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   تعالي سمهاب

  : دمهــمق
ي سوم، كشورهاي جهان را در شرايطي قرار داده است كـه ايجـاد تحـول           هاي عظيم علمي در هزاره     علم و فناوري و ظهور پيشرفت     سرعت پرشتاب      

لذا نهادهاي مولد انديشه نقش كليدي در تبيين و تحقق ايـن  . هاي توسعه امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبه است            راهبردي در برنامه  
ريـزان   اين اسـاس متوليـان و برنامـه         بر ،اندار جمهوري اسالمي ايران خواهند داشت      هاي توسعه و اهداف بلند سند چشم       ي با الهام از برنامه    تحول راهبرد 

  علمـي و هاي پيش آمـده در راسـتاي ارتقـاي كيفيـت     مندي از فرصت  كشور همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهي كشور و بهرهي آموزش عالي  حوزه
اند كـه بـراي نيـل بـه ايـن            هاي كاري خود قرار داده     لويتوپذيرش دانشجو را در ا    نحوه  ، ضوابط و مقررات آموزشي و       ها  آيين نامه  ، لزوم بازنگري  آموزشي

ـ  با هم  ،شد به لحاظ ضرورتي كه در بازنگري و اصالح آن احساس مي           )Ph.D( پذيرش دانشجو در دوره دكتري       ي مقصود، در گام نخست، آيين نامه      ري و  اك
 متمركـز و در   نيمه  در جهت بهبود سنجش علمي و ايجاد شرايط مناسب و يكسان بصورت             پذيرنده دانشجو  سسات آموزش عالي  ؤ و م  ها  دانشگاههماهنگي  

 اعـالم   نام و شركت داوطلبان در آزمون مذكور بـه شـرح ذيـل             لذا شرايط و ضوابط ثبت     .تدوين شده است  ) آزمون كتبي و بررسي سوابق    (قالب دو مرحله    
  .گردد مي

  : اهداف
  :گردد مين اهداف زير برگزار ميأمتمركز به منظور ت بصورت نيمه) D.Ph( ياولين آزمون دكتر

  عدالت آموزشي و فرصت برابر براي متقاضيان ورود به دوره دكتري -
 سنجش علمي داوطلبان ورود به دوره دكتري -
 ت علوم در پذيرش دانشجوهاي وزار ايجاد وحدت رويه و هماهنگي دانشگاه با سياست -
 كمك به دانشگاه براي پذيرش دانشجويان مستعد در دوره دكتري -
 ها جهت ارزشيابي متقاضيان استخدام آنها سسات و وزارتخانهؤكمك به م -
 هاي موازي و جلوگيري از اتالف منابع كاهش هزينه اجراي آزمون -
  هاي مختلف جلوگيري از شركت متعدد داوطلب در آزمون -

  : تعاريف
  : زير است  شرح  به  دفترچه  در اين  بكار رفته  از اصطالحات  بعضي مفاهيم 

افرادي است كه با نـوآوري در        انجامد و رسالت آن تربيت    باالترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي مي           :  دوره دكتري  )الف
  .دنثر باشؤو گسترش مرزهاي دانش مهاي مختلف علوم فناوري در رفع نيازهاي كشور زمينه

  .نامه است  پايان كارهاي پژوهشي واي كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي دوره:  پژوهشي ـشيوه آموزشي) ب
  .گيرد ران قرار مي هيأت داوو ديتااسو مشاوره و  تحقيقاتي است كه در زمينه رشته تحصيلي مربوط و تحت راهنمايي  ـفعاليت پژوهشي: پايان نامه) ج
  .پردازند آيند و به تشريح موضوع مورد مطالعه خود مي هم مي منظور تحقيق و تتبع نظري است كه دانشجويان گرد: سمينار) د
 ،  مهندسـي  و  فنـي  يـه، پا  علـوم  انـساني،   علومگانه،   نه  هاي گروه  به آنها   تجانس   به   توجه با   عالي   آموزش   تحصيلي مختلف   هاي  رشته :  آزمايشي گروه )    ه

  .شود  مي قسيمت تربيت بدني  وزبان ، دامپزشكي،پزشكي   علوم،هنر، كشاورزي
شدگان فقـط در آن دانـشگاه          و پذيرفته  گيردصورت مي علوم پزشكي منحصراً براي دانشگاه تربيت مدرس        گروه  هاي    رشتهپذيرش دانشجو    : بصرهت

 .ادامه تحصيل خواهند داد
  : عبارتند ازكه   است  تحصيل  در پايان  اعطايي  مدرك  و نوع  تحصيل  مدت نشانگر طول   تحصيلي اطعـمق :  تحصيلي مقاطع) و

   .)Ph.D( دكتري -4   اي  حرفه يا دكتر-3       )  ليسانس فوق(ارشد  كارشناسي -2         ) ليسانس ( كارشناسي -1 
 .باشد  پژوهشي مستقر در دانشكده مي كوچكترين واحد سازماني آموزشي يا:گروه آموزشي ) ز
در  حـداكثر توانـد   عالي، مي   آموزش مؤسسات  وها دانشگاه   تحصيلي هاي  يا رشته  رشته   خود به   مندي   عالقه   ميزان  اساس  بر  هر داوطلب  :  امتحاني  رشته) ح

