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  سمه تعالیاب

  

  : مقدمه 

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشـمندترین  

. منابعی است که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد

اي کـه در تولیـد دانـش     کننـده  این نهاد به جهت نقش تعیـین 

دارد بعنـوان یکـی از   ) آمـوزش (و انتقـال دانـش   ) پژوهش(

ه کشورها مد نظر قـرار گرفتـه   هاي تعیین میزان توسع شاخص

با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

کشور و محدودیت ظرفیت پـذیرش در تحصـیالت تکمیلـی    

هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب  انتخاب شیوه

دانشـگاه آزاد اسـالمی در   . باشـد  اصلح اجتنـاب ناپـذیر مـی   

ــذیرش دا  ــانون ســنجش و پ ــاطع چــارچوب ق نشــجو در مق

 1401تحصیالت تکمیلی و مصوبات شوراي پذیرش در سـال  

اقدام به پذیرش در مقطع دکتري تخصصی از میـان داوطلبـان   

شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري تخصصی واجد شرایط 

)Ph.D( )آمــوزش کشــور ســازمان ســنجش) نیمــه متمرکــز 

  .نماید می

  انتخاب رشته و پذیرش دانشجو  – الف

  : خاب رشته انت) 1

نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامـه و   

براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سـهمیه و کـد رشـته    

امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است توسـط  

  .اعالم خواهد شدآموزش کشور سازمان سنجش 

به منظور شرکت داوطلبان عالقمند به پذیرش در دانشـگاه  

آزاد اسالمی کد شناسه انتخاب رشته توسط سـازمان سـنجش   

آموزش کشور در کارنامه اعالم نتایج اولیه درج شده اسـت و  

توانند نسبت به انتخاب رشـته   داوطلبان براساس این شناسه می

  .در دانشگاه آزاد اسالمی اقدام نمایند

تطابق رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد با  :تذکر مهم 

نـام و   حانی داوطلب براساس دفترچه راهنماي ثبـت رشته امت

بـدیهی  . الزامی است) دفترچه شماره یک(شرکت در آزمون 

است در هر یک از مراحل انتخاب رشته، مصاحبه، اعالم نتیجه و 

یا حین تحصیل مشخص شود که داوطلب فاقد شـرایط تطـابق   

رشته تحصیلی مقطع کارشناسـی ارشـد بـا رشـته امتحـانی      

پذیرش وي کان لم یکن تلقی شده و داوطلـب حـق   . باشد می

  .گونه اعتراضی را نخواهد داشت هیچ

مجاز به انتخاب رشته ضـرورت دارد   کلیه داوطلبان –1-1

با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صادره از سوي سازمان 

سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سـامانه انتخـاب رشـته    

ضمن   www.azmoon.orgس دانشگاه آزاد اسالمی به آدر

کـد   80مطالعه دفترچه راهنمـا نسـبت بـه انتخـاب حـداکثر      

  .متناسب با کد مجموعه امتحانی خود اقدام نمایندمحل /رشته

داوطلبان الزم است پس از ورود به سامانه فوق بـا   –1-2

در ذیل کارنامه  رقمی مندرج 7استفاده از شناسه انتخاب رشته 

و (صادره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملـی  

به سامانه انتخـاب رشـته وارد و   ) یا کد پیگیري اتباع خارجی

ریـال   1,160,000سپس با پرداخت هزینه انتخاب رشته به مبلغ 

  .از طریق سامانه مذکور نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند

ه منظور انتخـاب رشـته در   عدم مراجعه به سامانه ب –1-3

هـاي   دانشگاه آزاد اسالمی در موعد مقـرر و مطـابق اطالعیـه   

صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـالمی   

بوده و پس از انقضاي مهلت مقـرر امکـان انتخـاب رشـته و     

معرفی جهت مصاحبه در دانشـگاه آزاد اسـالمی تحـت هـیچ     

  .شرایطی وجود نخواهد داشت

معرفی جهت مصاحبه منوط به کسـب حدنصـاب    –1-4

هـاي انتخـابی داوطلبـان در     محل/ علمی الزم با توجه به رشته

 انتخابیهاي  محل/گانه و ظرفیت پذیرش رشته 80هاي  اولویت

  .خواهد بود

  :  پذیرش نهایی داوطلبان) 2

دانشگاه آزاد اسالمی پس از پایان مهلت مقرر براي   –2-1

داوطلبان حـائز شـرایط بـراي شـرکت در     انتخاب رشته نتایج 

  .تخصصی را اعالم خواهد نمودمصاحبه مرحله ارزیابی 

پس از اعالم نتـایج انتخـاب رشـته، آن دسـته از       –2-2

داوطلبانی که شرایط علمی الزم به منظور شرکت در مصـاحبه  

ــوده ــراز نم ــامانه    را اح ــه س ــه ب ــا مراجع ــت ب ــد الزم اس ان

www.azmoon.org  ــراي شــرکت در آمــادگی خــود را ب

داوطلبان موظفند در زمـان مراجعـه بـه    . مصاحبه اعالم نمایند

سامانه براي اعالم آمادگی جهت شرکت در مصاحبه به ازاء هر 

عدم اعالم . ریال پرداخت نمایند 2,000,000گرایش مبلغ /رشته

آمادگی براي شرکت در مصاحبه در بازه زمانی اعالم شـده از  

  .باشد انصراف می طریق سامانه به منزله
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چگونگی و نحوه ارزیابی تخصصی داوطلبـان بـه    –2-3

همراه جدول زمانی مربوطه پـس از اتمـام فرآینـد ثبـت نـام      

  .مصاحبه به نحو مقتضی به اطالع داوطلبان خواهد رسید

دانشگاه آزاد  پس از انجام مرحله ارزیابی تخصصی –2-4

مرحلـه  یـن  انتایج نهایی داوطلبان شـرکت کننـده در    اسالمی

  .توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد

بـا آزمـون   جهت ورود به دوره دکتري تخصصی  – 2-5

 : گیرد  معیارهاي زیر صورت می

  )درصد 50(آزمون متمرکز  -

  )درصد 20(سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري  -

  )درصد 30(مصاحبه علمی و سنجش عملی  -

   :ران سهمیه رزمندگان و ایثارگ – ب

براساس قانون ایجاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـدگان و      

ها و موسسات آمـوزش   جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه

هیأت محترم وزیران و قانون اصالح  18/2/1368عالی مصوب 

مجلـس محتـرم شـوراي     11/9/1371قانون مـذکور مصـوب   

اسالمی و همچنین با توجه به تصویب قـانون جـامع خـدمات    

» ب«و » الـف «نی به ایثـارگران، افـراد مشـمول بنـدهاي     رسا

ها و تسهیالت منـدرج در صـفحات    متقاضی استفاده از سهمیه

سـازمان   1دفترچه شماره (نام  دفترچه راهنماي ثبت 23 الی 21

 25هـا   محـل /کد رشـته ، در هر یک از )آموزش کشور سنجش

 یابد کـه  درصد ظرفیت به رزمندگان و ایثارگران اختصاص می

درصــد و  80حدنصـاب نمــره علمــی الزم بــراي رزمنــدگان  

 در هر یک از مراحل آزمـون ، بـراي   درصد نمره 70ایثارگران 

   .باشد آزاد می گزینشآخرین فرد پذیرفته شده در 

   :مربیان سهمیه  – ج

برقــراري عـدالت آموزشــی در پــذیرش  براسـاس قــانون  

 هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصـوب  دانشجو در دوره

سهمیه مازاد بـر  %  10مجلس شوراي اسالمی،  29/1/89مورخ 

مربیان در  براي) محل/حداقل یک نفر در هر کد رشته(ظرفیت 

تمام وقـت  ) مربی(اعضاي هیأت علمی  .نظر گرفته شده است

هـا و   تمامی دانشگاه) اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی(

آزاد   هـا و دانشـگاه   مؤسسات آموزش عالی و سـایر دسـتگاه  

  .مند شوند توانند به شرح ذیل از این تسهیالت بهره اسالمی می

اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسـالمی الزم اسـت    ) 1

جـذب و  با در دست داشتن آخرین حکم کارگزینی به مرکـز  

امور هیأت علمی دانشگاه مراجعه و درخواسـت خـود بـراي    

داوطلبان واجـد شـرایط   . استفاده از این سهمیه را اعالم نمایند

مـور هیـأت   جـذب و ا الزم است مجوز صادره از سوي مرکز 

نام جهت  علمی به منظور استفاده از این سهمیه را در زمان ثبت

  .اري نمایندذمصاحبه در بند مربوطه بارگ

ها و مؤسسات آمـوزش   عضاي هیأت علمی و دانشگاها ) 2

الزم ) به جـز دانشـگاه آزاد اسـالمی   (ها  عالی و سایر دستگاه

است آخرین حکم کارگزینی خود را به همراه مجـوز اسـتفاده   

از این سهمیه بـه منظـور پـذیرش و ادامـه تحصـیل در دوره      

دکتري تخصصی ممهور به مهر دانشگاه و یا دستگاه ذیـربط را  

نام جهت مصاحبه به همراه سایر مـدارك   خذ و در زمان ثبتا

  .اري نمایندذدر بند مربوطه بارگ

هـاي   بدیهی است عدم اقدام مربیان مطابق یکـی از شـیوه  

فوق منجر به حذف این سهمیه خواهد شـد و گـزینش علمـی    

  .نامی صورت خواهد گرفت داوطلب در سهمیه ثبت

   :پذیرش اتباع خارجی  – د

ع غیر ایرانی شرکت کننده در آزمون ورودي دوره کلیه اتبا

، باید عالوه بـر دارا  1401سال ) نیمه متمرکز(دکتري تخصصی 

منـدرج در  (بودن شرایط عمومی و اختصاصـی ایـن آزمـون    

، )سازمان سنجش آموزش کشـور  »1«دفترچه راهنماي شماره 

 نام اینترنتی، عالمتگذاري نموده بند مربوط را در تقاضانامه ثبت

باشند بدیهی است چنانچه اتبـاع غیـر ایرانـی کـه در ردیـف      

نـام   شدگان نهایی این آزمون قرار گیرند در زمان ثبـت  پذیرفته

تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پـذیرش آنـان    16بند 

ضمناً کلیه اتباع غیر ایرانی شـرکت کننـده در   . لغو خواهد شد

نـام اتبـاع    وابط ثبـت داراي کلیه شرایط و ض بایست میآزمون 

نـام و   دفترچه راهنمـاي ثبـت   24 همندرج در صفح(  خارجی،

باشند و در غیر این ) سازمان سنجش آموزش کشور »1«شماره 

  .صورت پذیرش آنان لغو خواهد شد

به منظور ساماندهی و تسهیل فرآیند انجام امور کنسولی  -

ضـی  متقاضیان غیر ایرانـی، کلیـه داوطلبـان غیـر ایرانـی متقا     

بایسـت   تحصیل در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسالمی مـی 

 پذیرش ،نام خود در وب سایت مرکز سنجش بعد از انجام ثبت

دانشگاه، نسبت به تکمیل و ارسال اطالعات  و فارغ التحصیلی

  :خود مطابق مراحل ذیل اقدام نمایند 

مراجعه به وب سـایت سـازمان امـور دانشـجویان بـه       -1

  . www.saorg.ir: آدرس 

  .ورود به درگاه دانشجویان غیر ایرانی -2
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  .تکمیل اطالعات و اخذ کد پیگیري -3

اعالم کد پیگیري به نماینده کنسـولی واحـد مربوطـه     -4

  .جهت تأیید دانشگاهی

ــولی      -5 ــا اداره کنس ــاس ب ــایی تم ــد نه ــت تأیی جه

یا مراجعه حضوري به ) 021-47352427و  47352425-021(

  .لل دانشگاه آزاد اسالمیالم معاونت بین

الزم به توضـیح اسـت متقاضـیانی کـه پیگیـري خـود را       

خانوادگی، نام پـدر   توانند به همراه نام، نام اند می فراموش کرده

و شماره گذرنامه یا کارت، جهت بازیابی کد خود بـه سـامانه   

saorg.ir مراجعه نمایند.  

