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  1392دانشگاه تربيت مدرس ـ سال 
 
 
 
 
 

ودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي به منظور فراهم نم
 "هاي تحصيلي باالتر آيين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره" 8ماده  1-8ي بند در راستاي اجراكشور و 

مراجع ذي مصوبات براساس شيوه نامه اجرايي آن و و  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 2/3/91مورخ  و/22354ابالغيه شماره 
به شرح  جد شرايط عمومي و اختصاصي در دوره هاي دكتري تخصصيوا نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي دانشگاه اين ،صالح

 :مي كندزير اقدام 
 

 شرايط عمومي -الف
:متقاضيان بايستي به هنگام ارائه درخواست داراي كليه شرايط عمومي زير باشند  

به تاييد دانشگاه متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا باشد كه بايستي  انرشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي -1
 .برسد

نگذشته باشد  اناز زمان فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي ارشد متقاضي سالسه بيش از ، 1392-93تا آغاز سال تحصيلي  -2
  )به بعد 23/6/1389فارغ التحصيالن (

سسه دانشگاه ها و مو )نيمسال چهارم( صرفا دانش آموختگان و دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد -3
كشور كه از طريق  آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش   هاي آموزش عالي دولتي روزانه و شبانه تمام وقت
  .كشور پذيرفته شده باشند مجاز به ثبت نام مي باشند

 .به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران عتقادا -3
 .اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايرانپذيرفتن قانون  -4
 .نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد -5
 .نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع صاحب صالحيت -6
 .هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه -7
ملزم به ارائه گواهي احراز حدنصاب قبولي زبان عمومي مورد تاييد دانشگاه مطابق جدول  10/6/1392متقاضيان حداكثر تا  -8

ثبت نام آنان ممانعت به اعالم قبولي و در غير اين صورت از  .به مديريت همكاري هاي آموزشي و آزمون مي باشند "و"بند 
 .عمل خواهد آمد

 
 صاصيشرايط و ضوابط اخت -ب

دفاع از پايان نامه با (به لحاظ ميانگين كل دوره با احتساب نمره پايان نامه دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد كه 
در  )1ضمن رعايت تبصره ( رتبه هاي اول تا سوم دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند  جزء )درجه عالي
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سازمان سنجش  دكتري تخصصيهاي مون كتبي نيمه متمركز دوره ، بدون شركت در آزيكي از شرايط زيرصورت داشتن 
 :شوند ، مي توانند متقاضي ادامه تحصيل در دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرسآموزش كشور

 
وهشي با نمايه پژپذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي ـ  ( مستخرج از پايان نامه مقاله يكداراي حداقل -1

در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد) انجام شده توسط دانشجو(يا طرح هاي پژوهشي ) بين المللي  معتبر ملي يا
  مستخرج از پايان نامه مقاله دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل يك-2

انجام (طرح هاي پژوهشي يا  )با نمايه معتبر ملي يا بين المللي وهشيپژپذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي ـ (
در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد) شده توسط دانشجو

 مقاله دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد داراي حداقل يك  رتبه اول المپيادهاي علمي  -3
يا  )با نمايه معتبر ملي يا بين المللي وهشيپژپذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي ـ ( مستخرج از پايان نامه

در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد) انجام شده توسط دانشجو(طرح هاي پژوهشي 
 مستخرج از مقاله حداقل يكدوره كارشناسي و كارشناسي ارشد داراي دو دانش آموخته رتبه اول در -4

طرح هاي يا  )با نمايه معتبر ملي يا بين المللي پژوهشيپذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي ـ (پايان نامه 
كارشناسي ارشدكارشناسي و در دوره تحصيلي ) انجام شده توسط دانشجو(پژوهشي 

داراي   )موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي( دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آموزي-5
با نمايه معتبر ملي وهشي پژپذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي ـ  (مستخرج از پايان نامه مقاله حداقل يك
)انجام شده توسط دانشجو(يا طرح هاي پژوهشي  )يا بين المللي

