
  باسمه تعالي

و همچنين  كشور در رابطه با تمديد مدت زمان انتخاب رشته  آموزش  سنجش  سازمان  اطالعيه
  هاي جديد در برخي اصالحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته و رشته محل

 1394نيمه متمركز سال  (Ph.D) تخصصي آزمون ورودي دكتري
آن   اطـالع  بـه    وسـيله  بـدين  1394سال ) Ph.D(ون ورودي دوره دكتري تخصصي نتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمپيرو ا   

مجاز به انتخـاب رشـته    1394  سال) Ph.D(تخصصي  دوره دكتري  دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي
خصـوص برخـي از    صـالحات اعـالم شـده در   هـاي جديـد تحصـيلي و همچنـين ا     رساند با توجه به اعالم رشته محل اند، مي گرديده
هـاي   محـل   الذكر و به منظور مساعدت براي درج كدرشـته  هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون فوق رشته

بي هـاي انتخـا   نسبت به ثبت اولويت 6/2/94شنبه مورخ يكروز پايان تا انتخابي مقرر گرديد به داوطلبان ذيربط اجازه داده شود 
 .خود اقدام نمايند

هاي  و همچنين كدرشته محلمربوط لذا متقاضيان الزم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته     
منحصـراً از طريـق    6/2/94شنبه مورخ يكحداكثر تا پايان روز هاي مورد نظر  محل  نسبت به ثبت كدرشته ،اطالعيهاين تحصيلي و 
انـد، در صـورت تمايـل بـا      ضمناً داوطلباني كه قبالً فرم انتخاب رشته خود را تكميل نموده. ترنتي اين سازمان اقدام نمايندسايت اين

 .الذكر اقدام نمايند هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق توانند نسبت به ويرايش رشته اطالعيه، مياين توجه به مندرجات 

  :اصالحات كلي دفترچه) الف
بر اساس اعالم رسمي دفتر شوراي گسترش آمـوزش   :هاي فضانوردي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امانهپژوهشكده س - 1

هـاي فضـانوردي وابسـته بـه وزارت علـوم،       عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، عنوان پژوهشگاه فضايي ايران به پژوهشكده سـامانه 
 .گردد تحقيقات و فناوري اصالح مي

و  100از  50و در دوره روزانـه، نمـره مصـاحبه     94حدنصاب پذيرش نهايي جهت دانشجويان در مقطع دكتري سال  :تهران گاهدانش - 2
 .باشد ، تعيين كننده پذيرش نهايي داوطلبان مي100از  40الملل، اقماري، خودگردان و نوبت دوم  هاي بين پرديس

وجوه پرداختي كليه داوطلباني (دفترچه راهنما  90مندرج در صفحه  گاه،نشاز قسمت توضيحات اين دا 3بند توضيحات  :گاه زابلدانش - 3
در صـورت انصـراف، جابجـايي و     .باشند شوند و مستلزم پرداخت هزينه مي اين دانشگاه پذيرفته مي) شبانه( هاي نوبت دوم كه در دوره

 .حذف شده است) تكميل ظرفيت به هيچ وجه مسترد نخواهد شد

در صورتي كه مدت زمـان  (دفترچه راهنما  90مندرج در صفحه  گاه،از قسمت توضيحات اين دانش 3بند ضيحات تو :گاه شاهروددانش -4
 هسـ (ريـال   000/000/35به ازاي هـر نيمسـال مـازاد مبلـغ     ، انجامدبيال به طول سنيم 8بيش از  94-95 ورودي تحصيل دانشجويان

 .حذف شده است) ه خواهد شدديگر به شهريه تحصيلي اضاف) و پانصد هزار تومان ميليون
 .حذف شده استدفترچه راهنما  91مندرج در صفحه  گاه،اين دانش شرايط و ضوابطاز قسمت  10بند توضيحات  :دانشگاه شيراز -5
دفترچـه راهنمـا    88منـدرج در صـفحه    ،اين دانشكدهشرايط و ضوابط از قسمت  3بند توضيحات  :الدين دانشكده غيرانتفاعي اصول - 6

