
كد رشته 

 امتحاني
 نام رشته امتحاني

كد رشته 

 محل
 نام موسسه نام رشته*گرايش

نام شهر 

 رشته محل
 تاريخ مصاحبه  ظرفيت دوره

 زبان وادبيات فارسي *ادبيات غنايي                                                                     1056 زبان وادبيات فارسي                                                               2101

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 32 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2104 

جغرافياوبرنامه ريزي 

                                                                          -جغرافياوبرنامه ريزي شهري * 1122 شهري                                                        

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2108 

سنجش ازدوروسامانه 

                                                               -سنجش ازدوروسامانه اطالعات جغرافيايي * 1172 اطالعات جغرافيايي                                             

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                  -زبان وادبيات عرب * 1210 زبان وادبيات عرب                                                                 2110

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

پرديس 

 خرداد 7 3 خودگردان      

                                                                                  -زبان وادبيات عرب * 1187 زبان وادبيات عرب                                                                 2110

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 7 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 علوم اقتصادي *اقتصادبين الملل                                                                        1338 علوم اقتصادي                                                                     2112

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

پرديس 

 خرداد 37 3 خودگردان      

 علوم اقتصادي *اقتصادبين الملل                                                                        1263 علوم اقتصادي                                                                     2112

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 علوم اقتصادي *اقتصادپولي                                                                             1230 علوم اقتصادي                                                                     2112

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 علوم اقتصادي *توسعه اقتصادي                                                                          1252 علوم اقتصادي                                                                     2112

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 2 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2115 

مديريت -تربيت بدني 

 1351 ورزشي                                                        

مديريت ورزشي *مديريت راهبردي 

 درسازمان هاورويدادهاي ورزشي                                            

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2116 

-تربيت بدني 

 1387 فيزيولوژي ورزشي                                                     

فيزيولوژي ورزشي *فيزيولوژي ورزشي 

 عصبي عضالني                                                        

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



2122 

تاريخ ايران -تاريخ 

 تاريخ *تاريخ ايران دوره اسالم                                                                        1497 دوره اسالم                                                   

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2129 

علوم قران -الهيات 

                                                                                   -علوم قران وحديث * 1583 وحديث                                                         

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 4 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2129 

علوم قران -الهيات 

                                                                                   -علوم قران وحديث * 1591 وحديث                                                         

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 4 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

 فلسفه تعليم وتربيت *تعليم وتربيت اسالمي                                                              1713 فلسفه تعليم وتربيت                                                               2141

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 77 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 فلسفه تعليم وتربيت *تعليم وتربيت اسالمي                                                              1718 فلسفه تعليم وتربيت                                                               2141

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 77 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                 -روان شناسي تربيتي * 1777 روان شناسي تربيتي                                                                2144

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

پرديس 

 خرداد 32 6 خودگردان      

                                                                                 -روان شناسي تربيتي * 1763 روان شناسي تربيتي                                                                2144

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 32 6 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                            -مشاوره * 1812 مشاوره                                                                           2148

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 32 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                            -مشاوره * 1818 مشاوره                                                                           2148

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 32 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                        -روان شناسي * 1842 روان شناسي                                                                       2150

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 32 6 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                        -روان شناسي * 1861 روان شناسي                                                                       2150

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 32 2 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

2153 

علم اطالعات ودانش 

 1879 شناسي                                                         

علم اطالعات ودانش شناسي *بازيابي اطالعات 

 ودانش                                                      

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 7 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



2153 

علم اطالعات ودانش 

 1884 شناسي                                                         

علم اطالعات ودانش شناسي *بازيابي اطالعات 

 ودانش                                                      

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 7 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                          -حسابداري * 5503 حسابداري                                                                         2173

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 7 2 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                    -زمين شناسي نفت * 2358 زمين شناسي نفت                                                                   2202

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 2 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2204 

زمين شناسي اب 

                                                                          -علوم زمين شناسي اب شناسي * 2367 شناسي                                                             

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 1 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2204 

