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فصل اول: توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش و مسير انتخاب رشته

مقدمه :
با س��ام ، ضمن  آرزوي  توفيق الهي براي متقاضيان گرامي ش��ركت  كننده در  آزمون  ورودي 
مقطع دكتري »Ph.D« )نيمه متمركز( س��ال 1401، نظر ش��ما را ب��ه مندرجات اين دفترچه  

راهنما معطوف  مي دارد. 
به متقاضيان توصيه مي شود به تغييراتي كه در قالب اطالعيه ها از طريق درگاه اطالع رساني 
سازمان اطالع رساني مي شود توجه نموده و در اين راستا اقدامات الزم را انجام دهند )ماك 
عمل پذيرش دانشجو در آزمون براساس آخرين تغييراتي است كه بصورت اطاعيه رسمي و 
از طريق درگاه اطاع رساني سازمان و هفته نامه پيك سنجش منتشر مي گردد. عدم اطاع از 

اطاعيه هاي اعام شده هيچ گونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند(.

مراحل انتخاب كدرشته محل:
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براساس قانون »سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيات تكميلي در دانشگاه ها و مراكزآموزش 
عالي كش��ور« مصوب 94/12/18 مجلس ش��وراي اسامي و مصوبات »ش��وراي سنجش و پذيرش 
دانشجو در دوره هاي تحصيات تكميلي« سنجش و پذيرش در مقطع دكتري ناپيوسته، بر حسب هر 

يك از شيوه هاي: »آموزشي � پژوهشي« و »پژوهش محور« به شرح زير انجام مي شود:

شيوه پذيرش

پژوهش محورآموزشي  ـ  پژوهشي

) صفحه 9 را ببينيد(

متقاضيان معرفی شده می بايست براساس دستورالعمل مربوطه و همچنين بازه برنامه زمان بندی كه طی 
اطاعيه ای در دهه سوم ارديبهشت ماه 1401 برای مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی 
اعام می ش��ود، مدارك و مس��تندات م��ورد نياز را تهيه و در زمان مقرر پ��س از مطالعه اطالعيه هاي 
مندرج در درگاه اطالع رس��اني اين سازمان و يا دانشگاه های مربوطه، برای انجام مرحله مصاحبه و 

بررسی مدارک بر اساس اطالعيه هاي آن اقدام نمايند. 
 مصاحبه و بررس��ي سوابق علمي و پژوهشي )مرحله دوم آزمون(، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی 

تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بصورت حضوري انجام خواهد شد.
 عدم ش�ركت در مرحله بررسي سوابق علمي و پژوهشي، به منزله انصراف از آزمون تلقي گرديده و 

متقاضي غايب از گزينش نهايي حذف خواهد شد.

كارنامه  اعالم  نتايج  اوليه  آزمون:

به  منظور آگاهي  متقاضيان شركت كننده  در آزمون ورودي مقطع دكتري »Ph.D« )نيمه متمركز( سال  
1401، براي هر يك  از متقاضيان كارنامه اي  حاوي  اطاعات  ثبت نامي ، نمرات  اكتسابي و وضعيت علمي 

متقاضي در رشته امتحاني، به  منظور انتخاب  كدرشته   محل هاي  تحصيلي  صادر شده است
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 .چگونه كارنامه  آزمون دكتري  را دريافت كنيم؟ 
براي هر متقاضي كه در جلسة آزمون دكتري حاضر شده باشد، كارنامه صادر مي شود.  

قبل از دريافت كارنامه اين اطالعات را آماده كنيد.
 شماره شناسنامه

 سال تولد
 شماره پرونده )اين شماره را باالی رسيد ثبت نام می توانيد ببينيد(.

 شماره داوطلبی

براي دريافت كارنامه بايد وارد درگاه اطالع رس��اني س��ازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
www.sanjesh.org   ش��ويد و از دو طريق ) همانند ش��كل زير( قسمت دكتري تخصصي راببينيد.

روش های دريافت كارنامه
در صفح��ة اع��الم نتايج اوليه آزمون دكتري، به يكی از دو روش زي��ر مي توانيد كارنامه تان 

را درياف��ت نمايي��د: 
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رويت كارنامه اعالم نتايج اوليه

1

2

3

4

5

توضيحاتي در خصوص اطالعات كارنامه اعالم نتايج اوليه:
1( مشخصات ثبت نامي:

در اين قسمت مشخصات ثبت نامي متقاضي )طبق مندرجات تقاضانامه اينترنتي و اصاحات احتمالي 
بعد از آن( به ترتيب شامل: شماره پرونده، نام خانوادگي و نام، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، 
سهميه ثبت نامي، سهميه نهايي، مربي رسمي »قطعی يا آزمايشی« )براي آن دسته از متقاضياني كه 
مربي رس��مي قطعي يا رسمي آزمايشي تمامي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي )دولتي و غير 
دولتي( و همچنين دانشگاه آزاد اسامي بوده اند و در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي نسبت به عامتگذاري 
بند مربوط اقدام نموده اند(، عنوان دانشگاه مربی، معدل مقاطع كارداني، كارشناسي،كارشناسي ارشد 
يا دكتري حرفه اي، ماه و سال دريافت مدرك مقاطع كارداني، كارشناسي،كارشناسي ارشد يا دكتري 
حرفه اي، نام رش��ته تحصيلي مقاطع كارداني، كارشناس��ي، كارشناسي ارشد، نام دانشگاه يا مؤسسه 
فارغ التحصيلي در مقاطع كارداني،كارشناسي،كارشناس��ي ارشد و وضعيت فارغ التحصيلي متقاضي، 

براساس اطاعاتي كه متقاضي در اختيار اين سازمان گذاشته، درج گرديده است.
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2( در رابطه با معدل:
1- معدل هاي مندرج در اين كارنامه، بر اس��اس معدل هاي اعام ش��ده توس��ط متقاضي در تقاضانامه 
اينترنتي و يا اصاحات مورد درخواست متقاضي بعد از ثبت نام، به شرح ذيل در اين كارنامه درج شده 
اس��ت و الزم اس��ت متقاضيان به هنگام شركت در مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي و 
همچنين در صورت قبولي اصل مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثبت نامي، به 
دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي خود ارائه نمايند. بديهي است در غير اينصورت مطابق ضوابط و مقررات 

قانوني اقدام خواهد شد.
تبصره: معدل متقاضيان تاثيري در مراحل گزينش اين سازمان ندارد و صرفاً بر اساس شيوه نامه اعامي در 

قسمت سوابق آموزشي فرد و توسط دانشگاه هاي محل مصاحبه مورد بررسي قرار مي گيرد.
2- متقاضيان پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه در صورتي كه معدل يا معدل هاي اعام شده در كارنامه، 
معدل واقعي آنان نباش��د و ي��ا اينكه مطابق ضوابط ذيل معدل خود را اعام ننموده اند، الزم اس��ت در 
زمان انتخاب رش��ته به درگاه اطاع رساني سازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به اصاح معدل خود 
اقدام نموده و مستندات مربوط به آن را در زمان مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي در 

دانشگاه هاي مربوط به همراه داشته باشند.
تبصره 1: براي آن دسته از متقاضياني كه به هنگام پرينت كارت ورود به جلسه و يا درخواست هاي كتبي پس از 

آن، نسبت به اصاح معدل خود اقدام نموده اند، معدل اصاح شده در اين كارنامه درج شده است.
تبصره 2: براي دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي  ارشد كه حداكثر تا تاريخ 1401/6/31 فارغ التحصيل 
خواهند شد، ميانگين واحدهاي گذرانيده شده اعامي آنان تا تاريخ 1400/11/30 درج شده است. )به اين 
دسته از متقاضيان در اطاعيه پرينت كارت، تأكيد شده بود كه مي بايست آخرين وضعيت معدل خود را 

تا تاريخ 1400/11/30 در هنگام پرينت كارت شركت در آزمون درج  نمايند(.
تبصره 3: براي فارغ التحصيان مقطع كارشناس��ي  ارشد پيوسته، با توجه به اينكه اينگونه متقاضيان، فاقد 

معدل كارشناسي مي باشند، منحصراً معدل مقطع كارشناسي ارشد اعامي آنان درج شده است.

3( اطالعات رشته امتحاني:

رديف 1- نمرات اكتسابي: در اين رديف، نام دروس امتحاني و نمرات اكتسابي متقاضي در فاصله )100 
و 33/33-( درج  شده است .

تبصره  1: نمره هاي  خام  هر درس  به صورت  درصدي  درج  گرديده  و اين  نمرات  در هر درس  نشانگر آن  
اس��ت  كه  متقاضي چند درصد از نمره  يك  آزمون  )يك  درس ( را پس  از كس��ر نمرات  منفي  پاسخ هاي  
غلط، به دس��ت  آورده  اس��ت . مثًا نمره  خام  75، در درس  استعداد تحصيلي بدين  معني  خواهد بود كه  
پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، نمره  خام  متقاضي در درس  مذكور 

هفتاد و پنج )75( شده  است. 
تبصره  2: در مواردي  كه نمره  خام  متقاضي در يك  درس  عدد صفر )0( درج  ش��ده  اس��ت ، به  منزله  آن  
است  كه  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، نمره  خام  متقاضي در درس  

مذكور صفر )0( شده  است.  
تبصره  3: در مواردي  كه  متقاضي به  هيچ  يك  از س��ؤاالت  يك  درس  پاسخ  نداده  باشد، در مقابل  درس  

مذكور كلمه  »سفيد« درج  مي شود.  
تبص�ره 4: در مواردي  كه  نمره  خام  متقاضي در يك  درس  به صورت  عدد منفي  درج  گرديده ، به  منزله  
آن  است  كه  پس  از محاسبه  نمرات  مثبت  و منفي  حاصل  از پاسخ هاي  داده  شده ، نمره  خام  متقاضي در 

درس  مذكور منفي  شده  است.
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تبصره 5: متقاضيان حاضر در آزمون كه به سوالها پاسخ نداده اند، حاضر در آزمون لحاظ شده ولي نتيجه 
آنها »عدم پاسخگويي به سوالها« درج مي شود.

رديف 2- شماره داوطلب: در اين رديف، شماره داوطلب در رشته امتحاني درج  مي شود.
رديف 3- نام گروه آزمايشي: در اين رديف، نام گروه آزمايشي كه متقاضي در آن شركت نموده است، 

درج  مي شود.
رديف 4- كد رشته امتحاني: در اين رديف، كد رشته امتحاني متقاضي درج  مي شود . 
رديف 5- نام رشته امتحاني: در اين رديف، نام رشته امتحاني متقاضي درج  مي شود .

4( وضعيت مجاز به انتخاب رشته:
در اين قس��مت براي متقاضيان مجاز به انتخاب رش��ته،  در س��تون وضعيت مجاز »مي باشيد« و براي 

متقاضيان غيرمجاز كلمه »نيستيد« درج شده است. 

5( وضعيت علمي متقاضي:
وضعيت علمي متقاضيان بر اساس  نتيجه آزمون برگزار شده در سهميه و رشته امتحاني، در اين  جدول  

مشخص  شده  است . مفهوم هر يك از مندرجات جدول مذكور به شرح زير اعام مي گردد:
نمره كل : نمره كل عبارت  است  از ميانگين وزني نمرات خام تراز شده با توجه به ضرايب دروس امتحاني 

)زبان عمومي با ضريب 1، استعداد تحصيلي با ضريب 1 و دروس اختصاصي با ضريب 4(.
رتبه : در اين ستون، رتبه  متقاضي در بين   شركت كنندگان  رشته  امتحاني  و سهميه  مربوط )بر اساس  نمره  

كل( درج گرديده است.
آخرين رتبه: در اين ستون آخرين رتبه مجاز به انتخاب رشته به تفكيك سهميه و دوره پذيرش اعام 

گرديده است.

انتخاب  اينترنتي محل  تحصيل: 

ورود به صفحه انتخاب رشته 
از دو روش ثبت اطالعات

شماره پرونده 
و كد پيگيري ثبت نام

شماره پرونده، شماره داوطلب 
و كد ملي

انتخاب اينترنتي محل  تحصيل در گروه هاي  آموزشي  مختلف  بر اساس  نكات  زير انجام  مي گيرد:
1- هر متقاضي بايد فرم انتخاب  رش��ته  اينترنتي خود را از طريق درگاه اطاع رس��اني سازمان، بر اساس  
برنامه  زماني  اعام  ش��ده )از روز پنجشنبه مورخ 1401/1/25 تا روز يكشنبه مورخ 1401/1/28( و 
با مطالعه دقيق اين دفترچه راهنما و براساس وضعيت مجاز در دوره هاي مختلف تحصيلي )روزانه، نوبت 
دوم، پرديس خودگردان، مشترك، پيام نور، غيردولتي و غيرانتفاعي( حداكثر تا 50 كد رشته محل تكميل 
نمايد. بديهي است در صورت انجام صحيح انتخاب رشته، كد پيگيري 15 رقمی به عنوان رسيد انتخاب 
رشته از طريق درگاه اطاع رساني در اختيار وي قرار مي گيرد كه نشانگر مراحل طي شده بوده و متقاضي 
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بايد آن را يادداشت و نگهداري نمايد. در غير اينصورت فرايند انتخاب رشته براي اين دسته از متقاضيان 
انجام نشده است. 

متقاضيان دقت نمايند با توجه به تنوع دوره تحصيلي و به منظور افزايش دقت در انتخاب رشته، در زمان 
نمايش عناوين رش��ته هاي انتخابي پس از درج كدرش��ته محل ها در درگاه اطاع رساني، همه رشته هاي 
انتخاب ش��ده دوره هاي روزانه به رنگ »مش�كي«، نوبت دوم به رنگ »قرمز«، پيام نور به رنگ »آبي«، 
غيرانتفاعي به رنگ »سبز«، پرديس خودگردان به رنگ »نارنجي« و دوره مشترك به رنگ »بنفش« نمايش 

داده خواهد شد.
2- متقاضيان دارنده  مدرك  تحصيلي  در رشته هاي گروه  پزشكي  )دانشجويان  و فارغ التحصيان ( شركت كننده  
در اين  آزمون،  قبل  از اقدام  به  تكميل  فرم  انتخاب  رشته اينترنتي  توجه  داشته  باشند كه  بايد از لحاظ طرح  تعهد 
خدمت  به  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  وضعيت  خود را مشخص  و منعي  براي ادامه تحصيل نداشته  

باشند. در غير اينصورت  عواقب  آن  به  عهده  شخص  متقاضي خواهد بود. 
3- متقاضيان دارنده  مدرك  تحصيلي  در رش��ته هايي كه فرد متعهد ب��ه خدمت در وزارتخانه يا ارگان 
و يا ... مي باش��د )از قبيل رش��ته هاي دبيري و .... (  و در اين  آزمون شركت نموده باشند،  قبل  از اقدام  به  
تكميل  فرم  انتخاب  رش��ته  اينترنتي، توجه  داش��ته  باشند كه  بايد از لحاظ تعهد خدمت  به  وزارتخانه و يا 
ارگان مربوط وضعيت  خود را مشخص  نمايند. بديهي  است  در غير اينصورت  عواقب  آن  به  عهده  شخص  

متقاضي خواهد بود.
4- دانشجويان اخراجي آموزشي مقطع دكتري )در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه براي متقاضيان 
مرد( منعي براي شركت در آزمون نداشته و در صورت قبولي، ادامه تحصيل آنان در رشته مورد عاقه 

بامانع خواهد بود.
5- به متقاضيان مجاز به انتخاب رشته توصيه مي شود در تكميل اين فرم نهايت دقت را به عمل آورند. 
چنانچه متقاضي پس از تكميل فرم انتخاب رشته و دريافت كد پيگيري 15 رقمي، تمايل به ويرايش فرم 
انتخاب رشته خود را داشته باشد، حداكثر تا پايان زمان مقرر انتخاب رشته )1401/1/28( مي تواند از 
طريق درگاه اطاع رساني سازمان، نسبت به ويرايش فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايد. بديهي است به 

درخواست هاي ارسالي در خصوص تغيير فرم انتخاب رشته، ترتيب اثر داده نخواهد شد.  

 آن دس�ته از متقاضيان عالقمند به انتخاب رشته هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه 
آزاد اسالمي، مي بايست پس از اعالم نتيجه اوليه آزمون و دريافت كارنامه، براي انتخاب رشته با كد 

دسترس�ي مندرج در كارنامه به درگاه اطالع رس�اني مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني: 

www.azmoon.org مراجعه نمايند. انتخاب رشته و مرحله دوم آزمون )مصاحبه و بررسي سوابق 

علمي و پژوهشي( براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي بطور مجزا و از طريق دانشگاه مذكور انجام 

مي پذيرد. بديهي اس�ت متقاضياني كه در يكي از رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و يا 

دانش�گاه آزاد اسالمي پذيرفته شوند مي توانند به دلخواه خود منحصرًا در يكي از مؤسسات ثبت نام و 

مشغول به تحصيل شوند.ضمنًا براي متقاضياني كه براي انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسالمي با توجه 

به كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته نشده اند، كدانتخاب رشته دانشگاه آزاد براي آنها نمايش داده 

نخواهد شد.
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روش  گزينش :

الف( نتايج اوليه متقاضيان:
نتايج اوليه به صورت چند برابر ظرفيت پذيرش در هر كدرش��ته امتحاني و براساس نمره كل حاصل از 
ميانگين وزني نمرات خام تراز شده با توجه به ضرايب دروس امتحاني )زبان عمومي با ضريب 1، استعداد 
تحصيلي با ضريب 1 و دروس اختصاصي با ضريب 4( و رتبه آنان با توجه به سهميه و كدرشته امتحاني 

كه متقاضي در آزمون آن شركت نموده است، اعام خواهد شد.
براس��اس قانون »سنجش و پذيرش دانش��جو در دوره هاي تحصيات تكميلي در دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالي كش��ور« مصوب 94/12/18 مجلس شوراي اس��امي و مصوبات »شوراي سنجش و 
پذيرش دانش��جو در دوره هاي تحصيات تكميلي« سنجش و پذيرش در مقطع دكتري ناپيوسته، بر 

حسب هر يك از شيوه هاي: »آموزشي- پژوهشي« و »پژوهش محور« انجام مي شود. 
 تمامي متقاضيان مجاز به انتخاب رش��ته ضرورت دارد با توجه به نتايج درج ش��ده در كا رنامه آنان، از 
روز پنجشنبه مورخ 1401/1/25 لغايت روز يكشنبه مورخ 1401/1/28 به درگاه اطاع رساني اين 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه نموده و پس از مطالعه دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

)شماره 2( نسبت به انتخاب 50 كدرشته محل اقدام نمايند.
 متقاضياني كه نسبت به انتخاب رشته اقدام می نمايند با توجه به نمره كل اكتسابی، كدرشته محل های 
انتخابی، سهميه و حدنصاب تعيين شده توسط مؤسسات و ساير ضوابط، برای مرحله مصاحبه و بررسي 
سوابق علمي و پژوهشي )مرحله دوم آزمون( معرفی خواهند شد. بديهی است فردی كه مجاز به انتخاب 
رشته شده باشد در صورت عدم دارا بودن حدنصاب نمره الزم كه توسط مؤسسات تعيين می شود، برای 

مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي )مرحله دوم آزمون( معرفی نخواهد شد.
 بديهي اس��ت عدم مراجعه براي مصاحبه، به منزله انصراف از پذيرش بوده و امكان آزمون كتبي يا 

مصاحبه مجدد در هيچ يك از دانشگاه ها و مؤسسات وجود نخواهد داشت.
 ش��رط ش��ركت در مراحل مصاحبه و بررسي س��وابق علمي و پژوهشي درج كدرشته محل توسط 
متقاضيان در فرم انتخاب رش��ته اينترنتي و كسب حدنصاب كدرشته محل مورد تقاضا مي باشد. به 
عبارت ديگر اگر متقاضي حدنصاب كدرشته محلي را كسب نموده ولي در زمان مقرر اقدام به انتخاب 
رشته و درج آن كدرشته محل در فرم انتخاب رشته اينترنتي ننموده باشد، امكان شركت در مراحل 

مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي براي وي ميسر نخواهد بود. 

ب( پذيرش نهايي متقاضيان:
گزينش نهايی در هر يك از كدرشته محل های آزمون نيمه متمركز دكتری سال 1401 از بين متقاضياني 

كه واجد شرايط ذيل باشند:
1-براساس اعام نتايج اوليه مجاز به انتخاب رشته شده باشند. 2- نسبت به انتخاب كدرشته محل هاي 
تحصيلي در زمان مقرر اقدام نمايند.3- حدنصاب نمره علمي الزم را در كدرشته  محل هاي انتخابي  كسب 
نموده و براي مرحله دوم )مصاحبه و بررس��ي س��وابق علمي و پژوهشي( آزمون توسط سازمان سنجش 
آموزش كشور معرفي شده باشند. 4- در مرحله دوم آزمون )مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي( 
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در يك يا چند دانش��گاه ش��ركت نمايند. 5- پذيرش نهايي در هر كدرشته محل مطابق ظرفيت در هر 
يك از سهميه هاي مصوب و پس از تأييد صاحيت هاي عمومي انجام مي شود. 6- سهميه هاي رزمندگان 
و ايثارگ��ران و مربي��ان مطابق ضوابط مندرج در صفحات 21 تا 24 دفترچه راهنماي ثبت نام و ش��ركت 

درآزمون ) شماره 1 ( اعمال مي شود.

ج( امتياز متقاضيان آيين نامه استعدادهاي درخشان:
متقاضيان واجد ش��رايط براي پذيرش در مقطع دكتري »Ph.D« مي توانند براس��اس آيين نامه ش��ماره 
21/67272 مورخ 1393/4/18 و مصوبات مربوط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، 

تحقيقات و فّناوري اقدام نمايند.

:»Ph.D« شيوه هاي آموزشي در مقطع دكتري
  شيوه آموزشي � پژوهشي: شيوه آموزشي � پژوهشي، روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر 
واحدهاي درسي و پايان نامه مي باشد. اين شيوه تا سال 1389 تنها شيوه آموزشي در ايران بوده و پذيرش 

دانشجو در همه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور فقط به اين روش صورت مي گرفت.
  ش�يوه پژوهش محور: مقطع دكتری تخصصی است كه با محوريت پژوهش و مشتمل بر دريافت 
واحدهای آموزش��ی محدود و ارائه رس��اله برگزار می ش��ود. برگزاری مقطع دكتری پژوهش محور 
مش��روط به داشتن طرح پژوهشی تقاضا محور )طرح پژوهش��ی دارای كارفرمای مشخص كه برابر 
قرارداد، اجرای آن به مؤسسه واگذار و اعتبارات كامل آن به همراه هزينه های نظارت بر آن توسط 
كارفرما تأمين و نتيجه كار نيز تحويل گرفته می ش��ود( با كارفرمای مشخص )شخصيت حقوقی اعم 
از دولتی و غيردولتی اس��ت كه طی يك قرارداد، انجام طرح پژوهشی را به دانشگاه/مؤسسه واگذار 
نموده و متعهد به تأمين همه هزينه های انجام و نظارت بر اجرای موضوع قرارداد اس��ت( می باش��د. 

چند نكته:
 منظور از كدرشته محل های پژوهش محور رشته محل هايی از موسسات می باشد كه دارای طرح پژوهشی 

تقاضامحور است و در زمان انتخاب رشته عناوين آنها در اين دفترچه درج شده است.
 منظور از طرح واره، طرح اوليه رس��اله متقاضيان رشته محل های پژوهش محور است كه در راستای 
طرح پژوهشی تقاضامحور كه از طرف مؤسسه اعام شده است توسط متقاضي تهيه و تدوين و در زمان 

انجام مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری بصورت مكتوب ارائه می شود.
  عنوان يا عناوين طرح پژوهشي مربوط به هر يك از كدرشته محل هاي پژوهش محور به منظور تهيه 

طرح واره توسط متقاضيان از طريق سايت مؤسسات پذيرنده اعام خواهد شد.
  طول مدت دوره در هر دو ش��يوه حداكثر 5 س��ال است. در موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره 
با تشخيص شوراي تحصيات تكميلي دانشگاه مجاز است و همچنين انتقال، تغيير رشته و مهمان در هر 

دو شيوه ممنوع است.

 :»Ph.D« مقررات آموزشي مقطع دكتري
متقاضيان جهت كس��ب اطاعات در خصوص س��اير شرايط و ضوابط مقطع دكتري، مقررات آموزشي، 
شرايط و ضوابط، امكانات و ميزان شهريه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجري در دوره هاي نوبت 
دوم، غيرانتفاعي، پيام نور، پرديس خودگردان و مشترك به درگاه اطاع رساني وزارت علوم  ، تحقيقات 
و فّناوري و يا درگاه هاي اطاع رس��اني دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو، مراجعه 

نمايند.
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سهميه رزمندگان و ايثارگران:
با توجه به تصويب »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي 
ايران )1400-1396(« در تاريخ 1395/12/14 توس��ط مجلس ش��وراي اسامي، ماده 90 اين قانون 
عاوه بر ماده 70 »قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران« و اصاحيه بعدي آن در ماده 47 »قانون 
الح��اق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دول��ت )2(« در اين آزمون اجرا و گزينش 

متقاضيان براساس اين قوانين صورت مي گيرد. 
 براي آگاهي متقاضيان، ش��رايط و قوانين مربوط به س��هميه رزمندگان و ايثارگران در زمان ثبت نام 
اين آزمون در صفحات 21 تا 23 دفترچه راهنماي ثبت نام )ش��ماره 1( درج گرديده اس��ت )دفترچه 

راهنماي ثبت نام )شماره 1( در درگاه اطاع رساني اين سازمان موجود است(.

سهميه   مربيان :
1- بر اس��اس قانون »برقراري عدالت آموزش��ي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيات تكميلي و تخصصي 
مصوب مورخ 1389/1/29 مجلس شوراي اسامي«، ده درصد )10%( سهميه مازاد بر ظرفيت )حداقل يك نفر( 
در هركدرشته محل براي مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
)دولتي و غيردولتي( و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي، به شرط كسب حداقل هشتاد درصد )80%( نمره آخرين 

فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد، اختصاص مي يابد. حدنصاب نمره در تمامي مراحل آزمون لحاظ مي شود.
2- متقاضي مربی در صورتی می تواند ادامه تحصيل دهد، كه دانشگاه محل خدمت وي موافقت كند. 

3- موافقت دانشگاه محل خدمت بايد قبل از ثبت نام در آزمون اعام شود.
4- متقاضيان پذيرفته شده با استفاده از سهميه مربی )مازاد بر ظرفيت( در تمامي دوره های روزانه و غيرروزانه 
ملزم به پرداخت شهريه می باشند و پرداخت اين شهريه در صورت نياز دانشگاه محل خدمت به تخصص ايشان 
با رعايت آيين نامه های داخلی و امكان انجام تعهدات بعد از فارغ التحصيلی، حداكثر به مدت چهار و نيم س��ال 

براساس مصوبه هيأت امنا برعهده دانشگاه محل خدمت و در غير اين صورت برعهده خود مربی می باشد.
5- مربيان پيمانی می توانند با موافقت دانشگاه محل خدمت و استفاده از ظرفيت عادی همانند ساير متقاضيان 
در آزمون ش��ركت نموده و پذيرفته شوند، الزم به ذكر است اين متقاضيان همانند متقاضيان آزاد ملزم به 

پرداخت شهريه در دوره های غيرروزانه می باشند.
6- مربيان رسمی قطعی يا رسمی آزمايشی كه در ظرفيت عادی دوره های غيرروزانه )شهريه پرداز( پذيرفته 

شوند، همانند ساير متقاضيان ملزم به پرداخت شهريه هستند.
7-اعطاي ماموريت آموزشي مربيان براساس بخشنامه ش��ماره 15/165130 مورخ 1400/7/18 وزارت 

علوم، تحقيقات و فناوري انجام مي شود.

پذي�رش    اتب�اع خارج�ي: 
تمام��ي اتباع غيرايراني ش��ركت كننده در آزمون ورودي مقطع دكتري »Ph.D« )نيمه متمركز( س��ال 
1401، بايد شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام )شماره 1(، را 
دارا بوده و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي را عامتگذاري نموده باشند. در غير اينصورت 

پذيرش آنان لغو خواهد شد.
اي��ن متقاضيان در صورت قبولي در دوره  روزانه موظف به پرداخت ش��هريه تحصيلي طبق مصوبات 
هيئت امناي دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم حداكثر تا 80% شهريه دوره  نوبت دوم می باشند.
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نكاتي راجع به مرحله دوم آزمون )مصاحبه علمي و س�نجش عملي و بررس�ي س�وابق  آموزشي 
،پژوهش�ي   و فناوري(:

1( مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي )مرحله دوم آزمون(، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی تحت 
پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بصورت حضوري انجام خواهد شد.

2( دانش��گاه ها و مؤسس��ات مجري مقطع دكتري چگونگي تش��كيل پرونده متقاضيان، زمان و مكان 
برگ��زاري آزمون، نحوه مصاحبه علمي يا برگزاري آزمون تخصصي را از طريق درگاه اطاع رس��اني 

خود به متقاضيان اعام خواهند نمود.
3( در ص��ورت نياز و همچنين تش��خيص مؤسس��ه مبني بر برگزاري آزمون تخصص��ي، مواد آزمون و 

ضرايب امتحاني از طريق درگاه اطاع رساني دانشگاه يا مؤسسه به اطاع متقاضيان خواهد رسيد.
4( مرحله دوم آزمون )مصاحبه و بررس��ي س��وابق علمي و پژوهشي( در مؤسسه براي هر متقاضي 
صرفًا يك بار انجام مي شود و عدم مراجعه متقاضيان در مرحله دوم آزمون، به منزله انصراف آنان 
تلقي شده و برگزاري مجدد مرحله دوم )مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي( براي آن دسته 

از متقاضيان كه در اين مرحله ش��ركت ننموده اند، امكان پذير نخواهد   بود. 
5(نمره مصاحبه )ارزيابي س��وابق آموزش��ي، پژوهش��ي و فناوري و مصاحبه علمي و س��نجش عملي( 
براس��اس ش��يوه نامه اباغي كه از سوي س��ازمان سنجش آموزش كشور به دانش��گاه ها و موسسات 
آموزش عالي ارس��ال مي گردد، صورت خواهد گرفت و دانش��گاه ها براي تمامي افراد معرفي شده كه 
در مصاحبه ش��ركت كرده اند، نمره اي مطابق با ش��يوه نامه مذكور تعيين و براي گزينش نهايي به اين 

سازمان ارسال مي كنند.
6( بر اساس مصوبه جلسه 137 مورخ 1399/8/6 شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور 
شوراي عالي انقاب فرهنگي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند براي نمره مرحله دوم آزمون 
كه ش��امل مجموع نمرات سوابق آموزشي، پژوهش��ي، فناوري و مصاحبه و هم چنين طرح واره )در رشته 
محل هاي پژوهش محور( مي باشد، حدنصاب نمره براي هر كد رشته محل تعيين كنند و سازمان سنجش 

آموزش كشور مكلف است در پذيرش نهايي حدنصاب مذكور را اعمال نمايد.
7( دانش��گاه ها مجاز به برگزاري آزمون كتبي و شفاهي از متقاضيان معرفي شده براي مرحله دوم بوده و 

نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمي و سنجش عملي لحاظ مي گردد.

 توصيه هاي مهم:
1(  متقاضيان بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام) شماره1( آزمون 

ورودي دكتري)Ph.D( سال 1401 باشند.
2(  نظر به اينكه تغيير رش��ته، تغيير گرايش و انتقال دانشجويان در مقطع دكتري امكان پذير نبوده، لذا 
به متقاضيان تأكيد مي گردد در خصوص مراجعه به دانشگاه ها براي درخواست پذيرش و انجام مرحله 

مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي، دقت الزم را بعمل آورند.
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3(  ب��ه متقاضيان توصي��ه مي گردد قبل از اقدام به انتخاب رش��ته هاي تحصيلي در اينترنت، كد رش��ته 
محل هاي انتخابي خود را به ترتيب عاقه در فرم پيش نويس مندرج  در انتهاي اين دفترچه درج و سپس 
به درگاه اطاع رس��اني اين س��ازمان مراجعه تا در مدت زمان كوتاهتر )براي متقاضيان به هنگام انتخاب 
رشته در اينترنت محدوديت زماني وجود دارد( و خطاي كمتري نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته هاي 

تحصيلي خود اقدام نمايند. 
4( آن دسته از متقاضياني كه بر اساس حدنصاب تعيين شده دانشگاه ها و مؤسسات حداقل در يك يا چند 
كدرش��ته محل حدنصاب الزم را دارا بوده و تمايل به ش��ركت در مرحله دوم آزمون )مصاحبه و بررس��ي 
س��وابق علمي و پژوهش��ي( دانشگاه هاي ذيربط را دارند، الزم اس��ت از طريق درگاه اطاع رساني سازمان از 
تاريخ 1401/2/31 لغايت 1401/4/10 براي انجام بررسي صاحيت هاي عمومي، نسبت به واريز مبلغ 
1/190/000 )يک ميليون و صد و نود هزار( ريال از طريق پرداخت الكترونيك در درگاه اطاع رس��اني 
سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نموده و سپس نسبت به تكميل فرم مشخصات بررسي صاحيت هاي 
عمومي مندرج در درگاه اطاع رساني اين سازمان اقدام و آن را از طريق سيستم اينترنتي به سازمان ارسال 
و كد پيگيري مربوط را دريافت نمايند. بديهي اس��ت متقاضياني كه در اين خصوص اقدام نكنند، از مراحل 

گزينش نهايي حذف خواهند شد.
 )Ph.D( بر اس��اس مقررات وظيفه عمومي سنوات تحصيلي مجاز در مقطع دكتري تخصصي ناپيوسته )5

حداكثر 6 سال مي باشد.
6( دانش��جويان اخراجي دانش��گاه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه 

تحصيل نمي باشند. 
7(  س��ربازان در حال انجام خدمت، مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت نيس��تند و 
در صورت قبولي در دانش��گاه و نداشتن غيبت، براي برخورداري از معافيت تحصيلي، از خدمت ترخيص 

خواهند شد.
8(  مش��موالن غايب به هيچ وجه حق ش��ركت در اين آزمون را نداشته و در صورت شركت و قبولي، 

مجوز تحصيل براي آنان صادر نخواهد ش��د و دانش��گاه ها نيز مجاز به ثبت نام از آنها  نمي باش��ند.
9( هر موقع  مشخص  شود كه  داوطلب،  حقايق  را كتمان  نموده  يا واجد يكي  از شرايط و ضوابط مندرج  در 
اين  دفترچه  نمي باشد، در هر مرحله اي  از آزمون كه باشد  )ثبت نام ، شركت  در آزمون ، پذيرفته شدن ، حين  

تحصيل  در دانشگاه  و ...( محروم  خواهد شد.
10(  از تمامي پذيرفته ش��دگان نهايي كدرش��ته محل هاي دوره هاي غير روزانه شامل: دوره هاي نوبت دوم، 
پرديس  خودگردان و مش��ترك در دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي، دانش��گاه پيام نور و دانشگاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالي غيردولتي � غيرانتفاعي، ش��هريه دريافت خواهد ش��د. متقاضيان جهت اطاع از 
ميزان ش��هريه دوره هاي مختلف به درگاه هاي اطاع رس��اني دانش��گاه ها و مراكز آموزش عالي مورد نظر 

مراجعه نمايند.
11(  ب��ا توج��ه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به ش��ماره 1950 مورخ 1399/12/16 و اعام اين 
موضوع در دفترچه راهنماي ثبت نام )ش��ماره 1( پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون دكتري سال 1400 مي 
توانستند در آزمون دكتري سال 1401 ثبت نام و شركت نمايند.الزم به يادآوري است اين متقاضيان و همچنين 
دانشجويان در حال تحصيل در دوره روزانه مقطع دكتری سالهاي قبل، در صورت ثبت نام در دانشگاه مي بايست 
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ت��ا پايان مهلت مقرر ثبت ن��ام )1400/9/12( آزمون دكتري س��ال 1401، از تحصيل انصراف قطعي حاصل 
مي نمودند. بديهي است در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در زمان مقرر، در 
صورت قبولي در اين آزمون، قبولي آنان لغو و هيچگونه اقدامي نسبت به درخواست آنان، امكان پذير نخواهد 
بود.ضمناً با توجه به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 726 مورخ 1399/05/28 دانشجويان 
شاغل به تحصيل در دوره هاي غيرروزانه دكتري ) به شرط نداشتن مشكل نظام وظيفه براي برادران( مي توانند 
بدون انصراف از تحصيل، در مراحل مختلف آزمون دكتري سال1401 ثبت نام و شركت نمايند. بديهي است 
اين متقاضيان بعد از اعام نتايج نهايي در صورت قبولي بايد انصراف قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جديد 

محل تحصيل ارائه دهند.
12( طبق مصوبه هفتمين جلسه مورخ 96/12/22 و دوازدهمين جلسه مورخ 1398/1/1شوراي سنجش و 
پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيات تكميلي، در سال 1401 مرحله  تكميل ظرفيت در آزمون دكتري 

وجود نخواهد داشت.
13( پذيرش دانشجو در رشته مدرسي معارف اسامي از رشته امتحاني مدرسي معارف اسامي )كد 2180(، 
از مي��ان ط��اب و فضاي حوزه علميه مورد تائي��د مركز مديريت حوزه هاي علميه قم و خراس��ان و فارغ 
التحصيان دانشگاهي )فقط دانشگاههاي مندرج در جدول صفحه بعد همين بند( با شرايط عمومي و اختصاصي 

ذكر شده در بندهاي »الف« و »ب« باشند:

الف( شرايط عمومي:
1( التزام عملي به اسام، نظام جمهوري اسامي ايران و قانون اساسي.

2( داشتن تابعيت جمهوري اسامي ايران.
3( نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذي صاح.

4( داشتن سامت جسماني متناسب با رشته مدرسي معارف اسامي.
5( قبولي در مصاحبه علمي و عمومي مدرسي معارف اسامي )احراز اين شرط پس از برگزاري آزمون خواهد بود(.

6( داشتن حداكثر چهل سال سن )مدت خدمت سربازي به سقف سني افزوده مي شود(.
تبصره: اعضاي رس��مي هيأت علمي گروه هاي معارف اس��امي و اس��اتيد حق التدريس گروه هاي معارف 
اس��امي، به ش��رط داش��تن گواهينامه تدريس از معاونت آموزشي و پژوهشي اس��تادان و دروس معارف 

اسامي )مشروط بر اينكه در 2 نيمسال گذشته تدريس داشته باشند(، از شرط سني مستثني مي باشند.

ب( شرايط اختصاصي )داشتن يكي از شرايط ذيل كافي مي باشد(
1( داراي دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسامي.

2( داراي مدرك سطح سه حوزه علميه.
3( داراي گواهي خبرگان بدون مدرك )مرتبه مربي( مورد تأييد مراجع ذي صاح.

4( مربيان رسمي گروه معارف اسامي )اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسامي در مرتبه مربي( با تأييد 
معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسامي.

5( داراي مدرك كارشناسي ارشد دانشگاهي مرتبط + گذشت حداقل 5 سال از اخذ مجوز قطعي تدريس دروس 
معارف اسامي از معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و دروس معارف اسامي + ارائه مدرك حداقل تدريس 

40 واحد درسي معارف، درگروه معارف دانشگاه ها.
6( حوزويان داراي مدرك سطح دو به همراه مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
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همخوان با رشته هاي پنج گانه دروس معارف اسامي به تشخيص گروه آموزشي مربوطه.
7( متقاضيان دانشگاهي داراي مدرك كارشناسي ارشد از مراكز ذيل در رشته گرايش هاي زير:

 الف( دانشگاه
 غيرانتفاعي علوم

 اسالمي  رضوي-
مشهد:

2-رشته فلسفه و كالم اسالمي.1- رشته علوم قرآن و حديث.

 ب( دانشگاه
 غيردولتي شهيد

مطهري:
- رشته شيعه شناسي )گرايش كالم، فلسفه و حكمت اسالمي(.

 ج(دانشگاه
 غيرانتفاعي قرآن

و حديث:

 1- رشته علوم حديث با گرايش هاي اخالق، عرفان اسالمي،
كالم و عقايد، تفسير اثري و نهج البالغه.

 2- رشته علوم قرآن و
حديث.

 4- رشته علوم و معارف3- رشته تفسير روايي.
نهج البالغه.

 5- رشته روانشناسي اسالمي
گرايش روانشناسي مثبت گرا.

7- رشته فقه و مباني حقوق اسالمي.6- رشته معارف قرآن.

 د(دانشگاه غير
 انتفاعي امام

صادق)ع(:

 1-رشته معارف اسالمي و
علوم سياسي.

 2- رشته معارف اسالمي
و حقوق.

 3- رشته معارف اسالمي و
فرهنگ و ارتباطات.

 4- رشته معارف اسالمي و
علوم تربيتي.

 5- رشته الهيات و معارف
اسالمي و ارشاد- فلسفه و كالم.

 6-رشته الهيات و معارف اسالمي
وارشاد- فقه و مباني حقوق اسالمي.

7- رشته الهيات و معارف اسالمي و ارشاد- قرآن و حديث.

تبصره: پذيرش متقاضيان مجموعه امتحاني مدرس��ي معارف اسامي در دانشگاه معارف اسامي- قم، 
فقط از ميان طاب حوزه علميه مورد تأييد، صورت مي پذيرد.

 متقاضياني كه در اين رش��ته مجاز به انتخاب رش��ته  ش��ده و فرم انتخاب رش��ته را تكميل نمايند 
چنانچه در رديف معرفي ش��دگان داراي حدنصاب براي انجام مراحل مصاحبه و ارزيابي تخصصي 
قرار گيرند الزم اس��ت حداكثر تا هفت روز پس از اعام نتايج معرفي ش��دگان براي انجام مراحل 
پذيرش )كه در محدوده زماني هفته اول خرداد ماه سال 1401 خواهد بود( نسبت به تكميل فرم 
مش��خصات فردي در درگاه اطاع رس��اني:  www.Asatid.org  و ارسال مدارك درخواستي به 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه ها )معاونت آموزش��ي و پژوهشي استادان و دروس 
معارف اس��امي( اقدام نمايند و پس از احراز شرايط باال، مجاز به ثبت نام در دانشگاه خواهندبود. 
14( متقاضيان عاقه مند به انتخاب هر يك از كد رش��ته  محل هاي مربوط به دانش��گاه هاي: جامع 
امام حس��ين )ع( ، علوم انتظامي امين و غيرانتفاعي امام صادق)ع( كه فقط مجاز به انتخاب رش��ته 
در دوره هاي غيرروزانه ش��ده اند، در صورت تمايل و دارابودن شرايط الزم مطابق توضيحات انتهاي 
دفترچه مي توانند كد رشته محل هاي مربوط به دوره هاي روزانه دانشگاه هاي ذيربط را نيز انتخاب 
نمايند. ضمناً متقاضيان متقاضي تحصيل در دانش��گاه هاي فوق براي اطاع ازساير شرايط و ضوابط 

تحصيل در اين دانشگاهها، به توضيحات انتهاي همين دفترچه راهنما مراجعه نمايند.
 15( براي كاركنان ش��اغل رس��مي در نيروي انتظامي جمهوري اسامي ايران، به منظور تحصيل در 
دانش��گاه علوم انتظامي امين، داشتن شرايط اختصاصي اعامي در دفترچه اختصاصي صادره از سوي 

دانشگاه مذكور، كه در اختيار آنان قرارگرفته است الزامي مي باشد.
16( توصيه  مي ش��ود متقاضيان پس از تكميل فرم انتخاب رش��ته و دريافت رسيد انتخاب رشته يك 



دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع دکتري )Ph.D( سال 1401            15  

نسخه پرينت از اولويت هاي انتخابي تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.
17( هرگون��ه  تغييري  بصورت اطاعيه رس��مي از طريق  نش��ريه پيك  س��نجش  )هفته نامه خبري  و 
اطاع رس��اني  س��ازمان  س��نجش (، درگاه اطاع رساني سازمان س��نجش و در صورت لزوم  از طريق 

رسانه هاي گروهي  اعام  خواهد شد.
متقاضي��ان  الكترونيك��ی،  ب��ه ص��ورت  ثب��ت درخواس��تها  و  بررس��ی  تس��ريع در  در جه��ت   )18
الكترونيك��ی  خدم��ات  پيش��خوان  سيس��تم  ب��ه  مس��تندات  داش��تن  درص��ورت  توانن��د  م��ی 
 http://darkhast.sanjesh.org آدرس:  ب��ه  كش��ور  آم��وزش  س��نجش   س��ازمان 
مراجعه و درخواستهاي خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضي 
شماره نامه و كدرهگيری از طريق پيام كوتاه ارسال می شود. متقاضيان می توانند پس از دريافت شماره و كد 
http://rahgiri.sanjesh. :رهگيری از طريق پيام كوتاه، به پورتال رهگيری الكترونيكی مكاتبات به آدرس
org وارد و از آخرين وضعيت درخواست خود مطلع شوند.ضمناً در صورت داشتن هرگونه سؤال به نشاني 

)http://request.sanjesh.org( مراجعه و سواالت خود را ثبت نماييد. 
سيستم پاسخگويي

سراسری

دسترسی سريع 19( در صورت  لزوم  متقاضيان مي توانند سؤاالت خود را از طريق سيستم 
پاسخگويي اينترنتي )غيرحضوري( سازمان مطرح نموده و يا در ساعات 
اداري با ش��ماره تلفن : 42163-021 با روابط عمومي  سازمان  سنجش  

آموزش كشور تماس  حاصل  نمايند.

اگر اطالعات ثبت نامي خود را فراموش كرده ايد
 اگر اطاعات ثبت نامي خود را در دسترس نداريد، اين اطاعات را از دو راه مي توانيد دريافت كنيد: 

راه اول: وارد سامانه پاسخگويي سازمان سنجش به نشاني(http://request.sanjesh.org) شويد.
 اگر قبًا در اين س��امانه عضو نبوده ايد، الزم اس��ت با وارد كردن اطاعات فردي در اين س��امانه 

عضو شويد.
 بعد از عضويت، رمز عبور به  رايانامه )ايميل( ش��ما فرستاده مي شود )در وارد كردن ايميل معتبر 

دقت كنيد(.
 با نام كاربري )كه خودتان انتخاب مي كنيد( و رمز عبور، مي توانيد وارد سامانه شويد.

 در قس��مت درخواس��ت جديد و پس از انتخاب نوع آزمون و سال، اطاعات ثبت نامي خود را 
مي توانيد ببينيد.

راه دوم: مي توانيد با تلفن گوياي روابط عمومي سازمان سنجش )42163-021( تماس بگيريد.
اين تلفن به دليل مراجعه زياد ممكن است اشغال باشد.

 ابتدا كليد 2 )آزمون دكتري( و سپس كليد 3 را انتخاب كنيد.

 سپس كد ملي و سريال شش رقمي شناسنامه تان را واردكنيد.
 پس از انجام مراحل باال، اطاعات ثبت نامي شما اعام مي شود.
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  جداول كدرشته محل ها: دومفصل 
  هاي گروه آزمايشي علوم انسانيكدرشته محل -1جدول شماره 

 زبان و ادبيات فارسي - 2101

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

سيزبان و ادبيات فار  6 -   دانشگاه اراك  روزانه 1001
زبان و ادبيات فارسي  2 -  دانشگاه اروميه  روزانه 1002
زبان و ادبيات فارسي  3 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 1003

زبان و ادبيات فارسي  4 - فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1004

زبان و ادبيات فارسي  4 -  ايالم دانشگاه  روزانه 1005
زبان و ادبيات فارسي  4 -  دانشگاه بيرجند  روزانه 1006
زبان و ادبيات فارسي  2 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 1007
زبان و ادبيات فارسي  3 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1008
زبان و ادبيات فارسي  4 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1009

زبان و ادبيات فارسي  5 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  روزانه 1010
زبان و ادبيات فارسي  3 -  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 1011
زبان و ادبيات فارسي  5 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 1012
زبان و ادبيات فارسي  11 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 1013
زبان و ادبيات فارسي  3 -  دانشگاه زنجان  روزانه 1014
زبان و ادبيات فارسي  3 -  كازرون -دانشگاه سلمان فارسي   روزانه 1015
زبان و ادبيات فارسي  3 -  دانشگاه سمنان  روزانه 1016
زبان و ادبيات فارسي  3 -  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 1017
زبان و ادبيات فارسي  2 -  دانشگاه شهركرد  روزانه 1018
زبان و ادبيات فارسي  8 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 1019
زبان و ادبيات فارسي  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1020
سيزبان و ادبيات فار  6 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1021
زبان و ادبيات فارسي  5 -  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 1022
زبان و ادبيات فارسي  4 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1023
زبان و ادبيات فارسي  5 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1024
ات فارسيزبان و ادبي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1025

زبان و ادبيات فارسي  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 1026
زبان و ادبيات فارسي  2 -  دانشگاه كاشان  روزانه 1027

محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن  زبان و ادبيات فارسي  2 - دانشگاه كاشان  روزانه 1028
زبان و ادبيات فارسي  4 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 1029
زبان و ادبيات فارسي  3 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1030
زبان و ادبيات فارسي  6 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 1031
زبان و ادبيات فارسي  10 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1032
زبان و ادبيات فارسي  7 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1033
زبان و ادبيات فارسي  4 -  ايرانشهر -دانشگاه واليت   روزانه 1034
زبان و ادبيات فارسي  6 -  دانشگاه ياسوج  روزانه 1035
زبان و ادبيات فارسي  3 -  دانشگاه يزد  روزانه 1036
يزبان و ادبيات فارس  4 -  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي  روزانه 1037
ادبيات حماسي 2 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  روزانه 1038
ادبيات حماسي 3 -  زبان و ادبيات فارسي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 1039
ادبيات حماسي 3 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز  روزانه 1040
ادبيات حماسي 3 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1041
ادبيات عرفاني 2 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  روزانه 1042
ادبيات عرفاني 4 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان  روزانه 1043

ادبيات عرفاني 3 - فقط زن سيزبان و ادبيات فار  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1044
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 زبان و ادبيات فارسي - 2101 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

ادبيات عرفاني 2 -  زبان و ادبيات فارسي  -گاه بين المللي امام خميني (ره ) دانش
قزوين  روزانه 1045

ادبيات عرفاني 3 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز  روزانه 1046
ادبيات عرفاني 2 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد  روزانه 1047
ادبيات عرفاني 2 -  زبان و ادبيات فارسي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1048
ادبيات عرفاني 3 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز  روزانه 1049
ادبيات عرفاني 3 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1050
ادبيات عرفاني 3 -  زبان و ادبيات فارسي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1051
ادبيات عرفاني 4 -  يزبان و ادبيات فارس خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 1052
ادبيات عرفاني 9 -  زبان و ادبيات فارسي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1053
ادبيات غنايي 2 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  روزانه 1054
ادبيات غنايي 4 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان  روزانه 1055
ادبيات غنايي 4 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند  روزانه 1056
ادبيات غنايي 3 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز  روزانه 1057
ادبيات غنايي 4 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز  روزانه 1058
آموزش زبان فارسي 3 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1059
زبان و ادبيات فارسي  2 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1060
زبان و ادبيات فارسي  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1061
زبان و ادبيات فارسي  2 -  دانشگاه ايالم  نوبت دوم 1062
زبان و ادبيات فارسي  1 -  دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 1063
سيزبان و ادبيات فار  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1064

زبان و ادبيات فارسي  3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  نوبت دوم 1065
زبان و ادبيات فارسي  2 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 1066
زبان و ادبيات فارسي  1 -  دانشگاه سمنان دومنوبت  1067  
زبان و ادبيات فارسي  2 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  نوبت دوم 1068
زبان و ادبيات فارسي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1069
زبان و ادبيات فارسي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1070
زبان و ادبيات فارسي  1 -  دانشگاه كاشان  نوبت دوم 1071

محل تحصيل پرديس خواهران -قط زن ف زبان و ادبيات فارسي  1 - دانشگاه كاشان  نوبت دوم 1072
زبان و ادبيات فارسي  2 -  رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 1073
زبان و ادبيات فارسي  6 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1074
زبان و ادبيات فارسي  2 -  ايرانشهر -دانشگاه واليت   نوبت دوم 1075
ادبيات حماسي 2 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1076
ادبيات حماسي 1 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1077
ادبيات عرفاني 2 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1078
ادبيات عرفاني 1 -  ن و ادبيات فارسيزبا دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1079
ادبيات عرفاني 2 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1080
ادبيات عرفاني 1 -  زبان و ادبيات فارسي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1081
ادبيات عرفاني 1 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1082
ادبيات عرفاني 2 -  زبان و ادبيات فارسي رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 1083
ادبيات عرفاني 3 -  زبان و ادبيات فارسي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1084
ادبيات غنايي 2 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1085
ادبيات غنايي 1 -  ان و ادبيات فارسيزب دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1086
ادبيات غنايي 1 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 1087
ادبيات غنايي 2 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1088
آموزش زبان فارسي 1 -  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد ومنوبت د 1089  

زبان و ادبيات فارسي  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 
تهران جنوب

 پيام نور 1090

زبان و ادبيات فارسي  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 1091

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي  2 - هدانشگاه ارومي  پرديس خودگردان 1092
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  زبان و ادبيات فارسي - 2101 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

زبان و ادبيات فارسي  5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

رفا ورودي هاي امسال در تهران)ص
 پرديس خودگردان 1093

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي  1 - دانشگاه سمنان  پرديس خودگردان 1094
زبان و ادبيات فارسي  - 5  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1095

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات فارسي  5 - بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 1096
 جغرافياي سياسي - 2103

جغرافياي سياسي  4 -   دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1097
جغرافياي سياسي  3 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  روزانه 1098

جغرافياي سياسي  3 - محل تحصيل تهران تهران -انشگاه خوارزمي د  روزانه 1099
جغرافياي سياسي  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1100
جغرافياي سياسي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1101

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
جغرافياي نظامي  8 -  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  روزانه 1102

جغرافياي سياسي  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  نوبت دوم 1103
جغرافياي سياسي  1 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1104
جغرافياي سياسي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ت دومنوب 1105  
جغرافياي سياسي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1106

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه جغرافياي سياسي  3 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 1107

جغرافياي سياسي  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

)صرفا ورودي هاي امسال در تهران
 پرديس خودگردان 1108

 ريزي شهريجغرافيا و برنامه - 2104
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  4 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 1109

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  3 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1110
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  6 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1111

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  3 - شكده جغرافيامحل تحصيل دان دانشگاه تهران  روزانه 1112
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  4 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 1113
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  3 -  دانشگاه زنجان  روزانه 1114
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  3 -  زاهدان -ه سيستان و بلوچستان دانشگا  روزانه 1115
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1116
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  5 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1117
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1118
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  3 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1119
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  4 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1120
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  5 -  دانشگاه يزد  روزانه 1121
برنامه ريزي آمايش سرزمين  4 -  دانشگاه تبريز نهروزا 1122  

برنامه ريزي آمايش سرزمين  3 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  روزانه 1123
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1124
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1125

ريزي شهريامهجغرافيا و برن  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  نوبت دوم 1126
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  2 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1127
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1128
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  1 -  ددانشگاه فردوسي مشه  نوبت دوم 1129
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  1 -  دانشگاه يزد  نوبت دوم 1130
برنامه ريزي آمايش سرزمين  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1131

برنامه ريزي آمايش سرزمين  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  نوبت دوم 1132
ريزي شهريجغرافيا و برنامه  4 -   -انشگاه پيام نور استان تهران د

مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1133

ريزي شهريجغرافيا و برنامه  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 1134

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ريزي شهرينامهجغرافيا و بر  1 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1135
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  ريزي روستاييجغرافيا و برنامه - 2105

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي  نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

ييريزي روستاجغرافيا و برنامه  4 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 1136
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  1 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1137
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  5 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1138

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  3 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  روزانه 1139
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  3 - صيل تهرانمحل تح تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 1140

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  5 -  دانشگاه زنجان  روزانه 1141
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  2 -  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 1142
روستايي ريزيجغرافيا و برنامه  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1143
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  4 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1144
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  4 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1145
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  1 -  دانشگاه اصفهان ت دومنوب 1146  

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  نوبت دوم 1147
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  1 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1148
ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  وبت دومن 1149  

ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  4 - 
 -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 1150

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ريزي روستاييجغرافيا و برنامه  1 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1151
 ژئومورفولوژي - 2106

ژئومورفولوژي  3 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 1152
ژئومورفولوژي  4 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1153

ژئومورفولوژي  3 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  روزانه 1154
ژئومورفولوژي  3 -  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 1155
ژئومورفولوژي  3 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 1156
ژئومورفولوژي  2 -  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 1157
ژئومورفولوژي  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1158
ژئومورفولوژي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1159
ژئومورفولوژي  4 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1160
ژئومورفولوژي  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1161

ژئومورفولوژي  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  نوبت دوم 1162
ژئومورفولوژي  1 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1163
ژئومورفولوژي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1164
ژئومورفولوژي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1165

  آب و هواشناسي - 2107
آب و هواشناسي  3 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 1166

آب و هواشناسي  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1167
آب و هواشناسي  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1168

آب و هواشناسي  3 - شكده جغرافيامحل تحصيل دان دانشگاه تهران  روزانه 1169
آب و هواشناسي  3 -  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 1170
آب و هواشناسي  3 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 1171
آب و هواشناسي  4 -  دانشگاه زنجان  روزانه 1172
ناسيآب و هواش  3 -  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 1173
آب و هواشناسي  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1174
آب و هواشناسي  3 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 1175
آب و هواشناسي  3 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1176
آب و هواشناسي  2 -  انشگاه تبريزد  نوبت دوم 1177

آب و هواشناسي  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  نوبت دوم 1178
آب و هواشناسي  1 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1179
آب و هواشناسي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1180
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  و سامانه اطالعات جغرافيايي سنجش از دور - 2108

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي  نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

سنجش از دور و سامانه   3 -  
اطالعات جغرافيايي دانشگاه تبريز  روزانه 1181

سنجش از دور و سامانه   3 - 
ت جغرافيايياطالعا دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1182

سنجش از دور و سامانه   3 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
اطالعات جغرافيايي دانشگاه تهران  روزانه 1183

 - 2  
سنجش از دور و سامانه 

اطالعات جغرافيايي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1184

سنجش از دور و سامانه   3 - 
عات جغرافيايياطال دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1185

سنجش از دور و سامانه   2 - 
اطالعات جغرافيايي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1186

سنجش از دور و سامانه   2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا
اطالعات جغرافيايي دانشگاه تهران  نوبت دوم 1187

سنجش از دور و سامانه   1 - 
عات جغرافيايياطال تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1188

 زبان و ادبيات عربي - 2110
زبان و ادبيات عربي  2 -   دانشگاه اراك  روزانه 1189

زبان و ادبيات عربي  7 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 1190

زبان و ادبيات عربي  5 - فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
انتهر  روزانه 1191

زبان و ادبيات عربي  6 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 1192
زبان و ادبيات عربي  3 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 1193
زبان و ادبيات عربي  5 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1194

زبان و ادبيات عربي  3 - نيمحل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انسا دانشگاه تهران  روزانه 1195
زبان و ادبيات عربي  4 -  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 1196
زبان و ادبيات عربي  7 -  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 1197
زبان و ادبيات عربي  4 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 1198
زبان و ادبيات عربي  8 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 1199
زبان و ادبيات عربي  2 -  دانشگاه سمنان  روزانه 1200
زبان و ادبيات عربي  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1201
زبان و ادبيات عربي  5 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1202

زبان و ادبيات عربي  2 - ورپژوهش مح دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1203
زبان و ادبيات عربي  5 -  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 1204
زبان و ادبيات عربي  4 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1205
زبان و ادبيات عربي  5 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نهروزا 1206  
زبان و ادبيات عربي  4 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1207

محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن  زبان و ادبيات عربي  2 - دانشگاه كاشان  روزانه 1208
زبان و ادبيات عربي  3 -  دانشگاه كاشان  روزانه 1209
زبان و ادبيات عربي  4 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان  زانهرو 1210  
زبان و ادبيات عربي  5 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1211
زبان و ادبيات عربي  5 -  دانشگاه يزد  روزانه 1212

مطالعات ترجمه عربي  3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  روزانه 1213
زبان و ادبيات عربي  1 -  دانشگاه اراك ت دومنوب 1214  
زبان و ادبيات عربي  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1215
زبان و ادبيات عربي  2 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 1216

زبان و ادبيات عربي  1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  نوبت دوم 1217
زبان و ادبيات عربي  1 -  تهران (محل  -ارزمي دانشگاه خو

تحصيل كرج)  نوبت دوم 1218
زبان و ادبيات عربي  1 -  دانشگاه سمنان  نوبت دوم 1219
زبان و ادبيات عربي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1220
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 زبان و ادبيات عربي - 2110 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
انشگاه يا مؤسسه محل نام د

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  زبان و ادبيات عربي  1 - دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1221
محل تحصيل پرديس خواهران -فقط زن  زبان و ادبيات عربي  1 - دانشگاه كاشان  نوبت دوم 1222

زبان و ادبيات عربي  1 -  دانشگاه كاشان وبت دومن 1223  
زبان و ادبيات عربي  1 -  دانشگاه يزد  نوبت دوم 1224

مطالعات ترجمه عربي  1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  نوبت دوم 1225
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات عربي  3 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1226

رديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پ زبان و ادبيات عربي  - 5 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1227
 علوم اقتصادي - 2112

اقتصاد سنجي 3 -   علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان  روزانه 1228

اقتصاد سنجي 2 - فقط زن علوم اقتصادي  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1229

اقتصاد سنجي 4 -  علوم اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1230
اقتصاد سنجي 7 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران علوم اقتصادي دانشگاه تهران  روزانه 1231

اقتصاد سنجي 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه سمنان  روزانه 1232
اقتصاد سنجي 2 -  علوم اقتصادي زاهدان -ستان و بلوچستان دانشگاه سي  روزانه 1233
اقتصاد سنجي 3 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1234
اقتصاد سنجي 3 -  علوم اقتصادي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1235

اقتصاد پولي 2 - فقط زن علوم اقتصادي  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
نتهرا  روزانه 1236

اقتصاد پولي 2 -  علوم اقتصادي دانشگاه تبريز  روزانه 1237
اقتصاد پولي 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه سمنان  روزانه 1238
اقتصاد پولي 1 -  علوم اقتصادي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 1239
اقتصاد پولي 3 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1240
اقتصاد پولي 3 -  علوم اقتصادي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1241
اقتصاد پولي 2 -  علوم اقتصادي دانشگاه شيراز  روزانه 1242
اقتصاد پولي 2 -  علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1243
اقتصاد پولي 3 -  علوم اقتصادي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1244
اقتصاد اسالمي 3 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1245

اقتصاد اسالمي 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه علوم اقتصادي دانشگاه قم  روزانه 1246
اقتصاد اسالمي 2 -  علوم اقتصادي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1247
تصاد بخش عمومياق 2 -  علوم اقتصادي دانشگاه تبريز  روزانه 1248
اقتصاد بخش عمومي 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه سمنان  روزانه 1249
اقتصاد بخش عمومي 3 -  علوم اقتصادي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1250
اقتصاد بخش عمومي 4 -  علوم اقتصادي دانشگاه شيراز  روزانه 1251
اقتصاد بخش عمومي 3 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 1252
اقتصاد بخش عمومي 1 -  علوم اقتصادي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 1253
اقتصاد بخش عمومي 1 -  علوم اقتصادي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1254
توسعه اقتصادي 3 -  علوم اقتصادي اه اروميهدانشگ  روزانه 1255

توسعه اقتصادي 3 - فقط زن علوم اقتصادي  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1256

توسعه اقتصادي 1 -  علوم اقتصادي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 1257
توسعه اقتصادي 1 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 1258
توسعه اقتصادي 3 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1259
توسعه اقتصادي 3 -  علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1260
توسعه اقتصادي 1 -  علوم اقتصادي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1261
المللاقتصاد بين 3 -  يعلوم اقتصاد دانشگاه اصفهان  روزانه 1262
المللاقتصاد بين 3 -  علوم اقتصادي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 1263
المللاقتصاد بين 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه سمنان  روزانه 1264
المللاقتصاد بين 4 -  علوم اقتصادي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 1265
المللاقتصاد بين 2 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1266
المللاقتصاد بين 2 -  علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1267
اقتصاد مالي 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه سمنان  روزانه 1268
اقتصاد مالي 1 -  علوم اقتصادي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 1269
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 علوم اقتصادي - 2112 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 
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نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  اقتصاد مالي 1 - علوم اقتصادي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 1270
اقتصاد مالي 3 -  علوم اقتصادي تهران -ه عالمه طباطبايي دانشگا  روزانه 1271
اقتصاد مالي 1 -  علوم اقتصادي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1272
اياقتصاد شهري و منطقه 4 -  علوم اقتصادي دانشگاه اروميه  روزانه 1273
اياقتصاد شهري و منطقه 2 -  علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان  روزانه 1274
ايشهري و منطقه اقتصاد 3 -  علوم اقتصادي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1275
اقتصاد منابع 3 -  علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان  روزانه 1276
اقتصاد منابع 1 -  علوم اقتصادي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 1277
اقتصاد منابع 3 -  علوم اقتصادي اهوازدانشگاه شهيد چمران   روزانه 1278
اقتصاد منابع 3 -  علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1279
اقتصاد سالمت 3 -  اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1280
اقتصاد نفت و گاز  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1281

اقتصاد سنجي 3 - محل تحصيل دانشكده اقتصاد تهران وم اقتصاديعل دانشگاه تهران  نوبت دوم 1282
اقتصاد سنجي 1 -  علوم اقتصادي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   نوبت دوم 1283
اقتصاد سنجي 2 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1284
اقتصاد پولي 2 -  علوم اقتصادي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1285
اقتصاد پولي 1 -  علوم اقتصادي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   نوبت دوم 1286
اقتصاد پولي 1 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1287
اقتصاد پولي 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1288
اقتصاد پولي 1 -  علوم اقتصادي بابلسر -زندران دانشگاه ما  نوبت دوم 1289
اقتصاد اسالمي 2 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1290
اقتصاد اسالمي 1 -  علوم اقتصادي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1291
اقتصاد بخش عمومي 2 -  علوم اقتصادي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1292
د بخش عمومياقتصا 1 -  علوم اقتصادي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1293
توسعه اقتصادي 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1294
توسعه اقتصادي 1 -  علوم اقتصادي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   نوبت دوم 1295
توسعه اقتصادي 2 -  علوم اقتصادي تهران -طباطبايي دانشگاه عالمه   نوبت دوم 1296
توسعه اقتصادي 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1297
توسعه اقتصادي 1 -  علوم اقتصادي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1298
المللاقتصاد بين 4 -  علوم اقتصادي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  نوبت دوم 1299
المللاد بيناقتص 1 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1300
المللاقتصاد بين 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1301
اقتصاد مالي 1 -  علوم اقتصادي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   نوبت دوم 1302
اقتصاد مالي 2 -  علوم اقتصادي تهران -عالمه طباطبايي دانشگاه   نوبت دوم 1303
اياقتصاد شهري و منطقه 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1304
اياقتصاد شهري و منطقه 1 -  علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1305
اقتصاد منابع 1 -  علوم اقتصادي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  دومنوبت  1306  
اقتصاد نفت و گاز  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1307
اقتصاد سنجي 3 -  علوم اقتصادي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1308

اقتصاد پولي 3 -  علوم اقتصادي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
تهران مركز تحصيالت تكميلي  پيام نور 1309

اقتصاد اسالمي 3 -  علوم اقتصادي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1310

اقتصاد بخش عمومي 3 -  علوم اقتصادي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1311

المللاقتصاد بين 3 -  لوم اقتصاديع  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1312

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  اقتصاد اسالمي 4 - علوم اقتصادي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1313
براي كسب اطالع از شرايط تحصيل 

در انتهاي  رايگان به نشاني مندرج
 دفترچه مراجعه شود.

