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  گروه علوم انسانيهاي تحصيلي  رشته  1صفحه   1393اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون دكتري سال 

  علوم انسانيآزمايشي هاي تحصيلي گروه  كدرشته محل
  )2(علوم جغرافيايي  -2102

 كدمحل  دوره تحصيلي
  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1130  پيام نور
    2  ريزي شهري جغرافيا و برنامه  تهران

  )3(علوم جغرافيايي  -2103 
    1  جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   5501  روزانه

    1  جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   5502  نوبت دوم
  )5(علوم جغرافيايي  -2105 

گرايش آب و هواشناسي  يآب وهواشناس  تهران -دانشگاه خوارزمي   1195  روزانه
  تهرانمحل تحصيل   1  سينوپتيك

  مجموعه علوم اقتصادي - 2106 
    1  الملل علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين  دانشگاه تبريز  1233  روزانه
    1  اقتصاديعلوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه   كرمانشاه -دانشگاه رازي   1239  روزانه
    1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش عمومي  دانشگاه سمنان  1242  روزانه
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1277  پيام نور

    1  علوم اقتصادي  تهران
  دانشگاهپرديس خودگردان   1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش عمومي  دانشگاه سمنان  1286 خودگردان پرديس
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه اقتصادي  دانشگاه سمنان  1287 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  علوم اقتصادي  دانشگاه يزد  5503 خودگردان پرديِس

  )1(مجموعه علوم تاريخي  -2107 
    2  تاريخ گرايش تاريخ اسالم  واحد قشم - دانشگاه پيام نور استان هرمزگان  1305  پيام نور

  )2(مجموعه علوم تاريخي  -2108 
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1334  پيام نور

    2  تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از اسالم  تهران

  )1(مجموعه علوم اجتماعي  -2110 
  محل تحصيل تهران  4  سياستگذاري فرهنگي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5504  روزانه

  محل تحصيل تهران  2  سياستگذاري فرهنگي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5505  نوبت دوم
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1369  پيام نور

  تهران
هاي  جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي گروه

    1  اجتماعي
  پرديس خودگردان دانشگاهـ  محل تحصيل تهران  4  سياستگذاري فرهنگي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5506 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاهـ  محل تحصيل كرج  4  سياستگذاري فرهنگي  تهران -دانشگاه خوارزمي   5507 خودگردان پرديِس

  حقوق جزا و جرم شناسي -2114 
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  حقوق جزا و جرم شناسي  بابلسر -  دانشگاه مازندران  5508 خودگردان پرديِس

  الملل عمومي حقوق بين -2115 
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1409  پيام نور

    2  الملل عمومي حقوق بين  تهران

  حقوق خصوصي -2116 
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1431  پيام نور

    2  حقوق خصوصي  تهران
  پرديس خودگردان دانشگاه  5  حقوق خصوصي  بابلسر - دانشگاه مازندران   5509 خودگردان پرديِس

  مجموعه علوم سياسي -2117 
  گرايش جامعه شناسي سياسي  2  علوم سياسي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   1461  روزانه

  مجموعه مديريت - 2118 
 يليتكم التيمركز تحص -پيام نور استان تهران دانشگاه   1606  پيام نور

    2  مديريت بازرگاني  تهران

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1607  پيام نور
  گرايش رفتار سازماني  2  مديريت دولتي  تهران

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1608  پيام نور
  گرايش مديريت منابع انساني  2  دولتيمديريت   تهران

  علم اطالعات و دانش شناسي -2120 
    2  علم اطالعات و دانش شناسي  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   1671  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه  3  علم اطالعات و دانش شناسي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1674 خودگردان پرديِس
  )1(مجموعه علوم تربيتي  -2122 

  فقط زن  4  فلسفه تعليم و تربيت  تهران -) خواهران ژهيو) (س(دانشگاه الزهرا  5510  روزانه
  شرايط در انتهاي دفترچه  5  فلسفه تعليم و تربيت  تهران - دانشگاه شاهد   5511  روزانه
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1720  پيام نور

  گرايش تعليم و تربيت اسالمي  1  فلسفه تعليم و تربيت  تهران

  )2(مجموعه علوم تربيتي  -2123 
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1746  پيام نور

  آموزش ازراه دور يزيبرنامه ر  1  برنامه ريزي درسي  تهران

  )4(مجموعه علوم تربيتي  -2125 
    1  روانشناسي تربيتي  دانشگاه سمنان  5512  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  3  روانشناسي تربيتي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   1788 خودگردان پرديِس
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  گروه علوم انسانيهاي تحصيلي  رشته  2صفحه   1393اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون دكتري سال 

  )6(مجموعه علوم تربيتي  -2127 
 كدمحل  دوره تحصيلي

  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل
    2  آموزش عالي گرايش مديريت آموزش عالي  دانشگاه اصفهان  5513  روزانه
آموزش عالي گرايش برنامه ريزي درسي در   دانشگاه اصفهان  5514  روزانه

    3  آموزش عالي
    1  آموزش عالي گرايش مديريت آموزش عالي  دانشگاه اصفهان  5515  نوبت دوم
برنامه ريزي درسي در آموزش عالي گرايش   دانشگاه اصفهان  5516  نوبت دوم

    1  آموزش عالي

  مجموعه روانشناسي -2133 
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1853  پيام نور

    2  روانشناسي عمومي  تهران
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  روانشناسي عمومي  دانشگاه سمنان  1857 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  روانشناسي عمومي  اهواز -شهيد چمران دانشگاه   1858 خودگردان پرديِس