در دوره ) رازي و فارابي  جوان خوارزمي،  از قبيل خوارزمي،( رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي معتبر علمي-6
راهبردي پس از ارزيابي و تاييد  براي طرح هاي بزرگ و اين درصد ( با مشاركت حداقل سي و پنج درصدكارشناسي ارشد 

قابل  دانشگاه با پيشنهاد مرجع برگزار كننده جشنواره و تاييد كميته كارشناسي معاونت پژوهشي و فناوري وزارت متبوع
وهشي پژپذيرفته شده يا چاپ شده در مجالت علمي ـ ( مستخرج از پايان نامه مقاله داراي حداقل يك )كاهش است

در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد )انجام شده توسط دانشجو(يا طرح هاي پژوهشي  )يا بين المللي با نمايه معتبر ملي
چنانچه   نفر باشد صرفا رتبه اول، 5در صورتي كه تعداد هر ورودي در هر كد رشته محل در دوره كارشناسي ارشد تا : 1تبصره 

نفر و باالتر، رتبه هاي اول تا سوم مي توانند در  11اي تعداد نفر باشد رتبه هاي اول و دوم و بر 10تا  6ظرفيت پذيرش بين 
 .متقاضي ادامه تحصيل شوند  صورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي،

هيات   دوره كارشناسي ارشد بايد مستخرج از پايان نامه و همراه يكي از اعضاءمقاله علمي پژوهشي دانش آموختگان : 2تبصره 
 .يل باشدعلمي دانشگاه محل تحص

با تاييد معاونت پژوهشي و فناوري   )براساس نياز يك دستگاه(تقاضا محور  وهشيپژاثر بديع يا تاليف و طرح   طرح ملي، :3تبصره
 .مي تواند به جاي يك مقاله در هر يك از بندها جايگزين شود وزارت،
قاله مستخرح از پايان نامه موضوعيت ندارد و ارائه در مورد دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد آموزش محور ارائه م :4تبصره

.دو مقاله علمي پژوهشي مرتبط با رشته تحصيلي كفايت مي كند
كه پس از همان نيمسال دانش آموخته مي شوند  )نيمسال چهارم(براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد  :5تبصره 

ي در دوره دكتري پذيرفته شود موظف است تا پايان سال اول دوره دكتري خود ارائه مقاله الزامي نمي باشد ليكن چنانچه متقاض
 .مجوز پذيرش يا چاپ يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد را ارائه كند

بديهي . جام مي شوددوره كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه ان  )نيمسال چهارم(رتبه بندي دانشجويان  :6تبصره 
 .تا پايان شهريورماه  و قبل از شروع دوره دكتري از پايان نامه خود با درجه عالي دفاع نمايندبايد است متقاضيان 
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 مدارك الزمنحوه ارائه درخواست و ارسال  _ ج 
جامع  سامانهاز طريق  كيثبت نام الكترونينسبت به  17/3/92لغايت  23/2/92از تاريخ متقاضيان واجد شرايط الزم است  

ــگاهي  ــه و در           دانش ــت مناســب تهي ــه فرم ــرح زيــر را ب ــه ش ــورد نيــاز ب ــدارك م ــدام نمــوده و م ــامانهاق  مــذكور در  س
ــا مراجعـــه حضـــوري امكـــان پـــذير   تحويـــل مـــدارك از(محـــل هـــاي مناســـب بارگـــذاري نماينـــد    طريـــق پســـت يـ

 ).نمي باشد
رنگي تمام رخ 3× 4يك قطعه عكس -1
تصويركارت ملي-2
صوير همه صفحات شناسنامهت-3
تصوير مدرك ديپلم داراي معدل كتبي-4
 يا گواهي معدل از دانشگاه محل تحصيل متقاضيتصويرمدرك كارشناسي داراي معدل -5
تصوير مدرك كارشناسي ارشد داراي معدل دوره و تاريخ فراغت از تحصيل-6
متقاضي در دوره كارشناسي و رتبه  يخ فراغت از اتحصيلتار  ،نمره پايان نامه  معدل، اعالمگواهي مربوط به  1-1فرم شماره -7

)دانش آموختگانويژه (ارشد توسط دانشگاه محل تحصيل متقاضي 
متقاضي در دوره كارشناسي ارشد توسط دانشگاه محل تحصيل و رتبه معدل  اعالمگواهي مربوط به  1-2فرم شماره -8