را  متقاضیانی که به هر دلیل امکان خروج از کشور -5-1

ندارند امکان ثبت نام و پذیرش در واحدهاي بـرون مـرزي را   

  .نخواهند داشت

کلیه فرآیندها و فعالیت هاي آموزشی و پژوهشـی   -5-2

پذیرفته شدگان واحدهاي برون مـرزي در واحـد دانشـگاهی    

  .مستقر در خارج از کشور انجام می گردد

  : تذکرات مهم 

به استناد  5/11/93مورخ  34467مطابق بخشنامه شماره  -1

مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسـه دانشـگاه کارکنـان و    

هـاي دانشـگاه آزاد اسـالمی مجـاز      اعضاي هیأت علمی محل

نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنـوان محـل   

  .تحصیل انتخاب نمایند

هـا و مراکـز    شهریه پذیرفته شدگان واحـدها، پـردیس   -2

اد اسالمی براساس شهریه مصوب ساالنه المللی دانشگاه آز بین

گردد و تا دو برابـر شـهریه    هاي دانشگاهی تعیین می این محل

  .باشد واحدهاي داخلی می

  با توجه به مقررات دانشـگاه آزاد اسـالمی جابجـایی،    -3

نامـه نقـل و انتقـال     انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـین  

  .شود میدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام 

  انتقـال و میهمـانی از واحـدها،     هرگونه جابجایی،: تبصره  

المللی به دیگر واحـدهاي دانشـگاه آزاد    ها و مراکز بین پردیس

  .باشد اسالمی ممنوع می

نام و  دانشجویانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبت -4

اخذ واحد به هر دلیلی تقاضـاي انصـراف از تحصـیل داشـته     

بخشــنامه هــاي مربوطــه از ســوي واحــدهاي باشــند مطــابق 

  .دانشگاهی درخصوص آنها اقدام می گردد

دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهاي  :  تبصره

دانشگاه آزاد اسالمی که از طریق آزمون در همـان واحـد یـا    

واحد دیگر پذیرفته شوند از پرداخت هزینـه انصـراف معـاف    

  .باشند می

دکتري تخصصی ملـزم بـه ارائـه     شدگان مقطع پذیرفته -5

، در طول زمان تحصیل نمره زبان انگلیسی مورد تأیید دانشگاه

  .باشند هاي مربوطه می با توجه به بخشنامه

گرایش در مقطع دکتري تخصصـی ممنـوع   /تغییر رشته -6

  .باشد می

ــد   -7 ــک واح ــالس در ی ــکیل ک ــدم تش در صــورت ع

اهی بـا  واحـدهاي دانشـگ  دانشگاهی به علت قلّـت پـذیرش،   

ـ توان مـی  و فارغ التحصیلی پذیرش ،مرکز سنجشهماهنگی  د ن

هاي داخلی دانشگاه آزاد اسالمی  مطابق ضوابط و دستورالعمل

  .نسبت به تغییر محل پذیرش پذیرفته شدگان اقدام نمایند

در (غیر رسمی /نام دارندگان مدرك معادل رسمی ثبت -8

ـ    رشته) مقطع پایه شـماره    نامههاي غیر پزشکی برابـر بـا بخش

  .پذیرد صورت می 11/5/96مورخ  28562/30

داوطلبان توجه داشته باشند در صورت خریـد کـارت    -9

نـام   نـام اسـترداد وجـه ثبـت     اعتباري یا پرداخت هزینه ثبـت 

  .پذیر نخواهد بود امکان

  .باید دقیق تکمیل شودانتخاب رشته مندرجات فرم  -10

ــ  -11 ــل ش ــدرجات تکمی ــه من ده مســئولیت صــحت کلی

  .به عهده داوطلب خواهد بود) انتخاب رشتهمندرجات فرم (

گونـه   نام اعمال هیچ هاي مقرر ثبت پس از پایان مهلت -12

پـذیر   نـام امکـان   ثبـت  انتخاب رشتهتغییري در مندرجات فرم 

بنابراین داوطلب بایـد در زمـان تکمیـل اطالعـات     . باشد نمی

  .تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد

محـل هـا در دفترچـه بـه     / وه قرار گرفتن رشـته نح -13

محل ستون اول در / صورت دوستون می باشد، که ادامه رشته

ستون دوم بوده و ادامه ستون دوم در صفحه بعـد و در سـتون   

  . اول قرار گرفته است



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

گروه  علوم انسانی

کد رشته امتحانی 2101 - زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی   20101

12 واحد اراك 121

5 واحد اردبیل 119

5 واحد ارومیه 103

3 واحد اقلید 161

3 واحد انار 273

6 واحد اهر 220

5 واحد ایذه 153

6 واحد بروجرد 112

6 واحد بناب 144

6 واحد بوشهر 146

3 واحد بیرجند 131

12 واحد تبریز 102

5 واحد تربت حیدریه 132

12 واحد تهران جنوب 141

8 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد جیرفت 122

6 واحد چالوس 158

3 واحد خدابنده 392

3 واحد خرم آباد 148

5 واحد خلخال 213

6 واحد خوي 137

5 واحد دزفول 165

5 واحد دهاقان 183

6 واحد دورود 248

5 واحد رامهرمز 230

9 واحد رودهن 113

6 واحد زاهدان 109

7 واحد زنجان 138

3 واحد ساوه 181

5 واحد سبزوار 127

3 واحد سراب 124

6 واحد سنندج 110

5 واحد سیرجان 203

5 واحد شبستر 195

9 واحد شهرکرد 133

5 واحد شوشتر 204

5 واحد شیراز 163

5 واحد شیروان 169

12 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

3 واحد فردوس 162

3 واحد فیروز آباد 129

8 واحد قائم شهر 107

5 واحد کاشان 116

12 واحد کرج 115

7 واحد کرمان 108

5 واحد گچساران 149

6 واحد گرگان 173

6 واحد مشهد 111

6 واحد مهاباد 166

8 واحد نجف آباد 150

5 واحد نیشابور 130

5 واحد ورامین 143

6 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

6 واحد یاسوج 120

5 واحد یزد 105

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی   20110

5 واحد اراك 121

5 واحد اردبیل 119

3 واحد بردسیر 226

4 واحد بناب 144

3 واحد خلخال 213

3 واحد خوي 137

4 واحد دهاقان 183

4 واحد ساوه 181

5 واحد گرگان 173

7 واحد مشهد 111

7 واحد نجف آباد 150

5 واحد همدان 171

4 واحد ورامین 143

6 واحد یاسوج 120

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات عرفانی   20111

3 واحد فسا 134

6 واحد کرج 115
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات حماسی   20112

6 واحد مشهد 111

کد رشته امتحانی 2103 - جغرافیاي سیاسی

جغرافیاي سیاسی   21506

7 واحد تهران مرکزي 101

6 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد گرمسار 189

7 واحد نجف آباد 150

5 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2104 - جغرافیا و برنامه ریزي شهري

جغرافیا و برنامه ریزي شهري   21501

3 واحد آستارا 164

3 واحد اردبیل 119

3 واحد اسالمشهر 238

5 واحد تبریز 102

5 واحد تهران شمال 157

7 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد چالوس 158

5 واحد زاهدان 109

5 واحد سمنان 128

3 واحد شیروان 169

8 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد الرستان 155

5 واحد مرند 125

5 واحد مشهد 111

7 واحد مالیر 196

5 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

7 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

3 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2105 - جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

جغرافیا و برنامه ریزي روستایی   21518

3 واحد آستارا 164

5 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد رشت 117

7 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد مشهد 111

3 واحد نجف آباد 150

7 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2107 - آب و هواشناسی

آب و هواشناسی   21535

3 واحد اهر 220

5 واحد اهواز 106

5 واحد رشت 117

4 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد مرند 125

5 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

کد رشته امتحانی 2108 - سنجش از دور و سامانه اطالعات 

جغرافیایی

سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی   21565

3 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2110 - زبان وادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی   20202

8 واحد آبادان 151

4 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد جیرفت 122

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فالورجان 172

7 واحد قم 154

5 واحد کاشمر 212

8 واحد کرج 115

4 واحد کرمان 108

5 واحد گرمسار 189

6 واحد مهاباد 166

4 واحد نجف آباد 150

4 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2112 - علوم اقتصادي

اقتصاد نفت و گاز   20908

8 واحد تهران مرکزي 101

6 واحد مرودشت 198

علوم اقتصادي - اقتصاد مالی   20930

7 واحد اراك 121

4 واحد ارومیه 103

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد الیگودرز 245

3 واحد زنجان 138
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد فیروزکوه 135

علوم اقتصادي - اقتصادسنجی   20935

3 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمی   20936

6 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد الیگودرز 245

4 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

4 واحد تهران شمال 157

4 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد خمینی شهر 188

3 واحد دهاقان 183

3 واحد زنجان 138

3 واحد فیروزکوه 135

3 واحد قزوین 214

3 واحد میانه 218

3 واحد یزد 105

علوم اقتصادي - اقتصاد پولی   20937

3 واحد ابر کوه 259

3 واحد ابهر 207

8 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فیروزکوه 135

علوم اقتصادي - اقتصاد بخش عمومی   20938

3 واحد تهران جنوب 141

5 واحد شیراز 163

7 واحد علوم و تحقیقات 123

علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي   20939

5 واحد اراك 121

3 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد دهاقان 183

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد کرمان 108

3 واحد میانه 218

علوم اقتصادي - اقتصاد شهري و منطقه اي   20940

3 واحد زنجان 138

3 واحد فیروزکوه 135

اقتصاد - اقتصاد سالمت   20951

3 واحد خمینی شهر 188

7 واحد علوم و تحقیقات 123

علوم اقتصادي - اقتصاد ایران   20954

6 واحد فیروزکوه 135

علوم اقتصادي - اقتصاد بین الملل   20955

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

4 واحد الیگودرز 245

5 واحد شیراز 163

8 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد کرمان 108

کد رشته امتحانی 2115 - علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی   21422

3 واحد آیت اله آملی 260

3 واحد اردبیل 119

7 واحد اسالمشهر 238

8 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد بروجرد 112

4 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد جهرم 193

4 واحد دامغان 142

6 واحد رشت 117

5 واحد ساري 208

5 واحد سنندج 110

5 واحد شاهرود 104

5 واحد شوشتر 204

6 واحد شیراز 163

12 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

7 واحد قزوین 214

12 واحد کرج 115

5 واحد کرمان 108

3 واحد کرمانشاه 192

6 واحد گرگان 173

5 واحد مبارکه 190

7 واحد مشهد 111

5 واحد میانه 218

5 واحد نجف آباد 150
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 واحد همدان 171

4 واحد یاسوج 120

کد رشته امتحانی 2116 - علوم ورزشی- فیزیولوژي ورزشی

فیزیولوژي ورزشی   21423

3 واحد آیت اله آملی 260

5 واحد اسالمشهر 238

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد بجنورد 182

4 واحد بروجرد 112

6 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

3 واحد تهران شمال 157

10 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد دامغان 142

5 واحد رشت 117

6 واحد ساري 208

3 واحد سنندج 110

5 واحد شوشتر 204

6 واحد شیراز 163

12 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

7 واحد کرج 115

3 واحد کرمانشاه 192

3 واحد محالت 200

5 واحد نجف آباد 150

3 واحد نیشابور 130

کد رشته امتحانی 2118 - علوم ورزشی - رفتار حرکتی و روان

 شناسی ورزشی

رفتار حرکتی   21424

3 واحد اصفهان - خوراسگان 175

10 واحد تهران مرکزي 101

10 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2119 - علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی

بیومکانیک ورزشی   21471

7 واحد تهران مرکزي 101

کد رشته امتحانی 2121 - تاریخ- تاریخ اسالم

تاریخ - تاریخ اسالم   21119

3 واحد تربت حیدریه 132

6 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد داراب 168

5 واحد شاهرود 104

3 واحد شوشتر 204

7 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

3 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2122 - تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالم

تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسالم   21115

3 واحد ابهر 207

5 واحد بجنورد 182

3 واحد تربت حیدریه 132

4 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد سنندج 110

5 واحد شبستر 195

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد محالت 200

6 واحد نجف آباد 150

3 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسالمی   21138

3 واحد شبستر 195

کد رشته امتحانی 2123 - تاریخ- تاریخ ایران قبل ازاسالم

تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسالم   21125

3 واحد آباده 216

4 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد داراب 168

7 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2125 - علوم اجتماعی

مردم شناسی   20510

6 واحد تهران مرکزي 101

سیاست گذاري فرهنگی   20552

5 واحد تهران شمال 157

جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادي و توسعه   20565

3 واحد آزاد شهر 186

3 واحد آشتیان 199

3 واحد اراك 121

4 واحد بابل 156

5 واحد تهران شمال 157
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد تهران غرب 228