  محيط زيست -2135 
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1890  پيام نور

  ستيز طيآموزش مح  1  محيط زيست گرايش برنامه ريزي  تهران

  )1(مجموعه الهيات  - 2138 
    3  علوم قرآن و حديث  مركز آران و بيدگل -استان اصفهان دانشگاه پيام نور   1926  پيام نور
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1927  پيام نور

    2  علوم و معارف نهج البالغه  تهران

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1928  پيام نور
    2  علوم قرآن و حديث  تهران

  پژوهش محور -تهران محل تحصيل   1  علوم قرآن و حديث  پژوهشكده نهج البالغه  1930  غيرانتفاعي
  تهرانمحل تحصيل   2  علوم قرآن و حديث  دانشكده غير انتفاعي اصول الدين  1933  غيرانتفاعي
  قممحل تحصيل   1  علوم و معارف نهج البالغه  قم -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث   1934  غيرانتفاعي

  پرديس خودگردان دانشگاه  7  علوم قرآن و حديث  دانشگاه قم  5517 خودگردان پرديِس
  )2(مجموعه الهيات  -2139 

    1  فقه و مباني حقوق اسالمي شيالهيات گرا  دانشگاه سمنان  1945  روزانه
    2  فقه و مباني حقوق اسالمي شيالهيات گرا  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   5518  روزانه

    1  فقه و مباني حقوق اسالمي شيالهيات گرا  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   5519  نوبت دوم
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1957  پيام نور

    2  فقه و مباني حقوق اسالمي شيالهيات گرا  تهران
  پرديس خودگردان دانشگاه  8  فقه و مباني حقوق اسالمي شيالهيات گرا  دانشگاه قم  5520 خودگردان پرديِس

  )3(مجموعه الهيات  - 2140 
  عرفان و تصوف  2  تصوف و عرفان اسالمي  دانشگاه سمنان  1966  نوبت دوم
  گرايش الهيات مسيحي  1  مطالعات تطبيقي اديان  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   1967  غيرانتفاعي
    2  مطالعات تطبيقي مذاهب اسالمي  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   1968  غيرانتفاعي
    1  تصوف و عرفان اسالمي  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   1969  غيرانتفاعي

  مجموعه كالم - 2143 
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1989  پيام نور

  نيفلسفه د شيگرا  2  كالم  تهران

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   1990  پيام نور
    2  فلسفه و كالم اسالمي  تهران

    3  مذاهب كالمي  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   1991  غيرانتفاعي
    2  شيعه شناسي  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   1992  غيرانتفاعي
  تهرانمحل تحصيل   1  كالم اماميه  قم -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث   1994  غيرانتفاعي
  قممحل تحصيل   1  كالم اماميه  قم -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث   1995  غيرانتفاعي

  مطالعات زنان -2150 
  مطالعات زنان با گرايش مطالعات تطبيقي زن در اديان  1  حقوق زن در اسالم  قم - دانشگاه غير انتفاعي اديان و مذاهب   2027  غيرانتفاعي

  مجموعه مدرسي معارف اسالمي -2151 
مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن و متون   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2035  روزانه

  دفترچه يدرانتها طيشرا  2  اسالمي

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   5521  پيام نور
  تهران

مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري 
    5  اسالم

    5  مدرسي معارف اسالمي گرايش اخالق اسالمي  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   5522  پيام نور
مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ تمدن   مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   5523  پيام نور

    5  اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش قرآن و متون   مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   5524  پيام نور
  عنوان صحيح رشته تفسير قرآن و متون اسالمي  5  اسالمي

  )1(مجموعه تربيت بدني  -2152 
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2072  پيام نور

  تهران
مديريت تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش 

    2  ورزشي

تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت   آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال   2073  غيرانتفاعي
    2  ورزشي

  )2(مجموعه تربيت بدني  -2153 
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي عصبي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2089  روزانه

    2  عضالني

  )4(مجموعه تربيت بدني  - 2155 
  پرديس خودگردان دانشگاه - يحركت يريادگي شيگرا  2  رفتار حركتي  دانشگاه اروميه  2152 خودگردان پرديِس
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  پايهگروه علوم هاي تحصيلي  رشته  3صفحه   1393اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون دكتري سال 

  پايهعلوم آزمايشي هاي تحصيلي گروه  كدرشته محل
  )7(زمين شناسي  -2208

 كدمحل  دوره تحصيلي
  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل

  پرديس خودگردان دانشگاه  2  پترولوژي - زمين شناسي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2211 خودگردان پرديِس
  )8(زمين شناسي  -2209 

  پرديس خودگردان دانشگاه  3  اقتصادي - زمين شناسي   دانشگاه اروميه  2222 خودگردان پرديِس
  )1(مجموعه شيمي  - 2211 

    1  شيمي فيزيك - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2245  روزانه
    1  شيمي فيزيك - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2258  روزانه

    1  شيمي فيزيك - شيمي   دانشگاه سمنان  2271  نوبت دوم
    1  شيمي فيزيك - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2272  نوبت دوم
    2  شيمي فيزيك - شيمي   مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   2278  پيام نور
    2  شيمي فيزيك - شيمي   مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2279  پيام نور
    2  شيمي فيزيك - شيمي   مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد   2280  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه  1  شيمي فيزيك - شيمي   سمناندانشگاه   2282 خودگردان پرديِس
  )2(مجموعه شيمي  -2212 

