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  1صفحه 

  گروه علوم انساني
 ريزي شهري جغرافيا و برنامه - 2102

كدمحل   محل تحصيليا مؤسسه دانشگاه  رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

  1 غرافيا و برنامه ريزي شهريج روزانه 1017  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
1 جغرافيا و برنامه ريزي شهري نوبت دوم 1022  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1024  تحصيالت تكميلي تهران

 فيا و برنامه ريزي شهريجغرا  1 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان 1027  )پرديس خودگردان واقع در كرج
1 جغرافيا و برنامه ريزي شهري پرديس خودگردان 1030  دانشگاه يزد

 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي -2103

  1 
برنامه ريزي فضايي كارآفريني 

 مناطق روستايي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   فيا و برنامه ريزي روستاييجغرا

 پيام نور 1047  تحصيالت تكميلي تهران

 1 
برنامه ريزي امايش كيفيت 

 محيطي مناطق روستايي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

 پيام نور 1048  تحصيالت تكميلي تهران

 1 
ياست گذاري دربرنامه نظام س

 ريزي روستايي
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي   جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

پرديس خودگردان 1052  )پرديس خودگردان واقع در كرج

نظام سياست گذاري دربرنامه  1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 ريزي روستايي

پرديس خودگردان 1053  تهران -دانشگاه خوارزمي   جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

 ژئومورفولوژي -2104

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي   ژئومورفولوژي مخاطرات ژئومورفولوژيك 1  
پرديس خودگردان 1080  )پرديس خودگردان واقع در كرج

 آب و هواشناسي -2105
روزانه 1093  تهران -دانشگاه خوارزمي   )اقليم شناسي(ي آب و هواشناس آب و هواشناسي شهري 1  محل تحصيل تهران

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي   )اقليم شناسي(آب و هواشناسي  آب و هواشناسي شهري 1 
پرديس خودگردان 1115  )پرديس خودگردان واقع در كرج

پرديس خودگردان 1116  تهران -دانشگاه خوارزمي   )اقليم شناسي(ناسي آب و هواش آب و هواشناسي شهري 1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 علوم اقتصادي - 2106

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصاد نظري 2  
 پيام نور 1176  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصادسنجي 2 
 پيام نور 1177  ميلي تهرانتحصيالت تك

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصاد پولي 1 
 پيام نور 1178  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصاد اسالمي 2 
 پيام نور 1179  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   صاديعلوم اقت اقتصاد بخش عمومي 1 
 پيام نور 1180  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل 2 
 پيام نور 1181  تحصيالت تكميلي تهران

1 فاعيغيرانت 1184  قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد   علوم اقتصادي اقتصاد بين الملل
پرديس خودگردان 1195  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم اقتصادي اقتصاد مالي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تاريخ اسالم ـتاريخ  - 2107

واحد  -دانشگاه پيام نور استان هرمزگان   تاريخ تاريخ اسالم 2  
 پيام نور 1202  قشم

 سالمتاريخ ايران بعد از ا ـتاريخ  -2108

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1  
 پيام نور 1230  تحصيالت تكميلي تهران

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي   تاريخ تاريخ ايران بعد از اسالم 1 
پرديس خودگردان 1232  )پرديس خودگردان واقع در كرج

 علوم اجتماعي - 2110

  1 
شناسي مسائل اجتماعي  جامعه
 ايران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   جامعه شناسي
 پيام نور 1267  تحصيالت تكميلي تهران

سياست گذاري فرهنگي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1274  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 حقوق عمومي -2113

حقوق عمومي 4  ان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگرد پرديس خودگردان 1290  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 حقوق جزا و جرم شناسي -2114

  3 حقوق جزا و جرم شناسي روزانه 1296  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق جزا و جرم شناسي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه ديس خودگردانپر 1312  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق جزا و جرم شناسي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1314  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 حقوق بين الملل عمومي - 2115

 حقوق بين الملل عمومي  2  
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1323  تحصيالت تكميلي تهران
3 بين الملل عموميحقوق  غيرانتفاعي 1324  قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد 

حقوق بين الملل عمومي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1327  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
حقوق بين الملل عمومي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1328  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 حقوق خصوصي -2116

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

 حقوق خصوصي  2  
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1347  تحصيالت تكميلي تهران
حقوق خصوصي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1353  تهران -تي دانشگاه شهيد بهش

 فقه و حقوق خصوصي  1 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان 1357  )پرديس خودگردان واقع در كرج
3 حقوق خصوصي روزانه 5150 قزوين - )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 
3 حقوق خصوصي نوبت دوم 5152 قزوين - )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 

 مجموعه علوم سياسي -2117

  2 روزانه 1366  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  علوم سياسي هاي سياسي انديشه
بازتاب انقالب اسالمي در جهان  1 شرايط در انتهاي دفترچه

 اسالم
 روزانه 1392  تهران - دانشگاه شاهد   مطالعات سياسي انقالب اسالمي

جامعه شناسي سياسي جمهوري  1 يط در انتهاي دفترچهشرا
 اسالمي ايران

 روزانه 1393  نتهرا - دانشگاه شاهد   مطالعات سياسي انقالب اسالمي
روزانه 1394  تهران - دانشگاه شاهد   مطالعات سياسي انقالب اسالمي آينده پژوهي انقالب اسالمي 1 شرايط در انتهاي دفترچه
بازتاب انقالب اسالمي در جهان  1 هشرايط در انتهاي دفترچ

 اسالم
 نوبت دوم 1414  تهران - دانشگاه شاهد   مطالعات سياسي انقالب اسالمي

جامعه شناسي سياسي جمهوري  1 شرايط در انتهاي دفترچه
 اسالمي ايران

 نوبت دوم 1415  تهران - دانشگاه شاهد   مطالعات سياسي انقالب اسالمي
نوبت دوم 1416  تهران - دانشگاه شاهد   مطالعات سياسي انقالب اسالمي ينده پژوهي انقالب اسالميآ 1 شرايط در انتهاي دفترچه

پرديس خودگردان 1421  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   علوم سياسي جامعه شناسي سياسي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
3 روزانه 5153 قزوين - )ره(ميني دانشگاه بين المللي امام خ  علوم سياسي مسائل ايران
3 نوبت دوم 5154 قزوين - )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني   علوم سياسي مسائل ايران