6 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد خلخال 213

3 واحد دهاقان 183

3 واحد رودهن 113

3 واحد زنجان 138

9 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قم 154

4 واحد قوچان 206

5 واحد گرمسار 189

جامعه شناسی - جامعه شناسی فرهنگی   20566

3 واحد بابل 156

4 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد دهاقان 183

10 واحد علوم و تحقیقات 123

جامعه شناسی - جامعه شناسی سیاسی   20568

3 واحد بابل 156

3 واحد تهران شمال 157

6 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد جهرم 193

3 واحد دهاقان 183

3 واحد شوشتر 204

8 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قم 154

3 واحد گرمسار 189

3 واحد نراق 185

جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران   20569

3 واحد آزاد شهر 186

3 واحد آشتیان 199

3 واحد بابل 156

7 واحد بوشهر 146

5 واحد تبریز 102

4 واحد تهران شمال 157

7 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد جهرم 193

3 واحد خلخال 213

3 واحد دهاقان 183

9 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد گرمسار 189

جامعه شناسی - توسعه اجتماعی - روستایی   20570

5 واحد تهران شمال 157

7 واحد علوم و تحقیقات 123

جامعه شناسی - جامعه شناسی گروه هاي اجتماعی   20574

7 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد دهاقان 183

8 واحد علوم و تحقیقات 123

جامعه شناسی ورزشی   21420

4 واحد تهران جنوب 141

4 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2126 - جمعیت شناسی

جمعیت شناسی   20506

4 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2129 - علوم قرآن و حدیث

علوم قرآن و حدیث   20429

3 واحد اردبیل 119

4 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد تهران جنوب 141

10 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد خرم آباد 148

3 واحد خوي 137

3 واحد زنجان 138

5 واحد ساري 208

3 واحد سمنان 128

10 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فسا 134

3 واحد قم 154

3 واحد کازرون 152

3 واحد کاشان 116

9 واحد کرج 115

3 واحد گرگان 173

3 واحد نجف آباد 150

4 واحد همدان 171

7 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

9



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2130 - فقه و مبانی حقوق اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی   20454

3 واحد اهواز 106

4 واحد بابل 156

3 واحد بیرجند 131

3 واحد تربت حیدریه 132

11 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد جیرفت 122

3 واحد چالوس 158

3 واحد خمین 262

3 واحد دامغان 142

3 واحد رامهرمز 230

3 واحد زاهدان 109

4 واحد ساري 208

5 واحد سمنان 128

7 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد قم 154

6 واحد کرج 115

3 واحد محالت 200

7 واحد مشهد 111

7 واحد نجف آباد 150

5 واحد همدان 171

3 واحد ورامین 143

7 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی ( ره )   20456

3 واحد اهواز 106

7 واحد تبریز 102

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد خمین 262

3 واحد قم 154

3 واحد مشهد 111

3 واحد نراق 185

4 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2131 - ادیان و عرفان

ادیان و عرفان   20453

3 واحد آیت اله آملی 260

5 واحد اردبیل 119

3 واحد ارومیه 103

3 واحد اصفهان - خوراسگان 175

4 واحد بابل 156

3 واحد تاکستان 170

5 واحد تهران شمال 157

7 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد خرم آباد 148

7 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

3 واحد گرگان 173

3 واحد نجف آباد 150

7 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

تصوف و عرفان اسالمی   20457

3 واحد دهاقان 183

عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی ( ره )   20480

3 واحد اهواز 106

7 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد خمین 262

3 واحد زنجان 138

7 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد قم 154

7 واحد کرج 115

5 واحد نجف آباد 150

6 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2132 - تاریخ و تمدن ملل اسالمی

تاریخ و تمدن ملل اسالمی   20481

3 واحد بافت 221

3 واحد تاکستان 170

7 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد خمین 262

5 واحد خوي 137

7 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

7 واحد مشهد 111

5 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2133 - فلسفه و کالم اسالمی

فلسفه و کالم اسالمی   20427

7 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد اهواز 106

10



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد بابل 156

7 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد دهاقان 183

3 واحد ساوه 181

5 واحد سبزوار 127

5 واحد سمنان 128

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فسا 134

7 واحد قم 154

7 واحد کرج 115

5 واحد گرگان 173

5 واحد نجف آباد 150

7 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کالم - کالم اسالمی   20451

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

7 واحد تهران مرکزي 101

کالم - فلسفه دین و مسائل جدید کالمی   20494

5 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2134 - فقه شافعی

فقه شافعی   20443

7 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2136 - فلسفه

فلسفه - فلسفه عصر جدید   20491

7 واحد تهران شمال 157

7 واحد علوم و تحقیقات 123

فلسفه - فلسفه معاصر   20492

7 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد سبزوار 127

7 واحد علوم و تحقیقات 123

فلسفه - فلسفه یونان و قرون وسطی   20493

7 واحد تهران شمال 157

7 واحد تهران مرکزي 101

فلسفه تطبیقی   21004

5 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

فلسفه اسالمی   21008

7 واحد تهران شمال 157

7 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

فلسفه هنر   60146

3 واحد تهران شمال 157

3 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد سنندج 110

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد همدان 171

کد رشته امتحانی 2138 - فلسفه علم

فلسفه علم   21003

5 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2141 - فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت   20628

7 واحد اراك 121

8 واحد اصفهان - خوراسگان 175

4 واحد تربت حیدریه 132

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد ساري 208

7 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد المرد 243

کد رشته امتحانی 2142 - برنامه ریزي درسی

برنامه ریزي درسی   20603

3 واحد آزاد شهر 186

6 واحد اراك 121

5 واحد اسالمشهر 238

7 واحد اصفهان - خوراسگان 175

6 واحد بوشهر 146

5 واحد تبریز 102

3 واحد تربت حیدریه 132

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد رودهن 113

11



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 واحد ساري 208

10 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد المرد 243

5 واحد مرند 125

4 واحد میمه 205

کد رشته امتحانی 2143 - مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی   21212

5 واحد اردبیل 119

5 واحد ارومیه 103

9 واحد اسالمشهر 238

7 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد اهواز 106

5 واحد بابل 156

5 واحد بجنورد 182

5 واحد بندرعباس 114

7 واحد تبریز 102

3 واحد تربت حیدریه 132

3 واحد تنکابن 159

7 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران غرب 228

7 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد خرم آباد 148

5 واحد دماوند 250

7 واحد رودهن 113

5 واحد زنجان 138

8 واحد ساري 208

5 واحد سنندج 110

10 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

3 واحد کازرون 152

7 واحد کرج 115

7 واحد کرمانشاه 192

5 واحد گرگان 173

5 واحد گرمسار 189

3 واحد مرند 125

5 واحد مرودشت 198

5 واحد مشهد 111

3 واحد نیشابور 130

کد رشته امتحانی 2144 - روان شناسی تربیتی

زبان و ادبیات فارسی   20101

5 واحد آستارا 164

روان شناسی تربیتی   20731

5 واحد اراك 121

5 واحد اردبیل 119

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد اهواز 106

3 واحد بابل 156

5 واحد بجنورد 182

5 واحد بندرعباس 114

5 واحد بیرجند 131

7 واحد تبریز 102

5 واحد تهران شمال 157

6 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد رودهن 113

5 واحد زاهدان 109

5 واحد زنجان 138

6 واحد ساري 208

5 واحد سمنان 128

5 واحد سنندج 110

5 واحد شهرکرد 133

10 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائنات 261

5 واحد قم 154

5 واحد کرمان 108

3 واحد گرمسار 189

3 واحد مرودشت 198

کد رشته امتحانی 2146 - آموزش عالی

آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی   20646

7 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد رودهن 113

5 واحد ساري 208

8 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد کرج 115

12



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

کد رشته امتحانی 2147 - روان شناسی و آموزش کودکان 

استثنایی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی   20732

7 واحد اهواز 106

5 واحد تهران مرکزي 101

8 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2148 - مشاوره

مشاوره   21602

5 واحد ابهر 207

5 واحد اراك 121

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد اهواز 106

5 واحد بجنورد 182

6 واحد بروجرد 112

3 واحد تنکابن 159

5 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد خمین 262

6 واحد خمینی شهر 188

9 واحد رودهن 113

6 واحد ساوه 181

5 واحد سنندج 110

10 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

5 واحد مشهد 111

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2149 - سنجش و اندازه گیري

سنجش و اندازه گیري   20722

4 واحد ساوه 181

کد رشته امتحانی 2150 - روان شناسی

روان شناسی بالینی   20733

5 واحد بیرجند 131

5 واحد رودهن 113

5 واحد شیراز 163

روان شناسی سالمت   20734

3 واحد تربت جام 118

4 واحد تنکابن 159

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد رودهن 113

9 واحد کرج 115

5 واحد گرگان 173

5 واحد نجف آباد 150

روان شناسی   20735

7 واحد اراك 121

7 واحد اردبیل 119

3 واحد ارسنجان 160

6 واحد ارومیه 103

10 واحد اصفهان - خوراسگان 175

12 واحد اهواز 106

3 واحد ایالم 254

5 واحد بجنورد 182

4 واحد بروجرد 112

5 واحد بندرعباس 114

7 واحد بوشهر 146

5 واحد بیرجند 131

7 واحد تبریز 102

4 واحد تربت جام 118

6 واحد تنکابن 159

5 واحد تهران شمال 157

10 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد رشت 117

12 واحد رودهن 113

5 واحد زاهدان 109

5 واحد زرند 211

7 واحد ساري 208

3 واحد ساوه 181

5 واحد سمنان 128

3 واحد سنندج 110

5 واحد شاهرود 104

7 واحد شهرکرد 133

10 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

12 واحد کرج 115

5 واحد کرمانشاه 192

5 واحد گرگان 173

6 واحد مرودشت 198

5 واحد نائین 176

5 واحد نجف آباد 150

13



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 واحد نیشابور 130

4 واحد یاسوج 120

کد رشته امتحانی 2153 - علم اطالعات و دانش شناسی

علم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش   21719

5 واحد بابل 156

3 واحد تنکابن 159

8 واحد تهران شمال 157

7 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد همدان 171

علم اطالعات و دانش شناسی - مدیریت اطالعات و دانش   

21722

5 واحد تهران شمال 157

8 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد همدان 171

کد رشته امتحانی 2154 - حقوق عمومی

حقوق عمومی   20808

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد بندرعباس 114

5 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

10 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد دامغان 142

3 واحد رفسنجان 194

3 واحد زاهدان 109

5 واحد سمنان 128

3 واحد سنندج 110

5 واحد سیرجان 203

6 واحد شیراز 163

10 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

3 واحد میبد 179

5 واحد نجف آباد 150

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2155 - حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی   20805

3 واحد آیت اله آملی 260

5 واحد اردبیل 119

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد بندرعباس 114

5 واحد بوشهر 146

5 واحد بیرجند 131

5 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد چالوس 158

3 واحد خمین 262

3 واحد دامغان 142

3 واحد رفسنجان 194

5 واحد ساري 208

5 واحد ساوه 181

5 واحد سمنان 128

5 واحد شهر قدس 252

5 واحد شهرکرد 133

5 واحد شیراز 163

10 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قائم شهر 107

5 واحد قم 154

5 واحد کرج 115

5 واحد گرگان 173

3 واحد الهیجان 202

5 واحد مراغه 147

7 واحد مشهد 111

3 واحد میبد 179

5 واحد نجف آباد 150

3 واحد نراق 185

5 واحد یاسوج 120

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2156 - حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی   20815

5 مرکز آموزش بین المللی قشم 597

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

6 واحد بوشهر 146

7 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

7 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد دامغان 142

14



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 واحد زنجان 138

10 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

5 واحد قم 154

5 واحد کرج 115

5 واحد کرمانشاه 192

3 واحد مراغه 147

5 واحد نجف آباد 150

5 واحد همدان 171

کد رشته امتحانی 2157 - حقوق خصوصی

حقوق خصوصی   20807

3 واحد آیت اله آملی 260

7 واحد اراك 121

5 واحد اردبیل 119

4 واحد ارومیه 103

7 واحد اصفهان - خوراسگان 175

6 واحد بوشهر 146

5 واحد بیرجند 131

6 واحد تبریز 102

3 واحد تربت حیدریه 132

6 واحد تهران جنوب 141

10 واحد تهران شمال 157

10 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد خرم آباد 148

5 واحد دامغان 142

6 واحد رشت 117

5 واحد زنجان 138

5 واحد ساري 208

5 واحد ساوه 181

5 واحد سمنان 128

5 واحد شهر قدس 252

9 واحد شیراز 163

12 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

5 واحد قم 154

8 واحد کرج 115

5 واحد کرمانشاه 192

5 واحد گرگان 173

3 واحد مراغه 147

6 واحد مشهد 111

3 واحد میبد 179

8 واحد نجف آباد 150

5 واحد نراق 185

3 واحد نیشابور 130

5 واحد ورامین 143

5 واحد یاسوج 120

6 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2160 - علوم سیاسی و روابط بین الملل