) ارشناسي ارشددوره ك) نيمسال چهارم(ويژه دانشجويان سال آخر(متقاضي 
مربوط به تاييد مقاالت علمي پژوهشي توسط استاد راهنماي متقاضي 2فرم شماره -9

ويژه (متقاضي در دوره كارشناسي توسط دانشگاه محل تحصيل متقاضي رتبه به گواهي معدل و مربوط  3فرم شماره -10
)متقاضيان داراي رتبه ي اول در هر دو دوره ي كارشناسي و كارشناسي ارشد

پايان نامه و چكيده  وير صفحه اولتص-11
 مجله مربوطه از مراجع ذي صالح "پژوهشي  يعلمي "گواهي تائيديه مبني بر اعتبار -12
  )كپي از صفحات مجله كه داراي شماره صفحه باشد( مقاالت علمي پژوهشيصفحه اول و  جلد مجلهتصوير  -13
در صورتي كه مقاالت تا  پايان ثبت نام الكترونيكياز  با تاريخ پذيرش چاپ قبل مقاالتقطعي نامه پذيرش چاپ  تصوير-14

 )ارسال تصوير صفحه اول مقاله نيز ضروري است  ،نامه وصول مقاله قابل قبول نيست: تذكر(كنون چاپ نشده باشند 
د معاونت با تايي) براساس نياز يك دستگاه(اثر بديع يا تاليف و طرح پژوهشي تقاضا محور  تصوير گواهي مربوط به طرح ملي،-15

 )به جاي مقاله علمي پژوهشي مدارك مذكورارائه در صورت (پژوهشي و فناوري وزارت 
نامه رسمي از معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  معرفي تصوير-16

)شرايط و ضوابط اختصاصي 2 نتخاب بنددر صورت ا(مبني بر دانشجوي نمونه كشوري بودن در دوره كارشناسي ارشد 
در صورت انتخاب (باتاييد مراجع ذي ربط  دانشجويي يا آزمون سراسري يگواهي مربوط به رتبه اولي المپيادهاي علمي تصوير-17

)شرايط و ضوابط اختصاصي 3 بند
)ايط و ضوابط اختصاصيشر 4در صورت انتخاب بند ( دوره كارشناسي و كارشناسي ارشددو در  يتصوير گواهي رتبه اول-18
شرايط و ضوابط  5 در صورت انتخاب بند( گواهي مربوط به دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آموزيتصوير-19

)اختصاصي
در ( )رازي و فارابي جوان خوارزمي، از قبيل خوارزمي،(تصوير گواهي رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي معتبر علمي -20

)شرايط و ضوابط اختصاصي 6 بند صورت انتخاب
) در صورت دارا بودن گواهي ( "و"تصوير گواهي زبان خارجي عمومي مورد تاييد دانشگاه مطابق با جدول بند -21
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درصورتي كه متقاضي در فرم درخواست اعالم كـرده باشـد حـائز شـرايط     ( گواهي مربوط به متقاضيان شاهد و ايثارگرتصوير-22
 )نشگاه مي باشدمورد تاييد داايثارگري 

 : شامل موارد زير مي باشدشرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه 
شهدا، مفقودين، اسرا، آزادگان و جانبـازان  «، آزادگان، فرزندان عزيز % 25جانبازان انقالب اسالمي داراي جانبازي حداقل 

 مور ايثارگرانو همسران آنان با ارائه اصل گواهي مربوط از بنياد شهيد و ا» به باال% 50
 حق عليهحداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد  31/6/67لغايت  31/6/59اوطلباني كه از تاريخ د

قابـل دريافـت از    باطل حضور داشته اند با ارائه اصل گواهي مربوط از سپاه پاسداران انقالب اسالمي به تاريخ سال جـاري، 
جبهه يا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهميه ايثارگران قابل دريافت از اداره كل امـور   نواحي نگهداري پرونده سابقه

 جهادگران وزارت جهاد كشاورزي
الزم است به صورت الكترونيكي نسبت به (ريال مي باشد 000/400 مبلغ كههزينه ثبت نام و بررسي مدارك پرداخت  – 22