    1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه دامغان  2304  روزانه
    1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه سمنان  2308  روزانه
    1  شيمي آلي - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2309  روزانه
    2  شيمي آلي - شيمي   رشت -گيالن دانشگاه   2323  روزانه

    1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه تبريز  2333  نوبت دوم
    1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه سمنان  2337  نوبت دوم
    1  شيمي آلي - شيمي   رشت -دانشگاه گيالن   2343  نوبت دوم
    3  شيمي آلي - شيمي   مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   2345  پيام نور
    3  شيمي آلي - شيمي   مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر   2346  پيام نور
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2347  پيام نور

    2  شيمي آلي - شيمي   تهران
    3  شيمي آلي - شيمي   مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2348  پيام نور
    2  شيمي آلي - شيمي   مركز زنجان -دانشگاه پيام نور استان زنجان   2349  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه  1  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه اروميه  2350 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  شيمي آلي - شيمي   دانشگاه سمنان  2353 خودگردان پرديِس

  )3(مجموعه شيمي  -2213 
    2  شيمي تجزيه - شيمي   دانشگاه دامغان  2377  روزانه
    3  شيمي تجزيه - شيمي   كرمانشاه -دانشگاه رازي   2378  روزانه
    2  شيمي تجزيه - شيمي   مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2423  پيام نور
    2  شيمي تجزيه - شيمي   شيرازمركز  -دانشگاه پيام نور استان فارس   2424  پيام نور
    3  شيمي تجزيه - شيمي   مركز كرمان -دانشگاه پيام نور استان كرمان   2425  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه  2  شيمي تجزيه - شيمي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2432 خودگردان پرديِس
  )4(مجموعه شيمي  - 2214 

    1  شيمي معدني - شيمي   زاهدان -بلوچستان دانشگاه سيستان و   2448  روزانه
    1  شيمي معدني - شيمي   كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   2450  روزانه
    1  شيمي معدني - شيمي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   2451  روزانه
    2  شيمي معدني - شيمي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   2459  روزانه

    1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه تبريز  2469  نوبت دوم
    1  شيمي معدني - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2473  نوبت دوم
    2  شيمي معدني - شيمي   مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2480  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه  1  شيمي معدني - شيمي   دانشگاه سمنان  2483 خودگردان پرديِس
  )5(مجموعه شيمي  -2215 

    1  كاربردي - شيمي   دانشگاه سمنان  2495  روزانه
    1  كاربردي - شيمي   زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   2496  روزانه

    1  كاربردي - شيمي   دانشگاه سمنان  2502  نوبت دوم
  )1(زيست شناسي  -2220 

  شرايط درانتهاي دفترچه  2  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   تهران - دانشگاه شاهد   2520  روزانه
    1  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2523  روزانه
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2528  پيام نور

    1  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   تهران
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  فيزيولوژي گياهي - شناسي  زيست  دانشگاه اروميه  2529 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  فيزيولوژي گياهي - زيست شناسي   خرم آباد - دانشگاه لرستان   2532 خودگردان پرديِس

  بيوشيمي -2227 
    3  بيوشيمي  مركز اصفهان -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   2582  پيام نور
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2583  پيام نور

    2  بيوشيمي  تهران

  )5(زيست شناسي  -2228 
    3  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   اهواز -دانشگاه شهيد چمران   2590  روزانه
 پژوهش محور/تهرانمحل تحصيل /دفترچه يدرانتها طيشرا  1  ژنتيك مولكولي - زيست شناسي   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  2591  روزانه

  )6(زيست شناسي  -2229 
  پژوهش محور  2  ميكروبيولوژي - زيست شناسي   سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  2602  روزانه

  



  .... اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري)D.Ph ( 1393سال  .... 

  پايهگروه علوم هاي تحصيلي  رشته  4صفحه   1393اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون دكتري سال 

  بيوفيزيك -2230 
 كدمحل  دوره تحصيلي

  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل
  پژوهش محور  1  بيوفيزيك  تهران يجهاد دانشگاه -  يكاربرد هيپژوهشكده علوم پا  2606  روزانه

  آمار -2232 
    1  آمار  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   2628  روزانه
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2637  پيام نور

    1  آمار  تهران

  )1(مجموعه رياضي  -2233 
    1  رياضي گرايش آناليز  كرمانشاه -دانشگاه رازي   2678  روزانه
    1  رياضي گرايش آناليز  خرم آباد - دانشگاه لرستان   2746  روزانه

    1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه سمنان  2786  نوبت دوم
    1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه سمنان  2788  نوبت دوم
  كيهندسه در علوم ربات يكاربردها نهيزم  1  )توپولوژي(گرايش هندسه رياضي   دانشگاه سمنان  2789  نوبت دوم
  در زمينه آناليز تابعي كاربردي  1  رياضي گرايش آناليز  بابلسر - دانشگاه مازندران   5385  نوبت دوم
    2  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه يزد  2805  نوبت دوم
    2  رياضي گرايش آناليز  مركز تبريز -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   2807  پيام نور
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2808  پيام نور

  رياضي زمينه ابرجبرها و جبرهاي مرتب شده  1  رياضي گرايش جبر  تهران

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2809  پيام نور
  جبر زمينه جابجايي و همولوژي شيگرا ياضير  1  رياضي گرايش جبر  تهران

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2810  پيام نور
    1  رياضي گرايش آناليز  تهران

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2811  پيام نور
    1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   تهران