روابط بین الملل   20810

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد اهواز 106

5 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

10 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد رفسنجان 194

5 واحد زنجان 138

5 واحد شاهرود 104

5 واحد شهرضا 197

9 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

6 واحد کرج 115

5 واحد همدان 171

علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی   20830

7 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد شهرضا 197

9 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد قم 154

علوم سیاسی - اندیشه هاي سیاسی   20831

3 واحد آزاد شهر 186

3 واحد آشتیان 199

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد بافت 221

4 واحد تاکستان 170

4 واحد تبریز 102

7 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران مرکزي 101

15



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد چالوس 158

5 واحد خرم آباد 148

5 واحد سمنان 128

3 واحد شهرضا 197

5 واحد شیراز 163

7 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

5 واحد کرج 115

5 واحد مشهد 111

5 واحد همدان 171

علوم سیاسی - مسائل ایران   20832

5 واحد اهواز 106

3 واحد بافت 221

9 واحد تهران جنوب 141

9 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد زاهدان 109

5 واحد زنجان 138

4 واحد سمنان 128

5 واحد شهرضا 197

7 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

5 واحد کرج 115

5 واحد کرمانشاه 192

5 واحد المرد 243

5 واحد مشهد 111

3 واحد نیشابور 130

علوم سیاسی - سیاست گذاري عمومی   20881

3 واحد آزاد شهر 186

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد تبریز 102

7 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد زنجان 138

5 واحد شهرضا 197

7 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قم 154

کد رشته امتحانی 2162 - مدیریت بازرگانی و راهبردي

مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی   21247

5 مرکز آموزش بین المللی قشم 597

3 واحد ابهر 207

6 واحد اهواز 106

5 واحد بابل 156

5 واحد بیرجند 131

5 واحد تبریز 102

3 واحد تربت حیدریه 132

8 واحد تهران جنوب 141

10 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد دهاقان 183

8 واحد رشت 117

5 واحد رودهن 113

5 واحد زنجان 138

7 واحد ساري 208

5 واحد ساوه 181

7 واحد سمنان 128

5 واحد شاهرود 104

6 واحد شهر قدس 252

3 واحد عجب شیر 256

12 واحد علوم و تحقیقات 123

5 اد کتول واحد علی آب 184

7 واحد قزوین 214

5 واحد قم 154

5 واحد کرمانشاه 192

3 واحد مبارکه 190

6 واحد همدان 171

5 واحد یاسوج 120

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2163 - مدیریت دولتی

مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی   21216

3 واحد آستارا 164

4 واحد اردبیل 119

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

6 واحد بجنورد 182

5 واحد بروجرد 112

5 واحد بناب 144

3 واحد بیرجند 131

5 واحد تبریز 102

10 واحد تهران جنوب 141

16



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد دهاقان 183

7 واحد رشت 117

5 واحد رفسنجان 194

5 واحد رودهن 113

4 واحد زاهدان 109

6 واحد زنجان 138

6 واحد ساوه 181

6 واحد سمنان 128

5 واحد سنندج 110

5 واحد سیرجان 203

3 واحد شوشتر 204

12 واحد علوم و تحقیقات 123

5 اد کتول واحد علی آب 184

5 واحد فیروزکوه 135

3 واحد قائم شهر 107

7 واحد قزوین 214

8 واحد کرمان 108

7 واحد نجف آباد 150

4 واحد همدان 171

6 واحد یاسوج 120

5 واحد یزد 105

مدیریت و برنامه ریزي فرهنگی   21242

6 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران شمال 157

12 واحد علوم و تحقیقات 123

مدیریت دولتی - تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی   

21287

3 واحد آستارا 164

4 واحد ارومیه 103

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

6 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد رفسنجان 194

6 واحد ساري 208

3 واحد ساوه 181

5 واحد شوشتر 204

9 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قائم شهر 107

7 واحد قزوین 214

7 واحد کرمان 108

5 واحد گرگان 173

3 واحد همدان 171

مدیریت دولتی - رفتار سازمانی   21288

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد تبریز 102

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد چالوس 158

7 واحد رشت 117

3 واحد رودهن 113

3 واحد زاهدان 109

6 واحد ساري 208

3 واحد سمنان 128

3 واحد سنندج 110

12 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

5 واحد فیروزکوه 135

7 واحد قزوین 214

8 واحد کرمان 108

5 واحد همدان 171

مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه   21289

3 واحد اردبیل 119

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد بناب 144

3 واحد دهاقان 183

6 واحد ساري 208

8 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قائم شهر 107

7 واحد کرمان 108

کد رشته امتحانی 2164 - مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی - استراتژي صنعتی   21047

7 واحد تبریز 102

7 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

17



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

8 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد قزوین 214

مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها   21048

7 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد سنندج 110

8 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قزوین 214

مدیریت صنعتی - تولید و عملیات   21049

10 واحد تبریز 102

7 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد رشت 117

5 واحد رودهن 113

10 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد فیروزکوه 135

7 واحد قزوین 214

5 واحد نجف آباد 150

5 واحد یزد 105

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات   21269

8 واحد اصفهان - خوراسگان 175

6 واحد تبریز 102

7 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد زنجان 138

10 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد فیروزکوه 135

8 واحد قزوین 214

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2165 - مدیریت رسانه و اطالعات

مدیریت رسانه   21181

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

10 واحد تهران جنوب 141

8 واحد تهران غرب 228

5 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد دماوند 250

5 واحد سمنان 128

12 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

7 واحد نجف آباد 150

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2167 - مدیریت فنّاوري اطالعات

مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند   21368

5 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

9 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قزوین 214

5 واحد نجف آباد 150

مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت خدمات و توسعه فناوري 

اطالعات   21393

5 واحد تهران مرکزي 101

9 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قزوین 214

5 واحد نجف آباد 150

6 واحد همدان 171

کد رشته امتحانی 2169 - کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت

 تکنولوژي

مدیریت تکنولوژي - مدیریت انتقال تکنولوژي   21056

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد دهاقان 183

6 واحد رودهن 113

8 واحد علوم و تحقیقات 123

مدیریت تکنولوژي - مدیریت تحقیق و توسعه   21065

8 واحد علوم و تحقیقات 123

مدیریت تکنولوژي - مدیریت نوآوري   21066

5 واحد رودهن 113

8 واحد علوم و تحقیقات 123

کارآفرینی   21373

5 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد چالوس 158

3 واحد دهاقان 183

5 واحد ساري 208

18



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

6 واحد قزوین 214

کد رشته امتحانی 2171 - مالی

مالی - مهندسی مالی   21323

3 واحد ابهر 207

5 واحد اراك 121

6 واحد اسالمشهر 238

5 واحد ایالم 254

3 واحد بابل 156

5 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد دهاقان 183

5 واحد رشت 117

5 واحد رودهن 113

5 واحد سنندج 110

3 واحد شهر قدس 252

8 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

3 واحد فیروزکوه 135

5 واحد قزوین 214

5 واحد قم 154

5 واحد کاشان 116

5 واحد کرج 115

5 واحد کرمانشاه 192

3 واحد مراغه 147

3 واحد مسجد سلیمان 178

4 واحد نجف آباد 150

5 واحد یزد 105

مالی - بانکداري   21324

8 واحد علوم و تحقیقات 123

مالی - مالی بین المللی   21325

5 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

مالی - بیمه   21326

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد علوم و تحقیقات 123

مالی - حقوق مالی   21327

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2173 - حسابداري

حسابداري   21301

7 واحد ارومیه 103

7 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد اهواز 106

5 واحد بابل 156

3 واحد بروجرد 112

5 واحد بناب 144

5 واحد بندرعباس 114

5 واحد بوشهر 146

5 واحد بیرجند 131

9 واحد تبریز 102

3 واحد تنکابن 159

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

10 واحد تهران مرکزي 101

6 واحد چالوس 158

5 واحد خمین 262

3 واحد دماوند 250

6 واحد رشت 117

6 واحد زاهدان 109

5 واحد زنجان 138

5 واحد ساري 208

7 واحد سمنان 128

7 واحد سنندج 110

5 واحد سیرجان 203

5 واحد شاهرود 104

5 واحد شهرکرد 133

12 واحد علوم و تحقیقات 123

5 اد کتول واحد علی آب 184

6 واحد فیروزکوه 135

5 واحد قائم شهر 107

3 واحد قائنات 261

7 واحد قزوین 214

5 واحد قم 154

7 واحد کاشان 116

8 واحد کرج 115

19



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 واحد کرمان 108

5 واحد کرمانشاه 192

7 واحد گرگان 173

5 واحد مبارکه 190

5 واحد مرند 125

5 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

5 واحد نیشابور 130

5 واحد یاسوج 120

7 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2175 - علوم ارتباطات

علوم ارتباطات   20516

5 واحد اردبیل 119

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد تبریز 102

5 واحد تهران شرق 284

5 واحد تهران شمال 157

7 واحد تهران مرکزي 101

10 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد میبد 179

فرهنگ و ارتباطات   20543

5 واحد تهران مرکزي 101

کد رشته امتحانی 2176 - باستان شناسی

باستان شناسی - دوران اسالمی   21366

3 واحد ابهر 207

7 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

باستان شناسی - پیش از تاریخ   21371

4 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد ورامین 143

باستان شناسی - دوران تاریخی   21372

4 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد میانه 218

5 واحد ورامین 143

کد رشته امتحانی 2177 - محیط زیست

محیط زیست - برنامه ریزي   21298

3 واحد بندرعباس 114

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2178 - مطالعات زنان

مطالعات زنان - حقوق زن در اسالم   20545

7 واحد علوم و تحقیقات 123

گروه  علوم پایه

کد رشته امتحانی 2201 - زمین شناسی فسیل شناسی و چینه 

شناسی

علوم زمین - فسیل شناسی و چینه شناسی   30446

6 واحد تهران شمال 157

3 واحد خرم آباد 148

6 واحد شیراز 163

8 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2203 - زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

علوم زمین - رسوب شناسی   30448

5 واحد بندرعباس 114

5 واحد تبریز 102

8 واحد تهران شمال 157

5 واحد زاهدان 109

9 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2206 - زمین شناسی زیست محیطی

علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی   30435

4 واحد ارومیه 103

4 واحد شاهرود 104

3 واحد الهیجان 202

کد رشته امتحانی 2208 - زمین شناسی پترولوژي

علوم زمین - پترولوژي   30431

5 واحد اسالمشهر 238

3 واحد اهر 220

8 واحد تهران شمال 157

3 واحد زرند 211

3 واحد شاهرود 104

6 واحد شیراز 163

8 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد الهیجان 202

3 واحد محالت 200

کد رشته امتحانی 2209 - زمین شناسی اقتصادي

علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي   30430

3 واحد بهبهان 215

6 واحد تهران شمال 157
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

6 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد محالت 200

کد رشته امتحانی 2210 - زمین شناسی تکتونیک

علوم زمین - تکتونیک   30449

7 واحد تهران شمال 157

5 واحد شاهرود 104

5 واحد شیراز 163

9 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2211 - شیمی- شیمی فیزیک

شیمی - شیمی فیزیک   30313

4 واحد اراك 121

6 واحد اردبیل 119

3 واحد امیدیه 187

3 واحد بروجرد 112

7 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران شمال 157

6 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد شاهرود 104

6 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فیروز آباد 129

3 واحد قائم شهر 107

3 واحد گچساران 149

5 واحد مشهد 111

7 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2212 - شیمی- شیمی آلی

شیمی - شیمی آلی   30314

3 واحد آزاد شهر 186

6 واحد آیت اله آملی 260

5 واحد اراك 121

3 واحد اردبیل 119

3 واحد اسالمشهر 238

3 واحد امیدیه 187

3 واحد اهر 220

8 واحد اهواز 106

4 واحد ایالم 254

3 واحد بروجرد 112

3 واحد بوئین زهرا 299

5 واحد بوشهر 146

7 واحد تبریز 102

7 واحد تنکابن 159

7 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران شرق 284

7 واحد تهران شمال 157

7 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد دامغان 142

4 واحد دورود 248

9 واحد رشت 117

3 واحد رودهن 113

3 واحد زنجان 138

5 واحد سبزوار 127

6 واحد سنندج 110

3 واحد شاهرود 104

7 واحد شهرضا 197

4 واحد شهر قدس 252

4 واحد شهرکرد 133

3 واحد علوم پزشکی تهران 914

5 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد فیروز آباد 129

6 واحد قائم شهر 107

3 واحد قم 154

3 واحد قوچان 206

4 واحد کازرون 152

8 واحد کرج 115

6 واحد کرمان 108

4 واحد گرگان 173

3 واحد المرد 243

5 واحد الهیجان 202

6 واحد ماهشهر 191

6 واحد مرودشت 198

8 واحد مشهد 111

6 واحد مهاباد 166

4 واحد میانه 218

7 واحد نجف آباد 150

4 واحد نیشابور 130

5 واحد همدان 171

4 واحد ورامین 143

7 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

7 واحد یزد 105
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

کد رشته امتحانی 2213 - شیمی- شیمی تجزیه

شیمی - شیمی تجزیه   30311

6 واحد آیت اله آملی 260

6 واحد اراك 121

3 واحد امیدیه 187

3 واحد ایالم 254

10 واحد تبریز 102

7 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران شمال 157

6 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد رشت 117

6 واحد شاهرود 104

9 واحد شهرضا 197

3 واحد شهر مجلسی 219

12 واحد علوم و تحقیقات 123

12 واحد کرمان 108

9 واحد ماهشهر 191

9 واحد مشهد 111

9 واحد ورامین 143

8 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

10 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2214 - شیمی- شیمی معدنی

شیمی - شیمی معدنی   30312

4 واحد اراك 121

6 واحد تهران شرق 284

7 واحد تهران شمال 157

8 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد رشت 117

6 واحد شهرضا 197

6 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد فیروز آباد 129

3 واحد مهاباد 166

8 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2215 - شیمی کاربردي

شیمی کاربردي   30343

3 واحد اراك 121

3 واحد تهران شمال 157

3 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد گرگان 173

3 واحد مشهد 111

3 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2216 - شیمی- شیمی پلیمر

شیمی - شیمی پلیمر   30326

7 واحد شهرضا 197

کد رشته امتحانی 2219 - هواشناسی

هواشناسی   30702

7 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2220 - زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي   30598