 مديريت - 2118
سياست گذاري علم و فنّاوري 2  پژوهش محور روزانه 1499  مركز تحقيقات سياست علمي كشور

مركز  -ام نور استان تهران دانشگاه پي  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 1 
 پيام نور 1535  تحصيالت تكميلي تهران

 1 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت بازرگاني

 پيام نور 1536  تحصيالت تكميلي تهران

 2 
رفتار سازماني و مديريت منابع 

 انساني
مركز  -ان تهران دانشگاه پيام نور است  مديريت بازرگاني

 پيام نور 1537  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت دولتي رفتار سازماني 2 
 پيام نور 1538  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت دولتي مديريت منابع انساني 3 
نور پيام 1539  تحصيالت تكميلي تهران  

2 پرديس خودگردان 1541  دانشگاه اصفهان  مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي
پرديس خودگردان 1544  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني مديريت بازاريابي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
منابع رفتار سازماني و مديريت  2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 انساني
پرديس خودگردان 1549  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي   مديريت بازرگاني

پرديس خودگردان 1558  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت مديريت رفتاري 1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
پرديس خودگردان 1563  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت مديريت منابع انساني 2 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 4 
مديريت سياست گذاري 

 بازرگاني
 روزانه 5191  رشت -دانشگاه گيالن   مديريت بازرگاني

 علم اطالعات و دانش شناسي - 2120

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   علم اطالعات و دانش شناسي مديريت اطالعات و دانش 1  
 پيام نور 1612  مركز مشهد

 فلسفه -2121

  3 فلسفه روزانه 1630  موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
 فلسفه تعليم و تربيت -2122

فلسفه تعليم و تربيت 1  شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 1659  تهران - دانشگاه شاهد 
2 فلسفه تعليم و تربيت نوبت دوم 1665  دانشگاه اصفهان

فلسفه تعليم و تربيت 1 فترچهشرايط در انتهاي د نوبت دوم 1667  تهران - دانشگاه شاهد 
پذيرش با عنوان فلسفه تعليم و تربيت گرايش تعليم 

 و تربيت اسالمي
 فلسفه تعليم و تربيت  2

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 پيام نور 1669  تحصيالت تكميلي تهران

فلسفه تعليم و تربيت 2 هرانمحل تحصيل پرديس خودگردان واقع در ت پرديس خودگردان 1670  تهران -دانشگاه خوارزمي 
گرايش تعليم و  وتربيت پذيرش با عنوان فلسفه تعليم

 خودگردان دانشگاه پرديس تحصيل محل/اسالمي تربيت
پرديس خودگردان 1672  دانشگاه شيراز فلسفه تعليم و تربيت  2

 برنامه ريزي درسي -2123

  1 مه ريزي درسيبرنا نوبت دوم 1689  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 برنامه ريزي درسي  3 پذيرش با عنوان برنامه ريزي آموزش ازراه دور

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 
 پيام نور 1690  تحصيالت تكميلي تهران

 برنامه ريزي درسي  1 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان 1691  )گردان واقع در كرجپرديس خود
برنامه ريزي درسي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1694  دانشگاه شيراز
برنامه ريزي درسي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1695  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

5 برنامه ريزي درسي روزانه 5172  نشگاه بيرجنددا
1 برنامه ريزي درسي نوبت دوم 5173  دانشگاه بيرجند

 مديريت آموزشي - 2124

 مديريت آموزشي  2  
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان 1713  )پرديس خودگردان واقع در كرج
مديريت آموزشي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1714  تهران -انشگاه خوارزمي د

مديريت آموزشي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 1716  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 تكنولوژي آموزشي -2126

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

تكنولوژي آموزشي 1  ردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خودگ پرديس خودگردان 1738  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
 آموزش عالي -2127

پرديس خودگردان 1749  تهران -دانشگاه خوارزمي   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 1  محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

محل تحصيل (تهران  -خوارزمي دانشگاه   آموزش عالي مديريت آموزش عالي 1 
پرديس خودگردان 1750  )پرديس خودگردان واقع در كرج

 مشاوره -2130

  1 مشاوره نوبت دوم 1768  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 روان شناسي -2133

روان شناسي باليني 1  شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 1808  تهران - دانشگاه شاهد 

 موميروان شناسي ع  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1810  تحصيالت تكميلي تهران
2 روان شناسي عمومي پرديس خودگردان 1812  دانشگاه اصفهان

روان شناسي عمومي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1813  تهران -دانشگاه خوارزمي 
روان شناسي باليني 2 ترچهشرايط در انتهاي دف پرديس خودگردان 1814  تهران - دانشگاه شاهد 

5 روان شناسي عمومي روزانه 5188  رشت -دانشگاه گيالن 
 برنامه ريزي ـمحيط زيست  - 2135

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   محيط زيست برنامه ريزي 2  پذيرش با عنوان آموزش محيط زيست
 پيام نور 1844  ي تهرانتحصيالت تكميل

 آينده پژوهي -2137
آينده پژوهي 2  پژوهش محور روزانه 1852  مركز تحقيقات سياست علمي كشور

 علوم قرآن و حديث ـالهيات  - 2138

  1 علوم قرآن و حديث روزانه 1857  ميبد -دانشگاه آيت اله حايري 
1 علوم قرآن و حديث روزانه 1858  دانشگاه اراك

 1  
علوم  - لهيات و معارف اسالمي ا

 قرآن و حديث
مركز آران  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 پيام نور 1879  و بيدگل

 علوم و معارف نهج البالغه  1 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1880  تحصيالت تكميلي تهران

 علوم قرآن و حديث  1 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1881  تحصيالت تكميلي تهران

 فقه و مباني حقوق اسالمي ـالهيات  -2139

  2  
فقه و  - الهيات و معارف اسالمي 

 مباني حقوق اسالمي
 روزانه 1892  دانشگاه سمنان

 2  
فقه و  - الهيات و معارف اسالمي 

 مباني حقوق اسالمي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1908  تكميلي تهران تحصيالت

 3  
فقه و  - الهيات و معارف اسالمي 

 مباني حقوق اسالمي
 غيرانتفاعي 1912  قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد 

فقه و حقوق جزا 1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 1917  تهران -دانشگاه خوارزمي 
 اناديان و عرف ـالهيات  -2140