المللاقتصاد بين 3 - علوم اقتصادي قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   غيرانتفاعي 1314

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  اقتصاد مالي 4 - علوم اقتصادي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1315
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 علوم اقتصادي - 2112 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

اقتصاد مالي 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه علوم اقتصادي دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي 
اصفهان -اصفهاني   غيرانتفاعي 1316

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  اقتصاد نفت و گاز  3 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1317
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد سنجي 2 - علوم اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 1318
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد پولي 1 - تصاديعلوم اق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1319
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد پولي 2 - علوم اقتصادي دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1320
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد بخش عمومي 4 - علوم اقتصادي دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1321

المللاقتصاد بين 1 -  علوم اقتصادي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1322
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اقتصاد سالمت 2 - اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 1323

 علوم ورزشي ـ مديريت ورزشي - 2115
مديريت ورزشي  3 -   دانشگاه اروميه  روزانه 1324

مديريت ورزشي  4 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 1325
مديريت ورزشي  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1326
مديريت ورزشي  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1327

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و 
 علوم ورزشي تهران

مديريت ورزشي  3 - دانشگاه تهران  روزانه 1328

مديريت ورزشي  2 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 1329
مديريت ورزشي  3 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 1330
مديريت ورزشي  6 -  دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 1331
مديريت ورزشي  6 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1332
مديريت ورزشي  2 -  مشهد دانشگاه فردوسي  روزانه 1333
مديريت ورزشي  2 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 1334
مديريت ورزشي  9 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1335
مديريت ورزشي  5 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1336
مديريت ورزشي  4 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1337
ريت ورزشيمدي  2 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1338
مديريت ورزشي  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1339
مديريت ورزشي  1 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1340

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و 
 علوم ورزشي تهران

مديريت ورزشي  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1341

ريت ورزشيمدي  1 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1342
مديريت ورزشي  2 -  دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 1343
مديريت ورزشي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1344
مديريت ورزشي  2 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1345
مديريت ورزشي  2 -  اردبيل -ي دانشگاه محقق اردبيل  نوبت دوم 1346
مديريت ورزشي  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1347
مديريت ورزشي  7 -  دانشگاه غير انتفاعي ايوانكي  غيرانتفاعي 1348
مديريت ورزشي  5 -  آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال   غيرانتفاعي 1349

ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي مديريت ورزشي  3 - دانشگاه اروميه  پرديس خودگردان 1350
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت ورزشي  1 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 1351

مديريت ورزشي  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

سال در تهران)صرفا ورودي هاي ام
 پرديس خودگردان 1352

مديريت ورزشي  - 6  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1353
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت ورزشي  1 - بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 1354

 علوم ورزشي ـ فيزيولوژي ورزشي - 2116
ورزشيفيزيولوژي   3 -   دانشگاه اروميه  روزانه 1355

فيزيولوژي ورزشي  5 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 1356
فيزيولوژي ورزشي  3 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 1357
فيزيولوژي ورزشي  3 -  دانشگاه بيرجند  روزانه 1358
فيزيولوژي ورزشي  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1359
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 علوم ورزشي ـ فيزيولوژي ورزشي - 2116 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
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ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

فيزيولوژي ورزشي  2 - رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 
تهران -  روزانه 1360

فيزيولوژي ورزشي  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1361
محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و 

 علوم ورزشي تهران
فيزيولوژي ورزشي  4 - دانشگاه تهران  روزانه 1362

فيزيولوژي ورزشي  3 -  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 1363
فيزيولوژي ورزشي  2 - نمحل تحصيل تهرا تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 1364

فيزيولوژي ورزشي  4 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 1365
فيزيولوژي ورزشي  3 -  دانشگاه شهركرد  روزانه 1366
فيزيولوژي ورزشي  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1367
فيزيولوژي ورزشي  3 -  اه شيرازدانشگ  روزانه 1368
فيزيولوژي ورزشي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1369
فيزيولوژي ورزشي  2 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 1370
فيزيولوژي ورزشي  8 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1371
فيزيولوژي ورزشي  4 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 1372
فيزيولوژي ورزشي  6 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1373
فيزيولوژي ورزشي  6 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1374
فيزيولوژي ورزشي  2 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1375
فيزيولوژي ورزشي  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1376
فيزيولوژي ورزشي  1 -  بيرجنددانشگاه   نوبت دوم 1377
فيزيولوژي ورزشي  1 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1378

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و 
 علوم ورزشي تهران

فيزيولوژي ورزشي  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1379

فيزيولوژي ورزشي  1 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1380
يولوژي ورزشيفيز  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1381
فيزيولوژي ورزشي  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1382
فيزيولوژي ورزشي  2 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1383

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيولوژي ورزشي  2 - دانشگاه اروميه ودگردانپرديس خ 1384  
فيزيولوژي ورزشي  3 -  دانشگاه اصفهان  پرديس خودگردان 1385

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيولوژي ورزشي  1 - دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 1386
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيولوژي ورزشي  1 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 1387

فيزيولوژي ورزشي  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 1388

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيولوژي ورزشي  1 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1389
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيولوژي ورزشي  3 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1390
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيولوژي ورزشي  2 - بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 1391

 شناسي ورزشيعلوم ورزشي ـ آسيب - 2117

شناسي ورزشي و آسيب  3 -  
حركات اصالحي دانشگاه اصفهان  روزانه 1392

 - 1  
شناسي ورزشي و آسيب

حركات اصالحي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 1393

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و 
 علوم ورزشي تهران

شناسي ورزشي و آسيب  3 -
حركات اصالحي دانشگاه تهران  روزانه 1394

  2 - محل تحصيل تهران
شناسي ورزشي و آسيب

حركات اصالحي
تهران -زمي دانشگاه خوار  روزانه 1395

 - 2  
شناسي ورزشي و آسيب

حركات اصالحي
دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 1396

 - 2  
شناسي ورزشي و آسيب

حركات اصالحي
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1397

 - 2  
شناسي ورزشي و آسيب

حركات اصالحي
رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1398
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 شناسي ورزشيعلوم ورزشي ـ آسيب - 2117 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  شناسي ورزشي و آسيب  2 -
حركات اصالحي دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1399

شناسي ورزشي و آسيب  1 - 
ات اصالحيحرك همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 1400

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و 
 علوم ورزشي تهران

شناسي ورزشي و آسيب  1 -
حركات اصالحي دانشگاه تهران  نوبت دوم 1401

  1 - محل تحصيل تهران
شناسي ورزشي و آسيب

حركات اصالحي تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1402

شناسي ورزشي و آسيب  1 - 
حركات اصالحي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1403

شناسي ورزشي و آسيب  1 - 
حركات اصالحي رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 1404

شناسي ورزشي و آسيب  3 - 
حركات اصالحي

دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

ي امسال در تهران)صرفا ورودي ها
 پرديس خودگردان 1405

شناسي ورزشي و آسيب  2 - 
حركات اصالحي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 1406

 شناسي ورزشيعلوم ورزشي ـ رفتارحركتي و روان - 2118
رفتارحركتي  2 -   دانشگاه اروميه  روزانه 1407

رفتارحركتي  3 -  دانشگاه اصفهان وزانهر 1408  
رفتارحركتي  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1409

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و 
 علوم ورزشي تهران

رفتارحركتي  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1410
رفتارحركتي  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1411
رفتارحركتي  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1412

يل دانشكده تربيت بدني و محل تحص
 علوم ورزشي تهران

روانشناسي ورزشي  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1413
رفتارحركتي  2 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1414
رفتارحركتي  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1415
رفتارحركتي  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1416

ي و محل تحصيل دانشكده تربيت بدن
 علوم ورزشي تهران

رفتارحركتي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1417
رفتارحركتي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1418
رفتارحركتي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1419

محل تحصيل دانشكده تربيت بدني و 
 علوم ورزشي تهران

روانشناسي ورزشي  1 - راندانشگاه ته  نوبت دوم 1420

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رفتارحركتي  2 - دانشگاه اروميه  پرديس خودگردان 1421

رفتارحركتي  2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 1422

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رفتارحركتي  1 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1423
 علوم ورزشي ـ بيومكانيك ورزشي - 2119

بيومكانيك ورزشي  3 -   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 1424
بيومكانيك ورزشي  2 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 1425
يبيومكانيك ورزش  1 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1426
بيومكانيك ورزشي  4 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1427
بيومكانيك ورزشي  1 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1428

 تاريخ ـ تاريخ اسالم - 2121
تاريخ اسالم 4 -   تاريخ دانشگاه اصفهان نهروزا 1429  

تاريخ اسالم - 2 فقط زن تاريخ
 -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

تهران
 روزانه 1430

تاريخ اسالم 4 -  تاريخ دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1431



 
 

 26  

 

  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 تاريخ ـ تاريخ اسالم - 2121 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  يلتحص
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

تاريخ اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني تاريخ دانشگاه تهران  روزانه 1432
تاريخ اسالم 2 -  تاريخ دانشگاه شيراز  روزانه 1433
تاريخ اسالم 3 -  تاريخ خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 1434

يخ اسالمتار - 1 فقط زن تاريخ  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  نوبت دوم 1435

تاريخ اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني تاريخ دانشگاه تهران  نوبت دوم 1436
تاريخ اسالم 4 -  تاريخ  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان 

واحد قشم  پيام نور 1437

تاريخ اسالم 7 - اي دفترچهتوضيحات در انته تاريخ دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1438

تاريخ اسالم - 3 توضيحات در انتهاي دفترچه تاريخ دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع ) 
قم -  غيرانتفاعي 1439

تاريخ اسالم 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه تاريخ عي مذاهب دانشگاه غير انتفا
اسالمي  غيرانتفاعي 1440

تاريخ تشيع اثني عشري  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1441

هاي تشيعفرقه  6 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1442

 اريخ ايران بعد از اسالمتاريخ ـ ت - 2122
تاريخ ايران بعد از اسالم 3 -   تاريخ دانشگاه اصفهان  روزانه 1443

تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - فقط زن تاريخ  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1444

تاريخ ايران بعد از اسالم 2 -  تاريخ  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين  روزانه 1445

تاريخ ايران بعد از اسالم 4 -  تاريخ دانشگاه تبريز  روزانه 1446
تاريخ ايران بعد از اسالم 4 -  تاريخ دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1447

تاريخ ايران بعد از اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني تاريخ دانشگاه تهران  روزانه 1448
تاريخ ايران بعد از اسالم 5 -  تاريخ بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 1449
تاريخ ايران بعد از اسالم 5 -  تاريخ تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 1450
تاريخ ايران بعد از اسالم 3 -  تاريخ تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1451
د از اسالمتاريخ ايران بع 3 -  تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1452
تاريخ ايران بعد از اسالم 7 -  تاريخ دانشگاه شيراز  روزانه 1453
تاريخ ايران بعد از اسالم 3 -  تاريخ خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 1454
تاريخ انقالب اسالمي  4 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 1455
يخ انقالب اسالميتار  1 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 1456

تاريخ انقالب اسالمي  2 -  پژوهشكده امام خميني(س) و 
انقالب اسالمي  روزانه 1457

ايران شناسي  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1458
تاريخ ايران بعد از اسالم 1 -  تاريخ فهاندانشگاه اص  نوبت دوم 1459

تاريخ ايران بعد از اسالم 1 - فقط زن تاريخ  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  نوبت دوم 1460

تاريخ ايران بعد از اسالم 1 -  تاريخ
 -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين
 نوبت دوم 1461

تاريخ ايران بعد از اسالم 2 -  تاريخ تبريز دانشگاه  نوبت دوم 1462
تاريخ ايران بعد از اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني تاريخ دانشگاه تهران  نوبت دوم 1463

تاريخ ايران بعد از اسالم 1 -  تاريخ
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)
 نوبت دوم 1464

تاريخ ايران بعد از اسالم 1 -  تاريخ تهران -گاه شهيد بهشتي دانش  نوبت دوم 1465

تاريخ انقالب اسالمي  1 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين

 نوبت دوم 1466
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 تاريخ ـ تاريخ ايران بعد از اسالم - 2122 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
شته كدر

  محل
دوره 
 اول دوم تحصيلي

  تاريخ انقالب اسالمي  1 - پژوهشكده امام خميني(س) و 
انقالب اسالمي  نوبت دوم 1467

ايران شناسي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1468
تاريخ ايران بعد از اسالم 4 -  تاريخ  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

تكميلي تهرانمركز تحصيالت   پيام نور 1469

 تاريخ ـ تاريخ ايران قبل از اسالم - 2123
تاريخ ايران قبل از اسالم 2 -   تاريخ دانشگاه اصفهان  روزانه 1470

تاريخ ايران قبل از اسالم 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني تاريخ دانشگاه تهران  روزانه 1471
اسالم تاريخ ايران قبل از 1 -  تاريخ دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1472

تاريخ ايران قبل از اسالم 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني تاريخ دانشگاه تهران  نوبت دوم 1473
 علوم اجتماعي - 2125

  - 3 
شناسي اقتصادي و جامعه
توسعه شناسيجامعه دانشگاه اصفهان  روزانه 1474

 - 3 
اقتصادي و شناسي جامعه
توسعه شناسيجامعه دانشگاه تبريز  روزانه 1475

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران - 2 
شناسي اقتصادي و جامعه
توسعه شناسيجامعه دانشگاه تهران  روزانه 1476

 - 4 
شناسي اقتصادي و جامعه
توسعه شناسيجامعه دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1477

 - 5 
ي اقتصادي و شناسجامعه
توسعه شناسيجامعه دانشگاه يزد  روزانه 1478

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران شناسي فرهنگيجامعه 2 - شناسيجامعه دانشگاه تهران  روزانه 1479
شناسي فرهنگيجامعه 3 -  شناسيجامعه تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1480
يشناسي فرهنگجامعه 5 -  شناسيجامعه سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 1481
شناسي فرهنگيجامعه 5 -  شناسيجامعه رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1482
شناسي سياسيجامعه 3 -  شناسيجامعه دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1483
شناسي سياسيجامعه 4 -  شناسيجامعه دانشگاه شيراز  روزانه 1484
شناسي سياسيمعهجا 3 -  شناسيجامعه تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1485
 - 4 

شناسي مسائل جامعه
اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه اصفهان  روزانه 1486

 5 - فقط زن
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1487

 - 3 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 1488

 - 3 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه تبريز  روزانه 1489

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران - 2 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه گاه تهراندانش  روزانه 1490

 - 5 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 1491

 - 3 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 1492

 - 3 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران ناسيشجامعه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1493

 - 4 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1494

 - 5 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران
شناسيجامعه دانشگاه شيراز  روزانه 1495

 - 2 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران
شناسيجامعه دانشگاه كاشان  روزانه 1496

 - 6 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران
شناسيجامعه بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1497
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 علوم اجتماعي - 2125 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
ولا دوم تحصيلي  

  - 2 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه ياسوج  روزانه 1498

 - 4 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه يزد  روزانه 1499

 - 4 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي هروزان 1500  

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران - 2 
توسعه اجتماعي ـ 

روستايي شناسيجامعه دانشگاه تهران  روزانه 1501

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران رفاه اجتماعي  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1502
رفاه اجتماعي  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1503

تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهرانمحل  دانش اجتماعي مسلمين  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1504
محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران شناسيمردم  3 - دانشگاه تهران  روزانه 1505

 - 1 
شناسي اقتصادي و جامعه
توسعه شناسيجامعه دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1506

 - 2 
اقتصادي و  شناسيجامعه
توسعه شناسيجامعه دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1507

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران - 1 
شناسي اقتصادي و جامعه
توسعه شناسيجامعه دانشگاه تهران  نوبت دوم 1508

 - 2 
شناسي اقتصادي و جامعه
توسعه شناسيجامعه دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1509

ل دانشكده علوم اجتماعي تهرانمحل تحصي شناسي فرهنگيجامعه 1 - شناسيجامعه دانشگاه تهران  نوبت دوم 1510
شناسي فرهنگيجامعه 2 -  شناسيجامعه تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1511
شناسي فرهنگيجامعه 3 -  شناسيجامعه رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 1512
شناسي سياسيجامعه 2 -  شناسيجامعه تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1513
 - 1 

شناسي مسائل جامعه
اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1514

 - 2 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1515

عي تهرانمحل تحصيل دانشكده علوم اجتما - 1 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه تهران  نوبت دوم 1516

 - 1 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه (محل تهران  -دانشگاه خوارزمي 
 نوبت دوم 1517  )تحصيل كرج

 - 1 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه تهران -ي دانشگاه شهيد بهشت  نوبت دوم 1518

 - 2 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه كاشان  نوبت دوم 1519

 - 3 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1520

 - 1 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه ياسوج  نوبت دوم 1521

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران - 1 
توسعه اجتماعي ـ 

روستايي
شناسيجامعه دانشگاه تهران  نوبت دوم 1522

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران رفاه اجتماعي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1523
رفاه اجتماعي  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1524

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران دانش اجتماعي مسلمين  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1525
محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران شناسيمردم  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1526

 - 4 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران
شناسيجامعه

 -ان تهران دانشگاه پيام نور است
مركز تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 1527

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  گذاري فرهنگيسياست  4 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1528

گذاري فرهنگيسياست  - 3 توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع ) 
قم -

 غيرانتفاعي 1529

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  دانش اجتماعي مسلمين  3 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1530
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 علوم اجتماعي - 2125 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

 دوره
 اول دوم تحصيلي

دانش اجتماعي مسلمين  - 3 توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع ) 
قم -  غيرانتفاعي 1531

 - 2 
شناسي اقتصادي و جامعه
توسعه شناسيجامعه

دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 1532

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي سياسيجامعه 4 - شناسيجامعه دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1533

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 5 
شناسي مسائل جامعه

اجتماعي ايران شناسيجامعه دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1534

 سيشناجمعيت - 2126
محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران شناسيجمعيت  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1535

شناسيجمعيت  2 -  دانشگاه يزد  روزانه 1536
محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران شناسيجمعيت  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1537

 مددكاري اجتماعي - 2127
مددكاري اجتماعي  3 -   تهران -انشگاه عالمه طباطبايي د  روزانه 1538

مددكاري اجتماعي  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1539
 علوم قرآن و حديث - 2129

علوم قرآن و حديث  2 -   دانشگاه اراك  روزانه 1540
علوم قرآن و حديث  5 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 1541

و حديث علوم قرآن  4 - فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1542

علوم قرآن و حديث  4 -  دانشگاه ايالم  روزانه 1543
علوم قرآن و حديث  5 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1544

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي علوم قرآن و حديث  3 - دانشگاه تهران  روزانه 1545

علوم قرآن و حديث  3 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 1546

علوم قرآن و حديث  3 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1547
علوم قرآن و حديث  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1548
و حديثعلوم قرآن   3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1549
علوم قرآن و حديث  4 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1550

علوم قرآن و حديث  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 1551
علوم قرآن و حديث  2 -  دانشگاه كاشان  روزانه 1552
علوم قرآن و حديث  6 -  بابلسر -اه مازندران دانشگ  روزانه 1553

علوم قرآن و حديث  3 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه ميبد  روزانه 1554
البالغهعلوم و معارف نهج  2 -  دانشگاه كاشان  روزانه 1555

البالغهعلوم و معارف نهج  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه ميبد  روزانه 1556
تفسير تطبيقي  5 - انتهاي دفترچه توضيحات در دانشگاه قم  روزانه 1557

تفسير تطبيقي  3 -  دانشگاه يزد  روزانه 1558
علوم قرآن و حديث  1 -  دانشگاه اراك  نوبت دوم 1559
علوم قرآن و حديث  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1560
علوم قرآن و حديث  2 -  دانشگاه ايالم  نوبت دوم 1561

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي علوم قرآن و حديث  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1562

علوم قرآن و حديث  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 1563

علوم قرآن و حديث  1 -  تهران -مه طباطبايي دانشگاه عال  نوبت دوم 1564
علوم قرآن و حديث  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1565
علوم قرآن و حديث  1 -  دانشگاه كاشان  نوبت دوم 1566
علوم قرآن و حديث  2 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1567

علوم قرآن و حديث  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه ميبد  نوبت دوم 1568
البالغهعلوم و معارف نهج  1 -  دانشگاه كاشان  نوبت دوم 1569

البالغهعلوم و معارف نهج  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه ميبد  نوبت دوم 1570
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 علوم قرآن و حديث - 2129 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
ام دانشگاه يا مؤسسه محل ن

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  تفسير تطبيقي  2 - دانشگاه يزد  نوبت دوم 1571
علوم قرآن و حديث  4 -   -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

مركز آران و بيدگل  پيام نور 1572

علوم قرآن و حديث  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1573

البالغهعلوم و معارف نهج  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1574

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  علوم قرآن و حديث  5 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1575

دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث علوم قرآن و حديث  5 - محل تحصيل واحد قم
قم -  غيرانتفاعي 1576

علوم قرآن و حديث  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي مذاهب 
اسالمي  غيرانتفاعي 1577

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 تحصيل واحد تهران

حديثعلوم قرآن و   3 - دانشكده غير انتفاعي اصول الدين  غيرانتفاعي 1578

علوم قرآن و حديث  3 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشكده غير انتفاعي اصول الدين 
(محل تحصيل واحد قم)  غيرانتفاعي 1579

البالغهعلوم و معارف نهج  5 - محل تحصيل واحد قم دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث 
قم -  غيرانتفاعي 1580

علوم قرآن و حديث  2 -  دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1581
علوم قرآن و حديث  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1582

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

علوم قرآن و حديث  5 - دانشگاه قم انپرديس خودگرد 1583  

علوم قرآن و حديث  1 -  دانشگاه كاشان  پرديس خودگردان 1584
 فقه و مباني حقوق اسالمي - 2130

فقه و مباني حقوق اسالمي  3 -   دانشگاه ايالم  روزانه 1585
فقه و مباني حقوق اسالمي  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1586

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
ات و معارف اسالميتحصيل دانشكده الهي فقه و مباني حقوق اسالمي  3 - دانشگاه تهران  روزانه 1587
فقه و مباني حقوق اسالمي  2 -  دانشگاه سمنان  روزانه 1588
فقه و مباني حقوق اسالمي  2 -  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 1589
فقه و مباني حقوق اسالمي  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1590
فقه و مباني حقوق اسالمي  4 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1591

فقه و مباني حقوق اسالمي  6 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 1592
فقه و مباني حقوق اسالمي  4 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1593
فقه و مباني حقوق اسالمي  4 -  ه ياسوجدانشگا  روزانه 1594

 - 2  
فقه و مباني حقوق و 

انديشة امام خميني(ره)
پژوهشكده امام خميني(س) و 

انقالب اسالمي  روزانه 1595

فقه و حقوق خصوصي  3 - شرايط در انتهاي دفترچه  -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري 
تهران

 روزانه 1596

فقه و مباني حقوق اسالمي  1 -  زدانشگاه تبري  نوبت دوم 1597
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي فقه و مباني حقوق اسالمي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1598

فقه و مباني حقوق اسالمي  1 -  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   نوبت دوم 1599
فقه و مباني حقوق اسالمي  1 -  گاه فردوسي مشهددانش  نوبت دوم 1600
فقه و مباني حقوق اسالمي  1 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1601

 - 1  
فقه و مباني حقوق و 

انديشة امام خميني(ره)
پژوهشكده امام خميني(س) و 

انقالب اسالمي
 نوبت دوم 1602

فقه و مباني حقوق اسالمي  4 - 
 -تهران دانشگاه پيام نور استان 

مركز تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 1603

شرايط در انتهاي دفترچه  -تحصيل رايگان 
 محل تحصيل واحد خواهران -فقط زن  -

فقه و مباني حقوق اسالمي  4 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1604
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 فقه و مباني حقوق اسالمي - 2130 ادامه

  توضيحات
رش ظرفيت پذي
 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال

نام دانشگاه يا مؤسسه محل 
  تحصيل

كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

شرايط در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 فقط مرد -دفترچه 

فقه و مباني حقوق اسالمي  5 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1605

ق اسالميفقه و مباني حقو  7 -  دانشگاه غير انتفاعي امير 
اهواز -المومنين(ع)   غيرانتفاعي 1606

فقه و مباني حقوق اسالمي  3 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي مذاهب 
اسالمي  غيرانتفاعي 1607

براي كسب اطالع از شرايط تحصيل 
رايگان به نشاني مندرج در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.
فقه و مباني حقوق اسالمي  1 - قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   غيرانتفاعي 1608

مذاهب فقهي  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1609

فقه روابط بين الملل - 3 توضيحات در انتهاي دفترچه فقه سياسي العلوم(ع ) دانشگاه غير انتفاعي باقر
قم -  غيرانتفاعي 1610

فقه و مباني حقوق   3 - 
اسالمي

دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 1611

فقه و مباني حقوق   2 - 
اسالمي دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1612

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

فقه و مباني حقوق   5 -
اسالمي دانشگاه قم  پرديس خودگردان 1613

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فقه و مباني حقوق   1 -
اسالمي بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 1614

 اديان و عرفان - 2131
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي اديان و عرفان  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1615
اديان و عرفان  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1616
عرفان اسالمي و انديشة   2 - 

امام خميني(ره)
پژوهشكده امام خميني(س) و 

انقالب اسالمي  روزانه 1617
تصوف و عرفان اسالمي  2 -  دانشگاه سمنان  روزانه 1618

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي اديان و عرفان  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1619

اديان و عرفان  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1620
عرفان اسالمي و انديشة   1 - 

امام خميني(ره)
يني(س) و پژوهشكده امام خم

انقالب اسالمي  نوبت دوم 1621
تصوف و عرفان اسالمي  1 -  دانشگاه سمنان  نوبت دوم 1622

الهيات مسيحي 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه مطالعات تطبيقي اديان دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1623

انديشة  عرفان اسالمي و  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
امام خميني(ره)

دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1624

تصوف و عرفان اسالمي  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1625

باستان اديان ايران 6 - توضيحات در انتهاي دفترچه و عرفان اديان ير انتفاعي اديان و دانشگاه غ
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1626

دين پژوهي  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1627

 تاريخ و تمدن ملل اسالمي - 2132

تاريخ و تمدن ملل اسالمي  1 -    –دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين انهروز 1628  

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي تاريخ و تمدن ملل اسالمي  3 - دانشگاه تهران  روزانه 1629

تاريخ و تمدن ملل اسالمي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1630

  تاريخ و تمدن ملل اسالمي  1 -  - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )
قزوين  نوبت دوم 1631

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي تاريخ و تمدن ملل اسالمي  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1632

تاريخ و تمدن ملل اسالمي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1633
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  فلسفه و كالم اسالمي - 2133

  توضيحات
ذيرش ظرفيت پ

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

حكمت متعاليه  6 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 1634
حكمت متعاليه  3 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 1635
حكمت متعاليه  4 -  دوسي مشهددانشگاه فر  روزانه 1636
حكمت متعاليه  3 -  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي  روزانه 1637
كالم اسالمي 2 -  كالم دانشگاه تبريز  روزانه 1638

كالم اسالمي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه كالم  -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري 
تهران  روزانه 1639

كالم اسالمي 7 - رچهتوضيحات در انتهاي دفت كالم دانشگاه قم  روزانه 1640
فلسفه و كالم اسالمي  4 -  دانشگاه ايالم  روزانه 1641
فلسفه و كالم اسالمي  1 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 1642

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

الم اسالميفلسفه و ك  1 - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران -  روزانه 1643

فلسفه و كالم اسالمي  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1644

فلسفه و كالم اسالمي  3 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 1645

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي فلسفه و كالم اسالمي  3 - دانشگاه تهران  روزانه 1646

فلسفه و كالم اسالمي  4 -  دانشگاه زنجان  روزانه 1647
فلسفه و كالم اسالمي  3 -  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 1648
فلسفه و كالم اسالمي  6 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1649
فلسفه و كالم اسالمي  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1650

فلسفه و كالم اسالمي  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 1651
حكمت متعاليه  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1652
حكمت متعاليه  1 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

صيل كرج)تح  نوبت دوم 1653
حكمت متعاليه  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1654
كالم اسالمي 1 -  كالم دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1655
فلسفه و كالم اسالمي  1 -  دانشگاه ايالم  نوبت دوم 1656
فلسفه و كالم اسالمي  1 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  نوبت دوم 1657

فلسفه و كالم اسالمي  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 1658

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي فلسفه و كالم اسالمي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1659

الم اسالميفلسفه و ك  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1660

مذاهب كالمي  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1661

شناسيشيعه  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1662

دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث كالم اماميه  4 - محل تحصيل واحد قم
قم -  غيرانتفاعي 1663

امامت 7 -  كالم شيعه دانشگاه غير انتفاعي امير 
اهواز -المومنين(ع)   غيرانتفاعي 1664

وهابيت شناسي  6 - توضيحات در انتهاي دفترچه اديان و دانشگاه غير انتفاعي 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1665

وهابيت شناسي  - 3 توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع ) 
قم -  غيرانتفاعي 1666

فلسفه اسالمي  - 4 توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع ) 
قم -  غيرانتفاعي 1667
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 كالم اسالمي فلسفه و - 2133 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

فلسفه و كالم اسالمي  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1668

شرايط در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 فقط مرد -دفترچه 

فلسفه و كالم اسالمي  4 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1669

شرايط در انتهاي دفترچه  -تحصيل رايگان 
 محل تحصيل واحد خواهران -فقط زن  -

فلسفه و كالم اسالمي  4 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) عيغيرانتفا 1670  

براي كسب اطالع از شرايط تحصيل 
رايگان به نشاني مندرج در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.
فلسفه و كالم اسالمي  1 - قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   غيرانتفاعي 1671

تقريب -مذاهب اسالمي   6 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب  نتفاعيغيرا 1672  

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

كالم اسالمي 3 - كالم دانشگاه قم  پرديس خودگردان 1673

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فلسفه و كالم اسالمي  2 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1674
فلسفه و كالم اسالمي  3 -  تهران -اطبايي دانشگاه عالمه طب  پرديس خودگردان 1675

 فقه شافعي - 2134
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي فقه شافعي  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1676

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي فقه شافعي  1 - ندانشگاه تهرا  نوبت دوم 1677

 فلسفه - 2136

فلسفه معاصر 3 -   فلسفه  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين  روزانه 1678

فلسفه معاصر 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه فلسفه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 1679

فلسفه عصر جديد 3 -  فلسفه دانشگاه تبريز  روزانه 1680
فلسفه عصر جديد 3 -  فلسفه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1681
 - 4 

فلسفه يونان و قرون 
وسطي فلسفه دانشگاه اصفهان  روزانه 1682

فلسفه تحليلي  6 -  پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 1683
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

سالميتحصيل دانشكده الهيات و معارف ا فلسفه دين  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1684

فلسفه اخالق  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 1685

فلسفه تطبيقي  4 - شرايط در انتهاي دفترچه  -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري 
تهران  روزانه 1686

فلسفه تطبيقي  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه مدانشگاه ق  روزانه 1687
فلسفه هنر  3 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 1688
فلسفه هنر  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1689

فلسفه معاصر 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه فلسفه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 1690

فلسفه عصر جديد 2 -  لسفهف دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1691
فلسفه عصر جديد 1 -  فلسفه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1692
 - 1 

فلسفه يونان و قرون 
وسطي فلسفه دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1693

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي فلسفه دين  1 - تهران دانشگاه  نوبت دوم 1694

فلسفه هنر  2 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 1695
فلسفه دين  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1696
فلسفه معاصر 3 -  فلسفه تهران -دانشگاه غير انتفاعي خاتم   غيرانتفاعي 1697

از شرايط تحصيل براي كسب اطالع 
رايگان به نشاني مندرج در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود
فلسفه عصر جديد 3 - فلسفه قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   غيرانتفاعي 1698
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 فلسفه - 2136 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

فلسفه دين  - 4 توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع ) 
قم -  غيرانتفاعي 1699

فلسفه اخالق  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1700

وقفلسفه حق  - 2 توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع ) 
قم -  غيرانتفاعي 1701

فلسفه هنر  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 1702

حكمت هنرهاي ديني  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب  يغيرانتفاع 1703  

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

فلسفه تطبيقي  3 - دانشگاه قم  پرديس خودگردان 1704
فلسفه هنر  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1705

 فلسفه منطق - 2137
منطق فلسفي 3 -   فلسفه دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1706

منطق فلسفي 3 -  فلسفه تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1707
منطق فلسفي 3 -  فلسفه تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1708

 فلسفه علم - 2138
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي - 2  
تاريخ علم در دوره 

اسالمي اه تهراندانشگ  روزانه 1709

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده الهيات و معارف اسالمي تاريخ علم در دوره   1 -

اسالمي دانشگاه تهران  نوبت دوم 1710

فلسفه فيزيك  - 2 توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي باقرالعلوم(ع ) 
قم -  غيرانتفاعي 1711

 سفه تعليم و تربيتفل - 2141
فلسفه تعليم و تربيت  3 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 1712

فلسفه تعليم و تربيت  - 2 فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1713

فلسفه تعليم و تربيت  6 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1714
محل تحصيل دانشكده روانشناسي 

 تهران
لسفه تعليم و تربيتف  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1715

فلسفه تعليم و تربيت  3 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 1716

فلسفه تعليم و تربيت  5 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 1717
فلسفه تعليم و تربيت  2 -  ندانشگاه شهيد باهنر كرما  روزانه 1718
فلسفه تعليم و تربيت  4 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1719
فلسفه تعليم و تربيت  6 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1720
فلسفه تعليم و تربيت  5 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1721
فلسفه تعليم و تربيت  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد انهروز 1722  

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

فلسفه تعليم و تربيت  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1723

فلسفه تعليم و تربيت  1 - 
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 1724

فلسفه تعليم و تربيت  3 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 1725
فلسفه تعليم و تربيت  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1726

فلسفه تعليم و تربيت  4 - 
 -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1727

فلسفه تعليم و تربيت  2 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)

 پرديس خودگردان 1728

ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي فلسفه تعليم و تربيت  6 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1729
فلسفه تعليم و تربيت  - 5  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1730
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  ريزي درسيبرنامه - 2142

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
ؤسسه محل نام دانشگاه يا م

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

ريزي درسيبرنامه  5 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 1731

ريزي درسيبرنامه  3 - فقط زن دانشگاه الزهرا(س) (ويژه 
تهران -خواهران)   روزانه 1732

ريزي درسيبرنامه  5 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 1733
ريزي درسيبرنامه  5 -  دانشگاه بيرجند  روزانه 1734
ريزي درسيبرنامه  3 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1735

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

ريزي درسيبرنامه  1 - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران -  روزانه 1736

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 رانته

ريزي درسيبرنامه  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1737

ريزي درسيبرنامه  3 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 1738

ريزي درسيبرنامه  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1739
ريزي درسيبرنامه  5 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1740
يزي درسيربرنامه  5 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1741
ريزي درسيبرنامه  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1742
ريزي درسيبرنامه  3 -  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 1743
ريزي درسيبرنامه  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1744
ريزي درسيبرنامه  1 -  بيرجند دانشگاه  نوبت دوم 1745
ريزي درسيبرنامه  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1746

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

ريزي درسيبرنامه  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1747

ريزي درسيبرنامه  1 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  نوبت دوم 1748

درسيريزي برنامه  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1749
ريزي درسيبرنامه  2 -  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 1750
ريزي آموزش از برنامه  4 - 

راه دور
 -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1751

ريزي درسيبرنامه  2 -  تهران (محل  -مي دانشگاه خوارز
تحصيل كرج)  پرديس خودگردان 1752

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ريزي درسيبرنامه  1 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1753
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ريزي درسيبرنامه  5 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1754

زي درسيريبرنامه  - 5  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1755
 مديريت آموزشي - 2143

مديريت آموزشي  3 -   دانشگاه اروميه  روزانه 1756
مديريت آموزشي  3 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 1757

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

مديريت آموزشي  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1758

مديريت آموزشي  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 1759

مديريت آموزشي  1 -  دانشگاه سمنان (محل تحصيل 
مهدي شهر)  روزانه 1760

مديريت آموزشي  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1761
مديريت آموزشي  4 -  شهيد چمران اهوازدانشگاه   روزانه 1762
مديريت آموزشي  5 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1763
مديريت آموزشي  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1764
مديريت آموزشي  3 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 1765
مديريت آموزشي  4 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي  انهروز 1766  

مديريت آموزشي  2 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1767
مديريت آموزشي  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1768

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

مديريت آموزشي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1769
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 مديريت آموزشي - 2143 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 شته تحصيلينام ر نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

مديريت آموزشي  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 1770

مديريت آموزشي  1 -  دانشگاه سمنان (محل تحصيل 
مهدي شهر)  نوبت دوم 1771

مديريت آموزشي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1772
مديريت آموزشي  1 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   نوبت دوم 1773

شرايط در انتهاي  -تحصيل رايگان 
 فقط مرد -دفترچه 

مديريت آموزشي  3 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1774

شرايط در انتهاي دفترچه  -تحصيل رايگان 
 محل تحصيل واحد خواهران -فقط زن  -

مديريت آموزشي  4 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1775

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت آموزشي  5 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1776
مديريت آموزشي  2 -  تهران -يي دانشگاه عالمه طباطبا  پرديس خودگردان 1777

  شناسي تربيتيروان - 2144
شناسي تربيتيروان  4 -  فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

تهران  روزانه 1778
شناسي تربيتيروان  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 1779
شناسي تربيتيروان  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1780

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

شناسي تربيتيروان  2 - دانشگاه تهران  روزانه 1781

شناسي تربيتيروان  3 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)

 روزانه 1782

شناسي تربيتيروان  2 -  دانشگاه سمنان (محل تحصيل 
مهدي شهر)

 روزانه 1783

شناسي تربيتيروان  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1784
شناسي تربيتيروان  3 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1785
شناسي تربيتيروان  5 -  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 1786
شناسي تربيتيروان  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1787
شناسي تربيتيروان  5 -  تهران -اه عالمه طباطبايي دانشگ  روزانه 1788
شناسي تربيتيروان  3 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 1789
شناسي تربيتيروان  3 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1790
شناسي تربيتيروان  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1791

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

شناسي تربيتيروان  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1792

شناسي تربيتيروان  1 - 
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)
 نوبت دوم 1793

شناسي تربيتيروان  1 - 
دانشگاه سمنان (محل تحصيل 

مهدي شهر)
 نوبت دوم 1794

شناسي تربيتيروان  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1795
شناسي تربيتيروان  2 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1796

شناسي تربيتيروان  2 - 
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)
 پرديس خودگردان 1797

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي تربيتيروان  1 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ودگردانپرديس خ 1798  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي تربيتيروان  3 - دانشگاه شهيد چمران اهواز  پرديس خودگردان 1799
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي تربيتيروان  3 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1800

شناسي تربيتيروان  - 5  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1801
 تكنولوژي آموزشي - 2145

تكنولوژي آموزشي  6 -   دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1802
تكنولوژي آموزشي  5 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1803

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تكنولوژي آموزشي  - 5 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  رديس خودگردانپ 1804  
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  آموزش عالي - 2146

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

مديريت آموزش عالي 3 -   آموزش عالي دانشگاه اروميه  روزانه 1805
محل تحصيل دانشكده روانشناسي 

 تهران
مديريت آموزش عالي 3 - آموزش عالي دانشگاه تهران  روزانه 1806

مديريت آموزش عالي 3 - محل تحصيل تهران آموزش عالي تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 1807
مديريت آموزش عالي 2 -  آموزش عالي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1808
مديريت آموزش عالي 3 -  آموزش عالي تهران -ه عالمه طباطبايي دانشگا  روزانه 1809

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

- 2 
اقتصاد و مديريت مالي 

آموزش عالي آموزش عالي دانشگاه تهران  روزانه 1810

 - 2 
ريزي توسعه برنامه

آموزش عالي آموزش عالي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1811

 - 3 
ريزي توسعه برنامه

وزش عاليآم آموزش عالي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 1812
مديريت آموزش عالي 2 -  آموزش عالي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1813

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

مديريت آموزش عالي 2 - آموزش عالي دانشگاه تهران  نوبت دوم 1814

مديريت آموزش عالي 2 - محل تحصيل تهران موزش عاليآ تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 1815
مديريت آموزش عالي 1 -  آموزش عالي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1816

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

- 1 
اقتصاد و مديريت مالي 

آموزش عالي آموزش عالي دانشگاه تهران  نوبت دوم 1817

 - 1 
ه ريزي توسعبرنامه

آموزش عالي آموزش عالي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1818
مديريت آموزش عالي 2 -  آموزش عالي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1819

 شناسي و آموزش كودكان استثناييروان - 2147

شناسي و آموزش روان  3 -  
كودكان استثنايي دانشگاه اصفهان وزانهر 1820  

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

شناسي و آموزش روان  3 -
كودكان استثنايي دانشگاه تهران  روزانه 1821

شناسي و آموزش روان  5 - 
كودكان استثنايي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1822

شناسي و آموزش روان  1 - 
كودكان استثنايي دانشگاه اصفهان بت دومنو 1823  

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

شناسي و آموزش روان  2 -
كودكان استثنايي دانشگاه تهران  نوبت دوم 1824

شناسي و آموزش روان  - 5 
كودكان استثنايي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1825

 مشاوره - 2148
مشاوره  6 -   دانشگاه اصفهان هروزان 1826  

مشاوره  4 - فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1827

مشاوره  3 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 1828

مشاوره  5 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1829
مشاوره  5 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1830
مشاوره  4 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 1831
مشاوره  4 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1832
مشاوره  3 -  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 1833
مشاوره  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1834
مشاوره  1 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج) وبت دومن 1835  

مشاوره  1 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   نوبت دوم 1836
مشاوره  2 -  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 1837
مشاوره  2 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  پرديس خودگردان 1838
مشاوره  - 5  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  ردانپرديس خودگ 1839  
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  گيريسنجش و اندازه - 2149

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
گيريسنجش و اندازه  2 -  تهران دانشگاه تهران  روزانه 1840

گيريازهسنجش و اند  5 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1841
محل تحصيل دانشكده روانشناسي 

 تهران
گيريسنجش و اندازه  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1842

گيريسنجش و اندازه  - 5  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1843
 شناسيروان - 2150

شناسيروان  3 -   گاه اروميهدانش  روزانه 1844
شناسيروان  7 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 1845

شناسيروان  6 - فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 1846

شناسيروان  2 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 1847
شناسيروان  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1848
شناسينروا  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1849
شناسيروان  6 -  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 1850
شناسيروان  3 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 1851

شناسيروان  1 -  دانشگاه سمنان (محل تحصيل 
مهدي شهر)  روزانه 1852

شناسيروان  3 -  زاهدان -سيستان و بلوچستان دانشگاه   روزانه 1853
شناسيروان  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1854
شناسيروان  3 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1855
شناسيروان  6 -  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 1856
شناسيروان  4 -  تهران -ي دانشگاه عالمه طباطباي  روزانه 1857
شناسيروان  4 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1858
شناسيروان  6 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1859
شناسيروان  5 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 1860
شناسيروان  8 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 1861
بالينيشناسي روان  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1862
شناسي بالينيروان  3 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 1863

شناسي بالينيروان  4 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 1864
شناسي بالينيروان  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1865
شناسي بالينيروان  9 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1866
شناسي بالينيروان  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1867

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

شناسي سالمتروان  3 - دانشگاه تهران  روزانه 1868

شناسي سالمتروان  3 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
يل كرج)تحص  روزانه 1869

شناسي سالمتروان  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1870
خانواده و سالمت جنسي  5 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 1871

شناسي صنعتي و روان  3 - 
سازماني دانشگاه اصفهان  روزانه 1872

نعتي و شناسي صروان  1 - پژوهش محور
سازماني دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1873

شناسي صنعتي و روان  4 - 
سازماني دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1874

روان شناسي شناختي 3 -   -علوم شناختي 
شناسيروان

تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 1875

شناسيروان  1 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1876
شناسيروان  4 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1877

شناسيروان  2 - فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  نوبت دوم 1878
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 شناسيروان - 2150 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
 كدرشته
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  شناسيروان  1 - همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 1879
شناسيروان  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1880
شناسيروان  1 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 1881

شناسيروان  1 -  دانشگاه سمنان (محل تحصيل 
شهر) مهدي  نوبت دوم 1882

شناسيروان  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1883
شناسيروان  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1884
شناسيروان  3 -  رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 1885
شناسي بالينيروان  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1886
لينيشناسي باروان  1 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 1887

شناسي بالينيروان  1 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 1888
شناسي بالينيروان  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1889

محل تحصيل دانشكده روانشناسي 
 تهران

ي سالمتشناسروان  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1890

شناسي سالمتروان  1 -  تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  نوبت دوم 1891

شناسي سالمتروان  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1892
روان شناسي شناختي 1 -   -علوم شناختي 

شناسيروان
 تهران (محل -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 1893

شناسيروان  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 1894

شناسيروان  6 -   -دانشگاه غير انتفاعي علم و هنر 
يزد  غيرانتفاعي 1895

شناسي بالينيروان  6 -  دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ 
تهران - يرانتفاعيغ 1896  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسيروان  1 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 1897
شناسيروان  1 -  دانشگاه سمنان  پرديس خودگردان 1898
شناسيروان  - 4  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1899

اسي بالينيشنروان  4 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   پرديس خودگردان 1900
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي بالينيروان  1 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1901
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي بالينيروان  9 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1902

شناسي بالينيانرو  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1903
 شناسيعلم اطالعات و دانش - 2153

بازيابي اطالعات و دانش 2 -   شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه اصفهان  روزانه 1904

بازيابي اطالعات و دانش 4 - فقط زن شناسيعلم اطالعات و دانش  -) (ويژه خواهران) دانشگاه الزهرا(س
تهران  روزانه 1905

بازيابي اطالعات و دانش 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه تهران  روزانه 1906
بازيابي اطالعات و دانش 3 -  شناسيعلم اطالعات و دانش تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 1907
بازيابي اطالعات و دانش 3 -  شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1908

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بازيابي اطالعات و دانش 2 - شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 1909
بازيابي اطالعات و دانش 4 -  شناسينشعلم اطالعات و دا دانشگاه شيراز  روزانه 1910
 - 2 

مديريت اطالعات و 
دانش شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه تبريز  روزانه 1911

 - 4 
مديريت اطالعات و 

دانش شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1912

 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مديريت اطالعات و 

دانش شناسيالعات و دانشعلم اط دانشگاه قم  روزانه 1913
بازيابي اطالعات و دانش 1 -  شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 1914

بازيابي اطالعات و دانش 1 - فقط زن شناسيعلم اطالعات و دانش  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  نوبت دوم 1915
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 شناسيم اطالعات و دانشعل - 2153 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

بازيابي اطالعات و دانش 1 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه تهران  نوبت دوم 1916
بازيابي اطالعات و دانش 1 -  شناسيعلم اطالعات و دانش تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 1917

 - 1 
مديريت اطالعات و 

دانش شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1918

بازيابي اطالعات و دانش 4 -  شناسيعلم اطالعات و دانش نور استان خراسان  دانشگاه پيام
مركز مشهد -رضوي   پيام نور 1919

 - 4 
مديريت اطالعات و 

دانش شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه پيام نور استان خراسان 
مركز مشهد -رضوي   پيام نور 1920

بازيابي اطالعات و دانش 2 -  شناسيعلم اطالعات و دانش تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  پرديس خودگردان 1921

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 2 
مديريت اطالعات و 

دانش شناسيعلم اطالعات و دانش دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 1922

 حقوق عمومي - 2154
حقوق عمومي  2 -   دانشگاه تبريز  روزانه 1923

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

وميحقوق عم  5 - دانشگاه تهران  روزانه 1924

حقوق عمومي  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 1925

حقوق عمومي  4 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1926
حقوق عمومي  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1927
حقوق عمومي  3 -  تهران -مه طباطبايي دانشگاه عال  روزانه 1928

حقوق عمومي  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 1929
حقوق عمومي  1 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 1930

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

حقوق عمومي  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1931

قوق عموميح  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 1932

حقوق عمومي  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1933
حقوق عمومي  1 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1934

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  حقوق عمومي  4 - نتفاعي امام صادق (ع )دانشگاه غير ا  غيرانتفاعي 1935

حقوق عمومي  5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 1936

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق عمومي  2 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1937
حل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهم حقوق عمومي  3 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1938

حقوق عمومي  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1939
 شناسيحقوق جزا و جرم - 2155

حقوق جزا و جرم شناسي  3 -   دانشگاه اروميه  روزانه 1940
شناسيحقوق جزا و جرم   3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1941

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

حقوق جزا و جرم شناسي  4 - دانشگاه تهران  روزانه 1942

حقوق جزا و جرم شناسي  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 1943

اسيحقوق جزا و جرم شن  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1944
حقوق جزا و جرم شناسي  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 1945
حقوق جزا و جرم شناسي  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1946

حقوق جزا و جرم شناسي  5 - فقط مرد دانشگاه علوم قضايي و خدمات 
اداري دادگستري  روزانه 1947

حقوق جزا و جرم شناسي  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1948
حقوق جزا و جرم شناسي  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 1949

حقوق جزا و جرم شناسي  3 -  دانشگاه كاشان  روزانه 1950
حقوق جزا و جرم شناسي  4 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1951
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 شناسيحقوق جزا و جرم - 2155 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  حقوق جزا و جرم شناسي  4 - بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1952
و جرم شناسي حقوق جزا  3 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه ميبد  روزانه 1953

حقوق جزا و جرم شناسي  1 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1954
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 سياسي
حقوق جزا و جرم شناسي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1955

حقوق جزا و جرم شناسي  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه تحصيل  دانشگاه تهران (محل
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 1956

حقوق جزا و جرم شناسي  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1957
حقوق جزا و جرم شناسي  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1958
حقوق جزا و جرم شناسي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 1959
ا و جرم شناسيحقوق جز  2 -  دانشگاه كاشان  نوبت دوم 1960
حقوق جزا و جرم شناسي  2 -  رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 1961
حقوق جزا و جرم شناسي  2 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 1962

حقوق جزا و جرم شناسي  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه ميبد  نوبت دوم 1963
شرايط در انتهاي دفترچه -ل رايگان تحصي حقوق جزا و جرم شناسي  3 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 1964

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي  2 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 1965
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ا و جرم شناسيحقوق جز  3 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 1966
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسي  1 - بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 1967

 الملل عموميحقوق بين - 2156
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

الملل عموميحقوق بين  3 -  سياسي اندانشگاه تهر  روزانه 1968

الملل عموميحقوق بين  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 1969

الملل عموميحقوق بين  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1970
الملل عموميحقوق بين  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  نهروزا 1971  

الملل عموميحقوق بين  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 1972
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 سياسي
الملل عموميحقوق بين  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 1973

الملل عموميحقوق بين  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
بي قم)پرديس فارا  نوبت دوم 1974

الملل عموميحقوق بين  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 1975
الملل عموميحقوق بين  1 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 1976
الملل عموميحقوق بين  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مركز تحصيالت تكميلي تهران م نورپيا 1977  

براي كسب اطالع از شرايط تحصيل 
رايگان به نشاني مندرج در انتهاي 

 دفترچه مراجعه شود.
الملل عموميحقوق بين  3 - قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   غيرانتفاعي 1978

الملل عموميحقوق بين  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

ال در تهران)صرفا ورودي هاي امس
 پرديس خودگردان 1979

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الملل عموميحقوق بين  2 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 1980
الملل عموميحقوق بين  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 1981

  حقوق خصوصي - 2157
حقوق خصوصي  3 -   انشگاه اروميهد  روزانه 1982

حقوق خصوصي  7 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 1983
حقوق خصوصي  3 -  دانشگاه تبريز  روزانه 1984
حقوق خصوصي  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 1985

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

حقوق خصوصي  5 - دانشگاه تهران  روزانه 1986

حقوق خصوصي  2 - نتهاي دفترچهتوضيحات در ا دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 1987

حقوق خصوصي  4 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 1988
حقوق خصوصي  4 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 1989
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 حقوق خصوصي - 2157 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

مسالني  نام رشته تحصيلي نام گرايش 
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  حقوق خصوصي  4 - دانشگاه شيراز  روزانه 1990
حقوق خصوصي  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 1991

