهيمطالعات اجتماع و يپژوهشگاه علوم انسان  فرهنگ وارتباطات  4  4  پژوهش محور 
يجهاددانشگاه   روزانه  1557

دانشگاه تهران علوم ارتباطات  1  -    شبانه 1558
) فرهنگ وارتباطات  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد  - )ع(دانشگاه امام رضا  غيرانتفاعي 1559

ـ درا رشيپذ(طالب  ياختصاص - عنوان رشته فرهنگ و ارتباطات  رشـته ازطـالب ني
)  فرهنگ وارتباطات  -  7  ).رديگ يده حوزه انجام مهيپا يقبول يدارا يرانتفاعيغ( قم - ) ع(باقرالعلوم  دانشگاه غيرانتفاعي  1560

    گيريـ سنجش و اندازه2132  
دانشگاه تهران سنجش آموزش  3  -  يريعنوان رشته سنجش واندازه گ  روزانه 1561
ييدانشگاه عالمه طباطبا سنجش آموزش  5  -  شيبدون گرا يريعنوان رشته سنجش واندازه گ  روزانه 1562

دانشگاه تهران سنجش آموزش  1  -  يريرشته سنجش واندازه گعنوان   شبانه 1563
) سنجش آموزش  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد  - )ع(دانشگاه امام رضا  غيرانتفاعي 1564

   ـ مجموعه روان شناسي2133  

وابسته بهيمطالعات اجتماع و يپژوهشگاه علوم انسان  يعموم يروان شناس  4  4   پژوهش محور
يجهاددانشگاه   روزانه  1565

هيدانشگاه اروم يعموميروان شناس  3  -    روزانه 1566
دانشگاه اصفهان يعموميروان شناس  7  -    روزانه 1567

) يعموميروان شناس  6  -  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 1568
زيدانشگاه تبر يعموميروان شناس  5  -    روزانه 1569
مدرس تيدانشگاه ترب يعموميروان شناس  4  -    روزانه 1570
دانشگاه سمنان يعموميروان شناس  4  -    روزانه 1571

دانشگاه شاهد يعموميروان شناس  5  -  دفترچه يدرانتها طيشرا- ينيبال يعنوان رشته روان شناس  روزانه 1572
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يعموميروان شناس  12  -    روزانه 1573
ييدانشگاه عالمه طباطبا يعموميروان شناس  5  -    روزانه 1574

مشهد يدانشگاه فردوس يعموميروان شناس  5  -  شيبدون گرا يعموم يعنوان رشته روانشناس  روزانه 1575
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يعموميروان شناس  4  -  فقط زن  روزانه 1576
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يعموميروان شناس  -  4  فقط مرد  روزانه 1577

لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يعموميروان شناس  15  -  شيعنوان رشته روانشناسي عمومي بدون گرا  روزانه 1578
مشهد يدانشگاه فردوس يعموميروان شناس  4  -  شيبدون گرا يعموم يعنوان رشته روانشناس  شبانه 1579
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يعموميروان شناس  4  -  شيبدون گرا يعموم يعنوان رشته روانشناس  پيام نور 1580

) يعموميروان شناس  10  10  پژوهش محور- ورزش مد نظر است يروانشناس شيگرا يرانتفاعيغ(مشهد-)ع(امام رضادانشگاه  غيرانتفاعي 1581
) يعموميروان شناس  5  -  ينيبال يعنوان رشته روانشناس يرانتفاعيغ(تهران -دانشگاه علم وفرهنگ غيرانتفاعي 1582

    ـ مجموعه باستان شناسي2134  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يمجموعه باستان شناس  1  -  گرايش پيش از تاريخ يعنوان رشته باستان شناس  روزانه 1583
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يمجموعه باستان شناس  2  -  يگرايش دوران اسالم يعنوان رشته باستان شناس  روزانه 1584
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يمجموعه باستان شناس  4  -  يخيگرايش دوران تار يعنوان رشته باستان شناس  روزانه 1585
مدرس تيدانشگاه ترب يمجموعه باستان شناس  3  -  خياز تار شيپ شيگرا يعنوان رشته باستان شناس  روزانه 1586
مدرس تيتربدانشگاه  يمجموعه باستان شناس  3  -  يخيدوران تار شيگرا يعنوان رشته باستان شناس  روزانه 1587

يدرانتهـا  طيشـرا - دانشـمند  نيوتوسـعه نـو   قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس
مدرس تيدانشگاه ترب  يمجموعه باستان شناس  2  -  دفترچه   روزانه  1588

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يمجموعه باستان شناس  3  -    روزانه 1589
نفـر گـرايش2نفر گرايش دوران اسالمي2 شيگرا 3در  يعنوان رشته باستان شناس

لياردب- يليدانشگاه محقق اردب  يمجموعه باستان شناس  6  -  خينفر گرايش دوران پيش از تار2دوران تاريخي   روزانه  1590
    برنامه ريزي–زيستـ محيط2135  
دانشگاه تهران يزيبرنامه ر-ستيزطيمح  3  -    روزانه 1591
دانشگاه تهران يزيبرنامه ر-ستيزطيمح  2  -    شبانه 1592

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يزيبرنامه ر-ستيزطيمح  4  -  ستيز طيعنوان رشته آموزش مح  پيام نور 1593
   ـ مجموعه كارآفريني2136  

دانشگاه تهران كسب و كار  3  -  كسب وكار شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر  روزانه 1594
ـ وموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس- كسب وكار شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر قي

دانشگاه تهران  كسب و كار  4  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو   روزانه  1595
دانشگاه تهران توسعهيسازمان  2  -  توسعه شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر  روزانه 1596
تهراندانشگاه  توسعهيسازمان  2  -  كسب وكار شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر  روزانه 1597
دانشگاه تهران يفناور  2  -  يفناور شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر  روزانه 1598
ـ وموسسـه تحق  ادمستضـعفان يبن هيبورسـ -  يفناور شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر قي

دانشگاه تهران  يفناور  4  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمندنيوتوسعه نو   روزانه  1599
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 17صفحه 

    ـ مجموعه كارآفريني2136ادامه كدرشته امتحاني  
دانشگاه تهران كسب و كار  2  -  كسب وكار شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر  شبانه 1600
دانشگاه تهران توسعهيسازمان  1  -  توسعه شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر  شبانه 1601
دانشگاه تهران توسعهيسازمان  1  -  يسازمان شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر  شبانه 1602
دانشگاه تهران يفناور  1  -  يفناور شيگرا ينيعنوان رشته كارآفر  شبانه 1603

   ـ آينده پژوهي2137  

وابسته بهيمطالعات اجتماع و يپژوهشگاه علوم انسان  يپژوه ندهيآ  4  4  پژوهش محور
يجهاددانشگاه   روزانه  1604

نيقزو-)ره( ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب يپژوهندهيآ  5  -  يپژوه ندهيعنوان رشته آ  روزانه 1605
دانشگاه تهران يپژوهندهيآ  2  -    روزانه 1606

يدر انتهـا  طيشـرا - دانشـمند  نيوتوسعه نـو  قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس
دانشگاه تهران  يپژوه ندهيآ  10  -  دفترچه   روزانه  1607

ريركبيام يدانشگاه صنعت يپژوهندهيآ  3  -  عنوان رشته مهندسي آينده پژوهي  روزانه 1608
كشور يعلم استيس قاتيمركز تحق يپژوهندهيآ  3  -  يپژوه ندهيپژو هش محور عنوان رشته آ  روزانه 1609

دانشگاه تهران يپژوهندهيآ  1  -    شبانه 1610
    معارف اسالميـ مجموعه الهيات و2138  

پژوهشكده نهج البالغه ثيحدعلوم قرآن و  6  6 پژوهش محور  روزانه 1611
پژوهشكده نهج البالغه ثيحدعلوم قرآن و  2  -  پژوهش محور- يقيتطب ريعنوان رشته تفس  روزانه 1612

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ثيحدعلوم قرآن و  2  -  يعنوان رشته علوم قرآن - پژوهش محور  - فقط مرد  روزانه 1613
دانشگاه اصفهان ثيحدعلوم قرآن و  3  -  ثيعنوان رشته علوم قرآن وحد  روزانه 1614

الميدانشگاه ا ثيحدعلوم قرآن و  3  -    روزانه 1615
همدان-نايس يدانشگاه بوعل ثيحدعلوم قرآن و  2  -    روزانه 1616

مدرس تيدانشگاه ترب ثيحدعلوم قرآن و  4  -  ثيعنوان رشته علوم قرآن وحد  روزانه 1617
دانشگاه تهران ثيحدعلوم قرآن و  3  -    روزانه 1618

دانشگاه تهران ثيحدعلوم قرآن و  3  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال-  ثيعنوان رشته علوم قرآن وحد  روزانه 1619
ليمحل تحصـ - يو علوم قرآن ديقرآن مج ريتفسهاي  شيگرا يعنوان رشته علوم قرآن

سازمان اوقاف-ميدانشگاه علوم و معارف قرآن كر  ثيحد علوم قرآن و  8  -  شش نفر مرد و دو نفر زن رشيپذ - قم 
قم-هيريوامورخ   روزانه  1620

مشهد يدانشگاه فردوس ثيحدعلوم قرآن و  5  -  ثيعنوان رشته علوم قرآن وحد  روزانه 1621
دانشگاه قم ثيحدعلوم قرآن و  8  -  يقيتطب ريعنوان رشته تفس  روزانه 1622

دانشگاه قم ثيحدعلوم قرآن و  8  -  ثيعلوم قرآن وحد شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس  روزانه 1623
دانشگاه كاشان ثيحدعلوم قرآن و  4  -  شيبدون گرا ثيعنوان رشته علوم قرآن وحد  روزانه 1624

بابلسر- دانشگاه مازندران  ثيحدعلوم قرآن و  4  -    روزانه 1625
يدانشگاه مذاهب اسالم ثيحدعلوم قرآن و  7  -    روزانه 1626

زديدانشگاه  ثيحدعلوم قرآن و  4  -  يقيرتطبيعنوان رشته تفس  روزانه 1627
بديم-يريحاياله العظم تيا يمجتمع اموزش عال ثيحدعلوم قرآن و  4  -  ثيعنوان رشته علوم قرآن وحد  روزانه 1628

دانشگاه تهران يمعارف اسالميمدرس-يقرآنعلوم  3  -  آشنائي با مباني اسالمي شيعنوان رشته مدرسي معارف اسالمي گرا  روزانه 1629
يدبهشتيدانشگاه شه يمعارف اسالميمدرس-يعلوم قرآن  4  -  يو تمدن اسالم خيتار شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس  روزانه 1630
يدبهشتيدانشگاه شه يمعارف اسالميمدرس-يعلوم قرآن  4  -  اسالم ينظر يمبان شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس  روزانه 1631

ييدانشگاه عالمه طباطبا يمعارف اسالميمدرس-يعلوم قرآن  5  -  يانقالب اسالم شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس - فقط مرد   روزانه 1632
ييدانشگاه عالمه طباطبا يمعارف اسالميمدرس-يعلوم قرآن  5  -  اسالم ينطر يمبان شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس - فقط مرد   روزانه 1633

محل تحصـيل- با منابع اسالمي  ييآشنا شيعنوان رشته مدرسي معارف اسالمي گرا
دانشگاه تهران  اتياله يمدرس  3  -  قم يمجتمع آموزش عال   روزانه  1634
مشهد يدانشگاه فردوس اتيالهيمدرس  4  -  يبا منابع اسالم ييآشنا شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس  روزانه 1635
مشهد يدانشگاه فردوس اتيالهيمدرس  4  -  اسالم ينظر يمبان شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس  روزانه 1636

دانشگاه تهران ثيحدعلوم قرآن و  2  -    شبانه 1637
دانشگاه تهران ثيحدعلوم قرآن و  1  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال-  ثيعنوان رشته علوم قرآن وحد  شبانه 1638
مشهد يدانشگاه فردوس ثيحدعلوم قرآن و  3  -  ثيعنوان رشته علوم قرآن وحد  شبانه 1639

دانشگاه تهران اتيالهيمدرس  2  -  آشنائي با مباني اسالمي شيعنوان رشته مدرسي معارف اسالمي گرا  شبانه 1640
محل تحصـيل- با منابع اسالمي  ييآشنا شيگراعنوان رشته مدرسي معارف اسالمي 

دانشگاه تهران  اتياله يمدرس  1  -  قم يمجتمع آموزش عال   شبانه  1641
مشهد يدانشگاه فردوس اتيالهيمدرس  3  -  يبا منابع اسالم ييآشنا شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس  شبانه 1642
مشهد يدانشگاه فردوس اتيالهيمدرس  3  -  اسالم ينظر يمبان شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس  شبانه 1643

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ ثيحدعلوم قرآن و  4  -    پيام نور 1644
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ ثيحدعلوم قرآن و  7  -  عنوان رشته علوم و معارف نهج البالغه  پيام نور 1645

) ثيحدعلوم قرآن و  8  -  تهرانليمحل تحص يرانتفاعيغ( نيدانشكده اصول الد غيرانتفاعي 1646
) ثيحدعلوم قرآن و  8  -  قمليمحل تحص يرانتفاعيغ( نيدانشكده اصول الد غيرانتفاعي 1647

) ثيحدعلوم قرآن و  10  -  در دفترچه طيشرا - قم ليمحل تحص-  هيعنوان رشته رشته كالم امام يرانتفاعيغ( ثيحددانشكده علوم  غيرانتفاعي 1648
) ثيحدعلوم قرآن و  10  -  در دفترچه طيشرا - قم ليمحل تحص - ثيعنوان رشته علوم قرآن وحد يرانتفاعيغ( ثيدانشكده علوم حد غيرانتفاعي 1649

) ثيحدعلوم قرآن و  10  -  در دفترچه طيشرا - تهران ليمحل تحص يرانتفاعيغ( ثيدانشكده علوم حد غيرانتفاعي 1650
) ثيحدعلوم قرآن و  10  -  در دفترچه طيشرا - هيعنوان رشته كالم امام - تهرانليمحل تحص يرانتفاعيغ( ثيدانشكده علوم حد غيرانتفاعي 1651

- قـم  ليمحل تحصـ - ياخالق اسالم شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس
)  يمعارف اسالم يمدرس -يعلوم قرآن  10  -  در دفترچه طيشرا - ياخالق اسالم شيگرا يرانتفاعيغ( ثيدانشكده علوم حد غيرانتفاعي  1652

- طـالب  ياختصاص( - ياخالق اسالم شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس
)  يمعارف اسالم يمدرس -يعلوم قرآن  -  7  )رديگ يده حوزه انجام م هيپا يقبول يرشته ازطالب دارانيدرا رشيپذ يرانتفاعيغ( قم - ) ع(باقرالعلوم  دانشگاه غيرانتفاعي  1653

ياختصاصـ (- يوتمدن اسـالم  خيتار شيگرا يمعارف اسالم يعنوان رشته مدرس
)  يمعارف اسالم يمدرس -يعلوم قرآن  -  7  )رديگ يده حوزه انجام م هيپا يقبول يرشته ازطالب دارا نيدرا رشيپذ - طالب  يرانتفاعيغ( قم - ) ع(باقرالعلوم  دانشگاه غيرانتفاعي  1654
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 18صفحه 

   ـ الهيات2139  
هيدانشگاه اروم فقه و مباني حقوق اسالمي  5  -  يحقوق اسالم عنوان رشته فقه و  روزانه 1655

دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي  3  -    روزانه 1656
مشهد يدانشگاه فردوس فقه و مباني حقوق اسالمي  6  -    روزانه 1657
دانشگاه قم فقه و مباني حقوق اسالمي  8  -    روزانه 1658
بابلسر- دانشگاه مازندران  فقه و مباني حقوق اسالمي  2  -    روزانه 1659
ياسالمدانشگاه مذاهب  فقه و مباني حقوق اسالمي  7  -    روزانه 1660
اسوجيدانشگاه  فقه و مباني حقوق اسالمي  4  -    روزانه 1661

بديم-يريحاياله العظم تيا يمجتمع اموزش عال فقه و مباني حقوق اسالمي  4  -  عنوان رشته فقه و حقوق جزا  روزانه 1662
يوانقالب اسالم)س(ينيپژوهشكده امام خم ينيامام خمشهيحقوق و انديمبانفقه و  5  -  ينيامام خم شهيحقوق واند يمبان عنوان رشته فقه و  روزانه 1663

دانشگاه تهران فقه و مباني حقوق اسالمي  2  -    شبانه 1664
مشهد يدانشگاه فردوس فقه و مباني حقوق اسالمي  4  -    شبانه 1665
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ فقه و مباني حقوق اسالمي  4  -    پيام نور 1666

) فقه و مباني حقوق اسالمي  9  -  عنوان رشته مطالعات تطبيقي مذاهب اسالمي يرانتفاعيغ(قم - ومذاهب  انيدانشگاه اد غيرانتفاعي 1667
) فقه و مباني حقوق اسالمي  10  -  دفترچه يو ضوابط در انتها طيشرا يرانتفاعيغ(قم - ديدانشگاه مف غيرانتفاعي 1668

اهواز-)ع(نيرالمومنيام يرانتفاعيموسسه غ فقه و مباني حقوق اسالمي  18  -  اهوازيبوم - فقط مرد   غيرانتفاعي 1669
   ـ الهيات2140  

) وعرفانانياد  9  -  عنوان رشته مطالعات تطبيقي اديان گرايش الهيات مسيحي يرانتفاعيغ(قم - ومذاهب  انيدانشگاه اد غيرانتفاعي 1670
   ـ الهيات2141  
دانشگاه تهران يتمدن ملل اسالموخيتار  3  -    روزانه 1671
دانشگاه تهران يتمدن ملل اسالموخيتار  2  -    شبانه 1672
   ـ الهيات2142  

يوانقالب اسالم)س(ينيپژوهشكده امام خم ينيامام خمشهيو انديعرفان اسالم  5  -  عنوان رشته عرفان اسالمي وانديشه امام خميني  روزانه 1673
)يرانتفاعيغ(قم - مذاهب  و انيدانشگاه اد يعرفان اسالمتصوف و  9  -  يعنوان رشته تصوف و عرفان اسالم غيرانتفاعي 1674

   ـ مجموعه كالم2143  
دانشگاه تهران كالم  3  -  قم يمحل تحصيل مجتمع آموزش عال- عنوان رشته كالم اماميه  روزانه 1675

ييدانشگاه عالمه طباطبا يفلسفه و كالم اسالم  5  -  يفلسفه وكالم اسالم - يومعارف اسالم اتيعنوان رشته اله  روزانه 1676
دانشگاه تهران كالم  1  -  قم يآموزش عالمحل تحصيل مجتمع - عنوان رشته كالم اماميه  شبانه 1677
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ كالم  4  -  نيفلسفه د شيعنوان رشته كالم گرا  پيام نور 1678

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يفلسفه و كالم اسالم  4  -  شيبدون گرا يعنوان رشته فلسفه و كالم اسالم  پيام نور 1679
) يمذاهب كالم  9  -  يعنوان رشته مذاهب كالم يرانتفاعيغ(قم - مذاهب  و انيدانشگاه اد غيرانتفاعي 1680

) يشناسعهيش  9  -  يشناس عهيعنوان رشته ش يرانتفاعيغ(قم - مذاهب  و انيدانشگاه اد غيرانتفاعي 1681
) يپژوهنيد  9  -  يپژوهنيعنوان رشته د يرانتفاعيغ(قم - مذاهب  و انيدانشگاه اد غيرانتفاعي 1682

   ـ فقه شافعي2144  
دانشگاه تهران يفقه شافع  2  -    روزانه 1683
دانشگاه تهران يفقه شافع  1  -    شبانه 1684
    الملل نفت و گازـ مديريت قراردادهاي بين2145  

) الملل نفت و گازنيبيقراردادهاتيريمد  8  -  عنوان رشته مديريت قراردادهاي نفت و گاز ع(دانشگاه امام صادق   روزانه 1685
   ـ حقوق نفت و گاز2146  
) حقوق نفت و گاز  8  -   ع(دانشگاه امام صادق   روزانه 1686
دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز  3  -    روزانه 1687
يدبهشتيدانشگاه شه حقوق نفت و گاز  5  -    روزانه 1688
   ـ اقتصاد نفت و گاز2147  

ييدانشگاه عالمه طباطبا اقتصاد نفت و گاز  5  -  نفت وگاز هيبازارها ومال شيگرا  روزانه 1689
ييدانشگاه عالمه طباطبا اقتصاد نفت و گاز  5  -  نفت وگاز يحقوق و قراردادها شيگرا  روزانه 1690
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 19صفحه 

 

    ـ مجموعه زمين شناسي2201  
دانشگاه اصفهان يشناسليفسونهيچ  4  -  فسيل شناسي چينه شناسي و- عنوان رشته زمين شناسي  روزانه 2101

يدبهشتيدانشگاه شه يشناسليفسونهيچ  3  -  يشناس ليو فس يشناس نهيچ-زمين شناسي  روزانه 2102
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يشناسليفسونهيچ  4  -    روزانه 2103
    ـ مجموعه زمين شناسي2202  
اهواز دچمرانيدانشگاه شه نفتيشناسنيزم  5  -    روزانه 2104
    ـ مجموعه زمين شناسي2203  

يدبهشتيدانشگاه شه يرسوب شناس  3  -  يرسوب يو سنگ شناس يرسوب شناس-شناسيزمين   روزانه 2105
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  يرسوب شناس  5  -  يو سنگ شناس يرسوب شناس-يشناس نيزم  روزانه 2106

همدان-نايس يدانشگاه بوعل يرسوبيسنگ شناس  3  -  سنگ شناسي و رسوب شناسي- عنوان رشته زمين شناسي  روزانه 2107
دانشگاه تهران يرسوبيسنگ شناس  3  -  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي - عنوان گرايش زمين شناسي   روزانه 2108
دانشگاه تهران يرسوبيسنگ شناس  1  -  رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي - عنوان گرايش زمين شناسي   شبانه 2109

    ـ مجموعه زمين شناسي2204  
زيدانشگاه تبر يب شناسآ  3  -  آب شناسي-زمين شناسي  روزانه 2110
رازيدانشگاه ش يب شناسآ  4  -  آبشناسي-زمين شناسي  روزانه 2111

    ـ مجموعه زمين شناسي2205  
دانشگاه اصفهان يمهندسيشناسنيزم  2  -    روزانه 2112

همدان-نايس يدانشگاه بوعل يمهندسيشناسنيزم  2  -  زمين شناسي مهندسي - عنوان رشته زمين شناسي  روزانه 2113
مدرس تيدانشگاه ترب يمهندسيشناسنيزم  4  -    روزانه 2114

تهران يدانشگاه خوارزم يمهندسيشناسنيزم  2  -  تهران ليمحل تحص- زمين شناسي مهندسي - عنوان رشته زمين شناسي   روزانه 2115
تهران يدانشگاه خوارزم يمهندسيشناسنيزم  3  -  تيمازادبرظرف- تهران ليمحل تحص- مهندسي  - عنوان رشته زمين شناسي  شبانه 2116

    ـ مجموعه زمين شناسي2206  
رازيدانشگاه ش يطيمحستيز  4  -    روزانه 2117
    ـ مجموعه زمين شناسي2207  

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س )يميشنيزم(يميژئوش  4  -  ژئوشيمي-زمين شناسي  روزانه 2118
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س )يميشنيزم(يميژئوش  2  -    شبانه 2119
    زمين شناسيـ مجموعه2208  

دانشگاه اصفهان يپترولوژ  4  -  پترولوژي - عنوان رشته زمين شناسي  روزانه 2120
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يپترولوژ  5  -  پترولوژي - عنوان رشته زمين شناسي  روزانه 2121

زيدانشگاه تبر يپترولوژ  5  -  پترولوژي-زمين شناسي  روزانه 2122
مدرس تيدانشگاه ترب يپترولوژ  3  -  پترولوژي- عنوان رشته زمين شناسي   روزانه 2123

دانشگاه تهران يپترولوژ  5  -  پترولوژي-زمين شناسي  روزانه 2124
دانشگاه شاهرود يپترولوژ  3  -  پترولوژي -زمين شناسي  روزانه 2125

دباهنركرمانيدانشگاه شه يپترولوژ  3  -  پترولوژي-شناسيزمين   روزانه 2126
يدبهشتيدانشگاه شه يپترولوژ  4  -  پترولوژي-زمين شناسي  روزانه 2127

خرم اباد- دانشگاه لرستان  يپترولوژ  6  -  فقط مرد  روزانه 2128
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  يپترولوژ  5  -  يپترولوژ-يشناس نيزم  روزانه 2129

دانشگاه تهران يپترولوژ  1  -  پترولوژي -زمين شناسي  شبانه 2130
دانشگاه شاهرود يپترولوژ  1  -    شبانه 2131

دباهنركرمانيدانشگاه شه يپترولوژ  5  -  پترولوژي-زمين شناسي  شبانه 2132
    ـ مجموعه زمين شناسي2209  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل ياقتصاد  2  -    روزانه 2133

زيدانشگاه تبر ياقتصاد  4  -  اقتصادي-زمين شناسي  روزانه 2134
دباهنركرمانيدانشگاه شه ياقتصاد  2  -  اقتصادي-زمين شناسي  روزانه 2135
يدبهشتيدانشگاه شه ياقتصاد  4  -  اقتصادي-زمين شناسي  روزانه 2136
رازيدانشگاه ش ياقتصاد  3  -  اقتصادي-زمين شناسي  روزانه 2137

خرم اباد- دانشگاه لرستان  ياقتصاد  2  -  فقط مرد  روزانه 2138
- واقع در شـهر جلفـا    زيالملل ارس دانشگاه تبر نيب سياقتصادي پرد-زمين شناسي

زيدانشگاه تبر  ياقتصاد  8  -  منطقه آزاد ارس   الملل بين  2139
    ـ مجموعه زمين شناسي2210  

رجنديدانشگاه ب كيتكتون  5  -   تكتونيك-زمين شناسي  روزانه 2140
مدرس تيدانشگاه ترب كيتكتون  3  -  تكتونيك - عنوان رشته زمين شناسي   روزانه 2141

يدبهشتيدانشگاه شه كيتكتون  3  -  تكتونيك-زمين شناسي  روزانه 2142
رازيدانشگاه ش كيتكتون  3  -  تكتونيك-زمين شناسي  روزانه 2143
گرگان-دانشگاه گلستان  كيتكتون  1  -  تكتونيك-زمين شناسي  روزانه 2144

   شيميـ2211  
اراكدانشگاه  كيزيفيميش  4  -    روزانه 2145
دانشگاه اصفهان كيزيفيميش  3  -    روزانه 2146

همدان-نايس يدانشگاه بوعل كيزيفيميش  2  -  شيمي فيزيك - شيمي  روزانه 2147
رجنديدانشگاه ب كيزيفيميش  4  -  شيمي فيزيك- شيمي  روزانه 2148
زيدانشگاه تبر كيزيفيميش  5  -  شيمي فيزيك- شيمي  روزانه 2149

مدرس تيدانشگاه ترب كيزيفيميش  5  -    روزانه 2150
دانشگاه تهران كيزيفيميش  3  -  شيمي فيزيك- شيمي  روزانه 2151

فارس بوشهر جيدانشگاه خل كيزيفيميش  2  -    روزانه 2152
تهران يدانشگاه خوارزم كيزيفيميش  2  -  كرجليمحل تحص  روزانه 2153
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 20صفحه 

    ـ شيمي2211ادامه كدرشته امتحاني  
دانشگاه دامغان كيزيفيميش  2  -    روزانه 2154
كرمانشاه يدانشگاه راز كيزيفيميش  1  -  زمينه ترموديناميك آماري در  روزانه 2155
دانشگاه زنجان كيزيفيميش  1  -    روزانه 2156
دانشگاه سمنان كيزيفيميش  1  -    روزانه 2157

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س كيزيفيميش  7  -  شيمي فيزيك- شيمي  روزانه 2158
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  كيزيفيميش  3  -    روزانه 2159

يدبهشتيشهدانشگاه  كيزيفيميش  3  -  شيمي فيزيك- شيمي  روزانه 2160
رازيدانشگاه ش كيزيفيميش  4  -  كينتيس- يآمار- شيمي فيزيك زمينه كوانتوم- شيمي  روزانه 2161
اصفهان يدانشگاه صنعت كيزيفيميش  6  -  شيمي فيزيك- شيمي   روزانه 2162
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت كيزيفيميش  3  -  شيمي فيزيك- شيمي   روزانه 2163
فيشر يدانشگاه صنعت كيزيفيميش  4  -  شيمي فيزيك- شيمي  روزانه 2164
دانشگاه علم و صنعت ايران كيزيفيميش  3  -  شيمي فيزيك- شيمي   روزانه 2165
مشهد يدانشگاه فردوس كيزيفيميش  4  -  شيمي فيزيك- شيمي  روزانه 2166
دانشگاه كاشان كيزيفيميش  5  -  شيمي فيزيك- شيمي   روزانه 2167
دانشگاه كردستان كيزيفيميش  3  -  شيمي فيزيك- شيمي   روزانه 2168
رشت- النيدانشگاه گ كيزيفيميش  5  -  شيمي فيزيك - شيمي  روزانه 2169

خرم اباد- دانشگاه لرستان  كيزيفيميش  3  -  فقط زن  روزانه 2170
خرم اباد- دانشگاه لرستان  كيزيفيميش  -  3  فقط مرد  روزانه 2171

بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيفيميش  2  -  كينتيس يميفيزيك زمينه الكتروششيمي- شيمي   روزانه 2172
بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيفيميش  1  -  كينتيو س مريشيمي فيزيك زمينه پل- شيمي   روزانه 2173
بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيفيميش  2  -  يآمار كيناميشيمي فيزيك زمينه ترمود- شيمي   روزانه 2174
بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيفيميش  1  -  يشيمي فيزيك زمينه كوانتوم محاسبات- شيمي   روزانه 2175

لياردب- يليدانشگاه محقق اردب كيزيفيميش  2  -    روزانه 2176
اسوجيدانشگاه  كيزيفيميش  4  -    روزانه 2177
زديدانشگاه  كيزيفيميش  3  -    روزانه 2178

زنجان-هيدرعلوم پا يليتكم التيمركزتحص كيزيفيميش  3  -  شيمي فيزيك - شيمي  روزانه 2179
دانشگاه تهران كيزيفيميش  1  -  شيمي فيزيك- شيمي  شبانه 2180

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س كيزيفيميش  2  -    شبانه 2181
اصفهان يدانشگاه صنعت كيزيفيميش  3  -  شيمي فيزيك- شيمي   شبانه 2182
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت كيزيفيميش  1  -  شيمي فيزيك- شيمي  شبانه 2183
مشهد يدانشگاه فردوس كيزيفيميش  3  -  شيمي فيزيك- شيمي  شبانه 2184

نورمركزاردكان اميدانشگاه پ كيزيفيميش  7  -    پيام نور 2185
نورمركزمشهد اميدانشگاه پ كيزيفيميش  4  -    نورپيام 2186

رشت- النيدانشگاه گ كيزيفيميش  4  -  يانزل يصنعت- يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار نيب سيپردليمحل تحص  المللبين 2187
   ـ شيمي2212  

رانيايميش يومهندس يميپژوهشگاه ش يآليميش  5  - پزوهش محور  روزانه 2188
دانشگاه اراك يآليميش  3  -    روزانه 2189
هيدانشگاه اروم يآليميش  -  4    روزانه 2190
دانشگاه اصفهان يآليميش  5  -    روزانه 2191

) يآليميش  3  -  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 2192
الميدانشگاه ا يآليميش  2  -    روزانه 2193

همدان-نايس يدانشگاه بوعل يآليميش  5  -  شيمي آلي - شيمي  روزانه 2194
رجنديدانشگاه ب يآليميش  6  -  شيمي آلي - شيمي  روزانه 2195
زيدانشگاه تبر يآليميش  8  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2196

مدرس تيدانشگاه ترب يآليميش  4  -    روزانه 2197
دانشگاه تهران يآليميش  4  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2198

فارس بوشهر جيدانشگاه خل يآليميش  4  -    روزانه 2199
دانشگاه دامغان يآليميش  2  -    روزانه 2200
كرمانشاه يدانشگاه راز يآليميش  4  -    روزانه 2201
دانشگاه زنجان يآليميش  6  -    روزانه 2202
دانشگاه سمنان يآليميش  4  -    روزانه 2203

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يآليميش  10  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2204
دانشگاه شاهرود يآليميش  6  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2205

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  يآليميش  8  -    روزانه 2206
دباهنركرمانيدانشگاه شه يآليميش  2  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2207
يدبهشتيدانشگاه شه يآليميش  5  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2208
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يآليميش  7  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2209
رازيدانشگاه ش يآليميش  4  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2210
اصفهان يدانشگاه صنعت يآليميش  10  -  شيمي آلي- شيمي   روزانه 2211
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت يآليميش  1  -  شيمي آلي- شيمي   روزانه 2212
فيشر يدانشگاه صنعت يآليميش  5  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2213

مالك اشتر يدانشگاه صنعت يآليميش  1  -  شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - فقط مرد  روزانه 2214
مالك اشتر يدانشگاه صنعت يآليميش  5  -  پژوهش محور- محل تحصيل تهران- شيمي آلي فقط مرد- شيمي  روزانه 2215
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 21صفحه 

    ـ شيمي2212ادامه كدرشته امتحاني  
دانشگاه علم و صنعت ايران يآليميش  5  -  شيمي آلي- شيمي   روزانه 2216
مشهد يدانشگاه فردوس يآليميش  5  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2217
دانشگاه كاشان يآليميش  5  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2218
دانشگاه كردستان يآليميش  3  -  شيمي آلي- شيمي   روزانه 2219
رشت- النيدانشگاه گ يآليميش  1  -  زورهايكاتال نهيشيمي آلي در زم- شيمي   روزانه 2220
رشت- النيدانشگاه گ يآليميش  5  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2221
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يآليميش  4  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2222
بابلسر- دانشگاه مازندران  يآليميش  11  -  شيمي آلي- شيمي   روزانه 2223
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يآليميش  4  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2224

رفسنجان - ) عج(دانشگاه ولي عصر  يآليميش  3  -    روزانه 2225
اسوجيدانشگاه  يآليميش  3  -    روزانه 2226
زديدانشگاه  يآليميش  5  -    روزانه 2227

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها يآليميش  1  - پژوهش محور  روزانه 2228
زنجان-هيدرعلوم پا يليتكم التيمركزتحص يآليميش  5  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2229
تهراندانشگاه  يآليميش  2  -  شيمي آلي  - شيمي  شبانه 2230

دانشگاه زنجان يآليميش  1  -    شبانه 2231
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يآليميش  2  -    شبانه 2232
دانشگاه شاهرود يآليميش  2  -    شبانه 2233

اصفهان يدانشگاه صنعت يآليميش  3  -  شيمي آلي- شيمي   شبانه 2234
يطوسنيرالديخواجه نص يصنعتدانشگاه  يآليميش  1  -  شيمي آلي- شيمي  شبانه 2235
مشهد يدانشگاه فردوس يآليميش  3  -  شيمي آلي- شيمي  شبانه 2236

اسوجيدانشگاه  يآليميش  1  -    شبانه 2237
زينورمركزتبر اميدانشگاه پ يآليميش  4  -    پيام نور 2238
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يآليميش  4  -    پيام نور 2239
نورمركزمشهد اميدانشگاه پ يآليميش  4  -    پيام نور 2240

الملل دانشـگاه واقـع در منطقـه آزاد نيب سيپرد ليمحل تحص- زورهايكاتال نهيدر زم
رشت- النيدانشگاه گ  يآل يميش  4  -  يانزليصنعت- يتجار   الملل بين  2241

رشت- النيدانشگاه گ يآليميش  6  -  يانزل يصنعت- يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار نيب سيپردليمحل تحص  المللبين 2242
   ـ شيمي2213  

وابسته بهييايميش عيپژوهشكده توسعه صنا  هيتجز يميش  2  -  پژوهش محور
كرج- يجهاددانشگاه   روزانه  2243

رانيايميش يومهندس يميپژوهشگاه ش هيتجزيميش  3  - پژوهش محور  روزانه 2244
دانشگاه اراك هيتجزيميش  3  -    روزانه 2245
هيدانشگاه اروم هيتجزيميش  -  3    روزانه 2246
دانشگاه اصفهان هيتجزيميش  4  -    روزانه 2247
الميدانشگاه ا هيتجزيميش  3  -    روزانه 2248

همدان-نايس يدانشگاه بوعل هيتجزيميش  6  -  شيمي تجزيه  - شيمي  روزانه 2249
رجنديدانشگاه ب هيتجزيميش  3  -  شيمي تجزيه- شيمي  روزانه 2250

نيقزو-)ره( ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب هيتجزيميش  5  -    روزانه 2251
زيدانشگاه تبر هيتجزيميش  4  -  شيمي تجزيه- شيمي  روزانه 2252

مدرس تيدانشگاه ترب هيتجزيميش  8  -    روزانه 2253
دانشگاه تهران هيتجزيميش  3  -  شيمي تجزيه- شيمي  روزانه 2254

تهران يدانشگاه خوارزم هيتجزيميش  4  -  كرجليمحل تحص  روزانه 2255
دانشگاه دامغان هيتجزيميش  2  -    روزانه 2256
كرمانشاه يدانشگاه راز هيتجزيميش  7  -    روزانه 2257
دانشگاه زنجان هيتجزيميش  6  -    روزانه 2258
دانشگاه سمنان هيتجزيميش  4  -    روزانه 2259

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س هيتجزيميش  2  -  شيمي تجزيه- شيمي  روزانه 2260
دانشگاه شاهرود هيتجزيميش  5  -  شيمي تجزيه- شيمي  روزانه 2261

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  هيتجزيميش  3  -    روزانه 2262
دباهنركرمانيدانشگاه شه هيتجزيميش  5  -  شيمي تجزيه- شيمي  روزانه 2263
يدبهشتيدانشگاه شه هيتجزيميش  3  - تجزيه- شيمي  روزانه 2264
اهواز دچمرانيدانشگاه شه هيتجزيميش  5  -  شيمي تجزيه- شيمي  روزانه 2265
رازيدانشگاه ش هيتجزيميش  5  -  شيمي تجزيه- شيمي   روزانه 2266
اصفهان يدانشگاه صنعت هيتجزيميش  8  -  شيمي تجزيه- شيمي   روزانه 2267
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت هيتجزيميش  5  -  شيمي تجزيه- شيمي   روزانه 2268
فيشر يدانشگاه صنعت هيتجزيميش  3  -  شيمي تجزيه- شيمي   روزانه 2269

مالك اشتر يدانشگاه صنعت هيتجزيميش  2  -  شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - فقط مرد  روزانه 2270
مالك اشتر يدانشگاه صنعت هيتجزيميش  5  -  پژوهش محور- محل تحصيل تهران- شيمي تجزيه فقط مرد- شيمي  روزانه 2271
دانشگاه علم و صنعت ايران هيتجزيميش  2  -  شيمي تجزيه- شيمي   روزانه 2272
مشهد يدانشگاه فردوس هيتجزيميش  3  -  شيمي تجزيه- شيمي  روزانه 2273
دانشگاه كاشان هيتجزيميش  5  -  شيمي تجزيه- شيمي   روزانه 2274
دانشگاه كردستان هيتجزيميش  4  -  شيمي تجزيه- شيمي   روزانه 2275
رشت- النيدانشگاه گ هيتجزيميش  5  -  شيمي تجزيه- شيمي   روزانه 2276
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 22صفحه 

    ـ شيمي2213ادامه كدرشته امتحاني  
خرم اباد- دانشگاه لرستان  هيتجزيميش  4  -  شيمي تجزيه- شيمي   روزانه 2277
بابلسر- دانشگاه مازندران  هيتجزيميش  7  -  يشيمي تجزيه زمينه اسپكتروسكپ- شيمي   روزانه 2278
بابلسر- دانشگاه مازندران  هيتجزيميش  4  -  يميشيمي تجزيه زمينه الكتروش- شيمي   روزانه 2279
بابلسر- دانشگاه مازندران  هيتجزيميش  2  -  يشيمي تجزيه زمينه جداساز- شيمي   روزانه 2280
بابلسر- دانشگاه مازندران  هيتجزيميش  2  -  كسيشيمي تجزيه زمينه كمومتر- شيمي   روزانه 2281

لياردب- يليدانشگاه محقق اردب هيتجزيميش  3  -    روزانه 2282
اسوجيدانشگاه  هيتجزيميش  3  -    روزانه 2283
زديدانشگاه  هيتجزيميش  8  -    روزانه 2284

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها هيتجزيميش  2  -  شيمي تجزيه- عنوان رشته شيمي -پژوهش محور  روزانه 2285
زنجان-هيدرعلوم پا يليتكم التيمركزتحص هيتجزيميش  2  -  شيمي تجزيه- شيمي  روزانه 2286
دانشگاه تهران هيتجزيميش  1  -  شيمي تجزيه - شيمي  شبانه 2287

دانشگاه زنجان هيتجزيميش  1  -    شبانه 2288
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س هيتجزيميش  1  -    شبانه 2289
دانشگاه شاهرود هيتجزيميش  2  -    شبانه 2290

اصفهان يدانشگاه صنعت هيتجزيميش  3  -  شيمي تجزيه- شيمي   شبانه 2291
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت هيتجزيميش  3  -  شيمي تجزيه- شيمي  شبانه 2292
دانشگاه علم و صنعت ايران هيتجزيميش  1  -  شيمي تجزيه- شيمي  شبانه 2293
مشهد يدانشگاه فردوس هيتجزيميش  2  -  شيمي تجزيه- شيمي  شبانه 2294

اسوجيدانشگاه  هيتجزيميش  2  -    شبانه 2295
نورمركزمشهد اميدانشگاه پ هيتجزيميش  4  -    پيام نور 2296

رشت- النيدانشگاه گ هيتجزيميش  4  -  يانزل يصنعت- يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار نيب سيپردليمحل تحص  المللبين 2297
   ـ شيمي2214  

رانيايميش يمهندس و يميپژوهشگاه ش يمعدنيميش  1  -  پژوهش محور- عنوان رشته شيمي گرايش شيمي معدني   روزانه 2298
دانشگاه اراك يمعدنيميش  3  -    روزانه 2299
دانشگاه اصفهان يمعدنيميش  5  -    روزانه 2300

) يمعدنيميش  3  -  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 2301
الميدانشگاه ا يمعدنيميش  3  -    روزانه 2302

همدان-نايس يدانشگاه بوعل يمعدنيميش  4  -  شيمي معدني - شيمي  روزانه 2303
رجنديدانشگاه ب يمعدنيميش  4  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2304
زيدانشگاه تبر يمعدنيميش  4  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2305

مدرس تيدانشگاه ترب يمعدنيميش  5  -    روزانه 2306
دانشگاه تهران يمعدنيميش  2  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2307

دانشگاه دامغان يمعدنيميش  2  -    روزانه 2308
كرمانشاه يدانشگاه راز يمعدنيميش  3  -    روزانه 2309
دانشگاه زنجان يمعدنيميش  5  -    روزانه 2310
دانشگاه سمنان يمعدنيميش  2  -    روزانه 2311

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يمعدنيميش  6  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2312
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  يمعدنيميش  2  -    روزانه 2313

دباهنركرمانيدانشگاه شه يمعدنيميش  4  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2314
يدبهشتيدانشگاه شه يمعدنيميش  3  -  شيمي آلي- شيمي  روزانه 2315
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يمعدنيميش  5  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2316
رازيدانشگاه ش يمعدنيميش  3  -  شيمي معدني- شيمي   روزانه 2317
اصفهان يدانشگاه صنعت يمعدنيميش  4  -  شيمي معدني- شيمي   روزانه 2318
انيدانشجو يليها و مدارك فارغ التحص يدر گواه - يمعدن يميگرايش ش يميرشته ش

