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  سمه تعالیاب

  

  : مقدمه 

دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشمندترین 

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

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

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

ه کشورها مد نظر قـرار گرفتـه   هاي تعیین میزان توسع شاخص

با توجه به رشد قابل مالحظه متقاضیان آمـوزش عـالی   . است

کشور و محدودیت ظرفیت پذیرش در تحصـیالت تکمیلـی   

هاي نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب  انتخاب شیوه

دانشـگاه آزاد اسـالمی در   . باشـد  اصلح اجتنـاب ناپـذیر مـی   

ــذیرش دا ــانون ســنجش و پ نشــجو در مقــاطع چــارچوب ق

ـال     96تحصیالت تکمیلی و مصوبات شوراي پـذیرش در س

اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتري تخصصـی از میـان   

ــري   ــده در آزمــون ورودي دوره دکت داوطلبـان شــرکت کنن

  .نماید سازمان سنجش می) نیمه متمرکز( )Ph.D(تخصصی 

  

  انتخاب رشته و پذیرش دانشجو  – الف

   :انتخاب رشته ) 1

نتایج اولیه وضعیت علمی داوطلبان به صـورت کارنامـه و   

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

امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت نموده است توسـط  

  .سازمان سنجش اعالم خواهد شد

به منظور شرکت داوطلبان عالقمند به پذیرش در دانشگاه 

انتخاب رشته توسط سـازمان سـنجش   آزاد اسالمی کد شناسه 

آموزش کشور در کارنامه اعالم نتایج اولیه درج شده است و 

توانند نسبت به انتخاب رشـته   داوطلبان براساس این شناسه می

  .در دانشگاه آزاد اسالمی اقدام نمایند

مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت    کلیه داوطلبان : 1تبصره 

در کارنامه صـادره از سـوي   دارد با توجه به نتایج درج شده 

سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سـامانه انتخـاب   

 www.azmoon.orgرشته دانشگاه آزاد اسالمی بـه آدرس  

ـا نسـبت بـه انتخـاب       مراجعه و ضمن مطالعه دفترچـه راهنم

حـانی  متناسب با کـد مجموعـه امت  محل /کد رشته 40حداکثر 

  .خود اقدام نمایند

داوطلبان الزم است کارت اعتباري انتخاب رشته  : 2تبصره 

ـال را از طریـق سـامانه فـوق خریـداري       1500000به مبلغ  ری

نمایند با توجه به این که پس از خریـداري کـارت اعتبـاري    

نام امکان باز پس گیري آن وجود ندارد لذا بـه داوطلبـان    ثبت

ـ   اکیداً توصیه می س از آگـاهی از شـرایط و ضـوابط    شـود پ

  .انتخاب رشته نسبت به خرید کارت اعتباري اقدام نمایند

عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخـاب رشـته    : 3تبصره 

هـاي   در دانشگاه آزاد اسالمی در موعد مقرر و مطابق اطالعیه

صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـالمی   

ـان انتخـاب رشـته و     بوده و پس از ا نقضاي مهلت مقـرر امک

معرفی جهت مصاحبه در دانشگاه آزاد اسـالمی تحـت هـیچ    

  .شرایطی وجود نخواهد داشت

معرفی جهت مصاحبه منوط به کسب حدنصاب  : 4تبصره 

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

 انتخابیهاي  محل/گانه و ظرفیت پذیرش رشته 40هاي  اولویت

  .خواهد بود

  

  :  پذیرش نهایی داوطلبان) 2

دانشگاه آزاد اسالمی پس از پایان مهلت مقرر بـراي   –الف 

انتخاب رشته نتایج داوطلبان حائز شـرایط بـراي شـرکت در    

اي اعالم خواهـد   مرحله ارزیابی تخصصی را با انتشار اطالعیه

  .نمود

  

ی اعـالم  داوطلبان الزم است با توجه به جدول زمـان  –ب 

ـا در دسـت     شده از سوي مرکز سنجش و پذیرش دانشـگاه ب

داشتن مدارك الزم به منظور شـرکت در ارزیـابی تخصصـی    

  .مراجعه نمایند
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دانشـگاه آزاد   پس از انجام مرحله ارزیابی تخصصـی  –ج 

مرحلـه  ایـن  نتایج نهایی داوطلبان شرکت کننـده در   اسالمی

  .هد شدتوسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خوا

جهت ورود به دوره دکتري تخصصی معیارهاي زیر صورت  -د

 : گیرد  می

  )درصد 50(آزمون متمرکز  -1

  )درصد 20(سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري  - 2

  )درصد 30(مصاحبه علمی و سنجش عملی  - 3

 

) Ph.D(نام در دوره دکتري تخصصی  شرایط و نحوه ثبت - ب

  بدون آزمون 

ــم  ــنامه ش ــاس بخش  26/3/94مــورخ  19171/70اره براس

نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهاي برتـر   موضوع آئین

هاي تحصیلی باالتر  التحصیالن ممتاز براي ورود به دوره و فارغ

  : در دانشگاه آزاد اسالمی 

کلیه حائزین شرایط درخواسـت کننـده دوره دکتـري     -1

متـاز  التحصـیالن م  تخصصی شامل استعدادهاي برتـر و فـارغ  

 5/18دامپزشـکی،  هـاي   براي رشـته  17براساس حداقل معدل 

ـا    براي سـایر رشـته   5/17هاي علوم انسانی و  براي رشته هـا ب

نامه اجرایی براساس معدل  رعایت سایر شرایط مندرج در شیوه

ــک از    ــر ی ــراي ه ــت ب ـا ظرفی ــدي و متناســب بـ ــه بن و رتب

علمـی بـه    هاي انتخابی گزینش و بـراي مصـاحبه   محل/رشته

امتیاز نهـایی هـر   . شوند هاي تخصصی مربوط معرفی می گروه

آموزشی و مصاحبه  –هاي پژوهشی  داوطلب براساس شاخص

نامه اجرایی محاسبه و به عنوان شـاخص بـراي    منطبق بر شیوه

  .گیرد گزینش نهایی داوطلبان مالك عمل قرار می

 جهـت کلیـه   50/18نامـه   دارا بودن حداقل نمره پایان -2

  .ها رشته

التحصیلی در مقطـع   فارغ  متجانس و همنام بودن رشته -3

  .کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتري تخصصی

داوطلبان دوره بدون آزمون در صورت کسب شـرایط   -4

ـاالت و    دعوت به مصـاحبه الزم اسـت نسـخه    اي از فایـل مق

یا مجالت علمـی   ISIتولیدات علمی چاپ شده در مجالت 

ژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یا پ

ISC    خود را با فرمت اعالم شده در زمان مصاحبه بـه گـروه

  .تخصصی مربوطه ارائه نمایند

ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات جـزء   -5

شوند مشروط به ایـن کـه    هاي تحصیلی محسوب نمی نیمسال

ارشناسی ارشد ناپیوسته از هاي تحصیلی دوره ک تعداد نیمسال

  .نیمسال بیشتر نشود 6

سازي شده باشند،  دانشجویانی که داراي دروس معادل -6

  .شوند شامل پذیرش بدون آزمون نمی

جهت پذیرش در دوره بدون آزمون براي مربیان  : 1تذکر مهم 

اي  رسمی شاغل در دانشـگاه آزاد اسـالمی، سـهمیه جداگانـه    

بان در پـذیرش از شـرایط یکسـان    وجود ندارد و کلیه داوطل

  .برخوردارند

  

  : بدون آزمون) D.ph(نام در دوره دکتري تخصصی  نحوه ثبت

 1500000توانند بـا پرداخـت مبلـغ     داوطلبان این دوره می

در زیر بـه  . نام خریداري نمایند ریال یک کارت اعتباري ثبت

به  نام اینترنتی براي دوره بدون آزمون نیز نحوه تکمیل فرم ثبت

  .شود طور خالصه اشاره می

خـانوادگی،   مربوط به اطالعات نام، نام 12الی  1بندهاي  -

سـري و  شماره شناسنامه، کد محل تولد، تولد،  تاریخنام پدر، 

شـماره ملـی،   سریال شناسنامه، کد محـل صـدور شناسـنامه،    

کد محل تولد و کـد  ( .باشد داوطلبان میو مذهب دین  ،جنس

این دفترچه راهنما » 5«از جدول شماره  محل صدور شناسنامه

  ).باشد قابل استخراج می

مربوط به شماره تلفن ثابـت، پـیش   :  16الی  13بندهاي  -

شماره شهرستان، شماره تلفن همراه و نشانی پست الکترونیکی 

وارد نمودن صفر در ابتـداي پـیش شـماره    . (باشد داوطلب می

  ).الزامی است

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 
دانشگاه آزاد اسالمی                                                                                     1396سال ) Ph.D(دکتري تخصصی دوره

 

5 

 

ط بـه نشـانی محـل سـکونت،     مربو:  19الی  17بندهاي  -

باشـد کـه الزم    استان محل سکونت و کد پستی ده رقمی مـی 

  .است داوطلبان اطالعات آن را با دقت تکمیل نمایند

نشانی داوطلبان الزم است دقیقاً به صورت مشخص شـده  

... نام شامل، شهر، خیابان، کوچه، پالك، طبقـه و   در فرم ثبت

ـ  . وارد شود رقمـی وارد   10ورت کد پستی الزم است بـه ص

  .شود

مربـوط بـه نـوع وضـعیت خـدمت وظیفـه        20بندهاي  -

» 4«داوطلبان مرد است که الزم است با توجه به جدول شماره 

ـا   وضعیت خدمت وظیفه و دیگر مندرجات این دفترچه راهنم

   .نسبت به تعیین خدمت وظیفه خود اقدام نمایند

الزم است  اختصاص به اتباع غیر ایرانی دارد که 21بند  -

. هاي مربوطه را انتخاب نمایند این گونه داوطلبان یکی از گزینه

  .اتباع ایرانی از انتخاب این بند خودداري نمایند

نـام و شـرکت در    کلیه اتباع غیر ایرانی متقاضـی ثبـت   -

آزمون در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعالم شده الزم 

اینترنتـی مرکـز    نام با مراجعـه بـه سـایت    است در زمان ثبت

و  www.azmoon.orgسنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی 

ورود به لینک مربوطه نسبت به تکمیل اطالعـات درخواسـتی   

پس از تکمیـل اطالعـات مـورد درخواسـت در     . اقدام نمایند

 12سایت به این دسته از داوطلبان غیر ایرانی، یک کد پیگیري 

ـاً  بایس رقمی داده خواهد شد که داوطلب می ت این کد را دقیق

فـرم اطالعـات فـردي     21در محل مخصوصـی کـه در بنـد    

نـام اینترنتـی وجـود دارد درج نماینـد و کـد       تقاضانامه ثبت

  .پیگیري مزبور را تا زمان پذیرش قطعی حفظ نماید

پس از ورود اطالعات فـردي الزم اسـت کلیـه اقـالم      -

ـ   س از اطالعاتی وارد شده را یک بار دیگر بررسی نمـوده و پ

را » تأیید و ادامه«اطمینان از صحت اطالعات وارد شده گزینه 

  .انتخاب نمایید

در صورت بروز هرگونه خطا در ورود اطالعـات   :تبصره 

نام توجه نموده و پس از رفع خطـاي   هاي سیستم ثبت به پیام

اقـدام  » تأیید و ادامـه «احتمالی مجدداً نسبت به انتخاب گزینه 

  .نمایید

باشـد   بوط به فایل تصویر عکس داوطلبان مـی مر 22بند  -

در فـرم اطالعـات   » تأییـد و ادامـه  «که پس از انتخاب گزینه 

فردي در صورت عدم وجود خطا در اطالعات ارسالی، فـرم  

  . شود ارسال عکس نمایش داده می

فایل تصویري تهیه شده توسـط داوطلـب بایـد داراي     –

   :شرایط ذیل باشد 

ـا   3×4ست با اسکن از عکس فایل مربوطه الزم ا -1 ×  4ی

و با  dpi100و با درجه وضوح  256Grayscaleبه صورت  6

  .ذخیره شده باشد JPgفرمت 

کیلوبایـت   70حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتـر از   -2

  .باشد

شود، الزم است  عکسی که تصویر از روي آن تهیه می -3

  .تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد

پیکسل و  200×  300عاد تصویر ارسالی باید حداقل اب -4

  .پیکسل باشد 300×  400حداکثر 

تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده  -5

  . و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد

تصویر داوطلب باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر،  -6

منگنه و سایر مواردي که منجر به مخدوش و نامشخص بـودن  

  .شود در تصویر وجود نداشته باشد ره داوطلب میچه

قایل عکس خود » …Browse«داوطلب با انتخاب گزینه 

پس از ارسال فایل عکس نمونـه تصـویر   . نماید را مشخص می

در ایـن  . شـود  فایل مربوطه در کادر ذیل فرم نمایش داده می

مرحله داوطلب الزم است جهت ارسال عکـس خـود گزینـه    

و در صورت نیاز به اصالح و یا تغییر اطالعات  »تأیید و ادامه«

  .را انتخاب نماید» مرحله قبلی«فردي گزینه 

امکان » مرحله قبلی«داوطلب تنها با انتخاب گزینه  :تبصره 

بازگشت به صفحه قبلی را خواهد داشت لذا به داوطلبان اکیداً 

مرورگـر خـود   » Back«شـود از انتخـاب گزینـه     توصیه می

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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ها را  د در غیر این صورت الزم است کلیه پنجرهاجتناب نماین