  زيآنال - محض  ياضير  2  رياضي گرايش آناليز  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   2812  پيام نور
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  رياضي گرايش جبر  دانشگاه سمنان  2817 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  رياضي گرايش آناليز  دانشگاه سمنان  2818 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   دانشگاه سمنان  2819 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  )توپولوژي(رياضي گرايش هندسه   بابلسر - دانشگاه مازندران   2831 خودگردان پرديِس

  )2(مجموعه رياضي  - 2234 
  زمينه آناليز عددي  1  كاربردي رياضي گرايش  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   2882  روزانه

  يعدد زيآنال نهيزم  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه سمنان  2910  نوبت دوم
  در زمينه تحقيق در عمليات  1  رياضي گرايش كاربردي  بابلسر - دانشگاه مازندران   5388  نوبت دوم
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   2919  پيام نور

  زمينه تحقيق در عمليات يكاربرد شيگرا ياضير  2  رياضي گرايش كاربردي  تهران
    2  رياضي گرايش كاربردي  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   2920  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه - يعدد زيآنال نهيزم  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه سمنان  2921 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه - اتيدر عمل قيتحق نهيزم  1  رياضي گرايش كاربردي  دانشگاه سمنان  2922 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  رياضي گرايش كاربردي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   2925 خودگردان پرديِس
 - محل تحصيل پرديس دانشگاه -زمينه تحقيق در عمليات  2  گرايش كاربرديرياضي   بابلسر - دانشگاه مازندران   2928 خودگردان پرديِس

  پرديس خودگردان دانشگاه
  مجموعه فيزيك -2238 

  زمينه گرانش  2  فيزيك  دانشگاه سمنان  2997  روزانه
  گرايش حالت جامد  3  فيزيك  دانشگاه سمنان  2998  روزانه
  بنياديگرايش ذرات   1  فيزيك  دانشگاه سمنان  2999  روزانه
  گرايش فيزيك نجومي  1  فيزيك  دانشگاه سمنان  3000  روزانه

  زمينه گرانش  1  فيزيك  دانشگاه سمنان  3095  نوبت دوم
  حالت جامد شيگرا  2  فيزيك  دانشگاه سمنان  3096  نوبت دوم
  ياديذرات بن شيگرا  1  فيزيك  دانشگاه سمنان  3097  نوبت دوم
  فيزيك نجومي شيگرا  1  فيزيك  دانشگاه سمنان  3098  نوبت دوم
  گرايش اتمي و مولكولي در زمينه پالسما  1  فيزيك  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   3103  نوبت دوم
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   3118  پيام نور

  شيبدون گرا كيزيف  2  فيزيك  تهران

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   3117  پيام نور
  اي گرايش هسته كيزيف  2  فيزيك  تهران

  اي گرايش فيزيك هسته كيزيف  2  فيزيك  مركز مشهد -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   3119  پيام نور
  گرايش فيزيك نظري كيزيف  3  فيزيك  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   3120  پيام نور

  پرديس خودگردان دانشگاه - گرايش ذرات بنيادي   2  فيزيك  دانشگاه سمنان  3125 خودگردان پرديِس
اتمي مولكولي ،  نظري، فيزيك گرايشهاي حالت جامد،  6  فيزيك  رشت -دانشگاه گيالن   3128 خودگردان پرديِس

  پرديس خودگردان دانشگاه -اي  هسته
  فوتونيك -2239 

    1  فوتونيك  دانشگاه تبريز  3141  نوبت دوم
  مجموعه علوم شناختي - 2248 

    2  سازي شناختي گرايش مدل يعلوم شناخت  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   3190  روزانه
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  فني و مهندسيگروه هاي تحصيلي  رشته  5صفحه   1393اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون دكتري سال 

  آزمايشي فني و مهندسيهاي تحصيلي گروه  كدرشته محل
  )1(مجموعه مهندسي برق  -2301

 كدمحل  دوره تحصيلي
  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل

    2  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه سمنان  3210  روزانه
    1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  اهواز - دانشگاه شهيد چمران  3217  روزانه
    1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه صنعتي شيراز  3228  روزانه

    1  مهندسي برق گرايش الكترونيك  دانشگاه سمنان  3243  نوبت دوم
  )2(مجموعه مهندسي برق  -2302 

    1  )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه سمنان  3258  روزانه
    1  )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه يزد  3273  روزانه

    1  )ميدان(مخابرات  گرايش برق مهندسي  دانشگاه سمنان  3277  نوبت دوم
  )3(مجموعه مهندسي برق  -2303 

 -  ياطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاه يپژوهشكده فناور  3283  روزانه
  پژوهش محور  2  )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران

    1  )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3290  روزانه
    1  )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3296  روزانه
    1  )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه صنعتي شيراز  3300  روزانه
    3  )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه يزد  3304  روزانه

    1  )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3309  نوبت دوم
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  دانشگاه اروميه  3313 خودگردان پرديس
  پرديس خودگردان دانشگاه - برق  يمهندس  1  )سيستم(مخابرات گرايش برق مهندسي  صنعتي بابلدانشگاه   3315 خودگردان پرديِس

  )4(مجموعه مهندسي برق  -2304 
    1  مهندسي برق گرايش قدرت  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3326  روزانه
    1  مهندسي برق گرايش قدرت  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3330  روزانه
    1  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3342  روزانه
 پژوهش محور/تهران محل تحصيل/دفترچه يدرانتها طيشرا  1  مهندسي برق گرايش قدرت  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3348  روزانه
  قدرت يستمهايس نهيزم  1  مهندسي برق گرايش قدرت  رشت -دانشگاه گيالن   3354  روزانه