 ). دام شودجامع مذكور اق سامانهپرداخت آن از طريق 
 
 و اعالم نتايج  مصاحبه علمي -د

 سـامانه از طريـق  پس از اتمام مهلـت ثبـت نـام     متعاقبا و راه يافتگان به مصاحبه علمي نتيجه بررسي اوليه درخواست متقاضيان
عيت خود مطلـع  اعالم خواهد شد و متقاضيان با توجه به شناسه كاربري و ارائه رمز عبور مي توانند از وضدانشگاه آموزشي جامع 
 )17/3/92(پس از اتمام مهلت ثبت نـام   متعاقبانيز رشته هاي مختلف براساس جدول زمانبندي مصاحبه علمي.شوند

  .اعالم خواهد شد  http://www.modares.ac.ir/eduوبگاه دانشگاه صفحه آموزشي در 
پس از انتشار اسامي پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتـري تخصصـي   يدگان علمي برگزنتايج نهايي پذيرش 

لـذا از متقاضـيان محتـرم    . اعالم خواهـد شـد   يسامانه جامع دانشگاهتوسط سازمان سنجش آموزش كشور، از طريق 
 .خودداري نماينددر اين خصوص مراجعه حضوري يا تماس تلفني اكيدا از  درخواست مي شود

 
ات مهمنك - ه
.باشندنمي  ثبت نام و ادامه تحصيلبا مدارك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به  انمتقاضي -1  
دانشگاه ها ) نيمسال چهارم(دانش آموختگان و دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد تاكيد مي شود صرفا  -2

كشور كه از طريق  آزمون سراسري سازمان سنجش   و موسسه هاي آموزش عالي دولتي روزانه و شبانه تمام وقت
و دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور، ويژه  آموزش كشور پذيرفته شده باشند مجاز به ثبت نام مي باشند

مه حضوري ، ، پرديس هاي دانشگاهي و دوره هاي بين الملل، ني...)آزاد اسالمي و (دانشگاه فرهنگيان، غيرانتفاعي   فرهنگيان،
 .در دوره هاي دكتري تخصصي اين دانشگاه از اين طريق نيستندحائز شرايط پذيرش ) دوره ترمي(مجازي و علمي كاربردي 

سوابق آموزشي و پژوهشي  ،ريز نمرات مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشداصل بايد راه يافته به مصاحبه علمي  نايمتقاض -2
هاي  مستندات مربوط به دورهكتابها، هاي علمي و مجالت،  مقاالت ارائه شده در همايشنسخه ي كامل نامه،  شامل پايان(

ستاد از ا آنهايكي از  كهرا  محرمانهعلمي نامه  و دو توصيه حاوي تصاوير آنها CDبه همراه ) ...و  سوابق تدريس و آموزشي
 .دندر روز مصاحبه ارائه نماي را باشد راهنماي متقاضي

نام بايد توجه داشته باشند كه از  هاي گروه پزشكي متقاضي پذيرش، قبل از اقدام به ثبت الن و دانشجويان رشتهالتحصي فارغ -3
لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وضعيت خود را مشخص كنند و از نظر وزارت مذكور منعي 

 .ين صورت مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد بودبراي ثبت نام و ادامه تحصيل نداشته باشند، در غير ا
شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه مقررات  پذيرفته -4

 .آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود
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مدارك الزم مبني بر ) شروع به تحصيل(نام  هاي دولتي هستند بايد براي ثبت در استخدام دستگاهكه شدگاني  پذيرفته -5
 .موافقت با تحصيل تمام وقت يا ماموريت تحصيلي را ارائه نمايند

 وبگاهتوانيد به  هاي علمي و تحقيقاتي ايشان مي براي آشنايي بيشتر با استادان اين دانشگاه و اطالع از فعاليت -6
تازه هاي آموزشي به لينك خبر منتشره در تاريخ زير شاخه معاونت آموزشي، تحت عنوان دانشگاه،  فارسي

و  گروه آموزشيشدگان با توافق استاد راهنما،  پذيرفته) رساله دكتري(در هر حال زمينه تحقيقاتي  .مراجعه نماييد 4/2/1392
 .دانشگاه تعيين خواهد شد