  .نام را مجدداً از ابتدا آغاز نمایند بسته و مراحل ثبت

در صـورت عـدم   » تأیید و ادامه«پس از انتخاب گزینه  -

نمایش پیغام خطا، فرم اطالعات آزمونی نمایش داده شـده در  

غیر این صورت داوطلب الزم است با مشاهده نوع خطا نسبت 

  .صالح فایل عکس و ارسال مجدد آن اقدام نمایدبه ا

اي است که داوطلب در مقطع  مربوط به نام رشته 23بند  -

  .التحصیل شده است کارشناسی ارشد فارغ

مربوط به دانشگاه و یا موسسـه آمـوزش عـالی     24بند  -

تواننـد   باشد که داوطلبان مـی  صادر کننده مدرك تحصیلی می

ـا  » 2«کد آن را از جداول شماره  اسـتخراج و در محـل   » 3«ی

  .مربوطه درج نمایند

التحصـیلی،   مربوط بـه تـاریخ فـارغ    24الی  25بندهاي  -

  .باشد مینامه داوطلبان  معدل کل و نمره پایان

مربوط به کد مجموعه انتخابی است که داوطلبان  28بند  -

استخراج و در محـل مربوطـه   » 1«بایست از جدول شماره  می

  .درج نمایند

یان شرکت در دوره دکتري تخصصی بدون آزمون باید  :تذکر مهم  متقاض

م با رشته فارغ رشته التحصیلی دوره کارشناسی ارشد خود  اي متجانس و همنا

ام از مقطع کارشناسی ارشـد   انتخاب نمایند و در زمان ثبتدر مجموعه را  ن

   .باشند  التحصیل شده فارغ

واحدهاي دانشگاهی انتخابی /رشتهمربوط به کد  29بند  -

اسـتخراج و   »1«بایست از جدول شماره  است که داوطلبان می

  .در محل مربوطه درج نمایند

ـ   - ان متقاضـی  پس از طی مراحل فوق الزم اسـت داوطلب

بدون آزمون اقدام  )Ph.D(شرکت در دوره دکتري تخصصی 

  .به تأیید نهایی اطالعات ورودي نمایند

بان دوره دکتري تخصصی بدون آزمون  : 1تذکر  اصل  الزم استداوطل

التحصیلی و تصویر آن را در زمان دعوت به مصـاحبه همـراه    مدرك فارغ

سنامه یا کارت ملی نیز در زمان داشتن اصل شناهمراه همچنین  .داشته باشند

  .دعوت به مصاحبه الزامی است

التحصیلی متقاضـیان بـدون    با توجه به این که اطالعات فارغ:  2تذکر 

نامه از شرایط اصلی  التحصیلی، معدل و نمره پایان رشته فارغ: آزمون شامل 

در این دوره است لذا ارائه اطالعات نادرست توسط شخص داوطلب، تخلـف  

  .وب گردیده و مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شدمحس

بان پذیرش بدون آزمون در دوره دکتري تخصصی که :  3تذکر  داوطل

باشند بایستی شرایط اشاره شده در مـورد   مشمول خدمت وظیفه عمومی می

نمـا   جـدول شـماره   (مشموالن وظیفه عمومی مندرج در این دفترچه راه

  .درا عیناً دارا باشن)»4«

پژوهش ) Ph.D(شرایط پذیرش در دوره دکتري تخصصی   – ج

    :محور 

سنجش و پذیرش براي دوره دکتري تخصصـی پـژوهش   

  : گیرد  محور براساس معیارهاي زیر صورت می

  )درصد 30(آزمون متمرکز  -1

  )درصد 20(سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري  -2

  )درصد 30(مصاحبه علمی و سنجش عملی  -3

  )درصد 20(ه طرح واره تهی -4

پذیرش نهایی در این دوره براساس نتیجه سنجش عمومی 

صـورت خواهـد    ارزیابی تخصصیو نتیجه  )آزمون متمرکز(

  .گرفت

کلیه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی مجري دوره دکتـري  

هاي پژوهشی و تقاضا محور خـود را   تخصصی فهرست طرح

ع داوطلبـان در  هاي دانشگاهی جهت اطال در هر یک از رشته

داوطلبان الزم اسـت  . سامانه اینترنتی خود درج خواهند نمود

در صورت تمایل به پذیرش در دوره دکتري پژوهش محـور  

هـاي ارائـه شـده     ضمن کسب اطالعات الزم از عناوین طـرح 

طرح واره خود را به منظور ارائه در جلسه ارزیابی تخصصی 

گروه تخصصی مربوطه  آماده نموده و به همراه سایر مدارك به

ایــن دسـته از داوطلبــان الزم اســت رشــته و  . ارائـه نماینــد 

واحدهاي دانشگاهی ارائه کننده طرح پژوهشی را در یکی از 

  .گانه خود منظور نمایند 40هاي  انتخاب

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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   :سهمیه رزمندگان و ایثارگران  – د

براساس قانون ایجاد تسـهیالت بـراي ورود رزمنـدگان و      

ها و موسسات آمـوزش   لب بسیجی به دانشگاهجهادگران داوط

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

مجلـس محتـرم شـوراي     11/9/1371قانون مـذکور مصـوب   

ـامع خـدمات    اسالمی و همچنین با توجه به تصویب قانون ج

» ب«و » الـف «رسانی به ایثـارگران، افـراد مشـمول بنـدهاي     

 5ها و تسهیالت مندرج در صفحات  یهمتقاضی استفاده از سهم

 سازمان سنجش 1دفترچه شماره (نام  دفترچه راهنماي ثبت 6و 

ـا   محـل /کد رشته، در هر یک از )آموزش کشور درصـد   25ه

ـاص مـی     یابـد کـه    ظرفیت به رزمنـدگان و ایثـارگران اختص

درصـد و   80حدنصاب نمـره علمـی الزم بـراي رزمنـدگان     

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

   .باشد آزاد می گزینشآخرین فرد پذیرفته شده در 

   :مربیان سهمیه  – هـ

برقـراري عـدالت آموزشـی در پـذیرش     براسـاس قـانون   

هاي تحصیالت تکمیلی و تخصصی مصوب  دانشجو در دوره

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

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

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

و در استخدام رسمی ) اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی(

ـال سـابقه عضـویت در     دانشگاه آزاد اسالمی که داراي سه س

می توانند در صورت تمایل از این  هیأت علمی دانشگاه باشند

ظور پذیرش در دوره دکتري تخصصی بهـره منـد   امتیاز به من

ــأت علمــی    .شـوند  ــاز اعضـاء هی متقاضــیان اسـتفاده از امتی

بـدیهی  . بایستی از ارسال هر گونه مدرك خودداري نمایند می

است مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه رأساً نسبت به اسـتعالم  

وضعیت این گونه افراد از مرکز امور هیـأت علمـی دانشـگاه    

شـرط کسـب    بای اقدام و در صورت تأیید شرایط آزاد اسالم

 در هر یک از مراحـل آزمـون ، بـراي    درصد نمره 80حداقل 

  .را باید کسب نمایندآزاد  گزینشآخرین فرد پذیرفته شده در 

ـان متقاضـی     /رشته : 1تذکر  مقطع کارشناسـی ارشـد مربی

اي  استفاده از امتیاز هیأت علمی جهت ادامه تحصیل با رشـته 

باشـند بایـد    وره دکتري مایل به تحصـیل در آن مـی  که در د

  .تجانس داشته باشند

اشتغال به تحصیل اعضاي هیأت علمی منوط بـه   : 2تذکر

  .باشد موافقت دانشگاه می

  

   :پذیرش اتباع خارجی  – و

کلیه اتباع غیر ایرانی شرکت کننده در آزمون ورودي دوره 

الوه بر دارا ، باید ع1396سال ) نیمه متمرکز(دکتري تخصصی 

منـدرج در  (بودن شرایط عمومی و اختصاصـی ایـن آزمـون    

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

نام اینترنتی، عالمتگذاري نموده  بند مربوط را در تقاضانامه ثبت

باشند بدیهی است چنانچه اتباع غیـر ایرانـی کـه در ردیـف     

نـام   گیرند در زمان ثبـت  شدگان نهایی این آزمون قرار پذیرفته

تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشند، پـذیرش آنـان    16بند 

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

نـام اتبـاع    داراي کلیه شرایط و ضوابط ثبـت  بایست میآزمون 

نام  دفترچه راهنماي ثبت 4و  3مندرج در صفحات (  خارجی،

باشند و در غیـر  ) زمان سنجش آموزش کشورسا »1«و شماره 

  .این صورت پذیرش آنان لغو خواهد شد

  

   :انتخاب رشته اینترنتی   –ي 

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته الزم است پـس از خریـد   

  : نام به شرح ذیل اقدام نمایند  شناسه و رمز اینترنتی ثبت

نجش با مراجعه به سامانه انتخاب رشته اینترنتی مرکز س -1

و بـــا ورود  www.azmoon.orgو پــذیرش بـــه آدرس  

نام و شناسه انتخاب رشته به  نام، رمز ثبت اطالعات شناسه ثبت

  .سامانه انتخاب رشته وارد شوند

در صفحه دوم سامانه اطالعات اولیه داوطلـب شـامل    -2

مشخصات فردي و کد و عنوان رشته امتحانی وي نمایش داده 

  .شود می

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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توانند متناسب با کد رشته امتحانی خـود   داوطلبان می -3

هاي جـدول   محل/محل را از میان رشته/کد رشته 40حداکثر تا 

  .مندرج در این دفترچه انتخاب نمایند» 1«  شماره 

که  تمام وقت» مربی«اعضاي هیأت عملی آن دسته از  -4

این دفترچه حائز شرایط استفاده از این سـهمیه  » ه«مطابق بند 

است عالقمندي خود را در بند مربوطه در فـرم   باشند الزم می

عـدم انتخـاب ایـن    . محل اینترنتی اعالم نمایند/انتخاب رشته

گزینه توسط افراد حائز شـرایط و در موعـد مقـرر بـه منزلـه      

انصراف از استفاده این سهمیه بوده و داوطلب حق هیچ گونه 

  .اعتراضی را نخواهد داشت

  : تذکرات مهم 

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

ـان و    مصوبه نود و نهمین جلسه هیأت رئیسه دانشـگاه کارکن

هـاي دانشـگاه آزاد اسـالمی مجـاز      اعضاي هیأت علمی محل

نیستند واحد دانشگاهی محل خدمت خود را به عنـوان محـل   

به جز داوطلبان دوره دکتري تخصصی (تحصیل انتخاب نمایند

مـورخ   67727/70بق بخشـنامه شـماره   پژوهش محور که مطا

ـان و اعضـاي هیـأت علمـی واحــدهاي       8/9/94 کلیـه کارکن

دانشگاهی که در واحد محل اشتغال در دوره دکتري تخصصی 

شوند، مجاز بـه ادامـه تحصـیل در     پژوهش محور پذیرفته می

  ).واحد خود هستند

هاي واحد امارات متحـده   پذیرفته شدگان نهایی رشته -2

است از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شـرایط و  عربی الزم 

ضوابط اشاره شده در مورد مشـموالن وظیفـه عمـومی بـوده     

همچنین شرایط الزم براي اخذ ویزا از کشور امـارات متحـده   

عربی را داشته باشند این افراد در صورتی مجاز به اسـتفاده از  

معافیت تحصیلی در مقطـع دکتـري تخصصـی بـراي ادامـه      

باشند که عالوه  می) دبی(واحد دانشگاهی امارات  تحصیل در

هاي تحصیلی قادر به پرداخت وثیقه خروج از کشور  بر شهریه

بـه سـازمان وظیفـه    ) ریـال  150000000در حال حاضر مبلغ (

شهریه پذیرفته شدگان واحد امارات متحـده  . عمومی نیز باشند

شود و حـدود سـه برابـر     عربی به صورت ارزي دریافت می

  .باشد یه واحدهاي داخل کشور میشهر

ـا و مراکـز    شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پـردیس  -3 ه

المللی دانشگاه آزاد اسالمی براساس شهریه مصوب ساالنه  بین

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

  .باشد واحدهاي داخلی می

  جـایی، با توجه به مقررات دانشگاه آزاد اسـالمی جاب  -4

ـال     انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـین   نامـه نقـل و انتق

  .شود دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

ــه جابجــایی، -5 ــدها،   هرگون ـال و میهمــانی از واح   انتقـ

المللی و برون مرزي به دیگر واحـدهاي   ها و مراکز بین پردیس

  .باشد دانشگاه آزاد اسالمی ممنوع می

نام و  یانی که پس از پذیرش در دانشگاه و ثبتدانشجو -6

بـه  ) اعم از دانشجویان با آزمون و یا بدون آزمون(اخذ واحد 

هر دلیلی تقاضاي انصراف از تحصیل داشته باشند طبق ضوابط 

  .شوند و مقررات دانشگاه مشمول پرداخت هزینه انصراف می

دانشجویان کلیه مقاطع تحصـیلی بابـت هزینـه    :  1تبصره 

برابر شهریه ثابت یـک   5/1بایستی معادل   صراف از تحصیل،ان

  .نیمسال تحصیلی طبق تعرفه روز پرداخت نمایند

ـاغل بـه تحصـیل در یکــی از     :  2 تبصـره  دانشـجویان ش

واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی که از طریق آزمـون در همـان   

واحد یا واحد دیگر پذیرفته شوند از پرداخت هزینه انصراف 

  . اشندب معاف می

ـا توجـه بـه مقـررات دانشـگاه آزاد اسـالمی       :  3تبصره  ب

انتقال و میهمانی دانشجویانی که به صـورت بـدون     جابجایی،

آزمون و یا پژوهش محور در دانشگاه پذیرفتـه شـده باشـند،    

ـاالت دانشـجویی ممنـوع اسـت       مطابق آئین .نامـه نقـل و انتق
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  96سال ) Ph.D(آزمون دوره دکتري تخصصی  بدوننام  فرم ثبت

  نویس اطالعات فردي پیش

1-  نام:      2- خانوادگی  نام:      

3-  نام پدر:      4- د  تاریخ   سال  ماه  روز   :تول

5-  کد محل تولد:      
  6-  شماره شناسنامه:      

7- سري و سریال شناسنامه :          /      

8-  کد محل صدور شناسنامه :    9-   شماره ملی:      

10-  زن   :جنس   مرد  11-  دین :      12 -  مذهب :      

13 -  شماره تلفن ثابت:      14-  پیش شماره شهرستان:      

15-  شماره تلفن همراه:      16-  ست الکترونیکپ:      

17 - آدرس محل سکونت:      

18- ونت استان محل سک:      19-  ستی ده رقمیکد پ:      

20- ه ــوظیف خدمت  وضعیت:          

  . هستم سایر کشورها / هند / لبنان / عراق / ترکیه/  پاکستان/  افغانستان: از اتباع خارجی  - 21

      : رقمی اتباع خارجی  12محل درج کد پیگیري 

22 -  فایل تصویر عکس:  

  

  

  

  

  

  

    

    

    
    

  96سال ) Ph.D(آزمون دوره دکتري تخصصی  بدوننام  فرم ثبت

ی پیش   نویس اطالعات آزمون

23 - د  نام رشته فارغ ارش شناسی          :  التحصیلی در دوره کار

24-  کد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی صادر کننده مدرك :        

    سال     ماه     روز     

25- التحصیلی  تاریخ فارغ:        /      /        

    صحیح    اعشار    

26-  کل معدل :        /        

    صحیح    اعشار    

27- نامه  نمره پایان:        /        

28-  د           :ی ـانتخاب مجموعهک

29-  د   :انتخابـی واحدهاي  /رشتهک

د  -1 د     : رشتهک د  -6    : کد واح د     : رشتهک     :کد واح

د  -2 د     :رشته ک د  -7    : کد واح د     :شته رک     :کد واح

د  -3 د     :رشته ک د  -00    : کد واح د     :رشته ک     :کد واح

د  -4 د     :رشته ک د  -39    : کد واح د   :رشته ک     : کد واح

د  -5 د     :رشته ک د  - 40    : کد واح د   :رشته ک     : کد واح

  

  

  

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٌشٜٚ  ػّْٛ ا٘ؼا٘ی

صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی - 2101وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20101صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی   

ٚاحذ آػتاسا 164

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

ٚاحذ الّیذ 161

ٚاحذ ا٘اس 273

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ ايزٜ 153

ٚاحذ تٙاب 144

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تشتت حیذسيٝ 132

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خیشفت 122

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ خذاتٙذٜ 392

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ خّخاَ 213

ٚاحذ خٛی 137

ٚاحذ دصفَٛ 165

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ دٚسٚد 248

ٚاحذ سأٟشٔض 230

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػاٜٚ 181

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٚاحذ ػشاب 124

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػیشخاٖ 203

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ؿٛؿتش 204

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ؿیشٚاٖ 169

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ فشدٚع 162

ٚاحذ فیشٚصآتاد 129

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌچؼاساٖ 149

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٟٔاتاد 166

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ ياػٛج 120

ٚاحذ يضد 105

20110ادتیات غٙايی   -صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ تشدػیش 226

ٚاحذ تٙاب 144

ٚاحذ خّخاَ 213

ٚاحذ خٛی 137

ٚاحذ ػاٜٚ 181

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ٚاحذ ياػٛج 120

20111ادتیات ػشفا٘ی   -صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی

ٚاحذ فؼا 134

ٚاحذ وشج 115

20112ادتیات حٕاػی   -صتاٖ ٚ ادتیات فاسػی

ٚاحذ ٔـٟذ 111

خغشافیای ػیاػی - 2103وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21506خغشافیای ػیاػی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