    1  مهندسي برق گرايش قدرت  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3369  دومنوبت 
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  مهندسي برق گرايش قدرت  خرم آباد - دانشگاه لرستان   3378 خودگردان پرديِس

  )5(مجموعه مهندسي برق  - 2305 
    1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5525  روزانه

    1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه سمنان  3412  نوبت دوم
    1  مهندسي برق گرايش كنترل  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5526  نوبت دوم

  )1(مجموعه مهندسي عمران  -2307 
با فرهنگيان رسمي يا  در شرايط برابر اولويت پذيرش  1  مهندسي عمران گرايش سازه  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   3453  نوبت دوم

  پيماني وزارت آموزش و پرورش
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  مهندسي عمران گرايش سازه  دانشگاه سمنان  3464 خودگردان پرديِس

  )2(مجموعه مهندسي عمران  -2308 
    2  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3483  روزانه

    1  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه سمنان  3489  نوبت دوم
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  زلزله مهندسي گرايش عمران مهندسي  دانشگاه سمنان  3492 خودگردان پرديِس

  )3(مجموعه مهندسي عمران  -2309 
    1  مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك  كرمانشاه -دانشگاه رازي   3501  روزانه

  )4(مجموعه مهندسي عمران  -2310 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و   دانشگاه اروميه  3529  روزانه

    1  هاي هيدروليكي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و   كرمانشاه -دانشگاه رازي   3533  روزانه
  هيدروليك  1  هاي هيدروليكي سازه

عمران گرايش مهندسي آب و مهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   5527  روزانه
  دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست   2  هاي هيدروليكي سازه

مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و   دانشگاه سمنان  3548  نوبت دوم
    1  هاي هيدروليكي سازه

  )5(مجموعه مهندسي عمران  - 2311 
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   3566  پيام نور

    1  مهندسي عمران گرايش راه و ترابري  تهران

  )7(مجموعه مهندسي عمران  -2313 
مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت   دانشگاه سمنان  3591  نوبت دوم

    1  منابع آب

  )1(مجموعه مهندسي مكانيك  -2321 
  پژوهش محور  1  گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك   تهران - يجهاد دانشگاه يپژوهشكده توسعه تكنولوژ  5528  روزانه
    3  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد  دانشگاه اروميه  5529  روزانه
    1  توليد و  ساخت  گرايش  مكانيك  مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3630  روزانه

    1  توليد و  ساخت  گرايش  مكانيك  مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3640  نوبت دوم
  )2(مجموعه مهندسي مكانيك  -2322 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي   تهران - يجهاد دانشگاه يپژوهشكده توسعه تكنولوژ  5530  روزانه
  پژوهش محور  1  گرايش مكانيك جامدات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي   دانشگاه سمنان  3681  نوبت دوم
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه مكانيك   1  گرايش مكانيك جامدات

  جامدات
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  )2(مجموعه مهندسي مكانيك  -2322  ادامه
 كدمحل  دوره تحصيلي

  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي   دانشگاه سمنان  3689 خودگردان پرديِس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه مكانيك   2  گرايش مكانيك جامدات

  پرديس خودگردان دانشگاه -جامدات 
  )3(مجموعه مهندسي مكانيك  -2323 

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي   دانشگاه سمنان  3701  روزانه
كاربردي زمينه ديناميك، مهندسي مكانيك گرايش طراحي   1  گرايش ديناميك، كنترل و ارتعاشات

  كنترل و ارتعاشات
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي   دانشگاه سمنان  3717  نوبت دوم

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه ديناميك،   1  گرايش ديناميك، كنترل و ارتعاشات
  كنترل و ارتعاشات

مكانيك گرايش طراحي كاربردي مهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3720  نوبت دوم
    1  گرايش ديناميك، كنترل و ارتعاشات

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي   دانشگاه سمنان  3722 خودگردان پرديِس
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي زمينه ديناميك   1  گرايش ديناميك، كنترل و ارتعاشات

  دانشگاهپرديس خودگردان  -كنترل و ارتعاشات  ،
  )4(مجموعه مهندسي مكانيك  - 2324 

    1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه تبريز  3729  روزانه
    1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه سمنان  3736  روزانه
    1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3737  روزانه
    2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3744  روزانه
  پژوهشكده انرژي  1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3745  روزانه
    1  مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي  دانشگاه صنعتي شيراز  5531  روزانه

    1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  سمناندانشگاه   3762  نوبت دوم
    1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان   3763  نوبت دوم
    1  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3766  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  3  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه اروميه  3771 خودگردان پرديس
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  انرژي تبديل گرايش مكانيك مهندسي  دانشگاه سمنان  3774 خودگردان پرديِس

  مهندسي دريا -2330 
    3  مهندسي دريا  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3787  روزانه

  )1(مهندسي هوا ـ فضا  -2331 
 پژوهش محور/تهران محل تحصيل/دفترچه يدرانتها طيشرا  1  هوافضاگرايش آئروديناميك مهندسي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3799  روزانه

  )2(مهندسي هوا ـ فضا  -2332 
جلوبرندگي زمينه   مهندسي هوا فضا گرايش  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3813  روزانه

 پژوهش محور/تهران محل تحصيل/دفترچه يدرانتها طيشرا  1  پيشرانش

مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي زمينه   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5532  روزانه
واحد  --جلوبرندگي  -عنوان مصوب مهندسي هوافضا   2  پيشرانش