حقوق خصوصي  5 - فقط مرد  دانشگاه علوم قضايي و خدمات
اداري دادگستري  روزانه 1992

حقوق خصوصي  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 1993
حقوق خصوصي  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 1994

حقوق خصوصي  4 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 1995
حقوق خصوصي  3 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 1996

حقوق خصوصي  3 - ت در انتهاي دفترچهتوضيحا دانشگاه ميبد  روزانه 1997

فقه و حقوق خصوصي  2 - شرايط در انتهاي دفترچه  -دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري 
تهران  روزانه 1998

حقوق خصوصي  1 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 1999
حقوق خصوصي  3 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 2000
قوق خصوصيح  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2001

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

حقوق خصوصي  3 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 2002

حقوق خصوصي  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 2003

حقوق خصوصي  2 - محل تحصيل تهران تهران -ه خوارزمي دانشگا  نوبت دوم 2004
حقوق خصوصي  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2005
حقوق خصوصي  1 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2006
حقوق خصوصي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2007
حقوق خصوصي  2 -  رشت -دانشگاه گيالن  منوبت دو 2008  
حقوق خصوصي  2 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2009

حقوق خصوصي  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه ميبد  نوبت دوم 2010
حقوق خصوصي  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2011

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  حقوق خصوصي  3 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2012
حقوق خصوصي  4 -  دانشگاه غير انتفاعي عدالت  غيرانتفاعي 2013
حقوق خصوصي  6 -  دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ 

تهران -  غيرانتفاعي 2014

براي كسب اطالع از شرايط تحصيل 
ر انتهاي رايگان به نشاني مندرج د

 دفترچه مراجعه شود.
حقوق خصوصي  3 - قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   غيرانتفاعي 2015

حقوق  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 2016

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي  1 - دانشگاه تربيت مدرس رديس خودگردانپ 2017  

حقوق خصوصي  5 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 2018

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي  2 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 2019
دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان  حقوق خصوصي  4 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 2020

حقوق خصوصي  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 2021
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق خصوصي  2 - بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 2022

 حقوق نفت و گاز - 2158

دانشكده حقوق و علوم محل تحصيل 
حقوق نفت و گاز  3 -  سياسي دانشگاه تهران  روزانه 2023

حقوق نفت و گاز  3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

پرديس فارابي قم)
 روزانه 2024

حقوق نفت و گاز  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2025

 - 3  
حقوق تجارت و 

الملليگذاري بينايهسرم
دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2026
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 حقوق نفت و گاز - 2158 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

و حقوق تجارت   4 -
الملليگذاري بينسرمايه دانشگاه تهران  روزانه 2027

حقوق تجارت و   3 - 
الملليگذاري بينسرمايه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2028

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

حقوق نفت و گاز  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 2029

نفت و گازحقوق   1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 2030

حقوق نفت و گاز  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2031
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 سياسي
- 3  

حقوق تجارت و 
الملليگذاري بينسرمايه دانشگاه تهران  نوبت دوم 2032

حقوق تجارت و   3 - 
الملليگذاري بينسرمايه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2033

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حقوق تجارت و   2 -
الملليگذاري بينسرمايه دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2034

 المللعلوم سياسي و روابط بين - 2160
هاي سياسيانديشه 3 -   علوم سياسي ه اصفهاندانشگا  روزانه 2035

هاي سياسيانديشه 3 -  علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2036
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 

 سياسي
هاي سياسيانديشه 3 - علوم سياسي دانشگاه تهران  روزانه 2037

هاي سياسيانديشه 2 -  علوم سياسي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2038
هاي سياسيانديشه 3 -  علوم سياسي دانشگاه شيراز  روزانه 2039
هاي سياسيانديشه 3 -  علوم سياسي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2040
هاي سياسيانديشه 2 -  علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2041
هاي سياسيانديشه 4 -  علوم سياسي و مطالعات پژوهشگاه علوم انساني 

فرهنگي  روزانه 2042

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

شناسي سياسيجامعه 3 - علوم سياسي دانشگاه تهران  روزانه 2043
شناسي سياسيجامعه 3 -  علوم سياسي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 2044
شناسي سياسيجامعه 3 -  علوم سياسي رانته -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2045
مسائل ايران 2 -  علوم سياسي  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 2046
مسائل ايران 3 -  علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2047

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

مسائل ايران 3 - علوم سياسي دانشگاه تهران  روزانه 2048
مسائل ايران 3 -  علوم سياسي دانشگاه شيراز  روزانه 2049
مسائل ايران 2 -  علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2050
مسائل ايران 5 -  علوم سياسي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2051
مسائل ايران 4 -  علوم سياسي دانشگاه ياسوج  روزانه 2052
گذاري عموميسياست 3 -  علوم سياسي دانشگاه اصفهان  روزانه 2053

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

گذاري عموميسياست 3 - علوم سياسي دانشگاه تهران  روزانه 2054
المللروابط بين  4 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 2055
المللروابط بين  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2056

ه حقوق و علوم محل تحصيل دانشكد
 سياسي

المللروابط بين  5 - دانشگاه تهران  روزانه 2057

المللروابط بين  5 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 2058
المللروابط بين  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2059
المللروابط بين  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2060
المللروابط بين  4 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2061
المللروابط بين  4 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2062

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

ايمطالعات منطقه  5 - دانشگاه تهران  روزانه 2063
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 المللعلوم سياسي و روابط بين - 2160 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
ايمطالعات منطقه  5 -  -ع ) دانشگاه جامع امام حسين (

تهران  روزانه 2064

ايمطالعات منطقه  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2065

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
انديشه سياسي رهبران 

انقالب اسالمي
مطالعات سياسي انقالب 

اسالمي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 2066

 - 2 
انديشه سياسي رهبران 

انقالب اسالمي
العات سياسي انقالب مط

اسالمي
پژوهشكده امام خميني(س) و 

انقالب اسالمي  روزانه 2067

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
بازتاب انقالب اسالمي 

در جهان اسالم
مطالعات سياسي انقالب 

اسالمي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 2068

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
جامعه شناسي سياسي 

المي ايرانجمهوري اس
مطالعات سياسي انقالب 

اسالمي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 2069

 3 - شرايط در انتهاي دفترچه
آينده پژوهي انقالب 

اسالمي
مطالعات سياسي انقالب 

اسالمي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 2070
هاي سياسيانديشه 1 -  علوم سياسي دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 2071

حصيل دانشكده حقوق و علوم محل ت
 سياسي

هاي سياسيانديشه 1 - علوم سياسي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2072
هاي سياسيانديشه 2 -  علوم سياسي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2073
هاي سياسيانديشه 1 -  علوم سياسي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2074
هاي سياسيهانديش 1 -  علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2075

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

شناسي سياسيجامعه 1 - علوم سياسي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2076
شناسي سياسيجامعه 2 -  علوم سياسي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2077

وق و علوم محل تحصيل دانشكده حق
 سياسي

مسائل ايران 1 - علوم سياسي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2078
مسائل ايران 1 -  علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2079
مسائل ايران 2 -  علوم سياسي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2080
گذاري عموميسياست 1 -  علوم سياسي دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 2081

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

گذاري عموميسياست 1 - علوم سياسي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2082
المللروابط بين  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 2083

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

المللروابط بين  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 2084

المللروابط بين  3 - ل تهرانمحل تحصي تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 2085
المللروابط بين  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2086
المللروابط بين  1 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2087
المللروابط بين  3 -  رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 2088
المللروابط بين  2 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2089

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم 
 سياسي

ايمطالعات منطقه  3 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 2090

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
ايمطالعات منطقه  5 -  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  نوبت دوم 2091

ايمطالعات منطقه  1 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2092

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
انديشه سياسي رهبران 

انقالب اسالمي
مطالعات سياسي انقالب 

اسالمي تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 2093

 - 1 
يشه سياسي رهبران اند

انقالب اسالمي
مطالعات سياسي انقالب 

اسالمي
پژوهشكده امام خميني(س) و 

انقالب اسالمي  نوبت دوم 2094

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
بازتاب انقالب اسالمي 

در جهان اسالم
مطالعات سياسي انقالب 

اسالمي تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 2095

 1 - فترچهشرايط در انتهاي د
جامعه شناسي سياسي 
جمهوري اسالمي ايران

مطالعات سياسي انقالب 
اسالمي

تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 2096
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 المللعلوم سياسي و روابط بين - 2160 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم صيليتح

 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
آينده پژوهي انقالب 

اسالمي
مطالعات سياسي انقالب 

اسالمي تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 2097

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  هاي سياسيانديشه 3 - علوم سياسي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع ) عيغيرانتفا 2098  

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  شناسي سياسيجامعه 3 - علوم سياسي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2099
شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  مسائل ايران 3 - علوم سياسي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2100
شرايط در انتهاي دفترچه - تحصيل رايگان گذاري عموميسياست 3 - علوم سياسي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2101
شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  المللروابط بين  3 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2102

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هاي سياسيانديشه 3 - علوم سياسي دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 2103
هاي سياسيانديشه 2 -  علوم سياسي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 2104

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مسائل ايران 3 - علوم سياسي دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 2105
پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل  المللروابط بين  1 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2106

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه المللروابط بين  1 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 2107
المللروابط بين  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  انپرديس خودگرد 2108  
ايمطالعات منطقه  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 2109

 مطالعات جهان - 2161
مطالعات بريتانيا 3 -  محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان مطالعات جهان دانشگاه تهران  روزانه 2110
مطالعات روسيه 3 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان مطالعات جهان شگاه تهراندان  روزانه 2111
مطالعات فرانسه 3 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان مطالعات جهان دانشگاه تهران  روزانه 2112
مطالعات هند 3 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان مطالعات جهان دانشگاه تهران  روزانه 2113

مطالعات آمريكاي   3 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان
ليشما دانشگاه تهران  روزانه 2114

ايران شناسي معاصر  3 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران  روزانه 2115
مطالعات بريتانيا 1 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان مطالعات جهان دانشگاه تهران  نوبت دوم 2116
مطالعات روسيه 1 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان العات جهانمط دانشگاه تهران  نوبت دوم 2117
مطالعات فرانسه 1 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان مطالعات جهان دانشگاه تهران  نوبت دوم 2118
مطالعات هند 1 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان مطالعات جهان دانشگاه تهران  نوبت دوم 2119

مطالعات آمريكاي   1 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان
شمالي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2120

ايران شناسي معاصر  1 - محل تحصيل دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران  نوبت دوم 2121
 مديريت بازرگاني و راهبردي - 2162

مديريت بازاريابي 4 -   مديريت بازرگاني دانشگاه اصفهان  روزانه 2122

ريابيمديريت بازا 5 - فقط زن مديريت بازرگاني  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 2123

مديريت بازاريابي 5 -  مديريت بازرگاني دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2124
مديريت بازاريابي 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت بازرگاني دانشگاه تهران  روزانه 2125

مديريت بازاريابي 2 - اي دفترچهتوضيحات در انته مديريت بازرگاني دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 2126

مديريت بازاريابي 2 -  مديريت بازرگاني دانشگاه سمنان  روزانه 2127
مديريت بازاريابي 3 -  مديريت بازرگاني تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2128
يريت بازاريابيمد 5 -  مديريت بازرگاني بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2129
مديريت بازاريابي 6 -  مديريت بازرگاني اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2130
مديريت بازاريابي 3 -  مديريت بازرگاني دانشگاه يزد  روزانه 2131

 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
گذاري سياستمديريت 
بازرگاني مديريت بازرگاني دانشگاه تهران  روزانه 2132

 - 3 
گذاري مديريت سياست

بازرگاني مديريت بازرگاني تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2133

 - 3 
گذاري مديريت سياست

بازرگاني مديريت بازرگاني تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2134

 - 4 
گذاري ت سياستمديري

بازرگاني
مديريت بازرگاني رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2135

 - 3 
رفتار سازماني و مديريت 

منابع انساني
مديريت بازرگاني دانشگاه اصفهان  روزانه 2136
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 مديريت بازرگاني و راهبردي - 2162 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
شگاه يا مؤسسه محل نام دان

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 3 
رفتار سازماني و مديريت 

منابع انساني مديريت بازرگاني تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2137
مديريت راهبردي  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 2138
مديريت بازاريابي 1 -  مديريت بازرگاني ه اصفهاندانشگا  نوبت دوم 2139

مديريت بازاريابي 1 - فقط زن مديريت بازرگاني  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  نوبت دوم 2140

مديريت بازاريابي 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت بازرگاني دانشگاه تهران  نوبت دوم 2141

بازاريابي مديريت 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت بازرگاني دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 2142

مديريت بازاريابي 1 -  مديريت بازرگاني دانشگاه سمنان  نوبت دوم 2143
مديريت بازاريابي 2 -  مديريت بازرگاني تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2144
مديريت بازاريابي 2 -  مديريت بازرگاني بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2145
مديريت بازاريابي 1 -  مديريت بازرگاني دانشگاه يزد  نوبت دوم 2146

 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
گذاري مديريت سياست

بازرگاني مديريت بازرگاني دانشگاه تهران  نوبت دوم 2147

 - 1 
گذاري مديريت سياست

ازرگانيب مديريت بازرگاني تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2148

 - 2 
گذاري مديريت سياست

بازرگاني مديريت بازرگاني تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2149

 - 2 
گذاري مديريت سياست

بازرگاني مديريت بازرگاني رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 2150

 - 1 
سازماني و مديريت رفتار 

منابع انساني مديريت بازرگاني دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 2151

 - 2 
رفتار سازماني و مديريت 

منابع انساني مديريت بازرگاني تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2152
مديريت راهبردي  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2153
مديريت بازاريابي 4 -  ت بازرگانيمديري  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2154

 - 4 
گذاري مديريت سياست

بازرگاني مديريت بازرگاني  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2155

 - 4 
رفتار سازماني و مديريت 

منابع انساني گانيمديريت بازر  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2156

 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه
گذاري مديريت سياست

بازرگاني مديريت بازرگاني  -دانشگاه غير انتفاعي امام رضا(ع) 
مشهد  غيرانتفاعي 2157

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  - 3 
زماني و مديريت رفتار سا

منابع انساني مديريت بازرگاني دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2158

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت بازاريابي 4 - مديريت بازرگاني دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2159

مديريت بازاريابي 3 -  مديريت بازرگاني
ن (محل تحصيل دانشگاه تهرا

پرديس خودگردان البرز كرج 
صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 پرديس خودگردان 2160

مديريت بازاريابي 1 -  مديريت بازرگاني دانشگاه يزد  پرديس خودگردان 2161

 - 3 
گذاري مديريت سياست

بازرگاني مديريت بازرگاني
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

كرج پرديس خودگردان البرز 
صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 پرديس خودگردان 2162

 مديريت دولتي - 2163

 3 -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
و  گيريتصميم

گذاري عموميمشيخط
مديريت دولتي دانشگاه تهران  روزانه 2163

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -ترچه انتهاي دف

- 5 
و  گيريتصميم

گذاري عموميمشيخط مديريت دولتي
 -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  روزانه 2164

 - 2 
و  گيريتصميم

گذاري عموميمشيخط
مديريت دولتي دانشگاه سمنان  روزانه 2165



 
 

 47  

 

  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 مديريت دولتي - 2163 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 3 
و  گيريتصميم

گذاري عموميمشيخط مديريت دولتي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2166

 - 3 
و  گيريتصميم

گذاري عموميمشيخط مديريت دولتي تهران -طبايي دانشگاه عالمه طبا  روزانه 2167
مديريت تطبيقي و توسعه 3 -  مديريت دولتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2168
رفتار سازماني 3 -  مديريت دولتي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2169

رفتار سازماني 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت دولتي دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 2170

رفتار سازماني 2 -  مديريت دولتي دانشگاه سمنان  روزانه 2171
رفتار سازماني 2 -  مديريت دولتي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2172
رفتار سازماني 3 -  مديريت دولتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2173
رفتار سازماني 4 -  مديريت دولتي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2174
رفتار سازماني 4 -  مديريت دولتي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2175

مديريت منابع انساني 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت دولتي دانشگاه تهران  روزانه 2176

سانيمديريت منابع ان 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت دولتي دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 2177

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
مديريت منابع انساني 5 - مديريت دولتي  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  روزانه 2178

مديريت منابع انساني 3 - هرانمحل تحصيل ت مديريت دولتي تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 2179
مديريت منابع انساني 2 -  مديريت دولتي دانشگاه سمنان  روزانه 2180
مديريت منابع انساني 3 -  مديريت دولتي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2181
مديريت منابع انساني 3 -  ديريت دولتيم دانشگاه شيراز  روزانه 2182
مديريت منابع انساني 3 -  مديريت دولتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2183
مديريت منابع انساني 4 -  مديريت دولتي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2184

 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
و  گيريتصميم

ذاري عموميگمشيخط مديريت دولتي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2185

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
- 5 

و  گيريتصميم
گذاري عموميمشيخط مديريت دولتي  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  نوبت دوم 2186

 - 1 
و  يگيرتصميم

گذاري عموميمشيخط مديريت دولتي دانشگاه سمنان  نوبت دوم 2187

 - 1 
و  گيريتصميم

گذاري عموميمشيخط مديريت دولتي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   نوبت دوم 2188

 - 2 
و  گيريتصميم

گذاري عموميمشيخط مديريت دولتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2189
مديريت تطبيقي و توسعه 2 -  مديريت دولتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2190

رفتار سازماني 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت دولتي دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 2191

رفتار سازماني 1 -  مديريت دولتي دانشگاه سمنان  نوبت دوم 2192
رفتار سازماني 1 -  مديريت دولتي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2193
رفتار سازماني 2 -  مديريت دولتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2194
رفتار سازماني 1 -  مديريت دولتي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2195

مديريت منابع انساني 2 - ت تهرانمحل تحصيل دانشكده مديري مديريت دولتي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2196

مديريت منابع انساني 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت دولتي دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 2197

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -نتهاي دفترچه ا
مديريت منابع انساني 5 - مديريت دولتي  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  نوبت دوم 2198

مديريت منابع انساني 2 - محل تحصيل تهران مديريت دولتي تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 2199
مديريت منابع انساني 1 -  مديريت دولتي دانشگاه سمنان  نوبت دوم 2200
مديريت منابع انساني 2 -  مديريت دولتي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   نوبت دوم 2201
مديريت منابع انساني 2 -  مديريت دولتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2202
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 مديريت دولتي - 2163 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 ه تحصيلينام رشت نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  رفتار سازماني 4 - مديريت دولتي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2203

مديريت منابع انساني 4 -  مديريت دولتي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
تحصيالت تكميلي تهران مركز  پيام نور 2204

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  - 3 
و  گيريتصميم

گذاري عموميمشيخط مديريت دولتي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2205

 - 3 
و  گيريتصميم

گذاري عموميمشيخط مديريت دولتي
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

رديس خودگردان البرز كرج پ
صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 پرديس خودگردان 2206

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه رفتار سازماني 3 - مديريت دولتي دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2207

مديريت منابع انساني 3 -  مديريت دولتي
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

ن البرز كرج پرديس خودگردا
صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 پرديس خودگردان 2208

 مديريت صنعتي - 2164
توليد و عمليات 3 -   مديريت صنعتي دانشگاه اصفهان  روزانه 2209

توليد و عمليات 2 -  مديريت صنعتي بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 2210
توليد و عمليات 2 -  مديريت صنعتي ه سمناندانشگا  روزانه 2211
توليد و عمليات 2 -  مديريت صنعتي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2212
توليد و عمليات 3 -  مديريت صنعتي دانشگاه شيراز  روزانه 2213
توليد و عمليات 3 -  مديريت صنعتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2214
توليد و عمليات 4 -  ت صنعتيمديري رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2215
توليد و عمليات 4 -  مديريت صنعتي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2216
توليد و عمليات 2 -  مديريت صنعتي دانشگاه يزد  روزانه 2217
تحقيق در عمليات 2 -  مديريت صنعتي دانشگاه اصفهان  روزانه 2218
تحقيق در عمليات 4 -  يريت صنعتيمد دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2219

تحقيق در عمليات 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت صنعتي دانشگاه تهران  روزانه 2220
تحقيق در عمليات 3 -  مديريت صنعتي بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 2221
تحقيق در عمليات 2 -  مديريت صنعتي تهران -شتي دانشگاه شهيد به  روزانه 2222
تحقيق در عمليات 3 -  مديريت صنعتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2223
تحقيق در عمليات 3 -  مديريت صنعتي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2224
تحقيق در عمليات 4 -  مديريت صنعتي دانشگاه يزد  روزانه 2225

هامديريت سيستم 2 - توضيحات در انتهاي دفترچه مديريت صنعتي دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 2226

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
هامديريت سيستم 3 - مديريت صنعتي  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  روزانه 2227

هامديريت سيستم 2 -  مديريت صنعتي دانشگاه سمنان  روزانه 2228
هامديريت سيستم 4 -  مديريت صنعتي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 2229

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
مديريت آماد و پشتيباني  6 -  -امع امام حسين (ع ) دانشگاه ج

تهران  روزانه 2230

توليد و عمليات 1 -  مديريت صنعتي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2231
توليد و عمليات 2 -  مديريت صنعتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2232
توليد و عمليات 2 -  مديريت صنعتي رشت -دانشگاه گيالن  دوم نوبت 2233  
توليد و عمليات 1 -  مديريت صنعتي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2234

تحقيق در عمليات 2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت صنعتي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2235
تحقيق در عمليات 1 -  مديريت صنعتي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2236
قيق در عملياتتح 2 -  مديريت صنعتي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2237
تحقيق در عمليات 1 -  مديريت صنعتي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2238
تحقيق در عمليات 1 -  مديريت صنعتي دانشگاه يزد  نوبت دوم 2239

هامديريت سيستم 1 - توضيحات در انتهاي دفترچه نعتيمديريت ص
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 2240
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 مديريت صنعتي - 2164 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -باشد. هاي مسلح مي 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

هامديريت سيستم 3 - مديريت صنعتي  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
تهران  نوبت دوم 2241

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  هامديريت سيستم 3 - مديريت صنعتي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2242
ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي توليد و عمليات 1 - مديريت صنعتي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 2243

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه توليد و عمليات 1 - مديريت صنعتي دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 2244
توليد و عمليات 2 -  مديريت صنعتي دانشگاه يزد رديس خودگردانپ 2245  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تحقيق در عمليات 4 - مديريت صنعتي دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2246

تحقيق در عمليات 3 -  مديريت صنعتي
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 2247

 مديريت رسانه و اطالعات - 2165
مديريت رسانه  2 -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران دانشگاه تهران  روزانه 2248

مديريت رسانه  7 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 2249

مديريت رسانه  2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

يس خودگردان البرز كرج پرد
صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 پرديس خودگردان 2250

 يابي و ايمني ترافيكمديريت پيشگيري از جرم، جرم - 2166
ويژه كاركنان شاغل رسمي نيروي 

 -انتظامي جمهوري اسالمي ايران(ناجا) 
  فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

مديريت پيشگيري از جرم  9 -
 -شگاه علوم انتظامي امين دان

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران

 روزانه 2251

ويژه كاركنان شاغل رسمي نيروي 
 -انتظامي جمهوري اسالمي ايران(ناجا) 

 فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
يابيجرم  8 -

 -دانشگاه علوم انتظامي امين 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 

ايران
هروزان 2252  

 مديريت فنّاوري اطالعات - 2167
كار هوشمندو كسب  4 -   مديريت فنّاوري اطالعات دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2253

كار هوشمندو كسب  4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مديريت فنّاوري اطالعات دانشگاه تهران  روزانه 2254
كار هوشمندو كسب  3 -  طالعاتمديريت فنّاوري ا دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2255
 - 3 

مديريت خدمات و 
توسعه فّناوري اطالعات مديريت فنّاوري اطالعات تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2256

كار هوشمندو كسب  1 -  مديريت فنّاوري اطالعات دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2257
 - 2 

مديريت خدمات و 
فّناوري اطالعات توسعه مديريت فنّاوري اطالعات تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2258

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كار هوشمندو كسب  2 - مديريت فنّاوري اطالعات دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2259
 المللي نفت و گازمديريت قراردادهاي بين - 2168

مديريت قراردادهاي   3 -  
المللي نفت و گازبين تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2260

مديريت قراردادهاي   1 - 
المللي نفت و گازبين تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2261

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  مديريت قراردادهاي   5 -
المللي نفت و گازبين دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2262

مديريت قراردادهاي   2 - 
المللي نفت و گازبين تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 2263

 پژوهي و مديريت تكنولوژيكارآفريني، آينده - 2169
محل تحصيل دانشكده كار آفريني 

كارآفريني  8 -  تهران تهراندانشگاه   روزانه 2264

كارآفريني  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 2265

كارآفريني  6 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 2266
محل تحصيل دانشكده مهندسي 

 پيشرفت
مديريت نوآوري 2 - مديريت تكنولوژي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2267
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 پژوهي و مديريت تكنولوژيكارآفريني، آينده - 2169 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
در  شرايط -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
مديريت تحقيق و توسعه 3 - مديريت تكنولوژي دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 2268

مديريت تحقيق و توسعه 3 -  مديريت تكنولوژي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2269
پژوهيآينده  2 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 2270

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
پژوهيآينده  7 -  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  روزانه 2271

گذاري علم و سياست  3 - 
فناوري دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2272

گذاري علم و سياست  3 - يت تهرانمحل تحصيل دانشكده مدير
فناوري دانشگاه تهران  روزانه 2273

محل تحصيل دانشكده مهندسي 
 پيشرفت

- 2  
گذاري علم و سياست
فناوري تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2274

گذاري علم و سياست  2 - 
فناوري بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2275

نشكده كار آفريني محل تحصيل دا
 تهران

كارآفريني  4 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 2276

كارآفريني  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 2277

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 نمحل تحصيل تهرا -انتهاي دفترچه 
مديريت تحقيق و توسعه 3 - مديريت تكنولوژي دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 2278

مديريت تحقيق و توسعه 2 -  مديريت تكنولوژي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2279
پژوهيآينده  1 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  نوبت دوم 2280

ده متعهد به جذب در نيرو پذيرفته ش
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
پژوهيآينده  2 -  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  نوبت دوم 2281

گذاري علم و سياست  2 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
فناوري دانشگاه تهران  نوبت دوم 2282

و  گذاري علمسياست  1 - 
فناوري بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2283

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  پژوهيآينده  3 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2284
پژوهيآينده  7 -  دانشگاه غير انتفاعي ايوانكي  غيرانتفاعي 2285

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 2  
گذاري علم و سياست
فناوري دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2286

محل تحصيل دانشكده مهندسي 
 پيشرفت

گذاري علم و سياست  1 -
فناوري تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 2287

 گردشگري - 2170
گردشگري  3 -  محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  روزانه 2288

گردشگري  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2289
گردشگري  2 - محل تحصيل دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  نوبت دوم 2290

گردشگري  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2291
گردشگري  7 -  دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ 

تهران - رانتفاعيغي 2292  

 مالي - 2171
مهندسي مالي 2 -   مالي دانشگاه اصفهان  روزانه 2293

مهندسي مالي 3 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مالي دانشگاه تهران  روزانه 2294
مهندسي مالي 2 -  مالي دانشگاه سمنان  روزانه 2295
مهندسي مالي 3 -  مالي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2296
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 مالي - 2171 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

بانكداري 4 - فقط زن مالي  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 2297

بانكداري 3 - هرانمحل تحصيل دانشكده مديريت ت مالي دانشگاه تهران  روزانه 2298
بيمه  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2299

مهندسي مالي 1 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مالي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2300
مهندسي مالي 2 -  مالي تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 2301

بانكداري 1 - فقط زن مالي  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  نوبت دوم 2302

بانكداري 1 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران مالي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2303
بيمه  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي  دوم نوبت 2304  

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  مهندسي مالي 2 - مالي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2305
شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  بانكداري 2 - مالي دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2306

 حسابداري - 2173
حسابداري  4 -   دانشگاه اروميه  روزانه 2307

حسابداري  3 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 2308

حسابداري  5 - فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 2309

حسابداري  2 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين  روزانه 2310

حسابداري  4 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2311
حسابداري  4 - محل تحصيل دانشكده مديريت تهران دانشگاه تهران  روزانه 2312

حسابداري  2 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  روزانه 2313

حسابداري  4 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2314
حسابداري  3 -  چمران اهوازدانشگاه شهيد   روزانه 2315
حسابداري  4 -  دانشگاه شيراز  روزانه 2316
حسابداري  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2317
حسابداري  4 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2318
حسابداري  4 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2319
حسابداري  1 -  هدانشگاه ارومي  نوبت دوم 2320
حسابداري  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 2321
حسابداري  2 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  نوبت دوم 2322

حسابداري  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 2323

حسابداري  2 -  تهران -المه طباطبايي دانشگاه ع  نوبت دوم 2324
حسابداري  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2325
حسابداري  1 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2326
حسابداري  5 -  تهران -دانشگاه غير انتفاعي خاتم   غيرانتفاعي 2327

محل تحصيل پرديس  -فقط زن 
 خودگردان دانشگاه

سابداريح  - 5  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  پرديس خودگردان 2328

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري  2 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2329

حسابداري  4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 2330

حسابداري  2 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 2331
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري  2 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 2332
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه حسابداري  4 - بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 2333

  علوم ارتباطات - 2175
محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران علوم ارتباطات  3 - دانشگاه تهران  روزانه 2334

علوم ارتباطات  5 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 2335

  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
راديو و  -مطالعات رسانه 

تلويزيون
دانشگاه صدا و سيماي جمهوري 

سالمي ايرانا  روزانه 2336
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 علوم ارتباطات - 2175 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

محل تحصيل دانشكده علوم اجتماعي تهران علوم ارتباطات  3 - دانشگاه تهران ومنوبت د 2337  
علوم ارتباطات  5 -  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره   غيرانتفاعي 2338

شرايط در انتهاي دفترچه -تحصيل رايگان  فرهنگ و ارتباطات  4 - دانشگاه غير انتفاعي امام صادق (ع )  غيرانتفاعي 2339

فرهنگ و ارتباطات  - 3 توضيحات در انتهاي دفترچه العلوم(ع ) دانشگاه غير انتفاعي باقر
قم -  غيرانتفاعي 2340

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه علوم ارتباطات  - 5 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 2341
 شناسيباستان - 2176

پيش از تاريخ 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني شناسيباستان دانشگاه تهران  روزانه 2342
پيش از تاريخ 2 -  شناسيباستان زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2343
پيش از تاريخ 2 -  شناسيباستان بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2344
پيش از تاريخ 2 -  شناسيباستان اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2345
پيش از تاريخ 1 -  شناسيباستان اه هنر اصفهاندانشگ  روزانه 2346

دوران تاريخي 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني شناسيباستان دانشگاه تهران  روزانه 2347
دوران تاريخي 1 -  شناسيباستان بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2348
دوران تاريخي 1 -  شناسيباستان دانشگاه هنر اصفهان  روزانه 2349
دوران اسالمي 6 -  شناسيباستان دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2350

دوران اسالمي 2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني شناسيباستان دانشگاه تهران  روزانه 2351
دوران اسالمي 3 -  شناسيباستان بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2352
دوران اسالمي 2 -  اسيشنباستان اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2353
دوران اسالمي 1 -  شناسيباستان دانشگاه هنر اصفهان  روزانه 2354

پيش از تاريخ 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني شناسيباستان دانشگاه تهران  نوبت دوم 2355
تاريخي دوران 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني شناسيباستان دانشگاه تهران  نوبت دوم 2356
دوران اسالمي 1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني شناسيباستان دانشگاه تهران  نوبت دوم 2357

دوران اسالمي 1 -  شناسيباستان بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2358
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه دوران اسالمي 1 - شناسيباستان بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 2359

 محيط زيست - 2177
برنامه ريزي 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران محيط زيست دانشگاه تهران  روزانه 2360
برنامه ريزي 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران محيط زيست دانشگاه تهران  نوبت دوم 2361

زيستآموزش محيط   4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2362

برنامه ريزي 2 -  محيط زيست
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 2363

 مطالعات زنان - 2178
حقوق زن در اسالم 3 -   مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2364

مطالعات زنان و خانواده  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2365
حقوق زن در اسالم 1 -  مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس  نوبت دوم 2366
مطالعات زنان و خانواده  1 -  رانته -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2367

حقوق زن در اسالم 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه مطالعات زنان دانشگاه غير انتفاعي اديان و 
قم -مذاهب   غيرانتفاعي 2368

حقوق خانواده 7 - توضيحات در انتهاي دفترچه مطالعات زنان و خانواده
دانشگاه غير انتفاعي اديان و 

قم -مذاهب 
 غيرانتفاعي 2369

 مدرسي معارف اسالمي - 2180

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي مدرسي اخالق اسالمي  2 - دانشگاه تهران  روزانه 2370

مدرسي اخالق اسالمي  - 2  قم -دانشگاه معارف اسالمي  روزانه 2371
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

و انديشه اسالمي تحصيل دانشكده معارف مدرسي انقالب اسالمي  2 - دانشگاه تهران  روزانه 2372

مدرسي انقالب اسالمي  - 2  قم -دانشگاه معارف اسالمي  روزانه 2373
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي - 2  
مدرسي تاريخ، فرهنگ و 

تمدن اسالمي دانشگاه تهران  روزانه 2374



 
 

 53  

 

  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 مدرسي معارف اسالمي - 2180 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

 2 -  
مدرسي تاريخ، فرهنگ و 

تمدن اسالمي
قم -دانشگاه معارف اسالمي  روزانه 2375

محل  -اي دفترچه توضيحات در انته
تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي مدرسي مباني نظري اسالم  2 - دانشگاه تهران  روزانه 2376

مدرسي مباني نظري اسالم  3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

پرديس فارابي قم)
 روزانه 2377

مدرسي مباني نظري اسالم  3 -  تهران -بهشتي  دانشگاه شهيد  روزانه 2378
مدرسي مباني نظري اسالم  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2379
مدرسي مباني نظري اسالم  - 2  قم -دانشگاه معارف اسالمي  روزانه 2380

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي - 2  

مدرسي معارف قرآن و 
حديث

شگاه تهراندان  روزانه 2381

 - 3  
مدرسي معارف قرآن و 

حديث
دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2382

 2 -  
مدرسي معارف قرآن و 

حديث
قم -دانشگاه معارف اسالمي  روزانه 2383

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي مدرسي اخالق اسالمي  1 - راندانشگاه ته  نوبت دوم 2384

مدرسي اخالق اسالمي  - 2  قم -دانشگاه معارف اسالمي  نوبت دوم 2385
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي مدرسي انقالب اسالمي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 2386

مدرسي انقالب اسالمي  - 2  قم -دانشگاه معارف اسالمي  نوبت دوم 2387
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي - 1  
مدرسي تاريخ، فرهنگ و 

تمدن اسالمي
دانشگاه تهران  نوبت دوم 2388

 2 -  
مدرسي تاريخ، فرهنگ و 

تمدن اسالمي قم -دانشگاه معارف اسالمي  نوبت دوم 2389

حل م -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي مدرسي مباني نظري اسالم  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 2390

مدرسي مباني نظري اسالم  1 - توضيحات در انتهاي دفترچه
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

پرديس فارابي قم)  نوبت دوم 2391

مدرسي مباني نظري اسالم  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2392
مدرسي مباني نظري اسالم  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2393
مدرسي مباني نظري اسالم  - 2  قم -دانشگاه معارف اسالمي  نوبت دوم 2394

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
تحصيل دانشكده معارف و انديشه اسالمي - 1  

مدرسي معارف قرآن و 
حديث

ه تهراندانشگا  نوبت دوم 2395

 - 1  
مدرسي معارف قرآن و 

حديث
دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2396

 2 -  
مدرسي معارف قرآن و 

حديث قم -دانشگاه معارف اسالمي  نوبت دوم 2397

مدرسي اخالق اسالمي  3 - 
دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث 

قم (محل تحصيل واحد شهر ري) - عيغيرانتفا 2398  

 - 3  
مدرسي معارف قرآن و 

حديث
دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث 

قم (محل تحصيل واحد شهر ري) -
 غيرانتفاعي 2399
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  هاي گروه آزمايشي علوم پايهكدرشته محل -2جدول شماره 
 شناسيشناسي و چينهشناسي فسيلزمين - 2201

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 صيلينام رشته تح نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

شناسيو چينه شناسيفسيل 3 -   علوم زمين دانشگاه اصفهان  روزانه 2400
شناسيو چينه شناسيفسيل 2 -  علوم زمين تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 2401
شناسيچينه و شناسيفسيل 3 -  علوم زمين دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2402
شناسيو چينه شناسيفسيل 2 -  علوم زمين خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2403
شناسيو چينه شناسيفسيل 1 -  علوم زمين تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 2404

 شناسي نفتزمين - 2202
شناسي نفتزمين 3 -   علوم زمين دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 2405

 شناسي رسوبيشناسي سنگزمين - 2203
شناسيرسوب 3 -  محل تحصيل پرديس علوم علوم زمين دانشگاه تهران  روزانه 2406

شناسيرسوب 2 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2407
يشناسرسوب 3 -  علوم زمين دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2408
شناسيرسوب 2 -  علوم زمين بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 2409

شناسيرسوب 1 - محل تحصيل پرديس علوم علوم زمين دانشگاه تهران  نوبت دوم 2410
شناسيرسوب 1 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  منوبت دو 2411  
شناسيرسوب 1 -  علوم زمين بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 2412

 هاي زيرزمينيشناسي آبزمين - 2204

هاي زيرزمينيآب 3 -   علوم زمين تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 2413

هاي زيرزمينيآب 2 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2414
هاي زيرزمينيآب 3 -  علوم زمين دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 2415
هاي زيرزمينيآب 3 -  علوم زمين دانشگاه شيراز  روزانه 2416
هاي زيرزمينيآب 2 -  علوم زمين دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 2417
هاي زيرزمينيآب 1 -  علوم زمين ران (محل ته -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 2418
هاي زيرزمينيآب 1 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2419

 شناسي مهندسيزمين - 2205
شناسي مهندسيزمين 2 -   علوم زمين همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2420

شناسي مهندسيزمين 4 -  علوم زمين مدرسدانشگاه تربيت   روزانه 2421
شناسي مهندسيزمين 3 -  علوم زمين تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 2422
شناسي مهندسيزمين 3 -  علوم زمين دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2423
شناسي مهندسيزمين 1 -  علوم زمين تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج) دومنوبت  2424  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي مهندسيزمين 2 - علوم زمين دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2425
 محيطيشناسي زيستزمين - 2206

  - 3 
شناسي زمين
محيطيزيست علوم زمين دانشگاه شيراز  روزانه 2426

 شناسي پترولوژيزمين - 2208
پترولوژي 3 -   علوم زمين دانشگاه اصفهان  روزانه 2427

پترولوژي 3 -  علوم زمين همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2428
پترولوژي 2 -  علوم زمين دانشگاه تبريز  روزانه 2429

پترولوژي 3 - محل تحصيل پرديس علوم علوم زمين دانشگاه تهران  روزانه 2430
پترولوژي 3 -  علوم زمين تهران (محل  -مي دانشگاه خوارز

تحصيل كرج)  روزانه 2431
پترولوژي 2 -  علوم زمين دانشگاه شهركرد  روزانه 2432
پترولوژي 3 -  علوم زمين دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2433
پترولوژي 2 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2434
پترولوژي 3 -  علوم زمين عتي شاهروددانشگاه صن  روزانه 2435
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 شناسي پترولوژيزمين - 2208 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  پترولوژي 3 - علوم زمين خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2436
يپترولوژ 3 -  علوم زمين بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 2437
پترولوژي 2 -  علوم زمين دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2438

پترولوژي 1 - محل تحصيل پرديس علوم علوم زمين دانشگاه تهران  نوبت دوم 2439
پترولوژي 1 -  علوم زمين تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج) دوم نوبت 2440  

پترولوژي 1 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2441
پترولوژي 1 -  علوم زمين بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 2442

 شناسي اقتصاديزمين - 2209
شناسي اقتصاديزمين 4 -   علوم زمين دانشگاه اروميه  روزانه 2443

شناسي اقتصاديزمين 2 -  وم زمينعل همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2444
شناسي اقتصاديزمين 2 -  علوم زمين دانشگاه تبريز  روزانه 2445
شناسي اقتصاديزمين 3 -  علوم زمين تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 2446
شناسي اقتصاديزمين 1 -  علوم زمين اندانشگاه شهيد باهنر كرم  روزانه 2447
شناسي اقتصاديزمين 2 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2448
شناسي اقتصاديزمين 4 -  علوم زمين دانشگاه شيراز  روزانه 2449
شناسي اقتصاديزمين 3 -  علوم زمين دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2450
شناسي اقتصاديزمين 2 -  علوم زمين خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2451
شناسي اقتصاديزمين 1 -  علوم زمين دانشگاه اروميه  نوبت دوم 2452
شناسي اقتصاديزمين 2 -  علوم زمين دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2453
شناسي اقتصاديزمين 1 -  علوم زمين تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 2454
شناسي اقتصاديزمين 1 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2455

 شناسي تكتونيكزمين - 2210
تكتونيك 3 -   علوم زمين دانشگاه اصفهان  روزانه 2456

تكتونيك 4 -  علوم زمين دانشگاه بيرجند  روزانه 2457
تكتونيك 3 -  علوم زمين دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2458
تكتونيك 2 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2459
تكتونيك 3 -  علوم زمين دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2460
تكتونيك 2 -  علوم زمين گرگان -دانشگاه گلستان   روزانه 2461
تكتونيك 1 -  علوم زمين دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 2462
تكتونيك 1 -  علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2463
تكتونيك 2 -  علوم زمين دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2464

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تكتونيك 1 - علوم زمين تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 2465
 شيمي ـ شيمي فيزيك - 2211

فيزيك شيمي 2 -   شيمي دانشگاه اراك  روزانه 2466
شيمي فيزيك 3 -  شيمي دانشگاه اصفهان  روزانه 2467
شيمي فيزيك 3 -  شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2468
شيمي فيزيك 7 -  شيمي دانشگاه بيرجند  روزانه 2469
شيمي فيزيك 2 -  شيمي  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 2470
شيمي فيزيك 2 -  شيمي دانشگاه تبريز  روزانه 2471
شيمي فيزيك 4 -  شيمي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2472

شيمي فيزيك 3 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي دانشگاه تهران  روزانه 2473
شيمي فيزيك 6 -  شيمي بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 2474
ي فيزيكشيم 3 -  شيمي تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 2475
شيمي فيزيك 5 -  شيمي دانشگاه دامغان  روزانه 2476
شيمي فيزيك 3 -  شيمي دانشگاه زنجان  روزانه 2477
شيمي فيزيك 3 -  شيمي دانشگاه سمنان  روزانه 2478
شيمي فيزيك 3 -  شيمي زاهدان -ن دانشگاه سيستان و بلوچستا  روزانه 2479
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 شيمي ـ شيمي فيزيك - 2211 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  شيمي فيزيك 3 - شيمي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 2480
شيمي فيزيك 5 -  يشيم تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 2481
شيمي فيزيك 3 -  شيمي دانشگاه شيراز  روزانه 2482
شيمي فيزيك 1 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين شيمي

تهران -طوسي   روزانه 2483
شيمي فيزيك 2 -  شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 2484

نشگاه در شهر محل تحصيل پرديس دا
 صدرا

شيمي فيزيك 3 - شيمي دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 2485
شيمي فيزيك 1 -  شيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2486
شيمي فيزيك 4 -  شيمي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2487
شيمي فيزيك 4 -  شيمي دانشگاه كاشان  روزانه 2488
شيمي فيزيك 4 -  شيمي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 2489
شيمي فيزيك 4 -  شيمي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2490
شيمي فيزيك 3 -  شيمي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2491
شيمي فيزيك 3 -  شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2492
شيمي فيزيك 2 -  شيمي اردبيل -ي دانشگاه محقق اردبيل  روزانه 2493
شيمي فيزيك 5 -  شيمي دانشگاه ياسوج  روزانه 2494
شيمي فيزيك 2 -  شيمي دانشگاه يزد  روزانه 2495
شيمي فيزيك 3 -  شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  روزانه 2496
شيمي فيزيك 5 -  شيمي دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 

پايه زنجان هروزان 2497  

شيمي فيزيك 1 -  شيمي دانشگاه اراك  نوبت دوم 2498
شيمي فيزيك 1 -  شيمي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2499

شيمي فيزيك 1 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2500
شيمي فيزيك 1 -  شيمي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2501
شيمي فيزيك 2 -  شيمي رشت -گيالن  دانشگاه  نوبت دوم 2502
شيمي فيزيك 1 -  شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2503
شيمي فيزيك 1 -  شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  نوبت دوم 2504
شيمي فيزيك 4 -  شيمي  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

مركز اصفهان  پيام نور 2505

شيمي فيزيك 3 -  شيمي دانشگاه پيام نور استان خراسان 
مركز مشهد -رضوي   پيام نور 2506

شيمي فيزيك 4 -  شيمي  -دانشگاه پيام نور استان يزد 
مركز اردكان  پيام نور 2507

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي فيزيك 4 - شيمي دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2508
شيمي فيزيك 1 -  يشيم تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 2509

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي فيزيك 4 - شيمي رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 2510
 شيمي ـ شيمي آلي - 2212

شيمي آلي 2 -   شيمي دانشگاه اراك  روزانه 2511
شيمي آلي 7 -  شيمي دانشگاه اروميه  روزانه 2512
شيمي آلي 4 -  شيمي دانشگاه اصفهان  روزانه 2513

شيمي آلي 6 - فقط زن شيمي
 -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

تهران  روزانه 2514

شيمي آلي 2 -  شيمي دانشگاه ايالم  روزانه 2515
شيمي آلي 8 -  شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2516
شيمي آلي 10 -  يميش دانشگاه بيرجند  روزانه 2517

شيمي آلي 3 -  شيمي  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين

 روزانه 2518

شيمي آلي 2 -  شيمي دانشگاه تبريز  روزانه 2519
شيمي آلي 4 -  شيمي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2520

شيمي آلي 4 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي ندانشگاه تهرا  روزانه 2521
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 شيمي ـ شيمي آلي - 2212 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
شيمي آلي 4 - شيمي  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  روزانه 2522

شيمي آلي 2 -  شيمي بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 2523
شيمي آلي 3 -  شيمي دانشگاه دامغان  روزانه 2524
شيمي آلي 3 -  شيمي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 2525
شيمي آلي 5 -  شيمي دانشگاه زنجان  روزانه 2526
شيمي آلي 2 -  شيمي دانشگاه سمنان  روزانه 2527
شيمي آلي 2 -  شيمي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2528
شيمي آلي 2 -  شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2529
شيمي آلي 3 -  شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2530
شيمي آلي 4 -  شيمي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 2531
شيمي آلي 3 -  شيمي تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 2532
شيمي آلي 2 -  شيمي دانشگاه شيراز  روزانه 2533
شيمي آلي 2 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين شيمي

تهران -طوسي   روزانه 2534
شيمي آلي 4 -  شيمي گاه صنعتي شاهروددانش  روزانه 2535

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
شيمي آلي 2 - شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 2536

شيمي آلي 4 -  شيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2537
يشيمي آل 4 -  شيمي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2538
شيمي آلي 6 -  شيمي دانشگاه كاشان  روزانه 2539
شيمي آلي 3 -  شيمي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 2540
شيمي آلي 10 -  شيمي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2541
شيمي آلي 2 -  شيمي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2542
شيمي آلي 8 -  شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2543
شيمي آلي 2 -  شيمي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2544
شيمي آلي 5 -  شيمي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 2545
شيمي آلي 8 -  شيمي دانشگاه ياسوج  روزانه 2546
شيمي آلي 4 -  شيمي دانشگاه يزد  روزانه 2547
شيمي آلي 4 -  شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  روزانه 2548
شيمي آلي 3 -  شيمي دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 

پايه زنجان  روزانه 2549
شيمي آلي 1 -  شيمي دانشگاه اراك  نوبت دوم 2550
شيمي آلي 1 -  شيمي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 2551
يشيمي آل 1 -  شيمي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2552

شيمي آلي 1 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2553
شيمي آلي 2 -  شيمي دانشگاه سمنان  نوبت دوم 2554
شيمي آلي 1 -  شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2555
شيمي آلي 1 -  شيمي دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 2556

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
شيمي آلي 2 - شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 2557

شيمي آلي 1 -  شيمي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2558
شيمي آلي 2 -  شيمي دانشگاه كاشان وبت دومن 2559  
شيمي آلي 2 -  شيمي رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 2560
شيمي آلي 8 -  شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2561
شيمي آلي 2 -  شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  نوبت دوم 2562
شيمي آلي 4 -  شيمي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان 

بريزمركز ت -شرقي   پيام نور 2563

شيمي آلي 4 -  شيمي  -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
مركز بوشهر  پيام نور 2564
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 شيمي ـ شيمي آلي - 2212 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  ي آليشيم 4 - شيمي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2565

شيمي آلي 3 -  شيمي دانشگاه پيام نور استان خراسان 
مركز مشهد -رضوي   پيام نور 2566

شيمي آلي 4 -  شيمي  -دانشگاه پيام نور استان زنجان 
مركز زنجان  پيام نور 2567

شيمي آلي 1 -  ميشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 2568
شيمي آلي 2 -  شيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 2569

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي آلي 10 - شيمي رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 2570
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آلي شيمي 1 - شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 2571

 شيمي ـ شيمي تجزيه - 2213
شيمي تجزيه 2 -   شيمي دانشگاه اراك  روزانه 2572

شيمي تجزيه 5 -  شيمي دانشگاه اروميه  روزانه 2573
شيمي تجزيه 4 -  شيمي دانشگاه اصفهان  روزانه 2574

شيمي تجزيه 3 - فقط زن شيمي  -نشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) دا
تهران  روزانه 2575

شيمي تجزيه 4 -  شيمي دانشگاه ايالم  روزانه 2576
شيمي تجزيه 8 -  شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2577
شيمي تجزيه 6 -  شيمي دانشگاه بيرجند  روزانه 2578
شيمي تجزيه 2 -  شيمي  -ميني (ره ) دانشگاه بين المللي امام خ

قزوين  روزانه 2579
شيمي تجزيه 3 -  شيمي دانشگاه تبريز  روزانه 2580
شيمي تجزيه 4 -  شيمي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2581

شيمي تجزيه 5 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي دانشگاه تهران  روزانه 2582
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

ايط در شر -هاي مسلح مي باشد. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

شيمي تجزيه 4 - شيمي  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
تهران  روزانه 2583

شيمي تجزيه 4 -  شيمي تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 2584

شيمي تجزيه 3 -  شيمي دانشگاه دامغان  روزانه 2585
شيمي تجزيه 9 -  شيمي كرمانشاه دانشگاه رازي  روزانه 2586
شيمي تجزيه 3 -  شيمي دانشگاه زنجان  روزانه 2587
شيمي تجزيه 2 -  شيمي دانشگاه سمنان  روزانه 2588
شيمي تجزيه 2 -  شيمي دانشگاه شهركرد  روزانه 2589
شيمي تجزيه 6 -  شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2590
شيمي تجزيه 4 -  شيمي تهران -شهيد بهشتي دانشگاه   روزانه 2591
شيمي تجزيه 3 -  شيمي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 2592
شيمي تجزيه 8 -  شيمي تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 2593
شيمي تجزيه 2 -  شيمي دانشگاه شيراز  روزانه 2594
شيمي تجزيه 2 -  شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 2595

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
شيمي تجزيه 2 - شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 2596

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
شيمي تجزيه 2 - شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  روزانه 2597

شيمي تجزيه 2 -  شيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2598
شيمي تجزيه 4 -  شيمي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2599
شيمي تجزيه 4 -  شيمي دانشگاه كاشان  روزانه 2600
شيمي تجزيه 4 -  شيمي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2601
شيمي تجزيه 5 -  شيمي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2602
شيمي تجزيه 11 -  شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2603
شيمي تجزيه 2 -  شيمي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2604
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 شيمي ـ شيمي تجزيه - 2213 ادامه

  ضيحاتتو
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  شيمي تجزيه 1 - شيمي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 2605
شيمي تجزيه 5 -  شيمي دانشگاه ياسوج  روزانه 2606
شيمي تجزيه 4 -  شيمي گاه يزددانش  روزانه 2607
شيمي تجزيه 3 -  شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  روزانه 2608
شيمي تجزيه 6 -  شيمي دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 

پايه زنجان  روزانه 2609
شيمي تجزيه 1 -  شيمي دانشگاه اراك  نوبت دوم 2610
شيمي تجزيه 1 -  شيمي دانشگاه اروميه دوم نوبت 2611  
شيمي تجزيه 5 -  شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 2612
شيمي تجزيه 1 -  شيمي  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  نوبت دوم 2613
شيمي تجزيه 2 -  شيمي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2614

شيمي تجزيه 1 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2615
شيمي تجزيه 1 -  شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2616

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
شيمي تجزيه 2 - شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 2617

د به جذب در نيرو پذيرفته شده متعه
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
شيمي تجزيه 2 - شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 2618

شيمي تجزيه 1 -  شيمي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2619
شيمي تجزيه 1 -  شيمي دانشگاه كاشان  نوبت دوم 2620
يهشيمي تجز 4 -  شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2621
شيمي تجزيه 1 -  شيمي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  نوبت دوم 2622
شيمي تجزيه 3 -  شيمي دانشگاه پيام نور استان خراسان 

مركز مشهد -رضوي   پيام نور 2623

شيمي تجزيه 4 -  شيمي  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
ز شيرازمرك  پيام نور 2624

شيمي تجزيه 4 -  شيمي  -دانشگاه پيام نور استان كرمان 
مركز كرمان  پيام نور 2625

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي تجزيه 1 - شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 2626
شيمي تجزيه 6 -  شيمي يزتبر -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   پرديس خودگردان 2627
شيمي تجزيه 1 -  شيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 2628

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي تجزيه 1 - شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 2629
 شيمي ـ شيمي معدني - 2214

شيمي معدني 3 -   شيمي كدانشگاه ارا  روزانه 2630
شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه اصفهان  روزانه 2631

شيمي معدني 1 - فقط زن شيمي  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 2632

شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه ايالم  روزانه 2633
شيمي معدني 5 -  شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2634
شيمي معدني 6 -  شيمي دانشگاه بيرجند  روزانه 2635
شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه تبريز  روزانه 2636
شيمي معدني 4 -  شيمي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2637

شيمي معدني 4 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي دانشگاه تهران  روزانه 2638
شيمي معدني 6 -  شيمي سبزوار -ي دانشگاه حكيم سبزوار  روزانه 2639
شيمي معدني 3 -  شيمي بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 2640
شيمي معدني 3 -  شيمي تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 2641
شيمي معدني 4 -  شيمي دانشگاه دامغان  روزانه 2642
شيمي معدني 5 -  شيمي دانشگاه رازي كرمانشاه وزانهر 2643  
شيمي معدني 2 -  شيمي دانشگاه سمنان  روزانه 2644
شيمي معدني 2 -  شيمي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2645
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 شيمي ـ شيمي معدني - 2214 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم حصيليت

  شيمي معدني 3 - شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2646
شيمي معدني 3 -  شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2647
شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 2648
شيمي معدني 5 -  شيمي زتبري -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 2649
شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 2650
شيمي معدني 3 -  شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 2651

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
شيمي معدني 2 - شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  روزانه 2652

شيمي معدني 4 -  شيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2653
شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2654
شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه كاشان  روزانه 2655
شيمي معدني 3 -  شيمي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 2656
شيمي معدني 4 -  شيمي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2657
شيمي معدني 3 -  شيمي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2658
شيمي معدني 2 -  شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2659
شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه ياسوج  روزانه 2660
شيمي معدني 3 -  شيمي گاه شيمي و مهندسي شيمي ايرانپژوهش  روزانه 2661
شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 

پايه زنجان  روزانه 2662
شيمي معدني 1 -  شيمي دانشگاه اراك  نوبت دوم 2663
شيمي معدني 2 -  شيمي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 2664
شيمي معدني 2 -  شيمي تبريزدانشگاه   نوبت دوم 2665

شيمي معدني 1 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2666
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 انتهاي دفترچه

شيمي معدني 2 - شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 
تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 2667

شيمي معدني 1 -  شيمي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 2668
شيمي معدني 1 -  شيمي دانشگاه كاشان  نوبت دوم 2669
شيمي معدني 1 -  شيمي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2670
شيمي معدني 1 -  شيمي دانشگاه ياسوج  نوبت دوم 2671
شيمي معدني 1 -  شيمي ندسي شيمي ايرانپژوهشگاه شيمي و مه  نوبت دوم 2672
شيمي معدني 3 -  شيمي دانشگاه پيام نور استان خراسان 

مركز مشهد -رضوي   پيام نور 2673

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شيمي معدني 1 - شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 2674
شيمي معدني 2 -  شيمي تهران -يران دانشگاه علم و صنعت ا  پرديس خودگردان 2675

 شيمي كاربردي - 2215
شيمي كاربردي  1 -   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2676

شيمي كاربردي  3 -  دانشگاه تبريز  روزانه 2677
شيمي كاربردي  3 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  روزانه 2678

شيمي كاربردي  4 -  كرمانشاه دانشگاه رازي  روزانه 2679
شيمي كاربردي  2 -  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2680
شيمي كاربردي  7 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 2681

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
شيمي كاربردي  2 - نعتي مالك اشتر (محل دانشگاه ص

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  روزانه 2682

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
شيمي كاربردي  2 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 2683

شيمي كاربردي  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 2684
شيمي كاربردي  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2685

شيمي كاربردي  1 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  نوبت دوم 2686
شيمي كاربردي  2 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 2687
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 شيمي كاربردي - 2215 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 ام رشته تحصيلين نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
شيمي كاربردي  2 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 2688

ده متعهد به جذب در نيرو پذيرفته ش
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
شيمي كاربردي  2 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 2689

شيمي كاربردي  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
گردانپرديس خود 2690  

 شيمي ـ شيمي پليمر - 2216
شيمي پليمر 2 -   شيمي دانشگاه اصفهان  روزانه 2691

شيمي پليمر 1 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي دانشگاه تهران  روزانه 2692
شيمي پليمر 2 -  شيمي دانشگاه زنجان  روزانه 2693
شيمي پليمر 2 -  شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2694

شيمي پليمر 1 - محل تحصيل پرديس علوم شيمي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2695
شيمي پليمر 1 -  شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2696

 شيمي دارويي -شيمي  - 2217
شيمي دارويي 3 -   شيمي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2697

شيمي دارويي 2 -  شيمي تهران -د بهشتي دانشگاه شهي  نوبت دوم 2698
 فيتوشيمي - 2218

فيتوشيمي  3 -   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2699
فيتوشيمي  3 -  گرگان -دانشگاه گلستان   روزانه 2700
فيتوشيمي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2701

 هواشناسي - 2219
هواشناسي  4 -  محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك دانشگاه تهران  روزانه 2702

هواشناسي  2 -  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 2703
هواشناسي  1 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 2704

هواشناسي  1 -  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 2705
هواشناسي  1 -  عباسبندر  -دانشگاه هرمزگان   پرديس خودگردان 2706

 شناسي گياهي ـ فيزيولوژيزيست - 2220

شناسي گياهي ـ زيست  4 -  
فيزيولوژي دانشگاه اروميه  روزانه 2707

شناسي گياهي ـ زيست  1 - 
فيزيولوژي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2708

 - 2  
شناسي گياهي ـ زيست

فيزيولوژي دانشگاه تبريز زانهرو 2709  

شناسي گياهي ـ زيست  2 - 
فيزيولوژي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 2710

شناسي گياهي ـ زيست  1 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 2711

شناسي گياهي ـ زيست  2 - 
فيزيولوژي دانشگاه شهركرد  روزانه 2712

شناسي گياهي ـ زيست  2 - 
يزيولوژيف دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2713