خغشافیا ٚ تش٘أٝ سيضی ؿٟشی - 2104وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21501خغشافیا ٚ تش٘أٝ سيضی ؿٟشی   

ٚاحذ آػتاسا 164

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ اػالٔـٟش 238

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ؿیشٚاٖ 169

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ السػتاٖ 155

ٚاحذ ٔش٘ذ 125

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٔاليش 196

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ يضد 105

خغشافیا ٚ تش٘أٝ سيضی سٚػتايی - 2105وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21518خغشافیا ٚ تش٘أٝ سيضی سٚػتايی   

ٚاحذ آػتاسا 164

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

آب ٚ ٞٛاؿٙاػی - 2107وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21541   (الّیٓ ؿٙاػی)آب ٚ ٞٛاؿٙاػی

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٔش٘ذ 125

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ػٙدؾ اص دٚس ٚ ػأا٘ٝ اطالػات  - 2108وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

خغشافیايی

21565ػٙدؾ اص دٚس ٚ ػأا٘ٝ اطالػات خغشافیايی   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

صتاٖ ٚ ادتیات ػشب - 2110وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20205صتاٖ ٚ ادتیات ػشب   

ٚاحذ آتاداٖ 151

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خیشفت 122

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ واؿٕش 212

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

ٚاحذ ٟٔاتاد 166

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ػّْٛ التصادی - 2112وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20930التصاد ٔاِی   -ػّْٛ التصادی

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

20935التصادػٙدی   -ػّْٛ التصادی

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

20936التصاد اػالٔی   -ػّْٛ التصادی

ٚاحذ اتشوٜٛ 259

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

ٚاحذ لضٚيٗ 214

11

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

ٚاحذ يضد 105

20937التصاد پِٛی   -ػّْٛ التصادی

ٚاحذ اتٟش 207

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

20938التصاد تخؾ ػٕٛٔی   -ػّْٛ التصادی

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

20939تٛػؼٝ التصادی   -ػّْٛ التصادی

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

20940التصاد ؿٟشی ٚ ٔٙطمٝ ای   -ػّْٛ التصادی

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

20951التصاد ػالٔت   -التصاد

ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

20955التصاد تیٗ إُِّ   -ػّْٛ التصادی

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

التصاد ٘فت ٚ ٌاص - 2113وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20952تاصاسٞا ٚٔاِیٝ ٘فت ٚ ٌاص   -التصاد ٘فت ٚ ٌاص

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

20953حمٛق ٚلشاسدادٞای ٘فت ٚ ٌاص   -التصاد ٘فت ٚ ٌاص

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٔذيشيت ٚسصؿی- تشتیت تذ٘ی - 2115وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٔذيشيت ساٞثشدی دس ػاصٔاٖ ٞا ٚ -ٔذيشيت ٚسصؿی

21458سٚيذادٞای ٚسصؿی   

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تشٚخشد 112

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٟشْ 193

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔثاسوٝ 190

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٔذيشيت تاصاسياتی ٚ سػا٘ٝ ٞا دس ٚسصؽ   -ٔذيشيت ٚسصؿی

21477

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٔذيشيت اٚلات فشاغت ٚ ٚسصؽ ٞای تفشيحی-ٔذيشيت ٚسصؿی

   21478

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػاسی 208
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

فیضيِٛٛطی ٚسصؿی- تشتیت تذ٘ی - 2116وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

فیضيِٛٛطی ٚسصؿی لّة ٚ ػشٚق ٚ تٙفغ   -فیضيِٛٛطی ٚسصؿی

21450

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تشٚخشد 112

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

ٚاحذ ٔحالت 200

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

21451تیٛؿیٕی ٚ ٔتاتِٛیؼٓ ٚسصؿی   -فیضيِٛٛطی ٚسصؿی

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

21479فیضيِٛٛطی ٚسصؿی ػصثی ػضال٘ی   -فیضيِٛٛطی ٚسصؿی

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٔحالت 200

سفتاسحشوتی- تشتیت تذ٘ی - 2118وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21456سؿذحشوتی   -سفتاسحشوتی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21469آٔٛصؽ تشتیت تذ٘ی   -سفتاسحشوتی

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

تاسيخ اػالْ- تاسيخ - 2121وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21119تاسيخ اػالْ   -تاسيخ

ٚاحذ تشتت حیذسيٝ 132

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ داساب 168

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿٛؿتش 204

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

تاسيخ ايشاٖ دٚسٜ اػالْ- تاسيخ - 2122وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21138تاسيخ فشًٞٙ ٚ تٕذٖ ايشاٖ دٚسٜ اػالٔی   

ٚاحذ ؿثؼتش 195

21367تاسيخ ايشاٖ دٚسٜ اػالْ   -تاسيخ

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ تشتت حیذسيٝ 132

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٔحالت 200

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

تاسيخ ايشاٖ لثُ اصاػالْ- تاسيخ - 2123وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21125تاسيخ ايشاٖ لثُ اص اػالْ   -تاسيخ

ٚاحذ آتادٜ 216

ٚاحذ اتٟش 207

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ داساب 168

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ػّْٛ اختٕاػی - 2125وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20510ٔشدْ ؿٙاػی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

20541خأؼٝ ؿٙاػی ٚسصؽ   

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

20552ػیاػت ٌزاسی فشٍٞٙی   

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

20565خأؼٝ ؿٙاػی التصادی ٚ تٛػؼٝ   -خأؼٝ ؿٙاػی

ٚاحذ آصادؿٟش 186

ٚاحذ آؿتیاٖ 199

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خّخاَ 213

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ لٛچاٖ 206

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

20566خأؼٝ ؿٙاػی فشٍٞٙی   -خأؼٝ ؿٙاػی

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

20567خأؼٝ ؿٙاػی ٌشٟٚٞای اختٕاػی   -خأؼٝ ؿٙاػی

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

20568خأؼٝ ؿٙاػی ػیاػی   -خأؼٝ ؿٙاػی

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٟشْ 193

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ ؿٛؿتش 204

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

ٚاحذ ٘شاق 185

20569خأؼٝ ؿٙاػی ٔؼائُ اختٕاػی ايشاٖ   -خأؼٝ ؿٙاػی

ٚاحذ آصادؿٟش 186

ٚاحذ آؿتیاٖ 199

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٟشْ 193

ٚاحذ خّخاَ 213

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

20570سٚػتايی   - تٛػؼٝ اختٕاػی -خأؼٝ ؿٙاػی

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

خٕؼیت ؿٙاػی - 2126وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20506خٕؼیت ؿٙاػی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ػّْٛ لشآٖ ٚ حذيث- اِٟیات  - 2129وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20405ػّْٛ لشآٖ ٚ حذيث   - اِٟیات ٚ ٔؼاسف اػالٔی 

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ خٛی 137

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فؼا 134

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ يضد 105

20429ػّْٛ لشآٖ ٚ حذيث   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

فمٝ ٚ ٔثا٘ی حمٛق اػالٔی- اِٟیات  - 2130وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20407فمٝ ٚ ٔثا٘ی حمٛق اػالٔی   - اِٟیات ٚ ٔؼاسف اػالٔی 

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تشتت حیذسيٝ 132

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خیشفت 122

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ سأٟشٔض 230

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ ٔحالت 200

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

20456   (سٜ)فمٝ ٚ ٔثا٘ی حمٛق ٚ ا٘ذيـٝ أاْ خٕیٙی 

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘شاق 185

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ادياٖ ٚ ػشفاٖ- اِٟیات  - 2131وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20401ادياٖ ٚ ػشفاٖ   - اِٟیات ٚ ٔؼاسف اػالٔی 

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

20457تصٛف ٚ ػشفاٖ اػالٔی   

ٚاحذ دٞالاٖ 183

20480   (سٜ)ػشفاٖ اػالٔی ٚ ا٘ذيـٝ أاْ خٕیٙی 

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

تاسيخ ٚ تٕذٖ ُّٔ اػالٔی- اِٟیات  - 2132وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20402تاسيخ ٚ تٕذٖ ُّٔ اػالٔی   - اِٟیات ٚ ٔؼاسف اػالٔی 

ٚاحذ تافت 221

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ خٛی 137

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

والْ- اِٟیات - 2133وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20451والْ اػالٔی   -والْ

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

20479والْ خذيذ   -والْ

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

فمٝ ؿافؼی - 2134وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20443فمٝ ؿافؼی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

فّؼفٝ - 2136وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20409فّؼفٝ ٚ والْ اػالٔی   - اِٟیات ٚ ٔؼاسف اػالٔی 

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ ػاٜٚ 181

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فؼا 134

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

21002فّؼفٝ   

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21004فّؼفٝ تطثیمی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21008فّؼفٝ اػالٔی   

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

60146فّؼفٝ ٞٙش   

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

فّؼفٝ ػّٓ - 2138وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21063فّؼفٝ ػّٓ ٚ فّٙاٚسی   

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

فّؼفٝ تؼّیٓ ٚ تشتیت - 2141وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20653تؼّیٓ ٚ تشتیت اػالٔی   -فّؼفٝ تؼّیٓ ٚ تشتیت

ٚاحذ اسان 121

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

تش٘أٝ سيضی دسػی - 2142وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20603تش٘أٝ سيضی دسػی   

ٚاحذ آصادؿٟش 186

ٚاحذ اػالٔـٟش 238

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تشتت حیذسيٝ 132

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٔش٘ذ 125

ٔذيشيت آٔٛصؿی - 2143وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21212ٔذيشيت آٔٛصؿی   

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

ٚاحذ اػالٔـٟش 238

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ تٙذسػثاع 114

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تشتت حیذسيٝ 132

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ص٘داٖ 138
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

ٚاحذ ٔش٘ذ 125

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

سٚاٖ ؿٙاػی تشتیتی - 2144وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20702سٚاٖ ؿٙاػی تشتیتی   

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لايٙات 261

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

آٔٛصؽ ػاِی - 2146وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21221ٔذيشيت آٔٛصؽ ػاِی   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشج 115

سٚاٖ ؿٙاػی ٚ آٔٛصؽ وٛدواٖ  - 2147وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

اػتثٙايی

20729سٚاٖ ؿٙاػی ٚ آٔٛصؽ وٛدواٖ اػتثٙايی   

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٔـاٚسٜ - 2148وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21602ٔـاٚسٜ   

ٚاحذ اتٟش 207

ٚاحذ اسان 121

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ يضد 105

سٚاٖ ؿٙاػی - 2150وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20701سٚاٖ ؿٙاػی تاِیٙی   

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ؿیشاص 163

20706سٚاٖ ؿٙاػی   

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ اسػٙداٖ 160

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ تٙذسػثاع 114

ٚاحذ تیشخٙذ 131
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تشتت خاْ 118

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ صس٘ذ 211

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػاٜٚ 181

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٘ائیٗ 176

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

20709سٚاٖ ؿٙاػی ػالٔت   

ٚاحذ تشتت خاْ 118

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ػّٓ اطالػات ٚ دا٘ؾ ؿٙاػی - 2153وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21719تاصياتی اطالػات ٚ دا٘ؾ   -ػّٓ اطالػات ٚ دا٘ؾ ؿٙاػی

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٔذيشيت اطالػات ٚ دا٘ؾ   -ػّٓ اطالػات ٚ دا٘ؾ ؿٙاػی

21722

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

حمٛق ػٕٛٔی - 2154وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20808حمٛق ػٕٛٔی   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٙذسػثاع 114

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ ٔیثذ 179

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ يضد 105

حمٛق خضا ٚ خشْ ؿٙاػی - 2155وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20805حمٛق خضا ٚ خشْ ؿٙاػی   

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٔشاغٝ 147

ٚاحذ ٔـٟذ 111
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ٔیثذ 179

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘شاق 185

ٚاحذ ياػٛج 120

ٚاحذ يضد 105

حمٛق تیٗ إُِّ ػٕٛٔی - 2156وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20815حمٛق تیٗ إُِّ ػٕٛٔی   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

پشديغ ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ-ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 798

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

ٚاحذ ٔشاغٝ 147

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

حمٛق خصٛصی - 2157وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20807حمٛق خصٛصی   

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تشتت حیذسيٝ 132

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔشاغٝ 147

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٔیثذ 179

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘شاق 185

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ٚاحذ ياػٛج 120

ٔدٕٛػٝ ػّْٛ ػیاػی - 2160وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20810سٚاتط تیٗ إُِّ   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

20830خأؼٝ ؿٙاػی ػیاػی   -ػّْٛ ػیاػی

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

20832ٔؼائُ ايشاٖ   -ػّْٛ ػیاػی

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تافت 221

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ؿٟشضا 197
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

20833ػیاػتٍزاسی ػٕٛٔی   -ػّْٛ ػیاػی

ٚاحذ آصادؿٟش 186

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

20879ا٘ذيـٝ ػیاػی   -ػّْٛ ػیاػی

ٚاحذ آصادؿٟش 186

ٚاحذ آؿتیاٖ 199

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تافت 221

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٔذيشيت تاصسٌا٘ی - 2162وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21247ٔذيشيت تاصاسياتی   -ٔذيشيت تاصسٌا٘ی

ٚاحذ اتٟش 207

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تشتت حیذسيٝ 132

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ػدة ؿیش 256

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

پشديغ ٔشوض آٔٛصؽ تیٗ إِّّی لـٓ-ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 798

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ ٔثاسوٝ 190

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٚاحذ يضد 105

ٔذيشيت دِٚتی - 2163وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21216ٔذيشيت ٔٙاتغ ا٘ؼا٘ی   -ٔذيشيت دِٚتی

ٚاحذ آػتاسا 164

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٙاب 144

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ػاٜٚ 181

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػیشخاٖ 203

ٚاحذ ؿٛؿتش 204

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

21242ٔذيشيت ٚ تش٘أٝ سيضی فشٍٞٙی   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

تصٕیٓ ٌیشی ٚ خط ٔـی ٌزاسی ػٕٛٔی   -ٔذيشيت دِٚتی

21287

ٚاحذ آػتاسا 164

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سفؼٙداٖ 194

ٚاحذ ػاٜٚ 181

ٚاحذ ؿٛؿتش 204

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

21288سفتاس ػاصٔا٘ی   -ٔذيشيت دِٚتی

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشٔاٖ 108

21289ٔذيشيت تطثیمی ٚ تٛػؼٝ   -ٔذيشيت دِٚتی

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٙاب 144

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٔذيشيت صٙؼتی - 2164وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21047اػتشاتظی صٙؼتی   -ٔذيشيت صٙؼتی

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

21048ٔذيشيت ػیؼتٓ ٞا   -ٔذيشيت صٙؼتی

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

21049تِٛیذ ٚ ػّٕیات   -ٔذيشيت صٙؼتی

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ يضد 105

ٔذيشيت ا٘تماَ تىِٙٛٛطی ٚ ٔاِىیت ٔؼٙٛی-ٔذيشيت تىِٙٛٛطی

   21064

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21065ٔذيشيت تحمیك ٚ تٛػؼٝ   -ٔذيشيت تىِٙٛٛطی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21066ٔذيشيت ٘ٛآٚسی   -ٔذيشيت تىِٙٛٛطی

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21269تحمیك دس ػّٕیات   -ٔذيشيت صٙؼتی