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يمعدن يميش  1  -  خواهد شد ديق يميصرفاً عنوان ش   روزانه  2319
فيشر يدانشگاه صنعت يمعدنيميش  3  -  معدنيشيمي- شيمي   روزانه 2320

مالك اشتر يدانشگاه صنعت يمعدنيميش  2  -  شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - فقط مرد  روزانه 2321
دانشگاه علم و صنعت ايران يمعدنيميش  2  -  شيمي معدني- شيمي   روزانه 2322
مشهد يدانشگاه فردوس يمعدنيميش  3  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2323
دانشگاه كاشان يمعدنيميش  3  -  شيمي معدني- شيمي   روزانه 2324
دانشگاه كردستان يمعدنيميش  6  -  شيمي معدني- شيمي   روزانه 2325
رشت- النيدانشگاه گ يمعدنيميش  1  -  شيمي معدني- شيمي   روزانه 2326
ابادخرم - دانشگاه لرستان  يمعدنيميش  4  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2327
بابلسر- دانشگاه مازندران  يمعدنيميش  3  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2328

اسوجيدانشگاه  يمعدنيميش  2  -    روزانه 2329
رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها يمعدنيميش  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 2330

زنجان-هيدرعلوم پا يليتكم التيمركزتحص يمعدنيميش  2  -  شيمي معدني- شيمي  روزانه 2331
دانشگاه تهران يمعدنيميش  1  -  شيمي معدني - شيمي   شبانه 2332

دانشگاه زنجان يمعدنيميش  1  -    شبانه 2333
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يمعدنيميش  2  -  شيمي معدني - شيمي   شبانه 2334
اصفهان يصنعتدانشگاه  يمعدنيميش  2  -  شيمي معدني- شيمي   شبانه 2335

خواهند شـد و رشيپذ يميدر رشته ش انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
يليهـا و مـدارك فـارغ التحصـ     يدر گواه. باشد  يم "يمعدن يميش" شانيگرايش ا
  خواهد شد  ديق يميصرفاً عنوان ش انيدانشجو

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يمعدن يميش  1  -   شبانه  2336
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 23صفحه 

    شيمي-2214ادامه كدرشته امتحاني  
دانشگاه علم و صنعت ايران يمعدنيميش  1  -  شيمي معدني- شيمي  شبانه 2337
مشهد يدانشگاه فردوس يمعدنيميش  2  -  شيمي معدني- شيمي  شبانه 2338

اسوجيدانشگاه  يمعدنيميش  1  -    شبانه 2339
نورمركزمشهد اميدانشگاه پ يمعدنيميش  4  -    پيام نور 2340

يصـنعت -يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار نيب سيپردليمحل تحص
رشت- النيدانشگاه گ  يمعدن يميش  2  -  يانزل   الملل بين  2341

   ـ شيمي2215  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يكاربرديميش  1  -  يكاربرد يميشنهيبازم يميش  روزانه 2342
زيدانشگاه تبر يكاربرديميش  5  -  يكاربردنهيبا زم يميش  روزانه 2343

دانشگاه تهران يكاربرديميش  2  -  عنوان رشته شيمي زمينه كاربردي  روزانه 2344
دانشگاه دامغان يكاربرديميش  2  -  يكاربردنهيبازم يميش  روزانه 2345

كرمانشاه يدانشگاه راز يكاربرديميش  1  -  شيمي زمينه كاربردي  روزانه 2346
دانشگاه سمنان يكاربرديميش  5  -  يكاربردنهيبا زم يميش  روزانه 2347
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يكاربرديميش  5  -  يكاربردنهيبا زم يميش  روزانه 2348
ريركبيام يدانشگاه صنعت يكاربرديميش  6  -    روزانه 2349

مالك اشتر يدانشگاه صنعت يكاربرديميش  5  -  شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - فقط مرد  روزانه 2350
مالك اشتر يدانشگاه صنعت يكاربرديميش  5  -  محل تحصيل تهران- فقط مرد- پژوهش محور- يكاربرد نهيزم يميش  روزانه 2351

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها يكاربرديميش  2  - محورپژوهش   روزانه 2352
دانشگاه تهران يكاربرديميش  1  -  عنوان رشته شيمي زمينه كاربردي  شبانه 2353

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يكاربرديميش  1  -    شبانه 2354
   ـ شيمي2216  

زيتبردانشگاه  مريپل  3  -  شيمي بازمينه پليمر  روزانه 2355
دانشگاه تهران مريپل  2  -  عنوان رشته شيمي زمينه شيمي پليمر  روزانه 2356

رشت- النيدانشگاه گ مريپل  2  -  شيمي زمينه پليمر  روزانه 2357
بابلسر- دانشگاه مازندران  مريپل  4  -  پليمرشيمي زمينه   روزانه 2358

دانشگاه تهران مريپل  1  -  عنوان رشته شيمي زمينه شيمي پليمر  شبانه 2359
الملل دانشـگاه واقـع در منطقـه نيب سيپرد ليشيمي زمينه پليمرمحل تحص 

رشت- النيدانشگاه گ  مريپل  2  -  يانزل يصنعت-يآزاد تجار   الملل بين  2360
   ـ شيمي2217  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يميالكتروش  1  -    روزانه 2361
زيدانشگاه تبر يميالكتروش  2  -    روزانه 2362

رانيايصنعت و يعلم يسازمان پژوهشها يميالكتروش  1  - پژوهش محور  روزانه 2363
   ـ شيمي2218  

يوابسته به جهاددانشگاه ييدارو اهانيپژوهشكده گ يميتوشيف  2  -  پژوهش محور- مي باشد يميتوشيعنوان رشته ف  روزانه 2364
يدبهشتيدانشگاه شه يميتوشيف  5  -  رشته فيتوشيميعنوان   روزانه 2365

   ـ هواشناسي2219  
يپژوهشكده هواشناس يهواشناس  4  - پژوهش محور  روزانه 2366

دانشگاه تهران يهواشناس  3  -    روزانه 2367
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  يهواشناس  5  -    روزانه 2368

يشناس انوسياق يموسسه مل يهواشناس  1  - پژوهش محور  روزانه 2369
دانشگاه تهران يهواشناس  1  -    شبانه 2370
    علوم گياهي-ـ مجموعه زيست شناسي2220  

هيدانشگاه اروم ياهيگيولوژيزيف  4  -  علوم گياهي- عنوان رشته زيست شناسي  روزانه 2371
دانشگاه اصفهان ياهيگيولوژيزيف  3  -  فيزيولوژي گياهي - عنوان رشته زيست شناسي  روزانه 2372
زيدانشگاه تبر ياهيگيولوژيزيف  6  -  گياهيفيزيولوژي - عنوان رشته زيست شناسي   روزانه 2373
مدرس تيدانشگاه ترب ياهيگيولوژيزيف  4  -  فيزيولوژي گياهي- عنوان رشته زيست شناسي  روزانه 2374
تهران يدانشگاه خوارزم ياهيگيولوژيزيف  4  -  كرج ليمحل تحص- فيزيولوژي گياهي - عنوان رشته زيست شناسي  روزانه 2375

دباهنركرمانيدانشگاه شه ياهيگيولوژيزيف  4  -  فيزيولوژي گياهي -زيست شناسي  روزانه 2376
مشهد يدانشگاه فردوس ياهيگيولوژيزيف  3  -  فيزيولوژي گياهي - عنوان رشته زيست شناسي  روزانه 2377

خرم اباد- دانشگاه لرستان  ياهيگيولوژيزيف  5  -    روزانه 2378
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب ياهيگيولوژيزيف  2  -    روزانه 2379

تهران يدانشگاه خوارزم ياهيگيولوژيزيف  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 2380
دباهنركرمانيدانشگاه شه ياهيگيولوژيزيف  2  -    شبانه 2381

مشهد يدانشگاه فردوس ياهيگيولوژيزيف  2  -  فيزيولوژي گياهي- عنوان رشته زيست شناسي  شبانه 2382
    علوم گياهي-ـ مجموعه زيست شناسي2221  

دانشگاه اصفهان ياهيگكيستماتيس  3  -  سيستماتيك گياهي - عنوان رشته زيست شناسي   روزانه 2383
مدرس تيدانشگاه ترب ياهيگكيستماتيس  3  -  سيستماتيك گياهي - زيست شناسيعنوان رشته   روزانه 2384

دانشگاه تهران ياهيگكيستماتيس  2  -  عنوان رشته زيست شناسي گرايش بيوسيستماتيك گياهي  روزانه 2385
تهران يدانشگاه خوارزم ياهيگكيستماتيس  2  -  كرجليمحل تحص  روزانه 2386

دباهنركرمانيدانشگاه شه ياهيگكيستماتيس  1  -  سيستماتيك گياهي-زيست شناسي  روزانه 2387
يدبهشتيدانشگاه شه ياهيگكيستماتيس  3  -  سيستماتيك گياهي-زيست شناسي  روزانه 2388

دانشگاه تهران ياهيگكيستماتيس  1  -  عنوان رشته زيست شناسي گرايش سيستماتيك گياهي   شبانه 2389
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ ياهيگكيستماتيس  4  -  ياهيگ يولوژيزيف -  يشناس ستيعنوان رشته به ز  پيام نور 2390
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 24صفحه 

    علوم گياهي-ـ مجموعه زيست شناسي2222  
زيدانشگاه تبر ياهيگينيو تكويسلول  4  -    روزانه 2391

تهران يدانشگاه خوارزم ياهيگينيو تكويسلول  5  -  كرج ليمحل تحص- سلولي تكويني گياهي - عنوان رشته زيست شناسي   روزانه 2392
تهران يدانشگاه خوارزم ياهيگينيو تكويسلول  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 2393

    علوم جانوري-ـ مجموعه زيست شناسي2223  
انيپژوهشگاه رو يجانوريولوژيزيف  2  -  دوره بصورت پژوهش محور- فيزيولوژي جانوري - عنوان رشته علوم جانوري  روزانه 2394

دانشگاه تهران يجانوريولوژيزيف  2  -  فيزيولوژي جانوري عنوان رشته علوم جانوري گرايش  روزانه 2395
تهران يدانشگاه خوارزم يجانوريولوژيزيف  3  -  كرج ليمحل تحص- فيزيولوژي جانوري  - عنوان رشته علوم جانوري   روزانه 2396

يدبهشتيدانشگاه شه يجانوريولوژيزيف  3  -  فيزيولوژي جانوري-علوم جانوري  روزانه 2397
مشهد يدانشگاه فردوس يجانوريولوژيزيف  3  -  فيزيولوژي جانوري - عنوان رشته زيست شناسي  روزانه 2398

دانشگاه تهران يجانوريولوژيزيف  1  -  عنوان رشته علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري  شبانه 2399
تهران يخوارزمدانشگاه  يجانوريولوژيزيف  3  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 2400

مشهد يدانشگاه فردوس يجانوريولوژيزيف  2  -  فيزيولوژي جانوري- عنوان رشته زيست شناسي  شبانه 2401
    علوم جانوري-ـ مجموعه زيست شناسي2224  

دانشگاه تهران يجانوركيستماتيوسيب  1  -  بيو سيستماتيك جانوري- جانوري عنوان رشته علوم  روزانه 2402
كرمانشاه يدانشگاه راز يجانوركيستماتيوسيب  4  -  بيوسيستماتيك جانوري - عنوان رشته زيست شناسي  روزانه 2403

رازيدانشگاه ش يجانوركيستماتيوسيب  2  -  بيو سيستماتيك جانوري-علوم جانوري  روزانه 2404
مشهد يدانشگاه فردوس يجانوركيستماتيوسيب  3  -  بيوسيستماتيك جانوري- عنوان رشته علوم جانوري  روزانه 2405

دانشگاه تهران يجانوركيستماتيوسيب  1  -  بيوسيستماتيك جانوري - عنوان رشته علوم جانوري    شبانه 2406
مشهد يدانشگاه فردوس يجانوركيستماتيوسيب  2  -  بيوسيستماتيك جانوري - عنوان رشته علوم جانوري  شبانه 2407

    علوم جانوري-ـ مجموعه زيست شناسي2225  
انيپژوهشگاه رو يجانورينيو تكويسلول  5  -  پژوهش محور- تكويني- عنوان رشته علوم جانوري   روزانه 2408

دانشگاه اراك يجانورينيو تكويسلول  2  -  عنوان رشته علوم جانوري گرايش تكويني  روزانه 2409
دانشگاه تهران يجانورينيو تكويسلول  2  -  عنوان رشته علوم جانوري گرايش تكويني  روزانه 2410

تهران يدانشگاه خوارزم يجانورينيو تكويسلول  7  -  كرج ليمحل تحص- جانوري گرايش تكوينيعنوان رشته علوم  روزانه 2411
دانشگاه تهران يجانورينيو تكويسلول  1  -  عنوان رشته علوم جانوري گرايش تكويني  شبانه 2412

تهران يدانشگاه خوارزم يجانورينيو تكويسلول  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 2413
   علوم سلولي و ملكولي-ـ مجموعه زيست شناسي2226  

دانشگاه تهران يوملكوليسلول  5  -  سلولي مولكولي- عنوان رشته زيست شناسي  روزانه 2414
كرمانشاه يدانشگاه راز يوملكوليسلول  2  -  سلولي مولكولي - شناسي عنوان رشته زيست  روزانه 2415

رازيدانشگاه ش يوملكوليسلول  2  -  سلولي مولكولي-زيست شناسي  روزانه 2416
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يوملكوليسلول  3  -  يمولكول يسلول-يشناس ستيز  روزانه 2417

يباهمكـار - ماهان در كرمـان  تيسا - دوره در مركز يمحل برگزار- پژوهش محور
وعلومشرفتهيپ يعلوم وتكنولوژ يالملل نيمركزب  يوملكول يسلول  3  -  يفناور ستيوز كيژنت يمهندس يپژوهشگاه مل

كرمان-يطيمح   روزانه  2418

دانشگاه تهران يوملكوليسلول  2  -  .سلولي مولكولي مي باشد- عنوان رشته زيست شناسي  شبانه 2419
    علوم سلولي و ملكولي-ـ مجموعه زيست شناسي2227  

مدرس تيدانشگاه ترب يميوشيب  6  -  يميوشيعنوان رشته ب  روزانه 2420
تهراندانشگاه  يميوشيب  6  -  عنوان رشته بيو شيمي  روزانه 2421
كرمانشاه يدانشگاه راز يميوشيب  2  -  عنوان رشته بيوشيمي  روزانه 2422
رشت- النيدانشگاه گ يميوشيب  4  -  عنوان رشته بيو شيمي  روزانه 2423
دانشگاه تهران يميوشيب  3  -  عنوان رشته بيو شيمي  شبانه 2424

نورمركزاصفهان اميدانشگاه پ يميوشيب  5  -  يميوشيعنوان رشته ب  پيام نور 2425
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يميوشيب  3  -  يميوشيعنوان رشته ب  پيام نور 2426

   علوم سلولي و ملكولي-ـ مجموعه زيست شناسي2228  
انيپژوهشگاه رو كيژنت  2  -  دوره بصورت پژوهش محور- ژنتيك مولكولي - زيست شناسيعنوان رشته   روزانه 2427
محل اجرا پژوهشكده- پژوهش محور - يمولكول كيژنت -  يشناس ستيعنوان رشته ز

يفناور ستيوز كيژنت يمهندس يپژوهشگاه مل  كيژنت  5  -  بيوتكنولوژي گياهي   روزانه  2428
دانشگاه اصفهان كيژنت  4  -  ژنتيك مولكولي - رشته زيست شناسيعنوان   روزانه 2429

زيدانشگاه تبر كيژنت  4  -  كيعنوان رشته ژنت  روزانه 2430
مدرس تيدانشگاه ترب كيژنت  8  -  يمولكول كيژنت - يشناس ستيعنوان رشته، ز  روزانه 2431

ـ   يبا همكار- يمولكول كيژنت - عنوان رشته زيست شناسي  يمهدسـ  يپژوهشـگاه مل
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س  كيژنت  4  -  يفناورستيو ز كيژنت   روزانه  2432

اهواز دچمرانيدانشگاه شه كيژنت  5  -  ژنتيك مولكولي-زيست شناسي  روزانه 2433
ـ ژنت يمهدس يپژوهشگاه مل يبا همكار يمولكولكيژنت شيگرا سـت يو ز كي
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س  كيژنت  2  -  يفناور   شبانه  2434

   علوم سلولي و ملكولي-ـ مجموعه زيست شناسي2229  
دانشگاه اصفهان يولوژيكروبيم  5  -  ميكروبيولوژي - عنوان رشته زيست شناسي   روزانه 2435

) يولوژيكروبيم  7  -  ميكروبيولوژي - عنوان رشته زيست شناسي- فقط زن س(انشگاه الزهراد  روزانه 2436
دانشگاه تهران يولوژيكروبيم  3  -  ميكروبيولوژي - عنوان رشته زيست شناسي  روزانه 2437

شاهددانشگاه  يولوژيكروبيم  3  -  دفترچه يدرانتها طيميكروبيولوژي مي باشدشرا-زيست شناسي  روزانه 2438
يدبهشتيدانشگاه شه يولوژيكروبيم  3  -  ميكروبيولوژي-زيست شناسي  روزانه 2439
رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها يولوژيكروبيم  1  -  ميكروبيولوژي وپژوهش محور -زيست شناسي  روزانه 2440

تهراندانشگاه  يولوژيكروبيم  1  -  ميكروبيولوژي - عنوان رشته زيست شناسي  شبانه 2441
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   علوم سلولي و ملكولي-ـ مجموعه زيست شناسي2230  

وابسته به يكاربرد هيپژوهشكده علوم پا  كيزيوفيب  2  -  پژوهش محور - كيزيوفيعنوان رشته ب
يجهاددانشگاه   روزانه  2442

مدرس تيدانشگاه ترب كيزيوفيب  5  -  كيزيوفيعنوان رشته ب  روزانه 2443
دانشگاه تهران كيزيوفيب  4  -  عنوان رشته بيوفيزيك  روزانه 2444
دانشگاه تهران كيزيوفيب  2  -  عنوان رشته بيو فيزيك  شبانه 2445

   علوم سلولي و ملكولي-ـ مجموعه زيست شناسي2231  
رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها يكروبيمشيگرا)يوتكنولوژيب(يفناورستيز  2  -  پژوهش محور  روزانه 2446

   مارآـ2232  
دانشگاه اصفهان مارآ  5  -  رشته آمار بدون گرايش  روزانه 2447

مارآ  5  -   مدرس تيدانشگاه ترب  روزانه 2448
مارآ  9  -   يدبهشتيدانشگاه شه  روزانه 2449
مارآ  5  -   اهواز دچمرانيدانشگاه شه  روزانه 2450

يدر انتهـا  طيشـرا - دانشـمند  نيوتوسعه نـو  قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس
مارآ  5  -  دفترچه اهواز دچمرانيدانشگاه شه   روزانه  2451

مارآ  1  -   اصفهان يدانشگاه صنعت  روزانه 2452
مارآ  4  -   ريركبيام يدانشگاه صنعت  روزانه 2453

مارآ  5  -  شيعنوان رشته آماربدون گرا ييدانشگاه عالمه طباطبا  روزانه 2454
مارآ  4  -  درزمينه استنباط- آمار بدون گرايش  مشهد يدانشگاه فردوس  روزانه 2455

مارآ  2  -  عنوان رشته آمار زمينه احتمال مشهد يدانشگاه فردوس  روزانه 2456
مارآ  5  -   زديدانشگاه   روزانه 2457

مارآ  1  -  عنوان رشته آمار زمينه احتمال مشهد يدانشگاه فردوس  شبانه 2458
مارآ  2  -  عنوان رشته آمار زمينه استنباط مشهد يدانشگاه فردوس  شبانه 2459

مارآ  4  -  شيعنوان رشته آماربدون گرا تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ  پيام نور 2460
   ـ مجموعه رياضي2233  

ياديبن يپژوهشگاه دانشها محضياضير  5  -  پژوهش محور- عنوان رشته رياضي گرايش هندسه   روزانه 2461
هيدانشگاه اروم محضياضير  2  -  يمتناه يگروهها هيجبر زمينه نظرشيرياضي گرا  روزانه 2462

هيدانشگاه اروم محضياضير  4  -  )نفر 2(و هندسه جبري)نفر 2(گرايش هاي جبر،جابجايي  روزانه 2463
دانشگاه اصفهان محضياضير  4  -  راضي گرايش جبر با زمينه جبر لي  روزانه 2464

دانشگاه اصفهان محضياضير  3  -  تابعيرياضي گرايش آناليز با زمينه آناليز   روزانه 2465
دانشگاه اصفهان محضياضير  3  -  رياضي گرايش آناليز با زمينه آناليز هارمونيك  روزانه 2466
دانشگاه اصفهان محضياضير  2  -  رياضي گرايش جبر با زمينه نظريه گروه ها  روزانه 2467

اصفهاندانشگاه  محضياضير  3  -  رياضي گرايش هندسه  روزانه 2468
دانشگاه اصفهان محضياضير  4  -  گرايش جبر با زمينه جبر جابجايي  روزانه 2469

همدان-نايس يدانشگاه بوعل محضياضير  2  -  جبر شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2470
رجنديدانشگاه ب محضياضير  2  -  )گروه ها هينظر(جبر  شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2471
رجنديدانشگاه ب محضياضير  3  -  جبر زمينه حلقه ومدول شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2472
نيقزو-)ره( ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب محضياضير  2  -  جبر شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2473

زيدانشگاه تبر محضياضير  2  -  ياضيعنوان رشته رياضي زمينه منطق ر  روزانه 2474
زيدانشگاه تبر محضياضير  3  -  زيعنوان رشته رياضي گرايش آنال  روزانه 2475

زيدانشگاه تبر محضياضير  4  -  گروه ها هيعنوان رشته رياضي گرايش جبرزمينه نظر  روزانه 2476
زيدانشگاه تبر محضياضير  4  -  ييعنوان رشته رياضي گرايش جبرزمينه جبر جابجا  روزانه 2477

وزارت آمـوزش و  يمـان ياپي يرسـم  انيدر شرايط برابر اولويت بافرهنگ-جبر شيگرا
تهران ييدرجايرشهيدب تيدانشگاه ترب  محض ياضير  4  -  پرورش   روزانه  2478

مدرس تيدانشگاه ترب محضياضير  2  -  عنوان رشته رياضي زمينه منطق  روزانه 2479
مدرس تيدانشگاه ترب محضياضير  3  -  زيآنال شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2480
مدرس تيدانشگاه ترب محضياضير  3  -  گروهها هينظر نهيدر زم - جبر شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2481
مدرس تيدانشگاه ترب محضياضير  4  -  هندسه شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2482

دانشگاه تفرش محضياضير  2  -  عنوان رشته رياضي گرايش جبر زمينه گراف  روزانه 2483
دانشگاه تهران محضياضير  6  -    روزانه 2484

سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك محضياضير  2  - گرايش آناليز  روزانه 2485
سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك محضياضير  2  - گرايش جبر  روزانه 2486

تهران يدانشگاه خوارزم محضياضير  4  -  تهران ليمحل تحص-  زيآنال شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2487
تهران يدانشگاه خوارزم محضياضير  3  -  تهران ليمحل تحص-  ييجبرزمينه جبر جابجا شيعنوان رشته گرا  روزانه 2488

كرمانشاه يدانشگاه راز محضياضير  6  -  عنوان رشته رياضي گرايش آناليز رياضي  روزانه 2489
دانشگاه زنجان محضياضير  3  -  زيانال شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2490
دانشگاه زنجان محضياضير  1  -  جبر شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2491
دانشگاه سمنان محضياضير  3  -  جبر شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2492
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س محضياضير  2  -  زيآنال شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2493
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س محضياضير  2  -  جبر شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2494
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س محضياضير  2  -  هندسه شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2495

دانشگاه شاهد محضياضير  4  -  آناليز و هندسه - گرايش هاي جبر  روزانه 2496
دانشگاه شاهرود محضياضير  3  -  آناليز-رياضي محض  روزانه 2497
دانشگاه شاهرود محضياضير  2  -  جبر-رياضي محض  روزانه 2498
دانشگاه شاهرود محضياضير  1  -  گراف و تركيبات-رياضي محض  روزانه 2499



  ها محل جدول كدرشته    1391 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
  

  پايههاي گروه آزمايشي علوم  كدرشته محل – 2جدول شماره 
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كد رشته نام دانشگاه  نام گرايش  نيمسال

  دوره  محل
  اول  دوم

 

 26صفحه 

    ـ مجموعه رياضي2233ادامه كدرشته امتحاني  
دانشگاه شهركرد محضياضير  8  -  جبرشيرياضي گرا  روزانه 2500

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  محضياضير  2  -  عنوان رشته رياضي زمينه آناليز تابعي   روزانه 2501
تبريز -شهيد آيت اهللا مدني دانشگاه  محضياضير  2  -  رشته رياضي زمينه سيستمهاي ديناميكي  روزانه 2502

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  محضياضير  2  -  عنوان رشته رياضي جبر جابجايي تركيبياتي  روزانه 2503
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  محضياضير  2  -  عنوان رشته رياضي زمينه آناليز هارمونيك  روزانه 2504

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  محضياضير  2  -  رياضي زمينه تركيبياتعنوان رشته   روزانه 2505
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  محضياضير  2  -  عنوان رشته رياضي گرايش هندسه  روزانه 2506

دباهنركرمانيدانشگاه شه محضياضير  2  -  رياضي گرايش هندسه  روزانه 2507
دباهنركرمانيدانشگاه شه محضياضير  2  -  آناليزشيرياضي گرا  روزانه 2508
دباهنركرمانيدانشگاه شه محضياضير  5  -  جبرشيرياضي گرا  روزانه 2509
يدبهشتيدانشگاه شه محضياضير  3  -  جبر يپژوهشنهيرياضي زم  روزانه 2510
يدبهشتيدانشگاه شه محضياضير  3  -  منطق يپژوهشنهيرياضي زم  روزانه 2511
يدبهشتيدانشگاه شه محضياضير  4  -  هندسه يپژوهشنهيرياضي زم  روزانه 2512

اهواز دچمرانيدانشگاه شه محضياضير  5  -  ياضيرياضي زمينه آموزش ر  روزانه 2513
اهواز دچمرانيدانشگاه شه محضياضير  5  -  ياضير زيآنالشيرياضي گرا  روزانه 2514
اهواز دچمرانيدانشگاه شه محضياضير  5  -  جبرشيرياضي گرا  روزانه 2515
اهواز دچمرانيدانشگاه شه محضياضير  5  -  )يتوپولوژ(هندسه شيرياضي گرا  روزانه 2516

اصفهان يدانشگاه صنعت محضياضير  2  -  رياضي گرايش آناليز  روزانه 2517
اصفهان يدانشگاه صنعت محضياضير  1  -  )گروه( رياضي گرايش جبر زمينه جبري  روزانه 2518

اصفهان يدانشگاه صنعت محضياضير  1  -  رياضي گرايش جبرزمينه حلقه و مدول  روزانه 2519
اصفهان يدانشگاه صنعت محضياضير  1  -  رياضي گرايش هندسه زمينه تصويري  روزانه 2520

ريركبيام يدانشگاه صنعت محضياضير  2  -  رياضي گرايش آناليز  روزانه 2521
ريركبيام يدانشگاه صنعت محضياضير  3  -  گرايش جبررياضي   روزانه 2522

ريركبيام يدانشگاه صنعت محضياضير  1  -  رياضي گرايش هندسه  روزانه 2523
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت محضياضير  4  -  رياضي گرايش هاي جبر و آناليز و هندسه  روزانه 2524

زيسهندتبر يدانشگاه صنعت محضياضير  2  - زيآنال شيگرا  روزانه 2525
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت محضياضير  1  - جبر شيگرا  روزانه 2526

فيشر يدانشگاه صنعت محضياضير  4  -  رياضي گرايش هاي جبر و آناليز و هندسه  روزانه 2527
دانشگاه علم و صنعت ايران محضياضير  2  -  زيآنالشيرياضي گرا  روزانه 2528
دانشگاه علم و صنعت ايران محضياضير  2  -  )و گراف يمتناه يگروهها(جبر شيرياضي گرا  روزانه 2529

دانشگاه علم و صنعت ايران محضياضير  1  - يزمينه رمزنگار  روزانه 2530
دانشگاه علم و صنعت ايران محضياضير  1  -  فلديزمينه هندسه من  روزانه 2531

مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  6  -  يجبر باتيعنوان رشته رياضي زمينه گراف و ترك   روزانه 2532
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  3  -  كيزمينه هارمون زيآنال شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2533
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  5  -  زمينه تابعي زيآنال شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2534
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  3  -  گروهها هيجبر زمينه نظر شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2535
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  3  -  يجبر يهندسه زمينه توپولوژ شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2536
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  3  -  يكيناميد يستمهايهندسه زمينه س شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2537

دانشگاه قم محضياضير  3  -  زيآنالشيرياضي گرا  روزانه 2538
دانشگاه قم محضياضير  3  -  جبرشيرياضي گرا  روزانه 2539
دانشگاه قم محضياضير  1  -  هندسهشيرياضي گرا  روزانه 2540

دانشگاه كاشان محضياضير  10  -  رياضي گرايش جبرو زمينه نظريه گروهها  روزانه 2541
دانشگاه كردستان محضياضير  4  -  رياضي گرايش هاي جبر و آناليز  روزانه 2542

رشت- النيدانشگاه گ محضياضير  2  -  ييجبرجابجا نهيزم- رياضي گرايش جبر  روزانه 2543
رشت- النيدانشگاه گ محضياضير  1  -  كيهارمون زيآنالنهيرياضي زم  روزانه 2544

رشت- النيدانشگاه گ محضياضير  1  -  يتابع زيآنال نهيزم  روزانه 2545
رشت- النيدانشگاه گ محضياضير  1  -  يكيناميدهاي ستميس نهيزم  روزانه 2546
رشت- النيدانشگاه گ محضياضير  1  -  كيتوپولوژهاي گروه نهيزم  روزانه 2547
رشت- النيدانشگاه گ محضياضير  1  -  گروه ها هينظر نهيزم  روزانه 2548
رشت- النيدانشگاه گ محضياضير  1  -  ليفرانسيمعادالت د هينظر نهيزم  روزانه 2549
رشت- النيدانشگاه گ محضياضير  2  -  ليفرانسيهندسه د نهيزم  روزانه 2550

خرم اباد- دانشگاه لرستان  محضياضير  6  -  زيآنالشيرياضي گرا  روزانه 2551
خرم اباد- دانشگاه لرستان  محضياضير  4  -  جبرشيرياضي گرا  روزانه 2552

بابلسر- دانشگاه مازندران  محضياضير  2  -  يكاربرد يتابع زيرياضي زمينه آنال  روزانه 2553
بابلسر- دانشگاه مازندران  محضياضير  1  -  يمجانب زيرياضي زمينه آنال  روزانه 2554

بابلسر- دانشگاه مازندران  محضياضير  2  -  رياضي زمينه حلقه و مدول  روزانه 2555
بابلسر- دانشگاه مازندران  محضياضير  2  -  يليفرانسيد يرياضي زمينه عملگرها  روزانه 2556

بابلسر- دانشگاه مازندران  محضياضير  1  -  گراف يجبر هيرياضي زمينه نظر  روزانه 2557
بابلسر- مازندران دانشگاه  محضياضير  2  -  عملگرها هيرياضي زمينه نظر  روزانه 2558

بابلسر- دانشگاه مازندران  محضياضير  1  -  ليفرانسيهندسه زمينه هندسه دشيرياضي گرا  روزانه 2559
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب محضياضير  16  -  نفر  2گرايش هندسه  - نفر 6گرايش جبر  - نفر 8رياضي گرايش آناليز   روزانه 2560

دانشگاه مراغه محضياضير  4  -  آناليز  روزانه 2561
ريدانشگاه مال محضياضير  3  -  جبرشيگرا ياضير  روزانه 2562
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 27صفحه 

    ـ مجموعه رياضي2233ادامه كدرشته امتحاني  
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  محضياضير  5  -  زهندسهيجبروآنال يشهايگرا  روزانه 2563
رفسنجان - ) عج(دانشگاه ولي عصر  محضياضير  1  -  ليفرانسيمعادالت د نهيو زم زيآنالشيگرا ياضير  روزانه 2564
رفسنجان - ) عج(دانشگاه ولي عصر  محضياضير  1  -  جبر شيگرا ياضير  روزانه 2565

اسوجيدانشگاه  محضياضير  7  -  آناليز  روزانه 2566
اسوجيدانشگاه  محضياضير  6  -  جبر  روزانه 2567
زديدانشگاه  محضياضير  4  -  زيآنالشيگرا ياضير  روزانه 2568
زديدانشگاه  محضياضير  8  -  جبرشيگرا ياضير  روزانه 2569
زديدانشگاه  محضياضير  2  -  يهندسه و توپولوژشيگرا ياضير  روزانه 2570

بنابيومهندس يفن يمجتمع آموزش عال محضياضير  2  - هندسه شيگرا  روزانه 2571
زنجان-هيدرعلوم پا يليتكم التيمركزتحص محضياضير  5  -  نفر 1گراف  نهيزمنفر1آناليز  گرايشنفر 3گرايش هندسه  ياضير  روزانه 2572
دانشگاه تهران محضياضير  4  -    شبانه 2573

تهران يدانشگاه خوارزم محضياضير  4  -  تيمازادبرظرف- تهران ليمحل تحص-زيآنال شيگرا  شبانه 2574
تهران يدانشگاه خوارزم محضياضير  3  -  تيمازادبرظرف- تهران ليمحل تحص-  ييجبرجابجا نهيجبر زم شيگرا  شبانه 2575
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س محضياضير  1  - زيآنال شيگرا  شبانه 2576
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س محضياضير  1  - جبر شيگرا  شبانه 2577
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س محضياضير  1  - هندسه شيگرا  شبانه 2578

دانشگاه شاهرود محضياضير  1  -  آناليز-رياضي محض  شبانه 2579
دانشگاه شاهرود محضياضير  1  -  جبر-رياضي محض  شبانه 2580
دانشگاه شهركرد محضياضير  3  -  هيبا اخذ شهر- جبرشيرياضي گرا  شبانه 2581

اصفهان يدانشگاه صنعت محضياضير  1  -  رياضي گرايش آناليز  شبانه 2582
اصفهان يدانشگاه صنعت محضياضير  1  -  رياضي گرايش جبر زمينه حلقه و مدول  شبانه 2583

دانشگاه علم و صنعت ايران محضياضير  1  - يزمينه رمزنگار  شبانه 2584
صنعت ايراندانشگاه علم و  محضياضير  1  - زيآنال شيگرا  شبانه 2585
دانشگاه علم و صنعت ايران محضياضير  1  -  فلديهندسه زمينه هندسه من شيگرا  شبانه 2586

مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  3  -  يجبر باتيعنوان رشته رياضي زمينه گراف و ترك  شبانه 2587
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  3  -  يزمينه تابع زيآنال شيعنوان رشته رياضي گرا  شبانه 2588
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  2  -  كيزمينه هارمون زيآنال شيعنوان رشته رياضي گرا  شبانه 2589
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  1  -  گروهها هيجبر زمينه نظر شيعنوان رشته رياضي گرا  شبانه 2590
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  1  -  يكيناميد يستمهايهندسه زمينه س شيعنوان رشته رياضي گرا  شبانه 2591
مشهد يدانشگاه فردوس محضياضير  1  -  يجبر يهندسه زمينه توپولوژ شيعنوان رشته رياضي گرا  شبانه 2592

زينورمركزتبر اميدانشگاه پ محضياضير  4  - زيآنال شيگرا  پيام نور 2593
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ محضياضير  4  -  زيآنالشيگرا ياضير  پيام نور 2594
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ محضياضير  4  -  جبرشيگرا ياضير  پيام نور 2595

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ محضياضير  4  -  مرتب شده يابرجبرها و جبرها نهيزم ياضيعنوان رشته ر  پيام نور 2596
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ محضياضير  4  -  يو همولوژ ييجابجا نهيجبر زم شيگرا ياضيعنوان رشته ر  پيام نور 2597
رشت– النيدانشگاه گ محضياضير  4  -  يانزل يصنعت- يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار نيب سيپردليمحل تحص  المللبين 2598

   ـ مجموعه رياضي2234  
)س(دانشگاه الزهرا يكاربردياضير  1  -  اتيبيترك - عنوان رشته رياضي گرايش كاربردي زمينه گراف - فقط زن   روزانه 2599

همدان-نايس يدانشگاه بوعل يكاربردياضير  1  -  عنوان رشته رياضي گرايش كاربردي  روزانه 2600
زيدانشگاه تبر يكاربردياضير  2  -  يعدد زيعنوان رشته رياضي گرايش كاربردي زمينه آنال  روزانه 2601

زيدانشگاه تبر يكاربردياضير  4  -  ليفرانسيعنوان رشته رياضي گرايش كاربردي زمينه معادالت د  روزانه 2602
كرمانيصنعت يليتكم التيدانشگاه تحص يكاربردياضير  7  -    روزانه 2603

مدرس تيدانشگاه ترب يكاربردياضير  4  -  عنوان رشته رياضي گرايش كاربردي  روزانه 2604
دانشگاه تهران يكاربردياضير  3  -    روزانه 2605

تهران يدانشگاه خوارزم يكاربردياضير  2  -  تهران ليمحل تحص- اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحق شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2606
تهران يدانشگاه خوارزم يكاربردياضير  2  -  تهران ليمحل تحص-  يعدد زيكاربردي زمينه آنال شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2607

دانشگاه دامغان يكاربردياضير  4  -  عنوان رشته رياضي گرايش كاربردي  روزانه 2608
نفـر در زمينـه 1نفر در زمينه آناليز عددي و  3عنوان رشته رياضي گرايش كاربردي 

كرمانشاه يدانشگاه راز  يكاربرد ياضير  4  -  تحقيق در عمليات    روزانه  2609
دانشگاه سمنان يكاربردياضير  1  -  يعدد زيكاربردي زمينه آنال شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2610

دانشگاه سمنان يكاربردياضير  1  -  اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحق شيگراعنوان رشته رياضي   روزانه 2611
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يكاربردياضير  2  -  اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحق شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2612
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يكاربردياضير  2  -  يعدد زيكاربردي زمينه آنال شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2613
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يكاربردياضير  1  -  كيزيف ياضيكاربردي زمينه ر شيعنوان رشته رياضي گرا  روزانه 2614

دانشگاه شاهد يكاربردياضير  4  -    روزانه 2615
دانشگاه شهركرد يكاربردياضير  3  -  يزعدديرياضي گرايش كاربردي زمينه آنال  روزانه 2616

دانشگاه شهركرد يكاربردياضير  2  -  اتيدرعمل قيكاربردي زمينه تحقشيرياضي گرا  روزانه 2617
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  يكاربردياضير  6  -  رشته رياضي گرايش كاربردي زمينه آناليز عددي  روزانه 2618

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  يكاربردياضير  7  -  گرايش كاربردي زمينه تحقيق در عملياتعنوان رشته رياضي   روزانه 2619
دباهنركرمانيدانشگاه شه يكاربردياضير  1  -  يعدد زيكاربردي زمينه آنالشيرياضي گرا  روزانه 2620
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يكاربردياضير  5  -  اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحقشيرياضي گرا  روزانه 2621

اصفهان يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  1  -  رياضي گرايش كاربردي   روزانه 2622
اصفهان يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  رياضي گرايش كاربردي زمينه آناليز عددي  روزانه 2623

اصفهان يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  رياضي گرايش كاربردي زمينه گراف و تركيبيات  روزانه 2624
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 28صفحه 

    ـ مجموعه رياضي2234ادامه كدرشته امتحاني  
اصفهان يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  3  -  رياضي گرايش كاربردي زمينه كدگذاري و رمزنگاري  روزانه 2625

ريركبيام يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  رياضي گرايش كاربردي زمينه آناليز عددي   روزانه 2626
ريركبيام يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  رياضي گرايش كاربردي زمينه بهينه سازي ديناميكي   روزانه 2627

ريركبيام يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  رياضي گرايش كاربردي زمينه نظريه كدگذاري  روزانه 2628
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  گرايش كاربرديرياضي   روزانه 2629

زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  يعدد زيرياضي گرايش كاربردي زمينه آنال  روزانه 2630
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  اتيدر عمل قيرياضي گرايش كاربردي زمينه تحق  روزانه 2631

فيشر يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  رياضي گرايش كاربردي  روزانه 2632
رازيش يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  رياضي گرايش كاربردي زمينه تحقيق در عمليات  روزانه 2633

مالك اشتر يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  2  -  شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - فقط مرد  روزانه 2634
دانشگاه علم و صنعت ايران يكاربردياضير  2  -  رياضي گرايش كاربردي زمينه آمار  روزانه 2635

دانشگاه علم و صنعت ايران يكاربردياضير  4  -  يعدد زيكاربردي زمينه آنالشيرياضي گرا  روزانه 2636
دانشگاه علم و صنعت ايران يكاربردياضير  1  -  اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحقشيرياضي گرا  روزانه 2637
ليهـا ومسـا   داده يپوششـ  ليتحل( اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحقشيرياضي گرا
دانشگاه قم  يكاربرد ياضير  2  - )چند هدفه    روزانه  2638
دانشگاه قم يكاربردياضير  1  -  ) انيجرهاي  شبكه( اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحقشيرياضي گرا  روزانه 2639

دانشگاه كردستان يكاربردياضير  2  -    روزانه 2640
رشت- النيدانشگاه گ يكاربردياضير  4  -  يعدد زيآنال نهيرياضي گرايش كاربردي زم  روزانه 2641
رشت- النيدانشگاه گ يكاربردياضير  5  -  اتيدر عمل قيتحق نهيرياضي گرايش كاربردي زم  روزانه 2642

رشت- النيدانشگاه گ يكاربردياضير  1  -  يساز نهيكنترل و به نهيزمرياضي گرايش كاربردي   روزانه 2643
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يكاربردياضير  4  -  رياضي گرايش كاربردي  روزانه 2644

بابلسر- دانشگاه مازندران  يكاربردياضير  2  -  يعدد زيكاربردي زمينه آنالشيرياضي گرا  روزانه 2645
بابلسر- دانشگاه مازندران  يكاربردياضير  1  -  اتيدر عمل قيكاربردي زمينه تحقشيرياضي گرا  روزانه 2646

لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يكاربردياضير  4  -  نفر زمينه آمار2 - نفر زمينه آناليز عددي 2رياضي گرايش كاربردي   روزانه 2647
ريمالدانشگاه  يكاربردياضير  3  -  يكاربردشيگرا ياضير  روزانه 2648
زديدانشگاه  يكاربردياضير  4  -   يعدد زيآنال نهيزم يكاربردشيگرا ياضير  روزانه 2649
زديدانشگاه  يكاربردياضير  2  -  ليفرانسيمعادالت د نهيزم يكاربردشيگرا ياضير  روزانه 2650
زديدانشگاه  يكاربردياضير  2  -  يساز نهيكنترل و به نهيزم يكاربردشيگرا ياضير  روزانه 2651
دانشگاه تهران يكاربردياضير  2  -    شبانه 2652

تهران يدانشگاه خوارزم يكاربردياضير  2  -  تيمازادبرظرف- تهران ليمحل تحص- يعددزيآنال شيگرا  شبانه 2653
تهران يدانشگاه خوارزم يكاربردياضير  2  -  تيمازادبرظرف- تهران ليمحل تحص-  اتيدر عملقيتحق شيگرا  شبانه 2654