  1 عرفان و تصوف روزانه 1921  دانشگاه سمنان
2 عرفان و تصوف نوبت دوم 1924  دانشگاه سمنان

 2  
اديان  - الهيات و معارف اسالمي 

 و عرفان
 روزانه 5175  دانشگاه كاشان

 2  
اديان  - الهيات و معارف اسالمي 

 و عرفان
 نوبت دوم 5176  دانشگاه كاشان

 كالم - 2143
فلسفه  -ان الهيات ومعارف اسالمي پذيرش با عنو
 روزانه 1930  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و كالم اسالمي  1  وكالم اسالمي

فلسفه  -پذيرش با عنوان الهيات ومعارف اسالمي 
 وكالم اسالمي

 نوبت دوم 1938  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  فلسفه و كالم اسالمي  1
4 حكمت متعاليه نوبت دوم 1939  دانشگاه اصفهان

 فلسفه و كالم اسالمي  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 1942  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   كالم فلسفه دين 2 
 پيام نور 1943  تحصيالت تكميلي تهران

فلسفه و  - رف اسالمي پذيرش با عنوان الهيات و معا
 كالم اسالمي

 غيرانتفاعي 1946  قم -دانشگاه غير انتفاعي مفيد  فلسفه و كالم اسالمي  3

 كالم اماميه  1 
قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث 

 غيرانتفاعي 1947  )محل تحصيل قم(

 حكمت متعاليه  1 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان 1950  )ع در كرجپرديس خودگردان واق
پذيرش با عنوان پذيرش با عنوان الهيات و معارف 

 فلسفه وكالم اسالمي -اسالمي 
 روزانه 5179  موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران فلسفه و كالم اسالمي  5

 المللي نفت و گاز مديريت قراردادهاي بين -2145

  1  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
ريت قراردادهاي بين المللي مدي

 نفت و گاز
پرديس خودگردان 1957  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 مالي -2149

  3 بانكداري روزانه 5167  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مالي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 مدرسي معارف اسالمي - 2151

كدمحل   صيلدانشگاه يا مؤسسه محل تح رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

  2 پيام نور 2000  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي ي نظري اسالممبان
2 پيام نور 2001  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي
3 ورپيام ن 2002  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي
2 پيام نور 2003  مركز قم -دانشگاه پيام نور استان قم   مدرسي معارف اسالمي قرآن و متون اسالمي

قم  -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث   مدرسي معارف اسالمي اخالق اسالمي 2 شرايط در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 2005  )محل تحصيل قم(

پرديس خودگردان 2008  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي   مدرسي معارف اسالمي تاريخ تمدن اسالمي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
غيرانتفاعي 5170  قم -دانشگاه غير انتفاعي قرآن وحديث   مدرسي معارف اسالمي يقرآن و متون اسالم 7 شرايط در انتهاي دفترچه -محل تحصيل تهران 

 مديريت ورزشي ـتربيت بدني  - 2152

  1 
ها  مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت ورزشي

 پيام نور 2029  تحصيالت تكميلي تهران

 1 
ها در  ابي و رسانهمديريت بازاري

 ورزش
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   مديريت ورزشي

 پيام نور 2030  تحصيالت تكميلي تهران

 2 
ها  مديريت راهبردي در سازمان

 و رويدادهاي ورزشي
 غيرانتفاعي 2031  آمل -دانشگاه غير انتفاعي شمال   مديريت ورزشي

ها  ريت راهبردي در سازمانمدي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 و رويدادهاي ورزشي

پرديس خودگردان 2033  دانشگاه اروميه  مديريت ورزشي

ها در  مديريت بازاريابي و رسانه 1 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران
 ورزش

پرديس خودگردان 2036  تهران -دانشگاه خوارزمي   مديريت ورزشي

 3 
ا در ه مديريت بازاريابي و رسانه

 ورزش
 روزانه 5189  سنندج -دانشگاه كردستان   مديريت ورزشي

 فيزيولوژي ورزشي ـتربيت بدني  - 2153

  1 نوبت دوم 2068  دانشگاه اصفهان  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي
فيزيولوژي ورزشي عصبي  2 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران

 عضالني
پرديس خودگردان 2075  تهران -انشگاه خوارزمي د  فيزيولوژي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق  2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 و تنفس

پرديس خودگردان 2076  دانشگاه اروميه  فيزيولوژي ورزشي
2 پرديس خودگردان 2079  دانشگاه اصفهان  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي

پرديس خودگردان 2084  دانشگاه شيراز  فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
پرديس خودگردان 2085  رشت -دانشگاه گيالن   فيزيولوژي ورزشي بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

3 روزانه 5190  سنندج -دانشگاه كردستان   ژي ورزشيفيزيولو بيوشيمي و متابوليسم ورزشي
 رفتار حركتي ـتربيت بدني  -2155

پرديس خودگردان 2109  دانشگاه اروميه  رفتارحركتي يادگيري حركتي 2  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
  

  پايهگروه علوم 
 زمين شناسي فسيل شناسي و چينه شناسي - 2201

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

  1  
علوم زمين شناسي فسيل شناسي 

 و چينه شناسي
 روزانه 2113  دانشگاه فردوسي مشهد

 زمين شناسي سنگ شناسي رسوبي -2203

  1  
علوم زمين شناسي سنگ شناسي 

 رسوبي و رسوب شناسي
 نوبت دوم 2124  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 ناسي پترولوژيزمين ش -2208

  1 علوم زمين شناسي پترولوژي نوبت دوم 2149  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
 زمين شناسي اقتصادي -2209

  2 علوم زمين شناسي اقتصادي پرديس خودگردان 5180  دانشگاه اروميه
 شيمي فيزيك ـشيمي  -2211

  2 روزانه 2174  همدان -دانشگاه بوعلي سينا   شيمي شيمي فيزيك
1 نوبت دوم 2203  دانشگاه اصفهان  شيمي شيمي فيزيك

مركز  -دانشگاه پيام نور استان اصفهان   شيمي شيمي فيزيك 2 
 پيام نور 2211  اصفهان

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي فيزيك 1 
 پيام نور 2212  مركز مشهد