زمين شناسي اب 

                                                                          -علوم زمين شناسي اب شناسي * 2368 شناسي                                                             

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 شيمي *شيمي فيزيك                                                                                     2425 شيمي فيزيك                                                                -شيمي  2211

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 32 5 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 شيمي *شيمي الي                                                                                       2483 شيمي الي                                                                  -شيمي  2212

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 32 5 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 شيمي *شيمي تجزيه                                                                                     2551 شيمي تجزيه                                                                -شيمي  2213

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 32 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                               -امار* 2787 امار                                                                             2232

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 32 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 رياضي *جبر                                                                                           2829 رياضي محض                                                                        2233

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 32 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 رياضي *هندسه /توپولوژي /                                                                             2907 رياضي محض                                                                        2233

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 32 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 فيزيك *اتمي وملكولي                                                                                  3101 فيزيك                                                                            2238

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 32 2 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 فيزيك *حالت جامد                                                                                     3124 فيزيك                                                                            2238

-دانشگاه شهيدچمران 

 تير 32 8 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2301 

-مهندسي برق 

 مهندسي برق *الكترونيك                                                                                3333 الكترونيك                                                           

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد  32 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2302 

-مهندسي برق 

 مهندسي برق *مخابرات سيستم                                                                            3404 مخابرات                                                             

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 32 2 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 مهندسي برق *قدرت                                                                                     3470 قدرت                                                                -مهندسي برق  2304

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 32 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2322 

-مهندسي مكانيك 

 3826 مكانيك جامدات                                                    

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي مكانيك جامدات                                               

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 2 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2323 

-مهندسي مكانيك 

ديناميك كنترل 

 3884 وارتعاشات                                          

مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه 

 تخصصي ديناميك كنترل وارتعاشات                                     

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 2 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2324 

-مهندسي مكانيك 

 مهندسي مكانيك *تبديل انرژي                                                                           3936 تبديل انرژي                                                      

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                      -مهندسي صنايع * 4139 مهندسي صنايع                                                                     2350

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 6 1 اعزام خارج     

                                                                                      -مهندسي صنايع * 4140 مهندسي صنايع                                                                     2350

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 6 1 اعزام خارج     

2354 

نرم -مهندسي كامپيوتر

 مهندسي كامپيوتر*نرم افزار                                                                            4193 افزاروالگوريتم                                              

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 تير 77 1 اعزام خارج     

2359 

مهندسي 

                                                                              -مهندسي موادومتالورژي * 4296 موادومتالورژي                                                            

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 5 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 خرداد 6 1بورس  اهواز                                             -دانشگاه شهيدچمران مهندسي سيستم هاي انرژي *مدل سازي  4447مهندسي سيستم هاي  2372

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 اعزام خارج      اهواز                                               انرژي                                                               انرژي                                                          

 محيطزيست *الودگي هاي محيطزيست                                                                        4457 محيطزيست                                                                         2401

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 6 1 اعزام خارج     

 محيطزيست *الودگي هاي محيطزيست                                                                        4458 محيطزيست                                                                         2401

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 6 1 اعزام خارج     

 4517 علوم ومهندسي باغباني                                                             2406

علوم ومهندسي باغباني *فيزيولوژي 

 توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني                                    

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 9 1 اعزام خارج     

                                                                                  -مديريت منابع خاك * 4675 مديريت منابع خاك                                                                 2421

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2427 

-علوم ومهندسي اب 

 علوم ومهندسي اب *ابياري وزهكشي                                                                       4758 ابياري وزهكشي                                                  

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 5 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2427 

-علوم ومهندسي اب 

 علوم ومهندسي اب *ابياري وزهكشي                                                                       4771 ابياري وزهكشي                                                  

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 2 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

2428 

-علوم ومهندسي اب 

 علوم ومهندسي اب *سازه هاي ابي                                                                        4782 سازه هاي ابي                                                   