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يكاربردياضير  1  -  اتيدر عمل قيتحق شيعنوان رشته رياضي گرا  شبانه 2655
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يكاربردياضير  1  -  يعددزيآنال شيگرا  شبانه 2656
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يكاربردياضير  1  -  كيزيفياضير شيگرا  شبانه 2657

دانشگاه شهركرد يكاربردياضير  1  -  گرايش آناليزعددي  شبانه 2658
دانشگاه شهركرد يكاربردياضير  1  -  گرايش تحقيق درعمليات  شبانه 2659

اصفهان يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  1  -  رياضي گرايش كاربردي زمينه گراف و تركيبيات  شبانه 2660
اصفهان يدانشگاه صنعت يكاربردياضير  1  -  )آناليز عددي(رياضي گرايش كاربردي زمينه كاربردي  شبانه 2661

دانشگاه علم و صنعت ايران يكاربردياضير  1  -  كاربردي زمينه آمارشيرياضي گرا  شبانه 2662
صنعت ايراندانشگاه علم و  يكاربردياضير  2  -  يعدد زيكاربردي زمينه آنالشيرياضي گرا  شبانه 2663

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يكاربردياضير  4  -  اتيدر عمل قيتحق نهيزم يكاربردشيگرا ياضير  پيام نور 2664
نورمركزمشهد اميدانشگاه پ يكاربردياضير  4  -   يكاربرد ياضيرشيگرا ياضير  پيام نور 2665

الملل دانشگاه واقـع نيب سيپرد ليمحل تحص- كاربرديعنوان رشته رياضي گرايش 
رشت– النيدانشگاه گ  يكاربرد ياضير  4  -  يانزل يصنعت- يدر منطقه آزاد تجار   الملل بين  2666

    اقيانوسيـ علوم دريايي و2235  
يپژوهشكده هواشناس ايدركيزيف  1  - پژوهش محور  روزانه 2667

خرمشهر ييايدانشگاه علوم وفنون در ايدركيزيف  6  -  عنوان رشته فيزيك دريا  روزانه 2668
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  ايدركيزيف  5  - ايدر كيزيف  روزانه 2669
يشناس انوسياق يموسسه مل ايدركيزيف  2  -  پژوهش محور - عنوان رشته فيزيك دريا    روزانه 2670

    )زيست شناسي دريا(اقيانوسيـ علوم دريايي و2236  
خرمشهر ييايفنون در دانشگاه علوم و ايجانوران در  10  -  جانوران دريا - زيست شناسي دريا  روزانه 2671

رشت - النيدانشگاه گ ايجانوران در  2  -  جانوران دريا-زيست شناسي  روزانه 2672
بندرعباس -دانشگاه هرمزگان  ايجانوران در  5  -  ايجانوران در - ايدر ستيعنوان رشته ز  روزانه 2673

دريا فقـطدوره دكتراي پژوهش محور رشته زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي 
رانيا التيش قاتيموسسه تحق  ايجانوران در  3  -  بندرعباس ليمحل تحص - مرد   روزانه  2674

دوره دكتراي پژوهش محور رشته زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا فقـط
رانيا التيش قاتيموسسه تحق  ايجانوران در  2  -  يسار ليمحل تحص - مرد   روزانه  2675

بيولوژي( رشته زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا دوره دكتراي پژوهش محور
رانيا التيش قاتيموسسه تحق  ايجانوران در  1  -  بندرعباس ليمحل تحص - )ارزيابي ذخاير آبزيان و   روزانه  2676

بيولوژي( دوره دكتراي پژوهش محور رشته زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا
رانيا التيش قاتيموسسه تحق  ايجانوران در  1  -  بوشهر ليمحل تحص - )ارزيابي ذخاير آبزيان و   روزانه  2677

يشناس انوسياق يموسسه مل ايجانوران در  1  - پژوهش محور  روزانه 2678
   ـ نانو فيزيك2237  

ياديبن يپژوهشگاه دانشها يمحاسباتكيزينانوف  5  -  پژوهش محور-  يمحاسبات كيزيعنوان رشته ف  روزانه 2679
دانشگاه تهران يمحاسباتكيزينانوف  3  -  عنوان رشته نانو فيزيك  روزانه 2680

دانشگاه زنجان يمحاسباتكيزينانوف  2  -    روزانه 2681
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 29صفحه 

    ـ نانو فيزيك2237ادامه كدرشته امتحاني  
فيشر يدانشگاه صنعت يمحاسباتكيزينانوف  1  -    روزانه 2682

مالك اشتر يدانشگاه صنعت يمحاسباتكيزينانوف  2  -  شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - فقط مرد  روزانه 2683
فيشر يدانشگاه صنعت )نانو مواد(نانويعلوم و فناور  1  -  نانو فيزيك زمينه نانو مواد- علوم و فناوري نانو  روزانه 2684

دانشگاه كاشان )نانو مواد(نانويعلوم و فناور  6  -  شيعنوان رشته نانو فيزيك بدون گرا  روزانه 2685
دانشگاه تهران يمحاسباتكيزينانوف  1  -  عنوان رشته نانو فيزيك  شبانه 2686

   فيزيكـ مجموعه2238  
انيارشـد متقاضـ   ينامـه كارشناسـ   انيپا-عنوان رشته فيزيك گرايش نجوم 

ساخت ابزار مـرتبط و يطراح اي و يرصد و ينظر يشناس هانيكهاي  نهيدرزم
  شيوه پذيرش به صورت پژوهش محور -نجوم  با

ياديبن يپژوهشگاه دانشها  كيزيف  5  -   روزانه  2687

دانشگاه اراك كيزيف  3  -  رشته فيزيك گرايش حالت جامد  روزانه 2688
دانشگاه اراك كيزيف  5  -  رشته فيزيك گرايش فيزيك نظري  روزانه 2689

دانشگاه اراك كيزيف  4  -  فيزيك گرايش هسته اي  روزانه 2690
هيدانشگاه اروم كيزيف  2  -  يمولكول ياتم شيرشته فيزيك گرا  روزانه 2691
هيدانشگاه اروم كيزيف  2  -  حالت جامد شيرشته فيزيك گرا  روزانه 2692
هيدانشگاه اروم كيزيف  1  -  يهسته ا شيرشته فيزيك گرا  روزانه 2693

دانشگاه اصفهان كيزيف  16  -    روزانه 2694
) كيزيف  3  -  )حالت جامد(ماده چگال شيفيزيك گرا - فقط زن  س(دانشگاه الزهرا  روزانه 2695
) كيزيف  1  -  پالسما كيزيفيزيك زمينه ف- فقط زن  س(دانشگاه الزهرا  روزانه 2696
) كيزيف  1  -  يمولكول ياتم شيفيزيك گرا- فقط زن  س(دانشگاه الزهرا  روزانه 2697

همدان-نايس يدانشگاه بوعل كيزيف  4  -  حالت جامد شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2698
همدان-نايس يدانشگاه بوعل كيزيف  4  -  يهسته ا شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2699

همدان-نايس يدانشگاه بوعل كيزيف  3  -  يمولكول-ياتم شيگرا  روزانه 2700
رجنديدانشگاه ب كيزيف  3  -  )پالسما(يو مولكول ياتم شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2701
رجنديدانشگاه ب كيزيف  3  -  يهسته ا شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2702

زيدانشگاه تبر كيزيف  2  -  يعنوان رشته فيزيك گرايش حالت جامد زمينه حالت جامد نظر  روزانه 2703
زيدانشگاه تبر كيزيف  3  -  زريل -  كيعنوان رشته فيزيك گرايش اتمي و مولكولي زمينه اپت  روزانه 2704

زيدانشگاه تبر كيزيف  2  -  عنوان رشته فيزيك گرايش اتمي و مولكولي زمينه پالسما  روزانه 2705
زيدانشگاه تبر كيزيف  2  -  يزمينه محاسبات كوانتوم) ينظر(عنوان رشته فيزيك گرايش بنيادي  روزانه 2706

زيدانشگاه تبر كيزيف  1  -  )كيزياختر ف(عنوان رشته فيزيك گرايش فيزيك نجومي  روزانه 2707
زيدانشگاه تبر كيزيف  3  -  يعنوان رشته فيزيك گرايش هسته ا  روزانه 2708

ـ  -  يو مولكول ياتم شيگرا كيزيعنوان رشته ف ـ  نيمشترك با مركـز ب علـوم و يالملل
كرمان يصنعت يليتكم التيدانشگاه تحص  كيزيف  3  -  كرمان يطيعلوم مح شرفتهيپ يتكنولوژ   روزانه  2709

مدرس تيدانشگاه ترب كيزيف  3  -  يو مولكول ياتم شيفيزيك گراعنوان رشته   روزانه 2710
مدرس تيدانشگاه ترب كيزيف  3  -  حالت جامد شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2711
مدرس تيدانشگاه ترب كيزيف  5  -  يهانشناسيوزمينه ك ياديذرات بن شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2712

دانشگاه تهران كيزيف  3  -  گرايش ذرات بنياديعنوان رشته فيزيك   روزانه 2713
دانشگاه تهران كيزيف  8  -  عنوان رشته فيزيك گرايش گرانش و نجومي  روزانه 2714
دانشگاه تهران كيزيف  3  -  عنوان رشته فيزيك گرايش اتمي مولكولي  روزانه 2715
تهراندانشگاه  كيزيف  5  -  عنوان رشته فيزيك گرايش حالت جامد  روزانه 2716
دانشگاه تهران كيزيف  4  -  عنوان رشته فيزيك گرايش هسته اي  روزانه 2717

سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك كيزيف  3  -  يگرايش هسته ا  روزانه 2718
تهران يدانشگاه خوارزم كيزيف  5  -  تهران ليمحل تحص- اتمي و مولكولي زمينه پالسما شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2719
تهران يدانشگاه خوارزم كيزيف  4  -  كرج ليمحل تحص- )ماده چگال(حالت جامد شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2720

محل- اتمي و مولكولي زمينه پالسما  شيعنوان رشته فيزيك گرا- شيوه پژوهش محور
تهران يدانشگاه خوارزم  كيزيف  1  - تهران ليتحص   روزانه  2721

محـل- ) مـاده چگـال  (حالت جامد شيعنوان رشته فيزيك گرا- محورشيوه پژوهش
تهران يدانشگاه خوارزم  كيزيف  1  - كرج ليتحص   روزانه  2722

دانشگاه دامغان كيزيف  4  -  ) حالت جامد(ماده چگال شيگرا كيزيف  روزانه 2723
كرمانشاه يدانشگاه راز كيزيف  4  -  نفر در گرايش ذرات بنيادي  1 - نفر در گرايش جامد 1 - نفر در گرايش نظري 2  روزانه 2724

دانشگاه زنجان كيزيف  2  -  دهيچيپهاي  ستميعنوان رشته فيزيك زمينه س  روزانه 2725
دانشگاه زنجان كيزيف  2  -  يو مولكول ياتم شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2726
دانشگاه زنجان كيزيف  3  -  )كيزياختر ف( فيزيك نجومي شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2727
دانشگاه زنجان كيزيف  2  -  )حالت جامد(ماده چگال شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2728
دانشگاه زنجان كيزيف  1  -  يهسته ا شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2729
دانشگاه سمنان كيزيف  3  -  حالت جامد شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2730

دانشگاه سمنان كيزيف  6  -  ياديذرات بن شيفيزيك گرا عنوان رشته  روزانه 2731
دانشگاه سمنان كيزيف  1  -  فيزيك نجومي شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2732
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س كيزيف  3  -  يهسته ا شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2733

دانشگاه شاهرود كيزيف  2  -  عنوان رشته فيزيك گرايش حالت جامد  روزانه 2734
دانشگاه شاهرود كيزيف  1  -  عنوان رشته فيزيك گرايش ذرات بنيادي  روزانه 2735

دانشگاه شاهرود كيزيف  4  -  عنوان رشته فيزيك گرايش هسته اي  روزانه 2736
دانشگاه شهركرد كيزيف  4  -  فيزيك گرايش حالت جامد  روزانه 2737

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  كيزيف  4  -  عنوان رشته فيزيك گرايش اتمي و مولكولي در زمينه پالسما   روزانه 2738
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  كيزيف  2  -  عنوان ر شته فيزيك زمينه سيستمهاي پيچيده  روزانه 2739

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  كيزيف  1  -  عنوان رشته فيزيك گرايش حالت جامد  روزانه 2740
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 30صفحه 

    ـ مجموعه فيزيك2238ادامه كدرشته امتحاني  
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  كيزيف  2  -  )محاسبات و اطالعات كوانتومي(عنوان رشته فيزيك گرايش فيزيك نظري زمينه   روزانه 2741

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  كيزيف  2  -  )انرژي هاي باال(رشته فيزيك گرايش فيزيك نظري زمينه عنوان  روزانه 2742
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  كيزيف  1  -  )گرانش( عنوان رشته فيزيك گرايش  روزانه 2743

دباهنركرمانيدانشگاه شه كيزيف  1  - رشته نانوفيزيك  روزانه 2744
دباهنركرمانيدانشگاه شه كيزيف  2  -  فيزيك زمينه شالوده ها  روزانه 2745

دباهنركرمانيدانشگاه شه كيزيف  1  -  يو مولكول يفيزيك گرايش اتم  روزانه 2746
دباهنركرمانيدانشگاه شه كيزيف  1  -  يفيزيك گرايش ذرات بنياد  روزانه 2747

دباهنركرمانيدانشگاه شه كيزيف  1  -  فيزيك گرايش فيزيك نجومي  روزانه 2748
دباهنركرمانيدانشگاه شه كيزيف  2  -  يفيزيك گرايش هسته ا  روزانه 2749

يدبهشتيدانشگاه شه كيزيف  4  -  فيزيك گرايش حالت جامد   روزانه 2750
يدبهشتيدانشگاه شه كيزيف  3  -  )پالسما(يمولكول يفيزيك گرايش اتم  روزانه 2751
يدبهشتيدانشگاه شه كيزيف  3  -  )زريل(يمولكول يفيزيك گرايش اتم  روزانه 2752

يدبهشتيدانشگاه شه كيزيف  3  -  ياديفيزيك گرايش ذرات بن  روزانه 2753
يدبهشتيدانشگاه شه كيزيف  6  -  فيزيك گرايش گرانش  روزانه 2754

اهواز دچمرانيدانشگاه شه كيزيف  5  -  ياديبنشيفيزيك گرا  روزانه 2755
رازيدانشگاه ش كيزيف  2  -  )زريول كياپت(اتمي مولكولي شيفيزيك گرا  روزانه 2756
رازيدانشگاه ش كيزيف  2  -  باال يوزمينه انرژ ياديذرات بنشيفيزيك گرا  روزانه 2757
رازيدانشگاه ش كيزيف  2  -  )يشناس هانيو ك كيزياخترف( فيزيك نجوميشيفيزيك گرا  روزانه 2758
رازيدانشگاه ش كيزيف  3  -  ماده چگالشيفيزيك گرا  روزانه 2759

اصفهان يدانشگاه صنعت كيزيف  3  -  فيزيك گرايش ذرات بنيادي  روزانه 2760
اصفهان يدانشگاه صنعت كيزيف  2  -  فيزيك گرايش فيزيك هسته اي   روزانه 2761

اصفهان يدانشگاه صنعت كيزيف  4  -  فيزيك گرايش ماده چگال  روزانه 2762
ريركبيام يدانشگاه صنعت كيزيف  3  -  عنوان رشته فيزيك  روزانه 2763

يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت كيزيف  1  -  حالت جامد- فيزيك  روزانه 2764
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت كيزيف  3  -  پالسما نهيدر زم يو مولكول ياتمشيفيزيك گرا  روزانه 2765
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت كيزيف  1  -  ينظر كيزيفشيفيزيك گرا  روزانه 2766

فيشر يدانشگاه صنعت كيزيف  8  -  عنوان رشته فيزيك  روزانه 2767
محل تحصـيل واحـد - پژوهش محور -- فقط مرد - گرايش اتمي مولكولي زمينه ليرز

مالك اشتر يدانشگاه صنعت  كيزيف  5  -  اصفهان   روزانه  2768
محل تحصيل واحد - محور پژوهش -- فقط مرد - گرايش اتمي مولكولي زمينه اپتيك

مالك اشتر يدانشگاه صنعت  كيزيف  5  -  اصفهان   روزانه  2769
دانشگاه علم و صنعت ايران كيزيف  2  -  يو مولكول ياتمشيفيزيك گرا  روزانه 2770
دانشگاه علم و صنعت ايران كيزيف  2  -  حالت جامدشيفيزيك گرا  روزانه 2771

مشهد يدانشگاه فردوس كيزيف  4  -  عنوان رشته فيزيك گرايش هسته اي  روزانه 2772
مشهد يدانشگاه فردوس كيزيف  4  -  ياديذرات بن شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2773
مشهد يدانشگاه فردوس كيزيف  3  -  سمانيزمينه ابرر ياديذرات بن شيعنوان رشته فيزيك گرا  روزانه 2774

مشهد يفردوسدانشگاه  كيزيف  4  -  كيزينجوم اخترفشيگرا كيزيف  روزانه 2775
مشهد يدانشگاه فردوس كيزيف  4  -  حالت جامد شيگرا  روزانه 2776

دانشگاه قم كيزيف  3  -  فيزيك گرايش جامد  روزانه 2777
دانشگاه كاشان كيزيف  1  -  فيزيك گرايش اتمي مولكولي شاخه ليزر  روزانه 2778

دانشگاه كاشان كيزيف  2  -  فيزيك گرايش حالت جامد  روزانه 2779
دانشگاه كاشان كيزيف  1  -  فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان  روزانه 2780

دانشگاه كاشان كيزيف  3  -  فيزيك گرايش هسته اي  روزانه 2781
دانشگاه كردستان كيزيف  2  -  فيزيك گرايش حالت جامد   روزانه 2782

دانشگاه كردستان كيزيف  4  -  )يشناس هانيو ك كيزياختر ف(فيزيك نجوميشيفيزيك گرا  روزانه 2783
دانشگاه كردستان كيزيف  2  -  ينظري زمينه محاسبات كوانتومشيفيزيك گرا  روزانه 2784
دانشگاه كردستان كيزيف  8  -  دانيم هينظري زمينه نظرشيفيزيك گرا  روزانه 2785

رشت- النيدانشگاه گ كيزيف  2  -  يمولكول-  يفيزيك گرايش اتم  روزانه 2786
رشت- النيدانشگاه گ كيزيف  16  -  فيزيك گرايش حالت جامد  روزانه 2787

رشت- النيدانشگاه گ كيزيف  2  -  گرانش نهيدر زم - يفيزيك گرايش نظر  روزانه 2788
رشت- النيدانشگاه گ كيزيف  1  -  كيزيف ياضيو ر ريانتگرال پذ يمدلها نهيدر زم- يفيزيك گرايش نظر  روزانه 2789

رشت- النيدانشگاه گ كيزيف  3  -  يگرايش هسته افيزيك   روزانه 2790
خرم اباد- دانشگاه لرستان  كيزيف  4  -  ياديذرات بن كيزيف  روزانه 2791
خرم اباد- دانشگاه لرستان  كيزيف  4  -  يو مولكول يگرايش اتم كيزيف  روزانه 2792
خرم اباد- دانشگاه لرستان  كيزيف  4  -  گرايش حالت جامد كيزيف  روزانه 2793

بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيف  1  -  يو مولكول ياتمشيفيزيك گرا  روزانه 2794
بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيف  7  -  حالت جامدشيفيزيك گرا  روزانه 2795
بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيف  3  -  ياديذرات بنشيفيزيك گرا  روزانه 2796
بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيف  2  -  )كيزينجوم و اختر ف( فيزيك نجوميشيفيزيك گرا  روزانه 2797
بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيف  2  -  يشناس هانيگرانش وزمينه كشيفيزيك گرا  روزانه 2798
بابلسر- دانشگاه مازندران  كيزيف  7  -  يهسته اشيفيزيك گرا  روزانه 2799

لياردب- يليدانشگاه محقق اردب كيزيف  4  -  بنياديعنوان رشته فيزيك   روزانه 2800
ريدانشگاه مال كيزيف  3  -  حالت جامدشيگرا كيزيف  روزانه 2801
رفسنجان - ) عج(دانشگاه ولي عصر  كيزيف  2  -  حالت جامدشيگرا كيزيف  روزانه 2802
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 31صفحه 

    فيزيك ـ مجموعه2238ادامه كدرشته امتحاني  
اسوجيدانشگاه  كيزيف  2  -  حالت جامدشيگرا كيزيف  روزانه 2803

زديدانشگاه  كيزيف  5  -  يو مولكول ياتمشيفيزيك گرا  روزانه 2804
زديدانشگاه  كيزيف  3  -  حالت جامد شيگرا كيزيف  روزانه 2805

زنجان-هيدرعلوم پا يليتكم التيمركزتحص كيزيف  2  -  عنوان رشته فيزيك محاسباتي  روزانه 2806
اختـر فيزيـك و نـه يزم( ينجـوم  كيزينفرگرايش ف 13گرايش ماده چگال  كيزيف

زنجان- هيدرعلوم پا يليتكم التيمركزتحص  كيزيف  20  -  نفر 5نفرگرايش اتمي و مولكولي در زمينه اپتيك  2) نجوم   روزانه  2807
مراغهكيزينجوم و اخترف قاتيمركز تحق كيزيف  4  -  پژوهش محور شيوهپژوهش محور- ينجومكيزيف شيگرا  روزانه 2808

دانشگاه تهران كيزيف  1  -  عنوان رشته فيزيك گرايش ذرات بنيادي  شبانه 2809
دانشگاه تهران كيزيف  1  -  ك گرايش اتمي ملكوليعنوان رشته فيزي  شبانه 2810

دانشگاه تهران كيزيف  2  -  عنوان رشته فيزيك گرايش حالت جامد  شبانه 2811
دانشگاه تهران كيزيف  3  -  عنوان رشته فيزيك گرايش گرانش و نجومي  شبانه 2812

دانشگاه تهران كيزيف  1  -  عنوان رشته فيزيك گرايش هسته اي   شبانه 2813
تهران يدانشگاه خوارزم كيزيف  5  -  تيمازادبرظرف- تهران ليمحل تحص- اتمي و مولكولي زمينه پالسما شيگرا  شبانه 2814
تهران يدانشگاه خوارزم كيزيف  3  -  تيمازادبرظرف- تهران ليمحل تحص- ) ماده چگال(حالت جامد شيگرا  شبانه 2815

دانشگاه زنجان كيزيف  1  -  )كيزياخترف( فيزيك نجومي شيعنوان رشته فيزيك گرا  شبانه 2816
دانشگاه زنجان كيزيف  1  -  )حالت جامد(ماده چگال شيعنوان رشته فيزيك گرا  شبانه 2817

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س كيزيف  1  -  يهسته ا شيگرا   شبانه 2818
دانشگاه شهركرد كيزيف  1  -  فيزيك گرايش حالت جامد  شبانه 2819

رازيدانشگاه ش كيزيف  1  -  )پژوهش محور وهيش(زريو لكياپت شيگرا  شبانه 2820
رازيدانشگاه ش كيزيف  1  -  )پژوهش محور وهيش(ماده چگال شيگرا  شبانه 2821
رازيدانشگاه ش كيزيف  1  -  )پژوهش محور وهيش(يهسته ا شيگرا  شبانه 2822

اصفهان يدانشگاه صنعت كيزيف  1  -  فيزيك گرايش ذرات بنيادي   شبانه 2823
اصفهان يدانشگاه صنعت كيزيف  1  -  فيزيك گرايش فيزيك هسته اي   شبانه 2824

اصفهان يدانشگاه صنعت كيزيف  1  -  فيزيك گرايش ماده چگال   شبانه 2825
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت كيزيف  1  -  حالت جامد- فيزيك  شبانه 2826

مشهد يدانشگاه فردوس كيزيف  1  -  عنوان رشته فيزيك گرايش هسته اي  شبانه 2827
مشهد يدانشگاه فردوس كيزيف  2  -  ياديذرات بن شيعنوان رشته فيزيك گرا  شبانه 2828
مشهد يدانشگاه فردوس كيزيف  1  -  سمانيزمينه ابرر ياديذرات بن شيعنوان رشته فيزيك گرا  شبانه 2829

مشهد يدانشگاه فردوس كيزيف  1  -  كيزينجوم اخترفشيگرا كيزيف  شبانه 2830
مشهد يدانشگاه فردوس كيزيف  2  -  حالت جامد شيگرا  شبانه 2831
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ كيزيف  7  -  يگرايش هسته ا كيزيف  پيام نور 2832

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ كيزيف  4  -  گرايش هسته اي  پيام نور 2833
رازينورمركزش اميدانشگاه پ كيزيف  4  -   ينظر كيزيفشيگرا كيزيف  پيام نور 2834

نورمركزمشهد اميدانشگاه پ كيزيف  4  -  .ندارد يگريد شيگرا- يهسته ا كيزيف شيگرا كيزيعنوان رشته ف  پيام نور 2835
   فوتونيكـ2239  

زيدانشگاه تبر كيفوتون  5  -  مخابرات -  كيالكترون -  كيزيعنوان رشته فوتونيك گرايش هاي ف  روزانه 2836
يدبهشتيدانشگاه شه كيفوتون  14  -  عنوان رشته فوتونيك  روزانه 2837

مالك اشتر يدانشگاه صنعت كيفوتون  5  -  شاهين شهر - محل تحصيل اصفهان - فقط مرد  روزانه 2838
دانشگاه كردستان كيفوتون  2  -    روزانه 2839
بنابيومهندس يفن يآموزش عالمجتمع  كيفوتون  2  -    روزانه 2840

وعلومشرفتهيپ يعلوم وتكنولوژ يالملل نيمركزب  كيفوتون  2  -  .باشد يماهان در كرمان م تيسا - دوره در مركز يمحل برگزار- پژوهش محور 
كرمان-يطيمح   روزانه  2841

   ـ مجموعه ژئوفيزيك2240  

وابسته به يكاربرد هيپژوهشكده علوم پا  يلرزه شناس  1  -  پژوهش محور 
يجهاددانشگاه   روزانه  2842

دانشگاه تهران يلرزه شناس  2  -  لرزه شناسي - عنوان رشته ژئوفيزيك   روزانه 2843
دانشگاه تهران يلرزه شناس  1  -  عنوان رشته ژئوفيزيك گرايش لرزه شناسي  شبانه 2844

   ـ مجموعه ژئوفيزيك2241  
زلزلهيومهندسيزلزله شناس يالملل نيپژوهشگاه ب يزلزله شناس  3  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 2845
زلزلهيومهندسيزلزله شناس يالملل نيپژوهشگاه ب يزلزله شناس  2  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 2846

دانشگاه تهران يزلزله شناس  6  -  زلزله شناسي- عنوان رشته ژئوفيزيك   روزانه 2847
دانشگاه تهران يزلزله شناس  3  -  زلزله شناسي - عنوان رشته ژئوفيزيك  شبانه 2848

   ـ مجموعه ژئوفيزيك2242  
دانشگاه تهران سيالكترومغناط  2  -  الكترومغناطيس- عنوان رشته ژئوفيزيك   روزانه 2849
دانشگاه تهران سيالكترومغناط  1  -  الكترومغناطيس - عنوان رشته ژئوفيزيك   شبانه 2850

   ـ مجموعه ژئوفيزيك2243  
دانشگاه تهران يسنجيگران  -  1  دانشگاه تهران كيزيدر موسسه ژئوف  روزانه 2851

   نانوشيميـ2244  
فيشر يدانشگاه صنعت )مريپلينانوفناور(يمينانوش  1  -    روزانه 2852
كرمانشاه يدانشگاه راز )ينانوموادمعدن(يمينانوش  4  -    روزانه 2853
فيشر يدانشگاه صنعت )ينانوموادمعدن(يمينانوش  1  -    روزانه 2854

دانشگاه كاشان )ينانوموادمعدن(يمينانوش  7  - شيبدون گرا  روزانه 2855
دانشگاه تهران )سوپرامولكول(يمينانوش  2  -  )شيبدون گرا(يميعنوان رشته نانوش  روزانه 2856
دانشگاه تهران )سوپرامولكول(يمينانوش  1  -  )شيبدون گرا(يميعنوان رشته نانوش  شبانه 2857
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 32صفحه 

    )ريززيست فناوري(ـ نانوبيوتكنولوژي2245  
مدرس تيدانشگاه ترب )يفناورستيززير(يوتكنولوژينانوب  10  -  )نانوبيوتكنولوژي(عنوان رشته ريز زيست فناوري   روزانه 2858

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون)نانو بيو تكنولوژي(ريززيست فناوري  عنوان رشته
دانشگاه تهران  )يفناور ستيززير(يوتكنولوژينانوب  2  -  نوين   روزانه  2859

) )يفناورستيززير(يوتكنولوژينانوب  5  -  فقط مرد- پژوهش محور- )نانوبيوتكنولوژي (عنوان رشته ريز زيست فناوري  ع( نيدانشگاه جامع امام حس  روزانه 2860
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون - )نانوبيوتكنولوژي(عنوان رشته ريز زيست فناوري

دانشگاه تهران  )يفناور ستيززير(يوتكنولوژينانوب  1  -  .نوين   شبانه  2861
   ـ بيو انفورماتيك2246  

دانشگاه تهران كيانفورماتويب  3  -  عنوان رشته بيو انفورماتيك  روزانه 2862
يدبهشتيدانشگاه شه كيانفورماتويب  3  -    روزانه 2863

دانشگاه تهران كيانفورماتويب  1  -  عنوان رشته بيو انفورماتيك   شبانه 2864
   علوم كامپيوترـ2247  

ياديبن يپژوهشگاه دانشها وتريعلوم كامپ  9  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 2865
ياديبن يپژوهشگاه دانشها وتريعلوم كامپ  5  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 2866

زيدانشگاه تبر وتريعلوم كامپ  6  -    روزانه 2867
ريركبيام يدانشگاه صنعت وتريعلوم كامپ  4  -    روزانه 2868
نموده و بـا مـدرك ليتحص ياضيكد رشته در دانشكده علوم ر نيشدگان ا رفتهيپذ

فيشر يدانشگاه صنعت  وتريعلوم كامپ  2  -  .شوند يم ليفارغ التحصياضير يدكتر   روزانه  2869
   ـ علوم اعصاب شناختي2248  
ي، فنهيعلوم پاهاي  رشته النيفارغ التحص هيبوده و كل يرشته ا نيب تيماهيرشته دارا نيا

ياديبن يپژوهشگاه دانشها  مغز و شناخت  4  -  پژوهش محور- كد رشته شركت كنند نيتوانند در آزمون ا يم يو پزشك يو مهندس   روزانه  2870
زيدانشگاه تبر مغز و شناخت  5  -    روزانه 2871
ي، فنهيعلوم پاهاي  رشته النيفارغ التحص هيبوده و كل يرشته ا نيب تيماهيرشته دارا نيا

ياديبن يپژوهشگاه دانشها  يو هوش مصنوع انشيرا  2  -  پژوهش محور- كد رشته شركت كنند نيتوانند در آزمون ا يم يو پزشك يو مهندس   روزانه  2872
تهران–يعلوم شناخت يرانتفاعيپژوهشكده غ مغز و شناخت  5  - پژوهش محور  غيرانتفاعي 2873
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 33صفحه 

    ـ مجموعه مهندسي برق2301  
هيدانشگاه اروم كيالكترون  4  -    روزانه 3101

رجنديدانشگاه ب كيالكترون  5  - ستميس شيگرا  روزانه 3102
زيدانشگاه تبر كيالكترون  7  -  تاليجيمجتمع آنالوگ و ديمدارها يطراح  روزانه 3103
زيدانشگاه تبر كيالكترون  2  -  يمجتمع نوريمدارها يطراح  روزانه 3104
مدرس تيدانشگاه ترب كيالكترون  5  -  يكيالكترون يستمهايمدار و س شيگرا  روزانه 3105
مدرس تيدانشگاه ترب كيالكترون  5  -  يهاد مهينور و ن شيگرا  روزانه 3106

دانشگاه تهران كيالكترون  3  -  عنوان رشته مهندسي برق الكترونيك با زمينه افزاره و نيمه هادي  روزانه 3107
دانشگاه تهران كيالكترون  3  -  عنوان رشته مهندسي برق الكترونيك با گرايش سيستم هاي ديجيتال  روزانه 3108

دانشگاه تهران كيالكترون  4  -  عنوان رشته مهندسي برق الكترونيك با گرايش مدارو سيستم  روزانه 3109
سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك كيالكترون  2  -    روزانه 3110
كرمانشاه يدانشگاه راز كيالكترون  2  -    روزانه 3111
دانشگاه زنجان كيالكترون  3  -    روزانه 3112
دانشگاه سمنان كيالكترون  3  -    روزانه 3113

دانشگاه شاهد كيالكترون  6  -  دفترچهيدرانتها طيشرا  روزانه 3114
يدبهشتيدانشگاه شه كيالكترون  2  -  آنالوگيپژوهش نهيزم  روزانه 3115
يدبهشتيدانشگاه شه كيالكترون  2  -  يهاد مهيادوات نيپژوهش نهيزم  روزانه 3116
يدبهشتيدانشگاه شه كيالكترون  2  -  تاليجيديپژوهش نهيزم  روزانه 3117
اهواز دچمرانيدانشگاه شه كيالكترون  6  -    روزانه 3118
رازيشدانشگاه  كيالكترون  3  -    روزانه 3119
اصفهان يدانشگاه صنعت كيالكترون  7  -    روزانه 3120
ريركبيام يدانشگاه صنعت كيالكترون  2  -  گرايش ديجيتال   روزانه 3121
ريركبيام يدانشگاه صنعت كيالكترون  4  -  گرايش ميكروالكترونيك   روزانه 3122

دانشـجو بنـا بـر مجـوز- كيكروالكترونيم يو مدارها ستميس يتخصصهاي نهيدر زم
و يليتحصهاي  يشود و در گواه يم رشيبرق پذ يگسترش در رشته مهندس يشورا

  .گردد يبرق درج م يتنها عنوان مهندس ان،يدانشجويليفارغ التحص
بابل يدانشگاه صنعت  كيالكترون  6  -   روزانه  3123

يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت كيالكترون  12  -    روزانه 3124
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت كيالكترون  4  -    روزانه 3125
فيشر يدانشگاه صنعت كيالكترون  4  -    روزانه 3126
رازيش يدانشگاه صنعت كيالكترون  1  -    روزانه 3127
مالك اشتر يدانشگاه صنعت كيالكترون  5  -  محل تحصيل تهران- فقط مرد- پژوهش محور وهيش  روزانه 3128
دانشگاه علم و صنعت ايران كيالكترون  7  -    روزانه 3129

دانشگاه علم و صنعت ايران كيالكترون  2  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3130
مشهد يدانشگاه فردوس كيالكترون  3  -    روزانه 3131

دانشگاه تهران كيالكترون  2  -  عنوا ن رشته مهندسي برق الكترونيك با گرايش مدارو سيستم  شبانه 3132
دانشگاه تهران كيالكترون  2  -  رشته مهندسي برق الكترونيك با زمينه افزاره و نيمه هاديعنوان   شبانه 3133

دانشگاه تهران كيالكترون  1  -  عنوان رشته مهندسي برق الكترونيك با گرايش سيستم هاي ديجيتال  شبانه 3134
دانشگاه زنجان كيالكترون  1  -    شبانه 3135
رازيدانشگاه ش كيالكترون  1  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3136
اصفهان يدانشگاه صنعت كيالكترون  2  -    شبانه 3137
ريركبيام يدانشگاه صنعت كيالكترون  4  -  گرايش ديجيتال   شبانه 3138

ريركبيام يدانشگاه صنعت كيالكترون  1  -  گرايش ميكروالكترونيك  شبانه 3139
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت كيالكترون  3  -    شبانه 3140
مشهد يدانشگاه فردوس كيالكترون  2  -    شبانه 3141
    ـ مجموعه مهندسي برق2302  

يپژوهشكده برق وابسته به جهاددانشگاه )دانيم(مخابرات  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3142

اطالعات وارتباطات وابسته به يپژوهشكده فناور  )دانيم(مخابرات  1  1  فاقدخوابگاه- پژوهش محور
يجهاددانشگاه   روزانه  3143

هيدانشگاه اروم )دانيم(مخابرات  2  -    روزانه 3144
زيدانشگاه تبر )دانيم(مخابرات  1  -    روزانه 3145
مدرس تيدانشگاه ترب )دانيم(مخابرات  3  -    روزانه 3146
دانشگاه تهران )دانيم(مخابرات  3  -    روزانه 3147
دانشگاه سمنان )دانيم(مخابرات  3  -    روزانه 3148
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س )دانيم(مخابرات  3  -    روزانه 3149

دانشگاه شاهد )دانيم(مخابرات  3  -  دفترچهيدرانتها طيشرا  روزانه 3150
دباهنركرمانيدانشگاه شه )دانيم(مخابرات  1  -    روزانه 3151
يدبهشتيدانشگاه شه )دانيم(مخابرات  2  -    روزانه 3152
رازيدانشگاه ش )دانيم(مخابرات  3  -    روزانه 3153
ريركبيام يدانشگاه صنعت )دانيم(مخابرات  5  -    روزانه 3154

ـ  رشيبرق پذ يگسترش، دانشجو در رشته مهندس يبراساس مجوز شورا شـود و در يم
بابل يدانشگاه صنعت  )دانيم(مخابرات  1  -  .گردديبرق درج م يتنها عنوان مهندس ان،يدانشجو يليو فارغ التحص يليتحصهاي  يگواه   روزانه  3155

مخابرات شيبرق گرا يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
ـ  شـان يا يتخصصـ  نهيزم " دانيم". شوند  يم رشيپذ هـا و يباشـد و در گـواه   يم

  .نخواهد شد  ديق شانيا يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  )دانيم(مخابرات  6  -   روزانه  3156

فيشر يدانشگاه صنعت )دانيم(مخابرات  2  -    روزانه 3157
مالك اشتر يدانشگاه صنعت )دانيم(مخابرات  5  -  محل تحصيل تهران- پژوهش محور وهيش  روزانه 3158
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 34صفحه 

    ـ مجموعه مهندسي برق2302ادامه كدرشته امتحاني  
دانشگاه علم و صنعت ايران )دانيم(مخابرات  7  -    روزانه 3159

دانشگاه علم و صنعت ايران )دانيم(مخابرات  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3160
مشهد يدانشگاه فردوس )دانيم(مخابرات  3  -    روزانه 3161
زديدانشگاه  )دانيم(مخابرات  1  -    روزانه 3162

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها )دانيم(مخابرات  1  - پژوهش محور  روزانه 3163
دانشگاه تهران )دانيم(مخابرات  1  -    شبانه 3164
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س )دانيم(مخابرات  1  -    شبانه 3165
رازيدانشگاه ش )دانيم(مخابرات  1  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3166
ريركبيام يدانشگاه صنعت )دانيم(مخابرات  2  -    شبانه 3167
مشهد يدانشگاه فردوس )دانيم(مخابرات  1  -    شبانه 3168
    مهندسي برقـ مجموعه2303  

يپژوهشكده برق وابسته به جهاددانشگاه )ستميس(مخابرات  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3169

اطالعات وارتباطات وابسته به يپژوهشكده فناور  )ستميس(مخابرات  1  1  فاقد خوابگاه- پژوهش محور 
يجهاددانشگاه   روزانه  3170

هيدانشگاه اروم )ستميس(مخابرات  2  -    روزانه 3171
دانشگاه اصفهان )ستميس(مخابرات  3  -    روزانه 3172
رجنديدانشگاه ب )ستميس(مخابرات  6  -    روزانه 3173
زيدانشگاه تبر )ستميس(مخابرات  3  -    روزانه 3174
مدرس تيدانشگاه ترب )ستميس(مخابرات  4  -    روزانه 3175
دانشگاه تهران )ستميس(مخابرات  3  -    روزانه 3176
دانشگاه سمنان )ستميس(مخابرات  3  -    روزانه 3177
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س )ستميس(مخابرات  3  -    روزانه 3178

شاهددانشگاه  )ستميس(مخابرات  3  -  دفترچهيدرانتها طيشرا  روزانه 3179
دباهنركرمانيدانشگاه شه )ستميس(مخابرات  1  -    روزانه 3180
يدبهشتيدانشگاه شه )ستميس(مخابرات  2  -    روزانه 3181
رازيدانشگاه ش )ستميس(مخابرات  7  -    روزانه 3182

اصفهان يدانشگاه صنعت )ستميس(مخابرات  13  -  مخابرات بدون گرايش  روزانه 3183
ريركبيام يدانشگاه صنعت )ستميس(مخابرات  4  -    روزانه 3184

ـ  رشيبرق پذ يگسترش، دانشجو در رشته مهندس يبراساس مجوز شورا شـود و در يم
بابل يدانشگاه صنعت  )ستميس(مخابرات  5  -  .گردديبرق درج م يتنها عنوان مهندس ان،يدانشجو يليو فارغ التحص يليتحصهاي  يگواه   روزانه  3185

مخابرات شيبرق گرا يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبه مجوز شورا با توجه
ـ  شـان يا يتخصص نهيزم " ستميس". شوند  يم رشيپذ هـا و يباشـد و در گـواه   يم

  .نخواهد شد  ديق شانيا يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  )ستميس(مخابرات  6  -   روزانه  3186

زيسهندتبر يدانشگاه صنعت )ستميس(مخابرات  4  -    روزانه 3187
فيشر يدانشگاه صنعت )ستميس(مخابرات  9  -    روزانه 3188
رازيش يدانشگاه صنعت )ستميس(مخابرات  2  -    روزانه 3189
مالك اشتر يدانشگاه صنعت )ستميس(مخابرات  5  -  محل تحصيل تهران- پژوهش محور وهيش  روزانه 3190
دانشگاه علم و صنعت ايران )ستميس(مخابرات  4  -    روزانه 3191

دانشگاه علم و صنعت ايران )ستميس(مخابرات  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3192
مشهد يدانشگاه فردوس )ستميس(مخابرات  3  -    روزانه 3193
زديدانشگاه  )ستميس(مخابرات  11  -    روزانه 3194

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها )ستميس(مخابرات  2  - پژوهش محور  روزانه 3195
دانشگاه تهران )ستميس(مخابرات  1  -    شبانه 3196
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س )ستميس(مخابرات  1  -    شبانه 3197
رازيدانشگاه ش )ستميس(مخابرات  2  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3198

اصفهان يدانشگاه صنعت )ستميس(مخابرات  5  -  مخابرات بدون گرايش  شبانه 3199
ريركبيام يدانشگاه صنعت )ستميس(مخابرات  2  -    شبانه 3200

مخابرات شيبرق گرا يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
ـ  شـان يا يتخصص نهيزم " ستميس". شوند  يم رشيپذ هـا و يباشـد و در گـواه   يم

  .نخواهد شد  ديق شانيا يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  )ستميس(مخابرات  1  -   شبانه  3201

مشهد يدانشگاه فردوس )ستميس(مخابرات  2  -    شبانه 3202
    ـ مجموعه مهندسي برق2304  

يپژوهشكده برق وابسته به جهاددانشگاه قدرت  3  -  فقط مرد- شيوه پژوهش محور  روزانه 3203
دانشگاه اصفهان قدرت  6  -    روزانه 3204
همدان-نايس يدانشگاه بوعل قدرت  2  -    روزانه 3205

رجنديدانشگاه ب قدرت  2  -  قدرت كيالكترون  روزانه 3206
رجنديدانشگاه ب قدرت  7  - ستميس شيگرا  روزانه 3207
زيدانشگاه تبر قدرت  2  -  ويو درانيماش نهيزم  روزانه 3208
زيدانشگاه تبر قدرت  7  -  قدرت كيو الكترون ستميس  روزانه 3209