) شجو در طول دوره به هر دليل از ادامه تحصيل در دانشكده انصراف نمايد، موظف است شهريه ثابت دوره را پرداخت كندچنانچه دان(
 .حذف شده است

دفترچـه راهنمـا    92مندرج در صـفحه   ،هگااز قسمت توضيحات اين دانش 6بند توضيحات  :ـ قم) ع(گاه غيرانتفاعي باقرالعلومدانش - 7
هاي تحصيل براساس مصوبه هيأت امنـاي   دليل قادر به ادامه تحصيل نباشد موظف به پرداخت دو برابر هزينهچنانچه دانشجويي به هر (

  .حذف شده است) باشد دانشگاه و مطابق مقررات وزارت علوم مي
  :هاي مندرج در سايت اينترنتي سازمان مربوط به جدول شهريهاصالحات ) ب

 000/531/4مبلغ  ،اين دانشگاه رياضي و آمار و علوم انسانيدر گروه آموزشي  ساله نظريهر واحد رمتغير شهريه  :گاه پيام نوردانش - 1
 .باشد ريال مي

 ،هاي نوبت دوم و پـرديس خـودگردان ايـن دانشـگاه     در دوره هر واحد رساله نظريمتغير شهريه  :گاه صنعتي اميركبير ـ تهران دانش - 2
 .باشد ريال مي 000/000/7مبلغ 

  :هاي مندرج در دفترچه اصالحات رشته محل) ج
رشته كدامتحاني گروه

 عنوان رشته امتحانيامتحاني
 كدرشته
 محل

 مورد و يا موارد اصالحي نام دانشگاه يا مؤسسه تحصيلي دوره

پرديس خودگردان  –دانشگاه تهران پرديس خودگردان1006 جغرافياي سياسي 2101 علوم انساني
 البرز كرج

 اسي بدون گرايش پذيرش با عنوان جغرافياي سي

پرديس خودگردان  -دانشگاه تهران پرديس خودگردان1049جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 2103 علوم انساني
 كيش

پذيرش با عنوان جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 
 بدون گرايش

 پرديس خودگردان -دانشگاه تهران پرديس خودگردان1077 ژئومورفولوژي 2104 علوم انساني
 كيش

 پذيرش با عنوان ژئومورفولوژي بدون گرايش
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رشته كدامتحاني گروه
 عنوان رشته امتحانيامتحاني

 كدرشته
 محل

 مورد و يا موارد اصالحي نام دانشگاه يا مؤسسه تحصيلي دوره

 پذيرش با عنوان علوم اقتصادي گرايش مالي تهران -پژوهشكده پولي و بانكي روزانه1153 علوم اقتصادي 2106علوم انساني

 پرديس1191 علوم اقتصادي 2106 علوم انساني
پر ديس خودگردان  –دانشگاه تهران 

 البرز كرج
 لوم اقتصادي  بدون گرايش پذيرش با عنوان ع

پرديس خودگردان  -دانشگاه تهران پرديس خودگردان1193 علوم اقتصادي 2106 علوم انساني
 كيش

 پذيرش با عنوان علوم اقتصادي بدون گرايش

 نفر 7نفر به  5افزايش ظرفيت از دانشگاه شيرازروزانه1250 علوم اجتماعي 2110علوم انساني

 پرديس1271 علوم اجتماعي 2110 علوم انساني
پر ديس خودگردان  –دانشگاه تهران 

 البرز كرج
 پذيرش با عنوان جامعه شناسي  بدون گرايش 

 نفر 5نفر به  4افزايش ظرفيت از دانشگاه شيرازپرديس خودگردان1272 علوم اجتماعي 2110علوم انساني
 نفر 6نفر به  2افزايش ظرفيت از ه تهراندانشگاروزانه1361مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني
 نفر 6نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1368مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني
 نفر 6نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1373مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني
 نفر 6نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1377ياسيمجموعه علوم س 2117علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1385مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1387مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني

 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1388مجموعه علوم سياسي 2117سانيعلوم ان
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1389مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني
 نفر 3نفر به  2ز افزايش ظرفيت ادانشگاه تهراننوبت دوم1397مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهراننوبت دوم1400مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهراننوبت دوم1402مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهراننوبت دوم1404مجموعه علوم سياسي 2117علوم انساني
 مديريت منابع انساني  –پذيرش با عنوان مديريت  پر ديس فارابي قم –دانشگاه تهران روزانه1444 مديريت 2118علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1452 مديريت 2118علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  پر ديس فارابي قم –دانشگاه تهران روزانه1453 مديريت 2118علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  پر ديس فارابي قم –دانشگاه تهران روزانه1460 مديريت 2118علوم انساني
 نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1467 مديريت 2118علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  پر ديس فارابي قم –دانشگاه تهران روزانه1468 مديريت 2118علوم انساني
 نفر 4نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1478 مديريت 2118علوم انساني
 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از  س فارابي قمپر دي –دانشگاه تهران روزانه1479 مديريت 2118علوم انساني
 مديريت منابع انساني  –پذيرش با عنوان مديريت  پر ديس فارابي قم –دانشگاه تهران نوبت دوم1513 مديريت 2118علوم انساني
 نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1632 فلسفه 2121علوم انساني
 نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  پرديس فارابي قم –دانشگاه تهران روزانه1633 فلسفه 2121علوم انساني
 نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از  پرديس فارابي قم –دانشگاه تهران نوبت دوم1647 فلسفه 2121علوم انساني
 نفر 7به نفر  5افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1846 كار آفريني 2136علوم انساني

 2139 علوم انساني
فقه و مباني حقوق  -الهيات 
 نفر 6نفر به  4افزايش ظرفيت از  تهران -دانشگاه شهيد مطهري  روزانه1903 اسالمي

 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه1972 مالي 2149علوم انساني
 نفر 2نفر به  1افزايش ظرفيت از  هراندانشگاه تنوبت دوم1973 مالي 2149علوم انساني
 پذيرش با عنوان مديريت ورزشي  بدون گرايش  پر ديس فارابي قم –دانشگاه تهران روزانه2009مديريت ورزشي -تربيت بدني  2152علوم انساني
 پذيرش با عنوان مديريت ورزشي  بدون گرايش  مپر ديس فارابي ق –دانشگاه تهران نوبت دوم2023مديريت ورزشي -تربيت بدني  2152علوم انساني

پرديس خودگردان  -دانشگاه تهران پرديس خودگردان2032مديريت ورزشي -تربيت بدني  2152 علوم انساني
 كيش

 پذيرش با عنوان مديريت ورزشي بدون گرايش

 پرديس2034مديريت ورزشي -تربيت بدني  2152 علوم انساني
يس خودگردان پر د –دانشگاه تهران 

 البرز كرج
 پذيرش با عنوان مديريت ورزشي  بدون گرايش 

 2154 علوم انساني
آسيب شناسي  -تربيت بدني 

 نفر 2نفر به  1افزايش ظرفيت از   دانشگاه تهران نوبت دوم2092 ورزشي

 نفر 3نفر به  2افزايش ظرفيت از دانشگاه تهرانروزانه2102رفتار حركتي -تربيت بدني  2155علوم انساني

 روزانه2463 تكويني -علوم جانوري  2225 علوم پايه
پژوهشگاه علوم سلولي و ناباروري 

 تهران -رويان جهاد دانشگاهي 

پذيرش در دانشـگاه غيرانتفـاعي علـم و فرهنـگ      -1
تهران، به صورت مشترك با پژوهشگاه علوم سلولي 
  .و ناباروري رويان جهاددانشگاهي تهران خواهد بود

با توجه به تغيير دوره از غيرانتفاعي به روزانـه، از   -2
  .پذيرفته شدگان شهريه دريافت نخواهد شد

تمامي داوطلبـان مجـاز شـده در رشـته امتحـاني       -3
اعم از اينكه دوره روزانـه و يـا غيرروزانـه    ( 2225