1 پيام نور 2213  مركز اردكان -دانشگاه پيام نور استان يزد   شيمي شيمي فيزيك
پرديس خودگردان 2218  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي فيزيك 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

3 پرديس خودگردان 2219  دانشگاه يزد  شيمي شيمي فيزيك
 شيمي آلي ـشيمي  -2212

  2 شيمي آلي روزانه 2238  دانشگاه سمنان  شيمي
1 شيمي آلي روزانه 2242  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   شيمي شيمي آلي 3 
 پيام نور 2277  مركز تبريز

2 شيمي آلي پيام نور 2278 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر   شيمي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   شيمي شيمي آلي 2 

 پيام نور 2279  تحصيالت تكميلي تهران
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 شيمي آلي ـشيمي  -2212  ادامه

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل شتهر گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي آلي 3 
 پيام نور 2280  مركز مشهد

2 شيمي آلي پيام نور 2281 مركز زنجان -نجان دانشگاه پيام نور استان ز  شيمي
شيمي آلي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2282  دانشگاه اروميه  شيمي
شيمي آلي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2288  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي

 شيمي تجزيه ـشيمي  -2213

  2 نوبت دوم 2334  اه اصفهاندانشگ  شيمي شيمي تجزيه

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي تجزيه 2 
 پيام نور 2345  مركز مشهد

مركز  -دانشگاه پيام نور استان كرمان   شيمي شيمي تجزيه 2 
 پيام نور 2346  كرمان

پرديس خودگردان 2353  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي تجزيه 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 2355  دانشگاه يزد  شيمي شيمي تجزيه 2 زمينه اسپكتروسكپي
پرديس خودگردان 2356  دانشگاه يزد  شيمي شيمي تجزيه 2 زمينه الكتروشيمي

2 پيام نور 5099  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   شيمي شيمي تجزيه
 شيمي معدني ـشيمي  - 2214

  1 روزانه 2357  دانشگاه اراك  شيمي شيمي معدني
1 روزانه 2368  دانشگاه سمنان  شيمي شيمي معدني
2 روزانه 2373  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   شيمي شيمي معدني

روزانه 2385  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش  شيمي شيمي معدني 1 پژوهش محور
1 نوبت دوم 2386  نشگاه اراكدا  شيمي شيمي معدني

 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي   شيمي شيمي معدني 1 
 پيام نور 2397  مركز مشهد

پرديس خودگردان 2402  رشت -دانشگاه گيالن   شيمي شيمي معدني 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 هواشناسي -2219

هواشناسي 2  پژوهش محور روزانه 2418  پژوهشكده هواشناسي
 فيزيولوژي گياهي ـزيست شناسي  -2220

  2  
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2433  تحصيالت تكميلي تهران

  5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
فيزيولوژي  - زيست شناسي 

 گياهي
پرديس خودگردان 2434  دانشگاه اروميه

 سلولي و ملكولي ـزيست شناسي  -2226

  1  
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2470  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

  1 پژوهش محور
سلولي و  - زيست شناسي 

 ملكولي
 روزانه 2471  هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش

 بيوشيمي -2227

 بيوشيمي  2  
ركز م -دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

 پيام نور 2487  اصفهان

 بيوشيمي  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2488  تحصيالت تكميلي تهران

 ميكروبيولوژي ـزيست شناسي  -2229
ميكروبيولوژي 1  شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2501  تهران - دانشگاه شاهد 

ميكروبيولوژي 1 پژوهش محور روزانه 2503  اي علمي و صنعتي ايرانه سازمان پژوهش
ميكروبيولوژي 1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2507  تهران - دانشگاه شاهد 

ميكروبيولوژي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2509  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 زيست فنّاوري ميكروبي -2231

زيست فنّاوري ميكروبي 1  شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2515  تهران - دانشگاه شاهد 
زيست فنّاوري ميكروبي 1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2518  تهران - دانشگاه شاهد 

 آمار -2232

  1 آمار روزانه 2531  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
1 آمار نوبت دوم 2536  دانشگاه اصفهان

 آمار  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 2543  تحصيالت تكميلي تهران
2 آمار پرديس خودگردان 2544  دانشگاه اصفهان

آمار 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2550  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 
1 آمار زانهرو 5178  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

 رياضي محض -2233
جبر 1  شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2563  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي

1 جبر روزانه 2578  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   رياضي
آناليز 1 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2605  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي
روزانه 2634  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي هندسه توپولوژي 1 شرايط در انتهاي دفترچه
روزانه 2636  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان   رياضي هندسه توپولوژي 2 زمينه هندسه ديفرانسيل
جبر 1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2650  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي

جبر 1 زمينه جابجايي نوبت دوم 2654  دبيلار -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
آناليز 1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2661  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي

 1 آناليز نوبت دوم 2665  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   رياضي
نوبت دوم 2669  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي هندسه توپولوژي 1 نتهاي دفترچهشرايط در ا
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 رياضي محض -2233  ادامه

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي جبر 1 رياضي زمينه ابرجبرها و جبرهاي مرتب شده
 پيام نور 2674  تحصيالت تكميلي تهران

مركز  -ران دانشگاه پيام نور استان ته  رياضي جبر 1 زمينه جابجايي و همولوژي
 پيام نور 2675  تحصيالت تكميلي تهران

 -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي   رياضي آناليز 2 
 پيام نور 2676  مركز تبريز

2 آناليز پيام نور 2677  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس   رياضي
جبر 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2681  رشت -الن دانشگاه گي  رياضي

جبر 4 زمينه جبر و تركيبيات پرديس خودگردان 2683  دانشگاه يزد  رياضي
آناليز 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 2686  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي آناليز 2 
 پيام نور 5096  انتحصيالت تكميلي تهر

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي هندسه توپولوژي 1 
 پيام نور 5097  تحصيالت تكميلي تهران

 رياضي كاربردي - 2234
كاربردي 1  شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 2707  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي

كاربردي 1 پذيرش با عنوان زمينه تحقيق در عمليات روزانه 2731  دانشگاه صنعتي شيراز  اضيري
كاربردي 1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 2758  تهران - دانشگاه شاهد   رياضي
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران   رياضي كاربردي 1 زمينه تحقيق در عمليات