مدرس تيدانشگاه ترب قدرت  8  -  قدرت يستمهايقدرت و س كيالكترون يشهايگرا  روزانه 3210
دانشگاه تهران قدرت  6  11    روزانه 3211

دانشگاه تهران قدرت  2  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3212
دانشگاه سمنان قدرت  11  -    روزانه 3213

دانشگاه شاهد قدرت  8  -  قدرتهاي  ستميوس يكيالكترهاي  نيماشهاي  شيدفترچه باگرايدرانتها طيشرا  روزانه 3214
شاهروددانشگاه  قدرت  6  -    روزانه 3215
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 35صفحه 

    ـ مجموعه مهندسي برق2304ادامه كدرشته امتحاني  
دانشگاه شهركرد قدرت  3  -    روزانه 3216

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  قدرت  5  -  در زمينه سيستم و الكترونيك قدرت  روزانه 3217
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  قدرت  1  -  در زمينه سيستم و حفاظت  روزانه 3218
تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  قدرت  1  -  در زمينه ماشين و درايو  روزانه 3219

دباهنركرمانيدانشگاه شه قدرت  2  -    روزانه 3220
يدبهشتيدانشگاه شه قدرت  2  -    روزانه 3221
اهواز دچمرانيدانشگاه شه قدرت  6  -    روزانه 3222
رازيدانشگاه ش قدرت  2  -    روزانه 3223
تهران-دعباسپوريدانشگاه صنعت اب وبرق شه قدرت  14  -    روزانه 3224
اصفهان يدانشگاه صنعت قدرت  5  -    روزانه 3225
ريركبيام يدانشگاه صنعت قدرت  9  -    روزانه 3226

ـ  رشيبرق پذ يگسترش، دانشجو در رشته مهندس يبراساس مجوز شورا شـود و در يم
بابل يدانشگاه صنعت  قدرت  3  -  .گردديبرق درج م يتنها عنوان مهندس ان،يدانشجو يليو فارغ التحص يليتحصهاي  يگواه   روزانه  3227

ـ  رشيبـرق پـذ   يگسترش در رشته مهندسـ  يبا توجه به مجوز شورا انيدانشجو يم
و مـدارك فـارغ هـا  يگـواه  هيدر كل.باشد  يم شانيا يتخصص نهيشوند و قدرت زم

  .خواهد شد  ديبرق ق يصرفاً عنوان مهندس يليالتحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  قدرت  9  -   روزانه  3228

زيسهندتبر يدانشگاه صنعت قدرت  4  -    روزانه 3229
فيشر يدانشگاه صنعت قدرت  5  -    روزانه 3230
رازيش يدانشگاه صنعت قدرت  2  -    روزانه 3231
مالك اشتر يدانشگاه صنعت قدرت  3  -  محل تحصيل تهران- پژوهش محور وهيش  روزانه 3232
دانشگاه علم و صنعت ايران قدرت  11  -    روزانه 3233

دانشگاه علم و صنعت ايران قدرت  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3234
مشهد يدانشگاه فردوس قدرت  3  -    روزانه 3235
دانشگاه كاشان قدرت  8  -    روزانه 3236
خرم اباد- دانشگاه لرستان  قدرت  5  -    روزانه 3237
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب قدرت  3  -    روزانه 3238

ماهان در كرمـان تيسا-دوره در مركز  يمحل برگزار-شيوه پژوهش محور
وعلومشرفتهيپ يعلوم وتكنولوژ يالملل نيمركزب  قدرت  2  -  .باشد يم

كرمان-يطيمح   روزانه  3239

دانشگاه تهران قدرت  3  -    شبانه 3240
دانشگاه شاهرود قدرت  2  -    شبانه 3241
رازيدانشگاه ش قدرت  2  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3242
اصفهان يدانشگاه صنعت قدرت  2  -    شبانه 3243
ريركبيام يدانشگاه صنعت قدرت  6  -    شبانه 3244

رشيبرق پـذ  يگسترش در رشته مهندس يبا توجه به مجوز شورا انيدانشجو
ـ  شـان يا يتخصصـ  نهيشوند و قدرت زم يم ـ در كل.باشـد   يم هـا و يگـواه  هي

  .خواهد شد  ديبرق ق يصرفاً عنوان مهندس يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  قدرت  3  -   شبانه  3245

مشهد يدانشگاه فردوس قدرت  2  -    شبانه 3246
رازيدانشگاه ش قدرت  1  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 3247

    ـ مجموعه مهندسي برق2305  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل كنترل  1  -    روزانه 3248
رجنديدانشگاه ب كنترل  2  -    روزانه 3249
زيدانشگاه تبر كنترل  4  -    روزانه 3250
مدرس تيدانشگاه ترب كنترل  3  -    روزانه 3251
دانشگاه تهران كنترل  3  -    روزانه 3252
دانشگاه سمنان كنترل  2  -    روزانه 3253
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س كنترل  2  -    روزانه 3254
دانشگاه شاهرود كنترل  4  -    روزانه 3255
دباهنركرمانيدانشگاه شه كنترل  2  -    روزانه 3256
رازيدانشگاه ش كنترل  3  -    روزانه 3257
تهران-دعباسپوريدانشگاه صنعت اب وبرق شه كنترل  7  -    روزانه 3258
اصفهان يدانشگاه صنعت كنترل  7  -    روزانه 3259
ريركبيام يدانشگاه صنعت كنترل  9  -    روزانه 3260

ـ  رشيبرق پذ يگسترش، دانشجو در رشته مهندس يبراساس مجوز شورا شـود و در يم
بابل يدانشگاه صنعت  كنترل  3  -  .گردديبرق درج م يتنها عنوان مهندس ان،يدانشجو يليو فارغ التحص يليتحصهاي  يگواه   روزانه  3261

يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت كنترل  4  -    روزانه 3262
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت كنترل  3  -    روزانه 3263
فيشر يدانشگاه صنعت كنترل  2  -    روزانه 3264
مالك اشتر يدانشگاه صنعت كنترل  5  -  محل تحصيل تهران- پژوهش محور وهيش  روزانه 3265
دانشگاه علم و صنعت ايران كنترل  4  -    روزانه 3266

دانشگاه علم و صنعت ايران كنترل  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3267
مشهد يدانشگاه فردوس كنترل  3  -    روزانه 3268

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها كنترل  1  - پژوهش محور  روزانه 3269
دانشگاه تهران كنترل  1  -    شبانه 3270
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س كنترل  1  -    شبانه 3271
دانشگاه شاهرود كنترل  1  -    شبانه 3272
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    ـ مجموعه مهندسي برق2305ادامه كدرشته امتحاني  
اصفهان يدانشگاه صنعت كنترل  2  -    شبانه 3273
ريركبيام يدانشگاه صنعت كنترل  6  -    شبانه 3274
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت كنترل  3  -    شبانه 3275
مشهد يدانشگاه فردوس كنترل  2  -    شبانه 3276

رازيدانشگاه ش كنترل  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 3277
    ـ مجموعه مهندسي برق2306  

دانشگاه تهران كيورباتنيهوش ماش  2  -  ماشين ورباتيكزمينه - عنوان رشته مهندسي برق   روزانه 3278
دانشگاه تهران كيورباتنيهوش ماش  1  -  زمينه هوش ماشين ورباتيك - عنوان دقيق مهندسي برق-   شبانه 3279
    ـ مجموعه مهندسي عمران2307  
هيدانشگاه اروم سازه  3  -    روزانه 3280
همدان-نايس يدانشگاه بوعل سازه  2  -    روزانه 3281
زيدانشگاه تبر سازه  10  -    روزانه 3282

تهران ييدرجايرشهيدب تيدانشگاه ترب سازه  4  - وزارت آموزش وپرورش مي باشد يمانياپي يرسم انيدر شرايط برابر اولويت بافرهنگ  روزانه 3283
مدرس تيدانشگاه ترب سازه  4  -    روزانه 3284
دانشگاه تهران سازه  3  -    روزانه 3285
دانشگاه سمنان سازه  5  -    روزانه 3286
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س سازه  8  -    روزانه 3287

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س سازه  2  -  دفترچه يدرانتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3288
دانشگاه شاهرود سازه  3  -    روزانه 3289
دباهنركرمانيدانشگاه شه سازه  5  -    روزانه 3290
رازيدانشگاه ش سازه  4  -    روزانه 3291
اصفهان يدانشگاه صنعت سازه  2  -    روزانه 3292
ريركبيام يدانشگاه صنعت سازه  2  -    روزانه 3293
بابل يدانشگاه صنعت سازه  5  -    روزانه 3294

سازه ". شوند  يم رشيعمران پذ يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  سازه  8  -  .نخواهد شد  ديق يليمدارك فارغ التحصها و  يباشد و در گواه يم شانيايتخصص نهيزم "   روزانه  3295
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت سازه  2  -    روزانه 3296
فيشر يدانشگاه صنعت سازه  9  -    روزانه 3297
دانشگاه علم و صنعت ايران سازه  4  -    روزانه 3298

ارائه در دانشكده - با ضرائب سازه  -  يليرهاي  خط و سازه - راه آهن  يعنوان رشته مهندس
دانشگاه علم و صنعت ايران  سازه  2  -  يليرهاي  خط و سازه - راه آهن  يمهندس يليمدرك فارغ التحص - راه آهن يمهندس   روزانه  3299

دانشگاه علم و صنعت ايران سازه  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3300
مشهد يدانشگاه فردوس سازه  5  -    روزانه 3301

دانشگاه قم سازه  5  -  عمران- عمران يعنوان رشته مهندس  روزانه 3302
دانشگاه كردستان سازه  4  -    روزانه 3303
رشت- النيدانشگاه گ سازه  9  -    روزانه 3304
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب سازه  3  -    روزانه 3305
ريدانشگاه مال سازه  2  -    روزانه 3306
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  سازه  5  -    روزانه 3307
دانشگاه تهران سازه  1  -    شبانه 3308
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س سازه  2  -    شبانه 3309
دانشگاه شاهرود سازه  1  -    شبانه 3310
دباهنركرمانيدانشگاه شه سازه  2  -    شبانه 3311
اصفهان يصنعتدانشگاه  سازه  1  -    شبانه 3312

سازه ". شوند  يم رشيعمران پذ يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  سازه  3  -  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يباشد و در گواه يم شانيايتخصص نهيزم "   شبانه  3313
مشهد يدانشگاه فردوس سازه  3  -    شبانه 3314
    ـ مجموعه مهندسي عمران2308  

رعامليپدافند غو يعيطب يبحرانها يپژوهشكده مهندس  زلزله يمهندس  3  -  شيوه پژوهش محور
شاخص پژوه   روزانه  3315

زلزلهيومهندسيزلزله شناس يالملل نيپژوهشگاه ب زلزلهيمهندس  5  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 3316
زلزلهيومهندسيزلزله شناس يالملل نيپژوهشگاه ب زلزلهيمهندس  7  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 3317
زيدانشگاه تبر زلزلهيمهندس  2  -    روزانه 3318
مدرس تيدانشگاه ترب زلزلهيمهندس  3  -    روزانه 3319

مدرس تيدانشگاه ترب زلزلهيمهندس  2  -  دفترچه يدرانتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3320
دانشگاه تهران زلزلهيمهندس  3  -    روزانه 3321
دانشگاه سمنان زلزلهيمهندس  3  -    روزانه 3322
تهران-دعباسپوريدانشگاه صنعت اب وبرق شه زلزلهيمهندس  3  -    روزانه 3323
ريركبيام يدانشگاه صنعت زلزلهيمهندس  2  -    روزانه 3324

زلزله ". شوند  يم رشيعمران پذ يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  زلزله يمهندس  7  -  .نخواهد شد  ديق يليالتحصها و مدارك فارغ  يباشد و در گواه يم شانيايتخصص نهيزم "   روزانه  3325
فيشر يدانشگاه صنعت زلزلهيمهندس  8  -    روزانه 3326
دانشگاه علم و صنعت ايران زلزلهيمهندس  2  -    روزانه 3327
دانشگاه تهران زلزلهيمهندس  1  -    شبانه 3328

زلزله ". شوند  يم رشيعمران پذ يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يشورابا توجه به مجوز
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  زلزله يمهندس  2  -  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يباشد و در گواه يم شانيايتخصص نهيزم "   شبانه  3329



  ها محل جدول كدرشته    1391 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
  

  فني و مهندسيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل – 3جدول شماره 
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كد رشته نام دانشگاه  نام گرايش  نيمسال

  دوره  محل
  اول  دوم

 

 37صفحه 

    مهندسي عمرانـ مجموعه2309  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يپخاك وكيمكان  3  -    روزانه 3330
نيقزو-)ره( ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب يپخاك وكيمكان  4  -    روزانه 3331
زيدانشگاه تبر يپخاك وكيمكان  5  -    روزانه 3332
مدرس تيدانشگاه ترب يپخاك وكيمكان  4  -    روزانه 3333

يدرانتهـا  طيشـرا - دانشـمند  نيوتوسـعه نـو   قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس
مدرس تيدانشگاه ترب  يپ خاك و كيمكان  2  -  دفترچه   روزانه  3334

دانشگاه تهران يپخاك وكيمكان  3  -    روزانه 3335
دانشگاه سمنان يپخاك وكيمكان  1  -    روزانه 3336
دانشگاه شاهرود يپخاك وكيمكان  1  -    روزانه 3337
دباهنركرمانيدانشگاه شه يپخاك وكيمكان  2  -    روزانه 3338
رازيدانشگاه ش يپخاك وكيمكان  3  -    روزانه 3339
ريركبيام يدانشگاه صنعت يپخاك وكيمكان  6  -    روزانه 3340
شود و يم رشيعمران پذ يگسترش، دانشجو در رشته مهندس يمجوز شورااساس بر

عمران درج يتنها عنوان مهندس ان،يدانشجو يليو فارغ التحص يليتحصهاي  يدر گواه
  .گردديم

بابل يدانشگاه صنعت  يپ خاك و كيمكان  4  -   روزانه  3341

ـ  رشيعمران پـذ  يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا يم
ـ  شـان يا يتخصص نهيزم " يخاك و پ كيمكان". شوند  هـا و يباشـد و در گـواه   يم

  .نخواهد شد  ديق يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يپ خاك و كيمكان  7  -   روزانه  3342

فيشر يدانشگاه صنعت يپخاك وكيمكان  3  -    روزانه 3343
دانشگاه علم و صنعت ايران يپخاك وكيمكان  4  -    روزانه 3344

ـ با ضرائب مكان -  يليرهاي  خط و سازه - راه آهن  يعنوان رشته مهندس خـاك و كي
راه آهـن يمهندس يليمدرك فارغ التحص - راه آهن  يارائه در دانشكده مهندس -  يپ
  يليرهاي خط و سازه - 

ايراندانشگاه علم و صنعت   يپ خاك و كيمكان  2  -   روزانه  3345

دانشگاه علم و صنعت ايران يپخاك وكيمكان  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3346
رشت- النيدانشگاه گ يپخاك وكيمكان  2  -    روزانه 3347
دانشگاه تهران يپخاك وكيمكان  1  -    شبانه 3348
دباهنركرمانيدانشگاه شه يپخاك وكيمكان  1  -    شبانه 3349

ـ  رشيعمران پـذ  يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبه مجوز شورا با توجه يم
ـ  شـان يا يتخصص نهيزم " يخاك و پ كيمكان". شوند  هـا و يباشـد و در گـواه   يم

  .نخواهد شد  ديق يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يپ خاك و كيمكان  2  -   شبانه  3350

زيدانشگاه تبر يپخاك وكيمكان  7  -  منطقه آزاد ارس - واقع در شهر جلفا  زيالملل ارس دانشگاه تبر نيب سيپرد  المللبين 3351
    ـ مجموعه مهندسي عمران2310  
زيدانشگاه تبر يكيدروليههايسازه  4  -    روزانه 3352
دانشگاه تهران يكيدروليههايسازه  3  -    روزانه 3353
دانشگاه سمنان يكيدروليههايسازه  1  -    روزانه 3354
دانشگاه شاهرود يكيدروليههايسازه  4  -    روزانه 3355
دباهنركرمانيدانشگاه شه يكيدروليههايسازه  4  -    روزانه 3356
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يكيدروليههايسازه  2  -    روزانه 3357
دانشگاه علم و صنعت ايران يكيدروليههايسازه  2  -    روزانه 3358
دانشگاه تهران يكيدروليههايسازه  1  -    شبانه 3359
دانشگاه شاهرود يكيدروليههايسازه  1  -    شبانه 3360
دباهنركرمانيدانشگاه شه يكيدروليههايسازه  2  -    شبانه 3361

زيدانشگاه تبر يكيدروليههايسازه  7  -  منطقه آزاد ارس - واقع در شهر جلفا  زيالملل ارس دانشگاه تبر نيب سيپرد  المللبين 3362
    ـ مجموعه مهندسي عمران2311  
مدرس تيدانشگاه ترب يراه وترابر  4  -    روزانه 3363

يدرانتهـا  طيشـرا - دانشـمند  نيوتوسـعه نـو   قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس
مدرس تيدانشگاه ترب  يراه وترابر  2  -  دفترچه   روزانه  3364

دانشگاه تهران يراه وترابر  3  -    روزانه 3365
دانشگاه سمنان يراه وترابر  1  -    روزانه 3366

شود و يم رشيعمران پذ يگسترش، دانشجو در رشته مهندس يبر اساس مجوز شورا
عمران درج يتنها عنوان مهندس ان،يدانشجو يليو فارغ التحص يليتحصهاي  يدر گواه

  .گردد يم
بابل يدانشگاه صنعت  يراه وترابر  1  -   روزانه  3367

ـ  رشيعمران پـذ  يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا يم
ها و مدارك فارغ يباشد و در گواه يم شانيا يتخصص نهيزم " يراه و ترابر". شوند 
  .نخواهد شد ديق يليالتحص

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يراه وترابر  5  -   روزانه  3368

فيشر يدانشگاه صنعت يراه وترابر  1  -    روزانه 3369
دانشگاه علم و صنعت ايران يوترابرراه  2  -    روزانه 3370
دانشگاه تهران يراه وترابر  1  -    شبانه 3371

ـ  رشيعمران پـذ  يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا يم
ها و مدارك فارغ يباشد و در گواه يم شانيا يتخصص نهيزم " يراه و ترابر". شوند 
  .نخواهد شد ديق يليالتحص

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يراه وترابر  1  -   شبانه  3372

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يراه وترابر  3  -    پيام نور 3373
    ـ مجموعه مهندسي عمران2312  
زيدانشگاه تبر ييايدرهايسازه  1  -    روزانه 3374
دانشگاه تهران ييايدرهايسازه  3  -    روزانه 3375
دانشگاه علم و صنعت ايران ييايدرهايسازه  1  -    روزانه 3376

يشناس انوسياق يموسسه مل ييايدرهايسازه  3  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3377
دانشگاه تهران ييايدرهايسازه  1  -    شبانه 3378
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    ـ مجموعه مهندسي عمران2313  
زيدانشگاه تبر آبيمهندس  3  -    روزانه 3379
مدرس تيدانشگاه ترب آبيمهندس  3  -    روزانه 3380
دانشگاه تهران آبيمهندس  3  -    روزانه 3381
اهواز دچمرانيدانشگاه شه آبيمهندس  5  -    روزانه 3382
رازيدانشگاه ش آبيمهندس  3  -    روزانه 3383
تهران-دعباسپوريدانشگاه صنعت اب وبرق شه آبيمهندس  5  -    روزانه 3384
اصفهان يدانشگاه صنعت آبيمهندس  2  -    روزانه 3385
ريركبيام يدانشگاه صنعت آبيمهندس  4  -    روزانه 3386

 يمهندس"شوند  يم رشيعمران پذ يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  آب يمهندس  2  -  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يباشد و در گواه يم شانيا يتخصص نهيزم "آب    روزانه  3387

فيشر يدانشگاه صنعت آبيمهندس  5  -    روزانه 3388
دانشگاه علم و صنعت ايران آبيمهندس  2  -    روزانه 3389
دانشگاه تهران آبيمهندس  1  -    شبانه 3390
اصفهان يدانشگاه صنعت آبيمهندس  1  -    شبانه 3391

 يمهندس"شوند  يم رشيعمران پذ يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  آب يمهندس  1  -  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يباشد و در گواه يم شانيا يتخصص نهيزم "آب    شبانه  3392

    ـ مجموعه مهندسي عمران2314  
مدرس تيدانشگاه ترب نقلحمل ويزيبرنامه ر  3  -    روزانه 3393
فيشر يدانشگاه صنعت نقلحمل ويزيبرنامه ر  2  -    روزانه 3394
دانشگاه علم و صنعت ايران نقلحمل ويزيبرنامه ر  2  -    روزانه 3395
    ـ مجموعه مهندسي عمران2315  

دانشگاه تهران ساختتيريمد  3  -  عنوان رشته مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت  روزانه 3396
دانشگاه سمنان ساختتيريمد  1  -    روزانه 3397
ريركبيام يدانشگاه صنعت ساختتيريمد  3  -    روزانه 3398

ريركبيام يدانشگاه صنعت ساختتيريمد  5  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3399
دانشگاه علم و صنعت ايران ساختتيريمد  1  -    روزانه 3400
دانشگاه تهران ساختتيريمد  1  -  عنوان رشته مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت   شبانه 3401

    ـ مجموعه مهندسي عمران2316  
مدرس تيدانشگاه ترب ستيزطيمح  4  -    روزانه 3402
دانشگاه تهران ستيزطيمح  3  -    روزانه 3403
رازيدانشگاه ش ستيزطيمح  3  -    روزانه 3404

ـاي     ـواهي ه ـود ودر گ براساس مجوز دفترگسترش دانشجو در رشته مهندسي عمران پذيرش ميش
بابل يدانشگاه صنعت  ستيز طيمح  1  -  تحصيلي و فارغ التحصيلي دانشجويان تنها عنوان مهندسي عمران درج ميگردد   روزانه  3405

 طيمح". شوند  يم رشيعمران پذ يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  ستيز طيمح  3  -  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يباشد و در گواه يم شانيا يتخصصنهيزم " ستيز   روزانه  3406
دانشگاه علم و صنعت ايران ستيزطيمح  1  -    روزانه 3407

يشناس انوسياق يموسسه مل ستيزطيمح  1  - پژوهش محور  روزانه 3408
دانشگاه تهران ستيزطيمح  1  -    شبانه 3409

 طيمح". شوند  يم رشيعمران پذ يدر رشته مهندس انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  ستيز طيمح  1  -  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يباشد و در گواه يم شانيا يتخصصنهيزم " ستيز   شبانه  3410
    نقشه برداري-ـ مهندسي عمران2317  
دانشگاه تهران يژئودز  3  -    روزانه 3411

ينقشه بردار - عمران  يدر رشته مهندس انيگسترش متقاض يبا توجه به مجوز شورا
ها و يباشد و در گواه يم انيدانشجو يتخصص نهيزم " يژئودز". شوند  يم رشيپذ

  .نخواهد شد  ديق يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يژئودز  2  -   روزانه  3412

دانشگاه تهران يژئودز  1  -    شبانه 3413
ينقشه بردار - عمران  يدر رشته مهندس انيگسترش متقاض يبا توجه به مجوز شورا

ها و يباشد و در گواه يم انيدانشجو يتخصص نهيزم " يژئودز". شوند  يم رشيپذ
  .نخواهد شد  ديق يليمدارك فارغ التحص

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يژئودز  1  -   شبانه  3414

    نقشه برداري-ـ مهندسي عمران2318  
دانشگاه تهران يفتوگرامتر  3  -    روزانه 3415

دانشگاه تهران يفتوگرامتر  2  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3416
ينقشه بردار - عمران  يدر رشته مهندس انيگسترش متقاض يبا توجه به مجوز شورا

ـ  انيدانشـجو  يتخصصـ  نـه يزم " يفتـوگرامتر ". شوند  يم رشيپذ باشـد و در يم
  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يگواه

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يفتوگرامتر  5  -   روزانه  3417

دانشگاه تهران يفتوگرامتر  1  -    شبانه 3418
ينقشه بردار - عمران  يدر رشته مهندس انيگسترش متقاض يبا توجه به مجوز شورا

ـ  انيدانشـجو  يتخصصـ  نـه يزم " يفتـوگرامتر ". شوند  يم رشيپذ باشـد و در يم
  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يگواه

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يفتوگرامتر  1  -   شبانه  3419

    نقشه برداري-ـ مهندسي عمران2319  
دانشگاه تهران سنجش ازدور  3  -    روزانه 3420

نقشـه - عمـران   يدر رشـته مهندسـ   انيگسـترش دانشـجو   يبا توجه به مجوز شورا
باشـد و در يم شانيا يتخصص نهيزم "سنجش از دور ". شوند  يم رشيپذ يبردار
  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يگواه

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  سنجش ازدور  7  -   روزانه  3421

يشناس انوسياق يموسسه مل سنجش ازدور  1  - پژوهش محور  روزانه 3422
دانشگاه تهران سنجش ازدور  1  -    شبانه 3423

نقشـه - عمـران   يدر رشـته مهندسـ   انيگسـترش دانشـجو   يبا توجه به مجوز شورا
باشـد و در يم شانيا يتخصص نهيزم "سنجش از دور ". شوند  يم رشيپذ يبردار
  .نخواهد شد  ديق يليها و مدارك فارغ التحص يگواه

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  سنجش ازدور  1  -   شبانه  3424
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    نقشه برداري-ـ مهندسي عمران2320  
دانشگاه تهران (GIS)يياياطالعات جغرافستميس  3  -    روزانه 3425

نقشـه - عمـران   يدر رشـته مهندسـ   انيگسـترش دانشـجو   يبا توجه به مجوز شورا
ها و يباشد و در گواه يم شانيا يتخصص نهيزم " GIS ". شوند  يم رشيپذ يبردار

  .نخواهد شد  ديق يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  )GIS(يياياطالعات جغراف ستميس  6  -   روزانه  3426

مالك اشتر يدانشگاه صنعت )GIS(يياياطالعات جغرافستميس  3  -  پژوهش محور وهيش- محل تحصيل تهران - فقط مرد  روزانه 3427
دانشگاه تهران )GIS(يياياطالعات جغرافستميس  1  -    شبانه 3428

نقشـه - عمـران   يدر رشـته مهندسـ   انيگسـترش دانشـجو   يمجوز شورا با توجه به
ها و يباشد و در گواه يم شانيا يتخصص نهيزم " GIS ". شوند  يم رشيپذ يبردار

  .نخواهد شد  ديق يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  )GIS(يياياطالعات جغراف ستميس  2  -   شبانه  3429

    ـ مجموعه مهندسي مكانيك2321  
يوابسته به جهاددانشگاه يپژوهشكده توسعه تكنولوژ ديوتولساخت  1  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 3430
رجنديدانشگاه ب ديساخت وتول  4  -    روزانه 3431
زيدانشگاه تبر ديساخت وتول  7  -    روزانه 3432
مدرس تيدانشگاه ترب ديساخت وتول  8  -    روزانه 3433
دانشگاه تهران ديساخت وتول  3  -    روزانه 3434

دانشگاه تهران ديساخت وتول  2  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3435
اصفهان يدانشگاه صنعت ديساخت وتول  1  -    روزانه 3436
بابل يدانشگاه صنعت ديساخت وتول  2  -    روزانه 3437

ـ مكان يدر رشته مهندسـ  انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا رفتـه يپذ كي
هـا و يدر گـواه . باشـد   يم انيدانشجو يتخصص نهيزم ديخواهند شد و ساخت و تول

  .خواهد شد  ديق كيمكان يصرفاٌ عنوان مهندس شانيا يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  ديساخت وتول  5  -   روزانه  3438

ياسـتانداردها  نيدر تدو يداشتن سابقه استانداردساز - هياخذ شهر-پژوهش محور 
پژوهشگاه استاندارد  ديساخت وتول  1  -  يالملل نيب ايو  يمل   شبانه  3439
دانشگاه تهران ديساخت وتول  2  -    شبانه 3440
اصفهان يدانشگاه صنعت ديساخت وتول  1  -    شبانه 3441

ـ مكان يدر رشته مهندسـ  انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا رفتـه يپذ كي
هـا و يدر گـواه . باشـد   يم انيدانشجو يتخصص نهيزم ديخواهند شد و ساخت و تول

  .خواهد شد  ديق كيمكان يصرفاٌ عنوان مهندس شانيا يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  ديساخت وتول  1  -   شبانه  3442

    ـ مجموعه مهندسي مكانيك2322  
يوابسته به جهاددانشگاه يپژوهشكده توسعه تكنولوژ )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  1  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 3443
همدان-نايس يدانشگاه بوعل )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  2  -  )زمينه ديناميك جامدات(عنوان رشته مهندسي مكانيك طراحي كاربردي   روزانه 3444

رجنديدانشگاه ب )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  7  -  )زمينه ديناميك جامدات (كاربرديطراحي - عنوان رشته مهندسي مكانيك   روزانه 3445
زيدانشگاه تبر )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  4  -  )زمينه ديناميك جامدات (طراحي كاربردي - عنوان رشته مهندسي مكانيك   روزانه 3446

مدرس تيدانشگاه ترب )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  9  -  يكاربرد يطراح - كيمكان يعنوان رشته مهندس  روزانه 3447
دانشگاه تهران )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  6  -  رشته مهندسي طراحي كاربردي  روزانه 3448

دانشگاه تهران )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  2  -  عنوان رشته و گرايش نانو فناوري گرايش مهندسي مكانيك  روزانه 3449
ادمستضعفانيبن هيبورس- عنوان رشته و گرايش نانو فناوري گرايش مهندسي مكانيك 

دانشگاه تهران  )جامدات كيناميد(يكاربرد يطراح  2  -  دفترچه يدر انتها طيشرا - دانشمند نيوتوسعه نوقيموسسه تحق و   روزانه  3450
كرمانشاه يدانشگاه راز )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  1  -    روزانه 3451

دانشگاه زنجان )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  7  -  ارتعاشات/ كيناميد/تنش  ليتحل: زمينه هاي  روزانه 3452
دانشگاه سمنان )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  2  -    روزانه 3453
دانشگاه شاهرود )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  3  -    روزانه 3454
رازيدانشگاه ش )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  3  -    روزانه 3455
تهران-دعباسپوريدانشگاه صنعت اب وبرق شه )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  1  -    روزانه 3456

اصفهان يدانشگاه صنعت )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  3  -  طراحي كاربردي بدون گرايش   روزانه 3457
ريركبيام يدانشگاه صنعت )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  12  -  بدون گرايش رشته مهندسي مكانيك  روزانه 3458
بابل يدانشگاه صنعت )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  1  -  .گردد يم ليو فارغ التحص رشيپذ يكاربرد يطراح- كيمكان يدانشجو با عنوان رشته مهندس  روزانه 3459
ـ مكان يدر رشته مهندسـ  انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا رشيپـذ  كي

ـ  "يكاربرد يطراح" شانيا يتخصص نهيخواهند شد و زم هـا و يدر گـواه . باشـد  يم
  .خواهد شد  ديق كيمكان يصرفاً عنوان مهندس انيدانشجو يليمدارك فارغ التحص

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  )جامدات كيناميد(يكاربرد يطراح  5  -   روزانه  3460

زيسهندتبر يدانشگاه صنعت )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  1  -    روزانه 3461
فيشر يدانشگاه صنعت )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  6  -    روزانه 3462

دانشگاه علم و صنعت ايران )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  7  -  جامداتكيزمينه مكان  روزانه 3463
دانشگاه علم و صنعت ايران )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  2  -  زمينه مكانيك جامدات - محورشيوه پژوهش  روزانه 3464

مشهد يدانشگاه فردوس )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  6  -    روزانه 3465
كاشاندانشگاه  )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  9  -  گرايش طراحي كاربردي - عنوان رشته مهندسي مكانيك   روزانه 3466
رشت- النيدانشگاه گ )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  8  -  ميباشد) ديناميك جامدات(طراحي كاربردي زمينه  شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا  روزانه 3467

زديدانشگاه  )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  4  -  ) ديناميك جامدات(طراحي كاربردي زمينه شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا  روزانه 3468
پژوهشگاه استاندارد )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  1  - يالملل نيب ايو  يمل ياستانداردها نيدر تدو يداشتن سابقه استانداردساز -  هياخذ شهر- پژوهش محور  شبانه 3469

دانشگاه تهران )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  3  -  عنوان رشته مهندسي مكانيك طراحي كاربردي  شبانه 3470
دانشگاه تهران )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  1  -  عنوان رشته و گرايش نانو فناوري گرايش مهندسي مكانيك  شبانه 3471

دانشگاه شاهرود )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  1  -    شبانه 3472
اصفهان يدانشگاه صنعت )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  1  -  طراحي كاربردي بدون گرايش   شبانه 3473

ريركبيام يدانشگاه صنعت )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  12  -  رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش  شبانه 3474
ـ مكان يدر رشته مهندسـ  انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا رشيپـذ  كي

هـا و يدر گـواه . باشـد   يم "يكاربرد يطراح" شانيا يتخصص نهيخواهند شد و زم
  .خواهد شد  ديق كيمكان يصرفاً عنوان مهندس انيدانشجو يليمدارك فارغ التحص

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  )جامدات كيناميد(يكاربرد يطراح  1  -   شبانه  3475

مشهد يدانشگاه فردوس )جامداتكيناميد(يكاربرديطراح  4  -    شبانه 3476
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    ـ مجموعه مهندسي مكانيك2323  
)كنترل وارتعاشات- زمينه ديناميك (طراحي كاربردي - عنوان رشته مهندسي مكانيك همدان-نايس يدانشگاه بوعل )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  1  -  روزانه 3477

زيدانشگاه تبر )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  4  - )كنترل وارتعاشات - زمينه ديناميك (طراحي كاربردي شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا   روزانه 3478
كنتـرل- ديناميـك  :طراحـي كـاربردي زمينـه هـاي     - عنوان رشته مهندسي مكانيك 

دانشگاه سمنان  )ارتعاشات كنترل و-  كيناميد(يكاربرد يطراح  2  -  وارتعاشات ميباشد    روزانه  3479
كنترل- ديناميك :طراحي كاربردي زمينه هاي شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا

دباهنركرمانيدانشگاه شه  )ارتعاشات كنترل و-  كيناميد(يكاربرد يطراح  1  -  وارتعاشات ميباشد   روزانه  3480
اهواز دچمرانيدانشگاه شه )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  5  -  يو كاربرديزمينه طراح  روزانه 3481

تهران-دعباسپوريدانشگاه صنعت اب وبرق شه )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  3  -    روزانه 3482
بابل يدانشگاه صنعت )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  5  - .گردد يم ليو فارغ التحص رشيپذ يكاربرد يطراح- كيمكان يدانشجو با عنوان رشته مهندس  روزانه 3483

ـ مكان يدر رشته مهندسـ  انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا رشيپـذ  كي
هـا و يدر گـواه . باشـد   يم "يكاربرد يطراح" شانيا يتخصص نهيخواهند شد و زم

  .خواهد شد  ديق كيمكان يصرفاً عنوان مهندس انيدانشجو يليمدارك فارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  )ارتعاشات كنترل و-  كيناميد(يكاربرد يطراح  8  -   روزانه  3484

فيشر يدانشگاه صنعت )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  8  -    روزانه 3485
دانشگاه علم و صنعت ايران )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  15  -  ) كنترل وارتعاشات- ديناميك :(طراحي كاربردي زمينه هاي شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا  روزانه 3486

دانشگاه علم و صنعت ايران )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  2  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3487
كنترل- ديناميك :(طراحي كاربردي زمينه هاي شيمكانيك گراعنوان رشته مهندسي 

رشت- النيدانشگاه گ  )ارتعاشات كنترل و-  كيناميد(يكاربرد يطراح  5  -  ميباشد) وارتعاشات   روزانه  3488
زديدانشگاه  )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  5  -  )كنترل وارتعاشات- ديناميك (طراحي كاربردي شيعنوان رشته مهندسي مكانيك گرا  روزانه 3489

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها )ارتعاشاتكنترل و- كيناميد(يكاربرديطراح  2  - پژوهش محور  روزانه 3490
ـ مكان يدر رشته مهندسـ  انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا رشيپـذ  كي

هـا و يدر گـواه . باشـد   يم "يكاربرد يطراح" شانيا يتخصص نهيخواهند شد و زم
  .خواهد شد  ديق كيمكان يصرفاً عنوان مهندس انيدانشجو يليمدارك فارغ التحص

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  )ارتعاشات كنترل و-  كيناميد(يكاربرد يطراح  2  -   شبانه  3491

    ـ مجموعه مهندسي مكانيك2324  
هيدانشگاه اروم يانرژليتبد  3  -    روزانه 3492
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يانرژليتبد  3  -    روزانه 3493
زيدانشگاه تبر يانرژليتبد  7  -    روزانه 3494
مدرس تيدانشگاه ترب يانرژليتبد  9  -    روزانه 3495
دانشگاه تهران يانرژليتبد  5  -    روزانه 3496

دانشگاه تهران يانرژليتبد  3  -  عنوان رشته مهندسي مكانيك زمينه ماشينهاي آبي  روزانه 3497
دانشگاه سمنان يانرژليتبد  3  -    روزانه 3498
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يانرژليتبد  8  -    روزانه 3499
شاهروددانشگاه  يانرژليتبد  3  -    روزانه 3500
دانشگاه شهركرد يانرژليتبد  3  -    روزانه 3501
دباهنركرمانيدانشگاه شه يانرژليتبد  6  -    روزانه 3502
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يانرژليتبد  5  -    روزانه 3503
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يانرژليتبد  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيرسبو  روزانه 3504
رازيدانشگاه ش يانرژليتبد  10  -    روزانه 3505
تهران-دعباسپوريدانشگاه صنعت اب وبرق شه يانرژليتبد  5  -    روزانه 3506
هياروم يدانشگاه صنعت يانرژليتبد  2  -    روزانه 3507
اصفهان يدانشگاه صنعت يانرژليتبد  3  -    روزانه 3508
بابل يدانشگاه صنعت يانرژليتبد  10  -    روزانه 3509

ـ مكان يدر رشته مهندسـ  انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا رشيپـذ  كي
ها و مدارك يدر گواه. باشد  يم "يانرژ ليتبد" شانيا يتخصص نهيخواهند شد و زم

  .خواهد شد  ديق كيمكان يصرفاً عنوان مهندس انيدانشجويليفارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يانرژ ليتبد  12  -   روزانه  3510

زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يانرژليتبد  1  -    روزانه 3511
فيشر يدانشگاه صنعت يانرژليتبد  11  -    روزانه 3512
دانشگاه علم و صنعت ايران يانرژليتبد  11  -    روزانه 3513

دانشگاه علم و صنعت ايران يانرژليتبد  2  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3514
مشهد يدانشگاه فردوس يانرژليتبد  7  -    روزانه 3515
دانشگاه كاشان يانرژليتبد  7  -    روزانه 3516
رشت- النيدانشگاه گ يانرژليتبد  7  -    روزانه 3517
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يانرژليتبد  4  -    روزانه 3518
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  يانرژليتبد  5  -    روزانه 3519
زديدانشگاه  يانرژليتبد  5  -    روزانه 3520

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها يانرژليتبد  2  - پژوهش محور  روزانه 3521

.باشد يماهان در كرمان م تيسا- دوره در مركز يمحل برگزار- شيوه پژوهش محور وعلومشرفتهيپ يعلوم وتكنولوژ يالملل نيمركزب  يانرژ ليتبد  2  -
كرمان-يطيمح   روزانه  3522

دانشگاه تهران يانرژليتبد  2  -    شبانه 3523
دانشگاه تهران يانرژليتبد  1  -  عنوان رشته مهندسي مكانيك زمينه ماشينهاي آبي  شبانه 3524

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يانرژليتبد  2  -    شبانه 3525
دانشگاه شاهرود يانرژليتبد  1  -    شبانه 3526
رازيدانشگاه ش يانرژليتبد  4  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3527
اصفهان يدانشگاه صنعت يانرژليتبد  1  -    شبانه 3528

ـ مكان يدر رشته مهندسـ  انيگسترش دانشجو يبا توجه به مجوز شورا رشيپـذ  كي
ها و مدارك يدر گواه. باشد  يم "يانرژ ليتبد" شانيا يتخصص نهيخواهند شد و زم

  .خواهد شد  ديق كيمكان يصرفاً عنوان مهندس انيدانشجويليفارغ التحص
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يانرژ ليتبد  3  -   شبانه  3529

مشهد يدانشگاه فردوس يانرژليتبد  4  -    شبانه 3530
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    مجموعه مهندسي مكانيكـ2325  
دانشگاه علم و صنعت ايران ترمز وفرمان- قيتعليستمهايس- خودرويمهندس  1  -   خودرو يمهندس يليمدرك فارغ التحص - خودرو  يارائه در دانشكده مهندس  روزانه 3531

دانشگاه علم و صنعت ايران ترمز وفرمان- قيتعليستمهايس- خودرويمهندس  1  -  خودرو  يمهندس يليمدرك فارغ التحص - خودرو  يمهندسارائه در دانشكده  شبانه 3532
    ـ مجموعه مهندسي مكانيك2326  
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت محركهيقوا-خودرويمهندس  1  -    روزانه 3533

دانشگاه علم و صنعت ايران محركهيقوا-خودرويمهندس  2  -  خودرو يمهندس يليمدرك فارغ التحص - خودرو  يارائه در دانشكده مهندس  روزانه 3534
پژوهشگاه استاندارد محركهيقوا-خودرويمهندس  1  -  يالملل نيب ايو  يمل ياستانداردها نيدر تدو يداشتن سابقه استانداردساز - هياخذ شهر- پژوهش محور  شبانه 3535

دانشگاه علم و صنعت ايران محركهيقوا-خودرويمهندس  1  -  خودرو  يمهندس يليمدرك فارغ التحص - خودرو  يارائه در دانشكده مهندس  شبانه 3536
    ـ مجموعه مهندسي مكانيك2327  

دانشگاه علم و صنعت ايران سازه و بدنه-خودرويمهندس  1  -  خودرو يمهندس يليمدرك فارغ التحص - خودرو  يارائه در دانشكده مهندس  روزانه 3537
دانشگاه علم و صنعت ايران سازه و بدنه-خودرويمهندس  1  -  خودرو  يمهندس يليمدرك فارغ التحص - خودرو  يمهندسارائه در دانشكده  شبانه 3538

    ـ مجموعه مهندسي مكانيك2328  
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت )كيومكانيب(يپزشكيمهندس  2  -  زمينه مهندسي پزشكي كيمكان يعنوان رشته مهندس  روزانه 3539

    ـ مجموعه مهندسي مكانيك2329  
يلير ينهايماش - راه آهن  يمهندس يليمدرك فارغ التحص - راه آهن يارائه در دانشكده مهندس صنعت ايراندانشگاه علم و  )يليرينهايماش(راه آهنيمهندس  4  -  روزانه 3540
 ينهايماشـ  - راه آهـن   يمهندسـ  يليمدرك فارغ التحص - راه آهن يارائه در دانشكده مهندس

دانشگاه علم و صنعت ايران  )يلير ينهايماش(راه آهن يمهندس  1  - دفترچه يدرانتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس- يلير   روزانه  3541
   ـ مهندسي دريا2330  
ريركبيام يدانشگاه صنعت ايدريمهندس  2  -    روزانه 3542

ريركبيام يدانشگاه صنعت ايدريمهندس  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3543
فيشر يدانشگاه صنعت ايدريمهندس  2  -    روزانه 3544