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ يضد 105

21278ٔاِی   -ٔذيشيت صٙؼتی

ٚاحذ اتٟش 207
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٔؼدذػّیٕاٖ 178

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٔذيشيت - 2166وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21370ٔذيشيت سػا٘ٝ ای   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ يضد 105

ٔذيشيت فّٙاٚسی اطالػات - 2167وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21368وؼة ٚ واس ٞٛؿٕٙذ   -ٔذيشيت فّٙاٚسی اطالػات

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٔذيشيت خذٔات ٚ تٛػؼٝ فّٙاٚسی   -ٔذيشيت فّٙاٚسی اطالػات

21369

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

واس آفشيٙی - 2169وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21373واس آفشيٙی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ دٞالاٖ 183

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٔاِی - 2171وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21323ٟٔٙذػی ٔاِی   -ٔاِی

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٔشاغٝ 147

ٚاحذ يضد 105

21324تا٘ىذاسی   -ٔاِی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21326تیٕٝ   -ٔاِی

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21327حمٛق ٔاِی   -ٔاِی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21328ٔاِی تیٗ إُِّ   -ٔاِی

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

حؼاتذاسی - 2173وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21301حؼاتذاسی   

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تاتُ 156
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ تشٚخشد 112

ٚاحذ تٙاب 144

ٚاحذ تٙذسػثاع 114

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ فیشٚصوٜٛ 135

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لايٙات 261

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔثاسوٝ 190

ٚاحذ ٔش٘ذ 125

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ٚاحذ يضد 105

ػّْٛ استثاطات - 2175وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20516ػّْٛ استثاطات   

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿشق 284

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ٔیثذ 179

20543فشًٞٙ ٚ استثاطات   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

تاػتاٖ ؿٙاػی - 2176وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21366دٚساٖ اػالٔی   -تاػتاٖ ؿٙاػی

ٚاحذ اتٟش 207

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

21371پیؾ اص تاسيخ   -تاػتاٖ ؿٙاػی

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

21372دٚساٖ تاسيخی   -تاػتاٖ ؿٙاػی

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

تش٘أٝ سيضی- ٔحیط صيؼت  - 2177وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21192تش٘أٝ سيضی ٔحیط صيؼت   - ٔحیط صيؼت 

ٚاحذ تٙذسػثاع 114

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٌشٜٚ  ػّْٛ پايٝ

صٔیٗ ؿٙاػی فؼیُ ؿٙاػی ٚ چیٙٝ  - 2201وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ؿٙاػی

30443ػّْٛ صٔیٗ ؿٙاػی فؼیُ ؿٙاػی ٚ چیٙٝ ؿٙاػی   

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

صٔیٗ ؿٙاػی ػًٙ ؿٙاػی سػٛتی - 2203وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ػّْٛ صٔیٗ ؿٙاػی ػًٙ ؿٙاػی سػٛتی ٚ سػٛب ؿٙاػی   

30442

ٚاحذ تٙذسػثاع 114

ٚاحذ تثشيض 102
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

صٔیٗ ؿٙاػی صيؼت ٔحیطی - 2206وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30420صٔیٗ ؿٙاػی صيؼت ٔحیطی   

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

صٔیٗ ؿٙاػی پتشِٚٛطی - 2208وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30440ػّْٛ صٔیٗ ؿٙاػی پتشِٚٛطی   

ٚاحذ اػالٔـٟش 238

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ صس٘ذ 211

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٔحالت 200

صٔیٗ ؿٙاػی التصادی - 2209وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30439ػّْٛ صٔیٗ ؿٙاػی التصادی   

ٚاحذ تٟثٟاٖ 215

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٔحالت 200

صٔیٗ ؿٙاػی تىتٛ٘یه - 2210وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30441ػّْٛ صٔیٗ ؿٙاػی تىتٛ٘یه   

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ؿیٕی فیضيه- ؿیٕی - 2211وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30313ؿیٕی فیضيه   -ؿیٕی

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ أیذيٝ 187

ٚاحذ تشٚخشد 112

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فیشٚصآتاد 129

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ ٌچؼاساٖ 149

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿیٕی آِی- ؿیٕی - 2212وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30314ؿیٕی آِی   -ؿیٕی

ٚاحذ آصادؿٟش 186

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ اػالٔـٟش 238

ٚاحذ أیذيٝ 187

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ ايالْ 254

ٚاحذ تشٚخشد 112

ٚاحذ تٛئیٗ صٞشا 299

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿشق 284

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ داسٚئی 225

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فیشٚصآتاد 129

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ لٛچاٖ 206

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ٚاحذ وشج 115
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٔاٞـٟش 191

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٟٔاتاد 166

ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ يضد 105

ؿیٕی تدضيٝ- ؿیٕی - 2213وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30311ؿیٕی تدضيٝ   -ؿیٕی

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ أیذيٝ 187

ٚاحذ ايالْ 254

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ؿٟشٔدّؼی 219

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٔاٞـٟش 191

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ يضد 105

ؿیٕی ٔؼذ٘ی- ؿیٕی - 2214وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30312ؿیٕی ٔؼذ٘ی   -ؿیٕی

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تٟشاٖ ؿشق 284

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فیشٚصآتاد 129

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ يضد 105

ؿیٕی واستشدی - 2215وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30343ؿیٕی واستشدی   

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ؿیٕی پّیٕش- ؿیٕی - 2216وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30326ؿیٕی پّیٕش   -ؿیٕی

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٞٛاؿٙاػی - 2219وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30702ٞٛاؿٙاػی   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

فیضيِٛٛطی ٌیاٞی- صيؼت ؿٙاػی  - 2220وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30545فیضيِٛٛطی ٌیاٞی   - صيؼت ؿٙاػی 

ٚاحذ اػالٔـٟش 238

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ػیؼتٕاتیه ٚ تْٛ - صيؼت ؿٙاػی  - 2221وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ؿٙاػی ٌیاٞی

30535ػیؼتٕاتیه ٌیاٞی   - صيؼت ؿٙاػی 

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٔـٟذ 111
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

30579   (اوِٛٛطی ٌیاٞی)تْٛ ؿٙاػی ٌیاٞی- صيؼت ؿٙاػی 

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ػِّٛی ٚ تىٛيٙی - صيؼت ؿٙاػی  - 2222وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٌیاٞی

30536ػِّٛی ٚ تىٛيٙی ٌیاٞی   - صيؼت ؿٙاػی 

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػاٜٚ 181

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

فیضيِٛٛطی خا٘ٛسی- ػّْٛ خا٘ٛسی  - 2223وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30580فیضيِٛٛطی خا٘ٛسی   -ػّْٛ خا٘ٛسی

ٚاحذ اسػٙداٖ 160

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ واصسٖٚ 152

تىٛيٙی- ػّْٛ خا٘ٛسی  - 2225وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30544تىٛيٙی   -ػّْٛ خا٘ٛسی

ٚاحذ پش٘ذ 298

ٚاحذ خٟشْ 193

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ػِّٛی ٚ ّٔىِٛی- صيؼت ؿٙاػی  - 2226وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30590ػِّٛی ٚ ّٔىِٛی   - صيؼت ؿٙاػی 

ٚاحذ اؿىزس 317

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ػّْٛ داسٚئی 225

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

تیٛؿیٕی - 2227وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30528تیٛؿیٕی   

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ط٘تیه ِٔٛىِٛی- صيؼت ؿٙاػی  - 2228وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30525ط٘تیه ِٔٛىِٛی   - صيؼت ؿٙاػی 

ٚاحذ اسػٙداٖ 160

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ پش٘ذ 298

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٔیىشٚتیِٛٛطی- صيؼت ؿٙاػی  - 2229وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30507ٔیىشٚتیِٛٛطی   

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٟشْ 193

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ داسٚئی 225

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فالٚسخاٖ 172

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ الٞیداٖ 202

تیٛفیضيه - 2230وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30512تیٛفیضيه   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

صيؼت فّٙاٚسی ٔیىشٚتی - 2231وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30585صيؼت فّٙاٚسی ٔیىشٚتی   

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

آٔاس - 2232وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30801آٔاس   

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٔـٟذ 111

سياضی ٔحض - 2233وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30112خثش   -سياضی

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٔـٟذ 111

30113آ٘اِیض   -سياضی

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ اػتٟثاٖ 145

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػشاب 124

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٔـٟذ 111

30146   (تٛپِٛٛطی)ٞٙذػٝ -سياضی

ٚاحذ وشج 115

سياضی واستشدی - 2234وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30106تحمیك دس ػّٕیات   -سياضی واستشدی

ٚاحذ اسان 121

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٘ٛس 239

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

30111آٔٛصؽ سياضی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

30115آ٘اِیض ػذدی   -سياضی واستشدی

ٚاحذ اسان 121

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٘ٛس 239
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

فیضيه دسيا - 2235وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30604فیضيه دسيا   

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

صيؼت ؿٙاػی دسيا - 2236وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30531تْٛ ؿٙاػی دسيا   -صيؼت ؿٙاػی دسيا

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

30532خا٘ٛساٖ دسيا   -صيؼت ؿٙاػی دسيا

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

فیضيه - 2238وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30201فیضيه   

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٟٔاتاد 166

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

30217اتٕی ٚ ِٔٛىِٛی   -فیضيه

ٚاحذ تثشيض 102

30218حاِت خأذ   -فیضيه

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ِشصٜ ؿٙاػی- طئٛفیضيه - 2240وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30209ِشصٜ ؿٙاػی   -طئٛفیضيه

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

صِضِٝ ؿٙاػی- طئٛفیضيه - 2241وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30211صِضِٝ ؿٙاػی   -طئٛفیضيه

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

اِىتشٚٔغٙاطیغ- طئٛفیضيه - 2242وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30208اِىتشٚٔغٙاطیغ   -طئٛفیضيه

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٌشا٘ی ػٙدی- طئٛفیضيه - 2243وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30213ٌشا٘ی ػٙدی   -طئٛفیضيه

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ػّْٛ وأپیٛتش - 2247وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

30117ػّْٛ وأپیٛتش   

ٚاحذ اسان 121

30141ٔحاػثات ٘شْ ٚ ٞٛؽ ٔصٙٛػی   -ػّْٛ وأپیٛتش

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٌشٜٚ  فٙی ٚ ٟٔٙذػی

اِىتشٚ٘یه- ٟٔٙذػی تشق - 2301وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40101اِىتشٚ٘یه   -ٟٔٙذػی تشق

ٚاحذ آرسؿٟش 399

ٚاحذ آؿتیاٖ 199

ٚاحذ اسان 121

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ػاسی 208
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ػاٜٚ 181

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ؿٟشٔدّؼی 219

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ فؼا 134

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

ٚاحذ ٔاٞـٟش 191

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ يضد 105

ٔخاتشات- ٟٔٙذػی تشق - 2302وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40078ٔخاتشات ٔیذاٖ ٚ ٔٛج   -ٟٔٙذػی تشق

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

40084ٔخاتشات ػیؼتٓ   -ٟٔٙذػی تشق

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ؿٟشٔدّؼی 219

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

لذست- ٟٔٙذػی تشق - 2304وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40123لذست   -ٟٔٙذػی تشق

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

ٚاحذ دصفَٛ 165

ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػاٜٚ 181

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٌٙاتاد 140

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ يضد 105
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

وٙتشَ- ٟٔٙذػی تشق - 2305وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40151وٙتشَ   -ٟٔٙذػی تشق

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

ٚاحذ ٌٙاتاد 140

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ػاصٜ- ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2307وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40471ػاصٜ   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

ٚاحذ اػتٟثاٖ 145

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تفت 201

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ خٕیٗ 262

ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

ٚاحذ دصفَٛ 165

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٔشاغٝ 147

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٟٔاتاد 166

ٚاحذ ٔیثذ 179

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

صِضِٝ- ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2308وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40426ٟٔٙذػی صِضِٝ   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ ٔشاغٝ 147

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

طئٛتىٙیه- ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2309وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40444طئٛتىٙیه   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اػتٟثاٖ 145

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ ٔشاغٝ 147

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٟٔٙذػی آب ٚ - ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2310وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ػاصٜ ٞای ٞیذسِٚیىی

40392ٟٔٙذػی آب ٚ ػاصٜ ٞای ٞیذسِٚیىی   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ اػتٟثاٖ 145

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ساٜ ٚ تشاتشی- ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2311وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40486ساٜ ٚ تشاتشی   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ػٛاحُ، تٙادس ٚ - ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2312وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ػاصٜ ٞای دسيايی

40550ػٛاحُ، تٙادس ٚ ػاصٜ ٞای دسيايی   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٔذيشيت ٔٙاتغ آب- ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2313وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40397ٟٔٙذػی ٚ ٔذيشيت ٔٙاتغ آب   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ؿٛؿتش 204

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

حُٕ ٚ ٘مُ- ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2314وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40455حُٕ ٚ ٘مُ   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٔذيشيت ػاخت- ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2315وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40436ٟٔٙذػی ٚ ٔذيشيت ػاخت   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تفت 201

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ يضد 105

ٔحیط صيؼت- ٟٔٙذػی ػٕشاٖ - 2316وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40390ٟٔٙذػی ٔحیط صيؼت   -ٟٔٙذػی ػٕشاٖ

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ػاخت ٚ تِٛیذ- ٟٔٙذػی ٔىا٘یه - 2321وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40669ػاخت ٚ تِٛیذ   -ٟٔٙذػی ٔىا٘یه

ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

ٔىا٘یه خأذات- ٟٔٙذػی ٔىا٘یه - 2322وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40671طشاحی واستشدی   -ٟٔٙذػی ٔىا٘یه

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٙذسا٘ضِی 286

ٚاحذ پش٘ذ 298

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

تثذيُ ا٘شطی- ٟٔٙذػی ٔىا٘یه - 2324وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40664تثذيُ ا٘شطی   -ٟٔٙذػی ٔىا٘یه

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اِیٍٛدسص 245

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٙاب 144

ٚاحذ تٙذسا٘ضِی 286

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ پش٘ذ 298

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

ٚاحذ دصفَٛ 165

ٚاحذ دؿتؼتاٖ 290

ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿٟشٔدّؼی 219

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ يضد 105

ائشٚديٙأیه- ٟٔٙذػی ٞٛا فضا - 2331وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41121ائشٚديٙأیه   -ٟٔٙذػی ٞٛافضا

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

خّٛتش٘ذٌی- ٟٔٙذػی ٞٛا فضا - 2332وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41110خّٛتش٘ذٌی   -ٟٔٙذػی ٞٛافضا

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ػاصٜ ٞای ٞٛايی- ٟٔٙذػی ٞٛا فضا - 2333وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41119ػاصٜ ٞای ٞٛايی   -ٟٔٙذػی ٞٛافضا

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ديٙأیه پشٚاص ٚ- ٟٔٙذػی ٞٛا فضا - 2334وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

 وٙتشَ

41108ٟٔٙذػی فضايی   -ٟٔٙذػی ٞٛافضا

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

41109ديٙأیه پشٚاص ٚ وٙتشَ   -ٟٔٙذػی ٞٛافضا

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

اوتـاف- ٟٔٙذػی ٔؼذٖ - 2335وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40541اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘ی   -ٟٔٙذػی ٔؼذٖ

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ تافك 223

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ ٔحالت 200

اػتخشاج- ٟٔٙذػی ٔؼذٖ - 2336وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41411اػتخشاج ٔٛاد ٔؼذ٘ی   -ٟٔٙذػی ٔؼذٖ