هـاي روزانـه    توانند كدرشته محـل  مي) مجاز بودند
اب رشـته خـود   اين رشته امتحاني را در فـرم انتخـ  

  .  درج نمايند
پژوهشگاه علوم سلولي و "عنوان موسسه اصلي به  -4

اصـالح   "تهران  ـناباروري رويان جهاد دانشگاهي  
  .نفر 8نفر به  5افزايش ظرفيت از  . مي گردد

شــرايط و ضــوابط در انتهــاي دفترچــه راهنمــاي   -5
  .انتخاب رشته درج گرديده است

 ها زمينه نظريه گروه --- نفر  1نفر به  3ظرفيت از  )س(دانشگاه الزهرا روزانه2555 رياضي محض 2233علوم پايه

 دانشگاه تربيت مدرس روزانه2559 رياضي محض 2233 علوم پايه
هاي  كليه زمينه -پذيرش با عنوان رياضي محض 
 تخصصي رشته رياضي محض

هاي  كليه زمينه -پذيرش با عنوان رياضي محض  سدانشگاه تربيت مدر نوبت دوم2649 رياضي محض 2233 علوم پايه
 تخصصي رشته رياضي محض

 نفر 5نفر به  4افزايش ظرفيت از  تبريز - دانشگاه صنعتي سهند روزانه3069الكترونيك -مهندسي برق  2301فني و مهندسي
 نفر 2نفر به  1افزايش ظرفيت از  دانشگاه فردوسي مشهدروزانه3655روديناميكآئ -مهندسي هوافضا  2331فني و مهندسي
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رشته كدامتحاني گروه
 عنوان رشته امتحانيامتحاني

 كدرشته
 محل

 مورد و يا موارد اصالحي نام دانشگاه يا مؤسسه تحصيلي دوره

تغيير عنوان مؤسسه از پژوهشگاه فضايي ايران به  هاي فضانوردي پژوهشكده سامانهروزانه3656روديناميكآئ -مهندسي هوافضا  2331فني و مهندسي
وابسته به وزارت  هاي فضانوردي پژوهشكده سامانه

 علوم، تحقيقات و فناوري
 هاي فضانوردي پژوهشكده سامانهروزانه3667جلوبرندگي -ي هوافضا مهندس 2332فني و مهندسي
 هاي فضانوردي پژوهشكده سامانهروزانه3677سازه -مهندسي هوافضا  2333فني و مهندسي
 نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از  دانشگاه فردوسي مشهدنوبت دوم3801 مهندسي صنايع 2350فني و مهندسي
 نفر 3نفر به  1افزايش ظرفيت از  دانشگاه محقق اردبيليروزانه4080مهندسي مكانيك بيوسيستم 2404كشاورزي

 2412 كشاورزي
 -علوم و صنايع غذايي 
 روزانه4159 تكنولوژي مواد غذايي

پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 
 منابع طبيعي كرج

 پذيرش با عنوان گرايش فنّاوري تبديل مواد غذايي

 2412 كشاورزي
 -علوم و صنايع غذايي 
 نوبت دوم4166 تكنولوژي مواد غذايي

پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 
 منابع طبيعي كرج

 پذيرش با عنوان گرايش فنّاوري تبديل مواد غذايي

 2413 كشاورزي
 -علوم و صنايع غذايي 

 روزانه4173 ميكروبيولوژي مواد غذايي
پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 

 ع طبيعي كرجمناب
 پذيرش با عنوان گرايش بيوتكنولوژي غذايي

 2413 كشاورزي
 -علوم و صنايع غذايي 

 نوبت دوم4179 ميكروبيولوژي مواد غذايي
پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 