مالك اشتر يدانشگاه صنعت ايدريمهندس  5  -  محل تحصيل اصفهان - فقط مرد - شيوه پژوهش محور   روزانه 3545
مالك اشتر يدانشگاه صنعت ايدريمهندس  2  -  محل تحصيل تهران - شيوه پژوهش محور - فقط مرد  روزانه 3546

ريركبيام يدانشگاه صنعت ايدريمهندس  2  -    شبانه 3547
   فضا-ـ مهندسي هوا2331  

پژوهشگاه هوافضا كيناميائرود  4  -  اميركبير وصنعتي شريف:با همكاري دانشگاههاي - شيوه پژوهش محور  روزانه 3548
مدرس تيدانشگاه ترب كيناميائرود  3  -    روزانه 3549

ريركبيام يدانشگاه صنعت كيناميائرود  3  -  .فارغ التحصيل مي شونددانشجويان اين رشته با عنوان كلي مهندسي هوافضا   روزانه 3550
فيشر يدانشگاه صنعت كيناميائرود  2  -    روزانه 3551
مالك اشتر يدانشگاه صنعت كيناميائرود  4  -  محل تحصيل تهران- فقط مرد- پژوهش محور وهيش  روزانه 3552
رازيشدانشگاه  كيناميائرود  4  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3553

ريركبيام يدانشگاه صنعت كيناميائرود  3  -  .دانشجويان اين رشته با عنوان كلي مهندسي هوافضا فارغ التحصيل مي شوند  شبانه 3554
   فضا-ـ مهندسي هوا2332  

ريركبيام يصنعتدانشگاه  )شرانشيپ(يجلوبرندگ  2  -  .با عنوان كلي مهندسي هوافضا فارغ التحصيل مي شوند دانشجويان اين رشته  روزانه 3555
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت )شرانشيپ(يجلوبرندگ  2  -    روزانه 3556
فيشر يدانشگاه صنعت )شرانشيپ(يجلوبرندگ  3  -    روزانه 3557
مالك اشتر يدانشگاه صنعت )شرانشيپ(يجلوبرندگ  4  -  محل تحصيل تهران- فقط مرد- پژوهش محور وهيش  روزانه 3558
   فضا-ـ مهندسي هوا2333  
مدرس تيدانشگاه ترب ييهواهايسازه  3  -    روزانه 3559

ريركبيام يدانشگاه صنعت ييهواهايسازه  2  -  .دانشجويان اين رشته با عنوان كلي مهندسي هوافضا فارغ التحصيل مي شوند  روزانه 3560
فيشر يدانشگاه صنعت ييهواهايسازه  3  -    روزانه 3561
مالك اشتر يصنعتدانشگاه  ييهواهايسازه  3  -  محل تحصيل اصفهان- فقط مرد- پژوهش محور وهيش  روزانه 3562
مالك اشتر يدانشگاه صنعت ييهواهايسازه  3  -  محل تحصيل تهران- فقط مرد- پژوهش محور وهيش  روزانه 3563

ريركبيام يدانشگاه صنعت ييهواهايسازه  1  -  .دانشجويان اين رشته با عنوان كلي مهندسي هوافضا فارغ التحصيل مي شوند  شبانه 3564
   فضا-ـ مهندسي هوا2334  

دانشگاه تهران پروازوكنترل ماهوارهكيمكان  2  -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين- عنوان رشته مهندسي هوا و فضا بدون گرايش  روزانه 3565
ريركبيام يدانشگاه صنعت پروازوكنترل ماهوارهكيمكان  2  -  .رشته با عنوان كلي مهندسي هوافضا فارغ التحصيل مي شونددانشجويان اين  روزانه 3566

يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت پروازوكنترل ماهوارهكيمكان  2  -  پرواز و كنترل كيناميدشيعنوان گرا  روزانه 3567
فيشر يدانشگاه صنعت پروازوكنترل ماهوارهكيمكان  3  -  باشديماهواره م نهيپروازوكنترل زم مكانيك شيفضاگرا- هواعنوان رشته مهندسي   روزانه 3568

- عنـوان رشـته مهندسـي هـوا    - محل تحصـيل تهـران   - پژوهش محورفقط مرد وهيش
مالك اشتر يدانشگاه صنعت  پروازوكنترل ماهواره كيمكان  5  -  مكانيك پروازوكنترل شيفضاگرا   روزانه  3569

دانشگاه تهران پروازوكنترل ماهوارهكيمكان  1  -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين - عنوان رشته مهندسي هواوفضا بدون گرايش   شبانه 3570
ريركبيام يدانشگاه صنعت پروازوكنترل ماهوارهكيمكان  1  -  .دانشجويان اين رشته با عنوان كلي مهندسي هوافضا فارغ التحصيل مي شوند  شبانه 3571

   ـ مهندسي معدن2335  
دانشگاه تهران اكتشاف  3  -  عنوان رشته مهندسي معدن اكتشاف معدن  روزانه 3572

دانشگاه شاهرود اكتشاف  8  -    روزانه 3573
دباهنركرمانيدانشگاه شه اكتشاف  1  -    روزانه 3574
اصفهان يدانشگاه صنعت اكتشاف  5  -    روزانه 3575
ريركبيام يدانشگاه صنعت اكتشاف  3  -    روزانه 3576

ريركبيام يدانشگاه صنعت اكتشاف  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3577
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت اكتشاف  2  -    روزانه 3578
زديدانشگاه  اكتشاف  3  -    روزانه 3579
دانشگاه تهران اكتشاف  1  -  عنوان رشته مهندسي معدن اكتشاف معدن -   شبانه 3580
دانشگاه شاهرود اكتشاف  2  -    شبانه 3581
اصفهان يدانشگاه صنعت اكتشاف  1  -    شبانه 3582
ريركبيام يدانشگاه صنعت اكتشاف  3  -    شبانه 3583
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   ـ مهندسي معدن2336  
مدرس تيدانشگاه ترب استخراج  3  -    روزانه 3584
دانشگاه شاهرود استخراج  6  -    روزانه 3585
اصفهان يدانشگاه صنعت استخراج  3  -    روزانه 3586
ريركبيام يدانشگاه صنعت استخراج  3  -    روزانه 3587
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت استخراج  1  -    روزانه 3588

دانشگاه كاشان استخراج  2  -  فقط مرد  روزانه 3589
زديدانشگاه  استخراج  3  -    روزانه 3590
شاهروددانشگاه  استخراج  2  -    شبانه 3591
اصفهان يدانشگاه صنعت استخراج  1  -    شبانه 3592
ريركبيام يدانشگاه صنعت استخراج  3  -    شبانه 3593
   ـ مهندسي معدن2337  
مدرس تيدانشگاه ترب يموادمعدنيفراور  3  -    روزانه 3594

دفترچه يدرانتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس مدرس تيدانشگاه ترب يموادمعدنيفراور  1  -  روزانه 3595
دانشگاه تهران يموادمعدنيفراور  3  -    روزانه 3596
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يموادمعدنيفراور  1  -    روزانه 3597
دانشگاه كاشان يموادمعدنيفراور  1  -    روزانه 3598
دانشگاه تهران يموادمعدنيفراور  1  -    شبانه 3599
   ـ مهندسي معدن2338  
دباهنركرمانيدانشگاه شه سنگكيمكان  1  -    روزانه 3600
اصفهان يدانشگاه صنعت سنگكيمكان  3  -    روزانه 3601
ريركبيام يدانشگاه صنعت سنگكيمكان  4  -    روزانه 3602
اصفهان يدانشگاه صنعت سنگكيمكان  1  -    شبانه 3603
ريركبيام يدانشگاه صنعت سنگكيمكان  2  -    شبانه 3604
   پليمرـ مهندسي2339  

يميمروپتروشيپژوهشگاه پل مريپلعيصنا  5  -  داراي امكانات خوابگاه- شيوه پژوهش محور  روزانه 3605
دانشگاه تهران مريپلعيصنا  3  -  عنوان رشته مهندسي پليمربدون گرايش  روزانه 3606

اصفهان يدانشگاه صنعت مريپلعيصنا  4  -    روزانه 3607
ريركبيام يدانشگاه صنعت مريپلعيصنا  18  -    روزانه 3608
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت مريپلعيصنا  3  -    روزانه 3609

دانشگاه تهران مريپلعيصنا  1  -  عنوان رشته مهندسي پليمر بدون گرايش  شبانه 3610
اصفهان يدانشگاه صنعت مريپلعيصنا  2  -    شبانه 3611
   ـ مهندسي پليمر2340  

موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ ونيزاسيمريپليندهايفرآ  1  -   شيوه پژوهش محور  روزانه 3612
   ـ مهندسي پليمر2341  

رنگ موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگعيصنايكارشناس  4  -  عنوان رشته مهندسي رنگ- شيوه پژوهش محور  روزانه 3613
ريركبيام يدانشگاه صنعت رنگعيصنايكارشناس  5  -    روزانه 3614

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها رنگعيصنايكارشناس  1  - پژوهش محور  روزانه 3615
   ـ مهندسي پليمر2342  

موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ رنگ و چاپيكارشناس  1  -  شيوه پژوهش محور - علوم و فنĤوري چاپ  - عنوان رشته مهندسي پليمر  روزانه 3616
    ـ مهندسي محيط زيست2343  
دانشگاه تهران منابع اب  2  -    روزانه 3617
دانشگاه تهران منابع اب  1  -    شبانه 3618
    ـ مهندسي محيط زيست2344  
تهران-دعباسپوريدانشگاه صنعت اب وبرق شه اب و فاضالب  5  -    روزانه 3619

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها اب و فاضالب  1  - پژوهش محور  روزانه 3620
    ـ مهندسي محيط زيست2345  
يوابسته به جهاددانشگاه يپژوهشكده توسعه تكنولوژ مواد زائدجامد  1  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 3621
    ـ مهندسي محيط زيست2346  
دانشگاه تهران هوايلودگآ  2  -    انهروز 3622
دانشگاه تهران هوايلودگآ  1  -    شبانه 3623
   ـ مهندسي پزشكي2347  

يفناورستيوز كيژنت يمهندس يپژوهشگاه مل كيوالكتريب  5  -  بافت يمهندس شيبا گرا يپزشك يعنوان رشته مهندس-پژوهش محور  روزانه 3624
مدرس تيدانشگاه ترب كيوالكتريب  4  -    روزانه 3625
دانشگاه تهران كيوالكتريب  3  -    روزانه 3626
سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك كيوالكتريب  1  -    روزانه 3627

دانشگاه شاهد كيوالكتريب  5  -  دفترچهيدرانتها طيشرا  روزانه 3628
ريركبيام يدانشگاه صنعت كيوالكتريب  5  -    روزانه 3629

شـوند و يم رشيبرق پذ يگسترش در رشته مهندس يبنا بر مجوز شورا انيدانشجو
و مدارك دانش يليتحصهاي  يدر گواه. آنان خواهد بود  يتخصص نهيزم كيوالكتريب

  .برق درج خواهد شد  يدانشجو صرفاً عنوان مهندس يآموختگ
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  كيوالكتريب  3  -   روزانه  3630

زيسهندتبر يدانشگاه صنعت كيوالكتريب  3  -    روزانه 3631
فيشر يدانشگاه صنعت كيوالكتريب  2  -    روزانه 3632
- ارائه در دانشـكده بـرق    - ميباشد كيوالكتريبرق زمينه ب يبا عنوان مهندس رشيپذ

دانشگاه علم و صنعت ايران  كيوالكتريب  3  -  درج نخواهدشد النيزمينه درمدرك فارغ التحص   روزانه  3633
رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها كيوالكتريب  2  - پژوهش محور  روزانه 3634

دانشگاه تهران كيوالكتريب  2  -    شبانه 3635
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   ـ مهندسي پزشكي2348  
ريركبيام يدانشگاه صنعت كيومكانيب  8  -    روزانه 3636
   ـ مهندسي پزشكي2349  

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين- عنوان رشته مهندسي پزشكي با گرايش بيومتريال وبيومواد دانشگاه تهران اليومتريب  2  -  روزانه 3637
ريركبيام يدانشگاه صنعت اليومتريب  6  -    روزانه 3638
محل تحصيل دانشكده- بيو موادعنوان رشته مهندسي پزشكي گرايش بيو متريال و  - 

دانشگاه تهران  اليومتريب  1  -  علوم و فنون نوين   شبانه  3639
    ـ مجموعه مهندسي صنايع2350  
يوابسته به جهاددانشگاه يپژوهشكده توسعه تكنولوژ عيصنايمجموعه مهندس  5  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 3640
همدان-نايس يدانشگاه بوعل عيصنايمجموعه مهندس  2  -    روزانه 3641
مدرس تيدانشگاه ترب عيصنايمجموعه مهندس  9  -    روزانه 3642
دانشگاه تهران عيصنايمجموعه مهندس  4  -    روزانه 3643

دانشگاه تهران عيصنايمجموعه مهندس  2  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3644
دانشگاه شاهد عيصنايمجموعه مهندس  3  -  عنوان رشته مهندسي صنايع  روزانه 3645

اصفهان يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  2  -    روزانه 3646
ريركبيام يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  3  -    روزانه 3647

ريركبيام يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  2  -  گرايش آينده پژوهي  روزانه 3648
ريركبيام يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  8  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3649

يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  9  -    روزانه 3650
فيشر يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  1  -    روزانه 3651

مالك اشتر يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  5  -  محل تحصيل تهران- فقط مرد- پژوهش محور وهيش- يوبهره ور ستميس تيريعنوان رشته مد  روزانه 3652
دانشگاه علم و صنعت ايران عيصنايمجموعه مهندس  4  -  يو بهره ور ستميستيريمد شيگرا  روزانه 3653
دانشگاه علم و صنعت ايران عيصنايمجموعه مهندس  4  -  ياجتماع ياقتصادهاي  ستميسيمهندس شيگرا  روزانه 3654
و صنعت ايراندانشگاه علم  عيصنايمجموعه مهندس  6  -  عيصنايمهندس شيگرا  روزانه 3655

دانشگاه علم و صنعت ايران عيصنايمجموعه مهندس  1  -  گرايش مديريت سيستم و بهره وري - شيوه پژوهش محور  روزانه 3656
دانشگاه علم و صنعت ايران عيصنايمجموعه مهندس  1  -  گرايش مهندسي صنايع - شيوه پژوهش محور  روزانه 3657

زديدانشگاه  عيصنايمجموعه مهندس  10  -    روزانه 3658
دانشگاه تهران عيصنايمجموعه مهندس  2  -    شبانه 3659
اصفهان يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  1  -    شبانه 3660
ريركبيام يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  3  -    شبانه 3661

ريركبيام يدانشگاه صنعت عيصنايمجموعه مهندس  2  -  گرايش آينده پژوهي  شبانه 3662
دانشگاه علم و صنعت ايران عيصنايمجموعه مهندس  1  -  يو بهره ور ستميستيريمد شيگرا  شبانه 3663
دانشگاه علم و صنعت ايران عيصنايمجموعه مهندس  1  -  ياجتماع ياقتصادهاي  ستميسيمهندس شيگرا  شبانه 3664
دانشگاه علم و صنعت ايران عيصنايمجموعه مهندس  2  -  عيصنايمهندس شيگرا  شبانه 3665

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ عيصنايمجموعه مهندس  4  -  عيصنا يعنوان رشته مهندس  پيام نور 3666
) عيصنايمجموعه مهندس  3  -  .باشد يم الير250000000دوره معادل با  نيا هيشهر يرانتفاعيغ(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  غيرانتفاعي 3667

   ـ مهندسي نفت2351  
 روزانه 3668  پژوهشگاه صنعت نفت مخازنينفت و بهره بردار  5  -  پژوهش محور وهيش- مخازن- نفت يعنوان رشته مهندس

 روزانه 3669  دباهنركرمانيدانشگاه شه مخازنينفت و بهره بردار  2  -  نفت گرايش حفاري و بهره برداري يمهندسعنوان رشته 
 روزانه 3670  دانشگاه صنعت نفت مخازنينفت و بهره بردار  4  -  مشترك با دانشگاه صنعتي شريف

 روزانه 3671  فيشر يدانشگاه صنعت مخازنينفت و بهره بردار  2  -  
 شبانه 3672  دباهنركرمانيدانشگاه شه مخازنينفت و بهره بردار  1  -  نفت گرايش حفاري و بهره برداري يرشته مهندس عنوان

   ـ مهندسي نفت2352  
ريركبيام يدانشگاه صنعت اكتشاف  3  -    روزانه 3673
   ـ مهندسي نفت2353  
ريركبيام يدانشگاه صنعت يدروكربوريمخازن هيمهندس  3  -    روزانه 3674
   ـ مهندسي كامپيوتر2354  
دانشگاه اصفهان نرم افزاريمهندس  3  -    روزانه 3675
مدرس تيدانشگاه ترب نرم افزاريمهندس  3  -    روزانه 3676
دانشگاه تهران نرم افزاريمهندس  3  -    روزانه 3677
يدبهشتيدانشگاه شه نرم افزاريمهندس  2  -    روزانه 3678
رازيدانشگاه ش نرم افزاريمهندس  3  -    روزانه 3679

اصفهان يدانشگاه صنعت نرم افزاريمهندس  4  -  عنوان رشته مهندسي كامپيوتر بدون گرايش  روزانه 3680
ريركبيام يدانشگاه صنعت نرم افزاريمهندس  11  -  رشته مهندسي كامپيوتر بدون گرايش  روزانه 3681

فيشر يدانشگاه صنعت نرم افزاريمهندس  3  -    روزانه 3682
مالك اشتر يدانشگاه صنعت نرم افزاريمهندس  5  -  محل تحصيل تهران- پژوهش محور وهيش  روزانه 3683
دانشگاه علم و صنعت ايران نرم افزاريمهندس  3  -    روزانه 3684

مشهد يدانشگاه فردوس نرم افزاريمهندس  3  -  گرايش سيستمهاي نرم افزاري  روزانه 3685
دانشگاه كاشان نرم افزاريمهندس  1  -    روزانه 3686
زديدانشگاه  نرم افزاريمهندس  4  -    روزانه 3687

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها نرم افزاريمهندس  1  - پژوهش محور  روزانه 3688
دانشگاه تهران نرم افزاريمهندس  2  -    شبانه 3689
رازيدانشگاه ش نرم افزاريمهندس  1  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3690

اصفهان يدانشگاه صنعت نرم افزاريمهندس  1  -  عنوان رشته مهندسي كامپيوتر بدون گرايش  شبانه 3691
ريركبيام يدانشگاه صنعت نرم افزاريمهندس  6  -  رشته مهندسي كامپيوتر بدون گرايش  شبانه 3692

دانشگاه علم و صنعت ايران نرم افزاريمهندس  1  -    شبانه 3693
مشهد يدانشگاه فردوس نرم افزاريمهندس  2  -  گرايش سيستمهاي نرم افزاري  شبانه 3694

رازيدانشگاه ش نرم افزاريمهندس  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 3695
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   كامپيوترـ مهندسي2355  
دانشگاه اصفهان )سخت افزار(يوتريكامپهايستميسيمعمار  3  -  عنوان رشته مهندسي كامپيوترمعماري سيستم هاي كامپيوتري  روزانه 3696

دانشگاه تهران )سخت افزار(يوتريكامپهايستميسيمعمار  4  -  عنوان گرايش معماري كامپيوتر  روزانه 3697
يدبهشتيدانشگاه شه )سخت افزار(يوتريكامپهايستميسيمعمار  2  -  معماري سيستم هاي كامپيوتري ميباشد شيعنوان رشته مهندسي كامپيوتر گرا  روزانه 3698
فيشر يدانشگاه صنعت )سخت افزار(يوتريكامپهايستميسيمعمار  5  -  باشديمعماري سيستم هاي كامپيوتري م شيعنوان رشته مهندسي كامپيوترگرا  روزانه 3699
دانشگاه علم و صنعت ايران )سخت افزار(يوتريكامپهايستميسيمعمار  3  -  معماري سيستم هاي كامپيوتري ميباشد شيعنوان رشته مهندسي كامپيوتر گرا  روزانه 3700

دانشگاه تهران )سخت افزار(يوتريكامپهايستميسيمعمار  2  -  عنوان گرايش معماري كامپيوتر -   شبانه 3701
دانشگاه علم و صنعت ايران )سخت افزار(يوتريكامپهايستميسيمعمار  1  -    شبانه 3702
   ـ مهندسي كامپيوتر2356  
دانشگاه اصفهان يهوش مصنوع  2  -    روزانه 3703
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يهوش مصنوع  4  -    روزانه 3704
دانشگاه شاهرود يهوش مصنوع  14  -    روزانه 3705
يدبهشتيدانشگاه شه يهوش مصنوع  2  -    روزانه 3706
رازيدانشگاه ش يهوش مصنوع  4  -    روزانه 3707
فيشر يدانشگاه صنعت يهوش مصنوع  7  -    روزانه 3708
مالك اشتر يدانشگاه صنعت يهوش مصنوع  5  -  محل تحصيل تهران- پژوهش محور وهيش  روزانه 3709
دانشگاه علم و صنعت ايران يهوش مصنوع  5  -    روزانه 3710

دانشگاه علم و صنعت ايران يهوش مصنوع  1  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3711
دانشگاه كاشان يهوش مصنوع  1  -    روزانه 3712
دانشگاه شاهرود يهوش مصنوع  4  -    شبانه 3713
رازيدانشگاه ش يهوش مصنوع  1  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3714
دانشگاه علم و صنعت ايران يهوش مصنوع  2  -    شبانه 3715

رازيدانشگاه ش يهوش مصنوع  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 3716
   ـ مهندسي كامپيوتر2357  
فيشر يدانشگاه صنعت و محاسباتتميالگور  2  -  باشديالگوريتم و محاسبات م نهيعنوان رشته مهندسي كامپيوترزم   روزانه 3717

   ـ مهندسي كامپيوتر2358  
اطالعات يپژوهشگاه علوم وفناور (IT)اطالعاتيفناور  -  it  3عنوان رشته مهندسي فناوري اطالعات- شيوه پژوهش محور  روزانه 3718

دانشگاه تهران )IT(اطالعاتيفناور  3  -    روزانه 3719
دانشگاه تهران )IT(اطالعاتيفناور  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3720
يدبهشتيدانشگاه شه )IT(اطالعاتيفناور  2  -  يسازمانيمعمار شيگرا  روزانه 3721

ريركبيام يدانشگاه صنعت )IT(اطالعاتيفناور  3  -    روزانه 3722
فيشر يدانشگاه صنعت )IT(اطالعاتيفناور  3  -    روزانه 3723
دانشگاه تهران )IT(اطالعاتيفناور  1  -    شبانه 3724
    متالوژيوـ مهندسي مواد2359  

پژوهشگاه صنعت نفت يمواد و متالوژيمهندس  2  -  پژوهش محور وهيش- يخوردگ- مواد يعنوان رشته مهندس  روزانه 3725
يپژوهشگاه موادوانرژ يمواد و متالوژيمهندس  5  -    روزانه 3726

يموادوانرژپژوهشگاه  يمواد و متالوژيمهندس  5  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3727
زيدانشگاه تبر يمواد و متالوژيمهندس  5  -    روزانه 3728
مدرس تيدانشگاه ترب يمواد و متالوژيمهندس  3  -  .شود يارائه م ييشناسا يرشته توسط گروه آموزش نيا  روزانه 3729

مدرس تيدانشگاه ترب يمواد و متالوژيمهندس  3  -  يخوردگ شيگرا  روزانه 3730
مدرس تيدانشگاه ترب يمواد و متالوژيمهندس  3  -  كيسرام شيگرا  روزانه 3731

دانشگاه تهران يمواد و متالوژيمهندس  6  -    روزانه 3732
دانشگاه سمنان يمواد و متالوژيمهندس  12  -  يكيو مكان يكيزيخواص ف شيگرا   روزانه 3733

رازيدانشگاه ش يمواد و متالوژيمهندس  8  -    روزانه 3734
اصفهان يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  8  -    روزانه 3735
ريركبيام يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  8  -    روزانه 3736

ريركبيام يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3737
تحت عنوان يليها و مدارك فارغ التحص يگواه هيوكل "مواد  يمهندس"عنوان رشته 

يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يمواد و متالوژ يمهندس  4  -  .مذكور صادر خواهد شد    روزانه  3738
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  1  -  ياستخراج شيگرا  روزانه 3739
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  1  -  يجوشكار شيگرا  روزانه 3740
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  1  -  ونيداسيو اكس يخوردگ شيگرا  روزانه 3741
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  1  -  و سطح و نانو يخوردگ شيگرا  روزانه 3742
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  8  -  و انتخاب موادييشناسا شيگرا  روزانه 3743
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  1  -  سطحيمهندس شيگرا  روزانه 3744

فيشر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  5  -    روزانه 3745
مالك اشتر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  5  -  محل تحصيل اصفهان - مرد فقط -پژوهش محور  روزانه 3746
مالك اشتر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  3  -  محل تحصيل تهران - فقط مرد -پژوهش محور  روزانه 3747

مالك اشتر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  5  -  محل تحصيل تهران- فقط مرد- پژوهش محور وهيش - عنوان رشته خواص فيزيكي و مكانيكي مواد   روزانه 3748
مالك اشتر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  5  -  محل تحصيل اصفهان- شيوه پژوهش محور- فقط مرد- عنوان رشته شناسايي و انتخاب مواد  روزانه 3749

مالك اشتر يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  3  -  محل تحصيل تهران- شيوه پژوهش محور- فقط مرد- انتخاب مواد عنوان رشته شناسايي و  روزانه 3750
دانشگاه علم و صنعت ايران يمواد و متالوژيمهندس  8  -    روزانه 3751

دانشگاه علم و صنعت ايران يمواد و متالوژيمهندس  2  -  شيوه پژوهش محور  روزانه 3752
مشهد يدانشگاه فردوس يمواد و متالوژيمهندس  5  -    روزانه 3753

رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها يمواد و متالوژيمهندس  4  - پژوهش محور  روزانه 3754
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    متالوژي و ـ مهندسي مواد2359ه امتحانيتادامه كدرش  

.باشد يماهان در كرمان م تيسا- دوره در مركز يبرگزار محل- شيوه پژوهش محور وعلومشرفتهيپ يعلوم وتكنولوژ يالملل نيمركزب  يمواد و متالوژ يمهندس  2  -
كرمان-يطيمح   روزانه  3755

دانشگاه تهران يمواد و متالوژيمهندس  3  -    شبانه 3756
رازيدانشگاه ش يمواد و متالوژيمهندس  8  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3757
اصفهان يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  2  -    شبانه 3758
ريركبيام يدانشگاه صنعت يمواد و متالوژيمهندس  2  -    شبانه 3759

تحت عنوان يليها و مدارك فارغ التحص يگواه هيو كل "مواد  يمهندس"عنوان رشته 
يطوس نيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت  يمواد و متالوژ يمهندس  1  -  .مذكور صادر خواهد شد    شبانه  3760

دانشگاه علم و صنعت ايران يمواد و متالوژيمهندس  2  -    شبانه 3761
مشهد يدانشگاه فردوس يمواد و متالوژيمهندس  3  -    شبانه 3762
رازيدانشگاه ش يمواد و متالوژيمهندس  4  -    المللبين 3763
   ـ مهندسي شيمي2360  

وابسته بهييايميش عيپژوهشكده توسعه صنا  يميش يمهندس   2  -  پژوهش محور
كرج- يجهاددانشگاه   روزانه  3764

رانيايميش يومهندس يميپژوهشگاه ش يميشيمهندس  1  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 3765
پژوهشگاه صنعت نفت يميشيمهندس  15  -  پژوهش محور وهيش  روزانه 3766

دانشگاه اصفهان يميشيمهندس  7  - بدون گرايش  روزانه 3767
دانشگاه اصفهان يميشيمهندس  2  -  گرايش بيوتكنولوژي  روزانه 3768

زيدانشگاه تبر يميشيمهندس  4  -  عنوان رشته مهندسي شيمي  روزانه 3769
مدرس تيدانشگاه ترب يميشيمهندس  9  -    روزانه 3770
دانشگاه تهران يميشيمهندس  6  -    روزانه 3771
فارس بوشهر جيدانشگاه خل يميشيمهندس  4  -    روزانه 3772
كرمانشاه يدانشگاه راز يميشيمهندس  6  -  نفر در گرايش ترمو سينتيك و كاتاليست 2نفر در گرايش طراحي فرايندها و  4  روزانه 3773

دانشگاه سمنان يميشيمهندس  1  -  ييايميش كينتيو س كيناميترمود شيگرا  روزانه 3774
دانشگاه سمنان يميشيمهندس  4  -  يميش يمهندسيعموم شيگرا  روزانه 3775
دانشگاه سمنان يميشيمهندس  1  -  يجداساز يندهايفرآ شيگرا  روزانه 3776

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يميشيمهندس  8  -    روزانه 3777
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يميشيمهندس  2  -  دفترچه يدرانتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس  روزانه 3778

دباهنركرمانيدانشگاه شه يميشيمهندس  9  -    روزانه 3779
رازيدانشگاه ش يميشيمهندس  10  -    روزانه 3780

دانشگاه صنعت نفت يميشيمهندس  5  -  مشترك با دانشگاه علم و صنعت  روزانه 3781
اصفهان يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  11  -    روزانه 3782
ريركبيام يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  8  -    روزانه 3783
بابل يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  5  -    روزانه 3784
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  5  -    روزانه 3785

زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  1  -  يو بهره برداريزمينه حفار  روزانه 3786
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  2  - زمينه مخازن  روزانه 3787

زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  2  -  يوتكنولوژيب شيگرا  روزانه 3788
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  2  -  يجداساز شيگرا  روزانه 3789
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  3  -  ستيزطيمح شيگرا  روزانه 3790

فيشر يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  8  -    روزانه 3791
مالك اشتر يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  3  -  محل تحصيل تهران- مردفقط  - پژوهش محور - عنوان رشته طراحي فرايندها  روزانه 3792

دانشگاه علم و صنعت ايران يميشيمهندس  12  - شيفاقد گرا  روزانه 3793
دانشگاه علم و صنعت ايران يميشيمهندس  2  -  فاقد گرايش - شيوه پژوهش محور  روزانه 3794

مشهد يدانشگاه فردوس يميشيمهندس  8  -    روزانه 3795
دانشگاه كاشان يميشيمهندس  6  -    روزانه 3796

اسوجيدانشگاه  يميشيمهندس  3  -  پيشرفته - عنوان رشته مهندسي شيمي   روزانه 3797
رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها يميشيمهندس  2  -  فقط گرايش بيوتكنولوژي-پژوهش محور  روزانه 3798

دانشگاه تهران يميشيمهندس  3  -    شبانه 3799
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يميشيمهندس  4  -    شبانه 3800
اصفهان يدانشگاه صنعت يميشيمهندس  4  -    شبانه 3801
دانشگاه علم و صنعت ايران يميشيمهندس  5  -    شبانه 3802
مشهد يدانشگاه فردوس يميشيمهندس  5  -    شبانه 3803
   ـ مهندسي شيمي2361  
مدرس تيدانشگاه ترب مريپليمهندس  6  -    روزانه 3804
زيسهندتبر يدانشگاه صنعت مريپليمهندس  4  -    روزانه 3805
   مهندسي شيميـ2362  

وابسته بهييايميش عيپژوهشكده توسعه صنا  ستيز طيمح يوتكنولوژيب  2  -  پژوهش محور
كرج- يجهاددانشگاه   روزانه  3806

مدرس تيدانشگاه ترب ستيزطيمحيوتكنولوژيب  8  -  يوتكنولوژيب - يميش يعنوان رشته مهندس  روزانه 3807
دانشگاه تهران ستيزطيمحيوتكنولوژيب  3  -  عنوان رشته در اين دانشگاه مهندسي شيمي بيوتكنولوژي  روزانه 3808

بابل يدانشگاه صنعت ستيزطيمحيوتكنولوژيب  4  -  يوتكنولوژيب- يميش يعنوان رشته مهندس  روزانه 3809
رانيايوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها ستيزطيمحيوتكنولوژيب  2  - پژوهش محور  روزانه 3810

دانشگاه تهران ستيزطيمحيوتكنولوژيب  1  -  عنوان رشته مهندسي شيمي بيوتكنولوژي -   شبانه 3811
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 46صفحه 

   ـ مهندسي فناوري نانو2363  
مدرس تيدانشگاه ترب نانومواد  5  -    روزانه 3812
دانشگاه تهران نانومواد  3  -    روزانه 3813

دانشگاه تهران نانومواد  3  -  يمينانوش- نانو يفناور يعنوان رشته مهندس  روزانه 3814
اصفهان يدانشگاه صنعت نانومواد  4  -    روزانه 3815
فيشر يدانشگاه صنعت نانومواد  2  -    روزانه 3816
دانشگاه تهران نانومواد  1  -    شبانه 3817

دانشگاه تهران نانومواد  1  -  هيبااخذشهر-  يمينانوش- نانو يفناور يعنوان رشته مهندس  شبانه 3818
دباهنركرمانيدانشگاه شه نانومواد  1  -    شبانه 3819
اصفهان يدانشگاه صنعت نانومواد  1  -    شبانه 3820
   ـ مهندسي فناوري نانو2364  
مدرس تيدانشگاه ترب كينانوالكترون  3  -    روزانه 3821

دانشگاه تهران كينانوالكترون  3  -  الكترونيك - رشته نانو فناوري  - عنوان   روزانه 3822
فيشر يدانشگاه صنعت كينانوالكترون  1  -    روزانه 3823
دانشگاه تهران كينانوالكترون  1  -  الكترونيك - عنوان رشته نانو فناوري  -   شبانه 3824
    شكافت-ـ مهندسي هسته اي2365  
دانشگاه اصفهان كاربردپرتوها-يهسته ايمهندس  1  -    روزانه 3825
يدبهشتيدانشگاه شه كاربردپرتوها-يهسته ايمهندس  3  -    روزانه 3826

ريركبيام يدانشگاه صنعت كاربردپرتوها-يهسته ايمهندس  3  -  .گردند اي فارغ التحصيل مي دانشجويان اين گرايش با عنوان كلي مهندسي هسته  روزانه 3827
    شكافت-ـ مهندسي هسته اي2366  
دانشگاه اصفهان راكتور-يهسته ايمهندس  2  -    روزانه 3828
يدبهشتيدانشگاه شه راكتور-يهسته ايمهندس  3  -    روزانه 3829
رازيدانشگاه ش راكتور-يهسته ايمهندس  5  -    روزانه 3830
فيشر يدانشگاه صنعت راكتور-يهسته ايمهندس  1  -  .خواهند شد ليالتحص فارغ يا هسته يانرژ يمهندس يرشته، با مدرك دكترنيشدگان ا رفتهيپذ  روزانه 3831
رازيشدانشگاه  راكتور-يهسته ايمهندس  2  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3832

رازيدانشگاه ش راكتور-يهسته ايمهندس  3  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 3833
    شكافت-ـ مهندسي هسته اي2367  
يدبهشتيدانشگاه شه يپرتو پزشك-يهسته ايمهندس  4  -    روزانه 3834
رازيدانشگاه ش يپرتو پزشك-يهسته ايمهندس  3  -    روزانه 3835
ريركبيام يدانشگاه صنعت يپرتو پزشك-يهسته ايمهندس  1  -    روزانه 3836
رازيدانشگاه ش يپرتو پزشك-يهسته ايمهندس  1  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 3837
ريركبيام يدانشگاه صنعت يپرتو پزشك-يهسته ايمهندس  2  -    شبانه 3838
    شكافت-ـ مهندسي هسته اي2368  
يدبهشتيدانشگاه شه چرخه سوخت-يهسته ايمهندس  3  -    روزانه 3839
فيشر يدانشگاه صنعت چرخه سوخت-يهسته ايمهندس  1  -  .خواهند شد ليفارغ التحص يهسته ا يانرژ يمهندس يرشته، با مدرك دكترنيشدگان ا رفتهيپذ  روزانه 3840
   ـ مهندسي هسته اي2369  
دانشگاه اصفهان گداخت  1  -    روزانه 3841

ريركبيام يدانشگاه صنعت گداخت  1  -  .دانشجويان اين گرايش با عنوان كلي مهندسي هسته اي فارغ التحصيل مي گردند  روزانه 3842
ريركبيام يدانشگاه صنعت گداخت  1  -  .دانشجويان اين گرايش با عنوان كلي مهندسي هسته اي فارغ التحصيل مي گردند  شبانه 3843

   ـ مهندسي نساجي2370  
اصفهان يدانشگاه صنعت ينساجيتكنولوژ  5  -    روزانه 3844
ريركبيام يدانشگاه صنعت ينساجيتكنولوژ  1  -    روزانه 3845

ريركبيام يدانشگاه صنعت ينساجيتكنولوژ  3  -  گرايش نانوتكنولوژي  روزانه 3846
زديدانشگاه  ينساجيتكنولوژ  8  -  گرايش صحيح شيمي نساجي وعلوم الياف  روزانه 3847

اصفهان يدانشگاه صنعت ينساجيتكنولوژ  2  -    شبانه 3848
ريركبيام يصنعتدانشگاه  ينساجيتكنولوژ  2  -  گرايش نانوتكنولوژي  شبانه 3849

   ـ مهندسي نساجي2371  
اصفهان يدانشگاه صنعت افيوعلوم الينساجيميش  4  -    روزانه 3850
ريركبيام يدانشگاه صنعت افيوعلوم الينساجيميش  3  -    روزانه 3851
رشت- النيدانشگاه گ افيوعلوم الينساجيميش  8  -    روزانه 3852
اصفهان يدانشگاه صنعت افيوعلوم الينساجيميش  2  -    شبانه 3853
   (IT)ـ مهندسي2372  

اطالعات وارتباطات وابسته به يپژوهشكده فناور  (IT) يمهندس  2  2  خوابگاهفاقد - پژوهش محور 
يجهاددانشگاه   روزانه  3854

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين- )IT(عنوان رشته مهندسي فناوري اطالعات  دانشگاه تهران )IT(يمهندس  2  -  روزانه 3855
- محل تحصيل دانشكده علـوم و فنـون نـوين    - )IT( عنوان رشته مهندسي فناوري اطالعات

دانشگاه تهران  )IT( يمهندس  1  -  دفترچه يدر انتها طيشرا- دانشمند نيوتوسعه نو قيوموسسه تحق ادمستضعفانيبن هيبورس   روزانه  3856
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت )IT(يمهندس  2  -  عنوان رشته مهندسي فناوري اطالعات  روزانه 3857

مالك اشتر يدانشگاه صنعت )IT(يمهندس  it  -  5اطالعات يفناور يعنوان رشته مهندس- محل تحصيل تهران- پژوهش محور وهيش  روزانه 3858
محل تحصيل دانشكده علـوم و فنـون- )IT(عنوان رشته مهندسي فناوري اطالعات  - 

دانشگاه تهران  )IT( يمهندس  1  -  نوين   شبانه  3859
    يسيستم هاي انرژيـ مهندس2373  
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت يانرژهايستميسيمهندس  3  -    روزانه 3860
فيشر يدانشگاه صنعت يانرژهايستميسيمهندس  2  -    روزانه 3861
يطوسنيرالديخواجه نص يدانشگاه صنعت يانرژهايستميسيمهندس  1  -    شبانه 3862
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   زيستـ محيط2401  
دانشگاه تهران ستيزطيمح  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4101

مدرس تيدانشگاه ترب ستيزطيمحهاييلودگآ-ستيزطيمح  4  -  شهرستان نورليمحل تحص  روزانه 4102
يشناس انوسياق يموسسه مل ستيزطيمحهاييلودگآ-ستيزطيمح  1  -  ايدر ستيز طيعنوان رشته مح. دكتري پژوهش محور   روزانه 4103

دانشگاه تهران ستيزطيمح  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  شبانه 4104
   ـ محيط زيست2402  
وحشاتيحتيريو مديبوم شناس- ستيزطيمح  2  -   گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز  روزانه 4105
   ـ محيط زيست2403  

گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ستيزطيمحيابيارز-ستيزطيمح  2  -  ستيز طيمح شيآما شيگرا ستيز طيعنوان رشته مح  روزانه 4106
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ستيزطيمحيابيارز-ستيزطيمح  2  -  ستيز طيمح شيآما شيگرا ستيز طيعنوان رشته مح  روزانه 4107
ريدانشگاه مال ستيزطيمحيابيارز-ستيزطيمح  2  -  ستيز طيمح شيآما شيگرا ستيز طيعنوان رشته مح  روزانه 4108

    ـ مكانيك ماشين هاي كشاورزي2404  
هيدانشگاه اروم يكشاورزهاينيماشكيمكان  4  -  عنوان رشته مكانيك ماشينهاي كشاورزي  روزانه 4109

همدان-نايس يدانشگاه بوعل يكشاورزهاينيماشكيمكان  3  -    روزانه 4110
زيدانشگاه تبر يكشاورزهاينيماشكيمكان  4  -    روزانه 4111

مدرس تيدانشگاه ترب يكشاورزهاينيماشكيمكان  8  -  كرج- اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورزليمحل تحص  روزانه 4112
دانشگاه تهران يكشاورزهاينيماشكيمكان  4  -  نيابوريحان وراممحل تحصيل پرديس   روزانه 4113

دانشگاه تهران يكشاورزهاينيماشكيمكان  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4114
دانشگاه شهركرد يكشاورزهاينيماشكيمكان  3  -    روزانه 4115

اهواز دچمرانيدانشگاه شه يكشاورزهاينيماشكيمكان  5  -  يكشاورز ونيزاسيعنوان رشته مكان  روزانه 4116
رازيدانشگاه ش يكشاورزهاينيماشكيمكان  3  -    روزانه 4117
مشهد يدانشگاه فردوس يكشاورزهاينيماشكيمكان  4  -    روزانه 4118
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يكشاورزهاينيماشكيمكان  3  -    روزانه 4119

دانشگاه تهران يكشاورزهاينيماشكيمكان  2  -  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام  شبانه 4120
دانشگاه تهران يكشاورزهاينيماشكيمكان  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   شبانه 4121

دانشگاه شهركرد يكشاورزهاينيماشكيمكان  2  -    شبانه 4122
مشهد يدانشگاه فردوس يكشاورزهاينيماشكيمكان  2  -    شبانه 4123
    ـ مكانيزاسيون كشاورزي2405  
زيدانشگاه تبر يدركشاورزيانرژ  3  -    روزانه 4124

محل تحصيل پرديس كشاورزي- كشاورزي بدون گرايش عنوان رشته مكانيزاسيون 
دانشگاه تهران  يدركشاورز يانرژ  3  -  و منابع طبيعي كرج   روزانه  4125

زيدانشگاه تبر قيدقيكشاورز  1  -    روزانه 4126
زيدانشگاه تبر يبرداشت محصوالت كشاورز  1  -    روزانه 4127
زيدانشگاه تبر پس ازبرداشتيمهندس  3  -    روزانه 4128

محل تحصيل پرديس كشاورزي و- اسيون كشاورزي بدون گرايشعنوان رشته مكانيز
دانشگاه تهران  يدركشاورز يانرژ  1  -  منابع طبيعي كرج   شبانه  4129

    فضاي سبزـ مجموعه علوم باغباني و2406  
زيدانشگاه تبر يكاريسبز  3  -    روزانه 4130
اصفهان يدانشگاه صنعت يكاريسبز  3  -    روزانه 4131

مشهد يدانشگاه فردوس يكاريسبز  3  -  عنوان رشته علوم باغباني گرايش سبزي كاري  روزانه 4132
مشهد يفردوسدانشگاه  يكاريسبز  1  -  عنوان رشته علوم باغباني گرايش سبزي كاري  شبانه 4133