4 واحد اسالمشهر 238

4 واحد تنکابن 159

6 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد دامغان 142

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فالورجان 172

3 واحد قائم شهر 107

5 واحد کرمان 108

7 واحد گرگان 173

4 واحد مرودشت 198

کد رشته امتحانی 2221 - زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و

 بوم شناسی

زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک   30497

5 واحد آیت اله آملی 260

7 واحد تهران شمال 157

7 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد مشهد 111

زیست شناسی گیاهی - بوم شناسی   30499

4 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2222 - زیست شناسی گیاهی - سلولی و 

تکوینی

زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی   30498

5 واحد تهران شمال 157

5 واحد ساوه 181

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد گرمسار 189
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

کد رشته امتحانی 2223 - زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي   30595

3 واحد ارسنجان 160

7 واحد تهران شمال 157

4 واحد دامغان 142

5 واحد زنجان 138

5 واحد شیراز 163

7 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد فالورجان 172

4 واحد قم 154

8 واحد کازرون 152

کد رشته امتحانی 2225 - زیست شناسی جانوري - سلولی و 

تکوینی

زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی   30496

4 واحد پرند 298

3 واحد جهرم 193

4 واحد دامغان 142

5 واحد شیراز 163

9 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

5 واحد مشهد 111

کد رشته امتحانی 2226 - زیست شناسی سلولی و ملکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی   30586

3 واحد اشکذر 317

5 واحد بوشهر 146

6 واحد تهران شمال 157

7 واحد جهرم 193

5 واحد رشت 117

7 واحد علوم پزشکی تهران 914

7 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد مرودشت 198

کد رشته امتحانی 2227 - بیوشیمی

بیوشیمی   30528

6 واحد تهران شمال 157

5 واحد سنندج 110

8 واحد شاهرود 104

6 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد فالورجان 172

3 واحد نیشابور 130

کد رشته امتحانی 2228 - ژنتیک مولکولی

ژنتیک مولکولی   30500

3 واحد ارسنجان 160

3 واحد اهر 220

3 واحد پرند 298

6 واحد تهران شمال 157

3 واحد دامغان 142

4 واحد شهرکرد 133

6 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد کازرون 152

3 واحد مرودشت 198

کد رشته امتحانی 2229 - میکروبیولوژي

میکروبیولوژي   30507

5 واحد آیت اله آملی 260

4 واحد اراك 121

10 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد جهرم 193

3 واحد دامغان 142

6 واحد رشت 117

3 واحد زنجان 138

4 واحد شهر قدس 252

5 واحد شهرکرد 133

5 واحد شیراز 163

4 واحد علوم پزشکی تهران 914

6 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد فالورجان 172

5 واحد قائم شهر 107

6 واحد قم 154

5 واحد کازرون 152

6 واحد کرج 115

4 واحد کرمان 108

6 واحد الهیجان 202

کد رشته امتحانی 2230 - بیوفیزیک

بیوفیزیک   30512

5 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2231 - زیست فنّاوري میکروبی

زیست فناوري میکروبی   30585

3 واحد شهرکرد 133
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

کد رشته امتحانی 2232 - آمار

آمار   30801

5 واحد اهواز 106

6 واحد تهران شمال 157

6 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد قائم شهر 107

4 واحد مرودشت 198

5 واحد مشهد 111

کد رشته امتحانی 2233 - ریاضی

آموزش ریاضی   30111

7 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

ریاضی - جبر   30112

5 واحد تبریز 102

6 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد شبستر 195

4 واحد شهرکرد 133

7 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد قزوین 214

5 واحد کرج 115

5 واحد کرمان 108

9 واحد مشهد 111

ریاضی - آنالیز   30113

4 واحد اردبیل 119

4 واحد استهبان 145

5 واحد اهواز 106

4 واحد بیرجند 131

5 واحد تبریز 102

6 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران شمال 157

12 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد رودهن 113

3 واحد سراب 124

9 واحد شیراز 163

6 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

3 واحد قزوین 214

5 واحد کرج 115

7 واحد کرمان 108

3 واحد گرگان 173

3 واحد الهیجان 202

7 واحد مشهد 111

ریاضی - هندسه - توپولوژي   30153

5 واحد کرج 115

ریاضی - کاربردي   30158

6 واحد اراك 121

11 واحد اصفهان - خوراسگان 175

10 واحد اهواز 106

10 واحد تبریز 102

11 واحد تهران جنوب 141

11 واحد تهران شمال 157

15 واحد تهران مرکزي 101

8 واحد خرم آباد 148

10 واحد رشت 117

8 واحد ساري 208

12 واحد علوم و تحقیقات 123

8 واحد قزوین 214

10 واحد کرج 115

10 واحد کرمان 108

11 واحد الهیجان 202

6 واحد نور 239

4 واحد همدان 171

11 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2235 - فیزیک دریا

فیزیک دریا - دینامیک   30273

10 واحد تهران شمال 157

6 واحد علوم و تحقیقات 123

فیزیک دریا - ساحلی   30274

10 واحد تهران شمال 157

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2236 - زیست شناسی دریا

زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا   30531

6 واحد تهران شمال 157

7 واحد سواد کوه 279

7 واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

زیست شناسی دریا - جانوران دریایی   30589

7 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2238 - فیزیک

فیزیک - فیزیک هسته اي   30249

4 واحد شهر قدس 252

7 واحد شیراز 163

فیزیک - فیزیک پالسما   30265

5 واحد تبریز 102

6 واحد شهرضا 197

12 واحد علوم و تحقیقات 123

فیزیک - فیزیک آماري و سامانه هاي پیچیده   30266

8 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد همدان 171

فیزیک - فیزیک ماده چگال   30268

3 واحد اردبیل 119

3 واحد تاکستان 170

7 واحد تهران شمال 157

8 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد ساري 208

6 واحد شهرضا 197

5 واحد قم 154

6 واحد کرج 115

5 واحد کرمانشاه 192

4 واحد مرودشت 198

3 واحد مهاباد 166

فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان ها   30270

5 واحد آیت اله آملی 260

4 واحد سنندج 110

12 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد مشهد 111

فیزیک - اپتیک و لیزر   30271

5 واحد ارومیه 103

4 واحد اهواز 106

5 واحد تبریز 102

7 واحد تهران شمال 157

12 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد مرودشت 198

7 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

فیزیک - گرانش و کیهان شناسی   30272

4 واحد سنندج 110

کد رشته امتحانی 2240 - ژئوفیزیک- لرزه شناسی

ژئوفیزیک - لرزه شناسی   30209

5 واحد تهران مرکزي 101

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2241 - ژئوفیزیک - زلزله شناسی

ژئوفیزیک - زلزله شناسی   30211

6 واحد تهران شمال 157

4 واحد تهران مرکزي 101

6 واحد علوم و تحقیقات 123

7 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2242 - ژئوفیزیک - ژئوالکتریک و 

الکترومغناطیس

ژئوفیزیک - ژئوالکتریک و الکترومغناطیس   30267

5 واحد تهران مرکزي 101

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2243 - ژئوفیزیک- گرانی سنجی

ژئوفیزیک - گرانی سنجی   30213

5 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد همدان 171

کد رشته امتحانی 2247 - علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی   30141

6 واحد اراك 121

5 واحد ساري 208

4 واحد الهیجان 202

گروه  فنی و مهندسی

کد رشته امتحانی 2301 - مهندسی برق- الکترونیک

مهندسی برق - الکترونیک   40101

3 واحد آذرشهر 399

3 واحد آشتیان 199

6 واحد اراك 121

7 واحد ارومیه 103

9 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد بجنورد 182

3 واحد بیرجند 131

10 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران غرب 228

25



نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

10 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد خمین 262

3 واحد رشت 117

3 واحد ساري 208

3 واحد ساوه 181

3 واحد سبزوار 127

3 واحد سمنان 128

3 واحد سنندج 110

3 واحد شبستر 195

3 واحد شهر مجلسی 219

7 واحد شیراز 163

12 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

3 واحد فسا 134

3 واحد قزوین 214

3 واحد کازرون 152

3 واحد کرمان 108

3 واحد گرمسار 189

3 واحد ماهشهر 191

3 واحد مرودشت 198

3 واحد مشهد 111

6 واحد نجف آباد 150

6 واحد نور 239

3 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

3 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2302 - مهندسی برق - مخابرات

مهندسی برق - مخابرات   40145

3 واحد اراك 121

5 واحد ارومیه 103

3 واحد اهر 220

6 واحد تهران جنوب 141

3 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد شهر مجلسی 219

5 واحد شیراز 163

8 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

3 واحد قزوین 214

3 واحد کازرون 152

5 واحد کاشان 116

6 واحد مشهد 111

5 واحد نجف آباد 150

6 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2304 - مهندسی برق- قدرت

مهندسی برق - قدرت   40123

5 واحد اراك 121

3 واحد اردبیل 119

5 واحد ارومیه 103

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد بجنورد 182

3 واحد بوشهر 146

10 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد خرم آباد 148

3 واحد خمین 262

3 واحد خمینی شهر 188

3 واحد دزفول 165

3 واحد دماوند 250

3 واحد زنجان 138

6 واحد ساري 208

6 واحد ساوه 181

6 واحد سمنان 128

3 واحد سنندج 110

5 واحد شاهرود 104

3 واحد شبستر 195

10 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

3 واحد قزوین 214

3 واحد کاشان 116

3 واحد کرج 115

3 واحد کرمان 108

5 واحد گرگان 173

3 واحد گناباد 140

3 واحد الهیجان 202

3 واحد مرودشت 198

6 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

3 واحد نیشابور 130

3 واحد همدان 171
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

4 واحد یاسوج 120

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2305 - مهندسی برق- کنترل

مهندسی برق - کنترل   40151

3 واحد اهواز 106

3 واحد تبریز 102

6 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد دماوند 250

8 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

6 واحد قزوین 214

3 واحد گرمسار 189

6 واحد گناباد 140

3 واحد مرودشت 198

10 واحد مشهد 111

6 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2307 - مهندسی عمران- سازه

مهندسی عمران - سازه   40471

7 واحد اراك 121

3 واحد ارومیه 103

3 واحد استهبان 145

6 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد اهواز 106

3 واحد بوشهر 146

6 واحد تبریز 102

6 واحد تفت 201

12 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران غرب 228

6 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد چالوس 158

3 واحد خرم آباد 148

3 واحد خمین 262

3 واحد خمینی شهر 188

3 واحد دزفول 165

7 واحد رودهن 113

3 واحد زنجان 138

7 واحد سمنان 128

3 واحد سنندج 110

4 واحد سیرجان 203

5 واحد شاهرود 104

3 واحد شبستر 195

10 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

6 واحد قزوین 214

3 واحد کاشان 116

5 واحد کرمان 108

7 واحد کرمانشاه 192

5 واحد الرستان 155

3 واحد مراغه 147

3 واحد مرودشت 198

6 واحد مشهد 111

3 واحد مهاباد 166

3 واحد میبد 179

6 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

کد رشته امتحانی 2308 - مهندسی عمران- زلزله

مهندسی عمران - زلزله   40383

8 واحد تبریز 102

6 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد شهرکرد 133

9 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قزوین 214

3 واحد مراغه 147

3 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2309 - مهندسی عمران- ژئوتکنیک

مهندسی عمران - ژئوتکنیک   40444

6 واحد اراك 121

3 واحد استهبان 145

5 واحد اسالمشهر 238

3 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد اهواز 106

3 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

6 واحد تهران مرکزي 101
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد رودهن 113

6 واحد زنجان 138

8 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد قزوین 214

3 واحد مراغه 147

6 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2310 - مهندسی عمران - مهندسی آب و 

سازه هاي هیدرولیکی

مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی   

40392

5 واحد استهبان 145

9 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2311 - مهندسی عمران- راه و ترابري

مهندسی عمران - راه و ترابري   40486

7 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2312 - مهندسی عمران-مهندسی سواحل، 

بنادر و سازه هاي دریایی

مهندسی عمران - مهندسی سواحل ، بنادر و سازه هاي دریایی  

40394 

10 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2313 - مهندسی عمران - مهندسی و 

مدیریت منابع آب

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب   40397

6 واحد اراك 121

4 واحد بندرعباس 114

5 واحد تهران جنوب 141

3 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد رودهن 113

3 واحد شهر قدس 252

4 واحد شهرکرد 133

3 واحد شوشتر 204

7 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد کرمان 108

3 واحد مرودشت 198

3 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2314 - مهندسی عمران- حمل و نقل