داراي هر يك از شرايط ورود به دوره  ضيمتقاچنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه  -7
شود و مطابق مقررات با وي رفتار  دكتري مذكور در اين اطالعيه نبوده است بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري مي

 .خواهد شد
پرونده آنان  دارائه درخواست هاي متعدهستند و درصورت  تحصيلي در يك رشته ارائه درخواستفقط مجاز به  متقاضيان -8

 .بررسي نخواهد شد
به مصاحبه علمي  داوطلبيطريق آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي رشته هاي اعالم شده، از از در هر يك چنانچه  -9

 از طريق برگزيدگان علمي نيز در  دپذيرفته نشوبه تعداد الزم داوطلب و يا پس از برگزاري مصاحبه علمي  دراه نياب
 .نظر پذيرش دانشجو انجام نمي شود رشته هاي مورد

در صورت دانشگاه با پذيرش از شرايط اصلي پذيرش است و كسب حدنصاب الزم براي پذيرش و موافقت گروه آموزشي و-10
نهايي و پذيرش قطعي متقاضيان منوط به تاييد  باشد دانشگاه ملزم به تكميل ظرفيت رشته نمي عدم كسب حد نصاب الزم،

 .موزش كشور مي باشدسازمان سنجش آ
 .به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختي قابل استرداد نيست -11 

پذيرفته شدگان در مهلت مقرري كه توسط دانشگاه مشخص و اعالم خواهد شد ملزم به مراجعه حضوري و ارائه اصل سوابق  -12
 اه مي باشندتحصيلي خود به مديريت همكاريهاي آموزشي و آزمون دانشگ

اعالم  http://www.modares.ac.ir/eduدانشگاه وبگاه صفحه آموزشيصورت تمديد مهلت ثبت نام مراتب از طريق در  -13
 .خواهد شد

 10-12از ساعت  17/3/92 يتلغا 23/2/92مي توانند از تاريخ  براي كسب اطالعات بيشترمتقاضيان محترم در صورت نياز *
  .بگيرندتماس  82883061صرفا با شماره تلفن 
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 1 هاي عمومي مورد تاييد دانشگاه جدول زبان -و

مي  13 مطابق با(  23/02/1390از  مون زبان صرفازآتاريخ  و مدارك قبولي زبان خارجي مورد تاييد دانشگاه به شرح زير است
 .قابل قبول و معتبر مي باشد) 2013سپتامبر  22مطابق با ( 10/6/1392تا حداكثر ) ميالدي 2011

 
2سقف امتياز نوع آزمون نمره قابل قبول آزاد در دانشگاه تربيت مدرس به تفكيك رشته هاي تحصيلي حداقل ميانگين   

)با توجه به جدول رشته ها( ساير رشته ها آموزش زبان فرانسه آموزش زبان انگليسي  

تربيت مدرس انگليسي دانشگاه  100 ___ 65 50 

 UTEPT 100___ 75 60انگليسي دانشگاه تهران 

MCHE 100___ 60 50 
MHLE100 ___ 60 50 

TOLIMO677___ 510 500 
TOEFL(PBT)677570 510 500 
TOEFL(CBT)300230 175 173 
TOEFL(IBT)12088 65 61 

IELTS(academic)97 6 6 
 350 75 ___ 100ربيت مدرسفرانسه دانشگاه ت

 350 75 ___100فرانسه دانشگاه تهران
 

هاي معتبر خارجي مورد تاييد  هاي كارشناسي يا كارشناسي ارشد از دانشگاه در صورتي كه هر داوطلب در دوره-1
حداقل به  فارغ التحصيل شده باشد يا) كه زبان رسمي آموزشي آنان انگليسي يا فرانسه باشد(هاي متبوع  وزارتخانه

با ارئه مدرك معتبر از دانشگاه مربوط از ارائه گواهي  ،سال در دانشگاه هاي مذكور تحصيل كرده باشد 2مدت 
باشد مشروط به اينكه گروه تخصصي پذيرنده داوطلب كفايت زبان خارجي فرد  هاي زبان عمومي فوق معاف مي آزمون