رشت- النيدانشگاه گ يكاريسبز  3  -  يانزل يصنعت- يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار نيب سيپردليمحل تحص  المللبين 4134
    فضاي سبزـ مجموعه علوم باغباني و2407  

هيدانشگاه اروم يكاروهيم  3  -  عنوان رشته علوم باغباني گرايش ميوه كاري  روزانه 4135
مدرس تيدانشگاه ترب يكاروهيم  3  -  كرج- اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورزليمحل تحص  روزانه 4136

رازيدانشگاه ش يكاروهيم  3  -  يكار وهيم شيگرا يعنوان رشته علوم باغبان  روزانه 4137
مشهد يدانشگاه فردوس يكاروهيم  3  -  عنوان رشته علوم باغباني گرايش ميوه كاري  روزانه 4138

همدان-نايس يدانشگاه بوعل وهيواصالح ميولوژيزيف  1  -  گرايش ميوه كاري  روزانه 4139
كشاورزي و منابع طبيعي كرجمحل تحصيل پرديس - عنوان رشته علوم باغباني گرايش ميوه كاري دانشگاه تهران وهيواصالح ميولوژيزيف  3  -  روزانه 4140

رازيدانشگاه ش يكاروهيم  1  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 4141
مشهد يدانشگاه فردوس يكاروهيم  2  -  عنوان رشته علوم باغباني گرايش ميوه كاري  شبانه 4142

محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع- باغباني گرايش ميوه كاري عنوان رشته علوم
دانشگاه تهران  وهيواصالح م يولوژيزيف  2  - طبيعي كرج   شبانه  4143
رشت- النيدانشگاه گ يكاروهيم  3  -  يانزل يصنعت- يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار نيب سيپردليمحل تحص  المللبين 4144

    فضاي سبزـ مجموعه علوم باغباني و2408  
دانشگاه تهران ينتيزاهانيگ  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4145

رازيدانشگاه ش ينتيزاهانيگ  1  -    روزانه 4146
مشهد يدانشگاه فردوس ينتيزاهانيگ  3  -  عنوان رشته علوم باغباني گرايش گياهان زينتي  روزانه 4147

دانشگاه تهران ينتيزاهانيگ  2  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  شبانه 4148
رازيدانشگاه ش ينتيزاهانيگ  1  -  پژوهش محور وهيش  شبانه 4149

مشهد يدانشگاه فردوس ينتيزاهانيگ  1  -  علوم باغباني گرايش گياهان زينتيعنوان رشته   شبانه 4150
رشت- النيدانشگاه گ ينتيزاهانيگ  3  -  يانزل يصنعت- يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار نيب سيپردليمحل تحص  المللبين 4151

    فضاي سبزباغباني وـ مجموعه علوم2409  
دانشگاه تهران يو نوشابه اهيو ادوييدارواهانيواصالح گيولوژيزيف  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4152
دانشگاه تهران يو نوشابه اهيو ادوييدارواهانيواصالح گيولوژيزيف  2  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  شبانه 4153

رشت- النيدانشگاه گ ييدارواهانيگ  3  -  يانزل يصنعت- يالملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار نيب سيپردليمحل تحص  المللبين 4154
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    فضاي سبزوـ مجموعه علوم باغباني2410  
دانشگاه تهران پس از برداشتيولوژيزيف  2  -    روزانه 4155
دانشگاه تهران پس از برداشتيولوژيزيف  2  -    شبانه 4156
    فضاي سبزـ مجموعه علوم باغباني و2411  
دانشگاه تهران يملكولكيو ژنتيوتكنولوژيب  -  1    روزانه 4157
    صنايع غذاييـ مجموعه علوم و2412  

يخراسان رضو ييغذا عيپژوهشگاه علوم وصنا ييموادغذايتكنولوژ  3  - پژوهش محور  روزانه 4158
هيدانشگاه اروم ييموادغذايتكنولوژ  3  -    روزانه 4159
زيدانشگاه تبر ييموادغذايتكنولوژ  5  -    روزانه 4160

ليمحل تحص - ) ييغذا عيعلوم و صنا تيبا محور( ييمواد غذا يعنوان رشته تكنولوژ
مدرس تيدانشگاه ترب  ييموادغذا يتكنولوژ  6  -  كرج- اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورز   روزانه  4161

دانشگاه تهران ييموادغذايتكنولوژ  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4162
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ييموادغذايتكنولوژ  4  -    روزانه 4163
مشهد يدانشگاه فردوس ييموادغذايتكنولوژ  4  -    روزانه 4164

دانشگاه تهران ييموادغذايتكنولوژ  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  شبانه 4165
مشهد يدانشگاه فردوس ييموادغذايتكنولوژ  3  -    شبانه 4166
    صنايع غذاييمجموعه علوم وـ2413  

يخراسان رضو ييغذا عيپژوهشگاه علوم وصنا ييموادغذايولوژيكروبيم  1  - پژوهش محور  روزانه 4167
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ييموادغذايولوژيكروبيم  2  -    روزانه 4168
مشهد يدانشگاه فردوس ييموادغذايولوژيكروبيم  3  -    روزانه 4169
مشهد يدانشگاه فردوس ييموادغذايولوژيكروبيم  2  -    شبانه 4170
    صنايع غذاييـ مجموعه علوم و2414  

يخراسان رضو ييغذا عيپژوهشگاه علوم وصنا ييموادغذايميش  2  - پژوهش محور  روزانه 4171
زيدانشگاه تبر ييموادغذايميش  2  -    روزانه 4172
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ييموادغذايميش  2  -    روزانه 4173
    صنايع غذاييمجموعه علوم وـ2415  

يخراسان رضو ييغذا عيپژوهشگاه علوم وصنا ييغذاعيصنايمهندس  1  - عنوان رشته علوم و صنايع غذايي گرايش مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي- پژوهش محور  روزانه 4174
زيدانشگاه تبر ييغذاعيصنايمهندس  2  -  گرايش مهندسي مواد و طراحي صنايع غذاييعنوان   روزانه 4175

اصفهان يدانشگاه صنعت ييغذاعيصنايمهندس  6  -  ييغذا عيصنا يمواد و طراح يمهندس شيگرا ييغذا عيعنوان رشته علوم و صنا  روزانه 4176
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ييغذاعيصنايمهندس  2  -  گرايش مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي  روزانه 4177

مشهد يدانشگاه فردوس ييغذاعيصنايمهندس  2  -    روزانه 4178
اصفهان يدانشگاه صنعت ييغذاعيصنايمهندس  4  -  ييغذا عيصنا يمواد و طراح يمهندس شيگرا ييغذا عيعنوان رشته علوم و صنا  شبانه 4179

مشهد يدانشگاه فردوس ييغذاعيصنايمهندس  1  -    شبانه 4180
   ـ اقتصادكشاورزي2416  

زيدانشگاه تبر يعياقتصادمنابع طب  2  -  عنوان رشته اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي  روزانه 4181
دانشگاه زابل يعياقتصادمنابع طب  4  -    روزانه 4182
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يعياقتصادمنابع طب  2  -    روزانه 4183
دباهنركرمانيدانشگاه شه يعياقتصادمنابع طب  2  -    روزانه 4184

زيدانشگاه تبر يوتوسعه كشاورزاستيس  2  -  عنوان رشته اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  روزانه 4185
زيدانشگاه تبر يوتوسعه كشاورزاستيس  2  -  مزرعه تيريمد شيعنوان رشته اقتصاد كشاورزي گرا  روزانه 4186

زيدانشگاه تبر يوتوسعه كشاورزاستيس  2  -  يمحصوالت كشاورز يابيبازار شيگرا  روزانه 4187
دانشگاه تهران يوتوسعه كشاورزاستيس  2  -  و منابع طبيعي كرجمحل تحصيل پرديس كشاورزي   روزانه 4188

دباهنركرمانيدانشگاه شه يوتوسعه كشاورزاستيس  3  -    روزانه 4189
رازيدانشگاه ش يوتوسعه كشاورزاستيس  3  -  مزرعهتيريمد شيگرا  روزانه 4190

مشهد يدانشگاه فردوس يوتوسعه كشاورزاستيس  6  - بدون گرايش  روزانه 4191
دانشگاه زابل يعياقتصادمنابع طب  2  - .هيبا اخذ شهر  شبانه 4192

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يعياقتصادمنابع طب  2  -    شبانه 4193
دانشگاه تهران يوتوسعه كشاورزاستيس  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  شبانه 4194

رازيدانشگاه ش يوتوسعه كشاورزاستيس  3  -    شبانه 4195
مشهد يدانشگاه فردوس يوتوسعه كشاورزاستيس  4  - بدون گرايش  شبانه 4196

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يوتوسعه كشاورزاستيس  4  -    پيام نور 4197
    ـ بيولوژي و حفاظت چوب و كاغذ2417  

دانشگاه تهران چوبيو آناتوميولوژيب  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4198
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز چوبيو آناتوميولوژيب  2  -    روزانه 4199

دانشگاه تهران چوبيو آناتوميولوژيب  1  -  كشاورزي و منابع طبيعي كرجمحل تحصيل پرديس   شبانه 4200
    ـ بيولوژي و حفاظت چوب و كاغذ2418  

مدرس تيدانشگاه ترب مركب چوبهايچوب با فرآوردهعيصنا  6  -  واقع در شهرستان نور ليمحل تحص - چند سازه چوب هاي  عنوان رشته فراورده  روزانه 4201
محل تحصيل پرديس كشاورزي و منـابع- عنوان رشته فرآورده هاي چند سازه چوب

دانشگاه تهران  مركب چوبهاي  چوب با فرآورده عيصنا  3  - طبيعي كرج   روزانه  4202
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز مركب چوبهايچوب با فرآوردهعيصنا  4  -  چند سازه چوبهاي  رشته فرآوردهعنوان   روزانه 4203

محل تحصيل پرديس كشاورزي و منـابع- فرآورده هاي چند سازه چوبعنوان رشته 
دانشگاه تهران  مركب چوبهاي  چوب با فرآورده عيصنا  1  - طبيعي كرج   شبانه  4204

    ـ بيولوژي و حفاظت چوب و كاغذ2419  
دانشگاه تهران روكاغذيخمعيصنا  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4205

گرگانيعيومنابع طب يعلوم كشاورزدانشگاه  روكاغذيخمعيصنا  4  -    روزانه 4206
دانشگاه تهران روكاغذيخمعيصنا  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  شبانه 4207
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  كشاورزي و منابع طبيعيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل – 4جدول شماره 
  توضيحات

پذيرش ظرفيت 
كد رشته نام دانشگاه  نام گرايش  نيمسال

  دوره  محل
  اول  دوم

 

 49صفحه 

   ـ مجموعه علوم خاك2420  
دانشگاه شهركرد خاكيوتكنولوژيوبيولوژيب  2  -    روزانه 4208

گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز خاكيولوژيب  1  -  خاك يوتكنولوژيو ب يولوژيبشيعنوان گرا  روزانه 4209
مشهد يدانشگاه فردوس خاكيولوژيب  2  -  عنوان رشته علوم خاك گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك  روزانه 4210

دانشگاه شهركرد خاكيوتكنولوژيوبيولوژيب  1  -     شبانه 4211
مشهد يدانشگاه فردوس خاكيولوژيب  1  -  عنوان رشته علوم خاك گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي  شبانه 4212

   ـ مجموعه علوم خاك2421  
دانشگاه تهران حفاظت خاكوكيزيف  3  -    روزانه 4213
حفاظت خاكوكيزيف  2  -   دانشگاه زنجان  روزانه 4214
حفاظت خاكوكيزيف  3  -   دانشگاه شهركرد  روزانه 4215
حفاظت خاكوكيزيف  1  -   دباهنركرمانيدانشگاه شه  روزانه 4216
حفاظت خاكوكيزيف  3  -   اصفهان يدانشگاه صنعت  روزانه 4217
حفاظت خاكوكيزيف  1  -   گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز  روزانه 4218
حفاظت خاكوكيزيف  2  -   مشهد يدانشگاه فردوس  روزانه 4219
حفاظت خاكوكيزيف  1  -   دانشگاه تهران  شبانه 4220
حفاظت خاكوكيزيف  1  -   دانشگاه شهركرد  شبانه 4221
حفاظت خاكوكيزيف  1  -   مشهد يدانشگاه فردوس  شبانه 4222
   مجموعه علوم خاكـ2422  
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  3  -   زيدانشگاه تبر  روزانه 4223

خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج دانشگاه تهران  روزانه 4224
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  1  -   دانشگاه زنجان  روزانه 4225
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  2  -   شهركرددانشگاه   روزانه 4226
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  1  -   دباهنركرمانيدانشگاه شه  روزانه 4227
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  2  -   اصفهان يدانشگاه صنعت  روزانه 4228
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  2  -   گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز  روزانه 4229
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  2  -   مشهد يدانشگاه فردوس  روزانه 4230

خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  1  -  تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرجمحل  دانشگاه تهران  شبانه 4231
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  1  -   دانشگاه شهركرد  شبانه 4232
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  1  -   اصفهان يدانشگاه صنعت  شبانه 4233
خاكيابيارزويبندردهوشيدايپ  1  -   مشهد يدانشگاه فردوس  شبانه 4234
   ـ مجموعه علوم خاك2423  
هيدانشگاه اروم خاكيزيحاصلخويميش  3  -    روزانه 4235

همدان-نايس يدانشگاه بوعل خاكيزيحاصلخويميش  1  -  خاك يزيو حاصلخيميش شيگرا  روزانه 4236
زيدانشگاه تبر خاكيزيحاصلخويميش  2  -    روزانه 4237

مدرس تيدانشگاه ترب خاكيزيحاصلخويميش  4  -  كرج- اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورزليمحل تحص  روزانه 4238
دانشگاه تهران خاكيزيحاصلخويميش  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4239

دانشگاه زنجان خاكيزيحاصلخويميش  2  -    روزانه 4240
دانشگاه شهركرد خاكيزيحاصلخويميش  2  -    روزانه 4241
دباهنركرمانيدانشگاه شه خاكيزيحاصلخويميش  1  -    روزانه 4242

اهواز دچمرانيدانشگاه شه خاكيزيحاصلخويميش  5  -  شيعنوان رشته علوم خاك بدون گرا  روزانه 4243
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز خاكيزيحاصلخويميش  2  -    روزانه 4244
مشهد يدانشگاه فردوس خاكيزيحاصلخويميش  4  -    روزانه 4245
خرم اباد- دانشگاه لرستان  خاكيزيحاصلخويميش  6  -    روزانه 4246

تهراندانشگاه  خاكيزيحاصلخويميش  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  شبانه 4247
دانشگاه زنجان خاكيزيحاصلخويميش  1  -    شبانه 4248
دانشگاه شهركرد خاكيزيحاصلخويميش  1  -    شبانه 4249
مشهد يدانشگاه فردوس خاكيزيحاصلخويميش  2  -    شبانه 4250
   ـ مجموعه علوم دامي2424  

دانشگاه تهران داميولوژيزيف  2  -  فيزيولوژي دام- پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   روزانه 4251
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز داميولوژيزيف  2  -    روزانه 4252

دانشگاه تهران داميولوژيزيف  1  -  فيزيولوژي دام - طبيعي كرجپرديس كشاورزي و منابع   شبانه 4253
   ـ مجموعه علوم دامي2425  
رجنديدانشگاه ب دامهيتغذ  5  -    روزانه 4254
كرمانشاه يدانشگاه راز دامهيتغذ  4  -    روزانه 4255
دانشگاه زنجان دامهيتغذ  5  -    روزانه 4256
اهوازيمالثان-نيراميعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز دامهيتغذ  5  -    روزانه 4257
يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز دامهيتغذ  3  -    روزانه 4258
گرگانيعيومنابع طب يكشاورزدانشگاه علوم  دامهيتغذ  3  -    روزانه 4259

مشهد يدانشگاه فردوس دامهيتغذ  7  -  دام هيعنوان رشته تغذ  روزانه 4260
رشت- النيدانشگاه گ دامهيتغذ  3  -    روزانه 4261
خرم اباد- دانشگاه لرستان  دامهيتغذ  4  -    روزانه 4262

زيدانشگاه تبر نشخواركنندگانهيتغذ  3  -  دام هيعنوان رشته تغذ  روزانه 4263
دانشگاه تهران نشخواركنندگانهيتغذ  2  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج- عنوان رشته تغذيه دام   روزانه 4264

اصفهان يدانشگاه صنعت نشخواركنندگانهيتغذ  3  -  دام هيعنوان رشته تغذ  روزانه 4265
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    ـ مجموعه علوم دامي2425ادامه كدرشته امتحاني  
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب نشخواركنندگانهيتغذ  3  -  دام هيعنوان رشته تغذ  روزانه 4266
دانشگاه كردستان وريطهيتغذ  4  -  دام هيعنوان رشته تغذ  روزانه 4267

دانشگاه زنجان دامهيتغذ  2  -    شبانه 4268
مشهد يدانشگاه فردوس دامهيتغذ  3  -  دام هيعنوان رشته تغذ  شبانه 4269

دانشگاه تهران نشخواركنندگانهيتغذ  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج- عنوان رشته تغذيه دام  شبانه 4270
اصفهان يدانشگاه صنعت نشخواركنندگانهيتغذ  1  -  دام هيعنوان رشته تغذ  شبانه 4271

   ـ مجموعه علوم دامي2426  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل نژادداماصالح  2  -  دام هيعنوان رشته تغذ  روزانه 4272

زيدانشگاه تبر اصالح نژاددام  3  -    روزانه 4273
دانشگاه تهران اصالح نژاددام  2  -  و منابع طبيعي كرج محل تحصيل پرديس كشاورزي  روزانه 4274

دباهنركرمانيدانشگاه شه اصالح نژاددام  4  -    روزانه 4275
اصفهان يدانشگاه صنعت اصالح نژاددام  3  -    روزانه 4276

يمالثان-نيراميعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز  اصالح نژاددام  2  -  
اهواز   روزانه  4277

مشهد يدانشگاه فردوس اصالح نژاددام  2  -    روزانه 4278
مشهد يدانشگاه فردوس اصالح نژاددام  2  -    روزانه 4279
رشت- النيدانشگاه گ اصالح نژاددام  2  -    روزانه 4280

يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يواصالح دام كمكيژنت  2  -  عنوان رشته اصالح نژاد دام  روزانه 4281
دانشگاه كردستان يواصالح دام كمكيژنت  2  -  عنوان رشته اصالح نژاد دام  روزانه 4282

دانشگاه تهران اصالح نژاددام  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  شبانه 4283
مشهد يدانشگاه فردوس اصالح نژاددام  1  -    شبانه 4284
مشهد يفردوس دانشگاه اصالح نژاددام  1  -    شبانه 4285
    ـ مجموعه علوم و مهندسي آب2427  
هيدانشگاه اروم يزهكشوياريبآ  2  -    روزانه 4286
يزهكشوياريبآ  2  -   زيدانشگاه تبر  روزانه 4287

يزهكشوياريبآ  3  -  كرج- اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورزليمحل تحص مدرس تيدانشگاه ترب  روزانه 4288
يزهكشوياريبآ  3  -  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام دانشگاه تهران  روزانه 4289

يزهكشوياريبآ  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج دانشگاه تهران  روزانه 4290
يزهكشوياريبآ  1  -   كرمانشاه يدانشگاه راز  روزانه 4291
يزهكشوياريبآ  5  -   دانشگاه زابل  روزانه 4292
يزهكشوياريبآ  5  -  باشد يم انيمرب هينفر از پنج نفرسهم كي اهواز دچمرانيدانشگاه شه  روزانه 4293

يزهكشوياريبآ  6  -   اصفهان يدانشگاه صنعت  روزانه 4294
يزهكشوياريبآ  5  -   يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز  روزانه 4295

يزهكشوياريبآ  1  -  بصورت پژوهش محور  يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز  روزانه 4296
يزهكشوياريبآ  5  -   مشهد يدانشگاه فردوس  روزانه 4297

رازيدانشگاه ش ياريبي آمهندسعلوم و  5  -  آبياري و زهكشي  روزانه 4298
يزهكشوياريبآ  2  -  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام دانشگاه تهران  شبانه 4299

يزهكشوياريبآ  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرج دانشگاه تهران  شبانه 4300
يزهكشوياريبآ  2  -   دانشگاه زابل  شبانه 4301
يزهكشوياريبآ  2  -   اصفهان يدانشگاه صنعت  شبانه 4302
يزهكشوياريبآ  3  -   مشهد يدانشگاه فردوس  شبانه 4303
    ـ مجموعه علوم و مهندسي آب2428  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يبآيهاسازه  2  -    روزانه 4304
يبآيهاسازه  3  -   زيدانشگاه تبر  روزانه 4305

اتوبـان ،يواقع در دانشكده كشـاورز  ليمحل تحص - عنوان رشته مهندسي منابع آب 
يبآيهاسازه  4  - كرج- تهران مدرس تيدانشگاه ترب   روزانه  4306
يبآيهاسازه  3  -  تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج محل دانشگاه تهران  روزانه 4307

يبآيهاسازه  2  -   كرمانشاه يدانشگاه راز  روزانه 4308
يبآيهاسازه  4  -   دباهنركرمانيدانشگاه شه  روزانه 4309
يبآيهاسازه  5  -  باشد يم انيمرب هينفر از پنج نفرسهم كي اهواز دچمرانيدانشگاه شه  روزانه 4310

يبآيهاسازه  5  -   يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز  روزانه 4311
يبآيهاسازه  3  -   مشهد يدانشگاه فردوس  روزانه 4312
يبآيهاسازه  6  -   خرم اباد-  دانشگاه لرستان  روزانه 4313

يبآيهاسازه  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج دانشگاه تهران  شبانه 4314
يبآيهاسازه  2  -   مشهد يدانشگاه فردوس  شبانه 4315
    ـ مجموعه علوم و مهندسي آب2429  

هيدانشگاه اروم بآمنابع  2  -  عنوان رشته مهندسي منابع آب  روزانه 4316
بآمنابع  2  -  عنوان رشته مهندسي منابع آب همدان-نايس يدانشگاه بوعل  روزانه 4317

بآمنابع  3  -   زيدانشگاه تبر  روزانه 4318
بآمنابع  3  -  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج دانشگاه تهران  روزانه 4319

بآمنابع  5  -   اهواز دچمرانيدانشگاه شه  روزانه 4320
بآمنابع  1  -  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج دانشگاه تهران  شبانه 4321
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   ـ هواشناسي كشاورزي2430  
دانشگاه تهران يكشاورزيهواشناس  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4322

مشهد يدانشگاه فردوس يكشاورزيهواشناس  4  -    روزانه 4323
دانشگاه تهران يكشاورزيهواشناس  1  -  و منابع طبيعي كرجمحل تحصيل پرديس كشاورزي   شبانه 4324

مشهد يدانشگاه فردوس يكشاورزيهواشناس  2  -    شبانه 4325
    اصالح نباتات-ـ مجموعه زراعت2431  

گيـاهي از گـروه -  يكشـاورز  يوتكنولـوژ يرشـته ب عنـوان  . دكتري پـژوهش محـور  
يفناور ستيوز كيژنت يمهندس يپژوهشگاه مل  اصالح نباتات  5  -  شيو بدون گرا يكشاورز   روزانه  4326

مدرس تيدانشگاه ترب اصالح نباتات  4  -  كرج- اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورزليمحل تحص  روزانه 4327
دانشگاه شهركرد اصالح نباتات  4  -    روزانه 4328
رازيدانشگاه ش اصالح نباتات  3  -    روزانه 4329
اصفهان يدانشگاه صنعت اصالح نباتات  6  -    روزانه 4330
يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز اصالح نباتات  5  -    روزانه 4331
رشت- النيدانشگاه گ اصالح نباتات  3  -    روزانه 4332
خرم اباد- دانشگاه لرستان  اصالح نباتات  5  -    روزانه 4333

زيدانشگاه تبر )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  4  -  عنوان رشته اصالح نباتات گرايش بيومتري  روزانه 4334
دانشگاه تهران )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  3  -  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام  روزانه 4335

دانشگاه تهران )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  2  -  تحصيل پرديس كشاورزي ومنابع طبيعي كرجمحل   روزانه 4336
دانشگاه زنجان )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  3  -  يومتريب شيعنوان رشته اصالح نباتات گرا  روزانه 4337
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  3  -  يومتريب شيعنوان رشته اصالح نباتات گرا  روزانه 4338

دانشگاه شهركرد اصالح نباتات  1  -    شبانه 4339
دانشگاه تهران )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  2  -  نيمحل تحصيل پرديس ابوريحان ورام  شبانه 4340

دانشگاه تهران )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   شبانه 4341
دانشگاه زنجان )يومتريبكيژنت(اصالح نباتات  1  -  يومتريب شيعنوان رشته اصالح نباتات گرا  شبانه 4342

    اصالح نباتات-ـ مجموعه زراعت2432  
يوابسته به جهاددانشگاه ييدارو اهانيپژوهشكده گ زراعت  2  -  عنوان رشته زراعت. محور دكتري پژوهش  روزانه 4343

هيدانشگاه اروم زراعت  4  -    روزانه 4344
الميدانشگاه ا زراعت  2  -    روزانه 4345

رجنديدانشگاه ب زراعت  5  -  عنوان رشته زراعت  روزانه 4346
مدرس تيدانشگاه ترب زراعت  3  -  كرج- اتوبان تهران ،يواقع در دانشكده كشاورزليمحل تحص  روزانه 4347

كرمانشاه يدانشگاه راز زراعت  3  -    روزانه 4348
دانشگاه زابل زراعت  4  -    روزانه 4349
دانشگاه شاهرود زراعت  6  -    روزانه 4350
دباهنركرمانيدانشگاه شه زراعت  3  -    روزانه 4351

يمالثان-نيراميعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز  زراعت  4  -  
اهواز   روزانه  4352

يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز زراعت  5  -    روزانه 4353
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز زراعت  5  -  يزراع اهانيگ ياكولوژ شيعنوان رشته زراعت گرا  روزانه 4354

رشت- النيدانشگاه گ زراعت  3  -    روزانه 4355

يكشاورزيفناور ستيوز كيپژوهشكده ژنت  يزراع اهانيگ يزولوژيف  5  -  يمولكول يولوژيزيف شيعنوان رشته زراعت گرا - دكتري پژوهش محور
يسار- طبرستان   روزانه  4356

همدان-نايس يدانشگاه بوعل يزراعاهانيگيزولوژيف  2  -  عنوان رشته زراعت گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  روزانه 4357
زيدانشگاه تبر يزراعاهانيگيزولوژيف  3  -  فيزولوژي گياهان زراعي - زراعت   روزانه 4358

محـل تحصـيل پـرديس- عنوان رشته زراعت گـرايش فيزيولـوژي گياهـان زراعـي    
دانشگاه تهران  يزراع اهانيگ يزولوژيف  2  -  كشاورزي و منابع طبيعي كرج   روزانه  4359

گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يزراعاهانيگيزولوژيف  2  -  يزراع اهانيگ يولوژيزيف شيعنوان رشته زراعت گرا  روزانه 4360
مشهد يدانشگاه فردوس يزراعاهانيگيزولوژيف  6  -  عنوان رشته زراعت گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  روزانه 4361

خرم اباد- دانشگاه لرستان  يزراعاهانيگيزولوژيف  3  -    روزانه 4362
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يزراعاهانيگيزولوژيف  4  -  يزراع اهانيگ يولوژيزيف شيعنوان رشته زراعت گرا  روزانه 4363

دانشگاه مراغه يزراعاهانيگيزولوژيف  2  -  عنوان رشته زراعت با گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي  روزانه 4364
اسوجيدانشگاه  يزراعاهانيگيزولوژيف  4  -    روزانه 4365
گنبد يمجتمع آموزش عال يزراعاهانيگيزولوژيف  3  -    روزانه 4366
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز بذريعلوم و تكنولوژ  2  -    روزانه 4367
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب بذريعلوم و تكنولوژ  2  -    روزانه 4368

دانشگاه زابل زراعت  4  - هيبا اخذ شهر  شبانه 4369
دانشگاه شاهرود زراعت  2  -    شبانه 4370

محـل تحصـيل پـرديس- فيزيولـوژي گياهـان زراعـي    عنوان رشته زراعت گـرايش 
دانشگاه تهران  يزراع اهانيگ يزولوژيف  1  -  كشاورزي و منابع طبيعي كرج   شبانه  4371

مشهد يدانشگاه فردوس يزراعاهانيگيزولوژيف  3  -  گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي عنوان رشته زراعت  شبانه 4372
    اصالح نباتات-ـ مجموعه زراعت2433  
الميدانشگاه ا )كيژنتيو مهندسيملكولكيژنت(اصالح نباتات  2  -    روزانه 4373

زيدانشگاه تبر )كيژنتيو مهندسيملكولكيژنت(اصالح نباتات  6  -  عنوان رشته اصالح نباتات گرايش ژنتيك مولكولي  روزانه 4374
دانشگاه تهران )كيژنتيو مهندسيملكولكيژنت(اصالح نباتات  2  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  روزانه 4375

كرمانشاه يدانشگاه راز )كيژنتيو مهندسيملكولكيژنت(اصالح نباتات  4  -    روزانه 4376
دانشگاه زنجان )كيژنتيو مهندسيملكولكيژنت(اصالح نباتات  3  -    روزانه 4377

لياردب- يليدانشگاه محقق اردب )كيژنتيو مهندسيملكولكيژنت(اصالح نباتات  2  -  يمولكول كيژنت شيعنوان رشته اصالح نباتات گرا  روزانه 4378



  ها محل جدول كدرشته    1391 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
  

  كشاورزي و منابع طبيعيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل – 4جدول شماره 
  توضيحات

پذيرش ظرفيت 
كد رشته نام دانشگاه  نام گرايش  نيمسال

  دوره  محل
  اول  دوم

 

 52صفحه 

   اصالح نباتات-ـ مجموعه زراعت2433ادامه كدرشته امتحاني  

يكشاورزيفناور ستيوز كيپژوهشكده ژنت  يكشاورز يوتكنولوژيب  5  -  گياهي - عنوان رشته بيوتكنولوژي كشاورزي . دكتري پژوهش محور 
يسار- طبرستان   روزانه  4379

همدان-نايس يدانشگاه بوعل يكشاورزيوتكنولوژيب  2  -  عنوان رشته اصالح نباتات گرايش بيومتري  روزانه 4380
دانشگاه تهران يكشاورزيوتكنولوژيب  3  -  گياهي - عنوان رشته بيوتكنولوژي كشاورزي   روزانه 4381

دانشگاه زنجان يكشاورزيوتكنولوژيب  3  -    روزانه 4382
رازيدانشگاه ش يكشاورزيوتكنولوژيب  2  -  ياهيگ -  يكشاورز يوتكنولوژيعنوان رشته ب  روزانه 4383

مشهد يدانشگاه فردوس يكشاورزيوتكنولوژيب  4  -  عنوان رشته بيوتكنولوژي كشاورزي  روزانه 4384
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يكشاورزيوتكنولوژيب  3  -    روزانه 4385
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يكشاورزيوتكنولوژيب  2  -    روزانه 4386

همدان-نايس يدانشگاه بوعل ياهيگيكشاورزيوتكنولوژيب  3  -  ياهيگ -  يكشاورز يوتكنولوژيعنوان رشته ب  روزانه 4387
زيدانشگاه تبر ياهيگيكشاورزيوتكنولوژيب  4  -    روزانه 4388

رشت- النيدانشگاه گ ياهيگيكشاورزيوتكنولوژيب  4  -  ياهيگ -  يكشاورز يوتكنولوژيبعنوان رشته   روزانه 4389
دانشگاه تهران )كيژنتيو مهندسيملكولكيژنت(اصالح نباتات  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج  شبانه 4390

دانشگاه تهران يكشاورزيوتكنولوژيب  2  -  عنوان گرايش بيوتكنولوژي كشاورزي - پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   شبانه 4391
مشهد يدانشگاه فردوس يكشاورزيوتكنولوژيب  3  -  عنوان رشته بيوتكنولوژي كشاورزي  شبانه 4392

ـ  سيپـرد  ليمحـل تحصـ   -  ياهيگ-  يكشاورز يوتكنولوژِيعنوان رشته ب الملـل نيب
رشت- النيدانشگاه گ  ياهيگ يكشاورز يوتكنولوژيب  3  -  يانزل يصنعت- يدانشگاه واقع در منطقه آزاد تجار   الملل بين  4393

    اصالح نباتات-ـ مجموعه زراعت2434  
تهراندانشگاه  هرزهايعلوم علف  2  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج- علفهاي هرزعنوان رشته علوم  روزانه 4394

مشهد يدانشگاه فردوس هرزهايعلوم علف  3  -    روزانه 4395
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب هرزهايعلوم علف  2  -    روزانه 4396

دانشگاه تهران هرزهايعلوم علف  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج- هرز ن رشته علوم علفهايعنوا  شبانه 4397
مشهد يدانشگاه فردوس هرزهايعلوم علف  2  -    شبانه 4398
    اصالح نباتات-ـ مجموعه زراعت2435  
دانشگاه تهران ياهيگداتيتوليمهندس  2  -    روزانه 4399
دانشگاه تهران ياهيگداتيتوليمهندس  1  -    شبانه 4400
    اصالح نباتات-ـ مجموعه زراعت2436  

زيدانشگاه تبر يزراعاهانيگياكولوژ  5  -  اكولوژي گياهان زراعي - زراعت   روزانه 4401
محل تحصيل پرديس كشاورزي- عنوان رشته زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي

دانشگاه تهران  يزراع اهانيگ ياكولوژ  2  -  و منابع طبيعي كرج   روزانه  4402
مشهد يدانشگاه فردوس يزراعاهانيگياكولوژ  4  -    روزانه 4403
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يزراعاهانيگياكولوژ  2  -    روزانه 4404

لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يزراعاهانيگياكولوژ  3  -  يزراع اهانيگ ياكولوژ شيعنوان رشته زراعت گرا  روزانه 4405
گنبد يمجتمع آموزش عال يزراعاهانيگياكولوژ  2  -    روزانه 4406

مشهد يدانشگاه فردوس يزراعيبوم شناس  6  -  )ياگرواكولوژ(عنوان رشته بوم شناسي زراعي   روزانه 4407
محل تحصيل پرديس كشاورزي- يش اكولوژي گياهان زراعيعنوان رشته زراعت گرا

دانشگاه تهران  يزراع اهانيگ ياكولوژ  1  -  و منابع طبيعي كرج   شبانه  4408
مشهد يدانشگاه فردوس يزراعاهانيگياكولوژ  3  -    شبانه 4409

مشهد يدانشگاه فردوس يزراعيبوم شناس  3  -  )ياگرواكولوژ(عنوان رشته بوم شناسي زراعي   شبانه 4410
   موزش كشاورزي و توسعه روستاييآـ مجموعه ترويج و2437  

اتوبـان ،يواقـع در دانشـكده كشـاورز    ليمحل تحصـ - عنوان رشته ترويج كشاورزي
مدرس تيدانشگاه ترب  يكشاورز جيترو  6  - كرج- تهران   روزانه  4411

كرمانشاه يدانشگاه راز يكشاورزجيترو  4  -  يعنوان رشته توسعه كشاورز  روزانه 4412
محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج- عنوان رشته آموزش كشاورزي  دانشگاه تهران ياموزش كشاورز  2  -  روزانه 4413

محل تحصيل پرديس كشاورزي و منـابع- نوان رشته آموزش كشاورزي ع
دانشگاه تهران  ياموزش كشاورز  1  - طبيعي كرج   شبانه  4414

   موزش كشاورزي و توسعه روستاييآـ مجموعه ترويج و2437  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل ييتوسعه روستا  2  -  عنوان رشته توسعه كشاورزي  روزانه 4415

محل تحصيل پرديس كشـاورزي و منـابع- عنوان رشته توسعه كشاورزي 
دانشگاه تهران  يتوسعه كشاورز  2  - .طبيعي كرج   روزانه  4416

كرمانشاه يدانشگاه راز يتوسعه كشاورز  5  -  يعنوان رشته توسعه كشاورز  روزانه 4417
اسوجيدانشگاه  يتوسعه كشاورز  4  -  توسعه كشاورزي  روزانه 4418

دانشگاه تهران يتوسعه كشاورز  1  -  منابع طبيعي كرجمحل تحصيل پرديس كشاورزي و   شبانه 4419
   بيماري شناسي گياهي-ـ حشره شناسي كشاورزي2439  

ويكنـه شناسـ  (يكشـاورزيحشره شناس  3  -  عنوان رشته حشره شناسي گرايش كنه شناسي و سيستماتيك حشرات
زيدانشگاه تبر حشراتكيستماتيس   روزانه  4420

واقـع در دانشـكده ليمحل تحصـ  -  يكشاورز يعنوان رشته حشره شناس
ويكنـه شناسـ  (يكشـاورزيحشره شناس  4  -  كرج- اتوبان تهران ،يكشاورز

مدرس تيدانشگاه ترب حشراتكيستماتيس   روزانه  4421

ويكنـه شناسـ  (يكشـاورزيحشره شناس  2  -  
كرمانشاه يدانشگاه راز حشراتكيستماتيس   روزانه  4422

ويكنـه شناسـ  (يكشـاورزيحشره شناس  3  -  بدون گرايش
مشهد يدانشگاه فردوس حشراتكيستماتيس   روزانه  4423

ويكنـه شناسـ  (يكشـاورزيحشره شناس  1  -  
رشت- النيدانشگاه گ حشراتكيستماتيس   روزانه  4424

ويكنـه شناسـ  (يكشـاورزيحشره شناس  4  -  
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب حشراتكيستماتيس   روزانه  4425
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  بيماري شناسي گياهي –حشره شناسي كشاورزي–2439ادامه كدرشته امتحاني

ويكنـه شناسـ  (يكشـاورزيحشره شناس  3  -  عنوان رشته حشره شناسي كشاورزي
دانشگاه مراغه حشراتكيستماتيس   روزانه  4426

هيدانشگاه اروم حشراتيولوژيزيو فيسم شناس  2  -  عنوان رشته حشره شناسي كشاورزي گرايش سم شناسي و فيزيولوژي حشرات  روزانه 4427
زيدانشگاه تبر حشراتيولوژيزيو فيسم شناس  2  -  عنوان رشته حشره شناسي گرايش سم شناسي و فيزيولوژي حشرات  روزانه 4428

زيدانشگاه تبر انگل حشراتينماتدها  1  -  عنوان رشته حشره شناسي گرايش نماتدهاي انگل حشرات  روزانه 4429
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يو سم شناسيولوژيزيف  2  -  عنوان رشته حشره شناسي گرايش فيزيولوژي و سم شناسي  روزانه 4430

محل تحصيل پـرديس-  يو سم شناس يولوژيزيف شيگرا يرشته حشره شناسعنوان 
دانشگاه تهران  يو سم شناس يولوژيزيف  3  -  كشاورزي و منابع طبيعي كرج   روزانه  4431

رفسنجان - ) عج(دانشگاه ولي عصر  يو سم شناسيولوژيزيف  2  -  يو سم شناس يولوژيزيف شيگرا يكشاورز يعنوان رشته حشره شناس  روزانه 4432
هيدانشگاه اروم كنترل حشراتياكولوژ  3  -  عنوان رشته حشره شناسي كشاورزي  روزانه 4433

همدان-نايس يدانشگاه بوعل كنترل حشراتياكولوژ  1  -  كنترل حشرات يعنوان رشته حشره شناسي گرايش اكولوژ  روزانه 4434
محـل- اكولـوژي كنتـرل بيولوژيـك     شيگـرا  يكشاورز يعنوان رشته حشره شناس

دانشگاه تهران  كنترل حشرات ياكولوژ  3  -  تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   روزانه  4435
رفسنجان - ) عج(دانشگاه ولي عصر  كنترل حشراتياكولوژ  1  -  كنترل حشرات ياكولوژ شيگرا يكشاورز يعنوان رشته حشره شناس  روزانه 4436

محل- حشرات و كنه ها كيستماتيوسيب شيگرا يكشاورز يحشره شناسعنوان رشته 
دانشگاه تهران  حشرات و كنه ها كيستماتيوسيب  2  -  تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   روزانه  4437

يكنــه شناســ(يكشــاورزيحشــره شناســ  2  -  بدون گرايش
مشهد يدانشگاه فردوس حشراتكيستماتيوس   شبانه  4438

محل تحصيل پرديس- -  يو سم شناس يولوژيزيف شيگرا يرشته حشره شناسعنوان 
دانشگاه تهران  يو سم شناس يولوژيزيف  2  -  كشاورزي و منابع طبيعي كرج   شبانه  4439

محـل-  - اكولوژي كنتـرل بيولوژيـك    شيگرا يكشاورز يعنوان رشته حشره شناس
دانشگاه تهران  كنترل حشرات ياكولوژ  2  -  تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   شبانه  4440

- - حشـرات و كنـه هـا    كيستماتيوسيب شيگرا يكشاورز يعنوان رشته حشره شناس
دانشگاه تهران  حشرات و كنه ها كيستماتيوسيب  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   شبانه  4441

   بيماري شناسي گياهي-كشاورزيـ حشره شناسي2440  
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يقارچ شناس-ياهيگيشناسيماريب  3  -    روزانه 4442

زيدانشگاه تبر يقارچ شناس-ياهيگيشناسيماريب  2  -  عنوان رشته بيماري شناسي گياهي گرايش قارچ شناسي و بيماري شناسي گياهي  روزانه 4443
اتوبان ،يواقع در دانشكده كشاورز ليمحل تحص -  ياهيگ يشناس يماريعنوان رشته ب

مدرس تيدانشگاه ترب  يقارچ شناس -ياهيگ يشناس يماريب  4  - كرج- تهران   روزانه  4444
- گيـاهي   يقارچ شناسي و بيماري شناسـ  شيعنوان رشته بيماري شناسي گياهي گرا

دانشگاه تهران  يقارچ شناس -ياهيگ يشناس يماريب  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   روزانه  4445
دانشگاه زنجان يقارچ شناس-ياهيگيشناسيماريب  2  -    روزانه 4446

دباهنركرمانيدانشگاه شه يقارچ شناس-ياهيگيشناسيماريب  2  -  ياهيگ يهايماريب كيولوژيكنترل ب شيگرا ياهيگ يشناس يماريعنوان رشته ب  روزانه 4447
رازيدانشگاه ش يقارچ شناس-ياهيگيشناسيماريب  3  -    روزانه 4448
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يقارچ شناس-ياهيگيشناسيماريب  3  -    روزانه 4449

زيدانشگاه تبر ينماتولوژ-ياهيگيشناسيماريب  1  -  ياهينماتولوژي گعنوان رشته بيماري شناسي گياهي گرايش   روزانه 4450
دانشگاه زنجان ينماتولوژ-ياهيگيشناسيماريب  3  -  ياهيگ كيولوژيكنترل ب شيگرا ياهيگ يشناس يماريعنوان رشته ب  روزانه 4451

رازيدانشگاه ش ينماتولوژ-ياهيگيشناسيماريب  2  -    روزانه 4452
ويـروس شناسـي و بيماريهـاي ويروسـي شيعنوان رشته بيماري شناسي گياهي گرا

ـ گيشناسـ يماريب  3  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج-  ياهيگ ـ و-ياهي يشناسـ روسي
دانشگاه تهران ياهيو گيروسيويهايماريوب   روزانه  4453

ـ گيشناسـ يماريب  3  -   ـ و-ياهي يشناسـ روسي
رازيدانشگاه ش ياهيو گيروسيويهايماريوب   روزانه  4454