مهندسی عمران - حمل و نقل   40455

3 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2315 - مهندسی عمران - مهندسی و 

مدیریت ساخت

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت   40436

4 واحد اراك 121

5 واحد اهواز 106

8 واحد تبریز 102

3 واحد تفت 201

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد رودهن 113

3 واحد سنندج 110

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قزوین 214

4 واحد کاشان 116

3 واحد نجف آباد 150

4 واحد نیشابور 130

3 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2316 - مهندسی عمران - مهندسی محیط 

زیست

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست   40390

8 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2321 - مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید   40669

3 واحد الیگودرز 245

کد رشته امتحانی 2322 - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي   40671

3 واحد اراك 121

3 واحد اهواز 106

3 واحد بندر انزلی 286

3 واحد پرند 298

2 واحد تاکستان 170

5 واحد تهران جنوب 141

3 واحد تهران غرب 228

3 واحد تهران مرکزي 101

2 واحد خمینی شهر 188

2 واحد دماوند 250

2 واحد دورود 248

3 واحد شاهرود 104

3 واحد شیراز 163
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

6 واحد علوم و تحقیقات 123

2 اد کتول واحد علی آب 184

3 واحد قزوین 214

2 واحد الهیجان 202

2 واحد مرودشت 198

3 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2323 - مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل 

و ارتعاشات

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردي   80401

3 واحد اراك 121

3 واحد اهواز 106

3 واحد بندر انزلی 286

3 واحد پرند 298

2 واحد تاکستان 170

5 واحد تهران جنوب 141

3 واحد تهران غرب 228

3 واحد تهران مرکزي 101

2 واحد خمینی شهر 188

2 واحد دماوند 250

2 واحد دورود 248

3 واحد شاهرود 104

3 واحد شیراز 163

6 واحد علوم و تحقیقات 123

2 اد کتول واحد علی آب 184

3 واحد قزوین 214

2 واحد الهیجان 202

2 واحد مرودشت 198

3 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2324 - مهندسی مکانیک- تبدیل انرژي

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي   40664

3 واحد آیت اله آملی 260

7 واحد اراك 121

3 واحد الیگودرز 245

6 واحد اهواز 106

3 واحد بناب 144

3 واحد بندر انزلی 286

3 واحد بوشهر 146

6 واحد پرند 298

3 واحد تاکستان 170

9 واحد تبریز 102

10 واحد تهران جنوب 141

3 واحد تهران شمال 157

7 واحد تهران غرب 228

10 واحد تهران مرکزي 101

6 واحد خمینی شهر 188

3 واحد دزفول 165

3 واحد دشتستان 290

3 واحد دماوند 250

9 واحد ساري 208

5 واحد سمنان 128

6 واحد شاهرود 104

3 واحد شهر مجلسی 219

8 واحد شیراز 163

10 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

6 واحد قزوین 214

3 واحد کاشان 116

5 واحد کرمان 108

3 واحد الهیجان 202

3 واحد مرودشت 198

6 واحد مشهد 111

6 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

3 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

3 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2331 - مهندسی هوا فضا - آیرودینامیک

مهندسی هوا فضا - آیرودینامیک   41103

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2332 - مهندسی هوا فضا- جلوبرندگی

مهندسی هوا فضا - جلوبرندگی   41110

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2333 - مهندسی هوا فضا- سازه هاي هوایی

مهندسی هوا فضا - سازه هاي هوایی   41119

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2334 - مهندسی هوا فضا- دینامیک پرواز و

 کنترل

مهندسی هوا فضا - مهندسی فضایی   41108

6 واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل   41109

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2335 - مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی

مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی   40541

3 واحد اهر 220

3 واحد بافق 223

4 واحد تهران جنوب 141

3 واحد قائم شهر 107

3 واحد محالت 200

کد رشته امتحانی 2336 - مهندسی معدن - استخراج مواد 

معدنی

مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی   41411

3 واحد اهر 220

5 واحد تهران جنوب 141

3 واحد سیرجان 203

6 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

کد رشته امتحانی 2337 - مهندسی معدن- فرآوري مواد معدنی

مهندسی معدن - فرآوري مواد معدنی   40529

4 واحد تهران جنوب 141

3 واحد سیرجان 203

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2338 - مهندسی معدن- مکانیک سنگ

مهندسی معدن - مکانیک سنگ   40515

8 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2339 - مهندسی پلیمر

مهندسی پلیمر   40204

10 واحد تهران جنوب 141

12 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2343 - مهندسی محیط زیست- منابع آب

مهندسی محیط زیست - منابع آب   41401

10 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2344 - مهندسی محیط زیست- آب و فاضالب

مهندسی محیط زیست - آب و فاضالب   41402

3 واحد اهواز 106

7 واحد بوشهر 146

3 واحد تهران غرب 228

8 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد همدان 171

کد رشته امتحانی 2345 - مهندسی محیط زیست- مواد زائد 

جامد

مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد   41410

8 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد همدان 171

کد رشته امتحانی 2346 - مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا

مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا   41403

3 واحد تهران غرب 228

7 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2347 - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

مهندسی پزشکی   40106

5 واحد تهران جنوب 141

3 واحد تهران مرکزي 101

2 واحد خمینی شهر 188

6 واحد علوم و تحقیقات 123

2 واحد قزوین 214

2 واحد کازرون 152

2 واحد مشهد 111

2 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2348 - مهندسی پزشکی - بیومکانیک

مهندسی پزشکی   80201

5 واحد تهران جنوب 141

3 واحد تهران مرکزي 101

2 واحد خمینی شهر 188

7 واحد علوم و تحقیقات 123

2 واحد قزوین 214

2 واحد کازرون 152

2 واحد مشهد 111

2 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2349 - مهندسی پزشکی - بیومتریال

مهندسی پزشکی   80202

4 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران مرکزي 101

2 واحد خمینی شهر 188

5 واحد علوم و تحقیقات 123

2 واحد قزوین 214

2 واحد کازرون 152

2 واحد مشهد 111

2 واحد نجف آباد 150
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

کد رشته امتحانی 2350 - مهندسی صنایع

مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها   40330

3 واحد پرند 298

12 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران شمال 157

6 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد رودهن 113

12 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

12 واحد قزوین 214

3 واحد الهیجان 202

6 واحد نجف آباد 150

مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین   40346

12 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران مرکزي 101

12 واحد علوم و تحقیقات 123

12 واحد قزوین 214

6 واحد نجف آباد 150

مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري   40349

12 واحد تهران جنوب 141

6 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد رودهن 113

12 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184

12 واحد قزوین 214

6 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

کد رشته امتحانی 2352 - مهندسی نفت

مهندسی نفت - مخازن   40343

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2354 - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و 

الگوریتم

مهندسی کامپیوتر   41054

3 واحد اراك 121

2 واحد ارومیه 103

2 واحد اصفهان - خوراسگان 175

2 واحد بابل 156

2 واحد بروجرد 112

2 واحد بیرجند 131

2 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

4 واحد تهران مرکزي 101

2 واحد دزفول 165

2 واحد رشت 117

3 واحد ساري 208

2 واحد سبزوار 127

2 واحد سمنان 128

2 واحد سنندج 110

2 واحد شبستر 195

2 واحد شهر قدس 252

2 واحد شیراز 163

7 واحد علوم و تحقیقات 123

2 واحد فردوس 162

5 واحد قزوین 214

2 واحد قم 154

2 واحد کاشان 116

2 واحد کرج 115

4 واحد کرمان 108

2 واحد گرگان 173

2 واحد الهیجان 202

3 واحد مشهد 111

2 واحد میانه 218

2 واحد میبد 179

4 واحد نجف آباد 150

2 واحد نیشابور 130

2 واحد یاسوج 120

2 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2355 - مهندسی کامپیوتر - معماري

مهندسی کامپیوتر   80101

3 واحد اراك 121

2 واحد ارومیه 103

2 واحد اصفهان - خوراسگان 175

2 واحد بابل 156

2 واحد بروجرد 112

2 واحد بیرجند 131

2 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

5 واحد تهران شمال 157

4 واحد تهران مرکزي 101

2 واحد دزفول 165

2 واحد رشت 117

3 واحد ساري 208

2 واحد سبزوار 127

2 واحد سمنان 128

2 واحد سنندج 110

2 واحد شبستر 195

2 واحد شهر قدس 252

2 واحد شیراز 163

7 واحد علوم و تحقیقات 123

2 واحد فردوس 162

5 واحد قزوین 214

2 واحد قم 154

2 واحد کاشان 116

2 واحد کرج 115

4 واحد کرمان 108

2 واحد گرگان 173

2 واحد الهیجان 202

3 واحد مشهد 111

2 واحد میانه 218

2 واحد میبد 179

4 واحد نجف آباد 150

2 واحد نیشابور 130

2 واحد یاسوج 120

2 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2356 - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر   80102

3 واحد اراك 121

2 واحد ارومیه 103

2 واحد اصفهان - خوراسگان 175

2 واحد بابل 156

2 واحد بروجرد 112

2 واحد بیرجند 131

2 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

4 واحد تهران مرکزي 101

2 واحد دزفول 165

2 واحد رشت 117

3 واحد ساري 208

2 واحد سبزوار 127

2 واحد سمنان 128

2 واحد سنندج 110

2 واحد شبستر 195

2 واحد شهر قدس 252

2 واحد شیراز 163

7 واحد علوم و تحقیقات 123

2 واحد فردوس 162

5 واحد قزوین 214

2 واحد قم 154

2 واحد کاشان 116

2 واحد کرج 115

4 واحد کرمان 108

2 واحد گرگان 173

2 واحد الهیجان 202

3 واحد مشهد 111

2 واحد میانه 218

2 واحد میبد 179

4 واحد نجف آباد 150

2 واحد نیشابور 130

2 واحد یاسوج 120

2 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2357 - مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش

مهندسی کامپیوتر   80103

3 واحد اراك 121

2 واحد ارومیه 103

2 واحد اصفهان - خوراسگان 175

2 واحد بابل 156

2 واحد بروجرد 112

2 واحد بیرجند 131

2 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

4 واحد تهران مرکزي 101

2 واحد دزفول 165

2 واحد رشت 117
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد ساري 208

2 واحد سبزوار 127

2 واحد سمنان 128

2 واحد سنندج 110

2 واحد شبستر 195

2 واحد شهر قدس 252

2 واحد شیراز 163

7 واحد علوم و تحقیقات 123

2 واحد فردوس 162

5 واحد قزوین 214

2 واحد قم 154

2 واحد کاشان 116

2 واحد کرج 115

4 واحد کرمان 108

2 واحد گرگان 173

2 واحد الهیجان 202

3 واحد مشهد 111

2 واحد میانه 218

2 واحد میبد 179

4 واحد نجف آباد 150

2 واحد نیشابور 130

2 واحد یاسوج 120

2 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2358 - مهندسی فنّاوري اطالعات

مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکی   41024

4 واحد سبزوار 127

کد رشته امتحانی 2359 - مهندسی متالورژي و مواد

مهندسی متالورژي و مواد   40733

3 واحد اهواز 106

5 واحد تهران جنوب 141

5 واحد شاهرود 104

6 واحد شهرضا 197

12 واحد شیراز 163

12 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد کرج 115

3 واحد مرودشت 198

12 واحد نجف آباد 150

کد رشته امتحانی 2360 - مهندسی شیمی

مهندسی شیمی   40201

3 واحد آیت اله آملی 260

3 واحد اراك 121

5 واحد امیدیه 187

3 واحد اهر 220

5 واحد بروجرد 112

8 واحد تهران جنوب 141

3 واحد تهران شمال 157

3 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد دامغان 142

3 واحد رشت 117

4 واحد ساوه 181

5 واحد شاهرود 104

3 واحد شهرضا 197

6 واحد شیراز 163

10 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فراهان 244

3 واحد قائم شهر 107

3 واحد قوچان 206

3 واحد گچساران 149

3 واحد ماهشهر 191

3 واحد مرودشت 198

5 واحد نجف آباد 150

3 واحد نیشابور 130

4 واحد ورامین 143

4 واحد یاسوج 120

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2366 - مهندسی هسته اي- راکتور

مهندسی هسته اي - مهندسی انرژي هسته اي   41201

5 واحد بوشهر 146

6 واحد تهران مرکزي 101

12 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2367 - مهندسی هسته اي- پرتو پزشکی

مهندسی هسته اي - پرتو پزشکی   41208

4 واحد تهران مرکزي 101

12 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2370 - مهندسی نساجی - تکنولوژي

مهندسی نساجی   40837

2 واحد اراك 121

6 واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

6 واحد قائم شهر 107

2 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

5 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2371 - مهندسی نساجی - شیمی و علوم الیاف

مهندسی نساجی   80301

2 واحد اراك 121

6 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد قائم شهر 107

2 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

7 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2372 - مهندسی سیستم هاي انرژي

مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیست   41408

7 واحد تهران جنوب 141

4 واحد تهران شمال 157

3 واحد خمینی شهر 188

7 واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی سیستم هاي انرژي - مدل سازي انرژي   41412

6 واحد تهران جنوب 141

7 واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی سیستم هاي انرژي - فناوري هاي انرژي   41429

7 واحد تهران شمال 157

گروه  کشاورزي و منابع طبیعی

کد رشته امتحانی 2401 - علوم و مهندسی محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست   50668

3 واحد اراك 121

3 واحد اردبیل 119

3 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد اهواز 106

3 واحد بندرعباس 114

3 واحد بوشهر 146

3 واحد تبریز 102

3 واحد تنکابن 159

4 واحد تهران شمال 157

3 واحد تهران غرب 228

3 واحد دماوند 250

4 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد الهیجان 202

4 واحد همدان 171

4 واحد یزد 105

کد رشته امتحانی 2404 - مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی ماشین هاي کشاورزي   

50295

3 واحد اراك 121

3 واحد بناب 144

3 واحد تاکستان 170

3 واحد علوم و تحقیقات 123

مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیر   50389

3 واحد اراك 121

3 واحد اقلید 161

3 واحد تاکستان 170

مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشت   50390

3 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2405 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه ها   

50300

3 واحد تاکستان 170

3 واحد شوشتر 204

3 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2406 - علوم و مهندسی باغبانی

علوم و مهندسی باغبانی - اصالح و بیوتکنولوژي گیاهان باغبانی

50190   

3 واحد ابهر 207

4 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد علوم و تحقیقات 123

علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژي تولید و پس از برداشت 

گیاهان باغبانی   50191

3 واحد اراك 121

3 واحد استهبان 145

4 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد بجنورد 182

3 واحد بیرجند 131

3 واحد جهرم 193

3 واحد دامغان 142

3 واحد رشت 117

3 واحد شهرکرد 133

3 واحد شیروان 169

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 اد کتول واحد علی آب 184
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد کرج 115

3 واحد میانه 218

3 واحد یاسوج 120

کد رشته امتحانی 2412 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی   50415

3 واحد آیت اله آملی 260

3 واحد تبریز 102

3 واحد تهران شمال 157

3 واحد دامغان 142

3 واحد ساري 208

3 واحد سبزوار 127

4 واحد سروستان 278

3 واحد شهرضا 197

3 واحد شهر قدس 252

5 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد قوچان 206

3 واحد نور 239

3 واحد ورامین 143

علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی   50417

3 واحد آزاد شهر 186

3 واحد آیت اله آملی 260

3 واحد تبریز 102

3 واحد تهران شمال 157

3 واحد دامغان 142

4 واحد سبزوار 127

4 واحد سروستان 278

7 واحد شهرکرد 133

3 واحد علوم پزشکی تهران 914

5 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد قوچان 206

5 واحد ممقان 297

3 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

3 واحد نیشابور 130

3 واحد ورامین 143

علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی   

50418

3 واحد آیت اله آملی 260

3 واحد تبریز 102

3 واحد تهران شمال 157

3 واحد دامغان 142

3 واحد سبزوار 127

3 واحد سنندج 110

3 واحد شهرکرد 133

3 واحد علوم پزشکی تهران 914

5 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد قوچان 206

3 واحد نیشابور 130

3 واحد ورامین 143

7 واحد یاسوج 120

علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی   50426

3 واحد آزاد شهر 186

3 واحد آیت اله آملی 260

3 واحد تبریز 102

3 واحد تهران شمال 157

3 واحد دامغان 142

3 واحد سبزوار 127

5 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد قوچان 206

3 واحد نور 239

3 واحد ورامین 143

کد رشته امتحانی 2416 - اقتصاد کشاورزي

اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي   50172

3 واحد قائم شهر 107

4 واحد کرج 115

اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست   50173

4 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

4 واحد کرج 115

3 واحد مرودشت 198

اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي 

کشاورزي   50174

3 واحد قائم شهر 107

اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزي   50179

3 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد رودهن 113

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد کرج 115

کد رشته امتحانی 2418 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده 

هاي سلولزي - کامپوزیت هاي لیگنوسلولزي

مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - کامپوزیت 

هاي لیگنوسلولزي   50643

3 واحد آستارا 164

4 واحد چالوس 158

4 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد کرج 115

کد رشته امتحانی 2419 - مهندسی صنایع چوب و فرآورده 

هاي سلولزي - صنایع سلولزي

مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع 

سلولزي   50642

3 واحد آستارا 164

4 واحد چالوس 158

4 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد کرج 115

کد رشته امتحانی 2420 - مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري

 خاك

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و 

بیوتکنولوژي خاك   50126

4 واحد اصفهان - خوراسگان 175

4 واحد اهواز 106

3 واحد تبریز 102

3 واحد مرودشت 198

مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی، حاصل 

خیزي خاك و تغذیه گیاه   50144

4 واحد اصفهان - خوراسگان 175

4 واحد اهواز 106

3 واحد دزفول 165

3 واحد میانه 218

کد رشته امتحانی 2421 - مدیریت منابع خاك

مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاك   50128

3 واحد تبریز 102

3 واحد دزفول 165

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فیروز آباد 129

3 واحد کرج 115

مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضی   50145

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد مرودشت 198

کد رشته امتحانی 2424 - علوم دامی

علوم دامی - تغذیه دام   50118

3 واحد اراك 121

4 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد تبریز 102

3 واحد چالوس 158

3 واحد داراب 168

3 واحد رشت 117

3 واحد شبستر 195

3 واحد شهر قدس 252

3 واحد شهرکرد 133

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

3 واحد کاشمر 212

3 واحد کرج 115

3 واحد مراغه 147

3 واحد ورامین 143

علوم دامی - تغذیه طیور   50121

4 واحد قائم شهر 107

علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور   50153

3 واحد ابهر 207

3 واحد داراب 168

3 واحد شبستر 195

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد کرج 115

3 واحد ورامین 143

کد رشته امتحانی 2427 - علوم و مهندسی آب- آبیاري و 

زهکشی

علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی   50656

3 واحد اراك 121

3 واحد اهواز 106

3 واحد شهر قدس 252

3 واحد شوشتر 204

4 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فردوس 162

3 واحد قائم شهر 107

3 واحد کرمان 108

3 واحد الهیجان 202
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

کد رشته امتحانی 2428 - علوم و مهندسی آب- سازه هاي آبی

علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبی   50654

4 واحد اهواز 106

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد کرمان 108

کد رشته امتحانی 2429 - علوم و مهندسی آب- منابع آب

علوم و مهندسی آب - منابع آب   50655

3 واحد اهواز 106

3 واحد شهر قدس 252

10 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد کرمان 108

6 واحد کرمانشاه 192

کد رشته امتحانی 2430 - علوم و مهندسی آب- هوا شناسی 

کشاورزي

علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزي   50649

4 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2431 - ژنتیک و به نژادي گیاهی

ژنتیک و به نژادي گیاهی   50185

4 واحد اراك 121

4 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد اهواز 106

3 واحد بیرجند 131

3 واحد تاکستان 170

3 واحد تبریز 102

3 واحد رودهن 113

3 واحد زاهدان 109

3 واحد سنندج 110

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فردوس 162

4 واحد کرج 115

3 واحد کرمانشاه 192

3 واحد میانه 218

4 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

کد رشته امتحانی 2432 - آگروتکنولوژي

آگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی   50670

3 واحد آیت اله آملی 260

4 واحد اراك 121

3 واحد اردستان 177

4 واحد ارسنجان 160

3 واحد اسالمشهر 238

4 واحد اصفهان - خوراسگان 175

4 واحد اهواز 106

3 واحد ایالم 254

3 واحد بروجرد 112

3 واحد بم 240

3 واحد بیرجند 131

3 اد مغان واحد پارس آب 287

4 واحد تاکستان 170

4 واحد تبریز 102

3 واحد جیرفت 122

3 واحد چالوس 158

3 واحد خرم آباد 148

3 واحد خوي 137

3 واحد دامغان 142

3 واحد دزفول 165

3 واحد رامهرمز 230

4 واحد رشت 117

4 واحد رودهن 113

3 واحد زاهدان 109

4 واحد سبزوار 127

3 واحد سنندج 110

3 واحد شهر قدس 252

3 واحد شیروان 169

4 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد فسا 134

3 واحد فیروز آباد 129

4 واحد قائم شهر 107

4 واحد کرج 115

3 واحد گرگان 173

3 واحد گناباد 140

3 واحد الهیجان 202

4 واحد مشهد 111

3 واحد مهاباد 166

3 واحد میانه 218

3 واحد میبد 179

4 واحد ورامین 143

4 واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرري 139

3 واحد یاسوج 120
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

کد رشته امتحانی 2434 - آگروتکنولوژي - علوم علف هاي 

هرز

آگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز   50669

3 واحد قائم شهر 107

4 واحد مشهد 111

کد رشته امتحانی 2435 - بیوتکنولوژي کشاورزي

بیوتکنولوژي کشاورزي   50331

3 واحد سبزوار 127

5 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2437 - ترویج و آموزش کشاورزي پایدار

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و 

منابع طبیعی   50177

3 واحد بیرجند 131

3 واحد شوشتر 204

3 واحد گرمسار 189

ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - آموزش کشاورزي پایدار و

 محیط زیست   50178

3 واحد ایالم 254

4 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2438 - توسعه کشاورزي

توسعه کشاورزي   50214

3 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2439 - حشره شناسی کشاورزي

حشره شناسی کشاورزي   50209

3 واحد اراك 121

4 واحد اصفهان - خوراسگان 175

4 واحد جهرم 193

4 واحد شیراز 163

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد مهاباد 166

3 واحد ورامین 143

کد رشته امتحانی 2440 - بیماري شناسی گیاهی

بیماري شناسی گیاهی   50607

3 واحد تبریز 102

3 واحد جهرم 193

5 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد گرگان 173

3 واحد مرودشت 198

3 واحد ورامین 143

کد رشته امتحانی 2441 - علوم و مهندسی جنگل - مدیریت 

جنگل

علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل   50478

3 واحد چالوس 158

4 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد الهیجان 202

کد رشته امتحانی 2443 - علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی

 جنگل

علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل   50479

4 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2444 - علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و 

پرورش آبزیان

علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان   50431

4 واحد آزاد شهر 186

4 واحد اهواز 106

3 واحد بابل 156

4 واحد بندرعباس 114

3 واحد تنکابن 159

4 واحد علوم و تحقیقات 123

4 واحد قائم شهر 107

3 واحد الهیجان 202

کد رشته امتحانی 2448 - علوم و مهندسی مرتع

علوم و مهندسی مرتع   50474

3 واحد اراك 121

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد نور 239

کد رشته امتحانی 2450 - علوم و مهندسی آبخیز

علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاك   50650

3 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

گروه  هنر

کد رشته امتحانی 2502 - معماري

معماري   60206

3 واحد اراك 121

5 واحد اردبیل 119

3 واحد اردستان 177

8 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد اهر 220

4 واحد اهواز 106
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

3 واحد بروجرد 112

3 واحد بم 240

5 واحد بوشهر 146

5 واحد بیرجند 131

9 واحد پردیس 501

9 واحد تبریز 102

3 واحد تفرش 247

12 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

6 واحد تهران غرب 228

12 واحد تهران مرکزي 101

3 واحد چالوس 158

3 واحد خلخال 213

3 واحد دامغان 142

5 واحد رشت 117

3 واحد زاهدان 109

5 واحد زنجان 138

5 واحد ساري 208

6 واحد ساوه 181

5 واحد سمنان 128

3 واحد سنندج 110

3 واحد شبستر 195

5 واحد شهرکرد 133

5 واحد شیراز 163

12 واحد علوم و تحقیقات 123

9 واحد قزوین 214

5 واحد کرج 115

5 واحد کرمان 108

10 واحد مشهد 111

5 واحد نجف آباد 150

3 واحد نور 239

7 واحد همدان 171

6 واحد یاسوج 120

کد رشته امتحانی 2503 - شهرسازي

شهرسازي   60214

10 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد اهواز 106

3 واحد بروجرد 112

10 واحد تبریز 102

7 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران شمال 157

6 واحد تهران غرب 228

10 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد شهر قدس 252

12 واحد علوم و تحقیقات 123

12 واحد قزوین 214

10 واحد کرمان 108

5 واحد کرمانشاه 192

5 واحد مرند 125

10 واحد مشهد 111

5 واحد نجف آباد 150

5 واحد یاسوج 120

طراحی شهري   60215

6 واحد تبریز 102

کد رشته امتحانی 2504 - پژوهش هنر

پژوهش هنر   60115

6 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد علوم و تحقیقات 123

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی   60174

3 واحد تهران مرکزي 101

کد رشته امتحانی 2509 - معماري منظر

معماري منظر   60231

3 واحد شبستر 195

گروه  دامپزشکی

      با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوري دوره هاي دکتري تخصصی 

(دستیاري) دامپزشکی، شامل حدود 60 واحد درسی 

است.  لذا دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد مجاز به

 انتخاب رشته هاي تخصصی (دستیاري) دامپزشکی نمی 

باشند و فقط دانش آموختگان دکتري عمومی دامپزشکی 

می توانند در آن شرکت نمایند.