 - 2  
شناسي گياهي ـ زيست

فيزيولوژي گرگان -دانشگاه گلستان   روزانه 2714

شناسي گياهي ـ زيست  1 - 
فيزيولوژي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2715

شناسي گياهي ـ زيست  2 - 
فيزيولوژي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2716

 - 1  
شناسي گياهي ـ زيست

فيزيولوژي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 2717
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 شناسي گياهي ـ فيزيولوژيزيست - 2220 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  ناسي گياهي ـ شزيست  1 -
فيزيولوژي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 2718

شناسي گياهي ـ زيست  2 - 
فيزيولوژي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2719

شناسي گياهي ـ زيست  4 - 
فيزيولوژي

 -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2720

 اهي ـ سيستماتيك و بوم شناسيشناسي گيزيست - 2221

شناسي گياهي ـ زيست  2 -  
سيستماتيك همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2721

شناسي گياهي ـ زيست  3 - محل تحصيل پرديس علوم
سيستماتيك دانشگاه تهران  روزانه 2722

 - 3  
شناسي گياهي ـ زيست

سيستماتيك
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

رج)تحصيل ك  روزانه 2723

شناسي گياهي ـ زيست  3 - 
سيستماتيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2724

شناسي گياهي ـ زيست  1 - 
سيستماتيك خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2725

شناسي گياهي ـ زيست  3 - 
شناسيبوم دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2726

شناسي گياهي ـ زيست  1 - محل تحصيل پرديس علوم
سيستماتيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 2727

 - 1  
شناسي گياهي ـ زيست

سيستماتيك
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 2728

شناسي گياهي ـ زيست  1 - 
سيستماتيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2729

شناسي گياهي ـ زيست  4 - 
ستماتيكسي

 -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2730

 شناسي گياهي ـ سلولي و تكوينيزيست - 2222

شناسي گياهي ـ زيست  1 -  
سلولي و تكويني دانشگاه تبريز  روزانه 2731

شناسي گياهي ـ زيست  1 - 
سلولي و تكويني دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2732

 شناسي جانوري ـ فيزيولوژيزيست - 2223

شناسي جانوري ـ زيست  2 -  شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 2733

شناسي جانوري ـ زيست  2 - 
فيزيولوژي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2734

 - 2  
شناسي جانوري ـ زيست

فيزيولوژي اردبيل -ردبيلي دانشگاه محقق ا  روزانه 2735

شناسي جانوري ـ زيست  2 - شرايط در انتهاي دفترچه
فيزيولوژي تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 2736

شناسي جانوري ـ زيست  1 - 
فيزيولوژي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2737

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ـ  شناسي جانوريزيست  1 -
فيزيولوژي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 2738

 شناسي جانوري ـ بيوسيستماتيكزيست - 2224

شناسي جانوري ـ زيست  2 -  محل تحصيل پرديس علوم
بيوسيستماتيك دانشگاه تهران  روزانه 2739

شناسي جانوري ـ زيست  3 - 
بيوسيستماتيك دانشگاه رازي كرمانشاه انهروز 2740  

شناسي جانوري ـ زيست  2 - 
بيوسيستماتيك دانشگاه شيراز  روزانه 2741
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 شناسي جانوري ـ بيوسيستماتيكزيست - 2224 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  جانوري ـ  شناسيزيست  3 -
بيوسيستماتيك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2742

شناسي جانوري ـ زيست  1 - محل تحصيل پرديس علوم
بيوسيستماتيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 2743

شناسي جانوري ـ زيست  1 - 
بيوسيستماتيك دانشگاه رازي كرمانشاه  پرديس خودگردان 2744

 لي و تكوينيشناسي جانوري ـ سلوزيست - 2225

شناسي جانوري ـ زيست  2 -  محل تحصيل پرديس علوم
سلولي و تكويني دانشگاه تهران  روزانه 2745

شناسي جانوري ـ زيست  3 - 
سلولي و تكويني

تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 2746

 - 3  
شناسي جانوري ـ زيست

سلولي و تكويني رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2747

با همكاري دانشگاه غيرانتفاعي علم و 
توضيحات در انتهاي دفترچه -فرهنگ  شناسي جانوري ـ زيست  1 -

سلولي و تكويني
-پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي 

تهران  روزانه 2748

شناسي جانوري ـ زيست  1 - محل تحصيل پرديس علوم
سلولي و تكويني دانشگاه تهران ومنوبت د 2749  

شناسي جانوري ـ زيست  1 - 
سلولي و تكويني

تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  نوبت دوم 2750

شناسي جانوري ـ زيست  2 - 
سلولي و تكويني رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 2751

با همكاري دانشگاه غيرانتفاعي علم و 
توضيحات در انتهاي دفترچه -فرهنگ  - 1  

اسي جانوري ـ شنزيست
سلولي و تكويني

-پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي 
تهران  نوبت دوم 2752

 شناسي سلولي و مولكوليزيست - 2226

شناسي سلولي و زيست  2 -  
مولكولي دانشگاه اصفهان  روزانه 2753

 - 2  
شناسي سلولي و زيست

مولكولي
دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي 

رمانو فّناوري پيشرفته ك  روزانه 2754

شناسي سلولي و زيست  3 - محل تحصيل پرديس علوم
مولكولي دانشگاه تهران  روزانه 2755

شناسي سلولي و زيست  3 - 
مولكولي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 2756

 - 3  
شناسي سلولي و زيست

مولكولي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2757

 شناسي سلولي وزيست  3 - 
مولكولي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2758

 - 1  
شناسي سلولي و زيست

مولكولي دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 2759

شناسي سلولي و زيست  1 - محل تحصيل پرديس علوم
مولكولي دانشگاه تهران  نوبت دوم 2760

 بيوشيمي - 2227
بيوشيمي  2 -   دانشگاه تبريز  روزانه 2761

بيوشيمي  6 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2762
محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 

 بيوفيزيك
بيوشيمي  4 - دانشگاه تهران  روزانه 2763

بيوشيمي  3 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 2764
بيوشيمي  3 -  دانشگاه شهركرد  روزانه 2765
بيوشيمي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد وزانهر 2766  
بيوشيمي  1 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2767
بيوشيمي  1 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2768

محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 
 بيوفيزيك

بيوشيمي  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 2769
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 بيوشيمي - 2227 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
ام دانشگاه يا مؤسسه محل ن

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  بيوشيمي  4 -  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
مركز اصفهان  پيام نور 2770

بيوشيمي  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2771

شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان بيوشيمي  2 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2772
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيوشيمي  1 - رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 2773

 ژنتيك مولكولي - 2228
ژنتيك مولكولي  3 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 2774

ژنتيك مولكولي  4 -  دانشگاه تبريز انهروز 2775  
ژنتيك مولكولي  5 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2776
ژنتيك مولكولي  2 -  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2777
ژنتيك مولكولي  3 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2778

محل تحصيل  -پژوهش محور 
 پژوهشكده زيست فناوري گياهي

ژنتيك مولكولي  7 - ملي مهندسي ژنتيك و پژوهشگاه 
زيست فّناوري  روزانه 2779

محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري 
 گياهي

ژنتيك مولكولي  4 - پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و 
زيست فّناوري  روزانه 2780

ژنتيك مولكولي  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 2781
ژنتيك مولكولي  3 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2782
ژنتيك مولكولي  1 -  رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 2783

محل تحصيل پژوهشكده زيست فناوري 
 گياهي

ژنتيك مولكولي  4 - پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و 
زيست فّناوري  نوبت دوم 2784

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژنتيك مولكولي  3 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 2785
 ميكروبيولوژي - 2229

ميكروبيولوژي  4 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 2786

ميكروبيولوژي  4 - فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 2787

ميكروبيولوژي  2 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  روزانه 2788
ميكروبيولوژي  2 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -نشگاه شاهد دا  روزانه 2789

ميكروبيولوژي  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2790
ميكروبيولوژي  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 2791

ميكروبيولوژي  1 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  نوبت دوم 2792
ميكروبيولوژي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2793

ميكروبيولوژي  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه غير انتفاعي شهيد اشرفي 
اصفهان -اصفهاني   غيرانتفاعي 2794

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ميكروبيولوژي  2 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 2795
 بيوفيزيك - 2230

بيوفيزيك  4 -   اه تربيت مدرسدانشگ  روزانه 2796
محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 

 بيوفيزيك
بيوفيزيك  6 - دانشگاه تهران  روزانه 2797

محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 
 بيوفيزيك

بيوفيزيك  4 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 2798

 زيست فنّاوري ميكروبي - 2231
زيست فناوري ميكروبي  3 -   اصفهان دانشگاه  روزانه 2799

زيست فناوري ميكروبي  4 - فقط زن  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 2800

زيست فناوري ميكروبي  2 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  روزانه 2801
زيست فناوري ميكروبي  1 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد  زانهرو 2802  

زيست فناوري ميكروبي  1 - پژوهش محور سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ايران  روزانه 2803

زيست فناوري  3 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  روزانه 2804
زيست فناوري ميكروبي  1 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  نوبت دوم 2805
زيست فناوري  1 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  نوبت دوم 2806
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  آمار – 2232

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

آمار  4 -   دانشگاه بيرجند  روزانه 2807
آمار  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 2808
آمار  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2809

آمار  2 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  روزانه 2810
آمار  4 -  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 2811
آمار  1 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2812
آمار  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2813
مارآ  7 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 2814
آمار  2 -  دانشگاه شيراز  روزانه 2815
آمار  1 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 2816
آمار  1 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 2817
آمار  3 -  دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 2818
آمار  6 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2819
آمار  3 -  بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2820
آمار  2 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2821
سنجيبيم  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2822
آمار  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2823

آمار  1 - محل تحصيل پرديس علوم دانشگاه تهران  نوبت دوم 2824
آمار  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2825
سنجيبيم  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2826
آمار  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 

مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2827

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آمار  1 - تهران -گاه شهيد بهشتي دانش  پرديس خودگردان 2828
 رياضي - 2233

  - 4 
زيربرنامه گراف و 

تركيبيات رياضي تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 2829

 - 3 
زيربرنامه گراف و 

تركيبيات رياضي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2830

 - 2 
زيربرنامه گراف و 

تركيبيات رياضي بابلسر -ه مازندران دانشگا  روزانه 2831
زيربرنامه آناليز عددي 4 -  رياضي دانشگاه اروميه  روزانه 2832
زيربرنامه آناليز عددي 2 -  رياضي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2833
آناليز 4 -  رياضي دانشگاه اروميه  روزانه 2834
آناليز 3 -  رياضي دانشگاه اصفهان  روزانه 2835
آناليز 4 -  رياضي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2836
آناليز 4 -  رياضي دانشگاه بيرجند  روزانه 2837
آناليز 3 -  رياضي  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 2838
آناليز 2 -  رياضي دانشگاه تبريز  روزانه 2839
آناليز 5 -  رياضي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2840

آناليز 1 - محل تحصيل پرديس علوم رياضي دانشگاه تهران  روزانه 2841
آناليز 3 -  رياضي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 2842
آناليز 2 -  رياضي بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 2843

محل تحصيل تهران موسسه تحقيقات 
 رياضي دكتر مصاحب

آناليز 3 - ياضير تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 2844
آناليز 4 -  رياضي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 2845
آناليز 4 -  رياضي دانشگاه زنجان  روزانه 2846
آناليز 2 -  رياضي دانشگاه سمنان  روزانه 2847
آناليز 4 -  رياضي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2848

آناليز 4 - در انتهاي دفترچه شرايط رياضي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 2849
آناليز 4 -  رياضي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2850
آناليز 4 -  رياضي تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 2851
آناليز 5 -  رياضي دانشگاه شيراز  روزانه 2852
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  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 رياضي - 2233 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  آناليز 1 - رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 2853
آناليز 2 -  رياضي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 2854
آناليز 1 -  رياضي انشگاه صنعتي خواجه نصير الدين د

تهران -طوسي   روزانه 2855
آناليز 4 -  رياضي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 2856
آناليز 8 -  رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 2857
آناليز 2 -  رياضي دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 2858
آناليز 4 -  رياضي ني بابلدانشگاه صنعتي نوشيروا  روزانه 2859
آناليز 4 -  رياضي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2860
آناليز 3 -  رياضي دانشگاه كاشان  روزانه 2861
آناليز 4 -  رياضي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 2862
آناليز 3 -  رياضي گرگان -دانشگاه گلستان   روزانه 2863
آناليز 1 -  رياضي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2864
آناليز 4 -  رياضي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2865
آناليز 4 -  رياضي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2866
آناليز 6 -  رياضي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2867
آناليز 1 -  رياضي دانشگاه مراغه  روزانه 2868
آناليز 5 -  رياضي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 2869
آناليز 3 -  رياضي بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 2870
آناليز 7 -  رياضي دانشگاه ياسوج  روزانه 2871
جبر 6 -  رياضي دانشگاه اصفهان  روزانه 2872

جبر 1 - فقط زن رياضي  -) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران
تهران  روزانه 2873

جبر 4 -  رياضي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2874
جبر 3 -  رياضي  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 2875
جبر 2 -  رياضي دانشگاه تبريز  روزانه 2876

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

جبر 1 - رياضي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران -  روزانه 2877

جبر 4 -  رياضي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2878
جبر 5 -  رياضي دانشگاه تفرش  روزانه 2879

جبر 2 - محل تحصيل پرديس علوم رياضي دانشگاه تهران  روزانه 2880
جبر 3 -  رياضي سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 2881
جبر 2 -  رياضي دانشگاه دامغان  روزانه 2882
جبر 4 -  رياضي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 2883
جبر 3 -  رياضي دانشگاه سمنان  روزانه 2884
جبر 1 -  رياضي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2885

جبر 2 - شرايط در انتهاي دفترچه رياضي تهران -د دانشگاه شاه  روزانه 2886
جبر 4 -  رياضي دانشگاه شهركرد  روزانه 2887
جبر 4 -  رياضي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2888
جبر 4 -  رياضي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2889
جبر 4 -  رياضي تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 2890
جبر 4 -  رياضي شگاه شيرازدان  روزانه 2891
جبر 2 -  رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 2892
جبر 4 -  رياضي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 2893
جبر 4 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين رياضي

تهران -طوسي   روزانه 2894
جبر 7 -  رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 2895
جبر 3 -  رياضي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2896
جبر 3 -  رياضي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2897
جبر 6 -  رياضي دانشگاه كاشان  روزانه 2898
جبر 3 -  رياضي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 2899
جبر 3 -  رياضي گرگان -دانشگاه گلستان   روزانه 2900
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  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 رياضي - 2233 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  جبر 3 - رياضي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2901
جبر 2 -  رياضي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2902
جبر 1 -  رياضي بابلسر -نشگاه مازندران دا  روزانه 2903
جبر 8 -  رياضي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2904
جبر 4 -  رياضي دانشگاه مالير  روزانه 2905
جبر 2 -  رياضي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 2906
جبر 3 -  رياضي بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 2907
رجب 3 -  رياضي دانشگاه ياسوج  روزانه 2908
جبر 6 -  رياضي دانشگاه يزد  روزانه 2909
جبر 2 -  رياضي دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 

پايه زنجان  روزانه 2910
توپولوژي -هندسه  1 -  رياضي دانشگاه بناب  روزانه 2911
توپولوژي -هندسه  4 -  رياضي دانشگاه بيرجند  روزانه 2912
توپولوژي -هندسه  2 -  رياضي  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 2913
توپولوژي -هندسه  2 -  رياضي دانشگاه تبريز  روزانه 2914
توپولوژي -هندسه  5 -  رياضي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2915

توپولوژي -هندسه  1 - محل تحصيل پرديس علوم رياضي ندانشگاه تهرا  روزانه 2916
توپولوژي -هندسه  3 -  رياضي دانشگاه زنجان  روزانه 2917
توپولوژي -هندسه  3 -  رياضي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2918

توپولوژي -هندسه  1 - شرايط در انتهاي دفترچه رياضي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 2919
توپولوژي -هندسه  3 -  يرياض دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2920
توپولوژي -هندسه  4 -  رياضي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 2921
توپولوژي -هندسه  2 -  رياضي تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 2922
توپولوژي -هندسه  1 -  رياضي دانشگاه شيراز  روزانه 2923
وژيتوپول -هندسه  2 -  رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 2924
توپولوژي -هندسه  2 -  رياضي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 2925
توپولوژي -هندسه  1 -  رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 2926
توپولوژي -هندسه  3 -  رياضي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2927
توپولوژي -هندسه  1 -  رياضي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2928
توپولوژي -هندسه  2 -  رياضي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 2929
توپولوژي -هندسه  3 -  رياضي بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 2930
توپولوژي -هندسه  3 -  رياضي پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 2931
كاربردي 2 -  رياضي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 2932
كاربردي 4 -  رياضي دانشگاه بيرجند  روزانه 2933
كاربردي 3 -  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره رياضي

قزوين -)   روزانه 2934
كاربردي 10 -  رياضي دانشگاه تبريز  روزانه 2935
كاربردي 3 -  ياضير دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي 

و فّناوري پيشرفته كرمان  روزانه 2936

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

كاربردي 1 - رياضي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران -  روزانه 2937

كاربردي 5 -  رياضي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 2938
كاربردي 2 - ل پرديس علوممحل تحصي رياضي دانشگاه تهران  روزانه 2939

كاربردي 2 -  رياضي بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 2940
محل تحصيل تهران موسسه تحقيقات 

 رياضي دكتر مصاحب
كاربردي 3 - رياضي تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 2941

كاربردي 6 -  رياضي اهدانشگاه رازي كرمانش  روزانه 2942
كاربردي 5 -  رياضي دانشگاه زنجان  روزانه 2943
كاربردي 4 -  رياضي دانشگاه سمنان  روزانه 2944
كاربردي 6 -  رياضي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 2945

كاربردي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه رياضي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 2946
كاربردي 2 -  رياضي دانشگاه شهركرد  روزانه 2947
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 رياضي - 2233 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  كاربردي 6 - رياضي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 2948
كاربردي 4 -  اضيري تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 2949
كاربردي 6 -  رياضي تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 2950
كاربردي 8 -  رياضي دانشگاه شيراز  روزانه 2951
كاربردي 7 -  رياضي دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 2952
كاربردي 10 -  رياضي تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 2953
كاربردي 3 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين رياضي

تهران -طوسي   روزانه 2954
كاربردي 11 -  رياضي تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 2955
كاربردي 10 -  رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 2956
كاربردي 5 -  رياضي دانشگاه صنعتي شيراز انهروز 2957  

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
كاربردي 2 - رياضي دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  روزانه 2958

كاربردي 3 -  رياضي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 2959
كاربردي 3 -  رياضي فردوسي مشهد دانشگاه  روزانه 2960

كاربردي 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه رياضي دانشگاه قم  روزانه 2961
كاربردي 6 -  رياضي دانشگاه كاشان  روزانه 2962
كاربردي 4 -  رياضي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 2963
كاربردي 7 -  رياضي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 2964
رديكارب 2 -  رياضي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 2965
كاربردي 7 -  رياضي بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 2966
كاربردي 5 -  رياضي دانشگاه مراغه  روزانه 2967
كاربردي 5 -  رياضي دانشگاه مالير  روزانه 2968
كاربردي 4 -  رياضي دانشگاه يزد  روزانه 2969
كاربردي 3 -  رياضي دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 

پايه زنجان  روزانه 2970

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

آموزش رياضي  2 - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران -  روزانه 2971

آموزش رياضي  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 2972
عدديزيربرنامه آناليز  1 -  رياضي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 2973
آناليز 1 -  رياضي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 2974
آناليز 1 -  رياضي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2975

محل تحصيل تهران موسسه تحقيقات 
 رياضي دكتر مصاحب

آناليز 1 - رياضي تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 2976
آناليز 1 -  رياضي دانشگاه سمنان  نوبت دوم 2977
آناليز 3 -  رياضي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 2978
آناليز 1 -  رياضي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2979
جبر 1 -  رياضي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2980
جبر 1 -  رياضي دانشگاه سمنان  نوبت دوم 2981
جبر 1 -  يرياض تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2982
جبر 2 -  رياضي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 2983
جبر 2 -  رياضي دانشگاه كاشان  نوبت دوم 2984
توپولوژي -هندسه  1 -  رياضي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2985
توپولوژي -هندسه  2 -  رياضي تهران -يران دانشگاه علم و صنعت ا  نوبت دوم 2986
كاربردي 6 -  رياضي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 2987
كاربردي 2 -  رياضي دانشگاه سمنان  نوبت دوم 2988
كاربردي 2 -  رياضي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 2989

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 ترچهانتهاي دف
كاربردي 2 - رياضي دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 2990

كاربردي 1 -  رياضي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 2991
كاربردي 2 -  رياضي بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 2992
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 رياضي - 2233 ادامه

  توضيحات
 ظرفيت پذيرش

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  آناليز 4 - رياضي دانشگاه پيام نور استان آذربايجان 
مركز تبريز -شرقي   پيام نور 2993

آناليز 3 -  رياضي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
تهران مركز تحصيالت تكميلي  پيام نور 2994

آناليز 4 -  رياضي  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مركز شيراز  پيام نور 2995

جبر 3 -  رياضي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2996

توپولوژي -هندسه  3 -  رياضي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
كميلي تهرانمركز تحصيالت ت  پيام نور 2997

كاربردي 3 -  رياضي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 2998

كاربردي 4 -  رياضي دانشگاه پيام نور استان خراسان 
مركز مشهد -رضوي   پيام نور 2999

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آناليز 1 - رياضي تربيت مدرس دانشگاه  پرديس خودگردان 3000
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه جبر 2 - رياضي دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3001
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه توپولوژي -هندسه  1 - رياضي دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3002
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كاربردي 5 - رياضي دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3003

محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

كاربردي 2 - رياضي دانشگاه قم  پرديس خودگردان 3004

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كاربردي 1 - رياضي بابلسر -دانشگاه مازندران  گردانپرديس خود 3005  

 فيزيك دريا - 2235
ديناميك 3 -   فيزيك دريا بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 3006

ديناميك 1 -  فيزيك دريا بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 3007
 شناسي دريازيست - 2236

جانوران دريايي 5 -   شناسي دريازيست
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

ابع طبيعي و تحصيل دانشكده من
علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 3008

جانوران دريايي 2 -  شناسي دريازيست تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3009

جانوران دريايي 4 -  شناسي دريازيست دانشگاه علوم و فنون دريايي 
خرمشهر

 روزانه 3010

جانوران دريايي 3 -  شناسي دريازيست رشت -ن دانشگاه گيال  روزانه 3011
جانوران دريايي 2 -  شناسي دريازيست بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 3012
جانوران دريايي 3 -  شناسي دريازيست بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 3013
شناسي دريابوم 3 -  شناسي دريازيست دانشگاه علوم و فنون دريايي 

خرمشهر  روزانه 3014
جانوران دريايي 2 -  شناسي دريازيست تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3015
جانوران دريايي 3 -  شناسي دريازيست بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 3016

 نانوفيزيك - 2237
نانو فوتونيك 2 -   نانوفيزيك دانشگاه تبريز  روزانه 3017

نانو فوتونيك 3 -  كنانوفيزي دانشگاه زنجان  روزانه 3018
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 انتهاي دفترچه

نانو فوتونيك 3 - نانوفيزيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 
تحصيل شاهين شهر اصفهان)

 روزانه 3019

نانو ساختارها 3 - فقط زن نانوفيزيك
 -خواهران)  دانشگاه الزهرا(س) (ويژه

تهران  روزانه 3020

نانو ساختارها 7 -  نانوفيزيك دانشگاه دامغان  روزانه 3021
نانو ساختارها 3 -  نانوفيزيك دانشگاه زنجان  روزانه 3022
نانو ساختارها 3 -  نانوفيزيك دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3023

محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو ختارهانانو سا 3 - نانوفيزيك تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3024
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 نانوفيزيك - 2237 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
نانو ساختارها 3 - نانوفيزيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  روزانه 3025

نانو ساختارها 5 -  نانوفيزيك دانشگاه كاشان  روزانه 3026
نانو فوتونيك 2 -  نانوفيزيك دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3027

ر نيرو پذيرفته شده متعهد به جذب د
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
نانو فوتونيك 3 - نانوفيزيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 3028

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
نانو ساختارها 3 - نانوفيزيك صنعتي مالك اشتر (محل  دانشگاه

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 3029

نانو ساختارها 2 -  نانوفيزيك دانشگاه كاشان  نوبت دوم 3030
 فيزيك - 2238

فيزيك  20 -   تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3031
 - 2 

ذرات بنيادي و نظريه 
هاميدان فيزيك دانشگاه اروميه  روزانه 3032

 - 3 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3033

 4 - محل تحصيل پرديس علوم
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3034

 - 2 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه سمنان  روزانه 3035

 - 2 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3036

 - 3 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3037

 - 3 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 3038

 - 3 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك نشگاه صنعتي اروميهدا  روزانه 3039

 - 3 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3040

 - 2 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3041

 - 5 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه صنعتي شاهرود نهروزا 3042  

 - 4 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3043

 - 2 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه كاشان  روزانه 3044

 - 2 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان
فيزيك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3045

 - 3 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان
فيزيك خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 3046

 - 2 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 3047

 - 6 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه يزد  روزانه 3048

 - 8 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان
فيزيك پژوهشگاه دانش هاي بنيادي زانهرو 3049  

اپتيك و ليزر 5 -  فيزيك دانشگاه اروميه  روزانه 3050
اپتيك و ليزر 7 -  فيزيك دانشگاه اصفهان  روزانه 3051
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 فيزيك - 2238 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

اپتيك و ليزر 1 - زنفقط  فيزيك  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 3052

اپتيك و ليزر 2 -  فيزيك دانشگاه تبريز  روزانه 3053
اپتيك و ليزر 2 -  فيزيك دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي 

و فّناوري پيشرفته كرمان  روزانه 3054
اپتيك و ليزر 5 -  فيزيك يت مدرسدانشگاه ترب  روزانه 3055

اپتيك و ليزر 2 - محل تحصيل پرديس علوم فيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3056
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

اپتيك و ليزر 4 - فيزيك  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
تهران  روزانه 3057

پتيك و ليزرا 9 -  فيزيك دانشگاه زنجان  روزانه 3058
اپتيك و ليزر 4 -  فيزيك دانشگاه سمنان  روزانه 3059
اپتيك و ليزر 2 -  فيزيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3060
اپتيك و ليزر 4 -  فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3061
اپتيك و ليزر 3 -  فيزيك يد چمران اهوازدانشگاه شه  روزانه 3062
اپتيك و ليزر 4 -  فيزيك تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 3063
اپتيك و ليزر 2 -  فيزيك دانشگاه شيراز  روزانه 3064
اپتيك و ليزر 4 -  فيزيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3065
اپتيك و ليزر 2 -  فيزيك تهران -و صنعت ايران دانشگاه علم   روزانه 3066
اپتيك و ليزر 3 -  فيزيك دانشگاه كاشان  روزانه 3067
اپتيك و ليزر 3 -  فيزيك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3068
اپتيك و ليزر 2 -  فيزيك خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 3069
اپتيك و ليزر 8 -  فيزيك دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 3070
اپتيك و ليزر 5 -  فيزيك دانشگاه يزد  روزانه 3071
اپتيك و ليزر 7 -  فيزيك دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 

پايه زنجان  روزانه 3072
فيزيك پالسما 3 -  فيزيك دانشگاه بيرجند  روزانه 3073
فيزيك پالسما 2 -  فيزيك دانشگاه تبريز  روزانه 3074
فيزيك پالسما 2 - س علوممحل تحصيل پردي فيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3075

فيزيك پالسما 2 -  فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3076
فيزيك پالسما 1 -  فيزيك تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 3077
فيزيك پالسما 3 -  فيزيك تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3078
فيزيك پالسما 5 -  فيزيك دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3079
فيزيك پالسما 1 -  فيزيك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3080
فيزيك پالسما 2 -  فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 3081
فيزيك پالسما 3 -  فيزيك دانشگاه يزد  روزانه 3082
 - 1 

فيزيك آماري و 
اي پيچيدههسامانه فيزيك دانشگاه اراك  روزانه 3083

 - 2 
فيزيك آماري و 

هاي پيچيدهسامانه فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3084

 - 4 
فيزيك آماري و 

هاي پيچيدهسامانه فيزيك دانشگاه شيراز  روزانه 3085

 - 4 
فيزيك آماري و 

هاي پيچيدهسامانه فيزيك سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 3086

 - 7 
فيزيك آماري و 

هاي پيچيدهسامانه فيزيك اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 3087
فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك دانشگاه اراك  روزانه 3088
فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك دانشگاه اروميه  روزانه 3089
فيزيك ماده چگال 5 -  فيزيك دانشگاه اصفهان  روزانه 3090

فيزيك ماده چگال 3 - فقط زن فيزيك  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 3091

فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين  روزانه 3092
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 فيزيك - 2238 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
ام دانشگاه يا مؤسسه محل ن

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  فيزيك ماده چگال 3 - فيزيك دانشگاه تبريز  روزانه 3093
ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 

 در وزارت آموزش و پرورش
فيزيك ماده چگال 2 - فيزيك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

تهران -  روزانه 3094
فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3095

فيزيك ماده چگال 7 - محل تحصيل پرديس علوم فيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3096
فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك دانشگاه دامغان  روزانه 3097
فيزيك ماده چگال 5 -  فيزيك دانشگاه زنجان  روزانه 3098
ده چگالفيزيك ما 2 -  فيزيك دانشگاه سمنان  روزانه 3099
فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك دانشگاه شهركرد  روزانه 3100
فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3101
فيزيك ماده چگال 4 -  فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3102
فيزيك ماده چگال 7 -  فيزيك انشگاه شهيد چمران اهوازد  روزانه 3103
فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 3104
فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك دانشگاه شيراز  روزانه 3105
فيزيك ماده چگال 4 -  فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3106
فيزيك ماده چگال 4 -  فيزيك تهران -انشگاه صنعتي اميركبير د  روزانه 3107
فيزيك ماده چگال 1 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين فيزيك

تهران -طوسي   روزانه 3108
فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3109
فيزيك ماده چگال 4 -  فيزيك دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3110
فيزيك ماده چگال 8 -  فيزيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3111
فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3112

فيزيك ماده چگال 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه فيزيك دانشگاه قم  روزانه 3113
فيزيك ماده چگال 4 -  فيزيك دانشگاه كاشان انهروز 3114  
فيزيك ماده چگال 4 -  فيزيك سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 3115
فيزيك ماده چگال 8 -  فيزيك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3116
فيزيك ماده چگال 4 -  فيزيك خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 3117
فيزيك ماده چگال 6 -  فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران  انهروز 3118  
فيزيك ماده چگال 4 -  فيزيك دانشگاه مالير  روزانه 3119
فيزيك ماده چگال 2 -  فيزيك دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 3120
فيزيك ماده چگال 12 -  فيزيك دانشگاه ياسوج  روزانه 3121
فيزيك ماده چگال 4 -  فيزيك دانشگاه يزد  روزانه 3122
فيزيك ماده چگال 2 -  يزيكف پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 3123
فيزيك ماده چگال 7 -  فيزيك دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 

پايه زنجان  روزانه 3124
گرانش و كيهان شناسي 2 -  فيزيك همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 3125
گرانش و كيهان شناسي 2 -  فيزيك دانشگاه تبريز  روزانه 3126

گرانش و كيهان شناسي 3 - حصيل پرديس علوممحل ت فيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3127
گرانش و كيهان شناسي 2 -  فيزيك دانشگاه سمنان  روزانه 3128
گرانش و كيهان شناسي 1 -  فيزيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3129
گرانش و كيهان شناسي 5 -  فيزيك نتهرا -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3130
گرانش و كيهان شناسي 2 -  فيزيك تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 3131
گرانش و كيهان شناسي 1 -  فيزيك دانشگاه شيراز  روزانه 3132
گرانش و كيهان شناسي 3 -  فيزيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3133
گرانش و كيهان شناسي 1 -  يكفيز پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 3134

نجوم و اخترفيزيك 1 - فقط زن فيزيك  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 3135

نجوم و اخترفيزيك 4 -  فيزيك دانشگاه بيرجند  روزانه 3136
نجوم و اخترفيزيك 3 -  فيزيك دانشگاه زنجان  روزانه 3137
فيزيكنجوم و اختر 1 -  فيزيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3138
نجوم و اخترفيزيك 3 -  فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3139
نجوم و اخترفيزيك 4 -  فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 3140
نجوم و اخترفيزيك 6 -  فيزيك پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 3141
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  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 فيزيك - 2238 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  نجوم و اخترفيزيك 3 - فيزيك دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 
پايه زنجان  روزانه 3142

ايفيزيك هسته 3 -  فيزيك دانشگاه اراك انهروز 3143  
ايفيزيك هسته 1 -  فيزيك دانشگاه اروميه  روزانه 3144
ايفيزيك هسته 3 -  فيزيك دانشگاه بيرجند  روزانه 3145
ايفيزيك هسته 2 -  فيزيك دانشگاه تبريز  روزانه 3146

ايفيزيك هسته 2 - محل تحصيل پرديس علوم فيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3147
جذب در نيرو پذيرفته شده متعهد به 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

ايفيزيك هسته 4 - فيزيك  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
تهران  روزانه 3148

ايفيزيك هسته 4 -  فيزيك سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 3149
ايفيزيك هسته 2 -  فيزيك دانشگاه دامغان هروزان 3150  
ايفيزيك هسته 2 -  فيزيك زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 3151
ايفيزيك هسته 1 -  فيزيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3152
ايفيزيك هسته 1 -  فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3153
ايفيزيك هسته 3 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين فيزيك

تهران -سي طو  روزانه 3154
ايفيزيك هسته 2 -  فيزيك تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3155
ايفيزيك هسته 6 -  فيزيك دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3156
ايفيزيك هسته 3 -  فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3157
ايفيزيك هسته 2 -  فيزيك دانشگاه كاشان  روزانه 3158
ايفيزيك هسته 3 -  فيزيك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3159
ايفيزيك هسته 6 -  فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 3160
ايفيزيك هسته 3 -  فيزيك اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 3161
ايفيزيك هسته 3 -  فيزيك دانشگاه يزد  روزانه 3162
پالسماپزشكي  2 - نمحل تحصيل تهرا تهران -دانشگاه خوارزمي   روزانه 3163

 - 1 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3164

 2 - محل تحصيل پرديس علوم
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3165

 - 2 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك انشگاه سمناند  نوبت دوم 3166

 - 1 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3167

 - 1 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 3168

 - 1 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك دانشگاه كاشان  نوبت دوم 3169

 - 1 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 3170
اپتيك و ليزر 1 -  فيزيك دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3171
اپتيك و ليزر 2 -  فيزيك دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 3172
اپتيك و ليزر 1 -  فيزيك دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3173

اپتيك و ليزر 1 - علوممحل تحصيل پرديس  فيزيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3174
اپتيك و ليزر 1 -  فيزيك دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3175
اپتيك و ليزر 2 -  فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3176
فيزيك پالسما 1 -  فيزيك دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3177

زيك پالسمافي 1 - محل تحصيل پرديس علوم فيزيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3178
فيزيك پالسما 1 -  فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3179
 - 1 

فيزيك آماري و 
هاي پيچيدهسامانه فيزيك دانشگاه اراك  نوبت دوم 3180

 - 2 
فيزيك آماري و 

هاي پيچيدهسامانه فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3181
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  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 فيزيك - 2238 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  فيزيك ماده چگال 1 - فيزيك دانشگاه اراك  نوبت دوم 3182
فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3183
فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 3184
فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  نوبت دوم 3185
فيزيك ماده چگال 2 -  فيزيك دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3186

فيزيك ماده چگال 2 - محل تحصيل پرديس علوم فيزيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3187
فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3188
فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3189
فيزيك ماده چگال 2 -  فيزيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 3190
فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك نشگاه فردوسي مشهددا  نوبت دوم 3191
فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 3192
گرانش و كيهان شناسي 1 -  فيزيك دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3193

گرانش و كيهان شناسي 1 - محل تحصيل پرديس علوم فيزيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3194
هان شناسيگرانش و كي 1 -  فيزيك دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3195
گرانش و كيهان شناسي 2 -  فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3196
گرانش و كيهان شناسي 2 -  فيزيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 3197
نجوم و اخترفيزيك 1 -  فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 3198
ايفيزيك هسته 1 -  فيزيك دانشگاه اراك  نوبت دوم 3199
ايفيزيك هسته 1 -  فيزيك دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3200

ايفيزيك هسته 1 - محل تحصيل پرديس علوم فيزيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3201
ايفيزيك هسته 1 -  فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 3202
ايتهفيزيك هس 1 -  فيزيك دانشگاه كاشان  نوبت دوم 3203
ايفيزيك هسته 1 -  فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران   نوبت دوم 3204
پالسماپزشكي  1 - محل تحصيل تهران تهران -دانشگاه خوارزمي   نوبت دوم 3205
 - 1 

ذرات بنيادي و نظريه 
هاميدان فيزيك  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

حصيالت تكميلي تهرانمركز ت  پيام نور 3206

 - 4 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك  -دانشگاه پيام نور استان فارس 
مركز شيراز  پيام نور 3207

فيزيك ماده چگال 3 -  فيزيك  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 3208

نجوم و اخترفيزيك 1 -  كفيزي  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 3209

ايفيزيك هسته 4 -  فيزيك  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
تهران شرق  پيام نور 3210

ايفيزيك هسته 4 -  فيزيك دانشگاه پيام نور استان خراسان 
مركز مشهد -رضوي   پيام نور 3211

ترفيزيكنجوم و اخ 4 -  فيزيك مشهد -دانشگاه غير انتفاعي خيام   غيرانتفاعي 3212

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 1 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 3213

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 2 
ذرات بنيادي و نظريه 

هاميدان فيزيك رشت -انشگاه گيالن د  پرديس خودگردان 3214

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اپتيك و ليزر 3 - فيزيك دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3215
اپتيك و ليزر 2 -  فيزيك تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   پرديس خودگردان 3216
اپتيك و ليزر 1 -  فيزيك تهران -نعت ايران دانشگاه علم و ص  پرديس خودگردان 3217
اپتيك و ليزر 1 -  فيزيك دانشگاه كاشان  پرديس خودگردان 3218

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اپتيك و ليزر 2 - فيزيك رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 3219
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيك پالسما 1 - فيزيك رشت -اه گيالن دانشگ  پرديس خودگردان 3220
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيك ماده چگال 1 - فيزيك دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 3221
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيك ماده چگال 3 - فيزيك دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3222

نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا فيزيك ماده چگال 1 - فيزيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 3223
فيزيك ماده چگال 1 -  فيزيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3224

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيك ماده چگال 7 - فيزيك رشت -دانشگاه گيالن  دانپرديس خودگر 3225  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيك ماده چگال 1 - فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 3226
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ايفيزيك هسته 3 - فيزيك رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 3227
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ايفيزيك هسته 2 - فيزيك بابلسر -دانشگاه مازندران   پرديس خودگردان 3228
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  فوتونيك – 2239

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

فوتونيك  2 -   دانشگاه بناب  روزانه 3229
فوتونيك  3 -  تبريز دانشگاه  روزانه 3230
فوتونيك  7 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3231
فوتونيك  5 -  دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3232

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
فوتونيك  3 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

صفهان)تحصيل شاهين شهر ا  روزانه 3233

فوتونيك  3 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 3234
مهندسي پالسما  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3235
فوتونيك  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3236
فوتونيك  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3237

ر نيرو پذيرفته شده متعهد به جذب د
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
فوتونيك  3 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 3238

مهندسي پالسما  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3239
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فوتونيك  2 - تهران -ي دانشگاه شهيد بهشت  پرديس خودگردان 3240

 شناسيژئوفيزيك ـ لرزه - 2240
لرزه شناسي 3 -  محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3241
لرزه شناسي 1 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3242

 زلزله شناسي -ژئوفيزيك  - 2241
زلزله شناسي 3 -  وسسه ژيوفيزيكمحل تحصيل م ژئوفيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3243

زلزله شناسي 4 -  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ژئوفيزيك
و مهندسي زلزله  روزانه 3244

زلزله شناسي 2 -  ژئوفيزيك دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 
پايه زنجان  روزانه 3245

زلزله شناسي 2 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3246
 ژئوالكتريك و الكترومغناطيس -ژئوفيزيك  - 2242

 3 -  محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك
ژئوالكتريك و 
الكترومغناطيس ژئوفيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3247

 1 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك
ژئوالكتريك و 
الكترومغناطيس ژئوفيزيك انشگاه تهراند  نوبت دوم 3248

  سنجيژئوفيزيك ـ گراني - 2243
سنجيگراني 3 -  محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك ژئوفيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3249

سنجيگراني 1 -  ژئوفيزيك دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 
پايه زنجان  روزانه 3250

سنجيگراني 1 - محل تحصيل موسسه ژيوفيزيك يكژئوفيز دانشگاه تهران  نوبت دوم 3251
 نانوشيمي - 2244

نانوشيمي نظري 8 -   نانوشيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3252
نانوپليمر 3 -  نانوشيمي دانشگاه تبريز  روزانه 3253
نانوپليمر 3 -  نانوشيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3254

نانومواد معدني 1 - محل تحصيل پرديس علوم نانوشيمي دانشگاه تهران  روزانه 3255
نانومواد معدني 3 -  نانوشيمي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 3256

محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو نانومواد معدني 3 - نانوشيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3257
نانومواد معدني 3 -  نانوشيمي تهران -نشگاه علم و صنعت ايران دا  روزانه 3258
نانومواد معدني 5 -  نانوشيمي دانشگاه كاشان  روزانه 3259
نانومواد معدني 4 -  نانوشيمي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 3260

نانوسوپرا مولكول 1 - محل تحصيل پرديس علوم نانوشيمي دانشگاه تهران  روزانه 3261
را مولكولنانوسوپ 1 -  نانوشيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3262
نانوپليمر 2 -  نانوشيمي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3263
نانومواد معدني 1 -  نانوشيمي دانشگاه كاشان  نوبت دوم 3264
نانوسوپرا مولكول 1 -  نانوشيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3265
نانومواد معدني 2 -  نانوشيمي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3266
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  ريززيست فنّاوري - 2245

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 6  
ريززيست فنّاوري(نانو 

يوتكنولوژي)ب
دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3267

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
 نوين

- 4  
ريززيست فنّاوري(نانو 

بيوتكنولوژي)
دانشگاه تهران  روزانه 3268

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

- 4  
 ريززيست فنّاوري(نانو

بيوتكنولوژي)
 -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  روزانه 3269

 - 6  
ريززيست فنّاوري(نانو 

بيوتكنولوژي)
دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 3270

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
  2 -  نوين

ريززيست فنّاوري(نانو 
بيوتكنولوژي)

دانشگاه تهران  نوبت دوم 3271

 ماتيكبيوانفور - 2246

محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 
بيوانفورماتيك  3 -  بيوفيزيك دانشگاه تهران  روزانه 3272

بيوانفورماتيك  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3273
محل تحصيل مركز تحقيقات بيوشيمي و 

 بيوفيزيك
بيوانفورماتيك  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 3274

ورماتيكبيوانف  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3275
 علوم كامپيوتر - 2247

 3 -  محل تحصيل پرديس علوم
محاسبات نرم و هوش 

مصنوعي
علوم كامپيوتر دانشگاه تهران  روزانه 3276

 - 2 
محاسبات نرم و هوش 

مصنوعي
علوم كامپيوتر دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3277

 - 2 
نرم و هوش  محاسبات
مصنوعي

علوم كامپيوتر تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3278

 - 5 
محاسبات نرم و هوش 

مصنوعي
علوم كامپيوتر تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3279

هانظريه سيستم 2 -  علوم كامپيوتر دانشگاه تبريز  روزانه 3280
نظريه محاسبه 3 -  علوم كامپيوتر شگاه يزددان  روزانه 3281
محاسبات علمي 2 -  علوم كامپيوتر دانشگاه دامغان  روزانه 3282
محاسبات علمي 1 -  علوم كامپيوتر پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 3283

 1 - محل تحصيل پرديس علوم
محاسبات نرم و هوش 

مصنوعي علوم كامپيوتر دانشگاه تهران  نوبت دوم 3284

 - 1 
ت نرم و هوش محاسبا
مصنوعي علوم كامپيوتر تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3285

هانظريه سيستم 1 -  علوم كامپيوتر دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3286
نظريه محاسبه 1 -  علوم كامپيوتر دانشگاه يزد  نوبت دوم 3287
محاسبات علمي 1 -  علوم كامپيوتر دانشگاه دامغان منوبت دو 3288  

 - 1 
محاسبات نرم و هوش 

مصنوعي
علوم كامپيوتر دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 3289

 علوم شناختي - 2248

  - 2  
علوم شناختي ـ 

سازي شناختيمدل
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3290

 - 4  
علوم شناختي ـ زبان 

شناسي
دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3291

 - 1  
علوم شناختي ـ زبان 

شناسي
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3292
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 علوم شناختي - 2248 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

 - 3  
علوم شناختي ـ زبان 

شناسي
وسي مشهددانشگاه فرد  روزانه 3293

مغز و شناخت 2 -  علوم شناختي ـ علوم 
اعصاب شناختي

دانشگاه تبريز  روزانه 3294

اين رشته در دانشكده علوم و فناوري 
 بين رشته اي برگزار مي شود.

مغز و شناخت 4 -
علوم شناختي ـ علوم 

اعصاب شناختي
دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3295

  مغز و شناخت 4 -
علوم شناختي ـ علوم 

اعصاب شناختي
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3296

مغز و شناخت 2 - 
علوم شناختي ـ علوم 

اعصاب شناختي پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 3297

رايانش و هوش مصنوعي 2 - 
علوم شناختي ـ علوم 

اعصاب شناختي پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 3298

شناسي شناختيروان 2 - 
علوم شناختي ـ 

شناسيروان تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3299

شناسي شناختيروان 4 -  علوم شناختي ـ 
شناسيروان

دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3300

 - 1  
علوم شناختي ـ 

سازي شناختيمدل
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3301

 - 1  
م شناختي ـ زبان علو

شناسي
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3302

مغز و شناخت 1 - 
علوم شناختي ـ علوم 

اعصاب شناختي
دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3303

اين رشته در دانشكده علوم و فناوري 
 بين رشته اي برگزار مي شود.

مغز و شناخت 2 -
علوم شناختي ـ علوم 

اعصاب شناختي
اه تربيت مدرسدانشگ  نوبت دوم 3304

مغز و شناخت 2 - 
علوم شناختي ـ علوم 

اعصاب شناختي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3305

شناسي شناختيروان 1 - 
علوم شناختي ـ 

شناسيروان تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3306

شناسي شناختيروان 1 - 
علوم شناختي ـ 

اسيشنروان دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 3307

 - 6  
علوم شناختي ـ 

سازي شناختيمدل
موسسه غير انتفاعي علوم شناختي 

تهران -
 غيرانتفاعي 3308

 - 2  
علوم شناختي ـ زبان 

شناسي
موسسه غير انتفاعي علوم شناختي 

تهران -
 غيرانتفاعي 3309

مغز و شناخت 5 -  علوم شناختي ـ علوم 
ب شناختياعصا

موسسه غير انتفاعي علوم شناختي 
تهران -

 غيرانتفاعي 3310

رايانش و هوش مصنوعي 5 - 
علوم شناختي ـ علوم 

اعصاب شناختي
موسسه غير انتفاعي علوم شناختي 

تهران -
 غيرانتفاعي 3311

شناسي شناختيروان 7 - 
علوم شناختي ـ 

شناسيروان
موسسه غير انتفاعي علوم شناختي 

تهران -
 غيرانتفاعي 3312

شناخت اجتماعي 5 - 
علوم شناختي ـ 

شناسيروان
موسسه غير انتفاعي علوم شناختي 

تهران -  غيرانتفاعي 3313
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  هاي گروه آزمايشي فني و مهندسيكدرشته محل -3جدول شماره 
 مهندسي برق ـ الكترونيك - 2301

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 تحصيلي نام رشته نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

الكترونيك 5 -   مهندسي برق دانشگاه اروميه  روزانه 3314
الكترونيك 3 -  مهندسي برق دانشگاه اصفهان  روزانه 3315
الكترونيك 6 -  مهندسي برق دانشگاه بيرجند  روزانه 3316
الكترونيك 6 -  هندسي برقم دانشگاه تبريز  روزانه 3317

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

الكترونيك 3 - مهندسي برق دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران -  روزانه 3318

الكترونيك 5 -  مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3319
الكترونيك 12 - فنيمحل تحصيل پرديس دانشكده هاي  مهندسي برق دانشگاه تهران  روزانه 3320

الكترونيك 5 -  مهندسي برق سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 3321
الكترونيك 3 -  مهندسي برق دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 3322
الكترونيك 5 -  مهندسي برق دانشگاه زنجان  روزانه 3323
الكترونيك 5 -  هندسي برقم دانشگاه سمنان  روزانه 3324
الكترونيك 2 -  مهندسي برق زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 3325

الكترونيك 9 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 3326
الكترونيك 3 -  مهندسي برق دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3327
الكترونيك 4 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3328
الكترونيك 9 -  مهندسي برق دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 3329
الكترونيك 3 -  مهندسي برق دانشگاه شيراز  روزانه 3330
الكترونيك 5 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3331
يكالكترون 8 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3332
الكترونيك 2 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي برق

تهران -طوسي   روزانه 3333
الكترونيك 5 -  مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3334
الكترونيك 9 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3335
الكترونيك 9 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3336
الكترونيك 3 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3337

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
الكترونيك 4 - مهندسي برق انشگاه صنعتي مالك اشترد  روزانه 3338

الكترونيك 5 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3339
الكترونيك 8 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3340
الكترونيك 1 -  مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3341
الكترونيك 6 -  برق مهندسي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 3342
الكترونيك 7 -  مهندسي برق رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3343
الكترونيك 5 -  مهندسي برق خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 3344

الكترونيك 2 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  مهندسي برق پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3345
شده متعهد به جذب در نيرو  پذيرفته

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

جنگ الكترونيك 1 - مهندسي برق  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
تهران  روزانه 3346

الكترونيك 2 -  مهندسي برق دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3347
الكترونيك 1 -  مهندسي برق دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 3348
الكترونيك 1 -  مهندسي برق دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 3349
الكترونيك 3 -  مهندسي برق دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3350

الكترونيك 4 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي برق دانشگاه تهران  نوبت دوم 3351
الكترونيك 1 -  مهندسي برق دانشگاه سمنان وبت دومن 3352  

الكترونيك 2 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3353

الكترونيك 1 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي برق
تهران -طوسي 

 نوبت دوم 3354

الكترونيك 2 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 3355
الكترونيك 1 -  مهندسي برق ه صنعتي شيرازدانشگا  نوبت دوم 3356
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 مهندسي برق ـ الكترونيك - 2301 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -دفترچه  انتهاي
الكترونيك 4 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 3357

الكترونيك 4 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3358
الكترونيك 5 -  مهندسي برق مشهد -دانشگاه غير انتفاعي سجاد   غيرانتفاعي 3359

ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ الكترونيك 3 - مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3360
الكترونيك 3 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران -دانشگاه شاهد   پرديس خودگردان 3361

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الكترونيك 1 - مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 3362
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه الكترونيك 4 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  پرديس خودگردان 3363

 مهندسي برق ـ مخابرات - 2302
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
  فقط مرد -انتهاي دفترچه 

ونيكجنگ الكتر 6 - مهندسي برق  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
تهران  روزانه 3364

مخابرات سيستم 3 -  مهندسي برق دانشگاه اروميه  روزانه 3365
مخابرات سيستم 4 -  مهندسي برق دانشگاه اصفهان  روزانه 3366
مخابرات سيستم 4 -  مهندسي برق دانشگاه بيرجند  روزانه 3367
ممخابرات سيست 1 -  مهندسي برق  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 3368
مخابرات سيستم 4 -  مهندسي برق دانشگاه تبريز  روزانه 3369
مخابرات سيستم 7 -  مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3370

مخابرات سيستم 6 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي برق ه تهراندانشگا  روزانه 3371
مخابرات سيستم 3 -  مهندسي برق دانشگاه سمنان  روزانه 3372
مخابرات سيستم 5 -  مهندسي برق زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 3373

مخابرات سيستم 9 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 3374
يستممخابرات س 4 -  مهندسي برق دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3375
مخابرات سيستم 4 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3376
مخابرات سيستم 7 -  مهندسي برق دانشگاه شيراز  روزانه 3377
مخابرات سيستم 8 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3378
ت سيستممخابرا 6 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3379
مخابرات سيستم 3 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي برق

تهران -طوسي   روزانه 3380
مخابرات سيستم 6 -  مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3381
مخابرات سيستم 10 -  مهندسي برق تهران -اه صنعتي شريف دانشگ  روزانه 3382
مخابرات سيستم 7 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3383

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
مخابرات سيستم 4 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 3384

مخابرات سيستم 3 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3385
مخابرات سيستم 5 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3386
مخابرات سيستم 3 -  مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3387
مخابرات سيستم 10 -  مهندسي برق دانشگاه يزد  روزانه 3388
مخابرات ميدان و موج 3 -  مهندسي برق دانشگاه اروميه  روزانه 3389
مخابرات ميدان و موج 2 -  مهندسي برق  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 3390
مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق دانشگاه تبريز  روزانه 3391
جمخابرات ميدان و مو 4 -  مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3392

مخابرات ميدان و موج 5 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي برق دانشگاه تهران  روزانه 3393
مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 3394
مخابرات ميدان و موج 2 -  مهندسي برق ناندانشگاه سم  روزانه 3395
مخابرات ميدان و موج 2 -  مهندسي برق زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 3396

مخابرات ميدان و موج 7 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 3397
مخابرات ميدان و موج 2 -  مهندسي برق دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3398
مخابرات ميدان و موج 4 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3399
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 مهندسي برق ـ مخابرات - 2302 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  ميدان و موج مخابرات 6 - مهندسي برق دانشگاه شيراز  روزانه 3400
مخابرات ميدان و موج 3 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3401
مخابرات ميدان و موج 6 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3402
مخابرات ميدان و موج 6 -  مهندسي برق نصير الدين  دانشگاه صنعتي خواجه

تهران -طوسي   روزانه 3403
مخابرات ميدان و موج 6 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3404
مخابرات ميدان و موج 4 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3405

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -چه انتهاي دفتر
مخابرات ميدان و موج 3 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 3406

مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3407
مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3408
مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3409
مخابرات ميدان و موج 5 -  مهندسي برق دانشگاه يزد  روزانه 3410

مخابرات ميدان و موج 1 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  مهندسي برق پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3411
محل تحصيل دانشكده فناوري هاي 

 نوين
فناوري ماهواره 4 - مهندسي هوا فضا تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3412

مخابرات سيستم 2 -  مهندسي برق دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3413
مخابرات سيستم 1 -  مهندسي برق دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 3414
مخابرات سيستم 3 -  مهندسي برق دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3415
مخابرات سيستم 1 -  مهندسي برق دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3416

مخابرات سيستم 1 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 3417
مخابرات سيستم 2 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3418

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -مسلح مي باشد.  هاي

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
مخابرات سيستم 4 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 3419

مخابرات سيستم 4 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3420
مخابرات سيستم 1 -  مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 3421
مخابرات ميدان و موج 2 -  مهندسي برق دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3422
مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3423
مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3424

مخابرات ميدان و موج 1 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 3425
مخابرات ميدان و موج 2 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3426
مخابرات ميدان و موج 2 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 3427
مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق شيراز دانشگاه صنعتي  نوبت دوم 3428

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
مخابرات ميدان و موج 3 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 3429

مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق انتهر -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3430
مخابرات سيستم 5 -  مهندسي برق مشهد -دانشگاه غير انتفاعي سجاد   غيرانتفاعي 3431
مخابرات سيستم 3 -  مهندسي برق دانشگاه اروميه  پرديس خودگردان 3432
مخابرات سيستم 1 -  مهندسي برق دانشگاه اصفهان  پرديس خودگردان 3433

نشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دا مخابرات سيستم 6 - مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3434
مخابرات سيستم 3 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  پرديس خودگردان 3435
مخابرات ميدان و موج 3 -  مهندسي برق دانشگاه اروميه  پرديس خودگردان 3436

گاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش مخابرات ميدان و موج 1 - مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3437
مخابرات ميدان و موج 1 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  پرديس خودگردان 3438

 مهندسي برق ـ قدرت - 2304
قدرت 5 -   مهندسي برق دانشگاه اروميه  روزانه 3439

قدرت 5 -  برقمهندسي  دانشگاه اصفهان  روزانه 3440
قدرت 4 -  مهندسي برق همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 3441
قدرت 4 -  مهندسي برق دانشگاه بيرجند  روزانه 3442
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 مهندسي برق ـ قدرت - 2304 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  قدرت 2 - مهندسي برق  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين  روزانه 3443

قدرت 8 -  مهندسي برق دانشگاه تبريز  روزانه 3444
قدرت 3 -  مهندسي برق دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي 

و فّناوري پيشرفته كرمان  روزانه 3445

ه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل ويژ
 در وزارت آموزش و پرورش

قدرت 3 - مهندسي برق دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران -  روزانه 3446

قدرت 3 -  مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3447
قدرت 6 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي برق دانشگاه تهران  روزانه 3448

قدرت 4 -  مهندسي برق دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 3449
قدرت 5 -  مهندسي برق دانشگاه زنجان  روزانه 3450
قدرت 7 -  مهندسي برق دانشگاه سمنان  روزانه 3451
قدرت 3 -  مهندسي برق زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 3452

قدرت 11 - شرايط در انتهاي دفترچه هندسي برقم تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 3453
قدرت 6 -  مهندسي برق دانشگاه شهركرد  روزانه 3454
قدرت 5 -  مهندسي برق دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3455

محل تحصيل پرديس فني و مهندسي 
 شهيد عباسپور

قدرت 11 - مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3456
قدرت 7 -  مهندسي برق دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 3457
قدرت 13 -  مهندسي برق تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 3458
قدرت 6 -  مهندسي برق دانشگاه شيراز  روزانه 3459
قدرت 3 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3460
قدرت 12 -  مهندسي برق تهران -نشگاه صنعتي اميركبير دا  روزانه 3461
قدرت 2 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي برق

تهران -طوسي   روزانه 3462
قدرت 5 -  مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3463
قدرت 9 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3464
قدرت 5 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3465
قدرت 5 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3466
قدرت 5 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3467
قدرت 12 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3468
قدرت 5 -  مهندسي برق ردوسي مشهددانشگاه ف  روزانه 3469
قدرت 7 -  مهندسي برق دانشگاه كاشان  روزانه 3470
قدرت 12 -  مهندسي برق سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 3471
قدرت 7 -  مهندسي برق رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3472
قدرت 6 -  مهندسي برق خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 3473
قدرت 8 -  هندسي برقم اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 3474
قدرت 2 -  مهندسي برق دانشگاه يزد  روزانه 3475
قدرت 2 -  مهندسي برق دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3476
قدرت 1 -  مهندسي برق دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 3477
قدرت 1 -  مهندسي برق  -) دانشگاه بين المللي امام خميني (ره 

قزوين  نوبت دوم 3478
قدرت 6 -  مهندسي برق دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3479

قدرت 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي برق دانشگاه تهران  نوبت دوم 3480
قدرت 2 -  مهندسي برق دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3481

قدرت 4 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي برق تهران -شاهد  دانشگاه  نوبت دوم 3482
محل تحصيل پرديس فني و مهندسي 

 شهيد عباسپور
قدرت 6 - مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3483

قدرت 5 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 3484
قدرت 7 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  منوبت دو 3485  
قدرت 1 -  مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 3486
قدرت 2 -  مهندسي برق دانشگاه كاشان  نوبت دوم 3487

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه قدرت 2 - مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3488
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 مهندسي برق ـ قدرت - 2304 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

سالنيم  نام رشته تحصيلي نام گرايش 
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه قدرت 2 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  پرديس خودگردان 3489
قدرت 2 -  مهندسي برق دانشگاه كاشان نپرديس خودگردا 3490  
قدرت 1 -  مهندسي برق دانشگاه يزد  پرديس خودگردان 3491