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ ػیشخاٖ 203

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

فشآٚسی ٔٛاد ٔؼذ٘ی- ٟٔٙذػی ٔؼذٖ - 2337وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40529فشآٚسی ٔٛاد ٔؼذ٘ی   -ٟٔٙذػی ٔؼذٖ

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ ػیشخاٖ 203

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٔىا٘یه ػًٙ- ٟٔٙذػی ٔؼذٖ - 2338وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40515ٔىا٘یه ػًٙ   -ٟٔٙذػی ٔؼذٖ

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

پّیٕش- ٟٔٙذػی پّیٕش - 2339وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40204ٟٔٙذػی پّیٕش   

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٔٙاتغ آب- ٟٔٙذػی ٔحیط صيؼت - 2343وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41401ٔٙاتغ آب   -ٟٔٙذػی ٔحیط صيؼت

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

آب ٚ فاضالب- ٟٔٙذػی ٔحیط صيؼت - 2344وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41402آب ٚ فاضالب   -ٟٔٙذػی ٔحیط صيؼت

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٔٛاد صائذ - ٟٔٙذػی ٔحیط صيؼت - 2345وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

خأذ

41410ٔٛاد صائذ خأذ   -ٟٔٙذػی ٔحیط صيؼت

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

آِٛدٌی ٞٛا- ٟٔٙذػی ٔحیط صيؼت - 2346وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41403آِٛدٌی ٞٛا   -ٟٔٙذػی ٔحیط صيؼت

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

تیٛاِىتشيه- ٟٔٙذػی پضؿىی - 2347وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40111تیٛاِىتشيه   -ٟٔٙذػی پضؿىی

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ٚاحذ ٔـٟذ 111
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

تیٛٔىا٘یه- ٟٔٙذػی پضؿىی - 2348وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40109تیٛٔىا٘یه   -ٟٔٙذػی پضؿىی

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

تیٛٔتشياَ- ٟٔٙذػی پضؿىی - 2349وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40730تیٛٔتشياَ   -ٟٔٙذػی پضؿىی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

41407تافت   -ٟٔٙذػی پضؿىی

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٟٔٙذػی صٙايغ - 2350وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40310ٟٔٙذػی صٙايغ   

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ٟٔٙذػی ٘فت - 2352وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40234ٟٔٙذػی ٘فت   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

٘شْ افضاس ٚ - ٟٔٙذػی وأپیٛتش - 2354وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

اٍِٛسيتٓ

41002٘شْ افضاس   -ٟٔٙذػی وأپیٛتش

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تشٚخشد 112

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دصفَٛ 165

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فشدٚع 162

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

ٚاحذ ٔیثذ 179

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ٚاحذ ياػٛج 120

ٚاحذ يضد 105

ٔؼٕاسی ػیؼتٓ - ٟٔٙذػی وأپیٛتش - 2355وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ٞای وأپیٛتشی

41005ٔؼٕاسی ػیؼتٓ ٞای وأپیٛتشی   -ٟٔٙذػی وأپیٛتش

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ دصفَٛ 165

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٞٛؽ ٔصٙٛػی- ٟٔٙذػی وأپیٛتش - 2356وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41044ٞٛؽ ٔصٙٛػی ٚ ستاتیىض   -ٟٔٙذػی وأپیٛتش

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فشدٚع 162

ٚاحذ واؿاٖ 116

ٚاحذ الٞیداٖ 202

33

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ؿثىٝ ٚ سايا٘ؾ- ٟٔٙذػی وأپیٛتش - 2357وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41043ؿثىٝ ٞای وأپیٛتشی   -ٟٔٙذػی وأپیٛتش

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٟٔٙذػی فّٙاٚسی اطالػات - 2358وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41009ٟٔٙذػی فّٙاٚسی اطالػات   

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٟٔٙذػی ٔٛاد ٚ ٔتاِٛسطی - 2359وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40720ٟٔٙذػی ٔٛاد ٚ ٔتاِٛسطی   

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٟٔٙذػی ؿیٕی - 2360وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40201ٟٔٙذػی ؿیٕی   

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لٛچاٖ 206

ٚاحذ ٌچؼاساٖ 149

ٚاحذ ٔاٞـٟش 191

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ساوتٛس- ٟٔٙذػی ٞؼتٝ ای - 2366وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41201ٟٔٙذػی ا٘شطی  ٞؼتٝ ای   - ٟٔٙذػی ٞؼتٝ ای 

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

پشتٛ پضؿىی- ٟٔٙذػی ٞؼتٝ ای - 2367وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41208پشتٛ پضؿىی   -ٟٔٙذػی ٞؼتٝ ای

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

تىِٙٛٛطی ٘ؼاخی- ٟٔٙذػی ٘ؼاخی - 2370وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

40803تىِٙٛٛطی ٘ؼاخی   -ٟٔٙذػی ٘ؼاخی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ يضد 105

ؿیٕی ٘ؼاخی ٚ - ٟٔٙذػی ٘ؼاخی - 2371وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

ػّْٛ اِیاف

40819ؿیٕی ٘ؼاخی ٚ ػّْٛ اِیاف   -ٟٔٙذػی ٘ؼاخی

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی - 2372وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

41306ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی   

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

41408ا٘شطی ٚ ٔحیط صيؼت   -ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ خٕیٙی ؿٟش 188

ٌشٜٚ  وـاٚسصی

ٔحیط صيؼت - 2401وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50540آِٛدٌی ٞای ٔحیط صيؼت   -ٔحیط صيؼت

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ دٔاٚ٘ذ 250

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

50588تٙٛع صيؼتی   -ٔحیط صيؼت

ٚاحذ اسان 121

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تٙذسػثاع 114

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ الٞیداٖ 202

50589آٔايؾ ٔحیط صيؼت   -ٔحیط صيؼت

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

ٟٔٙذػی ٔىا٘یه تیٛػیؼتٓ - 2404وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

طشاحی ٔاؿیٗ ٞای وـاٚسصی   -ٟٔٙذػی ٔىا٘یه تیٛػیؼتٓ

50295

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تٙاب 144

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

50389ا٘شطی ٞای تدذيذپزيش   -ٟٔٙذػی ٔىا٘یه تیٛػیؼتٓ

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ الّیذ 161

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

50390فّٙاٚسی پغ اص تشداؿت   -ٟٔٙذػی ٔىا٘یه تیٛػیؼتٓ

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٔىا٘یضاػیٖٛ وـاٚسصی - 2405وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50313ٔىا٘یضاػیٖٛ وـاٚسصی   

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ ؿٛؿتش 204

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی تاغثا٘ی - 2406وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

اصالح ٚ تیٛتىِٙٛٛطی ٌیاٞاٖ تاغثا٘ی  -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی تاغثا٘ی

 50190

ٚاحذ اتٟش 207

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

فیضيِٛٛطی تِٛیذ ٚ پغ اص تشداؿت -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی تاغثا٘ی

50191ٌیاٞاٖ تاغثا٘ی   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تدٙٛسد 182

ٚاحذ خٟشْ 193

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ؿیشٚاٖ 169

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ياػٛج 120

ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙايغ غزايی - 2412وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50415صٙايغ غزايی   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙايغ غزايی

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٚاحذ ػشٚػتاٖ 278

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٛچاٖ 206

ٚاحذ ٘ٛس 239

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

50417فّٙاٚسی ٔٛاد غزايی   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙايغ غزايی

ٚاحذ آصادؿٟش 186

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٚاحذ ػشٚػتاٖ 278

ٚاحذ ػّْٛ داسٚئی 225

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٛچاٖ 206

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

صيؼت فّٙاٚسی ٔٛاد غزايی   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙايغ غزايی

50418

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ػثضٚاس 127
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ داسٚئی 225

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٛچاٖ 206

ٚاحذ ٘یـاتٛس 130

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

50426ؿیٕی ٔٛاد غزايی   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی صٙايغ غزايی

ٚاحذ آصادؿٟش 186

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لٛچاٖ 206

ٚاحذ ٘ٛس 239

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ٟٔٙذػی التصاد وـاٚسصی - 2416وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50391ػیاػت ٚ تٛػؼٝ وـاٚسصی   -ٟٔٙذػی التصاد وـاٚسصی

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ وشج 115

التصاد تِٛیذ ٚ ٔذيشيت ٚاحذٞای-ٟٔٙذػی التصاد وـاٚسصی

50392 وـاٚسصی   

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

تاصاسياتی ٔحصٛالت وـاٚسصی   -ٟٔٙذػی التصاد وـاٚسصی

50393

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ وشج 115

التصاد ٔٙاتغ طثیؼی ٚ ٔحیط صيؼت  -ٟٔٙذػی التصاد وـاٚسصی

 50394

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

فشآٚسدٜ ٞای چٙذػاصٜ چٛب - 2418وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50631فشآٚسدٜ ٞای چٙذػاصٜ چٛب   

ٚاحذ آػتاسا 164

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشج 115

صٙايغ خٕیش ٚ واغز - 2419وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50632صٙايغ خٕیش ٚ واغز   

ٚاحذ آػتاسا 164

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ وشج 115

ٔذيشيت حاصّخیضی ٚ صيؼت فّٙاٚسی - 2420وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

 خان

50136ٔذيشيت حاصّخیضی ٚ صيؼت فّٙاٚسی خان   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ دصفَٛ 165

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

ٔذيشيت ٔٙاتغ خان - 2421وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50139ٔذيشيت ٔٙاتغ خان   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ دصفَٛ 165

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فیشٚصآتاد 129

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

ػّْٛ دأی - 2424وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50335تغزيٝ داْ   

ٚاحذ اسان 121

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ داساب 168

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ واؿٕش 212
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٔشاغٝ 147

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

50336اصالح ٘ظاد داْ   

ٚاحذ اتٟش 207

ٚاحذ داساب 168

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

50624ػّْٛ طیٛس   

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

آتیاسی ٚ - ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب - 2427وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

صٞىـی

50656آتیاسی ٚ صٞىـی   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ؿٛؿتش 204

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فشدٚع 162

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ػاصٜ ٞای آتی- ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب - 2428وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50654ػاصٜ ٞای آتی   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٔٙاتغ آب- ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب - 2429وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50655ٔٙاتغ آب   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٞٛا ؿٙاػی - ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب - 2430وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

وـاٚسصی

50649ٞٛاؿٙاػی وـاٚسصی   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آب

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ط٘تیه ٚ تٝ ٘ظادی ٌیاٞی - 2431وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50185ط٘تیه ٚ تٝ ٘ظادی ٌیاٞی   

ٚاحذ اسان 121

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فشدٚع 162

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔا٘ـاٜ 192

ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

صساػت - 2432وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50208صساػت   

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدػتاٖ 177

ٚاحذ اسػٙداٖ 160

ٚاحذ اػالٔـٟش 238

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ ايالْ 254

ٚاحذ تشٚخشد 112

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ پاسع آتاد ٔغاٖ 287

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ خیشفت 122

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ خشْ آتاد 148

ٚاحذ خٛی 137

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ دصفَٛ 165

ٚاحذ سأٟشٔض 230

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ػثضٚاس 127

ٚاحذ ػٙٙذج 110
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ؿیشٚاٖ 169

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ فؼا 134

ٚاحذ فیشٚصآتاد 129

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٌٙاتاد 140

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٟٔاتاد 166

ٚاحذ ٔیا٘ٝ 218

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

ؿٟشسی (سٜ)ٚاحذ يادٌاس أاْ خٕیٙی  139

ٚاحذ ياػٛج 120

ػّْٛ ػّف ٞای ٞشص - 2434وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50280ػّْٛ ػّف ٞای ٞشص   

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ ٔـٟذ 111

تیٛتىِٙٛٛطی وـاٚسصی - 2435وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50331تیٛتىِٙٛٛطی وـاٚسصی   

ٚاحذ ػثضٚاس 127

تشٚيح ٚ آٔٛصؽ وـاٚسصی - 2437وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50206تشٚيح ٚ آٔٛصؽ وـاٚسصی   

ٚاحذ ايالْ 254

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ ؿٛؿتش 204

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

تٛػؼٝ وـاٚسصی - 2438وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50214تٛػؼٝ وـاٚسصی   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

حـشٜ ؿٙاػی وـاٚسصی - 2439وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50209حـشٜ ؿٙاػی وـاٚسصی   

ٚاحذ اسان 121

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ خٟشْ 193

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٟٔاتاد 166

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

تیٕاسی ؿٙاػی ٌیاٞی - 2440وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50607تیٕاسی ؿٙاػی ٌیاٞی   

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ خٟشْ 193

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٌشٌاٖ 173

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

خٍّٙذاسی ٚٔؼائُ - ػّْٛ خٍُٙ - 2441وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

التصادی

50478ٔذيشيت خٍُٙ   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی خٍُٙ

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ الٞیداٖ 202

خٍُٙ ؿٙاػی- ػّْٛ خٍُٙ - 2443وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50479ػّْٛ صيؼتی خٍُٙ   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی خٍُٙ

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

تىثیش ٚ پشٚسؽ آتضياٖ - 2444وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50330تىثیش ٚ پشٚسؽ آتضياٖ   

ٚاحذ آصادؿٟش 186

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ تٙذسػثاع 114

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ الٞیداٖ 202

ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی ٔشتغ - 2448وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50474ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی ٔشتغ   

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٘ٛس 239

ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آتخیضداسی - 2450وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50652آب   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آتخیضداسی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

50653صٔیٗ   -ػّْٛ ٚ ٟٔٙذػی آتخیضداسی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

تیِٛٛطی ٚ آ٘اتٛٔی چٛب - 2453وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

50657تیِٛٛطی ٚ آ٘اتٛٔی چٛب   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٌشٜٚ  ٞٙش

ٔؼٕاسی - 2502وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

60206ٔؼٕاسی   

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ اسدتیُ 119

ٚاحذ اسدػتاٖ 177

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تشٚخشد 112

ٚاحذ تٓ 240

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تیشخٙذ 131

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تفشؽ 247

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ چاِٛع 158

ٚاحذ خّخاَ 213

ٚاحذ دأغاٖ 142

ٚاحذ سؿت 117

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػاسی 208

ٚاحذ ػٕٙاٖ 128

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٘ٛس 239

ٚاحذ ٕٞذاٖ 171

60231ٔؼٕاسی ٔٙظش   

ٚاحذ ؿثؼتش 195

ؿٟشػاصی - 2503وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

60214ؿٟشػاصی   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ تشٚخشد 112

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لضٚيٗ 214

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٔش٘ذ 125

ٚاحذ ٔـٟذ 111

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

60215طشاحی ؿٟشی   

ٚاحذ تثشيض 102

پظٚٞؾ ٞٙش - 2504وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

60115پظٚٞؾ ٞٙش   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

60174تاسيخ تطثیمی ٚ تحّیّی ٞٙش اػالٔی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٌشٜٚ  دأپضؿىی

خشاحی دأپضؿىی - 2701وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10546   (دػتیاسی)خشاحی دأپضؿىی

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ٚاحذ وشج 115

ٔأايی ٚ تیٕاسی ٞای تِٛیذ ٔثُ داْ - 2702وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10550   (دػتیاسی)ٔأايی ٚ تیٕاسی ٞای تِٛیذ ٔثُ داْ

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ وشج 115

تیٕاسی ٞای داخّی داْ ٞای  - 2703وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