 پيام نور 2768  تحصيالت تكميلي تهران

 -استان خراسان رضوي دانشگاه پيام نور   رياضي كاربردي 1 
 پيام نور 2769  مركز مشهد

محل تحصيل پرديس  -زمينه آناليز عددي 
 خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 2776  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي كاربردي 1
محل تحصيل پرديس  - زمينه رياضي مالي 
 خودگردان دانشگاه

دگردانپرديس خو 2777  رشت -دانشگاه گيالن   رياضي كاربردي 1

 فيزيك دريا -2235
محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو دانشگاه 

پرديس خودگردان 2784  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  فيزيك دريا  1  در بندرعباس

 فيزيك -2238
فيزيك 2  اي پذيرش با عنوان گرايش هسته روزانه 2798  دانشگاه اراك

 پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نجومي
 )فيزيكاختر(

 روزانه 2812  دانشگاه بيرجند فيزيك  2
فيزيك 1 پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نجومي روزانه 2848  دانشگاه سمنان
فيزيك 2 پذيرش با عنوان گرايش ذرات بنيادي روزانه 2849  دانشگاه سمنان
فيزيك 5 پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد روزانه 2850  دانشگاه سمنان

فيزيك 1 گرانشزمينه  روزانه 2851  دانشگاه سمنان
فيزيك 2 هاي پيچيده زمينه سيستم روزانه 2866  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 

فيزيك 1 پذيرش با عنوان گرايش حالت جامد روزانه 2911  رفسنجان -) عج(دانشگاه ولي عصر
عنوان  -پذيرش با عنوان گرايش اتمي مولكولي

 لي فيزيكمدرك تحصي
 نوبت دوم 2926  دانشگاه اصفهان فيزيك  2

عنوان مدرك  - پذيرش با عنوان گرايش ماده چگال
 تحصيلي فيزيك

 نوبت دوم 2927  دانشگاه اصفهان فيزيك  2
1 فيزيك نوبت دوم 2944  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 فيزيك  2 اي پذيرش با عنوان گرايش فيزيك هسته
مركز  -نور استان تهران دانشگاه پيام 

 پيام نور 2956  تحصيالت تكميلي تهران

 فيزيك  2 اي پذيرش با عنوان گرايش هسته
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 پيام نور 2957  مركز مشهد
فيزيك 2 پذيرش با عنوان گرايش فيزيك نظري پيام نور 2958  مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 

محل - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 2959  دانشگاه اروميه فيزيك  3
محل - پذيرش با عنوان فيزيك گرايش حالت جامد 

 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 2975  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك  3

محل  -اي  زيك گرايش هستهپذيرش با عنوان في
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 2976  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك  1
 -پذيرش با عنوان فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 

 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 2977  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك  2

محل  -نظري  پذيرش با عنوان فيزيك گرايش
 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 2978  رشت -دانشگاه گيالن  فيزيك  2

 فيزيك  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 5098  تحصيالت تكميلي تهران

 فوتونيك -2239

  1 فوتونيك روزانه 2980  دانشگاه بناب

 فوتونيك  2 
تحصيل پرديس محل (دانشگاه تبريز 

پرديس خودگردان 2988  )خودگردان ارس در جلفا
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  فني و مهندسيگروه 
 الكترونيك ـمهندسي برق  -2301

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

  4 الكترونيك روزانه 3053  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
الكترونيك 1 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3055  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
الكترونيك 1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 3084  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق

الكترونيك 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه خودگردانپرديس  3090  دانشگاه اروميه  مهندسي برق
الكترونيك 2 شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 3092  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق

2 الكترونيك پرديس خودگردان 3098  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
5 الكترونيك غيرانتفاعي 5181  مشهد - دانشگاه غير انتفاعي صنعتي سجاد   مهندسي برق

 )ميدان(مخابرات  ـبرق مهندسي  -2302
روزانه 3107  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1  شرايط در انتهاي دفترچه

1 روزانه 3115  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق )ميدان(مخابرات 
منوبت دو 3123  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 شرايط در انتهاي دفترچه

پرديس خودگردان 3126  دانشگاه اروميه  مهندسي برق )ميدان(مخابرات  1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
1 پرديس خودگردان 3128  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق )ميدان(مخابرات 

 )سيستم(مخابرات  ـمهندسي برق  -2303

  2 روزانه 3137  دانشگاه سمنان  مهندسي برق )سيستم(مخابرات 
روزانه 3139  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 شرايط در انتهاي دفترچه

4 روزانه 3149  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق )سيستم(مخابرات 
نوبت دوم 3158  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 شرايط در انتهاي دفترچه

پرديس خودگردان 3162  دانشگاه اروميه  مهندسي برق )سيستم(مخابرات  1 پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحصيل 
1 پرديس خودگردان 3165  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق )سيستم(مخابرات 
5 پرديس خودگردان 3167  دانشگاه يزد  مهندسي برق )سيستم(مخابرات 

 قدرت ـمهندسي برق  -2304
قدرت 1  هاي الكتريكي ترونيك قدرت و ماشينزمينه الك روزانه 3178  دانشگاه سمنان  مهندسي برق

قدرت 4 هاي قدرت زمينه سيستم روزانه 3179  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
قدرت 1 شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3181  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق

1 قدرت روزانه 3199  زدانشگاه صنعتي شيرا  مهندسي برق
1 قدرت روزانه 3202  دانشگاه فردوسي مشهد  مهندسي برق

قدرت 3 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 3217  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي برق
1 قدرت نوبت دوم 3224  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي برق

محل تحصيل پرديس  -هاي قدرت  زمينه سيستم
 دانشگاهخودگردان 

پرديس خودگردان 3225  دانشگاه سمنان  مهندسي برق قدرت 1
2 قدرت پرديس خودگردان 3231  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
1 قدرت پرديس خودگردان 5182  خرم آباد - دانشگاه لرستان   مهندسي برق

قدرت 1 هاي الكتريكي زمينه الكترونيك قدرت و ماشين پرديس خودگردان 5184  مناندانشگاه س  مهندسي برق
 كنترل ـمهندسي برق  - 2305

  1 كنترل روزانه 3241  دانشگاه سمنان  مهندسي برق
1 كنترل روزانه 3253  دانشگاه صنعتي شيراز  مهندسي برق
1 كنترل نوبت دوم 3259  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق

 سازه ـمهندسي عمران  -2307

  4 سازه روزانه 3290  تهران -ه صنعتي اميركبير دانشگا  مهندسي عمران
سازه 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3315  دانشگاه اروميه  مهندسي عمران
سازه 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3323  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي عمران

انشگاه محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو د
 در بندرعباس

پرديس خودگردان 3324  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي عمران سازه 2

 زلزله ـمهندسي عمران  - 2308

  2 روزانه 3329  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير   مهندسي عمران مهندسي زلزله
1 روزانه 3334  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران مهندسي زلزله
1 روزانه 5177  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي   مهندسي عمران مهندسي زلزله

 وتكنيكئژ ـمهندسي عمران  -2309

محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي   مهندسي عمران ژئوتكنيك 1  
پرديس خودگردان 3371  )پرديس خودگردان واقع در كرج

 راه و ترابري ـمهندسي عمران  -2311

  1 روزانه 3397  تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران   مهندسي عمران راه و ترابري
2 پيام نور 3401  تهران شمال -دانشگاه پيام نور استان تهران   مهندسي عمران راه و ترابري

 سنجش از دور ـمهندسي عمران نقشه برداري  -2319

  1 نوبت دوم 3457  هاندانشگاه اصف  مهندسي عمران نقشه برداري سنجش ازدور
 ساخت و توليد ـمهندسي مكانيك  -2321

پرديس خودگردان 3485  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي مكانيك ساخت و توليد 1  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 مكانيك جامدات ـمهندسي مكانيك  -2322

  1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك 

 جامدات
 روزانه 3500  اندانشگاه سمن  مهندسي مكانيك

 1 
طراحي كاربردي زمينه مكانيك 

 جامدات
 نوبت دوم 3525  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك
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 مكانيك جامدات ـمهندسي مكانيك  -2322  ادامه

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

طراحي كاربردي زمينه مكانيك  2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 جامدات

پرديس خودگردان 3536  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

اربردي زمينه مكانيك طراحي ك 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 جامدات

پرديس خودگردان 3542  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 ديناميك كنترل و ارتعاشات ـمهندسي مكانيك  -2323

  1 
طراحي كاربردي زمينه ديناميك 

 كنترل و ارتعاشات
 روزانه 3549  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

احي كاربردي زمينه ديناميك طر 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 كنترل و ارتعاشات

پرديس خودگردان 3578  رشت –دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك

 1 
طراحي كاربردي زمينه ديناميك 

 كنترل و ارتعاشات
 نوبت دوم 5185  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك

 1 
طراحي كاربردي زمينه ديناميك 

 كنترل و ارتعاشات
پرديس خودگردان 5186  اه سمناندانشگ  مهندسي مكانيك

 تبديل انرژي ـمهندسي مكانيك  - 2324

  3 روزانه 3582  دانشگاه بيرجند  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
1 روزانه 3588  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
1 نوبت دوم 3611  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي
1 نوبت دوم 3615  دانشگاه سمنان  سي مكانيكمهند تبديل انرژي
1 نوبت دوم 3621  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند   مهندسي مكانيك تبديل انرژي

پرديس خودگردان 3625  دانشگاه اروميه  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
2 پرديس خودگردان 3626  دانشگاه اصفهان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي

پرديس خودگردان 3628  دانشگاه سمنان  مهندسي مكانيك تبديل انرژي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان 3636  رشت -دانشگاه گيالن   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

محل تحصيل پرديس خودگردان شماره دو  -
 ه در بندرعباسدانشگا

پرديس خودگردان 3637  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   مهندسي مكانيك تبديل انرژي 2

 روديناميكآئ ـمهندسي هوافضا  -2331
نوبت دوم 5171  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوا فضا ئروديناميكآ 1  پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا بدون گرايش

 جلوبرندگي ـا مهندسي هوافض -2332

  1 روزانه 3665  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوا فضا جلوبرندگي
محل تحصيل (دانشگاه صنعتي مالك اشتر   مهندسي هوا فضا جلوبرندگي 2 شرايط در انتهاي دفترچه

 نوبت دوم 3670  )شاهين شهر اصفهان

 سازه ـمهندسي هوافضا  -2333
محل تحصيل  -  پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

 روزانه 3677  پژوهشگاه هوا فضا  مهندسي هوا فضا سازه 1  تهران

 ديناميك پرواز و كنترل ـمهندسي هوافضا  - 2334

  1 روزانه 3685  تهران -دانشگاه صنعتي شريف   مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل
مكانيك پرواز  -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا

محل تحصيل  -انتهاي دفترچه  شرايط در -وكنترل 
 تهران

 روزانه 3686  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 2

مكانيك پرواز -پذيرش با عنوان مهندسي هوافضا
محل تحصيل  -شرايط در انتهاي دفترچه  -وكنترل 
 تهران

 نوبت دوم 3690  لك اشتردانشگاه صنعتي ما  مهندسي هوا فضا ديناميك پرواز و كنترل 1

 اكتشاف ـمهندسي معدن  -2335
روزانه 3696  كرمان - دانشگاه شهيد باهنر   مهندسي معدن اكتشاف مواد معدني 1  پذيرش با عنوان گرايش اكتشاف

 پليمر ـمهندسي پليمر  -2339
 -پذيرش با عنوان مهندسي پليمر گرايش بيومتريال 

 روزانه 5174  پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  ي پليمرمهندس مهندسي پليمر 2  پژوهش محور

 بيوالكتريك ـمهندسي پزشكي  - 2347
روزانه 3756  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 1  شرايط در انتهاي دفترچه
نوبت دوم 3764  تهران - دانشگاه شاهد   مهندسي پزشكي بيوالكتريك 1 شرايط در انتهاي دفترچه

 هندسي صنايعم - 2350
مهندسي صنايع 1  شرايط در انتهاي دفترچه روزانه 3783  تهران - دانشگاه شاهد 
مهندسي صنايع 1 شرايط در انتهاي دفترچه نوبت دوم 3796  تهران - دانشگاه شاهد 

 مهندسي صنايع  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 3803  تحصيالت تكميلي تهران