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2428 

-علوم ومهندسي اب 

 علوم ومهندسي اب *سازه هاي ابي                                                                        4791 سازه هاي ابي                                                   

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 2 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

2429 

-علوم ومهندسي اب 

 علوم ومهندسي اب *منابع اب                                                                            4803 منابع اب                                                       

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2429 

-علوم ومهندسي اب 

 علوم ومهندسي اب *منابع اب                                                                            4810 منابع اب                                                       

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                             -زراعت * 4857 زراعت                                                                            2432

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



                                                                                             -زراعت * 4883 زراعت                                                                            2432

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 37 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

                                                                               -بيوتكنولوژي كشاورزي * 4901 بيوتكنولوژي كشاورزي                                                              2435

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 9 1 اعزام خارج     

2439 

حشره شناسي 

                                                                                -حشره شناسي كشاورزي * 4960 كشاورزي                                                              

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 72 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2439 

حشره شناسي 

                                                                                -حشره شناسي كشاورزي * 4971 كشاورزي                                                              

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 72 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                -بيماري شناسي گياهي * 4983 بيماري شناسي گياهي                                                               2440

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 72 2 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                        -معماري منظر* 5124 معماري                                                                           2502

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 6 1 اعزام خارج     

2505 

مرمت اثارواشياي 

 مرمت *مرمت اثارواشياي تاريخي                                                                         5202 تاريخي                                                          

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 6 1 اعزام خارج     

2704 

بيماري هاي داخلي دام 

 5233 هاي بزرگ                                                   

بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ /دستياري 

*/-                                                           

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                 -پاتولوژي دامپزشكي * 5248 پاتولوژي دامپزشكي                                                                2707

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                 -پاتولوژي دامپزشكي * 5252 پاتولوژي دامپزشكي                                                                2707

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

2708 

بهداشت وبيماري هاي 

                                                                        -بهداشت وبيماري هاي پرندگان * 5258 پرندگان                                                      

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 7 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2710 

بهداشت وبيماري هاي 

                                                               -بهداشت وبيماري هاي ابزيان /دستياري /* 5263 ابزيان                                                       

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 6 1 اعزام خارج     

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



2710 

بهداشت وبيماري هاي 

                                                               -بهداشت وبيماري هاي ابزيان /دستياري /* 5265 ابزيان                                                       

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                  -بهداشت موادغذايي * 5270 بهداشت موادغذايي                                                                 2711

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2714 

انگل شناسي 

                                                                               -انگل شناسي دامپزشكي * 5283 دامپزشكي                                                             

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2714 

انگل شناسي 

                                                                               -انگل شناسي دامپزشكي * 5288 دامپزشكي                                                             

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 8 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

2720 

فناوري توليدمثل 

                                                                        -فناوري توليدمثل دردامپزشكي * 5314 دردامپزشكي                                                      

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 6 1 اعزام خارج     

                                                                                          -سم شناسي * 5320 سم شناسي                                                                         2721

-دانشگاه شهيدچمران 

 اهواز                                              اهواز                                              

بورس 

 خرداد 6 1 اعزام خارج     

2724 

اناتومي وجنين شناسي 

                                                                     -اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي * 5333 مقايسه اي                                                   

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2724 

اناتومي وجنين شناسي 

                                                                     -اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي * 5336 مقايسه اي                                                   

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

2725 

بافت شناسي مقايسه 

                                                                              -بافت شناسي مقايسه اي * 5339 اي                                                            

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 3 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

2725 

بافت شناسي مقايسه 

                                                                              -بافت شناسي مقايسه اي * 5343 اي                                                            

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 6 1 نوبت دوم             اهواز                                              اهواز                                              

                                                                                -اموزش زبان انگليسي * 5370 اموزش زبان انگليسي                                                               2805

-دانشگاه شهيدچمران 

 خرداد 72 4 روزانه               اهواز                                              اهواز                                              

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