وٛچه

10549   (دػتیاسی)تیٕاسی ٞای داخّی داْ ٞای وٛچه

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

تیٕاسی ٞای داخّی داْ ٞای تضسي - 2704وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10548   (دػتیاسی)تیٕاسی ٞای داخّی داْ ٞای تضسي

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ واصسٖٚ 152

ساديِٛٛطی دأپضؿىی - 2705وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10547ساديِٛٛطی دأپضؿىی   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

وّیٙیىاَ پاتِٛٛطی دأپضؿىی - 2706وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10554   (دػتیاسی)وّیٙیىاَ پاتِٛٛطی دأپضؿىی

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

پاتِٛٛطی دأپضؿىی - 2707وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10502پاتِٛٛطی دأپضؿىی   

ٚاحذ اسٚٔیٝ 103

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

تٟذاؿت ٚ تیٕاسی ٞای پش٘ذٌاٖ - 2708وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10542تٟذاؿت ٚ تیٕاسی ٞای پش٘ذٌاٖ   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشج 115

تٟذاؿت ٚ تیٕاسی ٞای آتضياٖ - 2710وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10545   (دػتیاسی)تٟذاؿت ٚ تیٕاسی ٞای آتضياٖ

ٚاحذ تاتُ 156

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

تٟذاؿت ٔٛاد غزايی - 2711وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10503تٟذاؿت ٔٛاد غزايی   

آّٔی... ٚاحذ آيت ا 260

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ ؿٟشلذع 252

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ واصسٖٚ 152

تٟذاؿت خٛسان داْ - 2712وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10541تٟذاؿت خٛسان داْ   

ٚاحذ ؿثؼتش 195

اٍُ٘ ؿٙاػی دأپضؿىی - 2714وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10507اٍُ٘ ؿٙاػی دأپضؿىی   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ ٌشٔؼاس 189

تاوتشی ؿٙاػی - 2715وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10551تاوتشی ؿٙاػی   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚيشٚع ؿٙاػی - 2716وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10552ٚيشٚع ؿٙاػی   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

لاسذ ؿٙاػی - 2717وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10555لاسذ ؿٙاػی   

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ايٕٙی ؿٙاػی - 2718وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10553ايٕٙی ؿٙاػی   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

فاسٔاوِٛٛطی دأپضؿىی - 2722وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10556فاسٔاوِٛٛطی   

ٚاحذ ػّْٛ داسٚئی 225

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

فیضيِٛٛطی - 2723وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10557فیضيِٛٛطی   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

آ٘اتٛٔی ٚ خٙیٗ ؿٙاػی ٔمايؼٝ ای - 2724وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

10544آ٘اتٛٔی ٚ خٙیٗ ؿٙاػی ٔمايؼٝ ای   

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٌشٜٚ  صتاٖ

آٔٛصؽ صتاٖ فشا٘ؼٝ - 2801وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20322آٔٛصؽ صتاٖ فشا٘ؼٝ   

ٚاحذ ٔـٟذ 111

صتاٖ فشا٘ؼٝ - 2802وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20330صتاٖ فشا٘ؼٝ   

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175
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٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

٘اْ ٔحُ دا٘ـٍاٞی

وذ ٔحُ 

دا٘ـٍاٞی

ػٙٛاٖ ٚ وذ سؿتٝ تحصیّی

 تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ ٚ وذ ٔحُ ٞای دا٘ـٍاٞی دس ٞش وذسؿتٝ أتحا٘ی96٘اْ ٚ وذ سؿتٝ ٞای دٚسٜ دوتشی تخصصی ػاَ : (1)خذَٚ ؿٕاسٜ 

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ٔـٟذ 111

آٔٛصؽ صتاٖ سٚػی - 2803وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20397آٔٛصؽ صتاٖ سٚػی   

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

آٔٛصؽ صتاٖ إِٓا٘ی - 2804وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20332آٔٛصؽ صتاٖ إِٓا٘ی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی - 2805وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20312آٔٛصؽ صتاٖ اٍّ٘یؼی   

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ تٙاب 144

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تشتت حیذسيٝ 132

ٚاحذ تٙىاتٗ 159

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ غشب 228

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػشاب 124

ٚاحذ ؿٟشضا 197

ٚاحذ ؿٟشوشد 133

ٚاحذ ؿیشاص 163

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ ػّی آتادوتَٛ 184

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لـٓ 217

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

ٚاحذ ٔشاغٝ 147

ٚاحذ ٔاليش 196

ٚاحذ ٔیثذ 179

ٚاحذ ٘دف آتاد 150

ٚاحذ ٚسأیٗ 143

صتاٖ ٚ ادتیات اٍّ٘یؼی - 2806وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20311صتاٖ ٚ ادتیات اٍّ٘یؼی   

ٚاحذ اسان 121

ٚاحذ تثشيض 102

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ وشج 115

ٚاحذ وشٔاٖ 108

صتاٖ ؿٙاػی - 2808وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

20394صتاٖ ؿٙاػی   

ٚاحذ آتادٜ 216

ٚاحذ اسدتیُ 119

(خٛساػٍاٖ)ٚاحذ اصفٟاٖ 175

ٚاحذ اٞش 220

ٚاحذ اٞٛاص 106

ٚاحذ ايالْ 254

ٚاحذ تٛؿٟش 146

ٚاحذ تاوؼتاٖ 170

ٚاحذ تٟشاٖ خٙٛب 141

ٚاحذ تٟشاٖ ؿٕاَ 157

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ سٚدٞٗ 113

ٚاحذ صاٞذاٖ 109

ٚاحذ ص٘داٖ 138

ٚاحذ ػٙٙذج 110

ٚاحذ ؿاٞشٚد 104

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123

ٚاحذ لائٓ ؿٟش 107

ٚاحذ لٓ 154

ٚاحذ ٔشٚدؿت 198

فشًٞٙ ٚ صتاٖ ٞای تاػتا٘ی - 2809وذ سؿتٝ أتحا٘ی 

21105فشًٞٙ ٚ صتاٖ ٞای تاػتا٘ی   

ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی 101

ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات 123
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کد و نام محل های دانشگاه آزاد اسالمی که در آنها دوره کارشناسی ارشد دایر است:(2)جدول شماره 