  اصفهان
مهندسي هوا فضا گرايش جلو برندگي زمينه   دانشگاه صنعتي مالك اشتر  5533  نوبت دوم

واحد  --جلوبرندگي  -عنوان مصوب مهندسي هوافضا   2  پيشرانش
  اصفهان

  )3(مهندسي هوا ـ فضا  -2333 
 -شاهين شهر  -اصفهان  -دفترچه  يدرانتها طيشرا  1  هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3823  روزانه

  پژوهش محور
 پژوهش محور/تهران محل تحصيل/دفترچه يدرانتها طيشرا  1  هوائي هاي سازه هوافضاگرايش مهندسي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  3824  روزانه

  )1(مهندسي معدن  -2335 
    1  مهندسي معدن گرايش اكتشاف  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3843  روزانه

  )2(مهندسي معدن  -2336 
    1  استخراج مهندسي معدن گرايش  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   3857  روزانه

  )3(مهندسي معدن  -2337 
    1  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3872  روزانه

    1  مهندسي معدن گرايش فرآوري مواد معدني  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3877  نوبت دوم
  )4(مهندسي معدن  -2338 

    1  معدن گرايش مكانيك سنگ مهندسي  كرمان - باهنر دانشگاه شهيد   3880  روزانه
  )1(مجموعه مهندسي پليمر  -2339 

  نانوتكنولوژي  1  مهندسي پليمر گرايش صنايع پليمر  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3901  نوبت دوم
  )1(مهندسي پزشكي  -2347 

زمينه درمدرك فارغ  -مهندسي برق زمينه بيوالكتريك   1  گرايش بيوالكتريكمهندسي پزشكي   تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   3927  روزانه
  دانشكده برق -التحصيالن درج نخواهدشد 

    1  مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  دانشگاه سمنان  3930  نوبت دوم
  )3(مهندسي پزشكي  -2349 

    2  گرايش بيومتريالمهندسي پزشكي   دشت كرج نيمشك - پژوهشگاه مواد و انرژي   3936  روزانه
    1  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  دانشگاه سمنان  3938  روزانه
 با همكاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان   3  مهندسي پزشكي گرايش بيومتريال  دانشگاه صنعتي اصفهان  5534  روزانه

  مجموعه مهندسي صنايع - 2350 
  پژوهش محور  1  مهندسي صنايع  تهران - يجهاد دانشگاه يتكنولوژپژوهشكده توسعه   5535  روزانه
    5  مهندسي صنايع  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   3950  روزانه
محل اجراي دوره  -عنوان مصوب مهندسي آينده پژوهي   1  مهندسي صنايع  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   5536  روزانه

  دانشكده مديريت ، علم و فناوري
    2  مهندسي صنايع  دانشگاه فردوسي مشهد  5537  روزانه

محل اجراي دوره  -عنوان مصوب مهندسي آينده پژوهي   1  مهندسي صنايع  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   5538  نوبت دوم
  دانشكده مديريت ، علم و فناوري

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   3966  پيام نور
    1  مهندسي صنايع  تهران
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  )2(مهندسي كامپيوتر  -2355 
 كدمحل  دوره تحصيلي

  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل

هاي  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم  كرمانشاه -دانشگاه رازي   4003  روزانه
    2  كامپيوتري

  مهندسي مواد و متالورژي -2359 
    1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه شيراز  4054  روزانه
    2  مهندسي مواد و متالورژي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4056  روزانه
  عنوان مصوب مهندسي مواد  3  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي بابل  5539  روزانه
بورسيه موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند ـ بنياد   1  مهندسي مواد و متالورژي  تبريز -سهند دانشگاه صنعتي   5413  روزانه

  مستضعفان
محل  –دفترچه  يدرانتها طيشرا - كيسرام شيگرا  1  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  4065  روزانه

  پژوهش محور -تهران تحصيل 
  پژوهش محور -پژوهشكده موادپيشرفته وانرژيهاي نو   2  مهندسي مواد و متالورژي  علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش هاي   4071  روزانه

پرديس خودگردان  -  كيها به جز سرام شيگرا هيكل  2  مهندسي مواد و متالورژي  دانشگاه سمنان  4083 خودگردان پرديِس
  دانشگاه

  )1(مهندسي شيمي  -2360 
  گرايش طراحي فرآيند  1  مهندسي شيمي  كرمانشاه -دانشگاه رازي   4102  روزانه
  پتروشيمي -واحد ماهشهر  3  مهندسي شيمي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   5540  روزانه

    4  مهندسي شيمي  دانشگاه اراك  5541  نوبت دوم
    2  مهندسي شيمي  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4128  نوبت دوم
  پتروشيمي -واحد ماهشهر  3  مهندسي شيمي  تهران -اميركبير دانشگاه صنعتي   5542  نوبت دوم

پرديس خودگردان  - يجداساز يندهايفرآ شيگرا  1  مهندسي شيمي  دانشگاه سمنان  4138 خودگردان پرديِس
  دانشگاه

  )2(مهندسي شيمي  - 2361 
    1  مهندسي پليمر  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   5418  نوبت دوم

  )1(اي  مهندسي هسته -2365 
    3  مهندسي هسته اي گرايش كاربرد پرتوها  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5544  روزانه

  )2(اي  مهندسي هسته - 2366 
    3  مهندسي هسته اي گرايش چرخه سوخت  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5545  روزانه