وكيولوژيكنترل ب-ياهيگيشناسيماريب  5  -  يگياه يهايماريب كيولوژيگرايش كنترل ب ياهيعنوان رشته بيماري شناسي گ
همدان-نايس يدانشگاه بوعل ياهيگهاييماريب   روزانه  4455

وكيولوژيكنترل ب-ياهيگيشناسيماريب  2  -  ياهيگ ينماتولوژ شيگرا ياهيگ يشناس يماريعنوان رشته ب
رازيدانشگاه ش ياهيگهاييماريب   روزانه  4456

- گيـاهي   يقارچ شناسي و بيماري شناسـ  شيعنوان رشته بيماري شناسي گياهي گرا
دانشگاه تهران  يقارچ شناس -ياهيگ يشناس يماريب  2  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج   شبانه  4457

ويـروس شناسـي و بيماريهـاي ويروسـي شيعنوان رشته بيماري شناسي گياهي گرا
ـ گيشناسـ يماريب  2  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج- ياهيگ ـ و-ياهي يشناسـ روسي

دانشگاه تهران ياهيو گيروسيويهايماريوب   شبانه  4458

   ـ مجموعه جنگل داري2441  
واقع ليمحل تحص - عنوان رشته علوم جنگل گرايش مسائل اقتصادي اجتماعي جنگل

مدرس تيدانشگاه ترب  واقتصادجنگل يجنگل دار  6  -  در شهرستان نور   روزانه  4459
پرديس كشاورزي و منابعمحل تحصيل - عنوان رشته علوم جنگل گرايش جنگلداري

دانشگاه تهران  واقتصادجنگل يجنگل دار  4  - طبيعي كرج   روزانه  4460
يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز واقتصادجنگليجنگل دار  5  -  يجنگلدار شيعنوان رشته علوم جنگل گرا  روزانه 4461

كشاورزي و منابعمحل تحصيل پرديس - وم جنگل گرايش جنگلداريعنوان رشته عل
دانشگاه تهران  واقتصادجنگل يجنگل دار  2  - طبيعي كرج   شبانه  4462

   ـ مجموعه جنگل داري2442  
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز و علوم جنگليجنگل دار  2  -  يجنگلدار شيعنوان رشته علوم جنگل گرا  روزانه 4463
واقع يعيدانشكده منابع طب ليمحل تحص- يجنگلدار شيعنوان رشته علوم جنگل گرا

رشت- النيدانشگاه گ  و علوم جنگل يجنگل دار   5  - در صومعه سرا   روزانه  4464
خرم اباد- لرستان دانشگاه  و علوم جنگليجنگل دار  5  -    روزانه 4465
   ـ مجموعه جنگل داري2443  

گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز جنگليو اكولوژيجنگل شناس  5  -  جنگل يو اكولوژ يجنگل شناس شيعنوان رشته علوم جنگل گرا  روزانه 4466
   ـ مجموعه شيالت2444  
هيدانشگاه اروم روپرورشيتكث  3  -    روزانه 4467

هيدانشگاه اروم روپرورشيتكث  3  -  هيدانشگاه اروم انيوآبز انيدر پژوهشكده آرتم-پژوهش محور  روزانه 4468
مدرس تيدانشگاه ترب روپرورشيتكث  4  -  شهرستان نورليمحل تحص  روزانه 4469
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    مجموعه شيالت–2444ادامه كدرشته امتحاني  
محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعـي- عنوان رشته تكثير و پرورش آبزيان 

دانشگاه تهران  روپرورشيتكث  3  -  كرج   روزانه  4470
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز روپرورشيتكث  6  -    روزانه 4471

خرمشهر ييايدانشگاه علوم وفنون در روپرورشيتكث  5  -  انيو پرورش آبز ريعنوان رشته تكث  روزانه 4472
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  روپرورشيتكث  5  -  انيو پرورش آبز ريعنوان رشته تكث  روزانه 4473

رانيا التيش قاتيموسسه تحق روپرورشيتكث  1  -  اهواز ليمحل تحص- رشته تكثير وپرورش آبزيان - دكتراي پژوهش محور  روزانه 4474
رانيا التيش قاتيموسسه تحق روپرورشيتكث  2  -  يبندرانزل ليمحل تحص- رشته تكثير وپرورش آبزيان - دكتراي پژوهش محور  روزانه 4475

رانيا التيش قاتيموسسه تحق روپرورشيتكث  1  -  بوشهر ليمحل تحص- رشته تكثير وپرورش آبزيان - محوردكتراي پژوهش  روزانه 4476
رانيا التيش قاتيموسسه تحق روپرورشيتكث  1  -  رشت ليمحل تحص- رشته تكثير وپرورش آبزيان - دكتراي پژوهش محور  روزانه 4477

تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعـيمحل - ه تكثير و پرورش آبزيان عنوان رشت
دانشگاه تهران  روپرورشيتكث  1  -  كرج   شبانه  4478

   ـ مجموعه شيالت2445  
واقع در شهرستان نور ليمحل تحص- عنوان گرايش عمل آوري فرآورده هاي شيالتي  مدرس تيدانشگاه ترب يالتيمحصوالت شيفراور  2  -  روزانه 4479

گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يالتيمحصوالت شيفراور  2  -  يالتيشهاي  فرآورده يعمل آور شيگرا التيعنوان رشته ش  روزانه 4480
محل- هاي شيالتيدكتراي پژوهش محور رشته شيالت گرايش عمل آوري فرآورده 

رانيا التيش قاتيموسسه تحق  يالتيمحصوالت ش يفراور  3  -  يبندرانزل ليتحص   روزانه  4481
محل- دكتراي پژوهش محور رشته شيالت گرايش عمل آوري فرآورده هاي شيالتي

رانيا التيش قاتيموسسه تحق  يالتيمحصوالت ش يفراور  2  -  بندرعباس ليتحص   روزانه  4482
   ـ مجموعه شيالت2446  

گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يالتيشانيابزيبوم شناس  2  -  و پرورش ريتكث شيگرا التيعنوان رشته ش  روزانه 4483
   مجموعه شيالتـ2447  

گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ديصيبرداردوبهرهيتول  1  -  فقط مرد - يو بهره بردار ديتول شيگرا التيعنوان رشته ش  روزانه 4484
بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  ديصيبرداردوبهرهيتول  5  -  ييو بهره بردار ديتول شيگرا التيعنوان رشته ش  روزانه 4485

گنبد يمجتمع آموزش عال ديصيبرداردوبهرهيتول  3  -  انيآبز يو بهره بردارديتول شيگرا  روزانه 4486
   و بيابان زدايييزداريـ مجموعه مرتع داري و آبخ2448  

دانشگاه تهران يعلوم مرتع، مرتعدار  2  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج- عنوان رشته علوم مرتع   روزانه 4487
يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يعلوم مرتع، مرتعدار  4  -    روزانه 4488

گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز يعلوم مرتع، مرتعدار  5  -  علوم مرتععنوان رشته   روزانه 4489
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يعلوم مرتع، مرتعدار  2  -  عنوان رشته علوم مرتع  روزانه 4490
دانشگاه تهران يمرتعدارعلوم مرتع،  1  -  محل تحصيل پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج- عنوان رشته علوم مرتع   شبانه 4491

   و بيابان زدايييزداريـ مجموعه مرتع داري و آبخ2449  
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز ييزداابانيب  2  -    روزانه 4492
   و بيابان زدايييزداريـ مجموعه مرتع داري و آبخ2450  

مدرس تيدانشگاه ترب )يزداريآبخيعلوم و مهندس(يزداريابخ  7  -  واقع در شهرستان نور ليمحل تحص- عنوان رشته علوم و مهندسي آبخيزداري  روزانه 4493
محل تحصيل پـرديس كشـاورزي و منـابع- آبخيزداري يعنوان رشته علوم و مهندس

دانشگاه تهران  )يزداريآبخ يعلوم و مهندس(يزداريابخ  2  - طبيعي كرج   روزانه  4494
دانشگاه شهركرد )يزداريآبخيعلوم و مهندس(يزداريابخ  2  -    روزانه 4495

يساريعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز )يزداريآبخيعلوم و مهندس(يزداريابخ  5  -  يزداريآبخ يعنوان رشته علوم و مهندس  روزانه 4496
يالملل نيمركز ب يو با همكار هيبا اخذ شهر - يزداريآبخ يعنوان رشته علوم و مهندس

يسار يعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز  )يزداريآبخ يعلوم و مهندس(يزداريابخ  2  -  كرمان يطيو علوم مح شرفتهيپيعلوم تكنولوژ   روزانه  4497
گرگانيعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز )يزداريآبخيعلوم و مهندس(يزداريابخ  3  -    روزانه 4498

بندرعباس-دانشگاه هرمزگان  )يزداريآبخيعلوم و مهندس(يزداريابخ  5  -  يزداريآبخ يعنوان رشته علوم و مهندس  روزانه 4499
زديدانشگاه  )يزداريآبخيعلوم و مهندس(يزداريابخ  7  -  يزداريآبخ يعنوان رشته علوم و مهندس  روزانه 4500
محل تحصيل پـرديس كشـاورزي و منـابع- آبخيزداري يعنوان رشته علوم و مهندس

دانشگاه تهران  )يزداريآبخ يعلوم و مهندس(يزداريابخ  1  - طبيعي كرج   شبانه  4501
دانشگاه شهركرد )يزداريآبخيعلوم و مهندس(يزداريابخ  1  -    شبانه 4502
   ـ كشاورزي هسته اي2451  

ــاورز(  4  -   ــته ايكش ــات و،يهس ــالح نبات اص
گرگان يعيومنابع طب يدانشگاه علوم كشاورز )ياهيگيوتكنولوژيب   روزانه  4503
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  هنرهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل – 5جدول شماره 
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كد رشته نام دانشگاه  نام گرايش  نيمسال

  دوره  محل
  اول  دوم

 

 55صفحه 

    معماري-ساختـ مديريت پروژه و2501  
يرشـته بصـورت مشـترك و بـا همكـار      نيا - پروژه وساخت  تيريرشته مدعنوان 

مدرس تيدانشگاه ترب  پروژه و ساخت تيريمد -عمران   3  -  .شود يبرگزار م رويوزارت ن تيريو آموزش مدقاتيموسسه تحق   روزانه  5101
   ـ معماري2502  
زيتبر يدانشگاه هنراسالم ياسالميمعمار  -  4    روزانه 5102
دانشگاه هنراصفهان ياسالميمعمار  5  -    روزانه 5103
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يمعمار  2  -    روزانه 5104

نيقزو-)ره( ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب يمعمار  5  -  يروگاهينهاي  ها وساختمان مجموعه يطراحشيعنوان گرا  روزانه 5105
مدرس تيدانشگاه ترب يمعمار  3  -    روزانه 5106
دانشگاه تهران يمعمار  4  -    روزانه 5107
يدبهشتيدانشگاه شه يمعمار  5  -    روزانه 5108
دانشگاه علم و صنعت ايران يمعمار  8  -    روزانه 5109

دانشگاه علم و صنعت ايران يمعمار  1  -  عنوان رشته معماري مي باشد - محور شيوه پژوهش  روزانه 5110
دانشگاه هنراصفهان ياسالميمعمار  2  -    شبانه 5111

دانشگاه تهران يمعمار  2  -  يعنوان رشته معمار  شبانه 5112
دانشگاه علم و صنعت ايران يمعمار  2  -    شبانه 5113
   ـ شهرسازي2503  

ــ  2  -   ــهريطراح ــاز-يش ــنظر-يشهرس يهي
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يو منطقه ايشهريزيربرنامه،يشهرساز   روزانه  5114

ــ  4  -  يشهرسازهاي  هينظر شيگرا- يعنوان رشته شهرساز ــهريطراح ــاز-يش ــنظر-يشهرس يهي
مدرس تيدانشگاه ترب يو منطقه ايشهريزيربرنامه،يشهرساز   روزانه  5115

ــ  5  -  يشهر يعنوان رشته طراح ــهريطراح ــاز-يش ــنظر-يشهرس يهي
يدبهشتيدانشگاه شه يو منطقه ايشهريزيربرنامه،يشهرساز   روزانه  5116

ــ  4  -  يعنوان رشته شهرساز ــهريطراح ــاز-يش ــنظر-يشهرس يهي
دانشگاه هنرتهران يو منطقه ايشهريزيربرنامه،يشهرساز   روزانه  5117

تيسازمان حما قيازطر ديدانشجو با- يعنوان رشته شهرساز - پژوهش محور يدكتر
وابسته به يپژوهشكده فرهنگ وهنرمعمار  ياسالم يشهرساز  2  -  اجراي دوره را تامين و تقبل نمايدهاي  نهيهز هيكننده كل

يجهاددانشگاه   روزانه  5118

دانشگاه تهران ياسالميشهرساز  4  -  شيبدون گرا يعنوان رشته شهرساز  روزانه 5119
زيتبر يدانشگاه هنراسالم ياسالميشهرساز  4  -  ياسالم يشهر ساز  روزانه 5120

دانشگاه هنراصفهان ياسالميشهرساز  5  -    روزانه 5121

ـ برنامه ر  5  -  يو منطقه ا يشهر يزيبرنامه ر ـ برنامـه ر،يشـهريزي ،يمنطقـه ايزي
يدبهشتيدانشگاه شه يشهريو طراحيو منطقه ايشهريزيربرنامه   روزانه  5122

ـ برنامه ر  4  -  يعنوان رشته شهرساز ـ برنامـه ر،يشـهريزي ،يمنطقـه ايزي
دانشگاه علم و صنعت ايران يشهريو طراحيو منطقه ايشهريزيربرنامه   روزانه  5123

دانشگاه تهران ياسالميشهرساز  2  -  شيبدون گرا يعنوان رشته شهرساز  شبانه 5124
دانشگاه هنراصفهان ياسالميشهرساز  2  -    شبانه 5125
    ـ پژوهش هنرتاريخ تطبيقي وتحليلي هنر2504  

هـاي نـه يهز هيكننده كل تيسازمان حما قيازطر ديدانشجو با- پژوهش محور يدكتر
وابسته به يپژوهشكده فرهنگ وهنرمعمار  هنرپژوهش   1  -  اجراي دوره را تامين و تقبل نمايد

يجهاددانشگاه   روزانه  5126

) پژوهش هنر  -  5  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 5127
مدرس تيدانشگاه ترب پژوهش هنر  3  -    روزانه 5128

دانشگاه شاهد پژوهش هنر  4  -  - دفترچهيدرانتها طيشرا  روزانه 5129
دانشگاه هنراصفهان پژوهش هنر  5  -    روزانه 5130
دانشگاه هنرتهران پژوهش هنر  4  -    روزانه 5131

دانشگاه شاهد يهنراسالميليوتحليقيتطبخيتار  4  -  - دفترچهيدرانتها طيشرا  روزانه 5132
دانشگاه هنرتهران يهنراسالميليوتحليقيتطبخيتار  5  -    روزانه 5133
زيتبر يدانشگاه هنراسالم يهنر اسالم  3  -    روزانه 5134
دانشگاه هنراصفهان پژوهش هنر  2  -    شبانه 5135
   ـ مرمت2505  
هنراصفهان دانشگاه يخيتارويفرهنگياياشوثارآمرمت  5  -    روزانه 5136
دانشگاه هنراصفهان يخيتارويفرهنگياياشوثارآمرمت  2  -    شبانه 5137
   ـ مرمت2506  
دانشگاه هنراصفهان يخيتارهايبافتوبناهاياياحمرمت و  5  -    روزانه 5138
دانشگاه هنراصفهان يخيتارهايبافتوبناهاياياحمرمت و  2  -    شبانه 5139
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  علوم پزشكيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل – 6جدول شماره 
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كد رشته نام دانشگاه  نام گرايش  نيمسال

  دوره  محل
  اول  دوم

 

 56صفحه 

   زيستيمارآـ2601  
مدرس تيدانشگاه ترب يستيزمارآ  4  -    روزانه 6101
   موزش بهداشتآـ2602  
مدرس تيدانشگاه ترب موزش بهداشتآ  4  -    روزانه 6102
   يپزشكيـ انگل شناس2603  
مدرس تيدانشگاه ترب يپزشكيانگل شناس  -  3    روزانه 6103
   ـ ايمني شناسي پزشكي2604  
مدرس تيدانشگاه ترب يپزشكيشناسيمنيا  5  -    روزانه 6104
   ـ بيوشيمي باليني2605  
مدرس تيدانشگاه ترب ينيباليميوشيب  8  -    روزانه 6105
   ـ ژنتيك پزشكي2606  
مدرس تيدانشگاه ترب يپزشككيژنت  4  -    روزانه 6106
   يوتراپيزيـ ف2607  
مدرس تيدانشگاه ترب يوتراپيزيف  -  3    روزانه 6107
   ـ فيزيولوژي2608  
مدرس تيدانشگاه ترب يولوژيزيف  6  -    روزانه 6108
   ـ فيزيك پزشكي2609  
مدرس تيدانشگاه ترب يپزشككيزيف  4  -    روزانه 6109
    يپزشكيشناسروسيـ و2610  
مدرس تيدانشگاه ترب يپزشكيشناسروسيو  -  3    روزانه 6110
   يـ بهداشت بارور2611  
مدرس تيدانشگاه ترب يبهداشت بارور  -  3    روزانه 6111
    ـ زيست فناوري پزشكي2612  
مدرس تيدانشگاه ترب يپزشكيفناورستيز  5  -    روزانه 6112
   يـ بهداشت حرفه ا2613  
مدرس تيدانشگاه ترب يبهداشت حرفه ا  -  3    روزانه 6113
   ـ علوم تشريحي2614  
مدرس تيدانشگاه ترب يحيعلوم تشر  4  -    روزانه 6114
   ـ پرستاري2615  
مدرس تيدانشگاه ترب يپرستار  8  -    روزانه 6115
   بهداشت محيطـ2616  
مدرس تيدانشگاه ترب طيبهداشت مح  4  -    روزانه 6116
    ـ باكتري شناسي پزشكي2617  
مدرس تيدانشگاه ترب يپزشكيشناسيباكتر  4  -    روزانه 6117
    ـ هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون2618  
مدرس تيدانشگاه ترب و بانك خونيشگاهيآزمايهماتولوژ  4  -    انهروز 6118
   ـ قارچ شناسي پزشكي2619  
مدرس تيدانشگاه ترب يپزشكيقارچ شناس  4  -    روزانه 6119
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  دامپزشكيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل – 7جدول شماره 
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كد رشته نام دانشگاه  نام گرايش  نيمسال

  دوره  محل
  اول  دوم

 

 57صفحه 

   ـ جراحي دامپزشكي2701  
هيدانشگاه اروم يدامپزشكيجراح  2  -    روزانه 7101
دانشگاه تهران يدامپزشكيجراح  2  -    روزانه 7102
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يدامپزشكيجراح  5  -    روزانه 7103
رازيدانشگاه ش يدامپزشكيجراح  3  -    روزانه 7104
مشهد يدانشگاه فردوس يدامپزشكيجراح  4  -    روزانه 7105
دانشگاه تهران يدامپزشكيجراح  1  -    شبانه 7106
مشهد يدانشگاه فردوس يدامپزشكيجراح  1  -    شبانه 7107

رازيدانشگاه ش يدامپزشكيجراح  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 7108
    مثل دامبيماري هاي توليدـ مامايي و2702  
هيدانشگاه اروم داممثلديتولهاييماريبوييماما  2  -    روزانه 7109
دانشگاه تهران داممثلديتولهاييماريبوييماما  2  -    روزانه 7110
رازيدانشگاه ش داممثلديتولهاييماريبوييماما  3  -    روزانه 7111
مشهد يدانشگاه فردوس داممثلديتولهاييماريبوييماما  3  -    روزانه 7112
دانشگاه تهران داممثلديتولهاييماريبوييماما  1  -    شبانه 7113
مشهد يدانشگاه فردوس داممثلديتولهاييماريبوييماما  2  -    شبانه 7114

رازيدانشگاه ش داممثلديتولهاييماريبوييماما  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 7115
    ـ بيماري هاي داخلي دام هاي كوچك2703  
دانشگاه تهران كوچكهايداميداخلهاييماريب  2  -    روزانه 7116
رازيدانشگاه ش كوچكهايداميداخلهاييماريب  3  -    روزانه 7117
دانشگاه تهران كوچكهايداميداخلهاييماريب  1  -    شبانه 7118
    بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگـ2704  
هيدانشگاه اروم بزرگهايداميداخلهاييماريب  3  -    روزانه 7119
دانشگاه تهران بزرگهايداميداخلهاييماريب  2  -    روزانه 7120
دانشگاه شهركرد بزرگهايداميداخلهاييماريب  2  -    روزانه 7121
اهواز دچمرانيدانشگاه شه بزرگهايداميداخلهاييماريب  5  -    روزانه 7122
رازيدانشگاه ش بزرگهايداميداخلهاييماريب  3  -    روزانه 7123
مشهد يدانشگاه فردوس بزرگهايداميداخلهاييماريب  3  -    روزانه 7124
دانشگاه تهران بزرگهايداميداخلهاييماريب  1  -    شبانه 7125
مشهد يدانشگاه فردوس بزرگهايداميداخلهاييماريب  1  -    شبانه 7126

رازيدانشگاه ش بزرگهايداميداخلهاييماريب  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 7127
   ـ راديولوژي دامپزشكي2705  
دانشگاه تهران يدامپزشكيولوژيراد  2  -    روزانه 7128
دانشگاه تهران يدامپزشكيولوژيراد  1  -    شبانه 7129
    ـ كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي2706  
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يدامپزشكيپاتولوژكالينيكل  5  -    روزانه 7130
رازيدانشگاه ش يدامپزشكيپاتولوژكالينيكل  2  -    روزانه 7131
مشهد يدانشگاه فردوس يدامپزشكيپاتولوژكالينيكل  3  -    روزانه 7132
مشهد يدانشگاه فردوس يدامپزشكيپاتولوژكالينيكل  1  -    شبانه 7133
   ـ پاتولوژي دامپزشكي2707  
هيدانشگاه اروم يدامپزشكيپاتولوژ  2  -    روزانه 7134
دانشگاه تهران يدامپزشكيپاتولوژ  3  -    روزانه 7135
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يدامپزشكيپاتولوژ  5  -    روزانه 7136
رازيدانشگاه ش يدامپزشكيپاتولوژ  3  -    روزانه 7137
مشهد يدانشگاه فردوس يدامپزشكيپاتولوژ  3  -    روزانه 7138
دانشگاه تهران يدامپزشكيپاتولوژ  1  -    شبانه 7139
مشهد يدانشگاه فردوس يدامپزشكيپاتولوژ  1  -    شبانه 7140

رازيدانشگاه ش يدامپزشكيپاتولوژ  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 7141
    ـ بهداشت وبيماريهاي طيور2708  
هيدانشگاه اروم وريطيهايماريببهداشت و  2  -    روزانه 7142
دانشگاه تهران وريطيهايماريببهداشت و  3  -    روزانه 7143
رازيدانشگاه ش وريطيهايماريببهداشت و  3  -    روزانه 7144
دانشگاه تهران وريطيهايماريببهداشت و  1  -    شبانه 7145
   ـ بيوشيمي2709  
رازيدانشگاه ش يميوشيب  3  -    روزانه 7146
   بزيانآـ بهداشت2710  
دانشگاه تهران انيبزآبهداشت  2  -    روزانه 7147
انيبزآبهداشت  3  -   رازيدانشگاه ش  روزانه 7148

انيبزآبهداشت  1    يبندرانزل ليمحل تحص- دوره دكتراي پژوهش محور رانيا التيش قاتيموسسه تحق  روزانه 7149
انيبزآبهداشت  1    بوشهر ليمحل تحص- دوره دكتراي پژوهش محور رانيا التيش قاتيموسسه تحق  روزانه 7150
انيبزآبهداشت  1    تنكابن ليمحل تحص- دوره دكتراي پژوهش محور رانيا التيش قاتيموسسه تحق  روزانه 7151

انيبزآبهداشت  1    رشت ليمحل تحص- محوردوره دكتراي پژوهش  رانيا التيش قاتيموسسه تحق  روزانه 7152
انيبزآبهداشت  1    يسار ليمحل تحص- دوره دكتراي پژوهش محور رانيا التيش قاتيموسسه تحق  روزانه 7153

انيبزآبهداشت  1  -   دانشگاه تهران  شبانه 7154
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  دامپزشكيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل – 7جدول شماره 
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
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  دوره  محل
  اول  دوم

 

 58صفحه 

   ـ بهداشت مواد غذايي2711  
هيدانشگاه اروم ييغذابهداشت مواد  2  -    روزانه 7155
دانشگاه تهران ييغذابهداشت مواد  2  -    روزانه 7156
دانشگاه شهركرد ييغذابهداشت مواد  5  -    روزانه 7157
رازيدانشگاه ش ييغذابهداشت مواد  3  -    روزانه 7158
دانشگاه تهران ييغذابهداشت مواد  1  -    شبانه 7159

رازيدانشگاه ش ييغذابهداشت مواد  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 7160
   ـ بهداشت خوراك دام2712  
دانشگاه تهران بهداشت خوراك دام  1  -    روزانه 7161
   اپيدميولوژيـ2713  
دانشگاه تهران يولوژيدمياپ  -  2    روزانه 7162
دانشگاه تهران يولوژيدمياپ  -  1    شبانه 7163
    ـ انگل شناسي دامپزشكي2714  
هيدانشگاه اروم يدامپزشكيانگل شناس  3  -    روزانه 7164
دانشگاه تهران يدامپزشكيانگل شناس  3  -    روزانه 7165
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يدامپزشكيانگل شناس  5  -    روزانه 7166
رازيدانشگاه ش يدامپزشكيانگل شناس  3  -    روزانه 7167
دانشگاه تهران يدامپزشكيانگل شناس  1  -    شبانه 7168
   ـ باكتري شناسي2715  
هيدانشگاه اروم يشناسيباكتر  2  -    روزانه 7169
دانشگاه تهران يشناسيباكتر  2  -    روزانه 7170
دباهنركرمانيدانشگاه شه يشناسيباكتر  2  -    روزانه 7171
رازيدانشگاه ش يشناسيباكتر  4  -    روزانه 7172
دانشگاه تهران يشناسيباكتر  1  -    شبانه 7173

رازيدانشگاه ش يشناسيباكتر  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 7174
   ـ ويروس شناسي2716  
دانشگاه تهران يشناسروسيو  2  -    روزانه 7175
دانشگاه تهران يشناسروسيو  1  -    شبانه 7176
   ـ قارچ شناسي2717  
دانشگاه تهران يقارچ شناس  -  2    روزانه 7177
دانشگاه تهران يقارچ شناس  -  1    شبانه 7178
   ـ ايمني شناسي2718  
دانشگاه تهران يشناسيمنيا  2  -    روزانه 7179
دانشگاه تهران يشناسيمنيا  1  -    شبانه 7180
    )زيست فناوري(ـ بيوتكنولوژي2719  
رازيدانشگاه ش )يفناورستيز(يوتكنولوژيب  4  -    روزانه 7181
مشهد يدانشگاه فردوس )يفناورستيز(يوتكنولوژيب  3  -    روزانه 7182

كرج-يرازيواكسن وسرم ساز قاتيموسسه تحق )يفناورستيز(يوتكنولوژيب  3  -  .دوره با همكاري يكي از دانشگاههاي رتبه يك دولتي برگزار ميشود  روزانه 7183
مشهد يدانشگاه فردوس )يفناورستيز(يوتكنولوژيب  1  -    شبانه 7184

رازيدانشگاه ش )يفناورستيز(يوتكنولوژيب  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب  المللبين 7185
    توليد مثل در دامپزشكيـ فناوري2720  
دانشگاه شهركرد يمثل در دامپزشكديتوليفناور  3  -    روزانه 7186
   ـ سم شناسي2721  
دانشگاه تهران يسم شناس  -  2    روزانه 7187
    ـ فارماكولوژي دامپزشكي2722  
رازيدانشگاه ش يدامپزشكيفارماكولوژ  2  -    روزانه 7188
   ـ فيزيولوژي2723  
دانشگاه تهران يولوژيزيف  2  -    روزانه 7189
رازيدانشگاه ش يولوژيزيف  3  -    روزانه 7190
مشهد يدانشگاه فردوس يولوژيزيف  3  -    روزانه 7191
مشهد يدانشگاه فردوس يولوژيزيف  1  -    شبانه 7192
    ـ آناتومي و جنين شناسي مقايسه اي دامپزشكي2724  

هيدانشگاه اروم يدامپزشكياسهيمقايشناسنيو جنيآناتوم  2  -  يدامپزشك يشناس نيوجن يعنوان رشته آناتوم  روزانه 7193
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يدامپزشكياسهيمقايشناسنيو جنيآناتوم  5  -    روزانه 7194
    ـ بافت شناسي دامپزشكي2725  

هيدانشگاه اروم يدامپزشكيبافت شناس  3  -  يا سهيمقا يعنوان رشته بافت شناس  روزانه 7195
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يدامپزشكيبافت شناس  5  -  يا سهيمقا يعنوان رشته بافت شناس  روزانه 7196
رازيدانشگاه ش يدامپزشكيبافت شناس  4  -  يا سهيمقا يعنوان رشته بافت شناس  روزانه 7197

رازيدانشگاه ش يدامپزشكيبافت شناس  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب- يا سهيمقايبافت شناس  المللبين 7198
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 59صفحه 

   ـ زبان وادبيات فارسي2801  
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي يفارسزبان و ادبيات  6  -  زبان وادبيات فارسيعنوان رشته   روزانه 8101

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي يفارسزبان و ادبيات  2  -  شيبدون گرا يفارسزبان و ادبيات  - پژوهش محور  - فقط مرد  روزانه 8102
دانشگاه اراك يفارسزبان و ادبيات  7  -    روزانه 8103

هيدانشگاه اروم يفارسزبان و ادبيات  10  -  شيبدون گرا يفارسزبان و ادبيات عنوان رشته   روزانه 8104
هيدانشگاه اروم يفارسزبان و ادبيات  5  -  يحماساتيادب شيگرا  روزانه 8105
هيدانشگاه اروم يفارسزبان و ادبيات  5  -  يعرفاناتيادب شيگرا  روزانه 8106
هيدانشگاه اروم يفارسزبان و ادبيات  5  -  ييغنااتيادب شيگرا  روزانه 8107

دانشگاه اصفهان يفارسزبان و ادبيات  10  -  شيبدون گرا يفارسزبان و ادبيات عنوان رشته   روزانه 8108
) يفارسزبان و ادبيات  8  -  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 8109

الميدانشگاه ا يفارسزبان و ادبيات  3  -    روزانه 8110
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يفارسزبان و ادبيات  12  -    روزانه 8111
رجنديدانشگاه ب يفارسزبان و ادبيات  5  -    روزانه 8112
زيدانشگاه تبر يفارسزبان و ادبيات  4  -    روزانه 8113
مدرس تيدانشگاه ترب يفارسزبان و ادبيات  4  -    روزانه 8114

دانشگاه تهران يفارسزبان و ادبيات  10  -  تهران - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني   روزانه 8115
تهران يدانشگاه خوارزم يفارسزبان و ادبيات  6  -  كرجليمحل تحص  روزانه 8116

تهران يدانشگاه خوارزم يفارسزبان و ادبيات  2  -  محل تحصيل تهران- شيوه پژوهش محور   روزانه 8117
دانشگاه زنجان يفارسزبان و ادبيات  3  -    روزانه 8118
كازرون يدانشگاه سلمان فارس يفارسزبان و ادبيات  2  2    روزانه 8119
دانشگاه سمنان يفارسزبان و ادبيات  10  -    روزانه 8120
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يفارسزبان و ادبيات  8  -    روزانه 8121

دانشگاه شهركرد يفارسزبان و ادبيات  3  -  گرايش ادبيات عرفاني  روزانه 8122
دانشگاه شهركرد يفارسزبان و ادبيات  3  -  گرايش ادبيات معاصر  روزانه 8123

تبريز -دانشگاه شهيد آيت اهللا مدني  يفارسزبان و ادبيات  5  -    روزانه 8124
دباهنركرمانيشه دانشگاه يفارسزبان و ادبيات  6  -    روزانه 8125
يدبهشتيدانشگاه شه يفارسزبان و ادبيات  4  -    روزانه 8126
اهواز دچمرانيدانشگاه شه يفارسزبان و ادبيات  8  -    روزانه 8127
رازيدانشگاه ش يفارسزبان و ادبيات  10  -    روزانه 8128
ييدانشگاه عالمه طباطبا يفارسزبان و ادبيات  5  -    روزانه 8129
مشهد يدانشگاه فردوس يفارسزبان و ادبيات  8  -    روزانه 8130
دانشگاه قم يفارسزبان و ادبيات  25  -    روزانه 8131
دانشگاه كاشان يفارسزبان و ادبيات  4  -    روزانه 8132
دانشگاه كردستان يفارسزبان و ادبيات  4  -    روزانه 8133
رشت- النيدانشگاه گ يفارسزبان و ادبيات  4  -    روزانه 8134
خرم اباد- دانشگاه لرستان  يفارسزبان و ادبيات  10  -    روزانه 8135
بابلسر- دانشگاه مازندران  يفارسزبان و ادبيات  10  -    روزانه 8136
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يفارسزبان و ادبيات  9  -    روزانه 8137
بندرعباس-هرمزگان دانشگاه  يفارسزبان و ادبيات  5  -    روزانه 8138
اسوجيدانشگاه  يفارسزبان و ادبيات  4  -    روزانه 8139
زديدانشگاه  يفارسزبان و ادبيات  6  -    روزانه 8140

دانشگاه تهران يفارسزبان و ادبيات  5  -  تهران - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني   شبانه 8141
تهران يدانشگاه خوارزم يفارسزبان و ادبيات  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 8142

زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يفارسزبان و ادبيات  4  -    شبانه 8143
دانشگاه شهركرد يفارسزبان و ادبيات  5  -  گرايش ادبيات عرفاني  شبانه 8144
شهركرددانشگاه  يفارسزبان و ادبيات  5  -  رگرايش ادبيات معاص  شبانه 8145

دباهنركرمانيدانشگاه شه يفارسزبان و ادبيات  4  -    شبانه 8146
مشهد يدانشگاه فردوس يفارسزبان و ادبيات  4  -    شبانه 8147
تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يفارسزبان و ادبيات  5  -    پيام نور 8148

) يفارسزبان و ادبيات  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد  - )ع(دانشگاه امام رضا  غيرانتفاعي 8149
دانشگاه تهران يفارسزبان و ادبيات  4  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين. مطابق تعرفه پرديس  المللبين 8150

مصاحبه يعرفان اتيو ادب يغنائ اتي، ادب يحماس اتيادب شيداوطلبان تنها در سه گرا
رازيدانشگاه ش  يفارسزبان و ادبيات   5  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب- خواهند شد رشيو پذ   الملل بين  8151

   ادبيات عربـ زبان و2802  
دانشگاه اصفهان عربزبان و ادبيات  6  -  شيعرب بدون گرازبان و ادبيات عنوان رشته   روزانه 8152

) عربزبان و ادبيات  3  -  فقط زن س(دانشگاه الزهرا  روزانه 8153
همدان-نايس يدانشگاه بوعل عربزبان و ادبيات  12  -    روزانه 8154
نيقزو-)ره( ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب عربزبان و ادبيات  5  -    روزانه 8155
مدرس تيدانشگاه ترب عربزبان و ادبيات  6  -    روزانه 8156

دانشگاه تهران عربزبان و ادبيات  8  -  تهران - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني   روزانه 8157
سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك عربزبان و ادبيات  3  -    روزانه 8158

تهران يدانشگاه خوارزم عربزبان و ادبيات  4  -  كرجليمحل تحص  روزانه 8159
تهران يدانشگاه خوارزم عربزبان و ادبيات  1  -  محل تحصيل تهران - شيوه پژوهش محور   روزانه 8160

كرمانشاه يدانشگاه راز عربزبان و ادبيات  3  -    روزانه 8161
يدبهشتيدانشگاه شه عربزبان و ادبيات  3  -    روزانه 8162
اهواز دچمرانيدانشگاه شه عربزبان و ادبيات  7  -    روزانه 8163
ييدانشگاه عالمه طباطبا عربزبان و ادبيات  5  -    روزانه 8164
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  زبانهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل – 8جدول شماره 
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كد رشته نام دانشگاه  نام گرايش  نيمسال

  دوره  محل
  اول  دوم

 

 60صفحه 

    ادبيات عربـ زبان و2802ادامه كدرشته امتحاني  
مشهد يدانشگاه فردوس عربزبان و ادبيات  5  -    روزانه 8165
دانشگاه كاشان عربزبان و ادبيات  6  -    روزانه 8166
خرم اباد- دانشگاه لرستان  عربزبان و ادبيات  5  -    روزانه 8167
زديدانشگاه  عربزبان و ادبيات  4  -    روزانه 8168
دانشگاه تهران عربزبان و ادبيات  4  -    شبانه 8169
سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك عربزبان و ادبيات  2  -    شبانه 8170

تهران يدانشگاه خوارزم عربزبان و ادبيات  3  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 8171
مشهد يدانشگاه فردوس عربزبان و ادبيات  3  -    شبانه 8172

) عربزبان و ادبيات  10  10 پژوهش محور يرانتفاعيغ(مشهد  - )ع(دانشگاه امام رضا  غيرانتفاعي 8173
   ـ مجموعه زبان فرانسه2803  

مدرس تيدانشگاه ترب موزش زبان فرانسهآ  4  -  عنوان رشته آموزش ز بان فرانسه  روزانه 8174
   ـ مجموعه زبان فرانسه2804  

دانشگاه تهران فرانسهاتيادب  2  -  فرانسه اتيعنوان رشته ادب  روزانه 8175
يدبهشتيدانشگاه شه فرانسهاتيادب  4  -  فرانسه اتيعنوان رشته ادب  روزانه 8176

دانشگاه تهران فرانسهاتيادب  1  -    شبانه 8177
   ـ مجموعه زبان روسي2805  
دانشگاه تهران يموزش زبان روسآ  3  -  يعنوان رشته آموزش زبان روس   روزانه 8178
تهراندانشگاه  يموزش زبان روسآ  2  -  يعنوان رشته آموزش زبان روس-   شبانه 8179
   لمانيآـ زبان2806  

دانشگاه تهران يلمانآموزش زبانآ  2  -  يعنوان رشته آموزش زبان آلمان  روزانه 8180
دانشگاه تهران يلمانآموزش زبانآ  1  -  يعنوان رشته آموزش زبان آلمان-   شبانه 8181
    موزش زبان انگليسيآـ2807  
هيدانشگاه اروم يسيموزش زبان انگلآ  3  -    روزانه 8182

يسيموزش زبان انگلآ  10  -  يسيعنوان رشته آموزش زبان انگل دانشگاه اصفهان  روزانه 8183
يسيموزش زبان انگلآ  4  -  يسيفقط زن عنوان رشته آموزش زبان انگل ( س(دانشگاه الزهرا  روزانه 8184

يسيموزش زبان انگلآ  4  -   الميدانشگاه ا  روزانه 8185
يسيموزش زبان انگلآ  4  -   دانشگاه تهران  روزانه 8186

يسيموزش زبان انگلآ  4  -  كرجليمحل تحص تهران يدانشگاه خوارزم  روزانه 8187
يسيموزش زبان انگلآ  1  -  محل تحصيل تهران- شيوه پژوهش محور تهران يدانشگاه خوارزم  روزانه 8188

يسيموزش زبان انگلآ  2  -   كرمانشاه يدانشگاه راز  روزانه 8189
يسيموزش زبان انگلآ  5  -   اهواز دچمرانيدانشگاه شه  روزانه 8190
يسيموزش زبان انگلآ  4  -   رازيدانشگاه ش  روزانه 8191
يسيموزش زبان انگلآ  5  -   ييدانشگاه عالمه طباطبا  روزانه 8192
يسيموزش زبان انگلآ  6  -   مشهد يدانشگاه فردوس  روزانه 8193
يسيانگلموزش زبانآ  4  -   زديدانشگاه   روزانه 8194
يسيموزش زبان انگلآ  2  -   دانشگاه تهران  شبانه 8195

يسيموزش زبان انگلآ  3  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص تهران يدانشگاه خوارزم  شبانه 8196
يسيموزش زبان انگلآ  4  -   مشهد يدانشگاه فردوس  شبانه 8197

يسيموزش زبان انگلآ  5  -  يسيعنوان رشته آموزش زبان انگل تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ  نورپيام 8198
يسيموزش زبان انگلآ  5  -   ( يرانتفاعيغ(اصفهان - ييبها خيدانشگاه ش غيرانتفاعي 8199

يسيموزش زبان انگلآ  3  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين. مطابق تعرفه پرديس تهران دانشگاه  المللبين 8200
يسيموزش زبان انگلآ  2  -  رازيش يدانشگاه سيالملل پرد نيواحد ب رازيدانشگاه ش  المللبين 8201

    ادبيات انگليسيـ زبان و2808  
دانشگاه تهران يسيانگلزبان و ادبيات  2  -    روزانه 8202
رازيدانشگاه ش يسيانگلزبان و ادبيات  3  -    روزانه 8203
دانشگاه تهران يسيانگلزبان و ادبيات  1  -    شبانه 8204

دانشگاه تهران يسيانگلزبان و ادبيات  3  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين. مطابق تعرفه پرديس  المللبين 8205
   ـ ترجمه2809  
دانشگاه اصفهان ترجمه  5  -    روزانه 8206
ييدانشگاه عالمه طباطبا ترجمه  5  -    روزانه 8207
   ـ مجموعه زبان شناسي2810  

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي يهمگانيشناسزبان  4  -  عنوان رشته زبان شناسي همگاني  روزانه 8208
دانشگاه اصفهان يهمگانيزبان شناس  5  -  يهمگان يعنوان رشته زبان شناس  روزانه 8209

) يهمگانيزبان شناس  -  4  شيبدون گرا يهمگان يفقط زن رشته زبان شناس س(دانشگاه الزهرا  روزانه 8210
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يهمگانيزبان شناس  3  -    روزانه 8211
مدرس تيدانشگاه ترب يهمگانيزبان شناس  4  -    روزانه 8212

دانشگاه تهران يهمگانيزبان شناس  4  -  تهران - ادبيات و علوم انساني  محل تحصيل دانشكده  روزانه 8213
كرمانشاه يدانشگاه راز يهمگانيزبان شناس  3  -    روزانه 8214
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يهمگانيزبان شناس  4  -    روزانه 8215
ييدانشگاه عالمه طباطبا يهمگانيزبان شناس  5  -    روزانه 8216

دانشگاه تهران يهمگانيزبان شناس  1  -  نتهرا - علوم انساني محل تحصيل دانشكده ادبيات و   شبانه 8217
زاهدان-وبلوچستان  ستانيدانشگاه س يهمگانيزبان شناس  2  -    شبانه 8218

تهرانيليتكم التينورمركزتحص اميدانشگاه پ يهمگانيزبان شناس  5  -  يهمگان يعنوان رشته زبان شناس  پيام نور 8219
    ـ فرهنگ و زبان هاي باستاني2811  

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي يباستانهايفرهنگ و زبان  4  -  عنوان رشته فرهنگ وزبان هاي باستاني  روزانه 8220
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  تربيت بدني و علوم ورزشيهاي گروه آزمايشي  كدرشته محل – 9جدول شماره 
  توضيحات

ظرفيت پذيرش 
كد رشته نام دانشگاه  نام گرايش  نيمسال

  دوره  محل
  اول  دوم

 

 61صفحه 

    علوم ورزشيـ تربيت بدني و2901  
يعلوم ورزش و يبدن تيترب هكدپژوهش يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  7  - پژوهش محور  روزانه 9101