 مهندسي برق ـ كنترل - 2305
كنترل 4 -   مهندسي برق دانشگاه اصفهان  روزانه 3492

كنترل 2 -  مهندسي برق همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 3493
كنترل 4 -  مهندسي برق دانشگاه بيرجند  روزانه 3494
كنترل 2 -  مهندسي برق  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 3495
كنترل 3 -  مهندسي برق دانشگاه تبريز  روزانه 3496
كنترل 3 -  مهندسي برق دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3497
كنترل 2 -  مهندسي برق دانشگاه تفرش  روزانه 3498

نترلك 5 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي برق دانشگاه تهران  روزانه 3499
كنترل 4 -  مهندسي برق دانشگاه زنجان  روزانه 3500
كنترل 2 -  مهندسي برق دانشگاه سمنان  روزانه 3501
كنترل 2 -  مهندسي برق زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 3502
كنترل 2 -  مهندسي برق ندانشگاه شهيد باهنر كرما  روزانه 3503

محل تحصيل پرديس فني و مهندسي 
 شهيد عباسپور

كنترل 5 - مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3504
كنترل 5 -  مهندسي برق دانشگاه شيراز  روزانه 3505
كنترل 3 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3506
كنترل 7 -  مهندسي برق تهران -تي اميركبير دانشگاه صنع  روزانه 3507
كنترل 6 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي برق

تهران -طوسي   روزانه 3508
كنترل 2 -  مهندسي برق تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3509
كنترل 6 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3510
كنترل 4 -  مهندسي برق تهران -گاه صنعتي شريف دانش  روزانه 3511
كنترل 6 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3512

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
كنترل 4 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 3513

كنترل 4 -  ندسي برقمه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3514
كنترل 8 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3515
كنترل 5 -  مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3516
كنترل 2 -  مهندسي برق دانشگاه كاشان  روزانه 3517

كنترل 1 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  مهندسي برق پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3518
محل تحصيل دانشكده مهندسي راه 

 آهن
مهندسي كنترل و عاليم   3 -

آهنراه تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3519
كنترل 1 -  مهندسي برق دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 3520
كنترل 1 -  مهندسي برق دانشگاه بيرجند ت دومنوب 3521  

كنترل 1 -  مهندسي برق  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين  نوبت دوم 3522

كنترل 1 -  مهندسي برق دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3523
كنترل 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي برق دانشگاه تهران  نوبت دوم 3524

كنترل 1 -  مهندسي برق دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3525
محل تحصيل پرديس فني و مهندسي 

 شهيد عباسپور
كنترل 3 - مهندسي برق تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3526

كنترل 1 -  مهندسي برق تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 3527
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 محل تحصيل تهران -ي دفترچه انتها

كنترل 4 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 3528

كنترل 2 -  مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 3529
كنترل 1 -  مهندسي برق دانشگاه كاشان  نوبت دوم 3530
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 مهندسي برق ـ كنترل - 2305 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي م گرايشنا نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

محل تحصيل دانشكده مهندسي راه 
 آهن

مهندسي كنترل و عاليم   1 -
آهنراه تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3531

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كنترل 2 - سي برقمهند دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3532
كنترل 2 -  مهندسي برق دانشگاه صنعتي شاهرود  پرديس خودگردان 3533

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه كنترل 2 - مهندسي برق دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  پرديس خودگردان 3534
 - 1  

مهندسي كنترل و عاليم 
آهنراه تهران -ه علم و صنعت ايران دانشگا  پرديس خودگردان 3535

 مهندسي عمران ـ سازه - 2307
سازه 5 -   مهندسي عمران دانشگاه اروميه  روزانه 3536

سازه 6 -  مهندسي عمران دانشگاه اصفهان  روزانه 3537
سازه 2 -  مهندسي عمران  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 3538
سازه 3 -  مهندسي عمران دانشگاه تبريز  روزانه 3539

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

سازه 3 - مهندسي عمران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران -  روزانه 3540

سازه 3 -  مهندسي عمران دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3541
سازه 7 - كده هاي فنيمحل تحصيل پرديس دانش مهندسي عمران دانشگاه تهران  روزانه 3542

سازه 4 -  مهندسي عمران تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 3543

سازه 3 -  مهندسي عمران دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 3544
سازه 7 -  مهندسي عمران دانشگاه زنجان  روزانه 3545
سازه 5 -  هندسي عمرانم دانشگاه سمنان  روزانه 3546
سازه 3 -  مهندسي عمران زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 3547
سازه 8 -  مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3548
سازه 4 -  مهندسي عمران دانشگاه شيراز  روزانه 3549
سازه 10 -  مهندسي عمران تي اصفهاندانشگاه صنع  روزانه 3550
سازه 7 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3551
سازه 3 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران

تهران -طوسي   روزانه 3552
سازه 6 -  مهندسي عمران تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3553
سازه 4 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3554
سازه 9 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3555
سازه 1 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3556
سازه 5 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3557
سازه 4 -  مهندسي عمران نشگاه فردوسي مشهددا  روزانه 3558

سازه 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي عمران دانشگاه قم  روزانه 3559
سازه 3 -  مهندسي عمران سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 3560
سازه 5 -  مهندسي عمران رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3561
سازه 6 -  مهندسي عمران بابلسر -ن دانشگاه مازندرا  روزانه 3562
سازه 8 -  مهندسي عمران اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 3563
سازه 1 -  مهندسي عمران دانشگاه مالير  روزانه 3564
سازه 3 -  مهندسي عمران بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 3565
سازه 6 -  مهندسي عمران دانشگاه يزد  روزانه 3566

تحصيل دانشكده مهندسي راه محل 
 آهن

هاي ريليخط و سازه 6 - آهنمهندسي راه تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3567
سازه 2 -  مهندسي عمران دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3568
سازه 2 -  مهندسي عمران دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 3569
سازه 2 -  مهندسي عمران دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3570

سازه 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي عمران دانشگاه تهران  نوبت دوم 3571
سازه 1 -  مهندسي عمران تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 3572
سازه 2 -  مهندسي عمران دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3573
سازه 2 -  مهندسي عمران اه صنعتي اصفهاندانشگ  نوبت دوم 3574
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 مهندسي عمران ـ سازه - 2307 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  سازه 1 - مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 3575
سازه 1 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3576
سازه 1 -  مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 3577
سازه 1 -  مهندسي عمران رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 3578
سازه 1 -  مهندسي عمران بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 3579

شكده مهندسي راه محل تحصيل دان
 آهن

هاي ريليخط و سازه 1 - آهنمهندسي راه تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3580

سازه 7 -  مهندسي عمران دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ 
تهران -  غيرانتفاعي 3581

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه 5 - مهندسي عمران دانشگاه اروميه  پرديس خودگردان 3582
سازه 4 -  مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 3583
سازه 4 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شاهرود  پرديس خودگردان 3584

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه 1 - مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل انپرديس خودگرد 3585  
سازه 1 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3586

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه سازه 5 - مهندسي عمران رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 3587
هاي ريليخط و سازه 1 -  آهنمهندسي راه تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  ديس خودگردانپر 3588  

 مهندسي عمران ـ زلزله - 2308
زلزله 3 -   مهندسي عمران دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3589

زلزله 2 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي عمران دانشگاه تهران  روزانه 3590
زلزله 2 -  مهندسي عمران دانشگاه سمنان  روزانه 3591
زلزله 3 -  مهندسي عمران تهران -انشگاه شهيد بهشتي د  روزانه 3592
زلزله 2 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3593
زلزله 5 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران

تهران -طوسي   روزانه 3594
زلزله 3 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3595
زلزله 3 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3596
زلزله 3 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3597
زلزله 2 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3598
زلزله 7 -  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي مهندسي عمران

زلهو مهندسي زل  روزانه 3599
زلزله 1 -  مهندسي عمران دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3600
زلزله 1 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3601
زلزله 1 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3602

 مهندسي عمران ـ ژئوتكنيك - 2309
يكژئوتكن 3 -   مهندسي عمران دانشگاه اروميه  روزانه 3603

ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين  روزانه 3604

ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران دانشگاه تبريز  روزانه 3605
ژئوتكنيك 3 -  مهندسي عمران دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3606
ژئوتكنيك 3 - دانشكده هاي فني محل تحصيل پرديس مهندسي عمران دانشگاه تهران  روزانه 3607
ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  روزانه 3608
ژئوتكنيك 3 -  مهندسي عمران دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 3609
ژئوتكنيك 3 -  مهندسي عمران دانشگاه زنجان  روزانه 3610
ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران دانشگاه سمنان  روزانه 3611
ژئوتكنيك 3 -  مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3612
ژئوتكنيك 4 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3613
ژئوتكنيك 6 -  مهندسي عمران دانشگاه شيراز  روزانه 3614
ئوتكنيكژ 4 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3615
ژئوتكنيك 7 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3616

ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

تهران -طوسي 
 روزانه 3617
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 مهندسي عمران ـ ژئوتكنيك - 2309 ادامه

  توضيحات
رفيت پذيرش ظ

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3618
ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3619
ژئوتكنيك 3 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3620
ژئوتكنيك 4 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3621
ژئوتكنيك 3 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3622
ژئوتكنيك 6 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3623
ژئوتكنيك 3 -  مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3624

ژئوتكنيك 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي عمران دانشگاه قم  روزانه 3625
ژئوتكنيك 4 -  مهندسي عمران رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3626
ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران دانشگاه يزد  روزانه 3627
نيكژئوتك 2 -  مهندسي عمران دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3628
ژئوتكنيك 1 -  مهندسي عمران  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  نوبت دوم 3629
ژئوتكنيك 1 -  مهندسي عمران دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3630
ژئوتكنيك 1 -  مهندسي عمران تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 3631
ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3632
ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3633
ژئوتكنيك 2 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران

تهران -طوسي   نوبت دوم 3634
ژئوتكنيك 1 -  مهندسي عمران شگاه فردوسي مشهددان  نوبت دوم 3635
ژئوتكنيك 3 -  مهندسي عمران دانشگاه رازي كرمانشاه  پرديس خودگردان 3636
ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 3637

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ژئوتكنيك 3 - مهندسي عمران دانشگاه شيراز يس خودگردانپرد 3638  
ژئوتكنيك 2 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شاهرود  پرديس خودگردان 3639
ژئوتكنيك 4 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3640

 هاي هيدروليكيمهندسي عمران ـ مهندسي آب و سازه - 2310

  - 2 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي سي عمرانمهند دانشگاه اروميه  روزانه 3641

 - 2 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه تبريز  روزانه 3642

 2 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه تهران  روزانه 3643

 - 2 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 3644

 - 5 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه زنجان  روزانه 3645

 - 2 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه سمنان  روزانه 3646

 - 1 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران شهيد باهنر كرمان دانشگاه  روزانه 3647

 - 3 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3648

 - 3 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران
تهران -طوسي   روزانه 3649

 - 1 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3650

 - 1 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3651

 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه قم  روزانه 3652

 - 2 
هاي آب و سازه مهندسي

هيدروليكي مهندسي عمران اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 3653
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 هاي هيدروليكيمهندسي عمران ـ مهندسي آب و سازه - 2310 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 1 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3654

 - 1 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3655

 - 1 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3656

 - 1 
هاي و سازه مهندسي آب
هيدروليكي مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 3657

 - 1 
هاي مهندسي آب و سازه

هيدروليكي مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3658

 مهندسي عمران ـ راه و ترابري - 2311

راه و ترابري 2 -   مهندسي عمران  -ه بين المللي امام خميني (ره ) دانشگا
قزوين  روزانه 3659

راه و ترابري 3 -  مهندسي عمران دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3660
راه و ترابري 3 -  مهندسي عمران دانشگاه زنجان  روزانه 3661
راه و ترابري 2 -  مهندسي عمران دانشگاه سمنان  روزانه 3662
راه و ترابري 4 -  مرانمهندسي ع تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3663
راه و ترابري 2 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران

تهران -طوسي   روزانه 3664
راه و ترابري 2 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3665
راه و ترابري 1 -  مهندسي عمران رانته -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3666
راه و ترابري 2 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3667
راه و ترابري 1 -  مهندسي عمران دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3668
راه و ترابري 2 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران

تهران -طوسي   نوبت دوم 3669

يراه و ترابر 4 -  مهندسي عمران  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
تهران شمال  پيام نور 3670

 هاي درياييمهندسي عمران ـ مهندسي سواحل، بنادر و سازه - 2312

  - 2 
مهندسي سواحل، بنادر و 

هاي درياييسازه مهندسي عمران دانشگاه تبريز  روزانه 3671

 - 3 
مهندسي سواحل، بنادر و 

يهاي دريايسازه مهندسي عمران دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3672

 2 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
مهندسي سواحل، بنادر و 

هاي درياييسازه مهندسي عمران دانشگاه تهران  روزانه 3673

 - 1 
مهندسي سواحل، بنادر و 

هاي درياييسازه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران
هرانت -طوسي   روزانه 3674

 - 3 
مهندسي سواحل، بنادر و 

هاي درياييسازه مهندسي عمران تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3675

 - 2 
مهندسي سواحل، بنادر و 

هاي درياييسازه مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3676

 - 2 
مهندسي سواحل، بنادر و 

هاي درياييسازه هندسي عمرانم تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3677

 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه
مهندسي سواحل، بنادر و 

هاي درياييسازه مهندسي عمران دانشگاه قم  روزانه 3678

 - 1 
مهندسي سواحل، بنادر و 

هاي درياييسازه مهندسي عمران دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3679

 - 1 
سي سواحل، بنادر و مهند
هاي درياييسازه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران

تهران -طوسي   نوبت دوم 3680

 - 1 
مهندسي سواحل، بنادر و 

هاي درياييسازه مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3681

 مهندسي عمران ـ مهندسي و مديريت منابع آب - 2313
مهندسي و مديريت منابع آب 2 -   مهندسي عمران دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3682
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 مهندسي عمران ـ مهندسي و مديريت منابع آب - 2313 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  يلتحص
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

مهندسي و مديريت منابع آب 2 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي عمران دانشگاه تهران  روزانه 3683
مهندسي و مديريت منابع آب 2 -  مهندسي عمران دانشگاه سمنان  روزانه 3684
مهندسي و مديريت منابع آب 3 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3685
مهندسي و مديريت منابع آب 4 -  مهندسي عمران دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 3686
مهندسي و مديريت منابع آب 2 -  مهندسي عمران دانشگاه شيراز  روزانه 3687
مهندسي و مديريت منابع آب 2 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3688
مهندسي و مديريت منابع آب 3 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3689
مهندسي و مديريت منابع آب 2 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران

تهران -طوسي   روزانه 3690
مهندسي و مديريت منابع آب 2 -  مهندسي عمران شاهروددانشگاه صنعتي   روزانه 3691
مهندسي و مديريت منابع آب 4 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3692
مهندسي و مديريت منابع آب 1 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3693
مهندسي و مديريت منابع آب 2 -  مهندسي عمران دانشگاه يزد نهروزا 3694  

مهندسي و مديريت منابع آب 1 -  مهندسي عمران دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3695
مهندسي و مديريت منابع آب 1 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3696
مهندسي و مديريت منابع آب 1 -  مهندسي عمران دانشگاه يزد  نوبت دوم 3697

 و نقل مهندسي عمران ـ حمل - 2314

حمل و نقل 2 -   مهندسي عمران
 -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين
 روزانه 3698

حمل و نقل 3 -  مهندسي عمران دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3699
حمل و نقل 3 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي عمران دانشگاه تهران  روزانه 3700

حمل و نقل 1 -  دسي عمرانمهن تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3701
حمل و نقل 1 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3702
حمل و نقل 6 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3703
حمل و نقل 4 -  مهندسي عمران آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال   غيرانتفاعي 3704
حمل و نقل 2 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3705

 مهندسي عمران ـ مهندسي و مديريت ساخت - 2315

 2 -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
مهندسي و مديريت 

ساخت مهندسي عمران دانشگاه تهران  روزانه 3706

 - 3 
يت مهندسي و مدير

ساخت مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3707

 - 3 
مهندسي و مديريت 

ساخت
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي عمران

تهران -طوسي 
 روزانه 3708

 - 1 
مهندسي و مديريت 

ساخت
مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3709

 - 4 
يريت مهندسي و مد

ساخت
مهندسي عمران تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3710

 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني
مهندسي و مديريت 

ساخت
مهندسي عمران دانشگاه تهران  نوبت دوم 3711

 مهندسي عمران ـ مهندسي محيط زيست - 2316
مهندسي محيط زيست 3 -   مهندسي عمران مدرسدانشگاه تربيت   روزانه 3712

مهندسي محيط زيست 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي عمران دانشگاه تهران  روزانه 3713
مهندسي محيط زيست 2 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3714

مهندسي محيط زيست 1 -  مهندسي عمران
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

تهران -طوسي   روزانه 3715

مهندسي محيط زيست 3 -  مهندسي عمران تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3716
مهندسي محيط زيست 4 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3717
مهندسي محيط زيست 3 -  مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل گردانپرديس خود 3718  
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  برداري ـ ژئودزيمهندسي نقشه - 2317

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

ژئودزي 3 -   برداريمهندسي نقشه دانشگاه اصفهان  روزانه 3719
ژئودزي 2 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني برداريمهندسي نقشه دانشگاه تهران  روزانه 3720

ژئودزي 2 -  برداريمهندسي نقشه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 
تهران -طوسي   روزانه 3721

ژئودزي 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني برداريمهندسي نقشه دانشگاه تهران  نوبت دوم 3722
ژئودزي 1 -  برداريقشهمهندسي ن دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

تهران -طوسي   نوبت دوم 3723

 برداري ـ فتوگرامتريمهندسي نقشه - 2318
فتوگرامتري 2 -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني برداريمهندسي نقشه دانشگاه تهران  روزانه 3724

فتوگرامتري 1 -  برداريمهندسي نقشه نصير الدين  دانشگاه صنعتي خواجه
تهران -طوسي   روزانه 3725

فتوگرامتري 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني برداريمهندسي نقشه دانشگاه تهران  نوبت دوم 3726
 برداري ـ سنجش از دورمهندسي نقشه - 2319

سنجش از دور 3 -   برداريمهندسي نقشه دانشگاه اصفهان  روزانه 3727
سنجش از دور 2 - شكده هاي فنيمحل تحصيل پرديس دان برداريمهندسي نقشه دانشگاه تهران  روزانه 3728

سنجش از دور 5 -  برداريمهندسي نقشه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 
تهران -طوسي   روزانه 3729

سنجش از دور 1 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  برداريمهندسي نقشه پژوهشگاه هوافضا انهروز 3730  

سنجش از دور 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني برداريمهندسي نقشه دانشگاه تهران  نوبت دوم 3731
سنجش از دور 1 -  برداريمهندسي نقشه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

تهران -طوسي   نوبت دوم 3732

 برداري ـ سيستم اطالعات مكانيمهندسي نقشه - 2320
سيستم اطالعات مكاني 2 -  ديس دانشكده هاي فنيمحل تحصيل پر برداريمهندسي نقشه دانشگاه تهران  روزانه 3733

سيستم اطالعات مكاني 6 -  برداريمهندسي نقشه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 
تهران -طوسي   روزانه 3734

سيستم اطالعات مكاني 1 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  برداريمهندسي نقشه پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3735
سيستم اطالعات مكاني 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني برداريمهندسي نقشه دانشگاه تهران  نوبت دوم 3736

 مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد - 2321
ساخت و توليد 3 -   مهندسي مكانيك دانشگاه اراك  روزانه 3737

ساخت و توليد 3 -  سي مكانيكمهند دانشگاه اروميه  روزانه 3738
ساخت و توليد 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه بيرجند  روزانه 3739
ساخت و توليد 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز  روزانه 3740

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

ساخت و توليد 2 - مهندسي مكانيك يت دبير شهيد رجايي دانشگاه ترب
تهران -  روزانه 3741

ساخت و توليد 6 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3742
ساخت و توليد 3 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي مكانيك دانشگاه تهران  روزانه 3743

ساخت و توليد 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه زنجان  روزانه 3744
ساخت و توليد 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان  روزانه 3745
ساخت و توليد 7 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اراك  روزانه 3746
ساخت و توليد 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3747
ساخت و توليد 11 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  وزانهر 3748  

محل تحصيل پژوهشكده فناوري هاي نو ساخت و توليد 1 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3749
ساخت و توليد 3 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي مكانيك

تهران -طوسي   روزانه 3750

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
ساخت و توليد 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 3751

ساخت و توليد 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3752
ساخت و توليد 4 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  زانهرو 3753  
ساخت و توليد 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3754
ساخت و توليد 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه كاشان  روزانه 3755
ساخت و توليد 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اراك  نوبت دوم 3756
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 مهندسي مكانيك ـ ساخت و توليد - 2321 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

النيمس  نام رشته تحصيلي نام گرايش 
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  ساخت و توليد 1 - مهندسي مكانيك دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3757
ساخت و توليد 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 3758
ساخت و توليد 2 -  مهندسي مكانيك انشگاه تبريزد  نوبت دوم 3759

ساخت و توليد 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي مكانيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3760
ساخت و توليد 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3761
ساخت و توليد 3 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  منوبت دو 3762  

ساخت و توليد 1 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي مكانيك
تهران -طوسي   نوبت دوم 3763

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
ساخت و توليد 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 3764

ساخت و توليد 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه كاشان  نوبت دوم 3765
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ساخت و توليد 3 - مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3766
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ساخت و توليد 2 - مهندسي مكانيك ابلدانشگاه صنعتي نوشيرواني ب  پرديس خودگردان 3767

 مهندسي مكانيك ـ طراحي كاربردي - 2322
طراحي كاربردي 3 -   مهندسي مكانيك دانشگاه اروميه  روزانه 3768

طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اصفهان  روزانه 3769
طراحي كاربردي 10 -  مهندسي مكانيك همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 3770
طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه بيرجند  روزانه 3771
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز  روزانه 3772

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

طراحي كاربردي 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران - وزانهر 3773  

طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3774
طراحي كاربردي 5 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي مكانيك دانشگاه تهران  روزانه 3775
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

حي كاربرديطرا 7 - مهندسي مكانيك  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
تهران  روزانه 3776

طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 3777
طراحي كاربردي 4 -  مهندسي مكانيك بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 3778
طراحي كاربردي 3 -  مهندسي مكانيك انشگاه رازي كرمانشاهد  روزانه 3779
طراحي كاربردي 6 -  مهندسي مكانيك دانشگاه زنجان  روزانه 3780
طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان  روزانه 3781
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 3782
طراحي كاربردي 3 -  ندسي مكانيكمه دانشگاه شهركرد  روزانه 3783
طراحي كاربردي 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3784
طراحي كاربردي 8 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3785
طراحي كاربردي 7 -  مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 3786

طراحي كاربردي 1 - ژوهش محورپ مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 3787
طراحي كاربردي 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز  روزانه 3788
طراحي كاربردي 7 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اراك  روزانه 3789
طراحي كاربردي 6 -  مهندسي مكانيك اندانشگاه صنعتي اصفه  روزانه 3790
طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3791

محل تحصيل پژوهشكده فناوري هاي نو طراحي كاربردي 1 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3792
طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك صير الدين دانشگاه صنعتي خواجه ن

تهران -طوسي   روزانه 3793
طراحي كاربردي 3 -  مهندسي مكانيك تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3794
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3795
طراحي كاربردي 7 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3796
احي كاربرديطر 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3797

طراحي كاربردي 5 - توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي قم  روزانه 3798
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 

يطراحي كاربرد 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 3799
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  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 مهندسي مكانيك ـ طراحي كاربردي - 2322 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  طراحي كاربردي 2 - مهندسي مكانيك گاه صنعتي نوشيرواني بابلدانش  روزانه 3800
طراحي كاربردي 8 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3801
طراحي كاربردي 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3802
طراحي كاربردي 10 -  مهندسي مكانيك دانشگاه كاشان  روزانه 3803
اربرديطراحي ك 6 -  مهندسي مكانيك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3804
طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك بابلسر -دانشگاه مازندران   روزانه 3805
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه ياسوج  روزانه 3806
طراحي كاربردي 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه يزد  روزانه 3807
اي ريليهماشين 2 -  آهنمهندسي راه تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3808
سازه و بدنه خودرو 5 -  مهندسي خودرو تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3809
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 3810
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك همدان -وعلي سينا دانشگاه ب  نوبت دوم 3811
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 3812
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3813

طراحي كاربردي 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي مكانيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3814
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3815
طراحي كاربردي 3 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3816
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 3817
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير  نوبت دوم 3818
طراحي كاربردي 1 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي مكانيك

تهران -طوسي   نوبت دوم 3819

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
طراحي كاربردي 2 - مهندسي مكانيك مالك اشتردانشگاه صنعتي   نوبت دوم 3820

طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3821
طراحي كاربردي 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه كاشان  نوبت دوم 3822
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 3823
هاي ريليماشين 1 -  آهنمهندسي راه تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3824
سازه و بدنه خودرو 2 -  مهندسي خودرو تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3825

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3826
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل  طراحي كاربردي 1 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 3827

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  پرديس خودگردان 3828
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي 6 - مهندسي مكانيك رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 3829

هاي ريليماشين 1 -  آهنمهندسي راه تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3830
 مهندسي مكانيك ـ ديناميك، كنترل و ارتعاشات - 2323

طراحي كاربردي 4 -   مهندسي مكانيك ميهدانشگاه ارو  روزانه 3831
طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اصفهان  روزانه 3832
طراحي كاربردي 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز  روزانه 3833

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

طراحي كاربردي 1 - مهندسي مكانيك  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
تهران -  روزانه 3834

طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3835
طراحي كاربردي 4 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي مكانيك دانشگاه تهران  روزانه 3836
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

طراحي كاربردي 1 - مهندسي مكانيك  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 
تهران  روزانه 3837

طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 3838
طراحي كاربردي 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان  روزانه 3839
طراحي كاربردي 3 -  كمهندسي مكاني دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3840

طراحي كاربردي 1 - پژوهش محور مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 3841
طراحي كاربردي 6 -  مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 3842
طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز  روزانه 3843
طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3844
طراحي كاربردي 7 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3845
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 مهندسي مكانيك ـ ديناميك، كنترل و ارتعاشات - 2323 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
گاه يا مؤسسه محل نام دانش

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

محل تحصيل پژوهشكده فناوري هاي نو طراحي كاربردي 2 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3846
محل تحصيل پژوهشكده فناوري هاي 

 مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي 1 - مهندسي مكانيك تهران -نعتي اميركبير دانشگاه ص  روزانه 3847

طراحي كاربردي 7 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي مكانيك
تهران -طوسي   روزانه 3848

طراحي كاربردي 5 -  مهندسي مكانيك تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3849
طراحي كاربردي 7 -  مهندسي مكانيك نتهرا -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3850
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3851
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3852
طراحي كاربردي 10 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3853
طراحي كاربردي 3 -  هندسي مكانيكم دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3854
طراحي كاربردي 6 -  مهندسي مكانيك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3855
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه ياسوج  روزانه 3856
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه يزد  روزانه 3857
ماشين هاي ريلي 3 -  راه آهن مهندسي تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3858
 - 5 

طراحي سيستم هاي 
ديناميكي خودرو مهندسي خودرو تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3859

طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 3860
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك ريزدانشگاه تب  نوبت دوم 3861

طراحي كاربردي 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي مكانيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3862
طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3863
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 3864
ربرديطراحي كا 1 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي مكانيك

تهران -طوسي   نوبت دوم 3865
طراحي كاربردي 2 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3866
 - 1 

طراحي سيستم هاي 
ديناميكي خودرو مهندسي خودرو تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3867

طراحي كاربردي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اصفهان  پرديس خودگردان 3868
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3869
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي كاربردي 5 - مهندسي مكانيك رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 3870

 مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي - 2324
تبديل انرژي 6 -   مهندسي مكانيك دانشگاه اروميه  روزانه 3871

تبديل انرژي 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اصفهان  روزانه 3872
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 3873
ديل انرژيتب 8 -  مهندسي مكانيك دانشگاه بيرجند  روزانه 3874
تبديل انرژي 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز  روزانه 3875

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران -  روزانه 3876

يل انرژيتبد 6 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3877
تبديل انرژي 7 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي مكانيك دانشگاه تهران  روزانه 3878

تبديل انرژي 5 -  مهندسي مكانيك سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 3879
تبديل انرژي 4 -  مهندسي مكانيك رازي كرمانشاه دانشگاه  روزانه 3880
تبديل انرژي 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه زنجان  روزانه 3881
تبديل انرژي 8 -  مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان  روزانه 3882
تبديل انرژي 3 -  مهندسي مكانيك زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 3883
تبديل انرژي 5 -  مهندسي مكانيك نشگاه شهركرددا  روزانه 3884
تبديل انرژي 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 3885
تبديل انرژي 4 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3886
تبديل انرژي 6 -  مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 3887

انرژيتبديل  2 - پژوهش محور مهندسي مكانيك دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 3888
تبديل انرژي 7 -  مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز  روزانه 3889
تبديل انرژي 4 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اروميه  روزانه 3890
تبديل انرژي 6 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 3891
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 مهندسي مكانيك ـ تبديل انرژي - 2324 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  تبديل انرژي 7 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3892
تبديل انرژي 1 - محل تحصيل پژوهشكده انرژي مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3893

تبديل انرژي 7 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي مكانيك
تهران -طوسي   روزانه 3894

تبديل انرژي 3 -  مهندسي مكانيك تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 3895
تبديل انرژي 4 -  كانيكمهندسي م دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 3896
تبديل انرژي 9 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3897
تبديل انرژي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 3898

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
بديل انرژيت 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  روزانه 3899

تبديل انرژي 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 3900
تبديل انرژي 11 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3901
ژيتبديل انر 5 -  مهندسي مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3902
تبديل انرژي 8 -  مهندسي مكانيك دانشگاه كاشان  روزانه 3903
تبديل انرژي 6 -  مهندسي مكانيك سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 3904
تبديل انرژي 4 -  مهندسي مكانيك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 3905
تبديل انرژي 3 -  مهندسي مكانيك اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 3906
تبديل انرژي 8 -  مهندسي مكانيك دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 3907
تبديل انرژي 3 -  مهندسي مكانيك بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 3908
تبديل انرژي 7 -  مهندسي مكانيك دانشگاه يزد  روزانه 3909

تبديل انرژي 1 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  مهندسي مكانيك پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3910

تبديل انرژي 2 - پژوهش محور مهندسي مكانيك سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ايران  روزانه 3911

ماشين هاي ريلي 1 -  مهندسي راه آهن تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  انهروز 3912  
قواي محركه خودرو 3 -  مهندسي خودرو تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3913
تبديل انرژي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اروميه  نوبت دوم 3914
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 3915
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك همدان -ا دانشگاه بوعلي سين  نوبت دوم 3916
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 3917
تبديل انرژي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز  نوبت دوم 3918

تبديل انرژي 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي مكانيك دانشگاه تهران  نوبت دوم 3919
تبديل انرژي 1 -  ندسي مكانيكمه دانشگاه سمنان  نوبت دوم 3920
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3921
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 3922
تبديل انرژي 5 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي مكانيك

تهران -طوسي   نوبت دوم 3923
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 3924

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 3925

تبديل انرژي 2 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3926
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 3927
تبديل انرژي 3 -  مهندسي مكانيك دانشگاه كاشان  نوبت دوم 3928
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك دانشگاه يزد ت دومنوب 3929  
قواي محركه خودرو 1 -  مهندسي خودرو تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 3930

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي 6 - مهندسي مكانيك دانشگاه اروميه  پرديس خودگردان 3931
تبديل انرژي 2 -  مهندسي مكانيك دانشگاه اصفهان  پرديس خودگردان 3932

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي 2 - مهندسي مكانيك دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3933
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي 1 - مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 3934

تبديل انرژي 4 -  مهندسي مكانيك تي شاهروددانشگاه صنع  پرديس خودگردان 3935
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي 3 - مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  پرديس خودگردان 3936

تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 3937
تبديل انرژي 2 -  نيكمهندسي مكا دانشگاه كاشان  پرديس خودگردان 3938

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تبديل انرژي 3 - مهندسي مكانيك رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 3939
تبديل انرژي 1 -  مهندسي مكانيك بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   پرديس خودگردان 3940
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  مهندسي دريا - 2330

  توضيحات
پذيرش ظرفيت 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

مهندسي دريا  9 -   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3941
مهندسي دريا  2 -  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3942

 ديناميكمهندسي هوافضا ـ آيرو - 2331
آيروديناميك 1 -   فضامهندسي هوا دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3943

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
 نوين

آيروديناميك 1 - فضامهندسي هوا دانشگاه تهران  روزانه 3944

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
يروديناميكآ 3 - فضامهندسي هوا  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  روزانه 3945

آيروديناميك 4 -  فضامهندسي هوا دانشگاه شيراز  روزانه 3946
آيروديناميك 5 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3947
آيروديناميك 3 -  فضامهندسي هوا خواجه نصير الدين دانشگاه صنعتي 

تهران -طوسي   روزانه 3948
آيروديناميك 4 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3949
آيروديناميك 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3950
آيروديناميك 4 -  فضامهندسي هوا دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3951

آيروديناميك 3 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  فضامهندسي هوا پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3952
آيروديناميك 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 3953
آيروديناميك 1 -  فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

تهران -طوسي  ومنوبت د 3954  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آيروديناميك 1 - فضامهندسي هوا دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3955
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آيروديناميك 2 - فضامهندسي هوا دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 3956

 مهندسي هوافضا ـ جلوبرندگي - 2332
جلوبرندگي 2 -   فضاهندسي هوام دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3957

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
 نوين

جلوبرندگي 1 - فضامهندسي هوا دانشگاه تهران  روزانه 3958
جلوبرندگي 4 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3959
جلوبرندگي 1 -  فضامهندسي هوا واجه نصير الدين دانشگاه صنعتي خ

تهران -طوسي   روزانه 3960
جلوبرندگي 3 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3961

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
جلوبرندگي 2 - فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

ن شهر اصفهان)تحصيل شاهي  روزانه 3962

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
جلوبرندگي 3 - فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 3963

جلوبرندگي 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  وزانهر 3964  

جلوبرندگي 1 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  فضامهندسي هوا پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3965
جلوبرندگي 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 3966

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 ل تهرانمحل تحصي -انتهاي دفترچه 
جلوبرندگي 3 - فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 3967

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
جلوبرندگي 2 - فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 3968

يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص جلوبرندگي 1 - فضامهندسي هوا دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3969
 هاي هواييمهندسي هوافضا ـ سازه - 2333

هاي هواييسازه 2 -   فضامهندسي هوا دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3970
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 

 نوين
هاي هواييسازه 3 - فضامهندسي هوا دانشگاه تهران  روزانه 3971

هاي هواييسازه 4 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3972
هاي هواييسازه 3 -  فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

تهران -طوسي   روزانه 3973
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 ييهاي هوامهندسي هوافضا ـ سازه - 2333 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  هاي هواييسازه 3 - فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3974
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

رايط در ش -هاي مسلح مي باشد. 
 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 

هاي هواييسازه 3 - فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 3975

هاي هواييسازه 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 3976
ويژه شاغلين نيروهاي مسلح جمهوري 

 شرايط در انتهاي -اسالمي ايران 
 فقط مرد -دفترچه 

هاي هواييسازه 3 - فضامهندسي هوا دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد 
ستاري)  روزانه 3977

هاي هواييسازه 2 -  فضامهندسي هوا دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 3978
هاي هواييسازه 2 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  فضامهندسي هوا پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3979

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
 نوين

هاي هواييسازه 2 - فضامهندسي هوا دانشگاه تهران  نوبت دوم 3980
هاي هواييسازه 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 3981

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -تهاي دفترچه ان
هاي هواييسازه 3 - فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 3982

پذيرفته شده متعهد به جذب در 
شرايط در  -نيروهاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
هاي هواييسازه 3 - فضامهندسي هوا دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد 

ستاري)  نوبت دوم 3983

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هاي هواييسازه 1 - فضامهندسي هوا دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 3984
 مهندسي هوافضا ـ ديناميك پرواز و كنترل - 2334

ديناميك پرواز و كنترل 3 -   فضامهندسي هوا دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 3985
يل دانشكده علوم و فنون محل تحص

 نوين
ديناميك پرواز و كنترل 1 - فضامهندسي هوا دانشگاه تهران  روزانه 3986

ديناميك پرواز و كنترل 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3987
ديناميك پرواز و كنترل 3 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3988
ديناميك پرواز و كنترل 2 -  فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

تهران -طوسي   روزانه 3989
ديناميك پرواز و كنترل 4 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3990

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -ي دفترچه انتها
ديناميك پرواز و كنترل 2 - فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 3991

ديناميك پرواز و كنترل 3 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  فضامهندسي هوا پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3992
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 

 نوين
مهندسي فضايي 1 - فضامهندسي هوا دانشگاه تهران  روزانه 3993

مهندسي فضايي 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 3994
مهندسي فضايي 1 - محل انجام پروژه، پژوهشكده هوافضا فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 3995

مهندسي فضايي 2 -  فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 
تهران -طوسي   روزانه 3996

مهندسي فضايي 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 3997
مهندسي فضايي 1 - محل تحصيل تهران -پژوهش محور  فضامهندسي هوا پژوهشگاه هوافضا  روزانه 3998

ديناميك پرواز و كنترل 1 -  فضاوامهندسي ه تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 3999
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 

ديناميك پرواز و كنترل 2 - فضامهندسي هوا دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 4000

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
 ننوي

مهندسي فضايي 1 - فضامهندسي هوا دانشگاه تهران  نوبت دوم 4001
مهندسي فضايي 1 -  فضامهندسي هوا تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4002

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ديناميك پرواز و كنترل 1 - فضامهندسي هوا دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 4003
 مهندسي معدن ـ اكتشاف مواد معدني - 2335

اكتشاف مواد معدني 2 -   مهندسي معدن دانشگاه اروميه  روزانه 4004
اكتشاف مواد معدني 4 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي معدن دانشگاه تهران  روزانه 4005

اكتشاف مواد معدني 1 -  مهندسي معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4006
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 مهندسي معدن ـ اكتشاف مواد معدني - 2335 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  اكتشاف مواد معدني 5 - مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4007
مواد معدني اكتشاف 6 -  مهندسي معدن تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4008
اكتشاف مواد معدني 3 -  مهندسي معدن تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 4009
اكتشاف مواد معدني 7 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 4010
اكتشاف مواد معدني 1 -  مهندسي معدن اشاندانشگاه ك  روزانه 4011
اكتشاف مواد معدني 1 -  مهندسي معدن دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4012

اكتشاف مواد معدني 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي معدن دانشگاه تهران  نوبت دوم 4013
اكتشاف مواد معدني 1 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 4014
تشاف مواد معدنياك 1 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 4015
اكتشاف مواد معدني 1 -  مهندسي معدن دانشگاه كاشان  نوبت دوم 4016

 مهندسي معدن ـ استخراج مواد معدني - 2336
استخراج مواد معدني 3 -   مهندسي معدن دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4017

دنياستخراج مواد مع 1 -  مهندسي معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4018
استخراج مواد معدني 1 -  مهندسي معدن تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4019
استخراج مواد معدني 5 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 4020
استخراج مواد معدني 2 -  مهندسي معدن دانشگاه كاشان  روزانه 4021
استخراج مواد معدني 1 -  مهندسي معدن تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 4022
استخراج مواد معدني 2 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 4023

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه استخراج مواد معدني 1 - مهندسي معدن دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 4024
استخراج مواد معدني 4 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي شاهرود  پرديس خودگردان 4025

 مهندسي معدن ـ فرآوري مواد معدني - 2337
فرآوري مواد معدني 8 -   مهندسي معدن دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4026

فرآوري مواد معدني 3 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني هندسي معدنم دانشگاه تهران  روزانه 4027
فرآوري مواد معدني 1 -  مهندسي معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4028
فرآوري مواد معدني 4 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4029
فرآوري مواد معدني 2 -  مهندسي معدن تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هروزان 4030  
فرآوري مواد معدني 1 -  مهندسي معدن تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 4031
فرآوري مواد معدني 3 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 4032
فرآوري مواد معدني 2 -  مهندسي معدن دانشگاه كاشان  روزانه 4033
فرآوري مواد معدني 3 -  مهندسي معدن دانشگاه يزد  روزانه 4034

فرآوري مواد معدني 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي معدن دانشگاه تهران  نوبت دوم 4035
فرآوري مواد معدني 1 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 4036
فرآوري مواد معدني 1 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 4037

صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح فرآوري مواد معدني 1 - مهندسي معدن دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 4038
 مهندسي معدن ـ مكانيك سنگ - 2338

مكانيك سنگ 3 -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي معدن دانشگاه تهران  روزانه 4039
مكانيك سنگ 2 -  مهندسي معدن هيد باهنر كرماندانشگاه ش  روزانه 4040
مكانيك سنگ 3 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4041
مكانيك سنگ 3 -  مهندسي معدن تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4042
مكانيك سنگ 3 -  مهندسي معدن تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 4043
مكانيك سنگ 3 -  دنمهندسي مع دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 4044

مكانيك سنگ 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي معدن دانشگاه تهران  نوبت دوم 4045
مكانيك سنگ 1 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 4046
مكانيك سنگ 1 -  مهندسي معدن دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 4047

 مهندسي پليمر - 2339
مهندسي پليمر  7 -   دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4048

مهندسي پليمر  3 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  روزانه 4049
مهندسي پليمر  1 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4050
مهندسي پليمر  14 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  زانهرو 4051  

مهندسي پليمر  2 -  تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 
(محل تحصيل پرديس ماهشهر)  روزانه 4052

مهندسي پليمر  11 -  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 4053
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 مهندسي پليمر - 2339 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
ل نام دانشگاه يا مؤسسه مح

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
مهندسي پليمر  3 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 4054

مهندسي پليمر  2 - پژوهش محور پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  روزانه 4055
مهندسي پليمر  12 -  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  روزانه 4056
مهندسي پليمر  6 -  موسسه پژوهشي علوم و فّناوري 

تهران -رنگ و پوشش   روزانه 4057

مهندسي پليمر  1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  نوبت دوم 4058
مهندسي پليمر  3 -  تهران -ي اميركبير دانشگاه صنعت  نوبت دوم 4059

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
مهندسي پليمر  3 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 4060

 مهندسي محيط زيست ـ منابع آب - 2343
منابع آب 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران  روزانه 4061
سواحل 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران  روزانه 4062
مهندسي سوانح  2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران دانشگاه تهران  روزانه 4063
منابع آب 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران  نوبت دوم 4064
سواحل 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران  نوبت دوم 4065
مهندسي سوانح  2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 4066

 آب و فاضالبمهندسي محيط زيست ـ  - 2344
آب و فاضالب 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران  روزانه 4067

آب و فاضالب 4 -  مهندسي محيط زيست تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4068
آب و فاضالب 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست هراندانشگاه ت  نوبت دوم 4069

آب و فاضالب 3 -  مهندسي محيط زيست تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4070
 مهندسي محيط زيست ـ مواد زائد جامد - 2345

مواد زائد جامد 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران  روزانه 4071
مواد زائد جامد 2 -  زيست تهران محل تحصيل دانشكده محيط مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران  نوبت دوم 4072

 مهندسي محيط زيست ـ آلودگي هوا - 2346
آلودگي هوا 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران  روزانه 4073
آلودگي هوا 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران  نوبت دوم 4074

 مهندسي پزشكي ـ بيوالكتريك - 2347
مهندسي پزشكي  4 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 4075

مهندسي پزشكي  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 4076
مهندسي پزشكي  4 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4077

مهندسي پزشكي  4 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  روزانه 4078
مهندسي پزشكي  2 -  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 4079
مهندسي پزشكي  3 -  دانشگاه سمنان  روزانه 4080

مهندسي پزشكي  5 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 4081
مهندسي پزشكي  2 -  رازدانشگاه شي  روزانه 4082
مهندسي پزشكي  5 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4083
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي پزشكي  2 - 

تهران -طوسي   روزانه 4084
مهندسي پزشكي  2 -  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 4085
مهندسي پزشكي  3 -  هرانت -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4086
مهندسي پزشكي  2 -  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 4087
مهندسي پزشكي  6 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 4088
مهندسي پزشكي  4 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4089
رايانش و هوش مصنوعي 2 -  علوم  -علوم شناختي 

اعصاب شناختي شگاه تبريزدان  روزانه 4090

رايانش و هوش مصنوعي 1 -  علوم  -علوم شناختي 
اعصاب شناختي پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 4091

مهندسي پزشكي  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 4092
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 مهندسي پزشكي ـ بيوالكتريك - 2347 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 يلينام رشته تحص نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  مهندسي پزشكي  2 - دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4093
مهندسي پزشكي  1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  نوبت دوم 4094

مهندسي پزشكي  1 -  دانشگاه سمنان  نوبت دوم 4095
مهندسي پزشكي  2 - ر انتهاي دفترچهشرايط د تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 4096

مهندسي پزشكي  2 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 4097
مهندسي پزشكي  2 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 4098
مهندسي پزشكي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4099
رايانش و هوش مصنوعي 2 -  علوم  -علوم شناختي 

اعصاب شناختي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4100

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي پزشكي  2 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 4101
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي پزشكي  2 - دانشگاه شيراز گردانپرديس خود 4102  

 مهندسي پزشكي ـ بيومكانيك - 2348
مهندسي پزشكي  2 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 4103

مهندسي پزشكي  2 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  روزانه 4104
مهندسي پزشكي  6 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4105
مهندسي پزشكي  6 -  تبريز -تي سهند دانشگاه صنع  روزانه 4106

 مهندسي پزشكي ـ بيومتريال - 2349
مهندسي پزشكي  3 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 4107

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
 نوين

مهندسي پزشكي  3 - دانشگاه تهران  روزانه 4108

با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 
محل تحصيل مركز آموزشي و  -

 زيست مواد دانشگاه تهرانپژوهشي 
مهندسي پزشكي  3 - دانشگاه تهران  روزانه 4109

مهندسي پزشكي  3 -  دانشگاه سمنان  روزانه 4110
مهندسي پزشكي  3 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4111
مهندسي پزشكي  11 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4112
مهندسي پزشكي  5 -  مشكين  -گاه مواد و انرژي پژوهش

دشت كرج  روزانه 4113

مهندسي پزشكي  2 - پژوهش محور مشكين  -پژوهشگاه مواد و انرژي 
دشت كرج  روزانه 4114

مهندسي پزشكي  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 4115
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 

 نوين
مهندسي پزشكي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 4116

با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 
محل تحصيل مركز آموزشي و  -

 پژوهشي زيست مواد دانشگاه تهران
مهندسي پزشكي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 4117

مهندسي پزشكي  1 -  دانشگاه سمنان  نوبت دوم 4118
مهندسي پزشكي  3 -  مشكين  -پژوهشگاه مواد و انرژي 

دشت كرج ومنوبت د 4119  

 مهندسي صنايع - 2350

هابهينه سازي سيستم 5 -  فقط زن مهندسي صنايع  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 4120

هابهينه سازي سيستم 1 -  مهندسي صنايع همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4121
هابهينه سازي سيستم 14 -  مهندسي صنايع سدانشگاه تربيت مدر  روزانه 4122

هابهينه سازي سيستم 5 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي صنايع دانشگاه تهران  روزانه 4123
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 فقط مرد -انتهاي دفترچه 

هابهينه سازي سيستم 4 - مهندسي صنايع  -(ع )  دانشگاه جامع امام حسين
تهران  روزانه 4124

هابهينه سازي سيستم 4 -  مهندسي صنايع تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 
تحصيل كرج)  روزانه 4125

هابهينه سازي سيستم 6 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي صنايع تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 4126
هابهينه سازي سيستم 7 -  مهندسي صنايع ه صنعتي اصفهاندانشگا  روزانه 4127
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 مهندسي صنايع - 2350 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  هابهينه سازي سيستم 6 - مهندسي صنايع تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير  هروزان 4128  

هابهينه سازي سيستم 5 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي صنايع
تهران -طوسي   روزانه 4129

هابهينه سازي سيستم 2 -  مهندسي صنايع تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4130
هابهينه سازي سيستم 7 -  مهندسي صنايع تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  نهروزا 4131  
هابهينه سازي سيستم 3 -  مهندسي صنايع دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4132
هابهينه سازي سيستم 7 -  مهندسي صنايع سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 4133
هابهينه سازي سيستم 5 -  مهندسي صنايع دانشگاه يزد  روزانه 4134

لجستيك و زنجيره تامين 1 - فقط زن يعمهندسي صنا  -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 
تهران  روزانه 4135

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 فقط مرد -انتهاي دفترچه 
لجستيك و زنجيره تامين 4 - مهندسي صنايع  -دانشگاه جامع امام حسين (ع ) 

تهران  روزانه 4136

نلجستيك و زنجيره تامي 3 -  مهندسي صنايع تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4137
لجستيك و زنجيره تامين 8 -  مهندسي صنايع تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 4138
لجستيك و زنجيره تامين 4 -  مهندسي صنايع دانشگاه يزد  روزانه 4139
هاي كالنسيستم 6 -  مهندسي صنايع تهران -صنعت ايران  دانشگاه علم و  روزانه 4140

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
وريكيفيت و بهره 3 - مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 4141

وريكيفيت و بهره 6 -  مهندسي صنايع تهران -ن دانشگاه علم و صنعت ايرا  روزانه 4142
سيستم هاي سالمت 3 -  مهندسي صنايع تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4143
هابهينه سازي سيستم 1 -  مهندسي صنايع همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4144

هابهينه سازي سيستم 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي صنايع ه تهراندانشگا  نوبت دوم 4145
هابهينه سازي سيستم 1 -  مهندسي صنايع تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)  نوبت دوم 4146

هابهينه سازي سيستم 3 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي صنايع
تهران -طوسي   نوبت دوم 4147

هابهينه سازي سيستم 3 -  مهندسي صنايع تهران -اه علم و صنعت ايران دانشگ  نوبت دوم 4148
هابهينه سازي سيستم 2 -  مهندسي صنايع دانشگاه يزد  نوبت دوم 4149
لجستيك و زنجيره تامين 2 -  مهندسي صنايع تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 4150
لجستيك و زنجيره تامين 3 -  مهندسي صنايع تهران -ان دانشگاه علم و صنعت اير  نوبت دوم 4151
لجستيك و زنجيره تامين 1 -  مهندسي صنايع دانشگاه يزد  نوبت دوم 4152
هاي كالنسيستم 1 -  مهندسي صنايع تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 4153

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 تحصيل تهرانمحل  -انتهاي دفترچه 
وريكيفيت و بهره 3 - مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 4154

وريكيفيت و بهره 2 -  مهندسي صنايع تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 4155
هابهينه سازي سيستم 2 -  مهندسي صنايع  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

تهران مركز تحصيالت تكميلي  پيام نور 4156

لجستيك و زنجيره تامين 2 -  مهندسي صنايع  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 4157

وريكيفيت و بهره 2 -  مهندسي صنايع  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران  پيام نور 4158

هاسيستم بهينه سازي 5 -  مهندسي صنايع دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ 
تهران -  غيرانتفاعي 4159

هابهينه سازي سيستم 5 -  مهندسي صنايع دانشگاه غير انتفاعي علوم و فنون 
بابل -مازندران   غيرانتفاعي 4160

هاي كالنسيستم 7 -  مهندسي صنايع دانشگاه غير انتفاعي ايوانكي اعيغيرانتف 4161  

هابهينه سازي سيستم 5 -  مهندسي صنايع
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

صرفا ورودي هاي امسال در تهران)
 پرديس خودگردان 4162

هابهينه سازي سيستم 6 - شرايط در انتهاي دفترچه مهندسي صنايع تهران -دانشگاه شاهد   پرديس خودگردان 4163
هاه سازي سيستمبهين 2 -  مهندسي صنايع دانشگاه يزد  پرديس خودگردان 4164
لجستيك و زنجيره تامين 1 -  مهندسي صنايع تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 4165



 
 

 99  

 

  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

  مهندسي نفت ـ اكتشاف نفت - 2351

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
ؤسسه محل نام دانشگاه يا م

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

اكتشاف نفت 3 -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي نفت دانشگاه تهران  روزانه 4166
اكتشاف نفت 1 -  مهندسي نفت تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4167

اكتشاف نفت 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي نفت دانشگاه تهران  نوبت دوم 4168
 مهندسي نفت - 2352

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مهندسي نفت  7 -  
واحد اهواز)  روزانه 4169

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مهندسي نفت  3 - 
واحد آبادان)  روزانه 4170

مهندسي نفت  6 -  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 4171
مهندسي نفت  3 -  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4172
مخازن 6 -  مهندسي نفت دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4173

مخازن 3 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي نفت دانشگاه تهران  روزانه 4174
مخازن 1 -  مهندسي نفت دانشگاه سمنان  روزانه 4175
مخازن 3 -  سي نفتمهند دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4176
مخازن 8 -  مهندسي نفت دانشگاه شيراز  روزانه 4177
مخازن 6 -  مهندسي نفت تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4178

مخازن 2 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي نفت دانشگاه تهران  نوبت دوم 4179
مخازن 1 -  دسي نفتمهن تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 4180

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مخازن 6 - مهندسي نفت دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 4181
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مخازن 2 - مهندسي نفت دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4182

 افزار و الگوريتموتر ـ نرممهندسي كامپي - 2354
مهندسي كامپيوتر  3 -   دانشگاه اراك  روزانه 4183

مهندسي كامپيوتر  3 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 4184
مهندسي كامپيوتر  2 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4185
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 4186
رمهندسي كامپيوت  7 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4187

مهندسي كامپيوتر  6 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  روزانه 4188
مهندسي كامپيوتر  5 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4189
مهندسي كامپيوتر  6 -  دانشگاه شيراز  روزانه 4190
مهندسي كامپيوتر  4 -  نعتي اصفهاندانشگاه ص  روزانه 4191
مهندسي كامپيوتر  5 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4192
مهندسي كامپيوتر  10 -  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4193
مهندسي كامپيوتر  8 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 4194
مهندسي كامپيوتر  5 -  سي مشهددانشگاه فردو  روزانه 4195
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه كاشان  روزانه 4196
مهندسي كامپيوتر  7 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 4197
مهندسي كامپيوتر  3 -  دانشگاه يزد  روزانه 4198

محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي 
 پرديس دانشكده هاي فني

الگوريتم و محاسبات  3 - گاه تهراندانش  روزانه 4199
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه اراك  نوبت دوم 4200
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 4201
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4202

مهندسي كامپيوتر  1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  نوبت دوم 4203
مهندسي كامپيوتر  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4204
مهندسي كامپيوتر  1 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 4205
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4206
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه كاشان  نوبت دوم 4207
امپيوترمهندسي ك  1 -  دانشگاه يزد  نوبت دوم 4208

محل تحصيل دانشكده علوم مهندسي 
 پرديس دانشكده هاي فني

الگوريتم و محاسبات  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 4209

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي كامپيوتر  2 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 4210
س خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پردي مهندسي كامپيوتر  1 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4211

مهندسي كامپيوتر  1 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 4212
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  مهندسي كامپيوتر ـ معماري - 2355

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
محل  نام دانشگاه يا مؤسسه

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

مهندسي كامپيوتر  6 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 4213
مهندسي كامپيوتر  2 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4214

مهندسي كامپيوتر  3 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  روزانه 4215
امپيوترمهندسي ك  3 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 4216

مهندسي كامپيوتر  2 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 4217
مهندسي كامپيوتر  5 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4218
مهندسي كامپيوتر  4 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4219
هندسي كامپيوترم  7 -  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4220
مهندسي كامپيوتر  1 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 4221
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 4222
مهندسي كامپيوتر  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4223

مهندسي كامپيوتر  1 - انشكده هاي فنيمحل تحصيل پرديس د دانشگاه تهران  نوبت دوم 4224
مهندسي كامپيوتر  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4225
مهندسي كامپيوتر  1 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 4226
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه رازي كرمانشاه ردانپرديس خودگ 4227  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي كامپيوتر  2 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 4228
 مهندسي كامپيوتر ـ هوش مصنوعي - 2356

مهندسي كامپيوتر  3 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 4229
مهندسي كامپيوتر  3 -  دانشگاه تبريز  روزانه 4230

مهندسي كامپيوتر  6 - يس دانشكده هاي فنيمحل تحصيل پرد دانشگاه تهران  روزانه 4231
مهندسي كامپيوتر  7 -  دانشگاه زنجان  روزانه 4232
مهندسي كامپيوتر  3 -  دانشگاه سمنان  روزانه 4233
مهندسي كامپيوتر  5 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4234
مهندسي كامپيوتر  2 -  شيراز دانشگاه  روزانه 4235
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4236
مهندسي كامپيوتر  6 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4237
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي كامپيوتر  2 - 

تهران -طوسي   روزانه 4238
مهندسي كامپيوتر  5 -  شاهرود دانشگاه صنعتي  روزانه 4239
مهندسي كامپيوتر  7 -  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4240
مهندسي كامپيوتر  4 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 4241
مهندسي كامپيوتر  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4242
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه كاشان  روزانه 4243
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه يزد  روزانه 4244
رايانش و هوش مصنوعي 1 -  علوم  -علوم شناختي 

اعصاب شناختي پژوهشگاه دانش هاي بنيادي  روزانه 4245
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 4246
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4247

مهندسي كامپيوتر  1 - ديس دانشكده هاي فنيمحل تحصيل پر دانشگاه تهران  نوبت دوم 4248
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه سمنان  نوبت دوم 4249
مهندسي كامپيوتر  3 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 4250
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه صنعتي شاهرود  نوبت دوم 4251
دسي كامپيوترمهن  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4252
مهندسي كامپيوتر  2 -  دانشگاه كاشان  نوبت دوم 4253
مهندسي كامپيوتر  7 -  قم –دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش   غيرانتفاعي 4254
رايانش و هوش مصنوعي 1 -  علوم  -علوم شناختي 

اعصاب شناختي
تي موسسه غير انتفاعي علوم شناخ

تهران -  غيرانتفاعي 4255

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي كامپيوتر  2 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 4256
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي كامپيوتر  2 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4257

مهندسي كامپيوتر  3 -  اهروددانشگاه صنعتي ش  پرديس خودگردان 4258
مهندسي كامپيوتر  1 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 4259
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه كاشان  پرديس خودگردان 4260
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  مهندسي كامپيوتر ـ شبكه و رايانش - 2357

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
دانشگاه يا مؤسسه محل نام 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

مهندسي كامپيوتر  4 -   دانشگاه اروميه  روزانه 4261
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 4262
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه تبريز  روزانه 4263

ترمهندسي كامپيو  4 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 4264
مهندسي كامپيوتر  4 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4265
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي كامپيوتر  1 - 

تهران -طوسي   روزانه 4266
مهندسي كامپيوتر  2 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 4267
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4268
مهندسي كامپيوتر  1 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4269

مهندسي كامپيوتر  1 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 4270
مهندسي كامپيوتر  1 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 4271

 مهندسي فنّاوري اطالعات - 2358
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 

مهندسي فنّاوري اطالعات  4 -  نوين دانشگاه تهران  روزانه 4272

مهندسي فنّاوري اطالعات  3 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  روزانه 4273
مهندسي فنّاوري اطالعاتتجارت الكترونيك 2 -  اصفهاندانشگاه   روزانه 4274
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي فنّاوري اطالعاتتجارت الكترونيك 1 - 

تهران -طوسي   روزانه 4275
مهندسي فنّاوري اطالعاتتجارت الكترونيك 1 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 4276

مهندسي فنّاوري اطالعاتتجارت الكترونيك 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 4277
 - 4 

هاي مديريت سيستم
مهندسي فنّاوري اطالعاتاطالعاتي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4278