 دسي صنايعمهن  2 
 -دانشگاه غير انتفاعي علوم و فنون مازندران 

 غيرانتفاعي 3804  بابل

 مهندسي صنايع  4 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان 3807  )پرديس خودگردان واقع در كرج
مهندسي صنايع 1 شرايط در انتهاي دفترچه پرديس خودگردان 3809  تهران - دانشگاه شاهد 

4 مهندسي صنايع پرديس خودگردان 3813  دانشگاه يزد
 مخازن ـمهندسي نفت  -2353

  2 مهندسي نفت مخازن روزانه 3816  تهران -دانشگاه صنعتي اميركبير 
 هاي كامپيوتري معماري سيستم ـمهندسي كامپيوتر  -2355

نوبت دوم 3849  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر تريهاي كامپيو معماري سيستم 2  پذيرش با عنوان گرايش معماري كامپيوتر
معماري سيستم هاي كامپيوتري 2 پذيرش با عنوان گرايش معماري كامپيوتر پرديس خودگردان 3851  دانشگاه اصفهان  مهندسي كامپيوتر
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  هوش مصنوعي ـمهندسي كامپيوتر  -2356
كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات

 دوره تحصيلي تحصيل

  1 نوبت دوم 3871  اندانشگاه اصفه  مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيكز
 مهندسي مواد و متالورژي - 2359

  3 مهندسي مواد و متالورژي روزانه 3888  دانشگاه سمنان
1 مهندسي مواد و متالورژي نوبت دوم 3907  دانشگاه سمنان

مهندسي مواد و متالورژي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3915  دانشگاه سمنان
 مهندسي شيمي -2360

  1 مهندسي شيمي روزانه 3921  دانشگاه اراك
3 مهندسي شيمي روزانه 3932  دانشگاه سمنان
3 مهندسي شيمي روزانه 3935  دانشگاه شيراز

 مهندسي شيمي  1 
محل (تهران  -دانشگاه صنعتي اميركبير 

 روزانه 3939  )تحصيل بندر ماهشهر
2 مهندسي شيمي روزانه 3941  تبريز -سهند  دانشگاه صنعتي

پذيرش با عنوان گرايش پديده هاي انتقال 
 وفرآيندهاي جداسازي

 روزانه 3945  دانشگاه فردوسي مشهد مهندسي شيمي  1
مهندسي شيمي 1 پژوهش محور روزانه 3950  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

1 مهندسي شيمي نوبت دوم 3951  دانشگاه اراك
2 هندسي شيميم نوبت دوم 3952  دانشگاه اصفهان
3 مهندسي شيمي نوبت دوم 3962  تبريز -دانشگاه صنعتي سهند 
2 مهندسي شيمي پرديس خودگردان 3968  دانشگاه اصفهان

مهندسي شيمي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 3971  دانشگاه شيراز
 يوتكنولوژيب ـمهندسي شيمي  -2362

نوبت دوم 3988  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 1  محل تحصيل تهران -شرايط در انتهاي دفترچه 
پرديس خودگردان 3989  دانشگاه صنعتي بابل  مهندسي شيمي بيوتكنولوژي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 راكتور ـاي  مهندسي هسته -2366
راكتور 1  يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص پرديس خودگردان 4012  دانشگاه شيراز  اي مهندسي هسته

 تكنولوژي نساجي ـمهندسي نساجي  -2370

  6 پرديس خودگردان 4028  دانشگاه يزد  مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي
 مهندسي فنّاوري اطالعات -2372

  1 نوبت دوم 4054  دانشگاه اصفهان  مهندسي فنّاوري اطالعات امنيت اطالعات
    

  شاورزي و منابع طبيعيكگروه 
 ميوه و اصالح درختان ميوه ـعلوم باغباني  -2407

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

پذيرش با عنوان گرايش فيزيولوژي و فنّاوري پس از 
فيزيولوژي و اصالح درختان ميوه 1  برداشت محصوالت باغباني  نوبت دوم 4130  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم باغباني

1 الح درختان ميوهفيزيولوژي و اص نوبت دوم 4131  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان   علوم باغباني
ميوه كاري 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4133  رشت -دانشگاه گيالن   علوم باغباني

 مهندسي اقتصاد كشاورزي -2416

مركز  -يام نور استان تهران دانشگاه پ  مهندسي اقتصاد كشاورزي سياست و توسعه كشاورزي 2  
 پيام نور 4219  تحصيالت تكميلي تهران

اقتصاد منابع طبيعي و محيط  4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 زيست

پرديس خودگردان 4224  دانشگاه زابل  مهندسي اقتصاد كشاورزي

 شيمي و حاصلخيزي ـعلوم خاك  - 2423

  1 روزانه 4265  اه زنجاندانشگ  علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك
پرديس خودگردان 4279  دانشگاه اروميه  علوم خاك شيمي و حاصلخيزي خاك 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تغذيه دام -2425

  4 تغذيه دام روزانه 4292  دانشگاه بيرجند
1 تغذيه دام روزانه 4307  اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 

تغذيه دام 1 دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو پرديس خودگردان 4315  دانشگاه اروميه
تغذيه دام 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4317  دانشگاه زابل

 آبياري و زهكشي - 2427
آبياري و زهكشي 2  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4355  دانشگاه اروميه

آبياري و زهكشي 3 تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه محل پرديس خودگردان 4356  دانشگاه زابل
 اصالح نباتات - 2431

  1 اصالح نباتات نوبت دوم 4419  دانشگاه ايالم
اصالح نباتات 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4426  دانشگاه زابل

 زراعت - 2432
شرايط در انتهاي  -وژي گياهان زراعي زمينه فيزيول

  دفترچه
زراعت 1 روزانه 4442  تهران - دانشگاه شاهد 
زراعت 2 نوبت دوم 4471  تهران - دانشگاه شاهد 

محل تحصيل  -زمينه فيزيولوژي گياهان زراعي 
 پرديس خودگردان دانشگاه

پرديس خودگردان 4479  دانشگاه زابل زراعت  2
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 بيوتكنولوژي كشاورزي -2435

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

  4 بيوتكنولوژي كشاورزي روزانه 5168  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي 
 بوم شناسي زراعي - 2436