 منابع طبيعي كرج
 پذيرش با عنوان گرايش بيوتكنولوژي غذايي

 2414 كشاورزي
شيمي  -علوم و صنايع غذايي 

 روزانه4185 اييمواد غذ
پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 

 منابع طبيعي كرج
 پذيرش با عنوان گرايش علوم مواد غذايي

 2414 كشاورزي
شيمي  -علوم و صنايع غذايي 

 نوبت دوم4190 مواد غذايي
پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 

 منابع طبيعي كرج
 پذيرش با عنوان گرايش علوم مواد غذايي

 2415 كشاورزي
مواد و  -علوم و صنايع غذايي 
 روزانه4194 طراحي صنايع غذايي

پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 
 منابع طبيعي كرج

 پذيرش با عنوان گرايش مهندسي صنايع غذايي

 2415 كشاورزي
مواد و  -علوم و صنايع غذايي 
 نوبت دوم4198 طراحي صنايع غذايي

پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 
 بع طبيعي كرجمنا

 پذيرش با عنوان گرايش مهندسي صنايع غذايي

 روزانه4301 تغذيه دام 2425 كشاورزي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع 

 مالثاني اهواز –طبيعي رامين 
 نفر 7نفر به  5افزايش ظرفيت از 

 روزانه4403 اصالح نباتات 2431 كشاورزي
پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 

 ي كرجمنابع طبيع
عنوان صحيح زمينه ژنتيك مولكولي و مهندسي 

 ژنتيك

 نوبت دوم4423 اصالح نباتات 2431 كشاورزي
پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 

 منابع طبيعي كرج
عنوان صحيح زمينه  ژنتيك مولكولي و مهندسي 

 ژنتيك
 نفر 3نفر به  1يش ظرفيت از افزا خرم آباد –دانشگاه لرستان پرديس خودگردان4480 زراعت 2432كشاورزي
 پذيرش با عنوان ترويج كشاورزي دانشگاه تربيت مدرسروزانه4505ترويج و آموزش كشاورزي 2437كشاورزي
 پذيرش با عنوان ترويج كشاورزي دانشگاه تربيت مدرسنوبت دوم4514ترويج و آموزش كشاورزي 2437كشاورزي

 روزانه4557 بيماري شناسي گياهي 2440 كشاورزي
پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 

 منابع طبيعي كرج
پذيرش با عنوان نماتود شناسي و بيماري هاي 

 نماتولوژي گياهان

 نوبت دوم4585 بيماري شناسي گياهي 2440 كشاورزي
پرديس كشاورزي  -دانشگاه تهران 

 منابع طبيعي كرج
پذيرش با عنوان نماتود شناسي و بيماري هاي 

 ي گياهاننماتولوژ
  

  :راهنماي انتخاب رشته هاي حذف شده از دفترچه رشته محل) د
كد رشته   امتحاني گروه  رديف

  امتحاني
كدرشته   نام رشته امتحاني

  گرايش/ عنوان رشته   عنوان دانشگاه  دوره  محل
فلسفه  -اسالمي و معارف الهيات عنوان با پذيرش  دانشگاه زنجان  روزانه  1634 فلسفه  2121  علوم انساني  1

  و كالم اسالمي
  رياضي محض گرايش آناليز  )س(دانشگاه الزهرا   روزانه  2595رياضي محض  2233  علوم پايه  2
پذيرش با عنوان زراعت زمينه فيريولوژي گياهان   دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  روزانه  4410 اصالح نباتات  2431  كشاورزي  3

  زراعي
 هاي مامايي و بيماري  2702  دامپزشكي  4

 توليد مثل دام
  هاي توليد مثل دام مامايي و بيماري  دانشگاه شيراز  روزانه  4791

  

  :راهنماي انتخاب رشته هاي مندرج در دفترچه هاي جديد عالوه بر رشته محل محل  رشته)  ه
  انساني علومگروه 

 مديريت ورزشي ـتربيت بدني  - 2152

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   ام دانشگاهن  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره  محل

 اول  دوم

  - 1 
مديريت اوقات فراغت و 

 ورزش هاي تفريحي
 روزانه 5106 بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت ورزشي

  - 1 
مديريت اوقات فراغت و 

 ورزش هاي تفريحي
 مديريت ورزشي

محل تحصيل (بابلسر  - دانشگاه مازندران 
 )پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 5107

  - 2 
مديريت راهبردي در سازمان 

 ها و رويدادهاي ورزشي
 روزانه 5108 بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت ورزشي

  - 2 
مديريت راهبردي در سازمان 

 ها و رويدادهاي ورزشي
 مديريت ورزشي

محل تحصيل (بابلسر  - دانشگاه مازندران 
 )پرديس خودگردان دانشگاه

خودگردان پرديس 5109

  - 1 
مديريت بازاريابي و رسانه ها 

 در ورزش
 روزانه 5110 بابلسر - دانشگاه مازندران  مديريت ورزشي

  - 1 
مديريت بازاريابي و رسانه ها 

 در ورزش
 مديريت ورزشي

محل تحصيل (بابلسر  - دانشگاه مازندران 
 )پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 5111

 وم سياسيمجموعه عل -  2117
مسائل ايران 5 - علوم سياسي بابلسر - دانشگاه مازندران  5112 روزانه
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 علوم اجتماعي - 2110

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره  محل

 اول  دوم

  - 2 
 

 دانش اجتماعي مسلمين
محل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران 

 )ي تهرانعلوم اجتماع
 روزانه 5116

  - 2 
 

 دانش اجتماعي مسلمين
محل تحصيل دانشكده (دانشگاه تهران 

 )علوم اجتماعي تهران
 نوبت دوم 5117

 تاريخ اسالم ـتاريخ  - 2107

   تاريخ تاريخ اسالم 7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 5135

 ان بعد از اسالمتاريخ اير ـتاريخ  - 2108

   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 7 -
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 5136

 كالم - 2143
فلسفه و كالم اسالمي 4 - 5138 دانشگاه زنجان روزانه

 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 
نشكده محل تحصيل دا - فلسفه و كالم اسالمي 

 الهيات و معارف اسالمي
- 1 

 
 روزانه 5139 دانشگاه تهران فلسفه و كالم اسالمي

 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 
 1 - فلسفه و كالم اسالمي

 
 فلسفه و كالم اسالمي

محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 
 )فارابي قم

 روزانه 5140
 - پذيرش با عنوان الهيات و معارف اسالمي 

 1 - فلسفه و كالم اسالمي
 

 فلسفه و كالم اسالمي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )فارابي قم
 نوبت دوم 5141

*******************************  
  پايه علومگروه 

 رياضي محض - 2233

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره  محل

 اول  دوم

   رياضي آناليز 5 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 5096

   رياضي هندسه توپولوژي 5 -
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 5097