 .ه مربوط تأييد كندرا با زبان مورد نياز براي ادامه تحصيل وي در گرو
 

% 80براي پذيرفته شدگاني كه داراي شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه هستند و مربيان دانشگاه ها حدنصاب قبولي -2
 .مندرج در جدول فوق مي باشدحدنصاب قبولي 

 
 .پذيرش قطعي مدارك زبان فرانسه در ساير رشته ها مشروط به موافقت گروه آموزشي مربوط است -3
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 دانشكده علوم انساني

رشتهرديف
 مديريت بازاريابي ورزشي –مديريت ورزشي 1
 مديريت اوقات فراغت –مديريت ورزشي 2
 ايمونولوژي –فيزيولوژي ورزشي 3
 عصبي عضالني –فيزيولوژي ورزشي 4
تكنولوژي آموزشي5
جغرافيا و برنامه ريزي روستائي6
المللروابط بين 7
زبان وادبيات عرب8
زبان و ادبيات فارسي9
آموزش زبان انگليسي10
آموزش زبان فرانسه11
پيش از تاريخ -باستان شناسي 12
دوران اسالمي -باستان شناسي 13
دوران تاريخي -باستان شناسي 14
جغرافيا و برنامه ريزي شهري15
ياجنوب غرب در آس – جغرافياي سياسي16
ژئومورفولوژي -جغرافياي طبيعي 17
زبانشناسي همگاني18
علوم قرآن وحديث19
حقوق زن در اسالم -مطالعات زنان 20
تعليم وتربيت اسالمي -برنامه ريزي درسي 21
حقوق كيفري و جرم شناسي22
روانشناسي23
اسالميايران تاريخ  -تاريخ 24
تاريخ اسالم -تاريخ 25
حقوق خصوصي26
انديشه هاي سياسي -علوم سياسي 27
مسائل ايران -علوم سياسي 28
منطق -فلسفه 29
حكمت متعاليه -فلسفه و كالم اسالمي 30
جامعه شناسي سياسي -جامعه شناسي 31
 آموزش زبان روسي 32
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 دانشكده مديريت و اقتصاد

رشتهرديف
اقتصادسالمت -اقتصاد 1
حسابداري2
كسب و كار هوشمند -مديريت فناوري اطالعات 3
مديريت سياستگذاري بخش عمومي -مديريت 4
مديريت سيستم ها -مديريت 5
بازاريابي بين المللي -مديريت 6
اقتصاد پولي -علوم اقتصادي 7

 دانشكده علوم پزشكي

رشتهرديف
ويروس شناسي پزشكي1
اشتآموزش بهد2
انگل شناسي پزشكي3
ايمني شناسي پزشكي4
مهندسي بهداشت حرفه اي5
بيوشيمي باليني6
علوم تشريحي7
فيزيك پزشكي8
فيزيوتراپي9
قارچ شناسي پزشكي10
مهندسي بهداشت محيط11
باكتري شناسي پزشكي12
پرستاري13
هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون14
زيستيآمار 15
ژنتيك پزشكي16
فيزيولوژي17
زيست فناوري پزشكي18
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 دانشكده كشاورزي

رشته رديف
علوم طيور1
تكنولوژي مواد غذايي2
اصالح نباتات3
 ويروس شناسي و بيماريهاي ويروسي گياهي -بيماري شناسي گياهي 4
قارچي گياهيقارچ شناسي و بيماريهاي  -بيماري شناسي گياهي 5
حشره شناسي كشاورزي6
فيزيك وحفاظت خاك -خاك شناسي 7
)فيزيولوژي واصالح ( سبزيكاري  -علوم باغباني 8
)فيزيولوژي و اصالح ( گياهان زينتي  -علوم باغباني 9
مكانيك ماشينهاي كشاورزي10
سازه هاي آبي11
زراعت12
كشاورزيترويج  -ترويج و آموزش كشاورزي 13
اقتصادمنابع طبيعي -اقتصاد كشاورزي 14
 مهندسي منابع آب15
 گرايش پروكاريوتهاي بيماري زاي گياهي –بيماري شناسي گياهي  16
 گرايش نماتولوژي گياهي –بيماري شناسي گياهي  17