 - 1 
هاي مديريت سيستم

مهندسي فنّاوري اطالعاتاطالعاتي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4279

ايهاي چند رسانهسيستم 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي فنّاوري اطالعات دانشگاه قم  روزانه 4280
مهندسي فنّاوري اطالعاتامنيت اطالعات 3 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 4281

مهندسي فنّاوري اطالعاتامنيت اطالعات 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه دانشگاه قم  روزانه 4282
هاي كامپيوتريشبكه 3 -  ندسي فنّاوري اطالعاتمه دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 4283

هاي كامپيوتريشبكه 3 - توضيحات در انتهاي دفترچه مهندسي فنّاوري اطالعات دانشگاه قم  روزانه 4284
هاي كامپيوتريشبكه 3 -  مهندسي فنّاوري اطالعات دانشگاه يزد  روزانه 4285

مهندسي فنّاوري اطالعات  1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  نوبت دوم 4286
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 

 نوين
مهندسي فنّاوري اطالعات  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 4287

مهندسي فنّاوري اطالعاتتجارت الكترونيك 1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 4288
 - 1 

هاي مديريت سيستم
اطالعاتي ي فنّاوري اطالعاتمهندس تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4289

مهندسي فنّاوري اطالعاتامنيت اطالعات 1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 4290
هاي كامپيوتريشبكه 3 -  مهندسي فنّاوري اطالعات دانشگاه صنعتي شيراز  نوبت دوم 4291

 مهندسي متالورژي و مواد - 2359
متالورژي و مواد مهندسي  5 -   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4292

مهندسي متالورژي و مواد  3 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين  روزانه 4293

مهندسي متالورژي و مواد  3 -  دانشگاه تبريز  روزانه 4294
محل تحصيل گروه شناسايي و انتخاب 

 مواد
و مواد مهندسي متالورژي  5 - دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4295

مهندسي متالورژي و مواد  3 - محل تحصيل گروه سراميك دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4296
محل تحصيل گروه خوردگي و حفاظت 

 مواد
مهندسي متالورژي و مواد  3 - دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4297

هندسي متالورژي و موادم  10 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  روزانه 4298
مهندسي متالورژي و مواد  5 -  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 4299
مهندسي متالورژي و مواد  8 -  دانشگاه سمنان  روزانه 4300
مهندسي متالورژي و مواد  5 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4301
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 مهندسي متالورژي و مواد - 2359 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

مهندسي متالورژي و مواد  2 - پژوهش محور دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4302
مهندسي متالورژي و مواد  9 -  شگاه شهيد چمران اهوازدان  روزانه 4303
مهندسي متالورژي و مواد  13 -  دانشگاه شيراز  روزانه 4304
مهندسي متالورژي و مواد  11 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4305
مهندسي متالورژي و مواد  14 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4306
ادمهندسي متالورژي و مو  2 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

تهران -طوسي   روزانه 4307
مهندسي متالورژي و مواد  16 -  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   روزانه 4308
مهندسي متالورژي و مواد  9 -  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4309

محل تحصيل پرديس دانشگاه در شهر 
 صدرا

و موادمهندسي متالورژي   4 - دانشگاه صنعتي شيراز  روزانه 4310

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 انتهاي دفترچه
مهندسي متالورژي و مواد  4 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  روزانه 4311

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -اشد. هاي مسلح مي ب
 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 

مهندسي متالورژي و مواد  3 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 4312

مهندسي متالورژي و مواد  4 -  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 4313
مهندسي متالورژي و مواد  8 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  هروزان 4314  
مهندسي متالورژي و مواد  10 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4315
مهندسي متالورژي و مواد  10 -  مشكين  -پژوهشگاه مواد و انرژي 

دشت كرج  روزانه 4316

مهندسي متالورژي و مواد  2 - پژوهش محور مشكين  -پژوهشگاه مواد و انرژي 
دشت كرج  روزانه 4317

صيل پژوهشكده محل تح -پژوهش محور 
 مواد پيشرفته و انرژي هاي نو

مهندسي متالورژي و مواد  8 - سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ايران  روزانه 4318

مهندسي متالورژي و مواد  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4319
مهندسي متالورژي و مواد  1 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  نوبت دوم 4320
مهندسي متالورژي و مواد  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4321

مهندسي متالورژي و مواد  5 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  نوبت دوم 4322
مهندسي متالورژي و مواد  3 -  دانشگاه سمنان  نوبت دوم 4323
مهندسي متالورژي و مواد  2 -  انشگاه صنعتي اصفهاند  نوبت دوم 4324
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين مهندسي متالورژي و مواد  2 - 

تهران -طوسي   نوبت دوم 4325

محل تحصيل پرديس دانشگاه در شهر 
 صدرا

مهندسي متالورژي و مواد  1 - دانشگاه صنعتي شيراز  نوبت دوم 4326

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -اي مسلح مي باشد. ه

 انتهاي دفترچه
مهندسي متالورژي و مواد  4 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر (محل 

تحصيل شاهين شهر اصفهان)  نوبت دوم 4327

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
وادمهندسي متالورژي و م  3 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 4328

مهندسي متالورژي و مواد  2 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 4329
مهندسي متالورژي و مواد  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4330
مهندسي متالورژي و مواد  5 -  مشكين  -پژوهشگاه مواد و انرژي 

دشت كرج  نوبت دوم 4331

محل تحصيل گروه خوردگي و حفاظت 
 مواد

مهندسي متالورژي و مواد  1 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 4332

محل تحصيل گروه شناسايي و انتخاب 
 مواد

مهندسي متالورژي و مواد  1 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 4333

مهندسي متالورژي و مواد  5 - 
هران (محل تحصيل دانشگاه ت

پرديس خودگردان البرز كرج 
صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 پرديس خودگردان 4334

مهندسي متالورژي و مواد  2 -  دانشگاه سمنان  پرديس خودگردان 4335
مهندسي متالورژي و مواد  2 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 4336
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  ميمهندسي شي - 2360

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

مهندسي شيمي  7 -   دانشگاه اراك  روزانه 4337
مهندسي شيمي  6 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 4338
مهندسي شيمي  4 -  دانشگاه تبريز انهروز 4339  
مهندسي شيمي  16 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4340

مهندسي شيمي  9 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  روزانه 4341
مهندسي شيمي  10 -  بوشهر -دانشگاه خليج فارس   روزانه 4342
مهندسي شيمي  8 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 4343
شيمي مهندسي  10 -  دانشگاه سمنان  روزانه 4344
مهندسي شيمي  8 -  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 4345
مهندسي شيمي  4 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4346
مهندسي شيمي  16 -  دانشگاه شيراز  روزانه 4347
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل مهندسي شيمي  4 - 

ز)واحد اهوا  روزانه 4348
مهندسي شيمي  12 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4349
مهندسي شيمي  2 -  تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

(محل تحصيل پرديس ماهشهر)  روزانه 4350
مهندسي شيمي  14 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4351
مهندسي شيمي  17 -  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند  روزانه 4352
مهندسي شيمي  10 -  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4353

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
مهندسي شيمي  2 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر  روزانه 4354

مهندسي شيمي  8 -  نعتي نوشيرواني بابلدانشگاه ص  روزانه 4355
مهندسي شيمي  11 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 4356
مهندسي شيمي  13 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4357
مهندسي شيمي  6 -  دانشگاه كاشان  روزانه 4358
مهندسي شيمي  8 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4359
سي شيميمهند  3 -  دانشگاه ياسوج  روزانه 4360

مهندسي شيمي  10 - پژوهش محور پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  روزانه 4361

مهندسي شيمي  8 - پژوهش محور سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ايران  روزانه 4362

مهندسي شيمي  2 -  دانشگاه اراك  نوبت دوم 4363
مهندسي شيمي  2 -  گاه اصفهاندانش  نوبت دوم 4364
مهندسي شيمي  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4365

مهندسي شيمي  4 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران  نوبت دوم 4366
مهندسي شيمي  1 -  دانشگاه سمنان  نوبت دوم 4367
مهندسي شيمي  4 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 4368
مهندسي شيمي  1 -  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 4369

پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 
شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 

 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 
مهندسي شيمي  2 - دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 4370

مهندسي شيمي  4 -  هرانت -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 4371
مهندسي شيمي  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4372
مهندسي شيمي  3 -  دانشگاه كاشان  نوبت دوم 4373
مهندسي شيمي  1 -  رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 4374
مهندسي شيمي  1 -  دانشگاه ياسوج  نوبت دوم 4375

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مهندسي شيمي  1 - دانشگاه سمنان  پرديس خودگردان 4376
مهندسي شيمي  2 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 4377
مهندسي شيمي  2 -  دانشگاه كاشان  پرديس خودگردان 4378

 مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي - 2362
بيوتكنولوژي 3 -   مهندسي شيمي دانشگاه اصفهان  روزانه 4379

بيوتكنولوژي 5 -  مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4380
بيوتكنولوژي 3 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي شيمي دانشگاه تهران  روزانه 4381
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 مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي - 2362 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
گاه يا مؤسسه محل نام دانش

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  بيوتكنولوژي 2 - مهندسي شيمي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4382
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 

بيوتكنولوژي 2 - مهندسي شيمي شگاه صنعتي مالك اشتردان  روزانه 4383

بيوتكنولوژي 2 -  مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  روزانه 4384
بيوتكنولوژي 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني مهندسي شيمي دانشگاه تهران  نوبت دوم 4385
پذيرفته شده متعهد به جذب در نيرو 

شرايط در  -هاي مسلح مي باشد. 
 محل تحصيل تهران -انتهاي دفترچه 

بيوتكنولوژي 2 - مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر  نوبت دوم 4386

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه بيوتكنولوژي 2 - مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  پرديس خودگردان 4387
 فنّاوري نانو ـ نانومواد - 2363

نانومواد 3 -   نّاوري نانوف دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 4388
نانومواد 4 -  فنّاوري نانو دانشگاه سمنان  روزانه 4389
نانومواد 3 -  فنّاوري نانو دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4390

محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو نانومواد 4 - فنّاوري نانو تهران -دانشگاه صنعتي شريف  وزانهر 4391  
نانومواد 1 -  فنّاوري نانو دانشگاه سمنان  نوبت دوم 4392

 فنّاوري نانو ـ نانوالكترونيك - 2364
نانوالكترونيك 4 -  محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني فنّاوري نانو دانشگاه تهران  روزانه 4393

محل تحصيل پژوهشكده علوم و فناوري نانو نانوالكترونيك 3 - وفنّاوري نان تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4394
نانوالكترونيك 2 -  فنّاوري نانو دانشگاه كاشان  روزانه 4395

نانوالكترونيك 1 - محل تحصيل پرديس دانشكده هاي فني فنّاوري نانو دانشگاه تهران  نوبت دوم 4396
نانوالكترونيك 1 -  فنّاوري نانو دانشگاه كاشان  نوبت دوم 4397

 اي ـ كاربرد پرتوهامهندسي هسته - 2365

كاربرد پرتوها 4 -   ايمهندسي هسته دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي 
و فّناوري پيشرفته كرمان  روزانه 4398

كاربرد پرتوها 4 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4399
كاربرد پرتوها 1 -  ايمهندسي هسته تهران -ي اميركبير دانشگاه صنعت  روزانه 4400
كاربرد پرتوها 1 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4401

 اي ـ راكتورمهندسي هسته - 2366
راكتور 4 -   ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4402

راكتور 3 -  ايمهندسي هسته دانشگاه شيراز نهروزا 4403  
راكتور 2 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4404
راكتور 3 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4405
چرخه سوخت 2 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4406
راكتور 1 -  ايمهندسي هسته تهران -ي دانشگاه شهيد بهشت  نوبت دوم 4407
چرخه سوخت 1 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4408

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه راكتور 3 - ايمهندسي هسته دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4409
 اي ـ پرتو پزشكيمهندسي هسته - 2367

پرتو پزشكي 3 -   ايمهندسي هسته دانشگاه اصفهان  روزانه 4410
پرتو پزشكي 3 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4411
پرتو پزشكي 2 -  ايمهندسي هسته دانشگاه شيراز  روزانه 4412
پرتو پزشكي 1 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4413
پرتو پزشكي 1 -  ايهستهمهندسي  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4414
پرتو پزشكي 1 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   نوبت دوم 4415

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرتو پزشكي 2 - ايمهندسي هسته دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4416
 اي ـ گداختمهندسي هسته - 2369

گداخت 3 -   ايمهندسي هسته دانشگاه اصفهان  روزانه 4417
گداخت 2 -  ايمهندسي هسته تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4418

 تكنولوژي -مهندسي نساجي  - 2370
مهندسي نساجي  2 -   دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4419

مهندسي نساجي  12 -  نتهرا -دانشگاه صنعتي اميركبير   روزانه 4420
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 تكنولوژي -مهندسي نساجي  - 2370 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

محل انجام پروژه، پژوهشكده مواد و 
 فنّاوري هاي نوين در نساجي

مهندسي نساجي  1 - تهران -گاه صنعتي اميركبير دانش  روزانه 4421

مهندسي نساجي  10 -  دانشگاه يزد  روزانه 4422
مهندسي نساجي  1 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 4423

 شيمي و علوم الياف –مهندسي نساجي  - 2371
مهندسي نساجي  2 -   دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4424

مهندسي نساجي  3 -  تهران -گاه صنعتي اميركبير دانش  روزانه 4425
مهندسي نساجي  6 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4426
مهندسي نساجي  1 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 4427

 هاي انرژيمهندسي سيستم - 2372

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
سازي انرژيمدل 2 -  نوين

هاي مهندسي سيستم
انرژي نشگاه تهراندا  روزانه 4428

سازي انرژيمدل 4 - 
هاي مهندسي سيستم

انرژي تهران -دانشگاه صنعتي شريف   روزانه 4429

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
 نوين

فنّاوري هاي انرژي 2 - هاي مهندسي سيستم
انرژي

دانشگاه تهران  روزانه 4430

فنّاوري هاي انرژي 3 -  هاي مهندسي سيستم
نرژيا

تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 4431

فنّاوري هاي انرژي 3 -  هاي مهندسي سيستم
انرژي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 
تهران -طوسي 

 روزانه 4432

فنّاوري هاي انرژي 7 - 
هاي مهندسي سيستم

انرژي
دانشگاه صنعتي همدان  روزانه 4433

انرژي و محيط زيست 2 -  هرانمحل تحصيل دانشكده محيط زيست ت
هاي مهندسي سيستم

انرژي
دانشگاه تهران  روزانه 4434

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
 نوين

سازي انرژيمدل 1 -
هاي مهندسي سيستم

انرژي
دانشگاه تهران  نوبت دوم 4435

محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 
 نوين

فنّاوري هاي انرژي 1 -
 هايمهندسي سيستم

انرژي دانشگاه تهران  نوبت دوم 4436

فنّاوري هاي انرژي 2 - 
هاي مهندسي سيستم

انرژي تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4437

فنّاوري هاي انرژي 2 -  هاي مهندسي سيستم
انرژي

دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 
تهران -طوسي 

 نوبت دوم 4438

فنّاوري هاي انرژي 2 -  هاي سي سيستممهند
انرژي

دانشگاه صنعتي همدان  نوبت دوم 4439

انرژي و محيط زيست 2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران هاي مهندسي سيستم
انرژي

دانشگاه تهران  نوبت دوم 4440

 مهندسي مكاترونيك - 2373
مهندسي مكاترونيك  4 -   دانشگاه تبريز  روزانه 4441

وم و فنون محل تحصيل دانشكده عل
 نوين

مهندسي مكاترونيك  2 - دانشگاه تهران  روزانه 4442

مهندسي مكاترونيك  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4443
محل تحصيل دانشكده علوم و فنون 

 نوين
مهندسي مكاترونيك  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 4444
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  منابع طبيعي هاي گروه آزمايشي كشاورزي وكدرشته محل -4جدول شماره 
 علوم و مهندسي محيط زيست - 2401

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

علوم و مهندسي محيط   4 -  
زيست دانشگاه بيرجند  روزانه 4445

 - 5  
علوم و مهندسي محيط 

زيست

انشگاه تربيت مدرس (محل د
تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 4446

علوم و مهندسي محيط   3 - 
زيست

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4447

 - 4  
علوم و مهندسي محيط 

زيست تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نهروزا 4448  

علوم و مهندسي محيط   5 - 
زيست دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4449

علوم و مهندسي محيط   4 - 
زيست

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4450

علوم و مهندسي محيط   4 - 
زيست سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 4451

علوم و مهندسي محيط   3 - 
زيست مالير دانشگاه  روزانه 4452

 - 1  
علوم و مهندسي محيط 

زيست دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 4453

علوم و مهندسي محيط   1 - 
زيست

دانشگاه تربيت مدرس (محل 
تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

علوم دريايي شهرستان نور)
 نوبت دوم 4454

علوم و مهندسي محيط   1 - 
زيست

پرديس  دانشگاه تهران (محل تحصيل
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4455

 - 2  
علوم و مهندسي محيط 

زيست تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 4456

علوم و مهندسي محيط   3 - 
زيست دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 4457

علوم و مهندسي محيط   3 - 
زيست

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
نطبيعي گرگا  نوبت دوم 4458

علوم و مهندسي محيط   3 - 
زيست دانشگاه مالير  نوبت دوم 4459

 - 1  
علوم و مهندسي محيط 

زيست

دانشگاه تربيت مدرس (محل 
تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

علوم دريايي شهرستان نور)
 پرديس خودگردان 4460

 مهندسي مكانيك بيوسيستم - 2404

  - 2 
هاي طراحي ماشين

شاورزيك مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه اروميه  روزانه 4461

 - 2 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه تبريز  روزانه 4462

 - 2 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس مهندسي مكانيك بيوسيستم
كشاورزي و منابع طبيعي كرج) نهروزا 4463  

 - 2 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 روزانه 4464

 - 3 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شهركرد  روزانه 4465

 - 1 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي يك بيوسيستممهندسي مكان دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4466

 - 1 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شيراز  روزانه 4467
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 مهندسي مكانيك بيوسيستم - 2404 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 3 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4468

 - 2 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4469
هاي تجديدپذيرانرژي 2 -  ستممهندسي مكانيك بيوسي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4470

هاي تجديدپذيرانرژي 3 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 4471

هاي تجديدپذيرانرژي 2 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

آموزش عالي ابوريحان واقع مجتمع 
در پاكدشت)

 روزانه 4472

هاي تجديدپذيرانرژي 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس مهندسي مكانيك بيوسيستم
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4473

هاي تجديدپذيرانرژي 1 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4474
هاي تجديدپذيرانرژي 2 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4475
فنّاوري پس از برداشت 3 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه اروميه  روزانه 4476
فنّاوري پس از برداشت 2 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه تبريز  روزانه 4477

س از برداشتفنّاوري پ 3 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 4478

فنّاوري پس از برداشت 2 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 روزانه 4479

اوري پس از برداشتفنّ 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس مهندسي مكانيك بيوسيستم
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4480

فنّاوري پس از برداشت 1 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4481
فنّاوري پس از برداشت 2 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم شيراز دانشگاه  روزانه 4482
فنّاوري پس از برداشت 2 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4483
 - 1 

هاي طراحي ماشين
كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4484

 - 1 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم ريزدانشگاه تب  نوبت دوم 4485

 - 1 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس مهندسي مكانيك بيوسيستم
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4486

 - 1 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
اكدشت)در پ

 نوبت دوم 4487

 - 1 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4488
هاي تجديدپذيرانرژي 1 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4489
هاي تجديدپذيرانرژي 1 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم هران (محل تحصيل پرديس دانشگاه ت

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4490

هاي تجديدپذيرانرژي 1 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 نوبت دوم 4491

فنّاوري پس از برداشت 1 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم هدانشگاه ارومي  نوبت دوم 4492
فنّاوري پس از برداشت 1 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4493

فنّاوري پس از برداشت 1 -  مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 نوبت دوم 4494

فنّاوري پس از برداشت 1 -  سي مكانيك بيوسيستممهند
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4495
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 مهندسي مكانيك بيوسيستم - 2404 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 1 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 4496

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 1 
هاي طراحي ماشين

كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4497

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پس از برداشت فنّاوري 1 - مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4498
 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي - 2405

  - 2 
مديريت و تحليل 

هاسامانه
مهندسي مكانيزاسيون 

كشاورزي دانشگاه تبريز  روزانه 4499

 - 3 
مديريت و تحليل 

هاسامانه
مهندسي مكانيزاسيون 

كشاورزي ردوسي مشهددانشگاه ف  روزانه 4500

 - 2 
مديريت و تحليل 

هاسامانه
مهندسي مكانيزاسيون 

كشاورزي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4501

انرژي 2 -  مهندسي مكانيزاسيون 
كشاورزي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4502

انرژي 4 -  زاسيون مهندسي مكاني
كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4503

انرژي 3 -  مهندسي مكانيزاسيون 
كشاورزي

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 4504

 - 1 
مديريت و تحليل 

هاسامانه
مهندسي مكانيزاسيون 

كشاورزي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4505

 - 1 
ريت و تحليل مدي

هاسامانه
مهندسي مكانيزاسيون 

كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4506

انرژي 1 -  مهندسي مكانيزاسيون 
كشاورزي

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4507

انرژي 1 -  مهندسي مكانيزاسيون 
كشاورزي زدانشگاه شهيد چمران اهوا  نوبت دوم 4508

 علوم و مهندسي باغباني - 2406

  - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه اروميه  روزانه 4509

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني همدان -دانشگاه بوعلي سينا  نهروزا 4510  

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه تبريز  روزانه 4511

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني

دانشگاه تربيت مدرس (محل 
تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 

در اتوبان تهران كرج)
زانهرو 4512  

 - 4 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي باغباني

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4513

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه زنجان  روزانه 4514

 - 3 
يزيولوژي توليد و پس از ف

برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه شهركرد  روزانه 4515

 - 5 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4516

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4517

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني

علوم و مهندسي باغباني دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4518

 - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني

علوم و مهندسي باغباني رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4519

 - 5 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني

علوم و مهندسي باغباني خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 4520
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 علوم و مهندسي باغباني - 2406 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
ل نام دانشگاه يا مؤسسه مح

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4521

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني رفسنجاندانشگاه ولي عصر(عج)   روزانه 4522

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 4523

 - 3 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه اروميه  روزانه 4524

 - 3 
اصالح و بيوتكنولوژي 

باغباني گياهان علوم و مهندسي باغباني همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4525

 - 3 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 4526

 - 2 
اصالح و بيوتكنولوژي 

يگياهان باغبان علوم و مهندسي باغباني
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 روزانه 4527

 - 4 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي باغباني
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4528

 - 3 
ولوژي اصالح و بيوتكن
گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه زنجان  روزانه 4529

 - 3 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4530

 - 2 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني فردوسي مشهددانشگاه   روزانه 4531

 - 2 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4532

 - 2 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4533

 - 1 
اصالح و بيوتكنولوژي 

باغباني گياهان علوم و مهندسي باغباني دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 4534

 - 2 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 4535

 - 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني اروميهدانشگاه   نوبت دوم 4536

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4537

 - 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي باغباني

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4538

 - 1 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4539

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي گرگان  نوبت دوم 4540

 - 1 
وژي توليد و پس از فيزيول

برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4541

 - 2 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 4542

 - 1 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني م و مهندسي باغبانيعلو دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4543

 - 1 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4544

 - 1 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني
علوم و مهندسي باغباني

دانشگاه تهران (محل تحصيل 
ابوريحان واقع  مجتمع آموزش عالي

در پاكدشت)
 نوبت دوم 4545
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 علوم و مهندسي باغباني - 2406 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 1 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني بانيعلوم و مهندسي باغ دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4546

 - 1 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4547

 - 1 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني ابع دانشگاه علوم كشاورزي و من
طبيعي گرگان  نوبت دوم 4548

 - 1 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4549

 - 2 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 4550

ن دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگردا - 3 
فيزيولوژي توليد و پس از 
برداشت گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 4551

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 2 
اصالح و بيوتكنولوژي 

گياهان باغباني علوم و مهندسي باغباني رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 4552

 علوم و مهندسي صنايع غذايي - 2412
صنايع غذايي 2 -   علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه اروميه  روزانه 4553

صنايع غذايي 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه تبريز  روزانه 4554
صنايع غذايي 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي صنايع غذايي

ي و منابع طبيعي كرج)كشاورز  روزانه 4555

صنايع غذايي 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4556

صنايع غذايي 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4557

صنايع غذايي 3 - پژوهش محور اييعلوم و مهندسي صنايع غذ موسسه پژوهشي علوم و صنايع 
مشهد -غذايي   روزانه 4558

شيمي مواد غذايي 3 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه اروميه  روزانه 4559
شيمي مواد غذايي 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه تبريز  روزانه 4560
شيمي مواد غذايي 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي گاه علوم كشاورزي و منابع دانش

طبيعي گرگان  روزانه 4561
شيمي مواد غذايي 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4562

شيمي مواد غذايي 3 - پژوهش محور علوم و مهندسي صنايع غذايي موسسه پژوهشي علوم و صنايع 
مشهد -غذايي   روزانه 4563

غذايي فنّاوري مواد 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه اروميه  روزانه 4564
فنّاوري مواد غذايي 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه تبريز  روزانه 4565

فنّاوري مواد غذايي 5 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
رج)در اتوبان تهران ك

 روزانه 4566

فنّاوري مواد غذايي 3 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه شيراز  روزانه 4567
فنّاوري مواد غذايي 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4568
فنّاوري مواد غذايي 4 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 4569

فنّاوري مواد غذايي 5 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4570

فنّاوري مواد غذايي 2 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4571

نّاوري مواد غذاييف 3 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4572

فنّاوري مواد غذايي 4 - پژوهش محور علوم و مهندسي صنايع غذايي سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ايران  روزانه 4573

فنّاوري مواد غذايي 3 - پژوهش محور علوم و مهندسي صنايع غذايي شي علوم و صنايع موسسه پژوه
مشهد -غذايي   روزانه 4574

 - 2 
زيست فّناوري مواد 

غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه اروميه  روزانه 4575

 - 2 
زيست فّناوري مواد 

غذايي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي صنايع غذايي
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4576
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 علوم و مهندسي صنايع غذايي - 2412 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 3 
زيست فّناوري مواد 

غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه شيراز  روزانه 4577

 - 2 
مواد  زيست فّناوري

غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4578

 - 3 
زيست فّناوري مواد 

غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4579

 3 - پژوهش محور
زيست فّناوري مواد 

غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي ي علوم و صنايع موسسه پژوهش
مشهد -غذايي   روزانه 4580

صنايع غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4581
صنايع غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4582
صنايع غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي ديس دانشگاه تهران (محل تحصيل پر

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4583
صنايع غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4584
شيمي مواد غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4585
شيمي مواد غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي تبريزدانشگاه   نوبت دوم 4586
شيمي مواد غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4587
فنّاوري مواد غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4588
فنّاوري مواد غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه تبريز دوم نوبت 4589  

فنّاوري مواد غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  نوبت دوم 4590

فنّاوري مواد غذايي 1 -  علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4591
 - 1 

زيست فّناوري مواد 
غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي اه اروميهدانشگ  نوبت دوم 4592

 - 1 
زيست فّناوري مواد 

غذايي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي صنايع غذايي
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4593

 - 1 
زيست فّناوري مواد 

غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4594

يس خودگردان محل تحصيل پرد
 دانشگاه تبريز

فنّاوري مواد غذايي 2 - علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه تبريز  پرديس خودگردان 4595

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فنّاوري مواد غذايي 3 - علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4596
 اقتصاد كشاورزي - 2416

  - 2 
است و توسعه سي

كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  روزانه 4597

 - 1 
سياست و توسعه 

كشاورزي اقتصاد كشاورزي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 4598

 - 1 
سياست و توسعه 

كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4599

 - 2 
سياست و توسعه 

يكشاورز اقتصاد كشاورزي دانشگاه شيراز  روزانه 4600

 - 3 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس اقتصاد كشاورزي
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4601

 - 2 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  روزانه 4602

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 4603

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4604

 - 2 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي ورزياقتصاد كشا دانشگاه شيراز  روزانه 4605

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4606

 - 2 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4607
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 اورزياقتصاد كش - 2416 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

 - 3 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 4608

 - 3 
بازاريابي محصوالت 

كشاورزي قتصاد كشاورزيا دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4609

 - 2 
بازاريابي محصوالت 

كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  روزانه 4610

 - 1 
بازاريابي محصوالت 

كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4611

 - 2 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريز  روزانه 4612

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  روزانه 4613

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   روزانه 4614

 - 2 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4615

 - 2 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي دانشگاه شيراز  روزانه 4616

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4617

 - 2 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4618

 - 1 
سياست و توسعه 

كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  نوبت دوم 4619

 - 1 
سياست و توسعه 

كشاورزي اقتصاد كشاورزي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  منوبت دو 4620  

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس اقتصاد كشاورزي
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4621

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  نوبت دوم 4622

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

شاورزيواحدهاي ك اقتصاد كشاورزي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   نوبت دوم 4623

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4624

 - 1 
بازاريابي محصوالت 

كشاورزي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس اقتصاد كشاورزي
ع طبيعي كرج)كشاورزي و مناب  نوبت دوم 4625

 - 1 
بازاريابي محصوالت 

كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  نوبت دوم 4626

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4627

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط
اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل دومنوبت  4628  

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط
اقتصاد كشاورزي زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   نوبت دوم 4629

 - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط
اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4630

 - 3 
سياست و توسعه 

كشاورزي
اقتصاد كشاورزي

 -تهران  دانشگاه پيام نور استان
مركز تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 4631

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 1 
سياست و توسعه 

كشاورزي
اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  پرديس خودگردان 4632

 - 1 
سياست و توسعه 

كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 4633
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 اقتصاد كشاورزي - 2416 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل ودگردانپرديس خ 4634  

 - 1 
اقتصاد توليد و مديريت 

واحدهاي كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 4635

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه - 1 
بازاريابي محصوالت 

كشاورزي اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  پرديس خودگردان 4636

همحل تحصيل پرديس خودگردان دانشگا - 1 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل  پرديس خودگردان 4637

 - 2 
اقتصاد منابع طبيعي و 

زيستمحيط اقتصاد كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 4638

 هاي سلولزي ـ بيولوژي و آناتوميمهندسي صنايع چوب و فرآورده - 2417

لوژي و آناتوميبيو 2 -   مهندسي صنايع چوب و 
هاي سلولزيفرآورده

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4639

بيولوژي و آناتومي 1 -  مهندسي صنايع چوب و 
هاي سلولزيفرآورده

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4640

 هاي ليگنوسلولزيهاي سلولزي ـ كامپوزيتمهندسي صنايع چوب و فرآورده - 2418

  - 3 
هاي كامپوزيت

ليگنوسلولزي
مهندسي صنايع چوب و 

هاي سلولزيفرآورده

دانشگاه تربيت مدرس (محل 
تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 4641

 - 2 
هاي كامپوزيت

لولزيليگنوس
مهندسي صنايع چوب و 

هاي سلولزيفرآورده دانشگاه زابل  روزانه 4642

 - 3 
هاي كامپوزيت

ليگنوسلولزي
مهندسي صنايع چوب و 

هاي سلولزيفرآورده
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي گرگان  روزانه 4643

 - 1 
هاي كامپوزيت

ليگنوسلولزي
مهندسي صنايع چوب و 

لزيهاي سلوفرآورده دانشگاه زابل  نوبت دوم 4644

 هاي سلولزي ـ صنايع سلولزيمهندسي صنايع چوب و فرآورده - 2419

صنايع سلولزي 3 -   مهندسي صنايع چوب و 
هاي سلولزيفرآورده

دانشگاه تربيت مدرس (محل 
تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 

علوم دريايي شهرستان نور)
 روزانه 4645

صنايع سلولزي 4 -  مهندسي صنايع چوب و 
هاي سلولزيفرآورده

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4646

صنايع سلولزي 3 -  مهندسي صنايع چوب و 
هاي سلولزيفرآورده

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4647

 فنّاوري خاكخيزي و زيستمديريت حاصل - 2420

  - 4 
خيزي اصلشيمي، ح

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه اروميه  روزانه 4648

 - 2 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4649

 - 2 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه تبريز  روزانه 4650

 - 3 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه زنجان  روزانه 4651

 - 2 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه شهركرد  روزانه 4652

 - 2 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4653

 - 3 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست
دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4654

 - 2 
خيزي شيمي، حاصل

ذيه گياهخاك و تغ
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست
دانشگاه شيراز  روزانه 4655

 - 1 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4656
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 فنّاوري خاكخيزي و زيستمديريت حاصل - 2420 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

لنيمسا  نام رشته تحصيلي نام گرايش 
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 5 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  روزانه 4657

 - 3 
خيزي شيمي، حاصل
يه گياهخاك و تغذ

خيزي و مديريت حاصل
فّناوري خاك زيست

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4658

 - 2 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4659

 - 2 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 4660

 - 1 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 4661

 - 2 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست همدان -بوعلي سينا  دانشگاه  روزانه 4662

 - 3 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4663

 - 2 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه شهركرد  روزانه 4664

 - 1 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4665

 - 3 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4666

 - 2 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و ديريت حاصلم

فّناوري خاك زيست دانشگاه شيراز  روزانه 4667

 - 1 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4668

 - 3 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست
منابع دانشگاه علوم كشاورزي و 

طبيعي گرگان  روزانه 4669

 - 1 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 4670

 - 1 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4671

 - 1 
خيزي حاصلشيمي، 

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4672

 - 2 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4673

 - 1 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و اصلمديريت ح

فّناوري خاك زيست دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4674

 - 1 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه شهيد چمران اهواز  نوبت دوم 4675

 - 1 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست
علوم كشاورزي و منابع دانشگاه 

طبيعي گرگان  نوبت دوم 4676

 - 1 
خيزي شيمي، حاصل

خاك و تغذيه گياه
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4677

 - 1 
بيولوژي و بيوتكنولوژي 

خاك
خيزي و مديريت حاصل

فّناوري خاك زيست
 دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4678

 مديريت منابع خاك - 2421
فيزيك و حفاظت خاك 1 -   مديريت منابع خاك همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4679

فيزيك و حفاظت خاك 3 -  مديريت منابع خاك دانشگاه زنجان  روزانه 4680
فيزيك و حفاظت خاك 2 -  مديريت منابع خاك نشگاه شهركرددا  روزانه 4681
فيزيك و حفاظت خاك 1 -  مديريت منابع خاك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4682
فيزيك و حفاظت خاك 3 -  مديريت منابع خاك دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4683
فيزيك و حفاظت خاك 1 -  مديريت منابع خاك دانشگاه شيراز  روزانه 4684
زيك و حفاظت خاكفي 3 -  مديريت منابع خاك دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي گرگان  روزانه 4685
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 مديريت منابع خاك - 2421 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  ظت خاكفيزيك و حفا 2 - مديريت منابع خاك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4686
فيزيك و حفاظت خاك 2 -  مديريت منابع خاك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4687
فيزيك و حفاظت خاك 2 -  مديريت منابع خاك خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 4688
 - 1 

منابع خاك و ارزيابي 
اراضي مديريت منابع خاك همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4689

 - 2 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه تبريز  روزانه 4690

 - 3 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس مديريت منابع خاك
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4691

 - 3 
ابي منابع خاك و ارزي

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه زنجان  روزانه 4692

 - 2 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه شهركرد  روزانه 4693

 - 1 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4694

 1 - پژوهش محور
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4695

 - 3 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4696

 - 2 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه شيراز  روزانه 4697

 - 2 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي نابع خاكمديريت م دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4698

 - 2 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4699

 - 2 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4700

 - 1 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4701

 - 2 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 4702

 - 1 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 4703
فيزيك و حفاظت خاك 1 -  منابع خاك مديريت همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4704
فيزيك و حفاظت خاك 1 -  مديريت منابع خاك دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4705
فيزيك و حفاظت خاك 1 -  مديريت منابع خاك دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4706
 - 1 

منابع خاك و ارزيابي 
اراضي مديريت منابع خاك همدان -لي سينا دانشگاه بوع  نوبت دوم 4707

 - 1 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي مديريت منابع خاك دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4708

 - 2 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس مديريت منابع خاك
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4709

 - 1 
منابع خاك و ارزيابي 

اضيار
مديريت منابع خاك دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4710

 - 1 
منابع خاك و ارزيابي 

اراضي
مديريت منابع خاك دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4711

 علوم دامي - 2424

فيزيولوژي دام و طيور 2 -   دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم دامي
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 روزانه 4712

فيزيولوژي دام و طيور 4 -  علوم دامي دانشگاه شيراز  روزانه 4713

فيزيولوژي دام و طيور 3 -  علوم دامي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان
 روزانه 4714
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 علوم دامي - 2424 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
اه يا مؤسسه محل نام دانشگ

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  فيزيولوژي دام و طيور 3 - علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4715

فيزيولوژي دام و طيور 2 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4716

تغذيه دام 2 -  لوم داميع دانشگاه اروميه  روزانه 4717
تغذيه دام 3 -  علوم دامي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4718
تغذيه دام 3 -  علوم دامي دانشگاه بيرجند  روزانه 4719
تغذيه دام 2 -  علوم دامي دانشگاه تبريز  روزانه 4720

تغذيه دام 3 -  علوم دامي
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 4721

تغذيه دام 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم دامي
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4722

تغذيه دام 2 -  علوم دامي
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

زانهرو 4723  

تغذيه دام 3 -  علوم دامي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 4724
تغذيه دام 1 -  علوم دامي دانشگاه زابل  روزانه 4725
تغذيه دام 3 -  علوم دامي دانشگاه زنجان  روزانه 4726
تغذيه دام 1 -  علوم دامي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4727
تغذيه دام 3 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 4728

تغذيه دام 2 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4729

تغذيه دام 3 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4730

تغذيه دام 3 -  علوم دامي نشگاه فردوسي مشهددا  روزانه 4731
تغذيه دام 3 -  علوم دامي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 4732
تغذيه دام 2 -  علوم دامي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4733
ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 -  علوم دامي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4734
اصالح دام و طيورژنتيك و  2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم دامي

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4735
ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -  علوم دامي دانشگاه زابل  روزانه 4736
ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -  علوم دامي دانشگاه زنجان  روزانه 4737
طيورژنتيك و اصالح دام و  2 -  علوم دامي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4738
ژنتيك و اصالح دام و طيور 4 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 4739

ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4740

ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -  علوم دامي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4741
ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -  علوم دامي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 4742
ژنتيك و اصالح دام و طيور 3 -  علوم دامي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4743
تغذيه طيور 2 -  علوم دامي ه اروميهدانشگا  روزانه 4744
تغذيه طيور 3 -  علوم دامي دانشگاه ايالم  روزانه 4745
تغذيه طيور 3 -  علوم دامي دانشگاه بيرجند  روزانه 4746
تغذيه طيور 2 -  علوم دامي دانشگاه تبريز  روزانه 4747
تغذيه طيور 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم دامي

بيعي كرج)كشاورزي و منابع ط  روزانه 4748

تغذيه طيور 2 -  علوم دامي
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 روزانه 4749

تغذيه طيور 3 -  علوم دامي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 4750
تغذيه طيور 2 -  علوم دامي دانشگاه زابل  روزانه 4751
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 لوم داميع - 2424 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  تغذيه طيور 3 - علوم دامي دانشگاه زنجان  روزانه 4752
تغذيه طيور 2 -  علوم دامي دانشگاه شهركرد  روزانه 4753
تغذيه طيور 1 -  لوم داميع دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4754
تغذيه طيور 3 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 4755

تغذيه طيور 2 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4756

تغذيه طيور 3 -  علوم دامي علوم كشاورزي و منابع  دانشگاه
طبيعي گرگان  روزانه 4757

تغذيه طيور 3 -  علوم دامي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4758
تغذيه طيور 2 -  علوم دامي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 4759
تغذيه طيور 3 -  علوم دامي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4760
تغذيه طيور 2 -  علوم دامي خرم آباد -نشگاه لرستان دا  روزانه 4761
تغذيه طيور 2 -  علوم دامي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4762
فيزيولوژي دام و طيور 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم دامي

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4763

فيزيولوژي دام و طيور 1 -  علوم دامي اه علوم كشاورزي و منابع دانشگ
طبيعي ساري  نوبت دوم 4764

تغذيه دام 1 -  علوم دامي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4765
تغذيه دام 2 -  علوم دامي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4766
تغذيه دام 3 -  علوم دامي دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 4767
تغذيه دام 1 -  علوم دامي گاه تبريزدانش  نوبت دوم 4768
تغذيه دام 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم دامي

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4769

تغذيه دام 1 -  علوم دامي
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 نوبت دوم 4770

تغذيه دام 1 -  علوم دامي انشگاه زابلد  نوبت دوم 4771
تغذيه دام 1 -  علوم دامي دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4772
تغذيه دام 1 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  نوبت دوم 4773
تغذيه دام 1 -  علوم دامي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4774
ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 -  داميعلوم  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4775
ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 -  علوم دامي دانشگاه زابل  نوبت دوم 4776
ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 -  علوم دامي دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4777
ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 -  علوم دامي انشگاه علوم كشاورزي و منابع د

طبيعي ساري  نوبت دوم 4778
ژنتيك و اصالح دام و طيور 1 -  علوم دامي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4779
ژنتيك و اصالح دام و طيور 2 -  علوم دامي رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 4780
تغذيه طيور 1 -  علوم دامي دانشگاه اروميه ومنوبت د 4781  
تغذيه طيور 1 -  علوم دامي دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 4782
تغذيه طيور 1 -  علوم دامي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4783

تغذيه طيور 1 -  علوم دامي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)
 نوبت دوم 4784

تغذيه طيور 1 -  علوم دامي
حل تحصيل دانشگاه تهران (م

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 نوبت دوم 4785

تغذيه طيور 1 -  علوم دامي دانشگاه زابل  نوبت دوم 4786
تغذيه طيور 1 -  علوم دامي دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4787

تغذيه طيور 1 -  علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري

 نوبت دوم 4788



 
 

 118  

 

  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 علوم دامي - 2424 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  تغذيه طيور 1 - علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  نوبت دوم 4789

تغذيه طيور 1 -  علوم دامي نشگاه فردوسي مشهددا  نوبت دوم 4790
تغذيه طيور 3 -  علوم دامي رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 4791
تغذيه دام 1 -  علوم دامي دانشگاه رازي كرمانشاه  پرديس خودگردان 4792

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه تغذيه دام 1 - علوم دامي دانشگاه زابل  پرديس خودگردان 4793
تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل تغذيه طيور 1 - علوم دامي دانشگاه زابل  پرديس خودگردان 4794

 علوم و مهندسي آب ـ آبياري و زهكشي - 2427
آبياري و زهكشي 3 -   علوم و مهندسي آب دانشگاه اروميه  روزانه 4795

آبياري و زهكشي 2 -  علوم و مهندسي آب انهمد -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4796
آبياري و زهكشي 2 -  علوم و مهندسي آب  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 4797
آبياري و زهكشي 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه تبريز  روزانه 4798

آبياري و زهكشي 3 -  علوم و مهندسي آب
دانشگاه تربيت مدرس (محل 
واقع  تحصيل دانشكده كشاورزي

در اتوبان تهران كرج)
 روزانه 4799

آبياري و زهكشي 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي آب
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4800

آبياري و زهكشي 2 -  علوم و مهندسي آب
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 روزانه 4801

آبياري و زهكشي 3 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه زابل  روزانه 4802
آبياري و زهكشي 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شهركرد  روزانه 4803
آبياري و زهكشي 3 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4804
آبياري و زهكشي 3 -  علوم و مهندسي آب شيراز دانشگاه  روزانه 4805
آبياري و زهكشي 4 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4806
آبياري و زهكشي 3 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  روزانه 4807

آبياري و زهكشي 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
انطبيعي گرگ  روزانه 4808

آبياري و زهكشي 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4809
آبياري و زهكشي 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4810
آبياري و زهكشي 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4811
آبياري و زهكشي 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي آب

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4812

آبياري و زهكشي 1 -  علوم و مهندسي آب
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 نوبت دوم 4813

آبياري و زهكشي 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه زابل  نوبت دوم 4814
آبياري و زهكشي 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد چمران اهواز  نوبت دوم 4815
آبياري و زهكشي 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي گرگان  نوبت دوم 4816
آبياري و زهكشي 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4817

يس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرد آبياري و زهكشي 1 - علوم و مهندسي آب دانشگاه زابل  پرديس خودگردان 4818
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آبياري و زهكشي 3 - علوم و مهندسي آب دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4819

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب ـ سازه - 2428
هاي آبيسازه 2 -   و مهندسي آبعلوم  دانشگاه اروميه  روزانه 4820

هاي آبيسازه 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه تبريز  روزانه 4821

هاي آبيسازه 3 -  علوم و مهندسي آب
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 4822

هاي آبيسازه 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي آب
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4823
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 هاي آبيعلوم و مهندسي آب ـ سازه - 2428 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  يهاي آبسازه 5 - علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4824
هاي آبيسازه 3 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4825

هاي آبيسازه 2 - پژوهش محور علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4826
هاي آبيسازه 3 -  علوم و مهندسي آب شيرازدانشگاه   روزانه 4827
هاي آبيسازه 3 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  روزانه 4828

هاي آبيسازه 3 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4829

هاي آبيسازه 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4830
هاي آبيسازه 3 -  علوم و مهندسي آب خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 4831
هاي آبيسازه 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4832
هاي آبيسازه 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4833
هاي آبيسازه 1 -  علوم و مهندسي آب ران (محل تحصيل پرديس دانشگاه ته

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4834
هاي آبيسازه 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد چمران اهواز  نوبت دوم 4835
هاي آبيسازه 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  نوبت دوم 4836

هاي آبيسازه 1 -  دسي آبعلوم و مهن دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  نوبت دوم 4837

هاي آبيسازه 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4838

هاي آبيسازه 2 -  علوم و مهندسي آب
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
در اتوبان تهران كرج)

دانپرديس خودگر 4839  

هاي آبيسازه 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 4840
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه هاي آبيسازه 3 - علوم و مهندسي آب دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4841

 علوم و مهندسي آب ـ منابع آب - 2429
منابع آب 3 -   علوم و مهندسي آب نشگاه اروميهدا  روزانه 4842

منابع آب 2 -  علوم و مهندسي آب همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4843
منابع آب 3 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه بيرجند  روزانه 4844
منابع آب 2 -  علوم و مهندسي آب  -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 4845
بمنابع آ 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه تبريز  روزانه 4846

منابع آب 3 -  علوم و مهندسي آب
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
(در اتوبان تهران كرج

 روزانه 4847

منابع آب 2 -  علوم و مهندسي آب
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
شت)در پاكد

 روزانه 4848

منابع آب 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شهركرد  روزانه 4849
منابع آب 3 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4850

سازه هاي آبي 1 - پژوهش محور علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4851
منابع آب 1 -  آبعلوم و مهندسي  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4852
منابع آب 1 -  علوم و مهندسي آب همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4853
منابع آب 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4854

منابع آب 1 -  علوم و مهندسي آب
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
پاكدشت)در 

 نوبت دوم 4855

منابع آب 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شهيد چمران اهواز  نوبت دوم 4856
 علوم و مهندسي آب ـ هواشناسي كشاورزي - 2430

هواشناسي كشاورزي 3 -   علوم و مهندسي آب همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4857
هواشناسي كشاورزي 2 -  علوم و مهندسي آب انشگاه تهران (محل تحصيل پرديس د

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4858
هواشناسي كشاورزي 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه شيراز  روزانه 4859
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 علوم و مهندسي آب ـ هواشناسي كشاورزي - 2430 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
سه محل نام دانشگاه يا مؤس
  تحصيل

كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  هواشناسي كشاورزي 2 - علوم و مهندسي آب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4860

هواشناسي كشاورزي 2 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4861
هواشناسي كشاورزي 1 -  علوم و مهندسي آب همدان -انشگاه بوعلي سينا د  نوبت دوم 4862
هواشناسي كشاورزي 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي آب

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4863
هواشناسي كشاورزي 1 -  علوم و مهندسي آب دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4864

گاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دانش هواشناسي كشاورزي 2 - علوم و مهندسي آب دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 4865
 نژادي گياهيژنتيك و به - 2431

نژادي گياهيژنتيك و به  4 -   دانشگاه اروميه  روزانه 4866
نژادي گياهيژنتيك و به  3 -  دانشگاه ايالم  روزانه 4867
نژادي گياهيژنتيك و به  2 -  همدان -بوعلي سينا  دانشگاه  روزانه 4868
نژادي گياهيژنتيك و به  2 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 4869
نژادي گياهيژنتيك و به  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 4870

نژادي گياهيژنتيك و به  3 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
ر اتوبان تهران كرج)د

 روزانه 4871

نژادي گياهيژنتيك و به  2 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 روزانه 4872

نژادي گياهيژنتيك و به  4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4873

نژادي گياهيبهژنتيك و   3 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 4874
نژادي گياهيژنتيك و به  2 -  دانشگاه زابل  روزانه 4875
نژادي گياهيژنتيك و به  3 -  دانشگاه زنجان  روزانه 4876
نژادي گياهيژنتيك و به  2 -  دانشگاه شهركرد  روزانه 4877
نژادي گياهيژنتيك و به  3 -  هيد باهنر كرماندانشگاه ش  روزانه 4878
نژادي گياهيژنتيك و به  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 4879
نژادي گياهيژنتيك و به  5 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4880
نژادي گياهيژنتيك و به  5 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  روزانه 4881

هينژادي گياژنتيك و به  5 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4882

نژادي گياهيژنتيك و به  1 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 4883
نژادي گياهيژنتيك و به  3 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4884
نژادي گياهيژنتيك و به  2 -  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 4885
نژادي گياهيژنتيك و به  1 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4886
نژادي گياهيژنتيك و به  1 -  دانشگاه ايالم  نوبت دوم 4887
نژادي گياهيژنتيك و به  1 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  نوبت دوم 4888
نژادي گياهيژنتيك و به  1 -  يزدانشگاه تبر  نوبت دوم 4889

نژادي گياهيژنتيك و به  1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 نوبت دوم 4890

نژادي گياهيژنتيك و به  1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)

 نوبت دوم 4891

اهينژادي گيژنتيك و به  2 -  دانشگاه زابل  نوبت دوم 4892
نژادي گياهيژنتيك و به  1 -  دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4893
نژادي گياهيژنتيك و به  1 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  نوبت دوم 4894

نژادي گياهيژنتيك و به  1 - 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  نوبت دوم 4895
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 نژادي گياهيژنتيك و به - 2431 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  نژادي گياهيژنتيك و به  1 - دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  نوبت دوم 4896

اهينژادي گيژنتيك و به  1 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   نوبت دوم 4897
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه نژادي گياهيژنتيك و به  1 - دانشگاه زابل  پرديس خودگردان 4898

 آگروتكنولوژي - 2432
فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -   آگروتكنولوژي دانشگاه اروميه  روزانه 4899

راعيفيزيولوژي گياهان ز 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه ايالم  روزانه 4900
فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه بيرجند  روزانه 4901
فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه تبريز  روزانه 4902

فيزيولوژي گياهان زراعي 4 -  آگروتكنولوژي
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

شكده كشاورزي واقع تحصيل دان
در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 4903

فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس آگروتكنولوژي
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4904

فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

واقع مجتمع آموزش عالي ابوريحان 
در پاكدشت)

 روزانه 4905

فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه زابل  روزانه 4906
فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه زنجان  روزانه 4907

فيزيولوژي گياهان زراعي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه آگروتكنولوژي تهران -دانشگاه شاهد  انهروز 4908  
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شهركرد  روزانه 4909
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4910

فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - پژوهش محور آگروتكنولوژي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4911
گياهان زراعي فيزيولوژي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4912
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شيراز  روزانه 4913
فيزيولوژي گياهان زراعي 5 -  آگروتكنولوژي دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 4914
فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي صنعتي شاهرود دانشگاه  روزانه 4915
فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 4916

فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4917

راعيفيزيولوژي گياهان ز 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4918

فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4919
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 4920
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  تكنولوژيآگرو دانشگاه گنبد  روزانه 4921
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4922
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 4923
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي بيلارد -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4924
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه مراغه  روزانه 4925
فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 4926
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه ياسوج  روزانه 4927
راعياكولوژي گياهان ز 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه اروميه  روزانه 4928
اكولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه ايالم  روزانه 4929
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4930
اكولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه بيرجند  روزانه 4931
اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه تبريز  روزانه 4932
اكولوژي گياهان زراعي 4 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس آگروتكنولوژي

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4933
اكولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 4934
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه زابل  روزانه 4935
اكولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه زنجان  روزانه 4936

اكولوژي گياهان زراعي 2 - شرايط در انتهاي دفترچه آگروتكنولوژي تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 4937
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 آگروتكنولوژي - 2432 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  اكولوژي گياهان زراعي 2 - آگروتكنولوژي دانشگاه شهركرد  روزانه 4938
اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شهيد باهنر كرمان هروزان 4939  
اكولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 4940
اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شيراز  روزانه 4941
اكولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه صنعتي شاهرود  روزانه 4942
اكولوژي گياهان زراعي 3 -  يآگروتكنولوژ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 4943

اكولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 4944

اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 4945

اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 4946
اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه گنبد  روزانه 4947
اكولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 4948
اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي خرم آباد -نشگاه لرستان دا  روزانه 4949
اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4950
اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه مراغه  روزانه 4951
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 4952
اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه ياسوج  روزانه 4953
فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4954
فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه ايالم  نوبت دوم 4955
فيزيولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 4956
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4957

فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي
دانشگاه تهران (محل تحصيل 

مجتمع آموزش عالي ابوريحان واقع 
در پاكدشت)

 نوبت دوم 4958

فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  تكنولوژيآگرو دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4959

فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه زابل  نوبت دوم 4960
فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4961

ي گياهان زراعيفيزيولوژ 1 - شرايط در انتهاي دفترچه آگروتكنولوژي تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 4962
فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  نوبت دوم 4963
فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شهيد چمران اهواز  نوبت دوم 4964
فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  روتكنولوژيآگ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  نوبت دوم 4965

فيزيولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  نوبت دوم 4966

فيزيولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4967
اهان زراعيفيزيولوژي گي 1 -  آگروتكنولوژي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   نوبت دوم 4968
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه اروميه  نوبت دوم 4969
اكولوژي گياهان زراعي 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه ايالم  نوبت دوم 4970
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي همدان -لي سينا دانشگاه بوع  نوبت دوم 4971
اكولوژي گياهان زراعي 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه بيرجند  نوبت دوم 4972
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه تبريز  نوبت دوم 4973
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس آگروتكنولوژي

يعي كرج)كشاورزي و منابع طب  نوبت دوم 4974
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه زابل  نوبت دوم 4975
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه زنجان  نوبت دوم 4976
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  نوبت دوم 4977
ن زراعياكولوژي گياها 2 -  آگروتكنولوژي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي گرگان  نوبت دوم 4978
اكولوژي گياهان زراعي 1 -  آگروتكنولوژي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   نوبت دوم 4979

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيولوژي گياهان زراعي 1 - آگروتكنولوژي دانشگاه زابل س خودگردانپردي 4980  

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اكولوژي گياهان زراعي 1 - آگروتكنولوژي دانشگاه زابل  پرديس خودگردان 4981
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  آگروتكنولوژي ـ علوم و تكنولوژي بذر - 2433

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

ره دو
 اول دوم تحصيلي

علوم و تكنولوژي بذر 3 -   آگروتكنولوژي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 4982

 هاي هرزآگروتكنولوژي ـ علوم علف - 2434
هاي هرزعلوم علف 1 -   آگروتكنولوژي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4983

هاي هرزوم علفعل 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس آگروتكنولوژي
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4984

هاي هرزعلوم علف 3 -  آگروتكنولوژي دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 4985
هاي هرزعلوم علف 2 -  آگروتكنولوژي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 4986
هاي هرزلفعلوم ع 1 -  آگروتكنولوژي همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 4987
هاي هرزعلوم علف 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس آگروتكنولوژي

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 4988
هاي هرزعلوم علف 1 -  آگروتكنولوژي دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 4989
هاي هرزفعلوم عل 1 -  آگروتكنولوژي اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   نوبت دوم 4990

 بيوتكنولوژي كشاورزي - 2435
بيوتكنولوژي كشاورزي  1 -   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 4991

بيوتكنولوژي كشاورزي  2 -   -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 
قزوين  روزانه 4992

ولوژي كشاورزيبيوتكن  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 4993

بيوتكنولوژي كشاورزي  4 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 4994

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس بيوتكنولوژي كشاورزي  4 - 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 4995

يوتكنولوژي كشاورزيب  2 -  دانشگاه زابل  روزانه 4996
بيوتكنولوژي كشاورزي  4 -  دانشگاه زنجان  روزانه 4997
بيوتكنولوژي كشاورزي  3 -  دانشگاه شهركرد  روزانه 4998
بيوتكنولوژي كشاورزي  3 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 4999
بيوتكنولوژي كشاورزي  3 -  تهران -هشتي دانشگاه شهيد ب  روزانه 5000
بيوتكنولوژي كشاورزي  3 -  تبريز -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   روزانه 5001
بيوتكنولوژي كشاورزي  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5002
بيوتكنولوژي كشاورزي  5 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 5003
بيوتكنولوژي كشاورزي  5 -  شهددانشگاه فردوسي م  روزانه 5004
بيوتكنولوژي كشاورزي  3 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 5005
بيوتكنولوژي كشاورزي  4 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 5006
بيوتكنولوژي كشاورزي  2 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 5007
بيوتكنولوژي كشاورزي  3 -  بيلارد -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 5008

محل تحصيل  -پژوهش محور 
 پژوهشكده زيست فناوري گياهي

بيوتكنولوژي كشاورزي  5 -
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و 

زيست فّناوري  روزانه 5009

بيوتكنولوژي كشاورزي  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 5010

بيوتكنولوژي كشاورزي  1 -   –لي امام خميني (ره ) دانشگاه بين المل
قزوين

 نوبت دوم 5011

بيوتكنولوژي كشاورزي  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 5012

بيوتكنولوژي كشاورزي  1 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5013

بيوتكنولوژي كشاورزي  1 -  دانشگاه زابل  نوبت دوم 5014
بيوتكنولوژي كشاورزي  1 -  دانشگاه زنجان  نوبت دوم 5015
بيوتكنولوژي كشاورزي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 5016
بيوتكنولوژي كشاورزي  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5017
بيوتكنولوژي كشاورزي  1 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   نوبت دوم 5018

صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح بيوتكنولوژي كشاورزي  4 - رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 5019
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  اگرواكولوژي – 2436

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

اگرواكولوژي  2 -   شگاه زابلدان  روزانه 5020
اگرواكولوژي  4 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 5021
اگرواكولوژي  2 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي گرگان  روزانه 5022
اگرواكولوژي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5023
اگرواكولوژي  1 -  دانشگاه زابل  نوبت دوم 5024
اگرواكولوژي  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 5025
اگرواكولوژي  2 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي گرگان  نوبت دوم 5026
اگرواكولوژي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5027

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه اگرواكولوژي  1 - دانشگاه زابل ودگردانپرديس خ 5028  

 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار - 2437

  - 4 
ترويج كشاورزي پايدار و

منابع طبيعي
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 5029

 - 5 
ترويج كشاورزي پايدار و

منابع طبيعي
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار

دانشگاه تربيت مدرس (محل 
شكده كشاورزي واقع تحصيل دان

در اتوبان تهران كرج)
 روزانه 5030

 - 3 
ترويج كشاورزي پايدار و

منابع طبيعي
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار دانشگاه زنجان  روزانه 5031

 - 4 
ترويج كشاورزي پايدار و

منابع طبيعي
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار دانشگاه شيراز  روزانه 5032