هيدانشگاه اروم يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  -  2  مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني - عنوان رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي   روزانه 9102
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  1  -  عنوان رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي  روزانه 9103

مدرس تيدانشگاه ترب يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  3  -  يورزش تيريعنوان رشته مد  روزانه 9104
دانشگاه تهران يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  4  -  تهران - محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي    روزانه 9105

كرمانشاه يدانشگاه راز يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  1  -  مديريت ورزشي - عنوان رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي   روزانه 9106
رشت- النيدانشگاه گ يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  2  -  مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني - عنوان رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي   روزانه 9107

دانشگاه تهران يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  2  -  .تهران - دني و علوم ورزشي محل تحصيل دانشكده تربيت ب  شبانه 9108
تهرانيليتكمالتيتحص مركز نور اميدانشگاه پ يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  4  -  يبدن تيترب يزيو برنامه ر تيريمد شيگرا يبدن تيعنوان رشته ترب  پيام نور 9109

) يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  5  -  يورزش تيريمدشيعنوان گرا يرانتفاعيغ(آمل- دانشگاه شمال غيرانتفاعي 9110
دانشگاه تهران يورزشتيريو مديزيبرنامه ر  3  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين. مطابق تعرفه پرديس   المللبين 9111

    علوم ورزشيـ تربيت بدني و2902  
يعلوم ورزش و يبدن تيترب هكدپژوهش يحركات اصالحويورزشيشناسبيسآ  -  6 پژوهش محور  روزانه 9112

دانشگاه اصفهان يحركات اصالحويورزشيشناسبيسآ  3  -    روزانه 9113
دانشگاه تهران يحركات اصالحويورزشيشناسبيسآ  4  -  تهران - محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي   روزانه 9114

تهران يدانشگاه خوارزم يحركات اصالحويورزشيشناسبيسآ  4  -  تهرانليمحل تحص  روزانه 9115
تهران يدانشگاه خوارزم يحركات اصالحويورزشيشناسبيسآ  1  -  محل تحصيل تهران - شيوه پژوهش محور  روزانه 9116

دانشگاه تهران يحركات اصالحويورزشيشناسبيسآ  2  -  .تهران - دني و علوم ورزشي تحصيل دانشكده تربيت ب محل  شبانه 9117
تهران يدانشگاه خوارزم ياصالححركاتويورزشيشناسبيسآ  3  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 9118

دانشگاه تهران يحركات اصالحويورزشيشناسبيسآ  3  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين. مطابق تعرفه پرديس   المللبين 9119
    علوم ورزشيـ تربيت بدني و2903  

يعلوم ورزش و يبدن تيترب كدهپژوهش يحركتيريادگيتكامل وورشد  4  - پژوهش محور  روزانه 9120
يعلوم ورزش و يبدن تيترب كدهپژوهش يحركتيريادگيتكامل وورشد  4  -  گرايش رفتارحركتي-پژوهش محور  روزانه 9121

هيدانشگاه اروم يحركتيريادگيتكامل وورشد  2  -  يرفتار حركت شيگرا  روزانه 9122
تهران يدانشگاه خوارزم يحركتيريادگيتكامل وورشد  5  -  تهران ليمحل تحص- يرفتار حركت شيگرا  روزانه 9123
تهران يدانشگاه خوارزم يحركتيريادگيتكامل وورشد  1  -  پژوهش محور وهيش- تهران ليمحل تحص- يرفتار حركت شيگرا  روزانه 9124

يدبهشتيدانشگاه شه يحركتيريادگيتكامل وورشد  3  -  يعنوان رشته رفتار حركت  روزانه 9125
مشهد يدانشگاه فردوس يحركتيريادگيتكامل وورشد  3  -  رفتارحركتيعنوان رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش   روزانه 9126

تهران يدانشگاه خوارزم يحركتيريادگيتكامل وورشد  5  -  تيمازادبرظرف- تهران ليمحل تحص- يرفتار حركت شيگرا  شبانه 9127
مشهد يدانشگاه فردوس يحركتيريادگيتكامل وورشد  2  -  عنوان رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش رفتارحركتي  شبانه 9128

    علوم ورزشيـ تربيت بدني و2904  
يعلوم ورزش و يبدن تيترب هكدپژوهش يورزشكيومكانيب  -  4 پژوهش محور  روزانه 9129

همدان-نايس يدانشگاه بوعل يورزشكيومكانيب  2  -    روزانه 9130
تهران يدانشگاه خوارزم يورزشكيومكانيب  5  -  تهرانليمحل تحص  روزانه 9131

تهران يدانشگاه خوارزم يورزشكيومكانيب  1  -  محل تحصيل تهران- شيوه پژوهش محور   روزانه 9132
بابلسر- دانشگاه مازندران  يورزشكيومكانيب  1  -    روزانه 9133

تهران يدانشگاه خوارزم يورزشكيومكانيب  5  -  تيمازادبرظرف- تهرانليمحل تحص  شبانه 9134
    علوم ورزشيـ تربيت بدني و2905  

يعلوم ورزش و يبدن تيترب هكدپژوهش يورزشيولوژيزيف  7  - پژوهش محور  روزانه 9135
هيدانشگاه اروم يورزشيولوژيزيف  3  -    روزانه 9136
دانشگاه اصفهان يورزشيولوژيزيف  3  -    روزانه 9137
همدان-نايس يدانشگاه بوعل يورزشيولوژيزيف  2  -    روزانه 9138
رجنديدانشگاه ب يورزشيولوژيزيف  4  -    روزانه 9139
زيدانشگاه تبر يورزشيولوژيزيف  5  -    روزانه 9140

تهران ييدرجايرشهيدب تيدانشگاه ترب يورزشيولوژيزيف  4  - دوزارت آموزش وپرورش مي باش يمانياپي يرسم انيدر شرايط برابر اولويت بافرهنگ  روزانه 9141
مدرس تيدانشگاه ترب يورزشيولوژيزيف  3  -    روزانه 9142

دانشگاه تهران يورزشيولوژيزيف  4  -  تهران - محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي   روزانه 9143
سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك يورزشيولوژيزيف  3  -    روزانه 9144
يدبهشتيدانشگاه شه يورزشيولوژيزيف  4  -    روزانه 9145
رشت- النيدانشگاه گ يورزشيولوژيزيف  4  -    روزانه 9146
بابلسر- دانشگاه مازندران  يورزشيولوژيزيف  6  -    روزانه 9147
لياردب- يليدانشگاه محقق اردب يورزشيولوژيزيف  4  -    روزانه 9148

دانشگاه تهران يورزشيولوژيزيف  2  -  .تهران - محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي   شبانه 9149
سبزوار- يسبزوار ميدانشگاه حك يورزشيولوژيزيف  2  -    شبانه 9150
دانشگاه تهران يورزشيولوژيزيف  3  -  المللي كيش محل تحصيل پرديس بين. مطابق تعرفه پرديس   المللبين 9151
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  هاي بورسيه شرايط و ضوابط رشته
  دانشمند نيوتوسعه نو قيموسسه تحق و مستضعفان اديبن هيبورس

هاي اجرايي، گزينش و آزمايشات پزشكي كه  پذيرش داوطلبان بورسيه با توجه به نتايج آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي دانشگاه، بررسي توانايي
  .اهد شدپذيرد به ترتيب اولويت امتيازات انجام خو توسط گروه بنياد مستضعفان انقالب اسالمي انجام مي

  شرايط عمومي پذيرش بورسيه
 .باشد مي 14مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري با معدل ) ارشد  كارشناسي(حداقل تحصيالت داشتن مدرك فوق ليسانس  -1
 .باشد سال مي 40حداكثر سن قانوني  -2
نمرات كنكور سراسري سازمان سنجش و  هاي تعيين شده براساس ها و دانشگاه كسب حداقل نمرات مورد نياز جهت پذيرش در رشته -3

 .مصاحبه تخصصي دانشگاه
 .داشتن شرايط عمومي استخدامي بنياد -4
 .موفقيت در مراحل مصاحبه و گزينش -5
 .ها و موسسات آموزش عالي عدم اشتغال به تحصيل همزمان در دانشگاه -6
 .ش عالي دولتي و غيردولتيها و موسسات آموز ها، دانشگاه ها، موسسات، شركت نداشتن تعهد خدمت در دستگاه -7

  :شرايط عمومي استخدامي گروه بنياد عبارتند از
 تابعيت نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران -1

 .تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور -2
 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -3
 )ويژه برادران(غير پزشكي دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم  -4
بـا  (عدم اشتهار به فساد اخالقي، نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشـد   -5

 ).تأييد مراجع ذيصالح
 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر -6
 .داشتن توانايي و سالمت كامل جسمي و رواني -7

  :شرايط تحصيلي 
 .هاي مورد نظر بنياد در پايان تحصيالت موفق شوند بايست حدنصاب معدل الزم را در آزمون شايستگي داوطلبين مي •
 .بايست از موضوعات مورد نياز بنياد انتخاب شود نامه دانشجويي مي موضوع پايان •
 .شود در دو ترم متوالي و يا غير متوالي باعث قطع بورسيه تحصيلي مي 14عدم كسب حداقل معدل  •

  :تعهدات 
 .دانشجويان بورسيه در تمام مدت آموزش تابع قوانين دانشگاه محل تحصيل و ضوابط استخدامي بنياد خواهند بود •
ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و وابسـته و هرنـوع    ها، موسسات، دانشگاه بايست عدم اشتغال در سازمان داوطلبين مي •

 .ها همچنين نداشتن تعهد خدمت به آنها را تعهد نمايند شركتها و  تعهد خدمت به سازمان
 .هاي الزم را بسپارند بايست به ميزان دوبرابر مدت تحصيل خود تعهد خدمت در بنياد نموده و ضمانت داوطلبين مي •
گرايش تحصيلي نبوده و پس  شده براي بورسيه، جز در موارد استثنا كه از سوي بنياد تأييد شود، مجاز به تغيير رشته و افراد پذيرفته •

 .بايست در زمينه كاري مرتبط و مكان جغرافيايي معين شده مشغول به كار شوند از اتمام تحصيل مي
  :تذكرات 
 .باشد نوع استخدام، قرارداد كار مدت معين و از نظر بيمه و بازنشستگي تابع قوانين سازمان تأمين اجتماعي مي •
  .شرايط فوق منجر به قطع همكاري در هر مرحله از استخدام خواهد شداثبات عدم برخورداري از هريك از  •
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  ها و موسسات آموزش عاليشرايط و ضوابط دانشگاه
توانند براي اطالع دقيق از شرايط، ضـوابط و تسـهيالت درنظـر گرفتـه شـده از سـوي        داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي

  .اطالع رساني موسسات ذيربط مراجعه نمايندسايت  ها و موسسات آموزش عالي به وب دانشگاه
 و توضيحات نام موسسه

 :علوم ورزشي پژوهشكده تربيت بدني و
داوطلب  -1: شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو. تجذب دانشجو در اين كد رشته ها براي تربيت دانشجوي پژوهشگري در حوزه هاي مختلف علوم ورزشي اس

هـاي دوره را   سازمان حمايت كننده بايـد تمـامي هزينـه    -2. از سوي يكي از سازمانهايي كه با پژوهشكده تفاهم نامه همكاري منعقد نموده اند، معرفي شود
موضوع طرح پژوهشـي ارائـه    -4. ننده و تأييد پژوهشكده باشدموضوع طرح پژوهشي الزم است منطبق با نيازهاي سازمان حمايت ك -3. تأمين و تقبل كند

ايـن   -5. هاي يك طرح پژوهشي بهـره منـد باشـد    پژوهشي بوده و به لحاظ علمي از تمام ويژگي –هاي آموزشي  شده بايد در حد پيشنهاد دانشجويان دوره
داوطلبـان   -7. ده بصورت تمام وقت و در شهر مقدس مشـهد مـي باشـد   تحصيل در اين پژوهشك -6. رفاهي مي باشد –پژوهشكده فاقد امكانات خوابگاهي 

ميتوانند براي آگاهي بيشتر درخصوص شرايط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشـجو، بـه وب سـايت پژوهشـكده تربيـت بـدني و علـوم ورزشـي بـه آدرس          
www.ssrc.ac.ir مراجعه نمايند.  

 :كرج-يوابسته به جهاددانشگاه ييايميپژوهشكده توسعه صنايع ش
 جذب حمايت مالي پروژه از كارفرما توسط دانشجو ضرورت دارد -فاقد خوابگاه

 :ساري-پژوهشكده ژنتيك وزيست فناوري كشاورزي طبرستان
آزمايشـگاه مرجـع   -پروتئـوميكس آزمايشـگاه  -كسيژنـوم  شـگاه يآزما: طبرسـتان  يكشـاورز  يفنـاور  ستيو ز كيپژوهشكده ژنت زاتيامكانات و تجه

كسـب   يبـرا  -يگلخانـه پژوهشـ  -يولـوژ يزيف شـگاه يآزما-كيـ انفورمات ويب شگاهيآزما-يولوژيكروبيم شگاهيآزما-كشت بافت شگاهيآزما-يكروماتوگراف
 .ديمراجعه فرمائwww.gabit.sanru.ac.ir تيبه سا ديتوانيم شترياطالعات ب

 :تهران–پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي
هـم اكنـون در   .آغـاز بـه كـار نمـود     1385 يلياز سال تحصـ ) يانتفاع ريغ - يدولت ريغ(  يدر پژوهشكده عاوم شناخت   يعصب شناخت يدوره دكترا

 .  شده اند ليفارغ التحصيدانشجو دوره دكتر10باشند ويدوره منيدانشجو در حال گذراندن ا36مجموع
  :پژوهشگاه استاندارد

 نيدر تـدو  يداشتن سابقه اسـتاندارد سـاز   -2 بورس دهنده ييموسسات اجرا ايدانشگاهها، شركت ها و  ايو  يدوره توسط متقاض نهيهز پرداخت -1
 مسكن و خوابگاهنيعدم تام -3 يالملل نيب اي يملياستانداردها

 :پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله
 .باشديميزلزله فاقد امكانات خوابگاهيو مهندس يزلزله شناس يالمللنيپژوهشگاه ب

  :پژوهشگاه پليمروپتروشيمي
  .فاقد امكانات خوابگاهي مي باشد

  : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دعـوت از چنـدبرابر ظرفيـت بـراي      -1گيـرد،  در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه طي مراحل زير صورت مي 1391پذيرش دانشجو در مقطع دكتري سال 

 -فقـه در حـدود مكاسـب محرمـه، ب     -الـف : مواد آزمون تخصصي(انجام مصاحبه و آزمون تخصصي  -3فاقد خوابگاه  -2مصاحبه و آزمون تخصصي 
  )الحكمه عالمه طباطباييفلسفه در حدود نهايه-اصول فقه مظفر، جاصول فقه در حدود 

  :انيپژوهشگاه رو
  .وجود ندارد ييخوابگاه دانشجو

 :پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران
 .باشديميفاقد هرگونه امكانات خوابگاهرانيا يميش يو مهندس يميپژوهشگاه ش

 :يوابسته به جهاددانشگاهپژوهشگاه علوم انساني ومطالعات اجتماعي
 فاقد خوابگاه

 :اطالعات يپژوهشگاه علوم وفناور
  مطابق مقررات پژوهشگاه ييدانشجو نهيپرداخت كمك هز -پژوهش محور -فاقد خوابگاه :فناوري اطالعات  مهندسيو  مديريت فناوري اطالعات

 نـه يپرداخـت كمـك هز   -مـديريت اطالعـات و كتابـداري و اطـالع رسـاني      گرايش -پژوهش محور  -فاقد خوابگاه : كتابداري و اطالعي رساني  علوم
 مطابق مقررات پژوهشگاهييدانشجو

 :پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي
 27/10/90به تاريخ22/220434شماره نامه  -دكتري پژوهش محور 

 :پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك وزيست فناوري
و  كيـ ژنت يمهندسـ  يپژوهشگاه مل. بصورت پژوهش محور ارائه خواهند شد يفناور ستيو ز كيژنت يمهندس يپژوهشگاه مل يدكتر يتمام دوره ها

 .باشد يفاقد خوابگاه ميفناورستيز
  :پژوهشگاه موادوانرژي

 كرجليمحل تحص - يفاقد امكانات خوابگاه
  :پژوهشگاه هوافضا

 .پژوهشگاه هوافضا فاقد خوابگاه است
 :يبه جهاددانشگاه پژوهشكده برق وابسته
  فاقد امكانات خوابگاهي

 :يوابسته به جهاددانشگاه يپژوهشكده توسعه تكنولوژ
 باشد اين پژوهشكده فاقد خوابگاه مي

 :يوابسته به جهاددانشگاه يهنرمعمار پژوهشكده فرهنگ و
 باشد اين پژوهشكده فاقد خوابگاه مي

 :يجهاددانشگاهپژوهشكده فناوري اطالعات وارتباطات وابسته به
  فاقد امكانات خوابگاهي

 :يوابسته به جهاددانشگاه ييدارو اهانيپژوهشكده گ
 كالس هلجرد كرجيمحل برگزار -پژوهش محور-فاقد خوابگاه

  



  ها پيوست                                                                                            1391 سال) متمركز نيمه(» Ph.D«آزمون ورودي دوره دكتري دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
  

 

 64صفحه 

نام موسسه و توضيحات
 :يواجتماع يپژوهشكده مطالعات فرهنگ

 فاقد خوابگاه
 :)غيرانتفاعي(دانشكده اصول الدين 

دارا بودن دانشنامه كارشناسى ارشد مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در رشته علـوم قـرآن وحـديث و     – 1:    ياختصاصشرايط و ضوابط 
) 3(هاى رشته الهيات ومعارف اسالمى يا رشته زبان و ادبيات عـرب و دارنـدگان مـدرك سـطح      رشته علوم قرآنى و رشته علوم حديث و همه گرايش

هـاى وزارت علـوم، تحقيقـات و     دانشكده بصورت غير انتفاعى بوده و شهريه دانشجويان وفق تعرفـه  -2.  هيحوزه علم تيريمركز مد دييمورد تأ حوزه
 -4. ددانشجويان اين دوره موظفند هر درسى كه كميته تحصيالت تكميلى به عنوان دروس جبرانى ارائه نمايد بگذراننـ  -3.اخذ خواهد گرديد يفناور

دانشـكده   -5. چنانچه دانشجو در طول دوره به هر دليل از ادامه تحصيل در دانشكده انصراف نمايد، موظف است شهريه ثابت دوره را پرداخـت كنـد  
 ينـاور و ف قـات يوزارت علـوم ، تحق  يليشدگان طبـق مقـررات از وام تحصـ    رفتهيپذ -6 .ندارد  انيارائه به دانشجو يبرا يامكانات خوابگاه چگونهيه

 ديـ حم ديكوچه شه) عج ( عصر  يول دانيباالتر از م: دانشكده تهران: الف   :آدرس در مصاحبه دانشكده  يكسب نمره  قبول -7 .شوند  يبرخوردار م
 يروبرو يقدوس ديشه ابانيخ اسريبزرگراه عمار : دانشكده قم :  ب  021 – 88917062:  دورنگار 021 – 88801395 – 6تلفن  20پالك  يفخار

 0251–7773538:دورنگار0251–7773525: تلفن   هيمركز خدمات حوزه علم
 :)غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث 

 تيريمركـز مـد   3مدرك سطح  اي يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق دييمورد تأ ارشد يدارابودن دانشنامة كارشناس -1: )يو اختصاص يعموم(و ضوابط طيشرا
 -3 ؛يمعـارف اسـالم   يمدرسـ  يهـا  رشـته  يداوطلبان ورود به دورة دكتر يبرا ينهاد مقام معظم رهبر يشده از سو اعالم طيشرا رابودندا -2 ه؛يحوزة علم

 يبـرا : 1تبصـرة . شود يم  افتيدانشكده در يأمنا أتيآن، مطابق با نرخ مصوب ه يجانب يها نهيدوره و هز ةياست و شهر يانتفاع ريغ ث،يدانشكدة علوم حد
: 2تبصرة .دييمراجعه نما  www.Qom.hadith.ac.ir يشده، به نشان در نظر گرفته يها فيو تخف يمقطع دكتر ةياز مبالغ شهر شترياطالعات ب افتيدر

در صورت (فاهصندوق ر يليطبق ضوابط دانشكده از وام تحص شدگان، رفتهيپذ -4 .برخوردار خواهند بود ژهيو التياز تسه ليممتاز در طول تحص انيدانشجو
 يِدر مصاحبة علم تيموفق -6 .ندارد انيارائه به دانشجو يبرا يامكانات خوابگاه گونه چيدانشكده ه -5 .برخوردار خواهند بود) وزارت علوم ياز سو صيتخص

 يـة كل تيموظف به رعا انينشجودا -9 ؛يوقت در دورة دكتر تمام ليبر تحص يمبن يتعهد كتب -8 صالح؛ ياز مراجع ذ يعموم تياحراز صالح -7 دانشكده؛
  .دانشكده هستند يداخل يها ضوابط و دستورالعمل

فـرم   شـدة  ليـ تكم ريتصـو  -2 ؛)ph.D(يدكتـر  يآزمـون ورود  ةكارنامـ  ريتصو اي يدكتر ينمرات آزمون كتب زير -1: شركت در مصاحبه يمدارك الزم برا
 شـدة  ليتكم -5 ؛)شده يسينو پشت(قطعه عكس كي -4 ؛يكارت مل اياصل شناسنامه  اهبه همر) يسر كي(تمام صفحات شناسنامه ريتصو -3 انتخاب رشته؛

 ايـ  يعمـوم  فـة يخـدمت وظ  انيـ كارت پا ريتصو -6 ؛  www.Qom.hadith.ac.ir يقم به نشان ثيدانشكدة علوم حد تيمربوط مندرج در سا يها فرم
 ثارگرانيا يها هيمدارك معتبر دال بر امكان استفاده از سهم -8 ؛)است يمعدل الزام رذك(3سطح  اي ارشد ينمرات دورة كارشناس زير ريتصو -7 آن؛ تيمعاف
  ).شده كتاب و مقاالت چاپ(يو پژوهش يآثار علم -9 ان؛يو مرب
آن  قيـ قد خيانجام خواهد شد كـه تـار   91سال ري، در خرداد و ت91سال) Ph.D(يدكتر يآزمون ورود يبند مطابق با جدول زمان مصاحبه،: مصاحبه زمان

  .متعاقباً اعالم خواهد شد
 :) ع( حسينامامدانشگاه

پاسداران انقالب اسالمي و ارائـه مجـوز ادامـه تحصـيل از مركـز       عضويت رسمي در سپاه )الف: داوطلبين بايستي داراي يكي از شرايط زير باشند -1 
دانشـگاه تعهـدي بـراي     -2 .اعالم نتايج نهـايي  پذيرفته شدن در مراحل گزينش و عضويت رسمي در سپاه تا قبل از )ب. انساني سپاه عمليات نيروي

پذيرش دانشجو صرفاً از بين  -4. عالوه بر دروس مصوب، موظف به گذراندن دروس عقيدتي سياسي خواهند بود دانشجويان -3. مين خوابگاه نداردأت
  .گيرد داوطلبان مرد صورت مي

 :قزوين-)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 
 .خواهدبودنيدانشگاه واقع درقزوياصلتيتمام رشته هادرسا يكالسهاليمحل تشك

  :دانشگاه تبريز
 زيـ دانشگاه تبر تيالملل ارس در سا نيب سيدر پرد ليتحص يها نهيو هز طيشرا - -2 .باشد يم ييالملل ارس فاقد خوابگاه دانشجو نيب سيپرد -1

http://www.tabrizu.ac.ir  )استدهيدرج گرد)الملل ارسنيواحد ب. 
  :دانشگاه تربيت مدرس

اول و دوم  مسـال يدر طـول ن  يجيبصورت تدر يخال تيدرصورت وجود ظرف ان،يدانشجو يخوابگاه برا يخوابگاهها، واگذار تيظرف تيبا توجه به محدود -1
 نـه ياطـالع از زم  يابـر  ز،يـ داوطلبان عز -2 .دينما يخوابگاه واگذار نم هيشاغل و بورس انيساكن استان تهران و دانشجو انيخواهد بود و دانشگاه به دانشجو

  .نديراجعه فرمام  www.modares.ac.ir يدانشگاه به نشانينترنتياتيدانشگاه، به سايمختلف آموزش ياستادان گروههايقاتيتحقيها
  .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( : تهران  خوارزميدانشگاه
موضـوع طـرح پژوهشـي الزم اسـت در راسـتاي       -2. داوطلب الزم است با يكي از موسسات پژوهشي مورد تأييد دانشگاه مورد حمايت قرار گيرد -1

براي متقاضـيان رشـته    -4. تأمين هزينه طرح پژوهشي بايستي از سوي سازمان حمايت كننده صورت گيرد -3. نيازهاي سازمان حمايت كننده باشد
التحصـيلي صـادره بـراي     گذاري، داشتن ده سال سابقه مديريت الزامي است و همچنين عنوان مدرك فارغ گيري و سياست تصميم –يريت دكتري مد

 .باشدمي»اي دكتري حرفه«اين رشته مدرك 
  :دانشگاه سمنان

  .دكترا خواهد بود انيبا دانشجو تيخوابگاه، اولو يبرا تيسال خوابگاه تعلق خواهد گرفت و بعد در صورت وجود ظرف 2دكترا حداقل  انيبه دانشجو
 :زاهدان–دانشگاه سيستان وبلوچستان 

ـ  انيدانشجو يرا برا يخوابگاه متاهل نيامكان تام چگونهيو بلوچستان ه ستانيدانشگاه س  چگونـه يدانشـگاه ه  نيـ ا. الملـل نـدارد   نيروزانه، شبانه و ب
 يامكانات خوابگاه ازتوانند  يالملل م نيدوره شبانه و ب انيدانشجو. الملل ندارد نيشبانه و ب انيدانشجو يرا برا هياعم از خوابگاه و تغذ يامكانات رفاه
دانشــگاه  تيتواننـد بـه سـا    يمـ  شـتر يداوطلبــان جهـت كسـب اطالعـات ب   . نـد ياسـتفاده نما ) واقـع در سـطح شـهر    يبخـش خصوصـ  (خـودگردان  

www.usb.ac.ir نديمراجعه نما. 
  :شاهددانشگاه

 تيـ بـه وال  ياعتقاد والتـزام عملـ  -2.به احكام ياسالم والتزام عمل نيمب نياعتقاد به د-1:دانشجو دردانشگاه شاهد رشيپذ يوضوابط اختصاص طيشرا 
 قهن سـاب نداشـت -4.يرقـانون يغ يازاحزاب وسازمان ها وگروه ها ي،هواداريالتيتشك يعدم وابستگ-3.يوقانون اساس رانيا ياسالم يجمهور ه،نظاميفق

 ياساسـ  طيخـواهران ازشـرا   يبـرا )چـادر (به حجاب برتـر  ياعتقاوالتزام عمل-6.كامل به ضوابط ومقررات دانشگاه يبنديپا-5.موءثر يفريك تيمحكوم
دانشـگاه صـورت    نشيهسته گـز  يالزم ازسو يدوره واحراز موارد فوق بررس انيمتقاض يعموم يها تياست درخصوص صالح يهيبد.*است رشيپذ
 .دانشگاه خواهدبودنشيهسته گزدييداوطلبان منوط به تا يينها رشيذوپرفتهيپذ

  :دانشگاه شاهرود
 -2. تعلق نخواهد گرفـت )شبانه(پذيرفته شدگان دوره روزانه فقط دونيمسال مي توانند از خوابگاه استفاده نمايند و خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم -

  .كيلومتر باشد خوابگاه تعلق نخواهد گرفت60مسافت محل سكونت آنها تا شاهرود كمترازبه دانشجويان دوره روزانه كه 
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 65صفحه 

  و توضيحات نام موسسه
  :دانشگاه شهركرد

  اختصاص خواهد دادي،خوابگاه و امكانات رفاهطيروزانه واجد شراانيدانشگاه شهركرد صرفاً به دانشجو
  : دانشگاه شهيد باهنر كرمان

   .گونه مسئوليتي در قبال واگذاري خوابگاه نداردباشد و هيچباهنر كرمان فاقد خوابگاه ميدانشگاه شهيد
 :)غيرانتفاعي(اصفهان -دانشگاه شيخ بهايي 

مقـررات و   هيـ دانشجو موظـف اسـت كل   -2. است يالزام انيدانشجو هيكل يشده برا نييو پوشش مناسب طبق ضوابط تع يشئونات اسالم تيرعا -1
 -4. برخوردار خواهند بود يدانشجوئ مهيب ياياز مزا انيدانشجو -3. دينما تيو دانشگاه را رعا يو فناور قاتيمصوب وزارت علوم ، تحق ينامه ها نيآئ

وق درصورت تأمين بودجه از طـرف صـند  (يو فناور قاتيصندوق رفاه وزارت علوم ، تحق يتوانند از وام دانشجوئ يم هيپرداخت شهر يبرا انيدانشجو
پرداخـت   يو فنـاور  قاتيدرصورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم،تحق -5. ندياستفاده نما) رفاه
 6816760-6: شماره تلفـن   8179735296:  يكد پست-فرشته ابانينبش خ -بلوار بهشت -شهر بهارستان–اصفهان : مجتمع دانشگاه  آدرس. دينما

  www.shbu.ac.ir: ينترنتيآدرس ا 6816767:دورنگار
  :دانشگاه صنعتي اميركبير

  .دانشجويان شبانه فاقد خوابگاه مي باشند.اختصاص خوابگاه درصورت امكان براي دانشجويان روزانه از نيمسال دوم تحصيلي است
 :طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 

 -ارائـه شـده در مـورد رشـته      حاتيبه توض يستيكنندبا يخود اعالم م ياز انتخاب ها يكيدانشگاه را به عنوان  نيكه ا يداوطلبان -1:دوره ها  هيكل
 دردانشـگاه   يلـ يتكم التيتحص تيريتوانند به بخش مد يعالقمندان م شتريكسب اطالعات ب يبرا-2.  ندينما قيدانشگاه توجه دق نيا يها شيگرا

  . نديمراجعه نما www.kntu.ac.ir:دانشگاه به آدرس  تيسا يصفحه اصل
 يهـا  نهيدانشجو شخصاً با عقد قرارداد ملزم به پرداخت هز-2.باشد  يوجه مجاز نم چيدانشجو به نوبت روزانه به ه هيسهم رييتغ-1: نوبت دوم  دوره
 ايـ حـال كـاهش    نيو در عـ  يتعهد مال چگونهيمشمول ه ليتحص يها نهيهز-3.باشد  يدانشگاه م يامنا ئتيمصوب ه يبر اساس تعرفه ها ليتحص

  .   مذكور ندارد انيبه دانشجو يامكانات رفاهريخوابگاه و سانيدر قبال تأميتعهدچگونهيدانشگاه ه-4.شود  ينميبخشودگ
  :دانشگاه صنعتي شريف

 ليـ خواهند شد، الزم اسـت نسـبت بـه تكم    يمعرف فيشر يالزم به دانشگاه صنعت يمختلف با احراز حد نصابها يها رشته يكه از آزمونها ينيداوطلب
. نـد ياقـدام نما  ديكـه در زمـان مقـرر بـه اطـالع خواهـد رسـ        ييهـا  يمطابق آگه فيشر يدانشگاه صنعت يليتكم التياطالعات خود در سامانه تحص

دعوت شـده   يجهت شركت در آزمون و مصاحبه علم نديالزم را احراز نما يدر دانشگاه حد نصابها يمپرونده عل يكه پس از مرحله بررس ينيطلبداو
  . خواهند شد ليبا عنوان رشته مربوطه فارغ التحصيدوره دكتريليمراحل تحص يو ط يو در صورت قبول

  :دانشگاه صنعتي شيراز
 .ندارديمتاهلاييخوابگاه اعم از مجرد نيدر تام يتعهد تيمحدودليبدل

  :دانشگاه عالمه طباطبايي
 تهابـه يخوابگاه خـودگردان بـا در نظـر گـرفتن اولو     -2.معذور است انيبه دانشجو يهرگونه خدمات خوابگاه ياز واگذار ييدانشگاه عالمه طباطبا -1

  .صورت محدودواگذار خواهد شد
  :صنعت ايران دانشگاه علم و

هـاي داراي   داوطلب الزم است از سوي يكي از سـازمان  -1: شرايط پذيرش دانشجوي دكتري به شيوه پژوهش محور در دانشگاه علم و صنعت ايران 
شگاه موضوع پژوهشي بايد براساس نيازهاي سازمان حمايت كننده بوده و مورد تأييد دان -2. نامه همكاري با اين دانشگاه معرفي شود قرارداد يا تفاهم

 يفاقد امكانات خوابگـاه  رانيدانشگاه علم و صنعت االزم به توضيح است . سازمان حمايت كننده الزم است هزينه اجراي دوره را تأمين كند -3. باشد
 .باشديشدگان متاهل و دوره شبانه م رفتهيپذهيكليبرا

 :)غيرانتفاعي( تهران -فرهنگ دانشگاه علم و
ايـن دانشـگاه هيچگونـه تعهـدي در قبـال       -2رعايت كامل ضوابط پوشش و شئونات اسالمي براي خواهران و بـرادران   -1: شرايط و ضوابط عمومي 

  . خوابگاه ندارد
انتخـاب   نـگ كه محل تحصيل خود را دانشگاه علـم و فره ) 3تا  1 يرتبه ها نيحائز( يداوطلبان ممتاز آزمون دكتر -1: شرايط و ضوابط اختصاصي 

 سـت يرشـته ز  نكـه يبـه ا  تيـ بـا عنا  -2 .مند خواهند شـد  بهرهي انيآشتي كاظم ديت تحصيل رايگان يادمان دانشمند جهادگر دكتر سعاز مزي ندينما
از  منـدي  بهرهبا توجه به اهميت طرحهاي پژوهشي پژوهشگاه رويان و به منظور  شود،يمانجام  انيپژوهشگاه رو يبا همكار  يعلوم جانور – يشناس

در  17هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي در عرصه سلولهاي بنيادي، دارا بودن حـداقل معـدل كـل     شجويان مستعد براي انجام پروژهتوانمنديهاي دان
هـر مقالـه،    ارايـه بـه ازاء انتشـار يـا     يدانشجويان دكتر -3 . علوم جانوري الزامي است -شناسي ارشد براي داوطلبان رشته زيست يمقطع كارشناسي

برابر شهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي، از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند  2متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، حداكثر تا 
دانشـگاهي برابـر   جهاد ايه هاي الزم و نياز واحدها، مؤسسات و پژوهشكده دانشگاه، مشروط به احراز صالحيت يآموختگان مقطع دكتر دانش -4. شد

 پست -  www.usc.ac.ir: رساني پايگاه اطالع آدرس - 44214750: نمابر  44238171-5: تلفن .مقررات و ضوابط مربوط، استخدام خواهند شد
   info@usc.ac.ir:الكترونيكي

 :دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
درصورت  -2.نديخود را ارائه نما فاتيتال و يپژوهشي، آموزش،  يدرزمان مصاحبه سوابق علم ستيبا يم تيشدگان چند برابر ظرف  رفتهيپذ هيكل -1

 .گردديخوابگاه واگذار ميشدگان نهائ رفتهيبه پذ طيوجود امكانات وشرا
 :دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

  .باشد يدانشگاه فاقد خوابگاه م
 :قم-سازمان اوقاف وامورخيريه-كريمدانشگاه علوم و معارف قرآن 

ـ    ثيدر رشته علوم قرآن و حـد  يو فن آور قاتيوزارت علوم،تحق دييارشد مورد تا يدارابودن دانشنامه كارشناس و رشـته علـوم    يو رشـته علـوم قرآن
 تيريمركز مد دييمورد تا يعرب و دارندگان مدرك سطح سه حوزو اتيرشته زبان و ادب اي يو معارف اسالم اتيرشته اله يها شيو همه گرا ثيحد
 هيعلمزهحو

  :دانشگاه كاشان
  محدوديت خوابگاه.پژوهشي مي باشد-پذيرش كليه رشته گرايشها بصورت شيوه آموزشي

  :رشت–دانشگاه گيالن 
به دانـش آموختگـان   -2. باشد يمقدور نم دالوروديجد انيخوابگاه به دانشجو يواگذار ديجد يليدر سال تحص يخوابگاه يبا توجه به كمبود فضا -1

 هـا دوره  ريهماننـد سـا   زيـ الملل ن نيشدگان دوره ب رفتهيپذ يبرا -3. واحد بين الملل اعطاء مي شود -الملل مدرك رسمي دانشگاه گيالن نيدوره ب
  . باشند يملزم به رعايت قوانين و ضوابط دانشگاه  در موارد مربوطه مپذيرفته شدگان-4.تحصيل به صورت حضوري و تمام وقت خواهد بود
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 66صفحه 

  و توضيحات نام موسسه
  :بابلسر –دانشگاه مازندران 

 باشد يدانشگاه مازندران فاقد خوابگاه م
  :اردبيل–دانشگاه محقق اردبيلي 

هـاي   خواهران بوده و به هيچ وجه امكان واگذاري خوابگاه به دانشـجويان دوره دانشگاه محقق اردبيلي فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي برادران و 
 .روزانه و شبانه را در طول دوران تحصيل ندارد

  :دانشگاه مذاهب اسالمي
  : دانشجو يو اختصاص يعموم رشيو ضوابط پذ طيشرا
نداشتن  -3 هيفق تيو وال يقانون اساس ،ياسالم يبه اسالم، نظام جمهور يو التزام عمل يتقو-2  رانيا ياسالم يجمهور تيتابع -1: ي عموم طيشرا

 -5 صـالح يمراجـع ذ  دييـ بر اساس تا يعموم تيدارا بودن صالح -4داوطلبان مرد  يبرا فهياز لحاظ مقررات نظام وظ ليادامه تحص يبرا يمنع قانون
   بيتقر هياز روح يو برخوردار يمذاهب اسالم روانيو پ نياطالع از اوضاع و احوال مسلم

و حضـور در جبهـه    يمدت زمان خدمت سرباز(سال  40داشتن حداكثر  -2ي تمام وقت در دوره دكتر ليتحصبر  يتعهد مبن -1: ياختصاص طيشرا
به صورت تمام وقـت خواهـد بـود و دانشـجو حـق       يدر دوره دكتر ليتحص -4 دانشگاه يدر آزمون شفاه تيموفق -3 )شود يافزوده م يبه سقف سن

 طيواجـد شـرا   ليكه در طول تحصـ  يكسان -6 .گردد يشدگان اخذ م رفتهياز پذ ليتحص نهيهز ازپنجاه درصد  -5 .را ندارد لياشتغال در دوره تحص
 .گردنديمعاف مهيشناخته شوند از پرداخت شهر يدانشگاه مذاهب اسالمهيبورس

  :)يرانتفاعيغ(قم -دانشگاه مفيد
 تيـ رعا -3. صـالح يداوطلب از مراجع ذ تياحراز صالح -2. يدر مصاحبه علم تيموفق-1: ديدانشجو در دانشگاه مف رشيدرمورد پذ شتريب حاتيتوض

و پوشـش چـادر    يحجاب كامـل اسـالم   تيرعا نيو همچن انيدانشجو هيدانشگاه توسط كل يداخل يها نامه نييو مقررات و آ يو اسالم يشؤون اخالق
باتوجـه بـه   ) اعـم از بـرادران و خـواهران   (شـدگان  رفتـه يپذ يدانشگاه برا -4. است يها و مراكز وابسته به دانشگاه الزام در تمام بخش واهرانتوسط خ

 يوزارت علـوم بـرا   برابـر مصـوبه و تعرفـه   :دوره هيشـهر  -5. رادارد) تمـام شـده از دانشـجو    نـه يهز افتيبادر(خوابگاه يموجود، امكان واگذار تيظرف
 -7. دانشگاه اخذ خواهـد شـد   يشورا بيبراساس تصو يخدمات جانب يها نهيامنا، هز أتيبرابر مصوبه ه -6. اخذ خواهد شد يرانتفاعيغ يها انشگاهد
 يرسـان  اطـالع  گاهيبه پا شتريجهت كسب اطالعات ب -8. رديگ يبراساس ضوابط و مفررات مربوط توسط دانشگاه انجام م يرانيرايغ انيدانشجو رشيپذ

 .دييمراجعه فرماwww.mofidu.ac.ir:يبه نشانديدانشگاه مف
  : دانشگاه هنراسالمي تبريز

وزارت  ليـ تحو يو آموزشـ  يبرنامـه درسـ   يباشد كه تمام يم بيدر شرف تصو يهنر اسالم يرشته بنام دكتر -2 باشد يدانشگاه فاقد خوابگاه م -1
  نفر  5 تيظرف. استدهيعلوم گرد

  :دانشگاه هنرتهران
دانشگاه تعهدي براي اسكان . 3دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي باشد .2دانشگاه امكان ارائه سرويس اياب و ذهاب تهران به كرج و بالعكس را ندارد.1

شـوند هزينـه دروس جبرانـي را مـي      مي دانشجويان روزانه كه موظف به گذراندن واحد جبراني به تشخيص گروه آموزشي. 4دانشجويان شبانه ندارد 
سـايت دانشـگاه   . 9دانشجويان موظف به رعايت شئونات اسالمي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شـده مـي باشـند     .5بايست پرداخت نمايند 

www.art.ac.ir  
  : دانشگاه ياسوج

 .گيردحداقل به مدت دو سال، خوابگاه ملكي و مجردي به دانشجويان تعلق مي
 :رانيا يوصنعت يعلم يسازمان پژوهشها

  فاقد خوابگاه مي باشدسازماناين
 :كشور يعلم استيس قاتيمركز تحق

  اين مركز فاقد خوابگاه مي باشد
 :مراغه كيزينجوم و اخترف قاتيمركز تحق

در شـرايط  ).  كه وابسته به نجوم و اخترفيزيك باشـد  ياز گرايشهاي يترجيحأ در يك( ارشد فيزيك باشند  يمدرك كارشناس يبايد دارا يافراد متقاض
بـه   توجـه  با .مركز داشته باشند يتحقيقات يها از زمينه يويژه در يك درخشان به يو پژوهش يخواهد بود كه سوابق تحصيل ييكسان، اولويت با افراد

دوره  ينامـه اجرايـي و نظـارت    ، براسـاس شـيوه  پـذيرد  يم اينكه دوره دكترا در مركز تحقيقات نجوم و اخترفيزيك مراغه به شيوه پژوهش محور انجام
بـا   يمتقاض يو يا غيردولت يخواهد بود كه موسسات دولت يتقاضامحور يپژوهش يمحور، پذيرش و تحصيل دانشجو در قالب طرحها پژوهش يدكترا

نـام و شـروع بـه     از اين رو ثبـت . آن را به مركز تحقيقات نجوم و اخترفيزيك مراغه واگذار كرده و اعتبار كامل آن را تامين نمايند يعقد قرارداد اجرا
  .بودخواهد  مراغهدانشجو با مركز تحقيقات نجوم و اخترفيزيك كنندهيشدگان نهايي منوط به عقد قرارداد مؤسسه پشتيبان تحصيل پذيرفته

 :موسسه پژوهشي علوم و فنĤوري رنگ
  .فاقد خوابگاه بوده و هيچگونه تعهدي در قبال تامين امكانات خوابگاهي و يا وام وديعه مسكن براي پذيرفته شدگان نخواهد داشتموسسه

 :كرج-موسسه تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي
  فاقد خوابگاه مي باشدوسسهاين م

 :اهواز-)ع(اميرالمومنينموسسه غيرانتفاعي 
  فاقد خوابگاه مي باشدوسسهاين م
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