 رياضي جبر 2 - فقط زن - زمينه جبر جابجايي 
 -) واهرانويژه خ) (س(دانشگاه الزهرا

 تهران
 روزانه 5120

رياضي هندسه توپولوژي 2 - كرمان - دانشگاه شهيد باهنر  5121 روزانه
 فيزيك - 2238

  - 5 
 

 فيزيك
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 5098

 شيمي تجزيه ـشيمي  - 2213

   شيمي شيمي تجزيه 5 -
مركز  -ستان فارس دانشگاه پيام نور ا

 شيراز
 پيام نور 5099

 نانوفيزيك ـعلوم و فنّاوري نانو  - 2237
 نانوساختارها 1 - شرايط در انتهاي دفترچه

 - علوم و فناوري نانو 
 نانوفيزيك

محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 
 )شاهين شهر اصفهان

 روزانه 5114

 نانوساختارها 1 - شرايط در انتهاي دفترچه
 - لوم و فناوري نانو ع

 نانوفيزيك
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر 

 )شاهين شهر اصفهان
 نوبت دوم 5115

 رياضي كاربردي - 2234
 رياضي كاربردي 2 - فقط زن -پذيرش با عنوان زمينه آناليز عددي 

 -) ويژه خواهران) (س(دانشگاه الزهرا
 تهران

 روزانه 5119

 علوم شناختي -  2248

   مغز و شناخت 3 -
علوم اعصاب  - علوم شناختي 

 شناختي
 روزانه 5125 دانشگاه فردوسي مشهد

روانشناسي  - پذيرش با عنوان علوم شناختي 
با همكاري دانشگاه  -گرايش شناخت اجتماعي 

 شهيد بهشتي
 روان شناسي - علوم شناختي  روان شناسي شناختي 7 -

 - پژوهشكده غير انتفاعي علوم شناختي 
 تهران

 غيرانتفاعي 5137

*******************************  
  فني و مهندسيگروه 

 نرم افزار ـمهندسي كامپيوتر  - 2354

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره  محل

 اول  دوم
  نرم افزار 1 - مهندسي كامپيوتر 5100 دانشگاه كاشان روزانه

 بيوالكتريك ـمهندسي پزشكي  - 2347
بيوالكتريك 4 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي پزشكي 5126 دانشگاه تهران روزانه
بيوالكتريك 2 - محل تحصيل پرديس فني مهندسي پزشكي 5127 دانشگاه تهران نوبت دوم
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 وتكنيكئژ ـمهندسي عمران  - 2309

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  هنام رشت نام گرايش نيمسال
 دوره  محل

 اول  دوم
  ژئوتكنيك 2 - مهندسي عمران 5128 دانشگاه فردوسي مشهد روزانه

ژئوتكنيك 1 - مهندسي عمران 5129 دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم
 ساخت و توليد ـمهندسي مكانيك  - 2321

   مهندسي مكانيك ساخت و توليد 7 -
حصيل پرديس محل ت(دانشگاه تهران 

 )خودگردان كيش
پرديس خودگردان 5134

*******************************  
  كشاورزي و منابع طبيعيگروه 

 زراعت - 2432

  توضيحات
ظرفيت پذيرش 

كدرشته   نام دانشگاه  نام رشته نام گرايش نيمسال
 دوره  محل

 اول  دوم
زراعت 4 - پذيرش با عنوان زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي اهواز -دانشگاه شهيد چمران  5118 روزانه

 1 - پذيرش با عنوان علوم و تكنولوژي بذر
 

 زراعت
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )كشاورزي و منابع طبيعي كرج
 نوبت دوم 5130

پذيرش با عنوان زراعت در زمينه اكولوژي 
 2 - گياهان زراعي

 
 روزانه 5132 خرم آباد - دانشگاه لرستان  زراعت

پذيرش با عنوان زراعت در زمينه اكولوژي 
محل تحصيل پرديس  -گياهان زراعي 

 خودگردان دانشگاه
- 2 

 
پرديس خودگردان 5133 خرم آباد - دانشگاه لرستان  زراعت

 2 - پذيرش با عنوان علوم و تكنولوژي بذر
 

 زراعت
محل تحصيل پرديس (دانشگاه تهران 

 )جكشاورزي و منابع طبيعي كر
 روزانه 5142

 شيمي و حاصلخيزي ـعلوم خاك  - 2423
علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 2 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خرم آباد - دانشگاه لرستان  5131 پرديس خودگردان

*******************************  
  انــزبگروه 

 زبان و ادبيات فارسي - 2801

  - 5 
 

 رسيزبان و ادبيات فا
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 5093

زبان و ادبيات فارسي 7 - 5101 دانشگاه اراك روزانه
زبان و ادبيات فارسي 4 - 5102 دانشگاه اراك نوبت دوم
زبان و ادبيات فارسي 4 - تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  5103 روزانه
ان و ادبيات فارسيزب 7 - 5104 دانشگاه شيراز روزانه

  - 7 
 

 زبان و ادبيات فارسي
محل تحصيل پرديس (دانشگاه شيراز 

 )خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 5105

ادبيات عرفاني 4 - زبان و ادبيات فارسي بابلسر - دانشگاه مازندران  5113 روزانه
 آموزش زبان انگليسي - 2807

  - 5 
 

 زبان انگليسي آموزش
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 5094

 زبان شناسي همگاني - 2810

  - 5 
 

 زبان شناسي همگاني
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 پيام نور 5095

 

  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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