 - 3 
شاورزي پايدار وترويج ك

منابع طبيعي
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 5033

 - 2 
آموزش كشاورزي پايدار 

و محيط زيست
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5034

 - 5 
آموزش كشاورزي پايدار 

و محيط زيست
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 5035

 - 3 
آموزش كشاورزي پايدار 

و محيط زيست
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار دانشگاه زنجان  روزانه 5036

 - 3 
آموزش كشاورزي پايدار 

و محيط زيست
ش ترويج و آموز

كشاورزي پايدار
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

مالثاني اهواز -طبيعي خوزستان  روزانه 5037

 - 1 
ترويج كشاورزي پايدار و

منابع طبيعي
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار دانشگاه زنجان  نوبت دوم 5038

 - 1 
آموزش كشاورزي پايدار 

و محيط زيست
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار

شگاه تهران (محل تحصيل پرديس دان
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5039

 - 1 
آموزش كشاورزي پايدار 

و محيط زيست
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار دانشگاه زنجان  نوبت دوم 5040

 - 1 
آموزش كشاورزي پايدار 

و محيط زيست
ترويج و آموزش 
كشاورزي پايدار دانشگاه رازي كرمانشاه  پرديس خودگردان 5041

 توسعه كشاورزي - 2438
توسعه كشاورزي  3 -   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 5042

توسعه كشاورزي  2 -  دانشگاه تبريز  روزانه 5043
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس توسعه كشاورزي  2 - 

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5044
زيتوسعه كشاور  4 -  دانشگاه زنجان  روزانه 5045
توسعه كشاورزي  3 -  دانشگاه ياسوج  روزانه 5046
توسعه كشاورزي  1 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 5047
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس توسعه كشاورزي  1 - 

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5048
توسعه كشاورزي  1 -  دانشگاه زنجان  نوبت دوم 5049

 شناسي كشاورزيحشره - 2439
شناسي كشاورزيحشره  4 -   دانشگاه اروميه  روزانه 5050

شناسي كشاورزيحشره  4 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 5051
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 شناسي كشاورزيحشره - 2439 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
مؤسسه محل نام دانشگاه يا 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  شناسي كشاورزيحشره  2 - دانشگاه تبريز  روزانه 5052

شناسي كشاورزيحشره  5 - 
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 5053

شناسي كشاورزيحشره  6 -  (محل تحصيل پرديس دانشگاه تهران 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5054

شناسي كشاورزيحشره  3 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 5055
شناسي كشاورزيحشره  2 -  دانشگاه زابل  روزانه 5056
شناسي كشاورزيحشره  5 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5057
شناسي كشاورزيحشره  4 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي گرگان  روزانه 5058
شناسي كشاورزيحشره  2 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5059
شناسي كشاورزيحشره  5 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 5060
شناسي كشاورزيحشره  3 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 5061
زيشناسي كشاورحشره  3 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 5062
شناسي كشاورزيحشره  3 -  دانشگاه مراغه  روزانه 5063
شناسي كشاورزيحشره  3 -  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 5064
شناسي كشاورزيحشره  1 -  دانشگاه اروميه  نوبت دوم 5065
شناسي كشاورزيحشره  1 -  همدان -ي سينا دانشگاه بوعل  نوبت دوم 5066
شناسي كشاورزيحشره  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 5067
شناسي كشاورزيحشره  2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5068
شناسي كشاورزيحشره  1 -  دانشگاه زابل  نوبت دوم 5069
رزيشناسي كشاوحشره  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5070

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي كشاورزيحشره  5 - رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 5071
 شناسي گياهيبيماري - 2440

شناسي گياهيبيماري  1 -   همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 5072

شناسي گياهيبيماري  5 - 
شگاه تربيت مدرس (محل دان

تحصيل دانشكده كشاورزي واقع 
در اتوبان تهران كرج)

 روزانه 5073

شناسي گياهيبيماري  5 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5074

شناسي گياهيبيماري  2 -  دانشگاه زابل  روزانه 5075
شناسي گياهيبيماري  5 -  نشگاه زنجاندا  روزانه 5076
شناسي گياهيبيماري  3 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 5077
شناسي گياهيبيماري  5 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5078
شناسي گياهيبيماري  3 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 5079
شناسي گياهيبيماري  5 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

عي ساريطبي  روزانه 5080

شناسي گياهيبيماري  3 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5081

شناسي گياهيبيماري  4 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5082
شناسي گياهيبيماري  3 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 5083
شناسي گياهيبيماري  2 -  رشت -ن دانشگاه گيال  روزانه 5084
شناسي گياهيبيماري  3 -  خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 5085
شناسي گياهيبيماري  3 -  دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان  روزانه 5086
شناسي گياهيبيماري  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 5087
شناسي گياهيبيماري  2 -  ن (محل تحصيل پرديس دانشگاه تهرا

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5088
شناسي گياهيبيماري  1 -  دانشگاه زابل  نوبت دوم 5089
شناسي گياهيبيماري  1 -  دانشگاه زنجان  نوبت دوم 5090
شناسي گياهيبيماري  1 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  نوبت دوم 5091
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 شناسي گياهيبيماري - 2440 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  شناسي گياهيبيماري  1 - دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  نوبت دوم 5092

شناسي گياهيبيماري  1 -  شگاه فردوسي مشهددان  نوبت دوم 5093
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسي گياهيبيماري  1 - دانشگاه زابل  پرديس خودگردان 5094

شناسي گياهيبيماري  1 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  پرديس خودگردان 5095
 علوم و مهندسي جنگل ـ مديريت جنگل - 2441

مديريت جنگل 3 -   و مهندسي جنگلعلوم  دانشگاه اروميه  روزانه 5096
مديريت جنگل 2 -  علوم و مهندسي جنگل دانشگاه ايالم  روزانه 5097

مديريت جنگل 3 -  علوم و مهندسي جنگل
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 
علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 5098

مديريت جنگل 2 -  هندسي جنگلعلوم و م دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5099

مديريت جنگل 3 -  علوم و مهندسي جنگل دانشگاه شهركرد  روزانه 5100
مديريت جنگل 1 -  علوم و مهندسي جنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  روزانه 5101

مديريت جنگل 3 -  و مهندسي جنگل علوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5102

مديريت جنگل 3 -  علوم و مهندسي جنگل
رشت (محل  -دانشگاه گيالن 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي 
صومعه سرا)

 روزانه 5103

مديريت جنگل 2 -  علوم و مهندسي جنگل خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 5104
مديريت جنگل 1 -  علوم و مهندسي جنگل دانشگاه اروميه  نوبت دوم 5105
مديريت جنگل 1 -  علوم و مهندسي جنگل دانشگاه ايالم  نوبت دوم 5106
مديريت جنگل 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي جنگل

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5107

ودگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خ مديريت جنگل 3 - علوم و مهندسي جنگل رشت -دانشگاه گيالن   پرديس خودگردان 5108
 برداري جنگلعلوم و مهندسي جنگل ـ عمران و بهره - 2442

  - 3 
برداري عمران و بهره

جنگل علوم و مهندسي جنگل
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 
ي شهرستان نور)علوم درياي

 روزانه 5109

 - 2 
برداري عمران و بهره

جنگل دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي جنگل
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5110

 - 3 
برداري عمران و بهره

جنگل علوم و مهندسي جنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 5111

 - 3 
برداري مران و بهرهع

جنگل علوم و مهندسي جنگل
رشت (محل  -دانشگاه گيالن 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي 
صومعه سرا)

 روزانه 5112

 - 1 
برداري عمران و بهره

جنگل دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي جنگل
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5113

 - 2 
برداري هعمران و بهر

جنگل علوم و مهندسي جنگل
رشت (محل  -دانشگاه گيالن 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي 
صومعه سرا)

 نوبت دوم 5114

 علوم و مهندسي جنگل ـ علوم زيستي جنگل - 2443
علوم زيستي جنگل 2 -   علوم و مهندسي جنگل دانشگاه اروميه  روزانه 5115

علوم زيستي جنگل 3 -  جنگل علوم و مهندسي دانشگاه ايالم  روزانه 5116

علوم زيستي جنگل 3 -  علوم و مهندسي جنگل
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 
علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 5117

علوم زيستي جنگل 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي جنگل
كرج)كشاورزي و منابع طبيعي   روزانه 5118

علوم زيستي جنگل 3 -  علوم و مهندسي جنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 5119



 
 

 127  

 

  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

 علوم و مهندسي جنگل ـ علوم زيستي جنگل - 2443 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  علوم زيستي جنگل 3 - علوم و مهندسي جنگل دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5120

علوم زيستي جنگل 3 -  علوم و مهندسي جنگل
رشت (محل  -دانشگاه گيالن 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي 
صومعه سرا)

 روزانه 5121

لعلوم زيستي جنگ 2 -  علوم و مهندسي جنگل خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 5122
علوم زيستي جنگل 1 -  علوم و مهندسي جنگل دانشگاه اروميه  نوبت دوم 5123
علوم زيستي جنگل 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي جنگل

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5124

تي جنگلعلوم زيس 3 -  علوم و مهندسي جنگل
رشت (محل  -دانشگاه گيالن 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي 
صومعه سرا)

 نوبت دوم 5125

 علوم و مهندسي شيالت ـ تكثير و پرورش آبزيان - 2444
تكثير و پرورش آبزيان 3 -   علوم و مهندسي شيالت دانشگاه اروميه  روزانه 5126

تكثير و پرورش آبزيان 2 -  وم و مهندسي شيالتعل دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5127

تكثير و پرورش آبزيان 3 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه شيراز  روزانه 5128
تكثير و پرورش آبزيان 4 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 5129
رورش آبزيانتكثير و پ 3 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  روزانه 5130

تكثير و پرورش آبزيان 3 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5131

تكثير و پرورش آبزيان 5 -  علوم و مهندسي شيالت ي دانشگاه علوم و فنون درياي
خرمشهر  روزانه 5132

تكثير و پرورش آبزيان 3 -  علوم و مهندسي شيالت سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 5133

تكثير و پرورش آبزيان 3 -  علوم و مهندسي شيالت
رشت (محل  -دانشگاه گيالن 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي 
صومعه سرا)

 روزانه 5134

تكثير و پرورش آبزيان 2 -  و مهندسي شيالت علوم بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 5135
شناسي آبزيانبوم 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي شيالت

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5136

شناسي آبزيانبوم 3 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5137

شناسي آبزيانبوم 3 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم و فنون دريايي 
خرمشهر  روزانه 5138

شناسي آبزيانبوم 3 -  علوم و مهندسي شيالت
رشت (محل  -دانشگاه گيالن 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي 
صومعه سرا)

 روزانه 5139

تغذيه آبزيان 3 -  علوم و مهندسي شيالت نشگاه علوم كشاورزي و منابع دا
طبيعي گرگان  روزانه 5140

بيوتكنولوژي آبزيان 3 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5141

تكثير و پرورش آبزيان 1 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه اروميه  نوبت دوم 5142
تكثير و پرورش آبزيان 1 -  و مهندسي شيالت علوم دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس 

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5143
تكثير و پرورش آبزيان 3 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 5144
تكثير و پرورش آبزيان 1 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  نوبت دوم 5145

تكثير و پرورش آبزيان 3 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  نوبت دوم 5146

تكثير و پرورش آبزيان 1 -  علوم و مهندسي شيالت بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 5147
شناسي آبزيانبوم 1 -  علوم و مهندسي شيالت تهران (محل تحصيل پرديس  دانشگاه

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5148

شناسي آبزيانبوم 1 -  علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  نوبت دوم 5149

تكثير و پرورش آبزيان 1 -  علوم و مهندسي شيالت بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  نپرديس خودگردا 5150  



 
 

 128  

 

  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

  علوم و مهندسي شيالت ـ فراوري محصوالت شيالتي - 2445

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 2 
فراوري محصوالت 

شيالتي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي شيالت
شاورزي و منابع طبيعي كرج)ك  روزانه 5151

 - 4 
فراوري محصوالت 

شيالتي علوم و مهندسي شيالت دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي 
چابهار  روزانه 5152

 - 3 
فراوري محصوالت 

شيالتي علوم و مهندسي شيالت دانشگاه شيراز  روزانه 5153

 - 2 
فراوري محصوالت 

شيالتي تعلوم و مهندسي شيال دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 5154

 - 3 
فراوري محصوالت 

شيالتي علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5155

 - 3 
فراوري محصوالت 

شيالتي علوم و مهندسي شيالت
رشت (محل  -دانشگاه گيالن 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي 
ومعه سرا)ص

 روزانه 5156

 - 1 
فراوري محصوالت 

شيالتي دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي شيالت
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5157

 - 1 
فراوري محصوالت 

شيالتي علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  نوبت دوم 5158

 برداري آبزيانم و مهندسي شيالت ـ صيد و بهرهعلو - 2447

  - 3 
برداري صيد و بهره

آبزيان علوم و مهندسي شيالت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5159

 - 3 
برداري صيد و بهره

آبزيان علوم و مهندسي شيالت دانشگاه گنبد  روزانه 5160

 - 2 
برداري صيد و بهره

آبزيان وم و مهندسي شيالتعل بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 5161

 - 1 
برداري صيد و بهره

آبزيان علوم و مهندسي شيالت بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 5162

 علوم و مهندسي مرتع - 2448

علوم و مهندسي مرتع  4 -  
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 
لوم دريايي شهرستان نور)ع

 روزانه 5163

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي مرتع  3 - 
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5164

علوم و مهندسي مرتع  3 -  دانشگاه شهركرد  روزانه 5165
علوم و مهندسي مرتع  5 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  روزانه 5166
و مهندسي مرتععلوم   5 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  روزانه 5167

علوم و مهندسي مرتع  4 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5168

علوم و مهندسي مرتع  3 -  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   روزانه 5169
علوم و مهندسي مرتع  1 -  ل تحصيل پرديس دانشگاه تهران (مح

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5170
علوم و مهندسي مرتع  2 -  دانشگاه صنعتي اصفهان  نوبت دوم 5171
علوم و مهندسي مرتع  1 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

طبيعي ساري  نوبت دوم 5172

علوم و مهندسي مرتع  2 -  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
گرگان طبيعي  نوبت دوم 5173

 مديريت و كنترل بيابان - 2449

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس مديريت و كنترل بيابان  3 -  
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5174

مديريت و كنترل بيابان  5 -  دانشگاه سمنان  روزانه 5175
مديريت و كنترل بيابان  3 -  منابع دانشگاه علوم كشاورزي و 

طبيعي گرگان  روزانه 5176
مديريت و كنترل بيابان  2 -  دانشگاه كاشان  روزانه 5177
مديريت و كنترل بيابان  3 -  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 5178
مديريت و كنترل بيابان  5 -  دانشگاه يزد  روزانه 5179
مديريت و كنترل بيابان  1 -  حصيل پرديس دانشگاه تهران (محل ت

كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5180
مديريت و كنترل بيابان  1 -  دانشگاه سمنان  نوبت دوم 5181
مديريت و كنترل بيابان  2 -  دانشگاه كاشان  نوبت دوم 5182
مديريت و كنترل بيابان  1 -  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 5183
رل بيابانمديريت و كنت  4 -  دانشگاه يزد  نوبت دوم 5184
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  علوم و مهندسي آبخيز - 2450

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

حفاظت آب و خاك 2 -   علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه اروميه  روزانه 5185

حفاظت آب و خاك 3 -  علوم و مهندسي آبخيز
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 
علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 5186

حفاظت آب و خاك 3 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي آبخيز
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5187

خاكحفاظت آب و  2 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه شهركرد  روزانه 5188

حفاظت آب و خاك 3 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 5189

حفاظت آب و خاك 3 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5190

اكحفاظت آب و خ 4 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5191
حفاظت آب و خاك 3 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه كاشان  روزانه 5192
حفاظت آب و خاك 5 -  علوم و مهندسي آبخيز خرم آباد -دانشگاه لرستان   روزانه 5193
حفاظت آب و خاك 2 -  علوم و مهندسي آبخيز بندر عباس -ن دانشگاه هرمزگا  روزانه 5194
حفاظت آب و خاك 2 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه يزد  روزانه 5195
هاي آبخيزمديريت حوزه 2 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه اروميه  روزانه 5196

هاي آبخيزمديريت حوزه 3 -  علوم و مهندسي آبخيز
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

ع طبيعي و تحصيل دانشكده مناب
علوم دريايي شهرستان نور)

 روزانه 5197

هاي آبخيزمديريت حوزه 2 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي آبخيز
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  روزانه 5198

هاي آبخيزمديريت حوزه 3 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  روزانه 5199

هاي آبخيزمديريت حوزه 3 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  روزانه 5200

هاي آبخيزمديريت حوزه 2 -  علوم و مهندسي آبخيز بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   روزانه 5201
حفاظت آب و خاك 1 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه اروميه  نوبت دوم 5202

حفاظت آب و خاك 1 -  علوم و مهندسي آبخيز
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 
علوم دريايي شهرستان نور)

 نوبت دوم 5203

حفاظت آب و خاك 1 -  دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس علوم و مهندسي آبخيز
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5204

حفاظت آب و خاك 1 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي ساري  نوبت دوم 5205

حفاظت آب و خاك 1 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 
طبيعي گرگان  نوبت دوم 5206

حفاظت آب و خاك 1 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5207
حفاظت آب و خاك 3 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه كاشان  نوبت دوم 5208
حفاظت آب و خاك 1 -  علوم و مهندسي آبخيز بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 5209
حفاظت آب و خاك 1 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه يزد  نوبت دوم 5210
زهاي آبخيمديريت حوزه 1 -  علوم و مهندسي آبخيز دانشگاه اروميه  نوبت دوم 5211

هاي آبخيزمديريت حوزه 1 -  علوم و مهندسي آبخيز
دانشگاه تربيت مدرس (محل 

تحصيل دانشكده منابع طبيعي و 
علوم دريايي شهرستان نور)

 نوبت دوم 5212

هاي آبخيزمديريت حوزه 1 -  علوم و مهندسي آبخيز تحصيل پرديس  دانشگاه تهران (محل
كشاورزي و منابع طبيعي كرج)  نوبت دوم 5213

هاي آبخيزمديريت حوزه 1 -  علوم و مهندسي آبخيز بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   نوبت دوم 5214
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  هاي گروه آزمايشي هنركدرشته محل -5جدول شماره 
 مديريت پروژه و ساخت - 2501

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

مديريت پروژه و ساخت  3 -   دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 5215
مديريت پروژه و ساخت  2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  روزانه 5216

مديريت پروژه و ساخت  2 -  ه هنر تهراندانشگا  روزانه 5217
مديريت پروژه و ساخت  1 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  نوبت دوم 5218

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه مديريت پروژه و ساخت  2 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 5219

 معماري - 2502

معماري  3 -   انهمد -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 5220

معماري  2 - 
 -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين
 روزانه 5221

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 در وزارت آموزش و پرورش

معماري  3 -
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

تهران -
 روزانه 5222

معماري  5 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 5223
معماري  4 - حصيل پرديس هنرهاي زيبامحل ت دانشگاه تهران  روزانه 5224

معماري  10 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 5225
معماري  2 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5226
معماري  6 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 5227
معماري  8 -  دانشگاه هنر اصفهان نهروزا 5228  

معماري  3 -  دانشگاه هنر تهران  روزانه 5229
معماري  4 -  دانشگاه يزد  روزانه 5230
معماري اسالمي  - 6  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  روزانه 5231

معماري  2 - 
 -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين
 نوبت دوم 5232

معماري  2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  نوبت دوم 5233
معماري  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 5234
معماري  1 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 5235
معماري  1 -  دانشگاه يزد  نوبت دوم 5236
معماري  5 -  تهران -دانشگاه غير انتفاعي خاتم   غيرانتفاعي 5237

ل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصي معماري  2 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 5238
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه معماري  4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 5239

معماري  2 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   پرديس خودگردان 5240

 شهرسازي - 2503

شهرسازي  2 -  
 -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين
 روزانه 5241

شهرسازي  5 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 5242
شهرسازي  4 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  روزانه 5243

شهرسازي  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 5244
شهرسازي  3 -  شيراز دانشگاه  روزانه 5245
شهرسازي  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 5246
شهرسازي  5 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 5247
شهرسازي  4 -  سنندج -دانشگاه كردستان   روزانه 5248
شهرسازي  6 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 5249
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 شهرسازي - 2503 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  شهرسازي  7 - دانشگاه هنر اصفهان  روزانه 5250
شهرسازي  4 -  دانشگاه هنر تهران  روزانه 5251
شهرسازي  5 -  دانشگاه يزد  روزانه 5252
طراحي شهري  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 5253
شهرسازي اسالمي  4 -  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  روزانه 5254

شهرسازي  1 - 
 -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين
 نوبت دوم 5255

شهرسازي  2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  نوبت دوم 5256
شهرسازي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 5257
شهرسازي  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 5258

  شهرسازي  1 - تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   نوبت دوم 5259
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شهرسازي  3 - دانشگاه تربيت مدرس ودگردانپرديس خ 5260  

شهرسازي  1 -  دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)  پرديس خودگردان 5261
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه طراحي شهري  1 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   پرديس خودگردان 5262

 پژوهش هنر - 2504

پژوهش هنر  - 5  فقط زن
 -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

تهران
 روزانه 5263

پژوهش هنر  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 5264
پژوهش هنر  2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  روزانه 5265

پژوهش هنر  5 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 5266
پژوهش هنر  9 -  دانشگاه هنر اصفهان  روزانه 5267
پژوهش هنر  5 -  دانشگاه هنر تهران  روزانه 5268
هنرهاي اسالمي  3 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 5269
هنرهاي اسالمي  2 -  دانشگاه كاشان  روزانه 5270
هنرهاي اسالمي  3 -  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  روزانه 5271

  - 4 فقط زن
تاريخ تطبيقي و تحليلي 

هنرهاي اسالمي
 -زهرا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه ال

تهران
 روزانه 5272

  2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
تاريخ تطبيقي و تحليلي 

هنرهاي اسالمي
دانشگاه تهران  روزانه 5273

  5 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ تطبيقي و تحليلي 

هنرهاي اسالمي
تهران -دانشگاه شاهد   روزانه 5274

 - 4  
و تحليلي  تاريخ تطبيقي

هنرهاي اسالمي
دانشگاه هنر تهران  روزانه 5275

هنرهاي تجسمي  2 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  روزانه 5276

  4 - شرايط در انتهاي دفترچه
راديو و  -مطالعات رسانه 

تلويزيون
دانشگاه صدا و سيماي جمهوري 

اسالمي ايران
 روزانه 5277

پژوهش هنر  1 - س هنرهاي زيبامحل تحصيل پردي دانشگاه تهران  نوبت دوم 5278
پژوهش هنر  3 - شرايط در انتهاي دفترچه تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 5279

هنرهاي اسالمي  2 -  دانشگاه كاشان  نوبت دوم 5280

  1 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا
تاريخ تطبيقي و تحليلي 

هنرهاي اسالمي
ه تهراندانشگا  نوبت دوم 5281

  3 - شرايط در انتهاي دفترچه
تاريخ تطبيقي و تحليلي 

هنرهاي اسالمي
تهران -دانشگاه شاهد   نوبت دوم 5282
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 پژوهش هنر - 2504 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
ومد تحصيلي  اول 

هنرهاي تجسمي  1 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  نوبت دوم 5283

 - 5  
تاريخ تطبيقي و تحليلي 

هنرهاي اسالمي
تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره   غيرانتفاعي 5284

حكمت هنرهاي ديني  5 - توضيحات در انتهاي دفترچه
دانشگاه غير انتفاعي اديان و 

قم -اهب مذ
 غيرانتفاعي 5285

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پژوهش هنر  1 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 5286
پژوهش هنر  3 -  دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)  پرديس خودگردان 5287

 مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي -مرمت  - 2505

  - 4 
مرمت اشياي فرهنگي و 

يتاريخ
مرمت دانشگاه هنر اصفهان  روزانه 5288

 - 2 
مرمت اشياي فرهنگي و 

تاريخي
مرمت دانشگاه هنر تهران  روزانه 5289

 - 1 
مرمت اشياي فرهنگي و 

تاريخي
مرمت دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج)  پرديس خودگردان 5290

 هاي تاريخيها و بافتمرمت و احياي بنا -مرمت  - 2506

  - 1 
ها و مرمت و احياي بنا
بافتهاي تاريخي

مرمت تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 5291

 - 3 
ها و مرمت و احياي بنا
بافتهاي تاريخي

مرمت دانشگاه هنر اصفهان  روزانه 5292

 - 2 
ها و مرمت و احياي بنا
بافتهاي تاريخي

مرمت دانشگاه هنر تهران  روزانه 5293

  رتئات – 2507
تئاتر  2 -  محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  روزانه 5294

تئاتر  3 -  دانشگاه هنر تهران  روزانه 5295
تئاتر  1 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  نوبت دوم 5296

 طراحي صنعتي - 2508

طراحي صنعتي  2 -  محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  روزانه 5297
طراحي صنعتي  4 -  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران   روزانه 5298
طراحي صنعتي  3 -  دانشگاه هنر اسالمي تبريز  روزانه 5299

طراحي صنعتي  1 - محل تحصيل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران  نوبت دوم 5300

 معماري منظر - 2509

معماري منظر  3 -   يت مدرسدانشگاه ترب  روزانه 5301

  2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
مهندسي طراحي محيط 

زيست
دانشگاه تهران  روزانه 5302

  2 -  محل تحصيل دانشكده محيط زيست تهران
مهندسي طراحي محيط 

زيست
دانشگاه تهران  نوبت دوم 5303

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه معماري منظر  1 - اه تربيت مدرسدانشگ  پرديس خودگردان 5304
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  هاي گروه آزمايشي دامپزشكيكدرشته محل -6جدول شماره 
  

 جراحي دامپزشكي - 2701

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  2 -  دستياري -تخصصي 
جراحي 

دامپزشكي(دستياري)
دانشگاه اروميه  روزانه 5305

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 دانشكده دامپزشكي تهران

- 2  
جراحي 

دامپزشكي(دستياري)
دانشگاه تهران  روزانه 5306

 - 2  
جراحي 

دامپزشكي(دستياري)
دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 5307

 - 4  
جراحي 

)دامپزشكي(دستياري
دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5308

  2 - دستياري -تخصصي 
جراحي 

دامپزشكي(دستياري)
دانشگاه شيراز  روزانه 5309

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 دانشكده دامپزشكي تهران

- 2  
جراحي 

دامپزشكي(دستياري)
دانشگاه تهران  نوبت دوم 5310

 ل دامهاي توليد مثمامائي و بيماري - 2702

  2 -  دستياري -تخصصي 
هاي مامايي و بيماري

توليد مثل دام(دستياري)
دانشگاه اروميه  روزانه 5311

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 دانشكده دامپزشكي تهران

- 2  
هاي مامايي و بيماري

توليد مثل دام(دستياري)
دانشگاه تهران  روزانه 5312

 - 2  
هاي مامايي و بيماري

مثل دام(دستياري)توليد 
دانشگاه شهركرد  روزانه 5313

 - 3  
هاي مامايي و بيماري

توليد مثل دام(دستياري)
دانشگاه شيراز  روزانه 5314

 - 3  
هاي مامايي و بيماري

توليد مثل دام(دستياري)
دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5315

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 دانشكده دامپزشكي تهران

- 2  
هاي مامايي و بيماري

توليد مثل دام(دستياري)
دانشگاه تهران  نوبت دوم 5316

 - 1  
هاي مامايي و بيماري

توليد مثل دام(دستياري)
دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5317

 هاي كوچكهاي داخلي دامبيماري - 2703

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
  2 -  دانشكده دامپزشكي تهران

هاي هاي داخلي دامريبيما
كوچك(دستياري)

دانشگاه تهران  روزانه 5318

 - 2  
هاي هاي داخلي دامبيماري

كوچك(دستياري)
دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 5319

 - 3  
هاي هاي داخلي دامبيماري

كوچك(دستياري)
دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5320

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 دانشكده دامپزشكي تهران

- 1  
هاي هاي داخلي دامبيماري

كوچك(دستياري)
دانشگاه تهران  نوبت دوم 5321

 هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري - 2704

  3 -  دستياري -تخصصي 
هاي داخلي بيماري

هاي بزرگ(دستياري)دام
دانشگاه اروميه  روزانه 5322

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 دامپزشكي تهران دانشكده

- 3  
هاي داخلي بيماري

هاي بزرگ(دستياري)دام
دانشگاه تهران  روزانه 5323

  3 - دستياري -تخصصي 
هاي داخلي بيماري

هاي بزرگ(دستياري)دام
دانشگاه شهركرد  روزانه 5324
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 هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري - 2704 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 ام رشته تحصيلين نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  - 2  
هاي داخلي بيماري

هاي بزرگ(دستياري)دام دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 5325

 - 4  
هاي داخلي بيماري

هاي بزرگ(دستياري)دام دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5326

محل تحصيل  -دستياري  - تخصصي
 دانشكده دامپزشكي تهران

- 1  
هاي داخلي بيماري

هاي بزرگ(دستياري)دام دانشگاه تهران  نوبت دوم 5327

  راديولوژي دامپزشكي - 2705
محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 

  2 -  دانشكده دامپزشكي تهران
راديولوژي 

دامپزشكي(دستياري) دانشگاه تهران  روزانه 5328

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 دانشكده دامپزشكي تهران

- 1  
راديولوژي 

دامپزشكي(دستياري) دانشگاه تهران  نوبت دوم 5329

 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي - 2706

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
  2 -  دانشكده دامپزشكي تهران

كلينيكال پاتولوژي 
دامپزشكي(دستياري) دانشگاه تهران  روزانه 5330

 - 3  
كلينيكال پاتولوژي 

دامپزشكي(دستياري) دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5331

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 دانشكده دامپزشكي تهران

- 1  
كلينيكال پاتولوژي 

دامپزشكي(دستياري) دانشگاه تهران  نوبت دوم 5332

 پاتولوژي دامپزشكي - 2707

پاتولوژي دامپزشكي  2 -  دستياري -تخصصي  دانشگاه اروميه  روزانه 5333
پاتولوژي دامپزشكي  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5334

پاتولوژي دامپزشكي  4 - دستياري -تخصصي  دانشگاه شيراز  روزانه 5335
پاتولوژي دامپزشكي  3 - دستياري -تخصصي  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5336

پاتولوژي دامپزشكي  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5337
پاتولوژي دامپزشكي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5338

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 پرديس خودگردان دانشگاه

پاتولوژي دامپزشكي  2 - دانشگاه شيراز ودگردانپرديس خ 5339  

 هاي پرندگانبهداشت و بيماري - 2708

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
  3 -  دانشكده دامپزشكي تهران

هاي بهداشت و بيماري
پرندگان(دستياري) دانشگاه تهران  روزانه 5340

  2 - دستياري -تخصصي 
هاي بهداشت و بيماري

پرندگان(دستياري) دانشگاه شهركرد  روزانه 5341

  5 - دستياري -تخصصي 
هاي بهداشت و بيماري

پرندگان(دستياري)
دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5342

  3 - دستياري -تخصصي 
هاي بهداشت و بيماري

پرندگان(دستياري)
دانشگاه شيراز  روزانه 5343

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 دانشكده دامپزشكي تهران

- 1  
هاي بهداشت و بيماري

ان(دستياري)پرندگ
دانشگاه تهران  نوبت دوم 5344

 بيوشيمي - 2709
بيوشيمي  3 -   دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5345

بيوشيمي  1 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5346
 هاي آبزيانبهداشت و بيماري - 2710

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
  2 -  دانشكده دامپزشكي تهران

اي هبهداشت و بيماري
آبزيان(دستياري) دانشگاه تهران  روزانه 5347

  2 - پژوهش محور
هاي بهداشت و بيماري
آبزيان(دستياري)

دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5348

  5 - دستياري -تخصصي 
هاي بهداشت و بيماري
آبزيان(دستياري)

دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5349
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 هاي آبزياناريبهداشت و بيم - 2710 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  2 - دستياري -تخصصي 
هاي بهداشت و بيماري
آبزيان(دستياري) دانشگاه شيراز  روزانه 5350

محل تحصيل  -دستياري  -تخصصي 
 ه دامپزشكي تهراندانشكد

- 1  
هاي بهداشت و بيماري
آبزيان(دستياري) دانشگاه تهران  نوبت دوم 5351

  بهداشت مواد غذايي - 2711
بهداشت مواد غذايي  2 -   دانشگاه اروميه  روزانه 5352

بهداشت مواد غذايي  3 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5353
اشت مواد غذاييبهد  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5354

  بهداشت مواد غذايي  3 - دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5355
بهداشت مواد غذايي  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5356

بهداشت مواد غذايي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5357
  خوراك دام بهداشت - 2712

بهداشت خوراك دام  2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5358
بهداشت خوراك دام  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5359

 اپيدميولوژي - 2713

اپيدميولوژي  2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران راندانشگاه ته  روزانه 5360
اپيدميولوژي  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5361

 انگل شناسي دامپزشكي - 2714
شناسي دامپزشكيانگل  3 -   دانشگاه اروميه  روزانه 5362

شناسي دامپزشكيانگل  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران زانهرو 5363  

شناسي دامپزشكيانگل  2 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 5364
شناسي دامپزشكيانگل  3 - دستياري -تخصصي  دانشگاه شيراز  روزانه 5365

شناسي دامپزشكيانگل  4 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5366
شناسي دامپزشكيانگل  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران انشگاه تهراند  نوبت دوم 5367

شناسي دامپزشكيانگل  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5368
 شناسيباكتري - 2715

شناسيباكتري  1 -   دانشگاه اروميه  روزانه 5369
شناسيباكتري  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 5370

شناسيتريباك  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5371
شناسيباكتري  2 -  دانشگاه شهركرد  روزانه 5372
شناسيباكتري  3 -  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  روزانه 5373
شناسيباكتري  4 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5374
شناسيباكتري  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5375
يشناسباكتري  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 5376

شناسيباكتري  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5377
شناسيباكتري  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5378

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسيباكتري  2 - دانشگاه شيراز دگردانپرديس خو 5379  

 شناسيويروس - 2716

شناسيويروس  2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5380
شناسيويروس  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5381

 شناسيقارچ - 2717

شناسيقارچ  2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران ه تهراندانشگا  روزانه 5382
شناسيقارچ  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5383

 شناسيايمني - 2718
شناسيايمني  1 -   دانشگاه اروميه  روزانه 5384

شناسيايمني  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 5385
شناسيايمني  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5386

شناسيايمني  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 5387
شناسيايمني  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5388
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  بيوتكنولوژي دامپزشكي - 2719

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 تحصيلينام رشته  نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

بيوتكنولوژي دامپزشكي  2 -   دانشگاه شيراز  روزانه 5389
بيوتكنولوژي دامپزشكي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5390
بيوتكنولوژي دامپزشكي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5391

 فنّاوري توليد مثل در دامپزشكي - 2720

  - 3  
فنّاوري توليد مثل در 

دامپزشكي
دانشگاه شهركرد  روزانه 5392

 شناسيسم - 2721

شناسيسم  2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5393
شناسيسم  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران بت دومنو 5394  

 فارماكولوژي دامپزشكي - 2722

فارماكولوژي  2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5395
فارماكولوژي  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5396

فارماكولوژي  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5397
گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود فارماكولوژي  2 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 5398

 فيزيولوژي دامپزشكي - 2723
فيزيولوژي دامپزشكي  2 -   دانشگاه اروميه  روزانه 5399

فيزيولوژي دامپزشكي  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5400
فيزيولوژي دامپزشكي  1 -  نشگاه شهيد باهنر كرماندا  روزانه 5401
فيزيولوژي دامپزشكي  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5402
فيزيولوژي دامپزشكي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5403

فيزيولوژي دامپزشكي  2 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5404
فيزيولوژي دامپزشكي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5405

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه فيزيولوژي دامپزشكي  3 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 5406
  ايشناسي مقايسهآناتومي و جنين - 2724

  - 2  
شناسي و جنين آناتومي
ايمقايسه

دانشگاه اروميه  روزانه 5407

  2 - كي تهرانمحل تحصيل دانشكده دامپزش
شناسي و جنين آناتومي
ايمقايسه

دانشگاه تهران  روزانه 5408

 - 3  
شناسي و جنين آناتومي
ايمقايسه

دانشگاه شيراز  روزانه 5409

  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران
شناسي و جنين آناتومي
ايمقايسه

دانشگاه تهران  نوبت دوم 5410

گردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خود - 2  
شناسي و جنين آناتومي
ايمقايسه دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 5411

 ايشناسي مقايسهبافت - 2725

ايشناسي مقايسهبافت  2 -  محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  روزانه 5412
ايشناسي مقايسهبافت  3 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5413
ايشناسي مقايسهبافت  3 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5414
ايشناسي مقايسهبافت  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5415

ايشناسي مقايسهبافت  1 - محل تحصيل دانشكده دامپزشكي تهران دانشگاه تهران  نوبت دوم 5416
ايشناسي مقايسهبافت  1 -  ددانشگاه فردوسي مشه  نوبت دوم 5417

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ايشناسي مقايسهبافت  2 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 5418
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  هاي گروه آزمايشي زبانكدرشته محل -7جدول شماره 
 آموزش زبان فرانسه - 2801

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 نام رشته تحصيلي نام گرايش نيمسال
سسه محل نام دانشگاه يا مؤ
  تحصيل

كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

آموزش زبان فرانسه  4 -   دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 5419
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آموزش زبان فرانسه  2 - دانشگاه تربيت مدرس  پرديس خودگردان 5420

 ادبيات فرانسه - 2802
ادبيات فرانسه  3 -   ريزدانشگاه تب  روزانه 5421

محل تحصيل دانشكده زبان ها و 
 ادبيات خارجي

ادبيات فرانسه  3 - دانشگاه تهران  روزانه 5422

ادبيات فرانسه  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 5423
ادبيات فرانسه  2 -  دانشگاه شهيد چمران اهواز  روزانه 5424
ادبيات فرانسه  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 5425

محل تحصيل دانشكده زبان ها و 
 ادبيات خارجي

ادبيات فرانسه  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 5426

ادبيات فرانسه  2 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 5427
توضيحات  -با دانشگاه سوربن فرانسه

 انتهاي دفترچه
ادبيات فرانسه  3 - دانشگاه فردوسي مشهد  مشترك 5428

 آموزش زبان روسي - 2803
آموزش زبان روسي  5 -   دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 5429

محل تحصيل دانشكده زبان ها و 
 ادبيات خارجي

آموزش زبان روسي  3 - دانشگاه تهران  روزانه 5430

محل تحصيل دانشكده زبان ها و 
 ادبيات خارجي

آموزش زبان روسي  1 - دانشگاه تهران وبت دومن 5431  

 آموزش زبان آلماني - 2804

محل تحصيل دانشكده زبان ها و 
آموزش زبان آلماني  2 -  ادبيات خارجي دانشگاه تهران  روزانه 5432

محل تحصيل دانشكده زبان ها و 
 ادبيات خارجي

آموزش زبان آلماني  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 5433

 آموزش زبان انگليسي - 2805
زبان انگليسيآموزش   2 -   دانشگاه اراك  روزانه 5434

آموزش زبان انگليسي  4 -  دانشگاه اروميه  روزانه 5435
آموزش زبان انگليسي  4 -  دانشگاه اصفهان  روزانه 5436
آموزش زبان انگليسي  4 -  دانشگاه ايالم  روزانه 5437
آموزش زبان انگليسي  2 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  زانهرو 5438  

آموزش زبان انگليسي  2 - 
 -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره ) 

قزوين  روزانه 5439

آموزش زبان انگليسي  3 -  دانشگاه تبريز  روزانه 5440
آموزش زبان انگليسي  4 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 5441

محل تحصيل دانشكده زبان ها و 
 ادبيات خارجي

گليسيآموزش زبان ان  3 - دانشگاه تهران  روزانه 5442

آموزش زبان انگليسي  4 -  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري   روزانه 5443

آموزش زبان انگليسي  2 - 
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)
 روزانه 5444

آموزش زبان انگليسي  2 - 
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي 

چابهار
 روزانه 5445

آموزش زبان انگليسي  3 -  دانشگاه رازي كرمانشاه  روزانه 5446
آموزش زبان انگليسي  3 -  دانشگاه شهركرد  روزانه 5447
آموزش زبان انگليسي  3 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 5448
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  آموزش زبان انگليسي - 2805 ادامه

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 تحصيلينام رشته  نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

  آموزش زبان انگليسي  6 - دانشگاه شيراز  روزانه 5449
آموزش زبان انگليسي  5 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 5450
آموزش زبان انگليسي  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5451
آموزش زبان انگليسي  4 -  رشت -دانشگاه گيالن   روزانه 5452
آموزش زبان انگليسي  4 -  دانشگاه يزد  روزانه 5453
  آموزش زبان انگليسي  2 - دانشگاه اراك  نوبت دوم 5454
آموزش زبان انگليسي  2 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 5455
آموزش زبان انگليسي  1 -  دانشگاه ايالم  نوبت دوم 5456
آموزش زبان انگليسي  1 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   نوبت دوم 5457
آموزش زبان انگليسي  2 -  دانشگاه تبريز  نوبت دوم 5458
آموزش زبان انگليسي  1 -  دانشگاه تربيت مدرس  نوبت دوم 5459

محل تحصيل دانشكده زبان ها و 
 ادبيات خارجي

سيآموزش زبان انگلي  2 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 5460

آموزش زبان انگليسي  1 - 
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)
 نوبت دوم 5461

آموزش زبان انگليسي  2 - 
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي 

چابهار
 نوبت دوم 5462

آموزش زبان انگليسي  1 -  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 5463
آموزش زبان انگليسي  1 -  دانشگاه فردوسي مشهد  نوبت دوم 5464
آموزش زبان انگليسي  2 -  رشت -دانشگاه گيالن   نوبت دوم 5465
آموزش زبان انگليسي  1 -  دانشگاه يزد  نوبت دوم 5466

آموزش زبان انگليسي  4 - 
 -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 5467

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آموزش زبان انگليسي  4 - دانشگاه اروميه  پرديس خودگردان 5468
آموزش زبان انگليسي  1 -  دانشگاه اصفهان  پرديس خودگردان 5469

آموزش زبان انگليسي  3 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل 
پرديس خودگردان البرز كرج 

اي امسال در تهران)صرفا ورودي ه
 پرديس خودگردان 5470

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آموزش زبان انگليسي  4 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 5471
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه آموزش زبان انگليسي  - 5 تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 5472

 دبيات انگليسيزبان و ا - 2806

زبان و ادبيات انگليسي  3 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 5473
محل تحصيل دانشكده زبان ها و 

 ادبيات خارجي
زبان و ادبيات انگليسي  2 - دانشگاه تهران  روزانه 5474

زبان و ادبيات انگليسي  2 - 
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)
 روزانه 5475

و ادبيات انگليسي زبان  4 -  دانشگاه شيراز  روزانه 5476
محل تحصيل دانشكده زبان ها و 

 ادبيات خارجي
زبان و ادبيات انگليسي  1 - دانشگاه تهران  نوبت دوم 5477

زبان و ادبيات انگليسي  1 - 
تهران (محل  -دانشگاه خوارزمي 

تحصيل كرج)
 نوبت دوم 5478

زبان و ادبيات انگليسي  2 - 
شگاه تهران (محل تحصيل دان

پرديس خودگردان البرز كرج 
صرفا ورودي هاي امسال در تهران)

 پرديس خودگردان 5479

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه زبان و ادبيات انگليسي  4 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 5480
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  ترجمه – 2807

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

 يلينام رشته تحص نام گرايش نيمسال
نام دانشگاه يا مؤسسه محل 

  تحصيل
كدرشته 
  محل

دوره 
 اول دوم تحصيلي

ترجمه  4 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 5481
ترجمه  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 5482
ترجمه  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 5483
ترجمه  2 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 5484

 شناسيزبان - 2808
شناسيزبان  5 -   دانشگاه اصفهان  روزانه 5485

شناسيزبان  5 - فقط زن
 -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) 

تهران  روزانه 5486

شناسيزبان  3 -  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   روزانه 5487
شناسيزبان  4 -  دانشگاه تربيت مدرس  روزانه 5488

شناسيزبان  3 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  روزانه 5489
  شناسيزبان  3 - دانشگاه شيراز  روزانه 5490
شناسيزبان  3 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 5491
شناسيزبان  3 -  دانشگاه فردوسي مشهد  روزانه 5492

شناسينزبا  4 - 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي  روزانه 5493

 - 2  
آموزش زبان فارسي به 

غيرفارسي زبانان
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 5494

 - 3  
آموزش زبان فارسي به 

غيرفارسي زبانان
تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   روزانه 5495

 - 1  
 -علوم شناختي 

يشناسزبان
تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   روزانه 5496

شناسيزبان  1 -  دانشگاه اصفهان  نوبت دوم 5497
شناسيزبان  1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  نوبت دوم 5498

شناسيزبان  1 -  تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 5499

 - 1  
سي به آموزش زبان فار
غيرفارسي زبانان تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   نوبت دوم 5500

 - 1  
آموزش زبان فارسي به 

غيرفارسي زبانان
تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   نوبت دوم 5501

شناسيزبان  4 -   -دانشگاه پيام نور استان تهران 
مركز تحصيالت تكميلي تهران

 پيام نور 5502

 - 1  
 -تي علوم شناخ

شناسيزبان
موسسه غير انتفاعي علوم شناختي 

تهران -
 غيرانتفاعي 5503

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسيزبان  3 - دانشگاه شيراز  پرديس خودگردان 5504
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه شناسيزبان  2 - تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 5505

 - 2  
آموزش زبان فارسي به 

غيرفارسي زبانان
تهران -دانشگاه عالمه طباطبايي   پرديس خودگردان 5506

 هاي باستاني ايرانزبان - 2809

هاي باستاني ايرانزبان  2 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  روزانه 5507
هاي باستاني ايرانزبان  1 - محل تحصيل دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران  نوبت دوم 5508
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  هاشرايط، ضوابط عمومي و اختصاصي مؤسسات و فرم: سومفصل 
هاي مختلف درنظر توانند براي اطالع دقيق از شرايط، ضوابط و تسهيالت و شهريهمجاز به انتخاب رشته مي متقاضيان

 رساني موسسات ذيربط مراجعه نمايند.اطالع هايدرگاهات آموزش عالي به ها و مؤسسگرفته شده از سوي دانشگاه
براي  برعهده دانشگاه است. »نشاني شرايط عمومي« رساني شده در بخش صحت و مسئوليت محتواي اطالع

ها، دفترچه دانلود شده را خارج از مرورگر دسترسي آسان به محتواي مورد اشاره نشاني شرايط عمومي دانشگاه
  .باز كنيد ... و  Adobe Reader ،Foxit PDF Reader اينترنت با استفاده از نرم افزارهاي

  

  1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.ubonab.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشگاه بناب 

https://edu.ubonab.ac.ir/phd-admission.html :نشاني شرايط عمومي 

  به دليل محدوديت خوابگاه ملكي خواهران، اعطاي خوابگاه با اولويت بندي انجام مي شود و براي برادران خوابگاه خودگردان مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  04137745000		تلفن:	-جنب پليس راه  -بزرگراه واليت  -بناب 		نشاني:

www.tabrizu.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشگاه تبريز 

https://tabrizu.ac.ir/fa/news :نشاني شرايط عمومي 

  04133393647		تلفن:	-ن بهم 29بلوار  -خيابان امام خميني  -تبريز 	نشاني:
www.azaruniv.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه شهيد مدني آذربايجان  

http://daneshjoe.azaruniv.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  04134327500		تلفن:	-مراغه -كيلومتري جاده تبريز 35 -تبريز 	نشاني:
www.sut.ac.ir استان	تبريز -آذربايجان شرقي * دانشگاه صنعتي سهند  

  04133459137		تلفن:	-شهر جديد سهند  -تبريز 	نشاني:
www.maragheh.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشگاه مراغه 

  04137274893		تلفن:	-ميدان مادر  -اتوبان اميركبير  -مراغه 	نشاني:
www.tabriziau.ac.ir استان	آذربايجان شرقي * دانشگاه هنر اسالمي تبريز 

  دانشگاه فاقد خوابگاه مي باشد	شرايط خوابگاه :
, 04135412140, 04135297501	تلفن:	- 5164736931، كد پستي: 51385/4567ميدان حكيم نظامي، صندوق پستي:  -خيابان آزادي  -تبريز 	نشاني:

04135419975  
www.urmia.ac.ir استان	آذربايجان غربي * دانشگاه اروميه 

نيمسال تحصيلي خوابگاه واگذار 8(صرفا دوره روزانه ) از زمان شروع تحصيل به مدت  1401دانشگاه اروميه براي دانشجويان دكتري تخصصي ورودي 	شرايط خوابگاه :
  تعلق نمي گيرد. خواهد نمود.براي دانشجويان نوبت دوم و پرديس خوابگاه دانشجويي ملكي

  04432752843	تلفن:	-پرديس نازلو دانشگاه  -كيلومتري جاده سرو  11 -اروميه 		نشاني:
www.uut.ac.ir استان	آذربايجان غربي * دانشگاه صنعتي اروميه 

ت تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري قرار مي دهد كهدانشگاه صنعتي اروميه فقط به صورت محدود سراي دانشجويي ملكي در اختيار دانشجويان تحصيال	شرايط خوابگاه :
م افزايش مي يابد اسكان دادهبر اساس اولويت در اختيار ايشان قرار مي گيرد. دانشجوياني كه در اولويت قرار نمي گيرند در سراهاي خودگردان كه نرخ آنها با نرخ تور

  مي شوند.
  04431980285	تلفن:	-ابتداي جاده بند  -اروميه 		نشاني:

www.uma.ac.ir استان	اردبيل -اردبيل * دانشگاه محقق اردبيلي  

uma.ac.ir/apply :نشاني شرايط عمومي 

به دانشجويان دورة نوبت دوم (شبانه) در صورت امكان و-خواهد شد.  سال تحصيلي خوابگاه دولتي واگذاربراي دانشجويان دكتري تخصصي هشت نيم-	شرايط خوابگاه :
بنديبا توجه به احداث خوابگاه متأهلي، تعداد محدودي خوابگاه متأهلي نيز به دانشجويان متأهل بر اساس اولويت-فراهم شدن، خوابگاه غيردولتي واگذار خواهد شد. 

  واگذار خواهد شد.
  04531505000	تلفن:	-ابان دانشگاه انتهاي خي -اردبيل 		نشاني:

www.ui.ac.ir استان	اصفهان * دانشگاه اصفهان 

با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاههاي دانشگاه، اولويت اسكان با دانشجويان مجرد جديد الورود غيربومي- 2اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. - 1		شرايط خوابگاه :
دانشگاه تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان-4نفره مي باشد.  4د ظرفيت، وضعيت اسكان در اتاقهاي خوابگاه دختران و پسران به صورت با توجه به كمبو- 3است. 

س از اسكانكيلومتر است ندارد، اما درصورت وجود ظرفيت و پ 100نوبت دوم، شاغل، پرديس و دانشجوياني كه مسافت محل زندگي شان تا دانشگاه اصفهان كمتر از 
مطابق با بخشنامه ي صندوق رفاه -5دانشجويان واجد شرايط، از هفته ي دوم مهر ماه، نسبت به اولويت بندي اين دانشجويان و واگذاري خوابگاه اقدام خواهد كرد. 

وجه به شرايط فوق العاده شيوع كرونا، برگزاري كالسها به صورتبا ت -6نيمسال است.  8دانشجويان، حداكثر زمان استفاده از خوابگاه و ساير تسهيالت رفاهي (وام و تغذيه) 
ونا است و همة دانشجويانحضوري، اسكان دانشجو در خوابگاهها و استفاده از سلفهاي دانشجويي و رستورانهاي آزاد تابع مقررات و ضوابط ابالغي از طرف ستاد ملي كر

  هداشت دانشگاه ميباشند.موظف به رعايت پروتكلهاي بهداشتي و الزامات مركز ب
  03137932128		تلفن:	-خيابان هزارجريب  -اصفهان 		نشاني:
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  1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.iut.ac.ir استان	اصفهان * دانشگاه صنعتي اصفهان 

  03133912300		تلفن:	-طبقه دوم  -مركز تحصيالت تكميلي  -ساختمان مركزي  -دانشگاه صنعتي اصفهان  -اصفهان 		نشاني:
www.ashrafi.ac.ir اناست	اصفهان -شهيد اشرفي اصفهاني  غيرانتفاعياصفهان * دانشگاه  

رعايت حجاب كامل اسالمي توسط دانشجويان دختر، در  -2اسالمي و انقالبي در طول تحصيل براي تمام دانشجويان الزامي است.  شئوناترعايت كامل  -1	شرايط خاص :
  محيط دانشگاه و خارج از دانشگاه كامال الزامي است.

جديد  خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غير بومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. اسكان دانشجويان دختر غيربومي	رايط خوابگاه :ش
  الورود در خوابگاه ها براي نيمسال اول و دوم الزامي است.

  03136502821, 03136502820, 03136510553		تلفن:	- 8179949999كدپستي -ار قايم جنوبي بلو -سپاهان شهر  -جاده شيراز  5كيلومتر -اصفهان 		نشاني:
www.kashanu.ac.ir استان	اصفهان * دانشگاه كاشان 

https://kashanu.ac.ir/fa/page/نشاني شرايط عمومي: ٥٩٦٨ 

٥٩٦٨https://kashanu.ac.ir/fa/page/    	شرايط خاص :
٥٩٦٨https://kashanu.ac.ir/fa/page/   		رايط خوابگاه :ش

  03155511115	تلفن:	-جاده راوند  6كيلومتر  -كاشان 	نشاني:
www.aui.ac.ir استان	شگاه هنر اصفهاناصفهان * دان 

  دانشگاه هنر اصفهان فاقد سراي دانشجويي دولتي است.	شرايط خوابگاه :
  03136248089, 03136249836, 03136249840		تلفن:	- 1744چهارراه خاقاني صندوق پستي:  -خ حكيم نظامي  -اصفهان 		نشاني:

www.merc.ac.ir استان	كرجمشكين دشت  -البرز * پژوهشگاه مواد و انرژي  

  اولويت استفاده از خوابگاه با دانشجويان (روزانه) غيربومي و ممتاز مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02636280040	تلفن:	-روبروي شهرداري  -مشكين دشت 	نشاني:

www.ilam.ac.ir استان	ايالم * دانشگاه ايالم 

  08459241271	تلفن:	-بلوار پژوهش  -ايالم		نشاني:
www.pgu.ac.ir ستانا	بوشهر -بوشهر * دانشگاه خليج فارس  

  07731222710		تلفن:	-معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي  -دانشگاه خليج فارس  -بلوار شهيد ماهيني  -بوشهر 		نشاني:
www.ri-khomeini.ac.ir استان	تهران * پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمي 

http://www.ri-khomeini.ac.ir/fa/content/article/single/id/نشاني شرايط عمومي: ٤١٤١ 

  02151085080, 02151085000, 02151085534	تلفن:	-حرم مطهر امام خميني(ره)  -قبل از عوارضي  -بزرگراه خليج فارس  -تهران 	نشاني:
www.iiees.ac.ir استان	تهران * پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
http://www.iiees.ac.ir/fa :نشاني شرايط عمومي 

  پژوهشگاه فاقد هر گونه خوابگاه و تسهيالت خوابگاهي مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02122831234		تلفن:	- 21پالك  -كوچه ارغوان  -ديباجي شمالي  -يه فرمان -تهران 	نشاني:

www.ippi.ac.ir استان	تهران * پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي 

http://www.ippi.ac.ir/index.aspx?&siteid=١&pageid=عمومي: نشاني شرايط ١١٧٠ 

  داراي امكانات خوابگاهي است	شرايط خوابگاه :
 4975/112، صندوق پستي: 14977-13115بلوار پژوهش. كدپستي:  -شهرك علم و فناوري پژوهش  - 15كيلومتر  -كرج -ضلع شمالي آزاد راه تهران -تهران 	نشاني:

  02144787000, 02148662299, 02144787054		تلفن:	-
www.ipm.ac.ir تاناس	تهران * پژوهشگاه دانش هاي بنيادي 

  02122288680		تلفن:	-ضلع جنوب غربي ميدان شهيد باهنر  -نياوران  -تهران 	نشاني:
www.royaninstitute.org استان	تهران -تهران * پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي  

http://education.usc.ac.ir/files/١٦٤٥٥٩٣٠٨٦٥٠٨.pdf :نشاني شرايط عمومي 

  اين پژوهشگاه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد	شرايط خوابگاه :
  02123562633, 02123562180, 02123562434		تلفن:	-ميدان بني هاشم  -خيابان بني هاشم  -بزرگراه رسالت  -تهران 	نشاني:

www.ccerci.ac.ir استان	تهران * پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران 

https://www.ccerci.ac.ir/page/phd :نشاني شرايط عمومي 

  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران فاقد خوابگاه و هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02144787720	تلفن:	-خيابان دانش  -بلوار پژوهش  -شهرك علم و فناوري پژوهش  -كرج -اتوبان تهران 17كيلومتر  -تهران 	اني:نش

www.ihcs.ac.ir استان	تهران * پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

هاي گذشته امتيازاتي براي خوابگاه دانشجويان مانند كمك هزينهيان ندارد اما در سالپژوهشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال تهيه خوابگاه براي دانشجو	شرايط خوابگاه :
  درنظرگرفته و با خوابگاه هاي خودگردان يا دانشجويي براي در اختيار قراردادن خوابگاه براي دانشجويان رايزني كرده است.

  02188317194, 02188490212	تلفن:	- 178ره شما -بين قرني و ايرانشهر  -خيابان كريم خان زند  -تهران 	نشاني:



 
 

 142  

 

  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

  1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.nigeb.ac.ir استان	تهران * پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فنّاوري 

  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوي داراي امكانات خوابگاهي براي خواهران مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02144787393	تلفن:	-شهرك پژوهش  - كرج-اتوبان تهران 15كيلومتر  -تهران 	نشاني:

www.ari.ac.ir استان	تهران * پژوهشگاه هوافضا 

  پژوهشگاه هوافضا فاقد خوابگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  02188366030		تلفن:	-هوافضا  15بن بست  -مهستان  -ايران زمين  -شهرك غرب  -تهران 	نشاني:

www.osool.ac.ir استان	اصول الدين غيرانتفاعيده تهران * دانشك 

  ليه دانشجويان خواهر الزامي است.اسالمي براي ك شئوناتاستفاده از حجاب برتر و رعايت 	شرايط خاص :
  اهران را داردبه دانشجويان ندارد و دانشكده شعبه قم ، تنها امكان واگذاري خوابگاه براي خو ارائهدانشكده شعبه تهران امكانات خوابگاهي براي 	شرايط خوابگاه :

  02537773525, 02188934036	تلفن:	- 21پالك  -خيابان شهيد فخاري  -خيابان وليعصر (عج)  - تهران تهران:شعبه  نشاني
  025-37773525: قم بزرگراه عمار ياسر خيابان شهيد قدوسي روبروي مركز خدمات حوزه علميه تلفن  نشاني شعبه قم

www.alzahra.ac.ir استان	تهران -* دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران) تهران  

https://www.alzahra.ac.ir/page-GraduateStudies/fa/١٨/form/pIdنشاني شرايط عمومي: ٢١٤١٢ 

نيمسال خوابگاه در اختيار 8اين دانشگاه در جهت حمايت از دانشجويان دكتري روزانه، حداكثر  -2گيرد. روزانه تعلق مي خوابگاه فقط به دانشجويان -	شرايط خوابگاه :
هدانشگاه در خصوص واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) تعهدي ندارد ولي در صورت داشتن ظرفيت، امكان اسكان در خوابگا -3ايشان قرار خواهد داد. 