547  هشوض آثذاًبى

635  هشوض آق لال

602  هشوض آهَصش ثيي الوللي الىتشًٍيىي لطن

648  هشوض آهَصش ثيي الوللي ثٌذس اًضلي

597  هشوض آهَصش ثيي الوللي لطن

619  هشوض آهَصش ثيي الوللي ويص

575  هشوض ثسته

413  هشوض ثْشهبى

664  هشوض ثْوئي

582  هشوض پيشاًطْش

470  هشوض تسَج

492  هشوض خذاآفشيي

566  هشوض سشدسٍد

385  هشوض سٌمشٍوليبئي

498  هشوض ضبصًذ

577  هشوض ضْشيبس

631  هشوض ضيشٍاى ٍ چشداٍل

686  هشوض صجبضْش

534  هشوض لبدسآثبد

598  هشوض وشدوَي

416  هشوض وٌگبى

382  هشوض وَّذضت

574  هشوض گويطبى

504  هشوض گَگبى

صيجب وٌبس-   هشوض لطت ًطب  550

464  هشوض هحوَدآثبد

557  هشوض هيوٌذ

151  ٍاحذ آثبداى

216  ٍاحذ آثبدُ

399  ٍاحذ آرسضْش

186  ٍاحذ آصادضْش

164  ٍاحذ آستبسا

546  ٍاحذ آستبًِ اضشفيِ

199  ٍاحذ آضتيبى

دٍسُ هطتشن ثب ٍاحذ تْشاى هشوضي-   ٍاحذ آوسفَسد  803

آهلي...   ٍاحذ آيت ا 260

آهلي... پشديس ثيي الولل آيت ا- آهلي ...   ٍاحذ آيت ا 804

259  ٍاحذ اثشوَُ

207  ٍاحذ اثْش

121  ٍاحذ اسان

119  ٍاحذ اسدثيل

177  ٍاحذ اسدستبى

283  ٍاحذ اسدوبى

160  ٍاحذ اسسٌجبى

103  ٍاحذ اسٍهيِ

145  ٍاحذ استْجبى

315  ٍاحذ اسفشايي

350  ٍاحذ اسىَ

282  ٍاحذ اسالم آثبدغشة

238  ٍاحذ اسالهطْش

317  ٍاحذ اضىزس

خَساسگبى-   ٍاحذ اصفْبى  175

161  ٍاحذ الليذ

503  ٍاحذ الىتشًٍيىي

ثب ّوىبسي سٍسيِ-   ٍاحذ الىتشًٍيىي  815

245  ٍاحذ اليگَدسص

222  ٍاحذ اهبسات هتحذُ عشثي

(ثب ّوىبسي آلوبى  )  ٍاحذ اهبسات هتحذُ عشثي  813

187  ٍاحذ اهيذيِ

273  ٍاحذ اًبس

295  ٍاحذ اًذيوطه

404  ٍاحذ اًگلستبى

220  ٍاحذ اّش

516  ٍاحذ اّشم

106  ٍاحذ اَّاص

خليج فبسس-پشديس ٍاحذ ثيي الوللي خشهطْش-  ٍاحذ اَّاص 802

153  ٍاحذ ايزُ

180  ٍاحذ ايشاًطْش

254  ٍاحذ ايالم

396  ٍاحذ ايلخچي

156  ٍاحذ ثبثل

475  ٍاحذ ثبدسٍد

221  ٍاحذ ثبفت

223  ٍاحذ ثبفك

182  ٍاحذ ثجٌَسد

280  ٍاحذ ثشدسىي

226  ٍاحذ ثشدسيش

112  ٍاحذ ثشٍجشد

242  ٍاحذ ثشٍجي

351  ٍاحذ ثستبى آثبد

240  ٍاحذ ثن

144  ٍاحذ ثٌبة

521  ٍاحذ ثٌذس جبسه

286  ٍاحذ ثٌذساًضلي

335  ٍاحذ ثٌذسديلن

114  ٍاحذ ثٌذسعجبس

393  ٍاحذ ثٌذسگض

285  ٍاحذ ثٌذسلٌگِ

215  ٍاحذ ثْجْبى

346  ٍاحذ ثْطْش

299  ٍاحذ ثَئيي صّشا

146  ٍاحذ ثَضْش

379  ٍاحذ ثَوبى

131  ٍاحذ ثيشجٌذ

291  ٍاحذ ثيضب

473  ٍاحذ ثيلِ سَاس

700  ٍاحذ ثيي الوللي جلفب

خليج فبسس-   ٍاحذ ثيي الولي خشهطْش  567

287  ٍاحذ پبسس آثبد هغبى

460  ٍاحذ پبسسيبى

501  ٍاحذ پشديس

298  ٍاحذ پشًذ

136  ٍاحذ پضضىي تْشاى

170  ٍاحذ تبوستبى

314  ٍاحذ تبلص

265  ٍاحذ تبيجبد

102  ٍاحذ تجشيض

پشديس ثيي الوللي جلفب-   ٍاحذ تجشيض  810

پشديس هجتوع ثيي الولل تجشيض-   ٍاحذ تجشيض  768

118  ٍاحذ تشثت جبم

132  ٍاحذ تشثت حيذسيِ

201  ٍاحذ تفت

247  ٍاحذ تفشش

159  ٍاحذ تٌىبثي

141  ٍاحذ تْشاى جٌَة

(ثب ّوىبسي آلوبى  )  ٍاحذ تْشاى جٌَة  814

پشديس هشوض ثيي الوللي ويص-  ٍاحذ تْشاى جٌَة 799

284  ٍاحذ تْشاى ضشق

157  ٍاحذ تْشاى ضوبل

228  ٍاحذ تْشاى غشة

101  ٍاحذ تْشاى هشوضي

(ثب ّوىبسي ايتبليب  )  ٍاحذ تْشاى هشوضي  811

(ثب ّوىبسي سٍسيِ  )  ٍاحذ تْشاى هشوضي  812

167  ٍاحذ تَيسشوبى

595  ٍاحذ تيشاى

340  ٍاحذ جبست

471  ٍاحذ جلفب

193  ٍاحذ جْشم

344  ٍاحذ جَيجبس

122  ٍاحذ جيشفت

158  ٍاحذ چبلَس

174  ٍاحذ خبسن

386  ٍاحذ خبهٌِ

392  ٍاحذ خذاثٌذُ

148  ٍاحذ خشم آثبد

213  ٍاحذ خلخبل

262  ٍاحذ خويي

188  ٍاحذ خويٌي ضْش

224  ٍاحذ خَسهَج

137  ٍاحذ خَي

168  ٍاحذ داساة

142  ٍاحذ داهغبى

ُ ضْش 334  ٍاحذ دس

165  ٍاحذ دصفَل

290  ٍاحذ دضتستبى

495  ٍاحذ دليجبى

250  ٍاحذ دهبًٍذ

183  ٍاحذ دّبلبى

293  ٍاحذ دّذضت

481  ٍاحذ دّلشاى

248  ٍاحذ دٍسٍد

318  ٍاحذ دٍلت آثبد

414  ٍاحذ ساهسش

230  ٍاحذ ساهْشهض

559  ٍاحذ سثبط وشين

117  ٍاحذ سضت

پشديس هشوض ثيي الوللي ثٌذساًضلي-  ٍاحذ سضت 712

194  ٍاحذ سفسٌجبى

383  ٍاحذ سٍداى

296  ٍاحذ سٍدثبس

275  ٍاحذ سٍدسش

113  ٍاحذ سٍدّي

268  ٍاحذ صاثل

343  ٍاحذ صاّذ ضْش

109  ٍاحذ صاّذاى

پشديس ٍاحذ چبثْبس-  ٍاحذ صاّذاى 801

288  ٍاحذ صسلبى

211  ٍاحذ صسًذ

528  ٍاحذ صسًذيِ

529  ٍاحذ صسيي دضت

138  ٍاحذ صًجبى

466  ٍاحذ صًگجبس

208  ٍاحذ سبسي

181  ٍاحذ سبٍُ

127  ٍاحذ سجضٍاس

251  ٍاحذ سپيذاى

124  ٍاحذ سشاة

278  ٍاحذ سشٍستبى

271  ٍاحذ سمض

264  ٍاحذ سلوبس

128  ٍاحذ سوٌبى

462  ٍاحذ سويشم

110  ٍاحذ سٌٌذج

279  ٍاحذ سَادوَُ

203  ٍاحذ سيشجبى

474  ٍاحذ ضبدگبى

104  ٍاحذ ضبّشٍد

336  ٍاحذ ضبّيي دط

394  ٍاحذ ضبّيي ضْش

195  ٍاحذ ضجستش

252  ٍاحذ ضْش لذس

210  ٍاحذ ضْشثبثه

197  ٍاحذ ضْشضب

133  ٍاحذ ضْشوشد

219  ٍاحذ ضْشهجلسي

204  ٍاحذ ضَضتش

163  ٍاحذ ضيشاص

169  ٍاحذ ضيشٍاى

281  ٍاحذ صحٌِ

583  ٍاحذ صفبدضت

387  ٍاحذ صفبضْش

390  ٍاحذ صَفيبى

532  ٍاحذ صَهعِ سشا

229  ٍاحذ طجس

256  ٍاحذ عجت ضيش

225  ٍاحذ علَم داسٍئي

123  ٍاحذ علَم ٍ تحميمبت

پشديس هشوض آهَصش ثيي الوللي-  ٍاحذ علَم ٍ تحميمبت
لطن

798

184  ٍاحذ علي آثبدوتَل

401  ٍاحذ فبسسبى

244  ٍاحذ فشاّبى

162  ٍاحذ فشدٍس

134  ٍاحذ فسب

172  ٍاحذ فالٍسجبى

395  ٍاحذ فَهي ٍ ضفت

129  ٍاحذ فيشٍصآثبد

135  ٍاحذ فيشٍصوَُ

107  ٍاحذ لبئن ضْش

261  ٍاحذ لبيٌبت

302  ٍاحذ لشٍُ

214  ٍاحذ لضٍيي

217  ٍاحذ لطن

154  ٍاحذ لن

206  ٍاحذ لَچبى

621  ٍاحذ وبثل

152  ٍاحذ وبصسٍى

116  ٍاحذ وبضبى

212  ٍاحذ وبضوش

115  ٍاحذ وشج

108  ٍاحذ وشهبى

192  ٍاحذ وشهبًطبُ

276  ٍاحذ وليجش

347  ٍاحذ وويجبى

312  ٍاحذ وٌگبٍس

253  ٍاحذ وٌَْج

149  ٍاحذ گچسبساى

173  ٍاحذ گشگبى

189  ٍاحذ گشهسبس

391  ٍاحذ گشهي

266  ٍاحذ گلپبيگبى

140  ٍاحذ گٌبثبد

397  ٍاحذ گٌبٍُ

274  ٍاحذ گٌجذوبٍٍس

155  ٍاحذ السستبى

243  ٍاحذ الهشد

202  ٍاحذ الّيجبى

231  ٍاحذ لجٌبى

294  ٍاحذ لٌجبى

484  ٍاحذ لٌگشٍد

241  ٍاحذ هبوَ

191  ٍاحذ هبّطْش

190  ٍاحذ هجبسوِ

200  ٍاحذ هحالت

147  ٍاحذ هشاغِ

125  ٍاحذ هشًذ

198  ٍاحذ هشٍدضت

537  ٍاحذ هشيَاى

178  ٍاحذ هسجذسليوبى

263  ٍاحذ هطىيي ضْش

111  ٍاحذ هطْذ

پشديس هجتوع ثيي الوللي گلجْبس-   ٍاحذ هطْذ  706

560  ٍاحذ هالسد

196  ٍاحذ هاليش

300  ٍاحذ هلىبى

297  ٍاحذ هومبى

166  ٍاحذ هْبثبد

479  ٍاحذ هْذي ضْش

316  ٍاحذ هْشيض

249  ٍاحذ هيبًذٍآة

218  ٍاحذ هيبًِ

179  ٍاحذ هيجذ

205  ٍاحذ هيوِ

381  ٍاحذ هيٌبة

333  ٍاحذ هيٌَدضت

176  ٍاحذ ًبئيي

150  ٍاحذ ًجف آثبد

185  ٍاحذ ًشاق

289  ٍاحذ ًطٌض

246  ٍاحذ ًمذُ

311  ٍاحذ ًىب

239  ٍاحذ ًَس

292  ٍاحذ ًَسآثبد هوسٌي

539  ٍاحذ ًَضْش

209  ٍاحذ ًي سيض

130  ٍاحذ ًيطبثَس

338  ٍاحذ ّبدي ضْش

267  ٍاحذ ّشًذ

388  ٍاحذ ّشيس

301  ٍاحذ ّطتشٍد

494  ٍاحذ ّطتگشد

171  ٍاحذ ّوذاى

400  ٍاحذ ّيذج

143  ٍاحذ ٍساهيي

348  ٍاحذ ٍسصلبى

ضْشسي (سُ)  ٍاحذ يبدگبس اهبم خويٌي 139

120  ٍاحذ يبسَج

105  ٍاحذ يضد

999  ٍاحذّب ٍ پشديس ّبي سبثك علَم تحميمبت

998  سبيش ٍاحذّب ٍ هشاوض آهَصضي داًطگبُ آصاد اسالهي

42

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



1396با آزمون و بذون آزمون سال  (ph.d)کذ و نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دوره دکتری تخصصی:(3)جذول شماره 

 پصٍّطگاُ هَادٍاًرشي701

 پصٍّطگاُ ػلَم اًساًي ٍهطالؼات فرٌّگي702

 پصٍّطگاُ پليورايراى703

 پصٍّطگاُ ػلَم ٍتىٌَلَشي دفاػي704

 پصٍّطگاُ ػلَم زهيي ٍابستِ بِ سازهاى زهيي ضٌاسي وطَر705

 پصٍّطگاُ فرٌّگ ٌٍّراسالهي سازهاى تبليغات اسالهي706

 پصٍّطگاُ ساختواى ٍهسىي707

 حَزُ ػلويِ لن708

ضْيذػباسپَر- داًطىذُ صٌؼت اب ٍبرق 709

 داًطىذُ حفاظت ٍبْذاضت وار710

 داًطىذُ رٍابط بيي الولل ٍزارت اهَرخارج711ِ

 داًطىذُ صذاٍسيواي جوَْري اسالهي ايراى712

 داًطىذُ ػلَم پسضىي جْرم713

 داًطىذُ ػلَم پسضىي فسا714

 داًطىذُ ػلَم پسضىي گٌاباد715

دادگستري- داًطىذُ ػلَم لضايي ٍخذهات اداري 716

 داًطىذُ تىٌَلَشي َّاپيوائي وطَري717

 داًطىذُ ػلَم پايِ داهغاى718

ٍزارت اهَرالتصادي ٍدارايي- داًطىذُ اهَرالتصادي 719

 داًطىذُ اطالػات720

 داًطىذُ ػلَم اًتظاهي ًيرٍي اًتظاهي جوَْري اسالهي ايراى721

واربردي پست ٍهخابرات- داًطىذُ ػلوي 722

 داًطىذُ پرستاري باًه هلي723

 داًطىذُ پرستاري ًيرٍي زهيٌي ارتص جوَْري اسالهي ايراى724

 داًطىذُ پرستاري ًيرٍي َّايي ارتص جوَْري اسالهي ايراى725

 داًطىذُ تربيت هؼلن لراى هجيذ726

 داًطىذُ ٍستادارتص جوَْري اسالهي ايراى727

 داًطىذُ پسضىي فاطويِ لن728

 داًطىذُ فرهاًذّي ٍستادسپاُ پاسذاراى اًمالب اسالهي729

 داًطىذُ اصَل الذيي730

 داًطىذُ ػلَم پسضىي سبسٍار731

 داًطىذُ تربيت دبيرفٌي ٍحرفِ اي هيرزاوَچه خاى732

 داًطگاُ اران733

 داًطگاُ ارٍهي734ِ

 داًطگاُ اصفْاى735

ض- داًطگاُ السّرا736

ًساجا-ع - داًطگاُ افسري اهام ػلي 737

ع- داًطگاُ اهام حسيي 738

ع- داًطگاُ اهام صادق 739

 داًطگاُ ايالم740

لن-ع - داًطگاُ بالرالؼلَم 741

ّوذاى- داًطگاُ بَػلي سيٌا742

 داًطگاُ بيرجٌذ743

رُ- داًطگاُ بيي الوللي اهام خويٌي 744

 داًطگاُ پيام ًَر745

 داًطگاُ تبريس746

 داًطگاُ تربيت دبيرضْيذرجائي747

 داًطگاُ تربيت هذرض748

تبريس- داًطگاُ تربيت هؼلن 749

تْراى- داًطگاُ تربيت هؼلن 750

سبسٍار- داًطگاُ تربيت هؼلن 751

 داًطگاُ تْراى752

بَضْر- داًطگاُ خليج فارض 753

 داًطگاُ رازي ورهاًطا754ُ

 داًطگاُ زًجاى755

 داًطگاُ سوٌاى756

 داًطگاُ سيستاى ٍبلَجستاى757

 داًطگاُ ضاّذ758

 داًطگاُ ضاّرٍد759

 داًطگاُ ضْرورد760

 داًطگاُ ضْيذباٌّرورهاى761

 داًطگاُ ضْيذبْطتي762

 داًطگاُ چوراى اَّاز763

 داًطگاُ ضيراز764

 داًطگاُ صٌؼت ًفت765

 داًطگاُ صٌؼتي اصفْاى766

 داًطگاُ صٌؼتي اهيروبير767

 داًطگاُ صٌؼتي خَاجِ ًصيرالذيي طَسي768

 داًطگاُ صٌؼتي سٌْذتبريس769

 داًطگاُ صٌؼتي ضريف770

 داًطگاُ صٌؼتي هاله اضتر771

 داًطگاُ ػالهِ طباطبائي772

 داًطگاُ ػلن ٍصٌؼت ايراى773

هطْذ- داًطگاُ ػلَم اسالهي رضَي 774

لن-رُ -هفيذ-دارالؼلن - داًطگاُ ػلَم اًساًي 775

 داًطگاُ ػلَم بْسيستي ٍتَاًبخطي776

 داًطگاُ ػلَم پسضىي اران777

 داًطگاُ ػلَم پسضىي اردبيل778

 داًطگاُ ػلَم پسضىي اٍرهي779ِ

 داًطگاُ ػلَم پسضىي اصفْاى780

 داًطگاُ ػلَم پسضىي اَّاز781

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ايراى782

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ايالم783

 داًطگاُ ػلَم پسضىي بابل784

 داًطگاُ ػلَم پسضىي بٌذرػباض785

ػج- داًطگاُ ػلَم پسضىي بميِ اهلل 786

 داًطگاُ ػلَم پسضىي بَضْر787

 داًطگاُ ػلَم پسضىي بيرجٌذ788

 داًطگاُ ػلَم پسضىي تبريس789

 داًطگاُ ػلَم پسضىي تْراى790

 داًطگاُ ػلَم پسضىي رفسٌجاى791

 داًطگاُ ػلَم پسضىي زاّذاى792

 داًطگاُ ػلَم پسضىي زًجاى793

 داًطگاُ ػلَم پسضىي سوٌاى794

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ضاّرٍد795

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ضْرورد796

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ضْيذبْطتي797

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ضيراز798

 داًطگاُ ػلَم پسضىي لسٍيي799

 داًطگاُ ػلَم پسضىي واضاى800

 داًطگاُ ػلَم پسضىي وردستاى801

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ورهاى802

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ورهاًطا803ُ

 داًطگاُ ػلَم پسضىي گرگاى804

 داًطگاُ ػلَم پسضىي گيالى805

 داًطگاُ ػلَم پسضىي لرستاى806

 داًطگاُ ػلَم پسضىي هازًذراى807

 داًطگاُ ػلَم پسضىي هطْذ808

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ّوذاى809

 داًطگاُ ػلَم پسضىي ياسَج810

 داًطگاُ ػلَم پسضىي يسد811

 داًطگاُ ػلَم وطاٍرزي ٍهٌابغ طبيؼي گرگاى812

 داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى َّايي ضْيذستاري813

 داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى فارابي814

 داًطگاُ ػلَم ٍفٌَى هازًذراى815

 داًطگاُ فردٍسي هطْذ816

 داًطگاُ لن817

 داًطگاُ واضاى818

 داًطگاُ وردستاى819

 داًطگاُ گيالى820

 داًطگاُ لرستاى821

 داًطگاُ هازًذراى822

 داًطگاُ هحمك اردبيلي823

رفسٌجاى-ػج - داًطگاُ ٍلي ػصر824

 داًطگاُ ّرهسگاى825

 داًطگاُ ٌّر826

 داًطگاُ يسد827

 سازهاى هذيريت صٌؼتي828

ًَضْر- هجتوغ داًطگاّي ػلَم دريايي 829

 هجتوغ اهَزضي ػالي لن830

 هجتوغ اهَزضي ػالي ياسَج831

 هروساهَزش ػالي تربيت هربي ػميذتي سياسي سپاُ پاسذاراى832

باًه هروسي- هروساهَزش ػالي باًىذاري 833

 هروساهَزش ػالي وتابذاري834

زًجاى- هروستحصيالت تىويلي درػلَم پايِ 835

 هذرسِ ػالي ضْيذهطْري836

 هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي حسابذاري ٍهذيريت آرربايجاى837

 هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي ويص838

 هَسسِ هطالؼات بيي الوللي پصٍّطىذُ اًرشي ٍزارت ًفت839

 هروساهَزش ػالي غيراًتفاػي خاتن840

هطْذ- هروساهَزش ػالي غيراًتفاػي خيام 841

 هروساهَزضي ػالي هيراث فرٌّگي842

 هَسسِ ػالي پصٍّص دربرًاهِ ريسي ٍتَسؼِ سازهاى برًاهِ ٍبَدج843ِ

 پصٍّطگاُ بيي الوللي زلسلِ ضٌاسي ٍهٌْذسي زلسل844ِ

 هروساهَزش هذيريت دٍلتي845

 هروسپصٍّطْاي ضيوي ٍهٌْذسي ضيوي ايراى846

رُ- هَسسِ اهَزضي ٍپصٍّطي اهام خويٌي 847

 هَسسِ اهَزش ػالي غيراًتفاػي سَر848ُ

لسٍيي- هروساهَزش ػالي رجا849

ٍاًمالب اسالهي-رُ - پصٍّطىذُ اهام خويٌي 850

 هذارن سيستن فراگيرداًطگاُ پيام ًَر851

 هروسآهَزضْاي ػالي بيي الوللي ػلَم ٍتحميمات852

 هَسسِ اهَزش ػالي سجاد853

 دارًذگاى هذارن داًطگاّْاي خارج ازوطَر854

 سايرداًطگاّْاٍهؤسسات آهَزش ػالي855

 پصٍّطگاُ هٌْذسي بحراى ّاي طبيؼي ضاخص پص856ٍُ
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  )Ph.D(دکتري تخصصی  دورهوظیفه عمومی داوطلبان  خدمتشرایط ) : 4(شماره  جدول

  

  :نام الزم است یکی از شرایط ذیل را دارا باشند  شدگان مشمول وظیفه عمومی دوره دکتري تخصصی براي ثبت پذیرفته: تذکر 
 

  عمومی  وظیفه خدمت شرح وضعیت   کد و ضعیت

  .داشتن کارت پایان خدمت 1

2  
ت    موارد خاصپزشکی یا  ،ئم کفالتشتن کارت معافیت دادا و ایثارگران همچنین مشموالن داراي برگ معافیت موقت بـدون غیـب

  .نام و تحصیل نخواهند داشت در مدت اعتبار آن منعی براي ثبت...) پزشکی یا کفالت(

3  

ارغ   ندباش از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می و قبل از آن 1345نیمه اول متولدین  التحصـیالن دوره کارشناسـی    همچنـین ـف

ـام معظـم رهبـري     سنیمشروط بر این که در زمان قبولی در دانشگاه کارت معافیت  1352ارشد ناپیوسته متولد  ه  عنایت مق را اراـئ

  .نمایند

4  

ت بـا    ها با ارائه گواهی ا ها و وزارتخانه التحصیالن دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته متعهد در سازمان فارغ شتغال به خـدمت و موافـق

ا ارائـه مـدارك     به اتمام می 31/6/96افرادي که دوران تعهدشان تا تاریخ . تحصیل از باالترین مقام اجرایی سازمان مربوطه رسد ـب

  .نام و تحصیل نخواهند داشت الزم منعی براي ثبت

5  
با ذکر نـوع همکـاري فـرد در     سازمان مربوطهگواهی از نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمی ایران با ارائه شاغلین رسمی 