  )3(اي  مهندسي هسته -2367 
    3  هسته اي گرايش پرتوپزشكيمهندسي   تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   5546  روزانه

  )1(مهندسي نساجي  -2370 
    1  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي  دانشگاه يزد  4194  روزانه

    2  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي  دانشگاه يزد  4197  نوبت دوم
  )2(مهندسي نساجي  -2371 

نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم مهندسي   تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   4199  روزانه
    1  الياف

 ITمهندسي فناوري اطالعات  -2372 

 -  ياطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاه يپژوهشكده فناور  4204  روزانه
  پژوهش محور  IT  1مهندسي فناوري اطالعات   تهران
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  آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعيهاي تحصيلي گروه  كدرشته محل
  مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم - 2404

 كدمحل  دوره تحصيلي
  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي   سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران  5547  روزانه
  پژوهش محور -فاقد خوابگاه   1  هاي كشاورزي ماشين

هاي  مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي  دانشگاه تبريز  4258  نوبت دوم
    1  تجديد پذير

  مكانيزاسيون كشاورزي -2405 
مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مهندسي پس از   تبريزدانشگاه   4277  نوبت دوم

    1  برداشت

  )1(مجموعه علوم و صنايع غذايي  - 2412 
علوم و صنايع غذايي گرايش تكنولوژي مواد   دانشگاه شيراز  4334  روزانه

    1  غذايي

  )3(مجموعه علوم و صنايع غذايي  -2414 
    1  گرايش شيمي مواد غذاييعلوم و صنايع غذايي   دانشگاه تبريز  4361  نوبت دوم

  اقتصاد كشاورزي -2416 
    2  زيست  اقتصاد منابع طبيعي و محيط  دانشگاه زابل  5548  روزانه

    1  زيست  اقتصاد منابع طبيعي و محيط  دانشگاه زابل  5549  نوبت دوم
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   4390  پيام نور

    1  كشاورزي سياست و توسعه  تهران

  )1(مجموعه چوب شناسي و صنايع چوب -2418 
چوب شناسي و صنايع چوب گرايش   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4399  نوبت دوم

    1  هاي چند سازه چوب فرآورده

  )2(مجموعه علوم دامي  -2425 
    1  علوم دامي گرايش تغذيه دام  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4452  روزانه
    2  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه زابل  4457  روزانه
    2  علوم دامي گرايش تغذيه دام  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4467  روزانه

  پرديس خودگردان دانشگاه  2  علوم دامي گرايش تغذيه دام  دانشگاه زابل  4478 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  2  علوم دامي گرايش تغذيه دام  آبادخرم  - دانشگاه لرستان   4481 خودگردان پرديِس

  )3(مجموعه علوم دامي  - 2426 
    2  علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام  سنندج -دانشگاه كردستان   5550  روزانه

  )1(مجموعه علوم و مهندسي آب  -2427 
  خودگردان دانشگاهپرديس   2  آبياري و زهكشي  دانشگاه اروميه  4516 خودگردان پرديِس

  )2(مجموعه علوم و مهندسي آب  - 2428 
  پرديس خودگردان دانشگاه  3  سازه هاي آبي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4542 خودگردان پرديِس

  )3(مجموعه علوم و مهندسي آب  -2429 
    1  مهندسي منابع آب  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   4544  روزانه

  )1(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  - 2431 
    1  )بيومتري(اصالح نباتات   كرمانشاه -دانشگاه رازي   4567  روزانه
    1  )ژنتيك مولكولي(اصالح نباتات   كرمانشاه -دانشگاه رازي   4568  روزانه

  )2(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  - 2432 

  1  )فيزيولوژي گياهان زراعي(زراعت   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4613  روزانه
 يكشاورز يفناور ستيوز كيپژوهشكده ژنت ليمحل تحص
 ژهيو طيجهت شرا. دانشگاه  ياصل تيدر سا. طبرستان

 -. دفترچه انتخاب رشته مراجعه شود حاتيبه توض ليتحص
  پژوهش محور

  پرديس خودگردان دانشگاه  1  )گياهان زراعيفيزيولوژي (زراعت   خرم آباد - دانشگاه لرستان   4636 خودگردان پرديِس
  مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي -2435 

  1  بيوتكنولوژي كشاورزي  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  4654  روزانه
 يكشاورز يفناور ستيوز كيپژوهشكده ژنت ليمحل تحص
 ژهيو طيجهت شرا. دانشگاه  ياصل تيدر سا. طبرستان 

 -. دفترچه انتخاب رشته مراجعه شود حاتيبه توض ليتحص
  پژوهش محور

  پرديس خودگردان دانشگاه  1  بيوتكنولوژي كشاورزي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4665 خودگردان پرديِس
  )4(مجموعه زراعت ـ اصالح نباتات  -2436 

  يزراع اهانيگ ياكولوژزراعت گرايش   1  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه تبريز  4684  نوبت دوم
  زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي  1  )اگرواكولوژي(بوم شناسي زراعي   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4688  نوبت دوم

  شناسي كشاورزي حشره -2439 
شناسي كشاورزي گرايش بيوسيستماتيك  حشره  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4730  روزانه

    1  كنه ها

شناسي كشاورزي گرايش بيوسيستماتيك  حشره  دانشگاه اروميه  4747 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  حشرات

  شناسي گياهي  بيماري - 2440 
    2  شناسي گياهي شناسي و بيماري قارچ  رشت -دانشگاه گيالن   5551  روزانه

    1  نماتولوژي گياهي  دانشگاه تبريز  4781  نوبت دوم
    1  زاي گياهي هاي بيماري پريوكاريوت  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5552  دومنوبت 

  



  .... اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري)D.Ph ( 1393سال  .... 

  طبيعي ومنابع گروه كشاورزي تحصيلي هاي رشته  9صفحه   1393اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون دكتري سال 

   )1(مجموعه علوم جنگل  -2441 
 كدمحل  دوره تحصيلي

  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل
    1  داري جنگل  ساري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي  5553  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  4  داري جنگل  خرم آباد - دانشگاه لرستان   4806 خودگردان پرديِس
  )3(مجموعه علوم جنگل  -2442 

    1  مهندسي جنگل  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5554  نوبت دوم
  )2(مجموعه علوم جنگل  -2443 

    1  جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم   5555  نوبت دوم
  )1(مجموعه شيالت  -2444 

    1  شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري  5556  نوبت دوم
  )1(داري و آبخيزداري و بيابان زدايي  مجموعه مرتع -2448 

    1  علوم مرتع  كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم   5557  نوبت دوم
    1  علوم مرتع  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  4851  نوبت دوم

  )3(داري و آبخيزداري و بيابان زدايي  مجموعه مرتع -2450 
    2  آبخيزداري  دانشگاه يزد  4873  روزانه

  علوم و مهندسي آبخيزداري  2  آبخيزداري  گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   4876  نوبت دوم

  



  .... اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون ورودي دوره دكتري)D.Ph ( 1393سال  .... 

 وزبان مپزشكي،داهاي هنر گروه تحصيلي هاي رشته  10صفحه   1393اطالعيه تكميل ظرفيت آزمون دكتري سال 

  آزمايشي هنرهاي تحصيلي گروه  كدرشته محل
  معماري -2502

 كدمحل  دوره تحصيلي
  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل

  پژوهش محور  4  معماري  تهران - نظر  يوشهرساز يهنر معمار يمركز پژوهش  5558  غير انتفاعي
  شهرسازي - 2503 

  عنوان مصوب شهرسازي اسالمي  3  شهرسازي  دانشگاه هنر اصفهان  5559  روزانه
  عنوان مصوب شهرسازي اسالمي   1  شهرسازي  دانشگاه هنر اصفهان  5560  نوبت دوم
  پژوهش محور  4  شهرسازي  تهران - نظر  يوشهرساز يهنر معمار يمركز پژوهش  4912  غير انتفاعي

  پژوهش هنر -2504 
  محورپژوهش   4  پژوهش هنر  تهران - نظر  يوشهرساز يهنر معمار يمركز پژوهش  5561  غير انتفاعي

  
  

  پزشكيدامآزمايشي هاي تحصيلي گروه  كدرشته محل
  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري - 2702

 كدمحل  دوره تحصيلي
  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل

  يمثل در دامپزشك ديتول يها يفناور  1  هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري  دانشگاه شيراز  4987  روزانه
  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري -2704 

  بهداشت خوراك دام  1  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  دانشگاه شيراز  4998  روزانه
  بهداشت مواد غذايي -2711 

  بهداشت خوراك دام  1  بهداشت مواد غذايي  دانشگاه شيراز  5030  روزانه
  )بيوتكنولوژي(زيست فناوري  -2719 

    1  )بيوتكنولوژي(زيست فناوري   دانشگاه شيراز  5045  روزانه

  
  

  آزمايشي زبانهاي تحصيلي گروه  كدرشته محل
  زبان و ادبيات فارسي -2801

 كدمحل  دوره تحصيلي
  توضيحات  ظرفيت  عنوان گرايش  نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل تحصيل

    2  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه شيراز  5453  روزانه
    3  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه اراك  5562  نوبت دوم
    1  فارسي زبان و ادبيات  دانشگاه سمنان  5131  نوبت دوم
    2  زبان و ادبيات فارسي  تهران جنوب -دانشگاه پيام نور استان تهران   5142  پيام نور
 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   5143  پيام نور

    2  زبان و ادبيات فارسي  تهران
  خودگردان دانشگاهپرديس   1  زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه سمنان  5153 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  زبان و ادبيات فارسي  خرم آباد - دانشگاه لرستان   5157 خودگردان پرديِس

  زبان و ادبيات عرب -2802 
    1  زبان و ادبيات عرب  دانشگاه سمنان  5184  نوبت دوم

  پرديس خودگردان دانشگاه  1  زبان و ادبيات عرب  خرم آباد - دانشگاه لرستان   5193 خودگردان پرديِس
  آموزش زبان انگليسي -2807 

 يليتكم التيمركز تحص -دانشگاه پيام نور استان تهران   5229  پيام نور
    1  آموزش زبان انگليسي  تهران

    2  آموزش زبان انگليسي  اصفهان - دانشگاه غير انتفاعي شيخ بهايي   5230  غيرانتفاعي
  پرديس خودگردان دانشگاه  4  آموزش زبان انگليسي  اروميهدانشگاه   5231 خودگردان پرديِس
  پرديس خودگردان دانشگاه  1  آموزش زبان انگليسي  اهواز -دانشگاه شهيد چمران   5236 خودگردان پرديِس

  مجموعه زبان شناسي -2810 
    1  زبان شناسي همگاني  دانشگاه شيراز  5259  روزانه
 يليتكم التيمركز تحص -تهران دانشگاه پيام نور استان   5265  پيام نور

    1  زبان شناسي همگاني  تهران