 
 دانشكده منابع طبيعي

رشتهرديف
جنگل شناسي و اكولوژي جنگل -علوم جنگل 1
اجتماعي جنگل -مسائل اقتصادي  -علوم جنگل 2
مهندسي جنگل -علوم جنگل 3
آلودگي محيط زيست -محيط زيست 4
عمل آوري فرآورده هاي شيالتي -شيالت 5
تكثيروپرورش -شيالت 6
فرآورده هاي چندسازه چوب7
علوم ومهندسي آبخيزداري8
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 علوم پايهدانشكده 
 

رشتهرديف
اتمي مولكولي -يزيك ف1
حالت جامد -فيزيك 2
ذرات بنيادي -فيزيك 3
زمين شناسي، پترولوژي4
زمين شناسي ، زمين شناسي اقتصادي5
زمين شناسي ، زمين شناسي مهندسي6
شيمي آلي -شيمي 7
شيمي معدني -شيمي 8
شيمي تجزيه -شيمي 9
شيمي فيزيك -شيمي 10

 
م زيستيعلودانشكده   

رشتهرديف
زيست شناسي ، ژنتيك مولكولي1
زيست شناسي، فيزيولوژي گياهي2
بيو فيزيك3
بيو شيمي4
)نانو بيو تكنولوژي(ريز زيست فناوري5
زيست شناسي ، سيستماتيك گياهي6

 
 علوم رياضيكده شدان

رشتهرديف
رياضي كاربردي1
رياضي محض2
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 ني و مهندسيف دانشكده

رشتهرديف
)زمينه ديناميك جامدات(طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك 1
)زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات(طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك 2
آئروديناميك -مهندسي هوا فضا 3
ديناميك پرواز و كنترل -مهندسي هوا فضا 4
ي هوافضاييطراحي سازه ها -مهندسي هوا فضا 5
جلوبرندگي -مهندسي هوا فضا 6
مهندسي صنايع7
ساخت و توليد -مهندسي مكانيك 8
تبديل انرژي -مهندسي مكانيك 9
مهندسي متالوژي و مواد10
خوردگي وپوشش و مهندسي سطح -مهندسي متالوژي و مواد 11
سراميك -مهندسي متالوژي و مواد 12
وري مواد معدنيفرآ -مهندسي معدن 13
مكانيك سنگ -مهندسي معدن 14
استخراج معدن -مهندسي معدن 15
نانو مواد -فناوري نانو 16
نانو الكترونيك -فناوري نانو 17

 مهندسي برق و كامپيوتردانشكده 

رشتهرديف
سيستم هاي نرم افزاري -مهندسي كامپيوتر 1
قدرت -مهندسي برق 2
كنترل -رق مهندسي ب3
مهندسي پزشكي4
)گرايش مدار وسيستمهاي الكترونيك (الكترونيك  -مهندسي برق 5
)گرايش نور ونيمه هادي(الكترونيك  -مهندسي برق 6
)گرايش ميدان وامواج(مخابرات  -مهندسي برق 7
)گرايش سيستم(مخابرات  -مهندسي برق 8
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 دانشكده مهندسي شيمي

 رشتهرديف
پديده هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي -مهندسي شيمي 1
بيوتكنو لوژي -مهندسي شيمي 2
طراحي ، شبيه سازي وكنترل فرآيندها -مهندسي شيمي 3
ترموديناميك ، سينتيك وطراحي راكتورهاي شيميائي -مهندسي شيمي 4
مهندسي پليمر5

 
 مهندسي عمران و محيط زيستدانشكده 

رشتهديفر
برنامه ريزي حمل و نقل -مهندسي عمران 1
راه و ترابري -مهندسي عمران 2
سازه -مهندسي عمران 3
مهندسي زلزله -مهندسي عمران 4

 
 دانشكده هنر و معماري

رشتهرديف
معماري1
پژوهش هنر2
نظريه هاي شهرسازي -شهرسازي 3
مديريت پروژه و ساخت4

 
:دورود به سامانه جامع دانشگاهي به نشاني زير مراجعه فرماييبراي 

http://golestan.modares.ac.ir

         

           