کد رشته امتحانی 2701 - جراحی دامپزشکی

جراحی دامپزشکی   10512

تخصصی - دستیاري

6 واحد ارومیه 103

6 واحد شهرکرد 133

6 واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

6 واحد کازرون 152

6 واحد کرج 115

کد رشته امتحانی 2702 - مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام

مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام   10564

تخصصی - دستیاري

6 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد کرج 115

کد رشته امتحانی 2703 - بیماري هاي داخلی دام هاي کوچک

بیماري هاي داخلی دام هاي کوچک   10563

تخصصی - دستیاري

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2704 - بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ

بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ   10562

تخصصی - دستیاري

6 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد کازرون 152

کد رشته امتحانی 2705 - رادیولوژي دامپزشکی

رادیولوژي دامپزشکی   10547

تخصصی - دستیاري

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2706 - کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی

کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی   10509

تخصصی - دستیاري

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2707 - پاتولوژي دامپزشکی

پاتولوژي دامپزشکی   10502

6 واحد ارومیه 103

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2708 - بهداشت و بیماري هاي پرندگان

بهداشت و بیماري هاي پرندگان   10542

تخصصی - دستیاري

6 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد کرج 115

کد رشته امتحانی 2710 - بهداشت و بیماري هاي آبزیان

بهداشت و بیماري هاي آبزیان   10561

تخصصی - دستیاري

6 واحد بابل 156

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2711 - بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی   10503

3 واحد آیت اله آملی 260

4 واحد تهران شمال 157

3 واحد شهر قدس 252

6 واحد شهرکرد 133

6 واحد علوم پزشکی تبریز 910

6 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد کازرون 152

کد رشته امتحانی 2712 - بهداشت خوراك دام

بهداشت خوراك دام   10541

3 واحد شبستر 195

کد رشته امتحانی 2714 - انگل شناسی دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی   10507

6 واحد علوم و تحقیقات 123

6 واحد کرج 115

6 واحد گرمسار 189

کد رشته امتحانی 2715 - باکتري شناسی

باکتري شناسی   10551

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2716 - ویروس شناسی

ویروس شناسی   10552

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2717 - قارچ شناسی

قارچ شناسی   10555

3 واحد تنکابن 159

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2718 - ایمنی شناسی

ایمنی شناسی   10553

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2722 - فارماکولوژي دامپزشکی

فارماکولوژي   10556

3 واحد علوم پزشکی تهران 914

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2723 - فیزیولوژي

فیزیولوژي   10557

6 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2724 - آناتومی و جنین شناسی مقایسه اي

آناتومی و جنین شناسی مقایسه اي   10544

6 واحد علوم و تحقیقات 123
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

گروه  زبان

کد رشته امتحانی 2801 - آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه   20322

3 واحد مشهد 111

کد رشته امتحانی 2802 - ادبیات فرانسه

ادبیات فرانسه   20327

3 واحد اصفهان - خوراسگان 175

10 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد مشهد 111

کد رشته امتحانی 2803 - آموزش زبان روسی

آموزش زبان روسی   20397

5 واحد تهران شمال 157

کد رشته امتحانی 2804 - آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی   20332

7 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد علوم و تحقیقات 123

کد رشته امتحانی 2805 - آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی   20312

5 واحد اردبیل 119

8 واحد اصفهان - خوراسگان 175

5 واحد اهر 220

3 واحد بناب 144

5 واحد بوشهر 146

9 واحد تبریز 102

5 واحد تربت حیدریه 132

5 واحد تنکابن 159

10 واحد تهران جنوب 141

9 واحد تهران شمال 157

5 واحد تهران غرب 228

12 واحد تهران مرکزي 101

5 واحد سراب 124

5 واحد شهرضا 197

5 واحد شهرکرد 133

12 واحد شیراز 163

9 واحد علوم و تحقیقات 123

6 اد کتول واحد علی آب 184

6 واحد قائم شهر 107

5 واحد قشم 217

10 واحد کرج 115

5 واحد کرمان 108

3 واحد مراغه 147

6 واحد مالیر 196

5 واحد میبد 179

8 واحد نجف آباد 150

5 واحد ورامین 143

کد رشته امتحانی 2806 - زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی   20311

5 واحد اراك 121

4 واحد بروجرد 112

7 واحد تبریز 102

5 واحد تهران جنوب 141

7 واحد تهران شمال 157

8 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123

5 واحد کرج 115

5 واحد کرمان 108

کد رشته امتحانی 2808 - زبان شناسی

زبان شناسی   20394

3 واحد آبادان 151

3 واحد آباده 216

5 واحد اردبیل 119

5 واحد اصفهان - خوراسگان 175

3 واحد اهر 220

5 واحد اهواز 106

5 واحد ایالم 254

5 واحد بوشهر 146

3 واحد تاکستان 170

7 واحد تهران جنوب 141

5 واحد تهران شمال 157

7 واحد تهران مرکزي 101

4 واحد خمین 262

5 واحد رودهن 113

5 واحد زاهدان 109

5 واحد زنجان 138

3 واحد ساري 208

5 واحد سنندج 110

5 واحد شاهرود 104
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نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

نام محل دانشگاهی

کد محل 

دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

جدول شماره (1):  نام و کد رشته هاي دوره دکتري تخصصی سال 1401 به همراه نام و کد محل هاي دانشگاهی و ظرفیت پذیرش

ظرفیت

پذیرش

ظرفیت

پذیرش

8 واحد علوم و تحقیقات 123

3 واحد قائم شهر 107

5 واحد قم 154

3 واحد کرمانشاه 192

5 واحد مرودشت 198

کد رشته امتحانی 2809 - زبان هاي باستانی ایران

زبان هاي باستانی ایران   21096

5 واحد تهران مرکزي 101

7 واحد علوم و تحقیقات 123
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  هاي تابعه غیر ایرانی به تفکیک شهرستان اقامت اتباع جهتممنوعه هاي  و شهرستان ها اسامی استان ):2(جدول شماره 

  هاي ممنوعه شهرستان  استان  ردیف
  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان تبریز(در سطح استان اقامت اتباع افغانی   آذربایجان شرقی   1

  آذربایجان غربی   2
و سایر اتبـاع غیـر ایرانـی در شـهرهاي مـرزي اسـتان        )ارومیهغیر از شهرستان (در سطح استان ع افغانی اقامت اتبا
  .باشد ممنوع می

  اردبیل   3
سـوار،   آباد، بیله و اقامت اتباع عراقی در شهرهاي پارس )اردبیلغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

  .باشد ممنوع میشهر و نمین  گرمی، مشکین

  اصفهان  4
شـهر، سـمیرم، چادگـان، خوانسـار، دهاقـان، نـائین،        اقامت اتباع افغانی در شهرهاي نطنز، فریدن، فریدون

  .باشد گلپایگان، خور و بیابانک، اردستان و بخش ابوزید از شهرستان آران و بیدگل ممنوع می
  .استان بالمانع استکل در  غیر ایرانیاقامت اتباع   البرز  5

  یالم ا  6
هـاي مهـران،    و اقامت سایر اتباع غیر ایرانی در شهرستان )ایالمغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

  .باشد ممنوع میدهلران و شهرهاي مرزي استان 
  .باشد هاي دیلم و گناوه ممنوع می اقامت اتباع افغانی در شهرستان  بوشهر  7

  تهران  8
بالمـانع   )شهرداري تهران براي اتباع افغانی 13به استثناء منطقه خجیر در منطقه (در کل استان  یغیر ایراناقامت اتباع 

  .باشد می
  .باشد ممنوع می )شهرکردغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   چهارمحال و بختیاري   9

  خراسان جنوبی   10

زي نهبندان، سربیشـه، درمیـان، قـاین، زیرکـوه، فـردوس،      هاي مر اقامت کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرستان
اقامـت  . هاي بیرجند و خوسف مجاز است اقامت اتباع افغانی در شهرستان. باشد سرایان و طبس ممنوع می

  .باشد ممنوع می )غیر از شهرستان بیرجند(اتباع عراقی در سطح استان 

  خراسان رضوي   11
جام، قوچان، تایبـاد، خـواف، سـرخس، کـالت نـادري و       مرزي تربتهاي  شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .درگز ممنوع است
  .باشد ممنوع می )بجنوردغیر از شهرستان (و عراقی در سطح استان اقامت اتباع افغانی   خراسان شمالی   12

  خوزستان   13

و تردد سایر اتباع غیر ایرانی در و اقامت ) هاي اهواز و گتوند غیر از شهرستان(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 
  .باشد هاي آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع می شهرستان

هاي آبـادان و خرمشـهر بالمـانع     گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان غیر ایرانی داراياقامت اتباع  :تبصره 
  .باشد می

  زنجان  14
هـاي زنجـان و    و صرفاً شهرسـتان  باشد ممنوع می )انزنجغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

  .خدابنده براي اقامت اتباع عراقی مجاز است

  سمنان  15
مرکز آمایش معـراج یـک و منطقـه      تردد و اقامت اتباع غیر ایرانی در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام،

هاي شاهرود و دامغان  دامغان از جاده جندق به طرف مرکز آمایش سراج و اقامت اتباع افغانی در شهرستان
  .باشد ممنوع می

  سیستان و بلوچستان  16

و اقامـت  و تـردد اتبـاع غیرایرانـی در      )غیر از شهرسـتان زاهـدان  ( کل استاناقامت اتباع افغانی و عراقی در 
هـاي خـاش، ایرانشـهر، سـراوان و      هاي مـرزي شهرسـتان   و زهک و نیز بخشهاي زابل، هیرمند  شهرستان

  . چابهار ممنوع است

  فارس  17
ریز و خـنج   مهر، رستم، نی هاي فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .باشد ممنوع می
  .باشد ممنوع می )قزوینغیر از شهرستان (در کل استان اقامت اتباع افغانی   قزوین  18
  .استان بالمانع استکل در  غیر ایرانیاقامت اتباع   قم  19

  کردستان  20

باع غیر ایرانـی در بخـش مرکـزي    و اقامت کلیه ات )غیر از شهرستان سنندج(اقامت اتباع افغانی در سطح استان 
ممنوع  )به استثناء مهمانشهرها(هاي بانه و مریوان و همچنین شهرهاي مرزي استان  شهرستان سقز و شهرستان

  .باشد می

  کرمان   21

هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، ریگـان، بـم، قلعـه گـنج، فاریـاب، نرماشـیر،        اقامت اتباع افغانی در شهرستان
ستان رغیر از شه(استان  سطحرودبار ممنوع است همچنین اقامت اتباع عراقی در  ،نار، فهرجکهنوج، جیرفت، ا

  .باشد میممنوع  )کرمان

  کرمانشاه   22
و کلیه اتباع غیر ایرانی در شهرهاي مرزي استان  )غیر از شهرستان کرمانشاه(در سطح استان اقامت اتباع افغانی 

  .باشد ممنوع می
  .باشد ممنوع می )یاسوجغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   حمدکهگیلویه و بویرا  23
  .باشد ممنوع می )هاي گرگان و گنبد غیر از شهرستان(در کل استان اقامت اتباع افغانی   گلستان  24
  .باشد ممنوع می )رشتغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   گیالن   25
  .باشد ممنوع می )آباد خرمغیر از شهرستان (در سطح استان قامت اتباع افغانی ا  لرستان  26
  .باشد ممنوع می )ساريغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   مازندران   27

  مرکزي   28
، محـالت، زرندیـه  فراهـان، فـرمهین،   هاي آشتیان، تفرش، خمین، شـازند،   شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  .باشد کمیجان و خنداب ممنوع می
  .باشد ممنوع می ابوموسی و جاسکهاي  غیر ایرانی صرفاً در شهرستاناقامت اتباع   هرمزگان  29
  .باشد ممنوع می )همدانغیر از شهرستان (در سطح استان اقامت اتباع افغانی   همدان  30
  .باشد ق ممنوع میهاي خاتم و باف شهرستاناقامت اتباع افغانی صرفاً در   یزد  31

  



 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   ستاد پاسخگویی  تلفن
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  شبکه روابط عمومی 

  دانشگاه التحصیلی  و فارغپذیرش  ،مرکز سنجش
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عی و غیــر دولتــی اي غیــر انتفــا دانشـگاه آزاد اســالمی مؤسســه 

هـیچ شخصـی اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی در آن سـهمی        . است

. شـود  هاي آن درخود دانشگاه هزینه می نداشته و تمام دریافت

. هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد     

رسـد و   به تصویب مراجع قانونی می هتراز مالی دانشگاه هر سال

 .قابل ارائه به عموم مردم است