  2  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
بوم شناسي زراعي 

 )اگرواكولوژي(
پرديس خودگردان 4503  دانشگاه زابل

 حشره شناسي كشاورزي - 2439

  2 حشره شناسي كشاورزي روزانه 4527  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
حشره شناسي كشاورزي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4545  دانشگاه اروميه
حشره شناسي كشاورزي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه يس خودگردانپرد 4546  رشت -دانشگاه گيالن 

4 حشره شناسي كشاورزي روزانه 5169  تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 بيماري شناسي گياهي - 2440

پذيرش با عنوان كنترل بيولوژيك بيماري هاي 
 روزانه 4559  دانشگاه زنجان  بيماري شناسي گياهي نماتولوژي گياهي 1  گياهي

يماريشناسيپذيرش با عنوان گرايش قارچ شناسي وب
 گياهي

ويروس شناسي و بيماري هاي  1
 ويروسي گياهي

 روزانه 4564  دانشگاه زنجان  بيماري شناسي گياهي

 1 
ويروس شناسي و بيماري هاي 

 ويروسي گياهي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   بيماري شناسي گياهي

 روزانه 4567  گرگان

شناسي و بيماري شناسي  قارچ 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 گياهي

پرديس خودگردان 4593  دانشگاه زابل  بيماري شناسي گياهي

 تكثير و پرورش آبزيان -2444

 تكثير و پرورش آبزيان  2  
محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 4642

 عمل آوري ـشيالت  - 2445

  2 عمل آوري فرآورده هاي شيالتي روزانه 4643  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  شيالت
1 عمل آوري فرآورده هاي شيالتي نوبت دوم 4646  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  شيالت

 توليد و بهره برداري ـشيالت  -2447

  1 روزانه 4650  دانشگاه گنبد  شيالت توليد و بهره برداري

  شيالت توليد و بهره برداري 2 
محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 4656

 بيابان زدايي -2449

 بيابان زدايي  1  
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 روزانه 4670  گرگان

 بيابان زدايي  1 
لوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه ع
 نوبت دوم 4676  گرگان

2 بيابان زدايي نوبت دوم 4678  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 

 بيابان زدايي  1 
محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 4679

 علوم و مهندسي آبخيزداري -2450

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري بآ 3  
 روزانه 4683  گرگان

پذيرش با عنوان علوم و مهندسي آبخيزداري بدون 
 گرايش

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي   علوم و مهندسي آبخيزداري آب 1
 نوبت دوم 4692  گرگان

2 آب نوبت دوم 4694  بندر عباس -زگان دانشگاه هرم  علوم و مهندسي آبخيزداري

  علوم و مهندسي آبخيزداري آب 3 
محل (بندر عباس  -دانشگاه هرمزگان 

تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه در 
  )جزيره قشم

پرديس خودگردان 4698
  
    

  نرـــهگروه 
  پژوهش هنر تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر -2504

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

  1  شرايط در انتهاي دفترچه
نر تاريخ تطبيقي و تحليلي ه

 اسالمي
 نوبت دوم 4766  تهران - دانشگاه شاهد 

  
  
  
  
  

  

  امپزشكيدگروه 
 كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي - 2706

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي 1  دستياري - تخصصي  روزانه 4809  دانشگاه فردوسي مشهد
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 فارماكولوژي دامپزشكي - 2722

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

دامپزشكي -فارماكولوژي  3  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4869  نشگاه شيرازدا
 فيزيولوژي - 2723

فيزيولوژي 3  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4877  دانشگاه شيراز
 اي بافت شناسي مقايسه - 2725

اي بافت شناسي مقايسه 5  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4886  دانشگاه اروميه
  
    

  بانزگروه 
 زبان و ادبيات فارسي -2801

كدمحل   دانشگاه يا مؤسسه محل تحصيل رشته گرايش ظرفيت  توضيحات
 دوره تحصيلي تحصيل

  3 زبان و ادبيات فارسي روزانه 4890  همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
2 زبان و ادبيات فارسي روزانه 4899  دانشگاه زنجان
3 زبان و ادبيات فارسي روزانه 4919  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
1 زبان و ادبيات فارسي نوبت دوم 4944  دانشگاه سمنان

زبان و ادبيات فارسي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4962  دانشگاه اروميه

 زبان و ادبيات فارسي  1 
محل تحصيل (تهران  -دانشگاه خوارزمي 

پرديس خودگردان 4966  )پرديس خودگردان واقع در كرج
زبان و ادبيات فارسي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 4967  تهران -دانشگاه خوارزمي 

زبان و ادبيات فارسي 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 4968  دانشگاه سمنان

 زبان و ادبيات فارسي  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 5093  تحصيالت تكميلي تهران

 زبان و ادبيات عرب -2802

  2 زبان و ادبيات عرب روزانه 4978  دانشگاه اراك
1 زبان و ادبيات عرب روزانه 4990  دانشگاه سمنان
1 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم 5001  دانشگاه اراك
1 زبان و ادبيات عرب نوبت دوم 5006  دانشگاه سمنان

 زبان و ادبيات عرب  1 
محل تحصيل (تهران  - دانشگاه خوارزمي

پرديس خودگردان 5013  )پرديس خودگردان واقع در كرج
زبان و ادبيات عرب 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5017  خرم آباد - دانشگاه لرستان 

 آموزش زبان انگليسي -2807

  1 آموزش زبان انگليسي روزانه 5033  دانشگاه ايالم
1 زبان انگليسيآموزش  روزانه 5037  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

آموزش زبان انگليسي 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5048  دانشگاه اروميه
آموزش زبان انگليسي 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه گردانپرديس خود 5052  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 آموزش زبان انگليسي  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 5094  تحصيالت تكميلي تهران
3 آموزش زبان انگليسي روزانه 5155 قزوين - )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 
2 آموزش زبان انگليسي دوم نوبت 5156 قزوين - )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني 

 زبان و ادبيات انگليسي -2808
زبان و ادبيات انگليسي 1  محل تحصيل پرديس خودگردان واقع در تهران پرديس خودگردان 5061  تهران -دانشگاه خوارزمي 

 زبان شناسي همگاني -2810
زبان شناسي همگاني 1  محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه پرديس خودگردان 5083  تهران - دانشگاه عالمه طباطبايي 

 زبان شناسي همگاني  2 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 پيام نور 5095  تحصيالت تكميلي تهران
  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست


