
  :دفترچه راهنماي انتخاب رشته 7تا  1اصالحات جداول شماره ) الف
كدرشته  رديف

كدرشته  نام رشته امتحاني امتحاني
 مورد و يا موارد اصالحي گرايش/نام رشته نام دانشگاه دوره محل

اين رشته در گروه سراميك  يژمهندسي مواد و متالور دانشگاه تربيت مدرس روزانه 4290 مهندسي مواد و متالورژي 2359 1
 .گردد برگزار مي

اين رشته در گروه سراميك  مهندسي مواد و متالورژي دانشگاه تربيت مدرس شبانه 4314 مهندسي مواد و متالورژي 2359 2
 .گردد برگزار مي

 »فقط مرد«پذيرش از جنس  كالم گرايش اسالمي دانشگاه قم روزانه 1648 كالم-الهيات 2133 3
 يابد تغيير مي» زن و مرد«به 

 علوم وپژوهشگاه  روزانه 2210 مديريت فناوري اطالعات 2167 4
 فناوري اطالعات ايران

كسب  –مديريت فناوري اطالعات 
 و كار هوشمند

آموزشي «شيوه آموزش از 
 »محور پژوهش« به »پژوهشي

پژوهشگاه شيمي و  روزانه 4356 مهندسي شيمي 2360 5
آموزشي «شيوه آموزش از  مهندسي شيمي مهندسي شيمي ايران

 »محور پژوهش« به »پژوهشي

دانشگاه شهيد باهنر  روزانه 3085 فيزيك 2238 6
فيزيك «پذيرش با عنوان  فيزيك كرمان

 »گرايش فيزيك نجومي

 علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 4578 علوم و مهندسي صنايع غذايي 2412 7
 يست فنّاوري مواد غذاييگرايش ز

علوم و « پذيرش با عنوان
 مهندسي صنايع غذايي

 »مواد غذايي  فنّاوريگرايش 

 علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس شبانه 4597 علوم و مهندسي صنايع غذايي 2412 8
 يست فنّاوري مواد غذاييگرايش ز

علوم و «پذيرش با عنوان 
 مهندسي صنايع غذايي

 »مواد غذايي  فنّاوريگرايش 

گرايش  مهندسي اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 4611 مهندسي اقتصاد كشاورزي 2416 9
 كشاورزي محصوالت بازاريابي

مهندسي «پذيرش با عنوان 
گرايش  اقتصاد كشاورزي

 »توسعه كشاورزي سياست و

بدون  ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس روزانه 4936 ترويج و آموزش كشاورزي 2437 10
 گرايش

و  رويجت«پذيرش با عنوان 
گرايش  آموزش كشاورزي

ترويج كشاورزي پايدار و 
 »منابع طبيعي

بدون  ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس شبانه 4943 ترويج و آموزش كشاورزي 2437 11
 گرايش

رويج و ت«پذيرش با عنوان 
گرايش  آموزش كشاورزي

ترويج كشاورزي پايدار و 
 »منابع طبيعي

نفر به  10افزايش ظرفيت از  زبان و ادبيات عرب كرمانشاه دانشگاه رازي روزانه 1184 عربزبان و ادبيات  2110 12
 نفر 12

 پيام نور 1594 علوم قرآن و حديث-الهيات 2129 13
دانشگاه پيام نور استان 

مركز تحصيالت  -تهران 
 تكميلي تهران

 نفر 3نفر به  2ظرفيت از  افزايش علوم و معارف نهج البالغه

دانشگاه صنعتي  روزانه 4186 مهندسي نفت 2352 14
 نفر 6نفر به  8كاهش ظرفيت از  مهندسي نفت اميركبير

پرديس  4192 مهندسي نفت 2352 15
 خودگردان

دانشگاه صنعتي 
 نفر 4نفر به  5كاهش ظرفيت از  مهندسي نفت اميركبير

 نفر 4نفر به  5ظرفيت از كاهش  زراعت كرمانشاه دانشگاه رازي روزانه 4851 زراعت 2432 16
 نفر 3نفر به  4كاهش ظرفيت از  بيوتكنولوژي كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد شبانه 4925 بيوتكنولوژي كشاورزي 2435 17

 

 :حذفيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته) ب
كدرشته  رديف

كدرشته  نام رشته امتحاني امتحاني
 گرايش/نام رشته نام دانشگاه دوره محل

گرايش  جنگ الكترونيك ) ع(دانشگاه جامع امام حسين  روزانه 3346 الكترونيك-مهندسي برق 2301 1
 الكترومغناطيس

 نگلجمديريت و مدلسازي  دانشگاه تهران بورس اعزام به خارج 5018 مهندسي جنگل-علوم جنگل 2442 2
 نگلجحمايت و آسيب شناسي  تهراندانشگاه  بورس اعزام به خارج 5019 مهندسي جنگل-علوم جنگل 2442 3
 نگلجژنتيك  دانشگاه تهران بورس اعزام به خارج 5020 مهندسي جنگل-علوم جنگل 2442 4

فقه و مباني حقوق -الهيات 2130 5
 الهيات و معارف اسالمي و ارشاد )ع(دانشگاه امام صادق روزانه 1608 اسالمي

 نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه اعزام به خارج بورس ------- --------------------- ------- 6

 طوسي
مندرج در صفحه ( فرهنگي  فنّاوري

 )دفترچه راهنماي انتخاب رشته 6

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 :هاي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي جديد عالوه بر كدرشته محل كدرشته محل) ج
كدرشته  رديف

كدرشته  نام رشته امتحاني امتحاني
 گرايش/نام رشته دانشگاهنام  دوره محل

پذيرش  ظرفيت
 توضيحات نيمسال

 دوم اول
زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه بيرجند روزانه 5529 زبان و ادبيات فارسي 2101 1

  - 5 ادبيات غنايي

  محقق دانشگاه  روزانه 5533 زبان و ادبيات فارسي 2101 2
 اردبيل-اردبيلي

  - 6 زبان و ادبيات فارسي 

دانشگاه محقق  شبانه 5534 زبان و ادبيات فارسي 2101 3
 اردبيل-اردبيلي

  - 6 زبان و ادبيات فارسي 

پرديس  5535 زبان و ادبيات عرب 2110 4
 خودگردان

-دانشگاه رازي
  - 4 زبان و ادبيات عرب كرمانشاه

  - 5 حديثعلوم قرآن و  دانشگاه شيراز روزانه 5531 علوم قرآن و حديث -الهيات 2129 5

 پيام نور 5530 برنامه ريزي درسي 2142 6
دانشگاه پيام نور 

مركز  -استان تهران 
تحصيالت تكميلي 

 تهران
  - 5 برنامه ريزي درسي

فيزيولوژي -زيست شناسي 2220 7
) س( دانشگاه الزهرا روزانه 5527 گياهي

 )ويژه خواهران
-زيست شناسي

 فقط زن - 3 فيزيولوژي گياهي
  - 3 بيوشمي دانشگاه اصفهان روزانه 5528 بيوشيمي 2227 8
دانشگاه صنعتي  روزانه 5532 اكتشاف -مهندسي نفت 2351 9

 تهران-اميركبير
 -مهندسي نفت

  - 2 اكتشاف

دانشگاه جامع امام  روزانه 5536 مخابرات-مهندسي برق 2302 10
 تهران-)ع( حسين

-جنگ الكترونيك
انتهاي شرايط در  - 5 الكترومغناطيس

 فقط مرد -دفترچه

جنگلداري و مسائل -علوم جنگل 2441 11
بورس اعزام  5537 اقتصادي

علوم و مهندسي  دانشگاه تهران به خارج
 - 1 مديريت جنگل-جنگل

پذيرش با عنوان 
مديريت و مدلسازي 

 جنگل

بورس اعزام  5538 جنگل شناسي-علوم جنگل 2443 12
 دانشگاه تهران به خارج

جنگل -جنگلعلوم 
شناسي و اكولوژي 

 جنگل
پذيرش با عنوان حمايت  - 1

 و آسيب شناسي جنگل

بورس اعزام  5539 جنگل شناسي-علوم جنگل 2443 13
 -علوم و مهندسي جنگل دانشگاه تهران به خارج

 علوم زيستي جنگل
پذيرش با عنوان ژنتيك  - 1

 جنگل
شهيدبهشتي  دانشگاه روزانه 5153 شهرسازي 2503 14

  - 3 شهرسازي تهران
  - 5 علوم قرآن و حديث )ع(امام صادق دانشگاه روزانه 5541 علوم قرآن و حديث-الهيات 2129 15
فقه و مباني حقوق -الهيات 2130 16

فقه و مباني حقوق )ع(ادقصامام  دانشگاه روزانه 5540 اسالمي
  - 5 اسالمي

  - 4 فلسفه و كالم اسالمي)ع(امام صادق دانشگاهروزانه 5542 فلسفه 2136 17

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