  .در رشته و مقطع مربوطه نیرو و موافقت با تحصیل در دانشگاه

6  

اریخ   فارغ - سـپري نشـده    31/6/96التحصیالن دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که بیش از یک سال از فراغت از تحصیل آنان تا ـت

  .رشد را در سنوات مجاز به اتمام رسانده باشندباشد مشروط بر این که دوره کارشناسی ا

ام   مشموالن داراي برگ آماده به خدمت بدون درج غیبت مشروط بر این که تاریخ اعزام آنان در زمان ثبت - شـروع تحصـیل   و ـن

ه   شان تا تاریخ اعزام بایستی به موقع خود را بـراي انجـام    این افراد در صورت عدم اعالم قبولی ،سپري نشده باشد خـدمت وظیـف

  .گردند معرفی نمایند در غیر این صورت غایب محسوب می

ت  ) کارکنان وظیفه در حال خدمت(مشموالن مشغول خدمت دوره ضرورت  - به شرط دارا بودن سایر شرایط از جمله عدم غیـب

ـه اتمـام    نبه طور قطع خدمتشا 31/6/96مشموالنی که تا تاریخ . قبل از اعزام براي ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد ب

  .نام ندارند رسد با ارائه کارت پایان خدمت منعی براي ثبت می

7  

هاي علمیه در صورتی که مرکز مـدیریت   هاي علمیه داراي مدرك کارشناسی ارشد و همچنین معافیت تحصیلی حوزه طالب حوزه

ه تحصـیل در   هاي علمیه کشور یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصف حوزه هان تأیید نمایند طلبه قادر است ضمن اشتغال ـب

ـه تحصـیلی وي در دانشـگاه     ثبتحوزه به موازات آن در دانشگاه نیز با همان معافیت تحصیلی حوزه تحصیل نماید،  نام و اشتغال ب

ه نماینـد  نام هر نیمسال در دانشگاه بایستی موافقت نامه تحصیلی  الذکر براي ثبت طالب فوق. بالمانع است . را از حوزه مربوط اراـئ

ه کسـب اجـازه      بدیهی است هر زمان که حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه اي را لغو نماید ادامه تحصیل وي در دانشگاه منـوط ـب

  .از سازمان وظیفه عمومی توسط دانشگاه و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی خواهد بود

  .باشند و معافیت تحصیلی براي آنان صادر نخواهد شد تحصیل نمیمشموالن غایب مجاز به ادامه :  1تذکر  

ه شـرکت در        فارغ : 2تذکر  التحصیالن مشمول دوره دکتري تخصصی همچنین دانشجویان اخراجی و انصـرافی دوره دکتـري تخصصـی مجـاز ـب

  .باشند آزمون نمی

اریخ انصـراف     سقف مجازدر دانشجویان انصرافی دوره دکتري تخصصی در صورتی که  : 3تذکر  ین از ـت سنوات تحصیلی انصراف داده و همچـن

محل دیگري در دوره دکتري تخصصی پذیرفته شوند مشروط بـر  /محل قبلی بیش از یک سال نگذشته باشد چنانچه مجدداً در رشته/آنان در رشته

ت  از امتیاز آزمون مجدداً استفاده نکرده باشند پس از اخذ مجوز ت 22/8/90این که از تاریخ  ه ثـب ام و تحصـیل در    حصیل از وظیفه عمومی مجاز ـب ـن

  .باشند محل جدید می/رشته

از و تـا    (یک سال تحصیلی بعد از فراغت است  1395التحصیالن خرداد یا تیر ماه  براي فارغمنظور از فرجه یک ساله  : 4تذکر  اه آـغ که از مهر ـم

  ).یابد پایان شهریور سال بعد پایان می
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ًام ٍکذ استاى بِ ّوشاُ ًام ٍ کذ شْشستاى هحل تَلذ داٍطلباى: (5)جذٍل شواسُ 

.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ شْشستاى چْاس سقوی هی باشذ: تزکش
( 11 )آرسبايجاى ششقی   

1111آرسضْش
1112اسىَ

1113اّش
1114ثستبى آثبد

1115ثٌبة
1116تجشيض
1117جلفب

1118چبساٍيوبق
1119خذاآفشيي

1121سشاة
1122ضجستش

1123عجت ضيش
1124وليجش
1125هشاغِ
1126هشًذ

1127هلىبى
1128هيبًِ

1129ٍسصلبى
1131ّشيس

1132ّطتشٍد

( 16 )آرسبايجاى غشبی   

1611اسٍهيِ
1612اضٌَيِ
1613ثَوبى

1614پلذضت
1615پيشاًطْش

1616تىبة
1617چبلذساى
1618چبيپبسُ

1619خَي
1621سشدضت
1622سلوبس

1623ضبّيي دط
1624ضَط
1625هبوَ

1626هْبثبد
1627هيبًذٍآة

1628ًمذُ

( 19 )اسدبيل   

1911اسدثيل
1912ثيلِ سَاس
1913پبسس آثبد

1914خلخبل
1915سشعيي

1916وَثش
1917گشهي

1918هطگيي ضْش
1919ًويي

1921ًيش

( 21 )اصفْاى   

2111آساى ٍثيذگل
2112اسدستبى
2113اصفْبى
2114ثشخَاس

2115ثَييي هيبًذضت
2116تيشاى ٍوشٍى

2117چبدگبى

2118خويٌي ضْش
2119خَاًسبس

2121خَسٍثيبثبًه
2122دّبلبى
2123سويشم

2124ضبّيي ضْشٍهيوِ
2125ضْشضب
2126فشيذى

2127فشيذًٍطْش
2128فالٍسجبى

2129وبضبى
2131گلپبيگبى

2132لٌجبى
2133هجبسوِ

2134ًبئيي
2135ًجف آثبد

2136ًطٌض

( 23 )البشص   

2311اضتْبسد
2312سبٍججالغ

2313طبلمبى
2314فشديس

2315وشج
2316ًظشآثبد

( 25 )ايالم   

2511آثذاًبى
2512ايالم
2513ايَاى
2514ثذسُ

2515چشداٍل
2516دسُ ضْش

2517دّلشاى
2518سيشٍاى

2519هلىطبّي
2521هْشاى

( 27 )بَشْش   

2711ثَضْش
2712تٌگستبى

2713جن
2714دضتستبى

2715دضتي
2716ديش

2717ديلن
2718عسلَيِ

2719وٌگبى
2721گٌبٍُ

( 29 )تْشاى   

2911اسالهطْش
2912ثْبسستبى
2913پبوذضت

2914پشديس
2915پيطَا
2916تْشاى

2917دهبًٍذ
2918سثبط وشين

2919سي
2921ضويشاًبت

2922ضْشيبس

2923فيشٍصوَُ
2924لذس

2925لشچه
2926هالسد

2927ٍساهيي

( 32 )چْاسهحال ٍبختياسي   

3211اسدل
3212ثشٍجي

3213ثي
3214سبهبى

3215ضْشوشد
3216فبسسبى

3217وَّشًگ
3218ويبس

3219لشدگبى

( 34 )خشاساى جٌَبی   

3411ثطشٍيِ
3412ثيشجٌذ
3413خَسف
3414دسهيبى
3415صيشوَُ
3416سشايبى

3417سشثيطِ
3418طجس

3419فشدٍس
3421لبئٌبت

3422ًْجٌذاى

( 36 )خشاساى سضَي   

3611ثبخشص
3612ثجستبى
3613ثشدسىي

3614ثيٌبلَد
3615تبيجبد

3616تشثت جبم
3617تشثت حيذسيِ

3618جغتبي
3619جَيي

3621چٌبساى
3622خليل آثبد

3623خَاف
3624خَضبة
3625داٍسصى

3626دسگض
3627سضتخَاس

3628صاٍُ
3629سجضٍاس

3631سشخس
3632فشيوبى
3633فيشٍصُ
3634لَچبى
3635وبضوش
3636والت
3637گٌبثبد
3638هطْذ

3639هِ ٍالت
3641ًيطبثَس

( 41 )خشاساى شوالی   

4111اسفشايي

4112ثجٌَسد
4113جبجشم

4114ساصٍجشگالى
4115ضيشٍاى

4116فبسٍج
4117گشهِ

4118هبًِ ٍسولمبى

( 44 )خَصستاى   

4411آثبداى
4412آغبجبسي

4413اهيذيِ
4414اًذيىب

4415اًذيوطه
4416اَّاص
4417ايزُ

4418ثبغ هله
4419ثبٍي

4421ثٌذسهبّطْش
4422ثْجْبى

4423حويذيِ
4424خشهطْش

4425دصفَل
4426دضت آصادگبى

4427ساهطيش
4428ساهْشهض
4429ضبدگبى

4431ضَش
4432ضَضتش
4433وبسٍى
4434گتًَذ

4435اللي
4436هسجذسليوبى

4437ّفتگل
4438ٌّذيجبى

4439َّيضُ

( 48 )صًجاى   

4811اثْش
4812ايجشٍد

ذُ 4813خذاٌث
4814خشهذسُ

4815صًجبى
4816سلطبًيِ

4817طبسم
4818هبُ ًطبى

( 51 )سوٌاى   

5111آساداى
5112داهغبى
5113سوٌبى

5114ضبّشٍد
5115گشهسبس

5116هْذي ضْش
5117هيبهي

( 53 )سيستاى ٍبلَچستاى   

5311ايشاًطْش
5312چبثْبس
5313خبش

5314دلگبى
5315صاثل
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.کذ استاى دٍ سقوی ٍ کذ شْشستاى چْاس سقوی هی باشذ: تزکش
5316صاّذاى

5317صّه
5318سشاٍاى

5319سشثبص
5321سيت سَساى

5322فٌَج
5323لصشلٌذ
5324وٌبسن

5325هْشستبى
5326هيشجبٍُ

5327ًيه ضْش
5328ًيوشٍص
5329ّبهَى

5331ّيشهٌذ

( 55 )فاسس   

5511آثبدُ
5512اسسٌجبى
5513استْجبى

5514الليذ
5515ثَاًبت

5516پبسبسگبد
5517جْشم
5518خشاهِ

5519خشم ثيذ
5521خٌج

5522داساة
5523سستن

5524صسيي دضت
5525سپيذاى

5526سشٍستبى
5527ضيشاص

5528فشاضجٌذ
5529فسب

5531فيشٍصاثبد
5532ليشٍوبسصيي

5533وبصسٍى
5534وَاس

5535گشاش
5536السستبى

5537الهشد
5538هشٍدضت

5539هوسٌي
5541هْش

5542ًي سيض

( 59 )قضٍيي   

5911آثيه
5912الجشص
5913اٍج

5914ثَئيي صّشا
5915تبوستبى

5916لضٍيي

( 61 )قن   

6111لن

( 62 )کشدستاى   

6211ثبًِ
6212ثيجبس

6213دّگالى
6214ديَاًذسُ

6215سشٍاثبد
6216سمض

6217سٌٌذج
6218لشٍُ

6219وبهيبساى
6221هشيَاى

( 65 )کشهاى   

6511اسصٍئيِ
6512اًبس

6513ثبفت
6514ثشدسيش

6515ثن
6516جيشفت

6517ساثش
6518ساٍس

6519سفسٌجبى
6521سٍدثبسجٌَة

6522سيگبى
6523صسًذ

6524سيشجبى
6525ضْشثبثه

6526عٌجشاثبد
6527فبسيبة

6528فْشج
6529للعِ گٌج

6531وشهبى
6532وَّجٌبى

6533وٌَْج
6534هٌَجبى
6535ًشهبضيش

( 68 )کشهاًشاُ   

6811اسالم آثبدغشة
6812پبٍُ

6813ثالث ثبثبجبًي
6814جَاًشٍد

6815داالَّ
6816سٍاًسش

6817سشپل رّبة
6818سٌمش

6819صحٌِ
6821لصشضيشيي

6822وشهبًطبُ
6823وٌگبٍس

6824گيالًغشة
6825ّشسيي

( 71 )کْگيلَيِ ٍبَيشاحوذ   

7111ثبضت
7112ثَيشاحوذ

7113ثْوئي
7114چشام

7115دًب
7116وْگيلَيِ
7117گچسبساى

7118لٌذُ

( 73 )گلستاى   

7311آصادضْش
7312آق لال
7313ثٌذسگض

7314تشووي
7315ساهيبى

7316علي آثبد
7317وشدوَي

7318واللِ
7319گبليىص

7321گشگبى
7322گويطبى

7323گٌجذوبٍٍس
7324هشاٍُ تپِ

7325هيٌَدضت

( 76 )گيالى   

7611آستبسا
7612آستبًِ اضشفيِ

7613اهلص
7614ثٌذساًضلي

7615سضت
7616سضَاًطْش

7617سٍدثبس
7618سٍدسش

7619سيبّىل
7621ضفت

7622صَهعِ سشا
7623طَالص

7624فَهي
7625الّيجبى

7626لٌگشٍد
7627هبسبل

( 81 )لشستاى   

8111اصًب
8112اليگَدسص
8113ثشٍجشد
8114پلذختش

8115خشم اثبد
8116دلفبى
8117دٍسٍد

8118دٍسُ
8119سٍهطىبى

8121سلسلِ
8122وَّذضت

( 83 )هاصًذساى   

8311آهل
8312ثبثل

8313ثبثلسش
8314ثْطْش
8315تٌىبثي
8316جَيجبس
8317چبلَس
8318ساهسش
8319سبسي

8321سَادوَُ
8322سَادوَُ ضوبلي

8323سيوشغ
8324عجبس آثبد
8325فشيذًٍىٌبس

8326لبئن ضْش
8327والسدضت

8328گلَگبُ

8329هحوَدآثبد
8331هيبًذٍسٍد

8332ًىب
8333ًَس

8334ًَضْش

( 87 )هشکضي   

8711اسان
8712آضتيبى

8713تفشش
8714خويي

8715خٌذاة
8716دليجبى
8717صسًذيِ

8718سبٍُ
8719ضبصًذ

8721فشاّبى
8722وويجبى
8723هحالت

( 89 )ّشهضگاى   

هَسي 8911اَث
8912ثسته
8913ثطبگشد

8914ثٌذسعجبس
8915ثٌذسلٌگِ
8916پبسسيبى
8917جبسه

8918حبجي آثبد
8919خويش
8921سٍداى

8922سيشيه
8923لطن

8924هيٌبة

( 92 )ّوذاى   

9211اسذآثبد
9212ثْبس

9213تَيسشوبى
9214سصى

9215فبهٌيي
9216وجَدسآٌّگ

9217هاليش
9218ًْبًٍذ
9219ّوذاى

( 95 )يضد   

9511اثشوَُ
9512اسدوبى
9513اضىزس

9514ثبفك
9515ثْبثبد
9516تفت
9517خبتن

9518هْشيض
9519هيجذ

9521يضد

( 99 )خاسج اص کشَس   

9999خبسج اص وطَس
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عی و غیــر دولتــی اي غیــر انتفــادانشـگاه آزاد اســالمی مؤسســه 
است. هـیچ شخصـی اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی در آن سـهمی        

شـود.  هاي آن درخود دانشگاه هزینه مینداشته و تمام دریافت
هیچ کس حق برداشت مبلغی به عنـوان سـهم یـا سـود نـدارد.      

رسـد و  به تصویب مراجع قانونی میهتراز مالی دانشگاه هر سال
قابل ارائه به عموم مردم است.

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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