  خودگردان زير نظر دانشگاه وجود خواهد داشت.
  02188044052, 02188044051, 02188049936	تلفن:	-خيابان ونك  -ميدان ونك  -تهران 	نشاني:

www.sru.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  

  پرورش: پيماني وزارت آموزش و  –شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان رسمي 
: تاريخ صدور حكم 1در آزمون (مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش)، تبصره نام دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت -1

مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و  نام در آزمون باشد در غير اينصورتبايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت تقاضيانماستخدام رسمي و يا پيماني 
: معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و نيروهاي قراردادي و ... كه فاقد حكم كارگزيني 2مي گردد. تبصره  "لغو"در صورت انتخاب و قبولي، قبولي آنان 

(رسمي  "موافقت با ادامه تحصيل كاركنان"دارا بودن فرم  -2ند و در صورت انتخاب، قبولي آنان لغو خواهد شد. رسمي و يا پيماني باشند، مجاز به انتخاب رشته نمي باش
مورخ  11/710ل شماره يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود براساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان و رعايت مفاد دستورالعم

بايد براي دريافت فرم موافقت با  تقاضيانممعاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ( 28/5/1398مورخ  20/710و بخشنامه شماره  17/6/1394
نتايج نهايي آزمون از سوي ادامه تحصيل كاركنان در زمان ثبت نام در آزمون به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند صدور فرم مزبور بعد از اعالم 

 2/12/1393مورخ  171مصوبه جلسه  13با رعايت بند  "موافقت با ادامه تحصيل كاركنان": فرم 1اداره آموزش و پرورش محل خدمت، فاقد مجوز مي باشد). تبصره 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  24/12/1393خ مور 170061) و بخشنامه شماره 26/12/1393مورخ  172556/206شوراي عالي اداري كشور (شماره ابالغي 

قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري  3دولت) و تبصره ذيل ماده  هئيتمعاونت برنامه ريزي و توسعه منابع (منضم به مصوبه  28/5/1398مورخ  20/710و بخشنامه 
) صادر خواهد شد. اعمال مدرك 27/10/1399مورخ  47/710مي (موضوع بخشنامه شماره مجلس شوراي اسال 11/9/1399و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 

موافقت با ادامه ": عدم ارائه فرم 2مقطع دوم در حكم كارگزيني براي مشاغل واحدهاي آموزشي مشروط به پيش بيني اعتبار در قانون بودجه ساالنه خواهد بود. تبصره 
فرم موافقت با ادامه "بدون داشتن موافقت نامه كتبي ( تقاضيمنزله نداشتن شرايط ثبت نام در آزمون است. لذا در صورتي كه توسط محل خدمت به م "تحصيل كاركنان
ي خدمت به شرطتوسط محل  "موافقت با ادامه تحصيل كاركنان": صدور فرم 3خواهد شد. تبصره  "لغو") انتخاب رشته نموده و پذيرفته شود قبولي وي "تحصيل كاركنان

نيروهاي خدماتي و اداري  :4د. تبصره امكان پذير خواهد بود كه با رعايت شرايط و ضوابط مربوط براساس طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور، اعمال مدرك منع قانوني نداشته باش
بيت دبير شهيد رجايي مي باشند كه اداره كل آموزش و كه داراي حكم كارگزيني رسمي و پيماني مي باشند به شرطي مجاز به انتخاب كد رشته محل هاي دانشگاه تر

طبقه بندي مشاغل، فرم  پرورش استان محل خدمت، قبل از شركت در آزمون، با تغيير رشته شغلي از خدماتي و يا اداري به مشاغل آموزشي موافقت نموده و براساس طرح
اخذ  -3خواهد شد.  "لغو"ت نام در آزمون و قبولي در كد رشته محل هاي ويژه فرهنگيان براي اين افراد موافقت با ادامه تحصيل را نيز صادر نمايد. در غير اين صورت، ثب

(رسمي يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود كه در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور پذيرفته  "موافقت با ادامه تحصيل كاركنان"فرم 
شوراي عالي انقالب فرهنگي (شماره ابالغي  26/8/1394مورخ  771و  23/01/1390مورخ  221طبق مصوبات جلسه  -4ند الزامي است. شده و تحصيل مي نماي

و قبل از آن مي توانند در آزمون مقاطع تحصيلي باالتر شركت نموده و  1391) فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت سال 15/9/1394دش مورخ /14444/94
شوراي گسترش  15/4/1392مورخ  845ت قبولي با رعايت آيين نامه شركت دارندگان مدرك معادل و غيررسمي در آزمون هاي مقاطع باالتر مصوبه جلسه در صور

دولتي يا غيردولتي. عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي -5) ادامه تحصيل نمايند. 28/5/1392مورخ  77633/2آموزش عالي، (شماره ابالغي 
ادل دريافت نموده و در فرهنگياني كه به هر نحوي قبًال مدرك دكتري را از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد به صورت معادل يا غيرمع -6

ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش با  -7د. حكم كارگزيني آنان اعمال شده باشد، مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي باشن
قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير خواهد بود. تبصره: با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت  70و  61، 60رعايت مفاد ماده 

خدمات كشور، اعطاي مأموريت قانون مديريت  61توانند ادامه تحصيل دهند و به استناد تبصره ذيل ماده  آموزشي، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود مي
عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي ياد شده، رعايت شرايط عمومي و ساير  -8آموزشي صرفًا در چارچوب ضوابط مربوط، فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور مي باشد. 

چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست،  -9ملزم به رعايت آن هستند، براي فرهنگيان نيز الزامي است.  تقاضيانم) و اين دفترچه كه 1رج در دفترچه شماره (ضوابط كلي مند
ردد و حسب مورد مكلف به پرداخت پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط الزم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام يا تحصيل، قبولي وي لغو مي گ

فرهنگياني كه به هر نحوي قبالً مدرك دكتري از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و  غيردولتي يا آزاد به صورت معادل  -10خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود. 
  مي باشند.يا غيرمعادل دريافت نموده اند مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان ن
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  1401) سال Ph.Dدكتري ( مقطعدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي 

  1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  تهران -تهران * دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 	استانادامه 

) 15/9/1394د ش مورخ /14444/94شوراي عالي انقالب فرهنگي (شماره ابالغي  26/8/1394مورخ  771و  23/1/1390مورخ  221طبق مصوبات جلسه  -11
وانند در آزمون مقاطع تحصيلي باالتر شركت نموده و در صورت قبولي با رعايت آيين نامه شركت و قبل از آن مي ت 1391فرهنگيان داراي مدرك معادل ضمن خدمت سال 

مورخ  77633/2شوراي گسترش آموزش عالي، (شماره ابالغي  15/4/1392مورخ  845دارندگان مدرك معادل و غيررسمي در آزمون هاي مقاطع باالتر مصوبه جلسه 
 : افرادي كه1مي باشد. تبصره  31/6/1401سال تمام تا تاريخ  25پيماني)  -حداكثر سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان (رسمي -12) ادامه تحصيل نمايند. 28/5/1392

عهد مجلس شوراي اسالمي سپرده اند، چنانچه در زمان شروع به تحصيل، ت 8/3/1369قبالً به آموزش و پرورش تعهد خدمت به استناد قانون متعهدين خدمت مصوب 
قانون متعهدين خدمت) به اتمام نرسيده باشد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و نياز استان و با در نظر گرفتن اعمال دو مدرك و  3اوليه آنان( موضوع سند تعهد ماده 

مجلس شوراي اسالمي ملزم به سپردن  11/9/1399قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب  3همچنين تبصره ذيل ماده 
ه قانون مزبور) براي ادامه تحصيل در دوره هاي روزانه، شبانه و نيمه حضوري و مجازي مي باشند. ليكن ساير تعهدات مي بايد قبل از شروع ب 4تعهد مجدد (طبق ماده 

: فرهنگياني كه تعهد استخدامي (اوليه) نداشته و يا تعهد مذكور را به اتمام رسانده اند، 2تبصره خواهد شد.  "لغو"تحصيل، تعيين تكليف شوند. در غير اينصورت قبولي فرد 
وزش وزارت علوم (آموزش حتي اگر ساير تعهدات (موضوع سند تعهد ريزنمره و سند تعهد ماموريت تحصيلي) باقي مانده باشد، ادامه تحصيل اين افراد برابر مقررات آم

قانون متعهدين خدمت (به استثناي تعهد موضوع آموزش رايگان كه متولي آن دانشگاه محل تحصيلي است)،  4و  3و اخذ سند تعهد موضوع ماده رايگان) خواهد بود 
تعهد ريزنمره و ماموريت  ع اسنادموضوعيت ندارد. الزم به ذكر است اين افراد، بايد با مراجعه به مراجع آموزش و پرورش، نسبت به تعيين تكليف تعهدات ثانويه قبلي (موضو

دانشجويان  -13وط خواهد بود. تحصيلي با پرداخت خسارت)، اقدام نمايند. صدور موافقت نامه و متعاقب آن، اعمال مدرك آنان در حكم كارگزيني، تابع ضوابط و مقررات مرب
باشند؛ ليكن افرادي پيماني مي  -انتخاب رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان رسميفارغ التحصيل مي شوند، مجاز به  31/6/1401سال آخر مقطع كارشناسي ارشد كه تا تاريخ 

رشته هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان، مخصوص شاغالن رسمي و يا پيماني  تمامي -14خواهد شد.  "لغو"كه به هر دليل تا مهلت مقرر، فارغ التحصيل نشده باشند، قبولي آنان 
اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقي نهضت سوادآموزي، شركتي، معلمان حق التدريس، آموزشياران نهضت  تقاضيانملذا ساير  واجد شرايط آموزش و پرورش مي باشد،

د شد. آزاد و ...، مجاز به انتخاب اين رشته ها نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولي آنان لغو خواه تقاضيانمسوادآموزي، حق التدريسي هاي مدارس غيرانتفاعي، 
ابگاه) با رعايت ضوابط امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ميسور نمي باشد لكن در حد امكانات موجود (در صورت وجود خو -15

نشگاه بوده و آموزش و پرورش هيچ گونه تعهدي براي مسئوليت هرگونه پذيرش دانشجوي آزاد دوره شبانه به عهده دا -16و مقررات مربوط، خوابگاه فراهم خواهد شد. 
با توجه به متمركز بودن دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در تهران، در صورت امكان و با موافقت اداره كل  -17استخدام اينگونه پذيرفته شدگان و دانشجويان ندارد. 

(حداكثر دو سال) با انتقال موقت افراد پذيرفته به شهر تهران و يا شهرستانهاي استان تهران (در صورت آموزش و پرورش استان محل خدمت مبداً صرفاً براي ادامه تحصيل 
  بوده و هچگونه حقي براي وي ايجاد نمي كند. تقاضيممسئوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده  -18نياز) مساعدت الزم به عمل خواهد آمد. 

  02122970025		تلفن:	-خيابان شهيد شعبانلو  -خروجي شهيد جعفريان  -بعد از خروجي شهيد همت  -ال اتوبان شهيد بابايي شم -تهران 	نشاني:
www.modares.ac.ir استان	تهران * دانشگاه تربيت مدرس 

https://www.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=١٧&fkeyid=&siteid=١&pageid=١٣١٠٤&newsview=نشاني شرايط عمومي: ١٦٧٩٠ 

واگذاري خوابگاه با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه در پرديس مركزي، دانشكده كشاورزي و دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور، -1		شرايط خوابگاه :
زمون كتبي و مصاحبه) يكصرفاً به صورت مجردي فقط به آن دسته از دانشجويان روزانه تعلق خواهد گرفت كه رتبه آنها در آزمون دكتري (رتبه كل شامل مجموع رتبه آ

مدت سكونت حداكثر تا پايان نيمسال هشتم در مقطع دكتري باتا پنج باشد. ضمناً اختصاص خوابگاه به طور تدريجي در طول نيمسال هاي اول و دوم صورت مي پذيرد. 
دانشگاه امكان تأمين خوابگاه براي دوره هاي شهريه پرداز، نوبت دوم، -2باشد. بها با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجويان در ابتداي هر نيمسال ميپرداخت نقدي اجاره

دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي باشد. متقاضيان متأهل واجد شرايط دريافت كمك وديعه مسكن، صرفًا براساس -3پرديس، دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه را ندارد. 
به كليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم، در سنوات مجاز -4ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجاز به درخواست وام مذكور مي باشند. 

شود. شايان ذكر استمي ارائههاي مصوب اين صندوق، در روزهاي غيرتعطيل از شنبه تا چهارشنبه وعده ناهار بر اساس اعتبار تاميني از سوي صندوق رفاه و قيمتتحصيلي، 
  شود.مي ارائهصندوق رفاه هاي مصوب صبحانه و شام نيز طبق قيمت هاي دانشگاه، عالوه بر وعده ناهار، وعدهكه به دانشجويان روزانه ساكن خوابگاه

  تقاطع بزرگراه هاي چمران و جالل ال احمد  -تهران 	نشاني:
  02182883145	تلفن:	- 464177648بلوار امام رضا كد پستي:  -: شهرستان نور دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي

www.ut.ac.ir استان	تهران * دانشگاه تهران 

https://academics.ut.ac.ir/fa/page/نشاني شرايط عمومي: /٩٠٤٣ 

دانشكده معارف و انديشه«، »قم -پرديس فارابي «براي رشته هاي محل تحصيل  - 2مي باشد. » دانشگاه بدون دخانيات«دانشگاه تهران به عنوان  - 1		شرايط خاص :
  رعايت حجاب اسالمي با پوشش چادر براي بانوان الزامي است.» دانشكده الهيات و معارف اسالمي«و » ياسالم

  اين دانشگاه در دوره هاي نوبت دوم فاقد خوابگاه مي باشد.	شرايط خوابگاه :
  طبقه ششم  -ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه تهران  -نبش خ نصرت  -اذر  16خيابان  -تهران 	نشاني:

  بلوار امام رضا(ع)  -پرديس ابوريحان: پاكدشت 
  02161113253	تلفن:	- جاده قديم تهران) 5دانشگاه (كيلومترلوار ب –پرديس فارابي: قم 

www.ihu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه جامع امام حسين (ع )  

هاي نيروهايب اسالمي، شاغلين ساير سازمانبه ترتيب از ميان پايوران سپاه پاسداران انقال 1401 - 1402) انتخاب هدفمند دانشجو در سال تحصيلي 1	شرايط خاص :
) پايوران2ها باشند. نبايد در استخدام و يا متعهد خدمت به ساير سازمانها و وزارتخانه تقاضيانم: 1مسلح، بسيجيان فعال و افراد معتقد به انقالب اسالمي خواهد بود. تبصره 

حصيل خود را از مركز عمليات معاونت نيروي انساني سپاه پاسداران انقالب اسالمي (برابر مجموعه ضوابط وبايست موافقت كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تسپاه مي
بايستهاي نيروهاي مسلح جهت انجام مصاحبه مي) شاغلين ساير سازمان3دهند.  ارائهنام در آزمون دريافت و در زمان مصاحبه به دانشگاه مقررات دانشجويي) قبل از ثبت

نشگاه تحويل نمايند.كتبي و بدون قيد و شرط با ادامه تحصيل خود به صورت تمام وقت را از باالترين مقام رسمي سازمان متبوع دريافت و در زمان مصاحبه به دا موافقت
  دهند.  ارائهبايست، گواهي عضويت بسيج فعال را در زمان مصاحبه به دانشگاه بسيج فعال مي تقاضيانم) 4
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  1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
  تهران -ران * دانشگاه جامع امام حسين (ع ) ته	استانادامه 

پذيرش نهايي-5-2هاي عمومي سپاه بوده و در مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي امتياز الزم را كسب نمايند. بايست واجد صالحيتمي تقاضيانمتمام  -5-1) ساير شرايط: 5
تحصيل در -5-3مخير است.  تقاضيانمگيرد و دانشگاه در رد يا قبولي يب اولويت صورت ميشدگان چندبرابرظرفيت و پس از احراز شرايط الزم به ترتاز بين معرفي

  شود.رساله دانشجويان بصورت هدفمند در راستاي حل نظام مسايل و رفع نياز پژوهشي دانشگاه تعريف و هدايت مي -5-4دانشگاه بصورت تمام وقت خواهد بود. 
شدگان غيربومي رتبه اول آزمون كتبي برگزار شده توسط سازمان سنجش تمام دانشجويان غيربومي خوابگاه مجردي و به پذيرفته شرايط خوابگاه : به	شرايط خوابگاه :

  گيرد.آموزش كشور خوابگاه متأهلي تعلق مي
  02174188225		تلفن:	-جنب شهرك واليت  -بعد از پل لشكرك  -اتوبان شهيد بابايي  -تهران 	نشاني:

www.khu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه خوارزمي  

  دانشگاه در تهران فاقد ظرفيت خوابگاه است	شرايط خوابگاه :
  02188826502	تلفن:	-نرسيده به انقالب  -خيابان مفتح جنوبي  -تهران 	نشاني:

www.shahed.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه شاهد  

عدم سابقه وابستگي -3اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي  -2ن اسالم والتزام عملي به احكام اعتقاد به دين مبي -1	شرايط خاص :
رعايت -6شگاه پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دان -5نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر  -4تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمان ها و گروه هاي غير قانوني 

اسالمي براي خواهران و برادران (اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر براي خواهران ضروري است) بديهي است در شئوناتكامل ضوابط پوشش اسالمي و 
منوط به تأييد هسته تقاضيانمت پذيرفته و پذيرش نهايي خصوص صالحيت هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق بررسي الزم از سوي هسته گزينش دانشگاه صور

  گزينش دانشگاه خواهد بود.
شجويان غيرخوابگاه فقط به دانشجويان روزانه تعلق مي گيرد( به دانشجويان شبانه در صورت وجود ظرفيت خوابگاه تعلق مي گيرد). خوابگاه فقط به دان		شرايط خوابگاه :

  ن و البرز) تعلق مي گيرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي مي باشد. به دانشجوياني كه وام وديعه مسكن مي گيرند خوابگاه تعلق نمي گيرد.بومي (غير از استانهاي تهرا
  02151215093, 02151215094	تلفن:	-ساختمان مركزي دانشگاه  -روبروي حرم امام خميني(ره)  -قم -ابتداي اتوبان تهران -تهران 	نشاني:

www.sbu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه شهيد بهشتي  

https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/phd-admission :نشاني شرايط عمومي 

  باشد.در آزمون مي تقاضيانمتبه قبولي الويت استفاده از خوابگاه با توجه به امكانات دانشگاه و برحسب ر	شرايط خوابگاه :
  02129902, 02129902110		تلفن:	- 983969411ميدان شهيد شهرياري كدپستي  -اوين -تهران 	نشاني:

www.iribu.ac.ir استان	تهران * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

https://www.iribu.ac.ir/portal/newsview/نشاني شرايط عمومي: ٦٤٢٦ 

تذكر: كارمندان رسمي سازمان صداوسيما، در صورت •عدم استخدام و تعهد خدمت به هيچيك از سازمانها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي به هر نحوي.  -1	شرايط خاص :
فارغ التحصيالن -2داره كل منابع انساني سازمان و احراز شرايط علمي و عمومي، امكان پذيرش در اين دوره را خواهند داشت. موافقت كتبي با ادامه تحصيل خود از ا ارائه

زمان) ميوابط دانشگاه و ساواجد امتياز علمي، توانمندي حرفه اي و صالحيت عمومي و اخالقي، در صورت نياز دانشگاه و احراز شرايط علمي و عمومي استخدامي (مطابق ض
تعهد كتبي مبني بر تحصيل تمام وقت در دوره دكتري و رعايت كامل ضوابط و ارائه -3بايست به ميزان دو برابر مدت تحصيل در اين دانشگاه مشغول به خدمت شوند. 

از ادامه تحصيل در دانشگاه صدا و سيما باز بمانند دانشجوياني كه در طول تحصيل -4دستورالعمل هاي داخلي دانشگاه، در صورت قبولي و هنگام ثبت نام الزامي است. 
اعتقاد و التزام عملي به اصل واليت -6اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام به احكام.  -5(انتقالي، انصراف و اخراج)، ملزم به پرداخت كليه هزينه هاي تحصيلي مي باشند. 

پايبندي و رعايت كامل -9نداشتن سوءپيشينه به تشخيص مراجع ذي صالح.  -8تابعيت جمهوري اسالمي ايران.  -7فقيه، نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي. 
شدگان و پس از احراز شرايط¬تذكر: پذيرش نهايي از بين معرفي •موفقيت در مصاحبه حضوري (تخصصي و صالحيت عمومي).  -10ها و ضوابط دانشگاه. نامهمقررات، آيين
دانشجويان عالوه بر دروس مصوب، ملزم به گذراندن دوره ها و دروس خاص -11مخير است.  تقاضيانمب اولويت صورت مي گيرد و دانشگاه در رد يا قبول الزم به ترتي

  )1داشتن شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام (دفترچه شماره  -12شده از سوي دانشگاه خواهند بود.  ارائه
تذكر: كارمندان سازمان صداوسيما، در صورت پذيرش مشمول دريافت •مندي از امكانات رفاهي و خوابگاه (به غير از ساكنين استان تهران و البرز). بهره	شرايط خوابگاه :

  كمك هزينه و خوابگاه نمي باشند.
  02122168540, 02122168643, 02122168538	تلفن:	-اداره كل آموزش -وسيما  ابتداي اتوبان نيايش دانشگاه صدا -خيابان وليعصر(عج)  -تهران 	نشاني:

www.put.ac.ir استان	تهران * دانشگاه صنعت نفت 

  تامين خوابگاه در طول ترم تحصيلي	شرايط خوابگاه :
  06153267126	تلفن:	-دانشگاه صنعت نفت  -فلكه پتروشيمي  -بريم  -آبادان 		نشاني:

www.aut.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه صنعتي اميركبير  

  02164542226	تلفن:	-روبروي خيابان سميه  -خيابان حافظ  -تهران 	نشاني:
www.kntu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي  

https://grad.kntu.ac.ir اني شرايط عمومي:نش 

يان * با توجه به محدوديت امكانات خوابگاهي، تخصيص خوابگاه به دانشجويان روزانه برحسب اولويت رتبه هاي ورودي خواهد بود. * براي دانشجو	شرايط خوابگاه :
  نوبت دوم امكانات خوابگاهي وجود ندارد.

  02184064450	تلفن:	- 15875-4416پستي:  صندوق - 470پالك  -خيابان ميرداماد غربي  -تهران 	نشاني:
www.sharif.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه صنعتي شريف  

https://grad.sharif.edu/fa/newsdetail.asp?rid=نشاني شرايط عمومي: ٥٣٧ 

 79417-56969پرديس بين المللي دانشگاه صنعتي شريف كدپستي:  -ميدان اميركبير  -جزير كيش  1458889694دي كدپستي: خيابان آزا -تهران 	نشاني:
  07644422299, 02166165041, 02166165047		تلفن:	-
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  1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
www.mut.ac.ir استان	تهران * دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

http://mut.ac.ir/EducationResearchInstitutes.html :نشاني شرايط عمومي 

  02122945141		تلفن:	-جنب دانشگاه شهيد رجايي  -خيابان شعبانلو  -لويزان  -تهران 	نشاني:
www.atu.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه عالمه طباطبايي  

https://conditions.atu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  شود.هاي دوره به زبان انگليسي برگزار ميمصاحبه از متقاضيان رشتة بيمه موسسه آموزش عالي بيمه اكو به زبان انگليسي انجام خواهد شد و كلية كالس	شرايط خاص :
دانشگاه تعهدي در قبال اسـكان براي دانشـجويان نوبت- 2كتري دوره روزانه از اولويت واگذاري خوابگاه برخوردارخواهندشد.دانشـجويان مقطع د-1	شرايط خوابگاه :

وديتبدليل محد- 3ندشد. دوم(شـبانه)، مهمان، انتقالي، انتقال خارج به داخل، بورسيه و شاغل نـدارد و درصورت امكان درخوابگاه هاي خودگردان اسـكان داده خواه
حداكثر زمان استفاده ازخوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجويان وزارت-4گيرد. ظرفيت به دانشـجويان ساكن در اسـتان هاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نمي

اين دانشـگاه هيـچ گونه تعهدي-5باشد. يمسال تحصيلي، ميرفاهي و با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هرن-علوم، تحقيقات و فنĤوري تا سقف ترم هاي مجاز تحصيلي
  اين دانشگاه فاقدخوابگاه متأهلي است./- 6در قبال تأمين خوابگاه دانشـجويان پرديس خودگردان ندارد. 

  02144737510, 02144737546	ن:تلف	- 489684511سازمان مركزي دانشگاه، كدپستي:  -تقاطع بزرگراه شهيد همت  -بلوار دهكده المپيك  -تهران 	نشاني:
www.iust.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه علم و صنعت ايران  

http://pga.iust.ac.ir/content/نشاني شرايط عمومي: /٦٦٥١٣ 

تنها در هشت نيمسال) به تعداد محدود و با توجه به كاهش ظرفيتهاي اسكان ناشي از رعايت شيوه نامه هاياين دانشگاه براي دانشجويان روزانه ( -1	شرايط خوابگاه :
اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره روزانه -2بهداشتي مصوب ستاد ملي مقابله با كرونا در صورت وجود امكانات خوابگاهي، خوابگاه واگذار مي نمايد. 

  اين دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه براي دانشجويان دوره نوبت دوم و پرديس خودگردان مي باشد. -3اشد. مي ب
  02177240439		تلفن:	-خيابان دانشگاه علم و صنعت  -خيابان هنگام  -ميدان رسالت  -تهران 	نشاني:

www.apu.ac.ir استان	جمهوري اسالمي ايران نيروي انتظامي -تهران * دانشگاه علوم انتظامي امين  

  هاي مرتبط.برابر شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزموني صادره از دانشگاه علوم انتظامي امين و دستورالعمل	شرايط خاص :
  02148931273	تلفن:	-دانشگاه علوم انتظامي امين  -تهران 	نشاني:

www.ujsas.ac.ir استان	اداري دادگستري تهران * دانشگاه علوم قضايي و خدمات 

كليه معرفي شدگان بايد در زمان مصاحبه سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي، و تاليفات -تدين به دين مبين اسالم و التزام عملي به احكام آن و قانون اساسي  -	شرايط خاص :
  الزم به تارنماي دانشگاه مراجعه نمايند) جهت كسب اطالعات بيشتر و تهيه و تكميل مدارك و كاربرگ هاي تقاضيانمنمايند ( ارائهخود را 

  در صورت وجود امكانات و شرايط به پذيرفته شدگان نهايي، خوابگاه مجردي واگذار مي گردد.	شرايط خوابگاه :
 1133913615كد پستي:  9پالك  -دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري  -خيابان خارك  -بين چهار راه وليعصر و ميدان فردوسي  -خيابان انقالب  -تهران 	نشاني:

  02166707023, 02166707021, 02166739328		تلفن:	-
www.ssau.ac.ir استان	تهران * دانشگاه علوم و فنون هوايي (شهيد ستاري) 

لين در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ) تحصيل در رشته محل هاي روزانه تنها براي شاغ2) پذيرش در اين دانشگاه مشروط به قبولي در مصاحبه است. 1	شرايط خاص :
  ايران امكان پذير است.

  اين دانشگاه هيچ تعهدي در راستاي تامين اسكان و خوابگاه پذيرفته شدگان ندارد.	شرايط خوابگاه :
  02164032066, 02164032066	تلفن:	-مهرآباد جنوبي خ شهيد عبدالهي 	نشاني:

www.isu.ac.ir استان	امام صادق (ع ) يرانتفاعيغتهران * دانشگاه  

https://isu.ac.ir/content/نشاني شرايط عمومي: ٥٤٠٧ 

اسالمي (اسما) گواهي قبولي آزمون معارف ارائهشرط  -2مرحله بررسي صالحيت عمومي در گزينش دانشگاه به عنوان يكي از شرايط دانشگاه ميباشد .  -1		شرايط خاص :
ارائه گواهي معتبر قبولي آزمون زبان انگليسي -3براي ورود به مرحله مصاحبه و آزمون شفاهي الزامي است . توضيحات تكميلي در اطالعيه هاي اين آزمون درج مي شود . 

فلسفه و كالم -پذيرش در رشته هاي (فقه و مباني حقوق اسالمي  -4 ورودي مقطع دكتري ، شرط الزم براي ثبت نام و پذيرش نهايي قبول شدگان در اين دانشگاه ميباشد .
  خواهد بود . توجه به اين مطلب در دفترچه انتخاب رشته الزامي است. "واحد برادران فقط مرد"و در  "پرديس خواهران فقط زن"مديريت آموزشي) در  -اسالمي 

  ان طبق ضوابط و دستورالعمل هاي دانشگاهتخصيص اقامتگاه به صورت همگاني و رايگ	شرايط خوابگاه :
  02188094001	تلفن:	-پل مديريت  -بزرگراه شهيد چمران  -تهران 	نشاني:

www.khatam.ac.ir استان	تهران -خاتم  غيرانتفاعيتهران * دانشگاه  

  اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي است	شرايط خوابگاه :
  02189174004		تلفن:	- 30پالك -خيابان حكيم اعظم  -خيابان شيرازي شمالي  -خيابان مال صدرا  -تهران 	نشاني:

www.edalat.ac.ir استان	عدالت غيرانتفاعيتهران * دانشگاه  

  02188497834	تلفن:	- 26پالك  -كوچه دانش كيان  -خيابان وليعصر  -تهران 	نشاني:
www.usc.ac.ir استان	تهران -و فرهنگ علم  غيرانتفاعيتهران * دانشگاه  

http://education.usc.ac.ir/files/١٦٤٥٥٩٣٠٨٦٥٠٨.pdf :نشاني شرايط عمومي 

  اين دانشگاه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد	شرايط خوابگاه :
  02144214755	تلفن:	-كوچه بهار  -خيابان پارك  -يده به پل بزرگراه همت نرس -بلوار شهيد اشرفي اصفهاني  -تهران	نشاني:

www.mazaheb.ac.ir استان	مذاهب اسالمي غيرانتفاعيتهران * دانشگاه  

  02166465252		تلفن:	- 3پالك  -خيابان روانمهر  -خيابان فلسطين جنوبي  -خيابان انقالب  -تهران	نشاني:
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www.soore.ac.ir استان	تهران -ان * دانشگاه غيرانتفاعي سوره تهر 

https://www.soore.ac.ir/Department/Educational#accordionنشاني شرايط عمومي: ١١ 

  02166879293		تلفن:	- 252پالك  -بش كوچه كامياران ن -بين خيابان خوش و آذربايجان  -خيابان آزادي  -تهران	نشاني:
www.motahari.ac.ir استان	تهران -تهران * دانشگاه غيردولتي شهيد مطهري  

https://motahari.ac.ir/fa/page/نشاني شرايط عمومي: ١٣٦١ 

١٣٦١https://motahari.ac.ir/fa/page/   		شرايط خاص :
  02133511684, 02133513155, 02133123115		تلفن:	-خيابان شريف رضي  -ميدان بهارستان  -تهران 	نشاني:

www.art.ac.ir استان	تهران * دانشگاه هنر تهران 

https://education.art.ac.ir/fa/news/نشاني شرايط عمومي: ٤٧٤٦ 

  اسالمي و پوشش مناسب مطابق با ضوابط تعيين شده ميباشند. شئونات.دانشجويان موظف به رعايت 1	شرايط خاص :
: دانشگاه فاقد در شهر تهران مي باشد. ب 1401 - 1402الف : دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي براي دانشجويان جديدالورود دكتري ناپيوسته سال 	شرايط خوابگاه :

  خوابگاه متاهلي مي باشد. ج: وفق مقررات صندوق رفاه دانشجويي به دانشجويان پرديس خودگردان همه دانشگاه ها خوابگاه تعلق نمي گيرد.
02166733401- 5تلفن: 1136813518كد پستي: 56شماره  -بين تقاطع سي تير و فردوسي  -خيابان سرهنگ سخايي  -خيابان حافظ  -تهران 	:پرديس تهران نشاني

  02166726315		تلفن:	- خيابان بوعلي-بلوار نبوت-خيابان مطهري-گانميدان آزاد -كرج-استان البرزي پرديس كرج: اننش
www.irost.ir استان	تهران * سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 

  اين سازمان فاقد امكانات خوابگاهي است.	شرايط خوابگاه :
  02156276631	تلفن:	-ب خيابان انقال -احمد آباد مستوفي  -بزرگراه آزادگان شمال به جنوب  -تهران 	نشاني:

www.icrc.ac.ir استان	تهران -تهران * موسسه پژوهشي علوم و فنّاوري رنگ و پوشش  

https://student.icrc.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  واهد داشت.پژوهشگاه رنگ تعهدي بابت خوابگاه پذيرفته شدگان نخ	شرايط خوابگاه :
  02122944184	تلفن:	- 55پالك  -نبش كوچه شمس  -خروجي حسين آباد  -بزرگراه صياد شيرازي شمالي  -تهران 	نشاني:

www.icss.ac.ir استان	تهران -علوم شناختي  غيرانتفاعيتهران * موسسه  

icss.ac.irنشاني شرايط عمومي: /بورس-تحصيلي-قابل-توجه-شركت-كنندگان-در-آ 

  امكانات خوابگاهيفاقد 	شرايط خوابگاه :
  02176291130		تلفن:	-بلوار پژوهشكده علوم شناختي  -بلوار سفيران اميد  -شهر پرديس  -بومهن 		نشاني:

www.sku.ac.ir استان	چهارمحال و بختياري * دانشگاه شهركرد 

دانشجويي مطابق با مصوبات وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و همچنين دانشگاه با توجه به شرايط موجود ناشي از شيوع بيماري كرونا، استفاده ازخوابگاههاي		شرايط خوابگاه :
جويان دوره روزانه دكتريشهركرد مي باشد. در ضمن به دليل وجود محدوديت در ظرفيت خوابگاههاي دانشجويي، صرفاٌ امكان واگذاري خوابگاه به تعداد محدودي از دانش

ترم امكان پذير مي باشد و امكان واگذاري خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه)، 8ات شوراي خوابگاه هاي دانشجويي حداكثر تخصصي و با اولويت بندي مطابق با مقرر
ه متاهلياه فاقد خوابگاميهمان،انتقالي و شاغل وجود ندارد مگر در صورت وجود ظرفيت و برابر با مقررات شوراي خوابگاههاي دانشگاه . الزم به ذكر است كه دانشگ

  مي باشد.
  03832324403, 03832324402, 03832324401	تلفن:	- 34141/88186صندوق پستي  -بلوار رهبر  -شهركرد 	نشاني:

www.birjand.ac.ir استان	خراسان جنوبي * دانشگاه بيرجند 

https://birjand.ac.ir/edu/fa/content/نشاني شرايط عمومي: ٢٥٤ 

مي شود. همچنين پذيرفته قائلدانشگاه بيرجند براي همه دانشجويان دكتري كه متقاضي خوابگاه باشند، در استفاده از خدمات خوابگاهي، اولويت ويژه 	شرايط خوابگاه :
  ند خواهد شد.شدگان ممتاز و يا رتبه هاي برتر از تسهيالت ويژه رفاهي و دانشجويي بهره م

  05631020000	تلفن:	-پرديس شوكت آباد  -انتهاي بلوار شهيد آويني  -بيرجند 		نشاني:
www.hsu.ac.ir استان	سبزوار -خراسان رضوي * دانشگاه حكيم سبزواري  

  05144012611		تلفن:	-مديريت تحصيالت تكميلي  -دانشگاه حكيم سبزواري  -سبزوار 	نشاني:
imamreza.ac.ir ستانا	مشهد -امام رضا(ع)  غيرانتفاعيخراسان رضوي * دانشگاه  

اعتقاد و پايبندي به اسالم و التزام عملي-1دانشگاه امام رضا (ع) وابسته به آستان قدس رضوي مي باشد و دانشجويان ملزم به رعايت موارد زير مي باشند : 	شرايط خاص :
و هنجارهاي اسالمي به ويژه حجاب اسالمي و نيز رعايت كامل عفاف در محيط هاي مرتبط با شئوناترعايت كامل -2يران به واليت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسالمي ا

  دانشگاه
  دانشجويان دختر و غير بومي واجد شرايط مي توانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند. -شرايط خوابگاه	شرايط خوابگاه :

  05138489787, 05138489787		تلفن:	-خيابان اسرار  -خيابان دانشگاه  -مشهد 	نشاني:
  553-91735صندوق پستي  - 05137610111ميدان فلسطين پرديس رضوان دانشگاه امام رضا (ع) تلفن : –مشهد  نشاني پرديس خواهران:

www.khayyam.ac.ir استان	مشهد -خيام  غيرانتفاعيخراسان رضوي * دانشگاه  

  05135156, 05135134777, 05135252777	تلفن:	- 9189747178كدپستي  -ميدان مطهري  -بلوار شهيد رفيعي  -بزرگراه امام علي (ع)  -مشهد 	:نشاني
www.sadjad.ac.ir استان	مشهد -سجاد  غيرانتفاعيخراسان رضوي * دانشگاه  

  05136029000	فن:تل	- 64جالل آل احمد  -بلوار جالل آل احمد شمالي -مشهد 	نشاني:
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www.um.ac.ir استان	خراسان رضوي * دانشگاه فردوسي مشهد 

vpap.um.ac.ir 

 نشاني شرايط عمومي:

تحصيل را در دانشگاه فردوسي مشهد و نيم ديگر را در دانشگاه سوربندانشجو موظف است نيمي از دوره  -توضيحات دوره مشترك رشته ادبيات فرانسه: 	شرايط خاص :
رساله دكتري دانشجويان منتخب به صورت مشترك توسط يك استاد از دانشگاه فردوسي و -هزينه سفر و زندگي در فرانسه بر عهده دانشجو خواهد بود.  -نوول بگذراند. 

ت ژوري منتخب از دو استاد از مشهد و دو استاد از پاريس خواهد بود(چه براي گزينش اوليه و چه براي دفاعهيئ -شد.  بن نوول راهنمايي خواهديك استاد از دانشگاه سور
  محل دفاع از رساله در زمان دفاع تعيين خواهد شد(مشهد يا پاريس). -از رساله). 

100وزانه، غيربومي، غيركارمند ، غيربورسيه و ساكنين شهرهاي با فاصله بيشتر از درصد دانشجويان ر 80سراي دانشجويي( خوابگاه) به حداكثر  -1		شرايط خوابگاه :
هايهزينه خدمات رفاهي( اجاره بهاء خوابگاه و هزينه غذا) براي دانشجويان سنواتي طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان وزارت عتف با هزينه -2گيرد كيلومتر، تعلق مي

گيرد، لكن امكان بهره برداري از سراهاي دانشجويي براي پذيرفته شدگانسراي دانشجويي(خوابگاه) به دانشجويان نوبت دوم تعلق نمي -3. بيشتر محاسبه و اخذ خواهد شد
دانشجويان روزانهتمامي سراهاي مجردي  -4دختر در نوبت دوم با اخذ هزينه در سراهاي خودگردان بنياد دانشگاهي فردوسي واقع در پرديس دانشگاه ميسر خواهد بود. 

گيرد ضمنا سراي متأهلي صرفا براي دانشجويان متأهلسراي متأهلي در دو نيمسال اول تحصيل به دانشجو تعلق نمي -5باشد. در داخل پرديس دانشگاه فردوسي مشهد مي
باشند( الزم به ذكراست به علت محدوديتضيان واجد شرايط كسب كردهباشد كه عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي و امتيازات الزم، برتري امتياز را در بين ساير متقامي

  در تعداد سراهاي متأهلي مدت واگذاري،يكسال خواهد بود).
  05138802440		تلفن:	-پرديس دانشگاه سازمان مركزي دانشگاه  -ميدان آزادي  -مشهد 	نشاني:

www.rifst.ac.ir استان	مشهد -صنايع غذايي خراسان رضوي * موسسه پژوهشي علوم و  

  خوابگاه به دانشجويان ندارد. ارائهاين موسسه تعهدي جهت 	شرايط خوابگاه :
  05135425420		تلفن:	-بزرگراه قوچان  12كيلومتر  -مشهد 	نشاني:

www.scu.ac.ir استان	خوزستان * دانشگاه شهيد چمران اهواز 

 615783151كدپستي  -سازمان مركزي طبقه ي اول مديريت برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي دانشگاه -اهواز  دانشگاه شهيد چمران -اتوبان گلستان  -اهواز 		نشاني:
  06133226700		تلفن:	-

www.asnrukh.ac.ir استان	مالثاني اهواز -خوزستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان 

https://asnrukh.ac.ir/education/fa/page/نشاني شرايط عمومي: ١٣٢١ 

  06136522428		تلفن:	-شهرستان باوي، شهر مالثاني 	نشاني:
www.kmsu.ac.ir استان	خوزستان * دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 

  06153535005		تلفن:	-معاونت آموزش و تحصيالت تكميلي دانشگاه  -ون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و فن -بلوار علي ابن ابيطالب  -خرمشهر 		نشاني:
www.amiralmoemenin.ac.ir استان	اهواز -امير المومنين(ع)  غيرانتفاعيخوزستان * دانشگاه  

http://amiralmoemenin.ac.ir/ :نشاني شرايط عمومي 

  06133337525	تلفن:	- 29پالك  -جنب پل چهارم  -بلوار امام موسي صدر  -امانيه  -اهواز 		نشاني:
www.iasbs.ac.ir استان	زنجان * دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان 

ايران  45137-66731زنجان  45195-1159صندوق پستي: 444شماره  -انتهاي جاده گاوازنگ(بلوار پرفسور يوسف ثبوتي)  -زنجان 		نشاني:
  02433152216		تلفن:	-

www.znu.ac.ir استان	زنجان * دانشگاه زنجان 

اين دانشگاه فاقد -2به دانشجويان مقطع دكتري در طول سنوات مجاز تحصيلي، خوابگاه دولتي با تعرفه صندوق رفاه دانشجويان واگذار خواهد شد.  -1	شرايط خوابگاه :
  مراجعه نمايند. http://www.znu.ac.ir/stu-vpتوانند. به نشاني خوابگاه جهت كسب اطالعات بيشتر مي تقاضيانم -3باشد. خوابگاه متأهلي مي 

  02433052335	تلفن:	-جاده تبريز  6كيلومتر  -زنجان 		نشاني:
www.du.ac.ir استان	سمنان * دانشگاه دامغان 

/http://du.ac.ir/du-introduce :نشاني شرايط عمومي 

  نيمسال تحصيصلي خوابگاه تعلق مي گيرد.. 8به دانشجويان دوره دكتري به مدت 	شرايط خوابگاه :
  02335220087		تلفن:	-معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  - طبقه اول -ساختمان اميركبير  -دانشگاه دامغان  -ميدان دانشگاه  -دامغان 	نشاني:

www.semnan.ac.ir استان	سمنان * دانشگاه سمنان 

ي كهدانشجويان - 2دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت فضاي خوابگاهي، صرفا به دانشجويان روزانه در اولين سال تحصيلي خوابگاه واگذار مي كند. -1	شرايط خوابگاه :
خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس ارائهدانشگاه سمنان از  -3رتبه اول در هر كد رشته تحصيلي را احراز نمايند، در سال تحصيلي بعد خوابگاه دولتي دريافت مي كنند. 

كيلومتري 20عي اين دانشگاه واقع در مهدي شهر و در فاصله محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي و دانشكده منابع طبي -4خودگردان معذور است. 
  كيلومتري از شهرستان سمنان مي باشد. 24محل تحصيل و خوابگاه آموزشكده دامپزشكي اين دانشگاه واقع در شهميرزاد و در فاصله  -5از شهرستان سمنان مي باشد. 

, 02333654329, 02331530000	تلفن:	- 35131-19111دانشگاه. كدپستي  1پرديس شماره  -ن روبروي پارك سوكا -جاده دامغان  3كيلومتر  -سمنان 	نشاني:
02333654330  

www.shahroodut.ac.ir استان	سمنان * دانشگاه صنعتي شاهرود 

https://shahroodut.ac.ir/fa :نشاني شرايط عمومي 

مچنين دانشگاهبه شرط امكان رعايت دستورالعمل هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا، به دانشجويان روزانه در سنوات مجاز خوابگاه اختصاص داده خواهد شد. ه		:شرايط خوابگاه 
  حداكثر تالش خود را براي اسكان ساير دانشجويان در خوابگاههاي خودگردان به عمل خواهد آورد.

  02332392205, 02332392204, 02332395503	تلفن:	- 3619995161، كد پستي: 316بلوار دانشگاه. صندوق پستي:  -ير ميدان هفت ت -شاهرود 	نشاني:
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www.eyc.ac.ir استان	ايوانكي غيرانتفاعيسمنان * دانشگاه  

https://www.eyc.ac.ir/intro.html ومي:نشاني شرايط عم 

  02331432, 02334521563	تلفن:	-خيابان دانشگاه  -بلوار آيت ا... طالقاني  -كي ايوان		نشاني:
www.cmu.ac.ir استان	سيستان و بلوچستان * دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 

https://www.cmu.ac.ir/fa/phd رايط عمومي:نشاني ش 

  05435320022		تلفن: -بلوار شهيد ريگي  -چابهار 		نشاني:
www.uoz.ac.ir استان	سيستان و بلوچستان * دانشگاه زابل 

  05431232030		تلفن:	-معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي  -پرديس جديد دانشگاه زابل -جاده بنجار -زابل		نشاني:
www.usb.ac.ir استان	زاهدان -سيستان و بلوچستان * دانشگاه سيستان و بلوچستان  

https://www.usb.ac.ir/academics https://www.usb.ac.ir/bto :نشاني شرايط عمومي 

  05431136229		تلفن:	-سازمان مركزي دانشگاه  -دانشگاه خيابان  -زاهدان 		نشاني:
www.velayat.ac.ir استان	ايرانشهر -سيستان و بلوچستان * دانشگاه واليت  

  05431251200		تلفن:	-نشاني نامشخص 		نشاني:
www.kazerunsfu.ac.ir استان	كازرون -فارس * دانشگاه سلمان فارسي  

  خوابگاه خودگردان مي باشد. دانشگاه داراي	شرايط خوابگاه :
  07142212305		تلفن: -ابتداي خيابان ايت اهللا طالقاني  -كازرون -فارس 	نشاني:

www.shirazu.ac.ir استان	فارس * دانشگاه شيراز 

https://shirazu.ac.ir/new :نشاني شرايط عمومي 

  07136286420	تلفن:	-معاونت آموزشي دانشگاه  -طبقه دوم  -ساختمان مديريت دانشگاه  -بلوار جمهوري اسالمي  -شيراز 	نشاني:
www.sutech.ac.ir استان	فارس * دانشگاه صنعتي شيراز 

  اولويت واگذاري خوابگاه با رتبه هاي برتر است.	شرايط خوابگاه :
  07137261263		تلفن:	- بلوار مدرس -شيراز 	نشاني:

www.ikiu.ac.ir استان	قزوين -قزوين * دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  

  02833901450		تلفن:	-انتهاي نوروزيان  -قزوين 	نشاني:
www.qut.ac.ir استان	قم * دانشگاه صنعتي قم 

  استفاده از چادر براي دانشجويان خانم الزامي مي باشد.	شرايط خاص :
  02536641601		تلفن:	-جاده قديم قم تهران -بلوارشهيد خداكرم-قم	نشاني:

www.urd.ac.ir استان	قم -اديان و مذاهب  غيرانتفاعيقم * دانشگاه  

https://urd.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

هاهاي ساير دانشگاهي ندارد. ولي امور دانشجويي در اين زمينه همكاري الزم را براي معرفي دانشجو به خوابگاهدانشگاه اديان و مذاهب خوابگاه اختصاص	شرايط خوابگاه :
  را بعمل خواهد آورد.

  02532802613, 02532802612, 02532802611		تلفن:	-روبروي مسجد امام صادق (ع)  -بلوار شهيد مولوي  -پرديسان  -قم 	نشاني:
www.bou.ac.ir اناست	قم -باقرالعلوم(ع )  غيرانتفاعيقم * دانشگاه  

http://www.bou.ac.ir/portal/home/?news/نشاني شرايط عمومي: /٤٣٤٩٣٢/٤٣٥٥٢٤/٨٣٢٦٧٤ 

  ط خواهران الزامي است.رعايت حجاب كامل اسالمي و پوشش چادر توس	شرايط خاص :
  دانشگاه خوابگاه ندارد	شرايط خوابگاه :

  02532136545		تلفن:	-بلوار دانشگاه  -پرديسان  -قم 	نشاني:
www.qhu.ac.ir استان	قم -قرآن وحديث  غيرانتفاعيقم * دانشگاه  

http://qhu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=٢&pageid=نشاني شرايط عمومي: ١٤٩٨ 

1401دفترچة راهنماي ثبت نام آزمون دكتري سال  43دارابودن كلية شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در رشته مدرسي معارف اسالمي مندرج در صفحة 	شرايط خاص :
  رد؛ به صورت محدود براي خواهران و با دريافت شهرية خوابگاهيدر مركز قم و شعبة تهران دا	شرايط خوابگاه :

, 02155902270, 02537176253		تلفن:	-موسسه علمي فرهنگي دارالحديث  -بعد از شهرك جهاد  -چهارراه نوبهار -بلوار پانزده خرداد  -قم	نشاني:
02537176561  

www.mofidu.ac.ir استان	مق -مفيد  غيرانتفاعيقم * دانشگاه  

www.mofidu.ac.ir/deputies/educational/stu-admissions :نشاني شرايط عمومي 

  قرار مي گيردخوابگاه بر اساس نرخ مصوب در اختيار دانشجويان دختر و پسر 	شرايط خوابگاه :
  02532130300		تلفن:	-ميدان مفيد  -متري صدوقي  45 -قم 	نشاني:

www.shdu.ac.ir استان	قم -قم * دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش  

  02532317171		تلفن:	-متري شهروند  50تقاطع  -بلوار امامت  -شهر پرديسان -قم 	نشاني:
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www.qom.ac.ir استان	قم * دانشگاه قم 

https://qom.ac.ir/managment-EduServices/Pages/MainMenu.aspx :نشاني شرايط عمومي 

  الزامي استداشتن حجاب اسالمي برتر (پوشش چادر) در تمام محيط دانشگاه و اماكن وابسته براي دانشجويان دختر 	شرايط خاص :
نيمسال براي دانشجويان دوره روزانه مقطع دكتري تخصصي با رعايت اولويت معدل 4اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه دولتي بوده و حداكثر به مدت 		شرايط خوابگاه :

سنجي از خانواده هاي نيازمند و بعد مسافت، خوابگاه واگذار ميهاي برتر هرسال تحصيلي، خانواده معزز شهدا و ايثارگران، دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي، نياز
دوره هاي روزانه، نوبت دوم ونمايد. همچنين براي برگزيدگان جشنواره هاي علمي، فرهنگي، قرآني و ورزشي امتياز ويژه لحاظ مي شود. الزم به ذكر است ساير دانشجويان 

  هاي غيردولتي با مديريت بخش خصوصي استفاده نمايند.پرديس خودگردان مي توانند از امكانات خوابگاه 
  02532103442		تلفن:	- 02532103000، تلفكس: 3716146611بعد از شهرك قدس كدپستي:  -بلوار الغدير  -قم 	نشاني:

www.maaref.ac.ir استان	قم -قم * دانشگاه معارف اسالمي 

43) اين دانشگاه مي بايست داراي شرايط و ضوابط مندرج در صفحه 2180ف اسالمي (كد رشته امتحاني متقاضيان تحصيل در رشته هاي مدرسي معار	شرايط خاص :
  سازمان سنجش آموزش كشور باشند. 1401آزمون ورودي دكتري نيمه متمركز سال  1دفترچه راهنماي شماره 

ندارد؛ البته دانشگاه براي تأمين خوابگاه، تالش هاي الزم را انجام خواهد داد تا امكاندانشگاه معارف اسالمي هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه 	شرايط خوابگاه :
  استفاده از خوابگاه براي كليه دانشجويان فراهم گردد.

, 02532110224, 02532902612		تلفن:	- 3716686566دانشگاه معارف اسالمي كد پستي:  72پالك  6و  4قم بلوار جمهوري اسالمي بين كوچه 	نشاني:
02532100684  

www.uok.ac.ir استان	سنندج -كردستان * دانشگاه كردستان  

www.uok.ac.ir/edu/phdsanjesh :نشاني شرايط عمومي 

  08733660065		تلفن:	-معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  -دانشگاه كردستان  -بلوار پاسداران  -سنندج 	نشاني:
www.kgut.ac.ir استان	كرمان * دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فنّاوري پيشرفته كرمان 

https://kgut.ac.ir/uploads/phd.jpg :نشاني شرايط عمومي 

  03433776611	تلفن:	-انتهاي اتوبان هفت باغ  -كرمان 	:نشاني
www.uk.ac.ir استان	كرمان * دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  03433257142, 03433257141, 03433257440	تلفن:	-ميدان پژوهش  -بزرگراه امام خميني  -كرمان 	نشاني:
www.vru.ac.ir استان	كرمان * دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان 

  03431312188	تلفن:	-سازمان مركزي  -ابتداي بلوار واليت  -رفسنجان 		نشاني:
www.razi.ac.ir استان	كرمانشاه * دانشگاه رازي كرمانشاه 

https://razi.ac.ir/fa/sharayet :نشاني شرايط عمومي 

  08334274512		تلفن:	-خيابان دانشگاه  -طاق بستان  -كرمانشاه 	نشاني:
www.yu.ac.ir استان	كهگيلويه و بويراحمد * دانشگاه ياسوج 

  07431001301	تلفن:	-خيابان دانشجو  -ياسوج 	نشاني:
www.gau.ac.ir استان	گلستان * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 

  خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) دكتري را هم فراهم نموده است. ارائههاي روزانه، امكان اسكان و اين دانشگاه عالوه بر دوره 	شرايط خوابگاه :
  01732229901	تلفن:	-معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي -دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -خ شهيد بهشتي -گرگان	نشاني:

www.gu.ac.ir استان	گرگان -گلستان  گلستان * دانشگاه 

  ندارد	شرايط خوابگاه :
  01732322906	تلفن:	-خيابان شهيد بهشتي  -گرگان 	نشاني:

www.gonbad.ac.ir استان	گلستان * دانشگاه گنبد 

https://gonbad.ac.ir/fa/home/page/نشاني شرايط عمومي: ١٧٦ 

  01733268882	تلفن: -بلوار بصيرت -خيابان شهيد فالحي -گنبد كاووس	ي:نشان
www.guilan.ac.ir استان	رشت -گيالن * دانشگاه گيالن  

https://education.guilan.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

سامانه كان واگذاري خوابگاه مجردي به تمامي متقاضيان واجد شرايط مقطع دكتري دوره روزانه و غيربومي وجود دارد. پس از ثبت تقاضاي دانشجو درام		شرايط خوابگاه :
ه در اين سامانه، خوابگاهو صدور كد رهگيري و بررسي پرونده هاي مربوطه، بر اساس اولويت و امتياز كسب شد https://stu.guilan.ac.irامور خوابگاه ها به آدرس 

  واگذار خواهد شد.
  01333690274		تلفن:	-قزوين -جاده رشت  5كيلومتر  -رشت 		نشاني:

www.lu.ac.ir استان	خرم آباد -لرستان * دانشگاه لرستان  

. به دانشجويان دوره پرديس خودگردان دانشگاه در نيمسال خوابگاه واگذار مينمايد  8اين دانشگاه جهت دانشجويان مقطع دكتري تخصصي به مدت 	شرايط خوابگاه :
  صورت وجود ظرفيت خوابگاه بصورت آزاد تعلق ميگيرد.

  06633120097, 06633120106, 06633120088		تلفن:	-تهران -جاده خرم آباد 5كيلومتر  -خرم آباد 		نشاني:
 مازندران * دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل	استان www.nit.ac.irهيا

  فقط به دانشجويان دوره روزانه غيربومي خوابگاه تعلق مي گيرد.اين دانشگاه داراي خوابگاه متأهلي نمي باشد.	ايط خوابگاه :شر
  0113550, 01132312269	تلفن:	- 484صندوق پستي  -خيابان شريعتي  -بابل 		نشاني:
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  1401ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دكتري سال شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه
https://sanru.ac.ir استان	طبيعي ساري مازندران * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

https;//b٢n.ir/gنشاني شرايط عمومي: ٤٣٩١٣ 

  خوابگاه دارد	شرايط خوابگاه :
  01133687574, 01133687578	تلفن:	- 578صندوق پستي  -جاده دريا  9كيلومتر  -ساري 	نشاني:

www.shomal.ac.ir استان	آمل -شمال  غيرانتفاعيمازندران * دانشگاه  

https://shomal.ac.ir/admissiondr/ :نشاني شرايط عمومي 

  01144203748, 01144203750, 01144203710		تلفن:	- 731صندوق پستي  -سه راهي امامزاده عبداله  -جاده هراز  5كيلومتر -آمل 		نشاني:
www.ustmb.ac.ir استان	بابل -علوم و فنون مازندران  غيرانتفاعيمازندران * دانشگاه  

  01132197584		تلفن:	- 12كوچه سرداران  -خيابان شيخ طبري  -بابل 		نشاني:
www.umz.ac.ir استان	بابلسر -مازندران * دانشگاه مازندران  

  01135303200	تلفن:	-سازمان مركزي دانشگاه مازندران  -ران خ پاسدا -بابلسر 		نشاني:
www.araku.ac.ir استان	مركزي * دانشگاه اراك 

  08632621300		تلفن: -خيابان علوم -انتهاي خيابان شهيد بهشتي -اراك 		نشاني:
www.tafreshu.ac.ir استان	مركزي * دانشگاه تفرش 

http://education.tafreshu.ac.ir/fa/page/نشاني شرايط عمومي: /١٩٠١ 

  به كليه دانشجويان مقطع دكتري تا پايان ترم هشتم خوابگاه تعلق ميگيرد.	شرايط خوابگاه :
  08636227430, 08636227420	تلفن:	- 3951879611ابتداي جاده تهران، كد پستي  -تفرش 	نشاني:

arakut.ac.ir استان	مركزي * دانشگاه صنعتي اراك 

  08633400114		تلفن:	-خيابان دانشگاه -اراك		نشاني:
www.hormozgan.ac.ir استان	بندر عباس -هرمزگان * دانشگاه هرمزگان  

  07633711039	تلفن:	- 3995صندوق پستي  -جاده ميناب 9كيلومتر  -بندرعباس		نشاني:
www.basu.ac.ir استان	همدان -همدان * دانشگاه بوعلي سينا  

edu.basu.ac.ir :نشاني شرايط عمومي 

  08138380577, 08138380945		تلفن:	-چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن -همدان	نشاني:
hut.ac.ir استان	همدان * دانشگاه صنعتي همدان 

https://edu.hut.ac.ir/nps :نشاني شرايط عمومي 

  دانشگاه استفاده كنند.هاي خودگردان زير نظر توانند از خوابگاهدانشگاه فاقد خوابگاه تملكي است، دانشجويان مي	شرايط خوابگاه :
  08138411528		تلفن:	-خيابان مردم 		نشاني:

www.malayeru.ac.ir استان	همدان * دانشگاه مالير 

https://malayeru.ac.ir/portal/home/?record/ني شرايط عمومي:نشا ٣٤٩٦٤/١٠٠٥٧٣/١٠٠٥٧٤ 

  به پذيرفته شدگان هشت نيمسال تحصيلي خوابگاه تعلق ميگيرد.	شرايط خوابگاه :
  08133339983, 08133339841, 08132456517	تلفن:	- 65719-95863مالير، كد پستي: -جاده اراك 4كيلومتر  -مالير 	نشاني:

www.sau.ac.ir استان	يزد -علم و هنر  غيرانتفاعييزد * دانشگاه  

https://sau.ac.ir/info/view/١٣٩.html :نشاني شرايط عمومي 

تأييد خواهد اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد. اما تالش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاههاي خصوصي معتبر و مورد 	شرايط خوابگاه :
  داشت.
  03538264077, 03538302181		تلفن:	- 8916713335كدپستي  -انتهاي بلوار شهداي گمنام  -ميدان عالم  -يزد 	نشاني:

www.meybod.ac.ir استان	يزد * دانشگاه ميبد 

http://meybod.ac.ir/about/university :نشاني شرايط عمومي 

  پوشش بانوان در دانشگاه ميبد، حجاب برتر (چادر) مي باشد.	شرايط خاص :
  03533212121	تلفن:	-ندوشن -جاده ميبد 3كيلومتر  -ميدان دفاع مقدس  -ميبد 	نشاني:

www.yazd.ac.ir استان	يزد * دانشگاه يزد 

  03538212795	تلفن:		-صفاييه  -يزد 	نشاني:
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