 .دنماي شركت مربوطو در آزمون   نام  ثبت  از يك گروه آزمايشي امتحاني كدرشتهيك 
  آمـوزش    و مؤسـسات   ها  دانشگاه از    ارشد   كارشناسي   در مقطع   طور قطع  ب 31/6/1390 تاريخ    حداكثر تا   شود كه    مي   اطالق   كسي  به : آخر   سال  دانشجوي) ط

،    بهداشـت    و يا وزارت    فناوري  و  ، تحقيقات    علوم   يا وزارت    فرهنگي   انقالب  عالي  ييد شوراي أت مورد داخل و يا خارج از كشور        عالي  
  . شود التحصيل  فارغ  پزشكي  و آموزش درمان

   ماده   موجب  شوند و به     مي   پذيرفته   آزمون  اين  در   ارشد  كارشناسي  دوره  در   از تحصيل    از فراغت    پس   بالفاصله   كه  افرادي :  رايگان   آموزش  تعهد خدمت ) ي
 از   منـدي    بهـره    مربـوط بـه     اند، تعهدات   مند شده    بهره   رايگان  موزش آ   از مزاياي    رايگان   آموزش  قانون   اجرايي  نامه   آيين 2

 درخـصوص   .پـذيرد    مـي    انجـام  دكتـري    دوره  تحـصيالت     از پايان    پس   گذشته  تحصيلي  طعا در مق    آنان   رايگان  آموزش
  .هاي وابسته به وزارت بهداشت برابر با ضوابط و شرايط مربوطه عمل خواهد شد رشته

 و درصورت    و كارشناسي ارشد   هاي مختلف كارشناسي    التحصيالن دوره   ارت است از معدل مندرج در گواهينامه موقت يا مدرك رسمي فارغ           عب : معدل) ك
تـا تـاريخ      كـه حـداكثر     ارشد دوره كارشناسي  واحدهاي درسي گذرانده شده براي دانشجويان سال آخر       نمرات    ميانگين التحصيل نشدن  فارغ

  .خواهند شدالتحصيل   فارغ31/6/90
شود و    ق سايت به هر داوطلب داده مي      نام از طري    باشد كه پس از پايان مراحل ثبت        مي) تلفيقي از اعداد و حروف    ( رقمي   14شامل يك كد     :كد رهگيري ) ل

  .الزم است كه تا پايان اعالم نتايج نزد داوطلب نگهداري شود
 )  D.Ph (مقررات آموزشي دوره دكتري

اير  و س  الملل و پيام نور     هاي غيرانتفاعي، بين    ، دوره )شبانه(هاي نوبت دوم      ، ميزان شهريه دوره   طالعات در خصوص مقررات آموزشي    داوطلبان جهت كسب ا   
  .هاي مرتبط مراجعه نمايند ها و مؤسسات آموزش عالي و سايت ، تحقيقات و فناوري، دانشگاه  وزارت علومسايت اينترنتي  به ي، دوره دكترشرايط و ضوابط
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  : داوطلبان  و اختصاصي رايط عموميش
  . باشند  نداشته  منعي  عمومي  وظيفه  و از لحاظ مقررات  بوده  ذيل  شرح  به  و اختصاصي  شرايط عمومي  داراي  است  الزم داوطلبان 

  : شرايط عمومي
 .  ايران مي اسال  جمهوري  اساسي  در قانون  شده  تصريح  از اديان  يا يكي  اسالم اعتقاد به )فال
  ).  از محرمات  و پرهيز كردن  واجبات  دادن انجام (  اسالم  عملي  احكام  به  بودن ملتزم )ب

 .  است نام  ثبت  در هنگام  داوطلب  كنوني  وضع ،مالك :1  تبصره
  ).  اسالم  احكام  نقض  تجاهر به عدم  شرط به(  هستند  شرط مستثني  از اين  اساسي  در قانون مندرج)   رسمي اديان (  ديني هاي اقليت :2  تبصره

 .  ايران  اسالمي  جمهوري  نظام  به نسبت)   اعتراض نه( احراز عناد  عدم )ج
 .، بايد تغيير نظر او احراز شود  عناد داشته  اسالمي  جمهوري  با نظام سابقاً  داوطلب  كه در صورتي : تبصره

  .هاي انجام شده  براساس استعالم آن  و اعقاب و فراماسونري   در ساواك  عضويت  سابقه نداشتن )د
 .  احراز فساد اخالقي عدم)   ه
  ).  فعلي  اشتغال در صورت (  اشتغال  يا زمان  تحصيل  در طول  و تحصيلي  شغلي  شئون  خالف  اعمال  ارتكاب  اشتهار به عدم )و
  . مواد مخدر  اعتياد به  و عدم نتخابي ا  رشته  تناسب  به  جسمي  از توانايي برخورداري )ز
  

  :شرايط اختصاصي
   مـدرك   كهاي   ارشد يا دكتراي حرفه      كارشناسي   آخر مقطع    در سال    تحصيل   به   يا اشتغال   اي   حرفه  يا يا دكتر   ) ليسانس  فوق(  ارشد  كارشناسي  داشتن )فال

  . باشد  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت يا وزارت  و فناوري  و ، تحقيقات وم عل  يا وزارت  فرهنگي انقالب  عالي  شوراي ييدأت مورد مذكور
 از   باشند كـه   داشته وجه ت بايد نام  ثبت  به  از اقدام ، قبل آزمون  اين  در شركت   متقاضي پزشكي    گروه  هاي  رشته  و دانشجويان   التحصيالن  فارغ :1 هتبصر

و   نـام   ثبت  براي  منعي  مذكور  وزارت نظر از  و  مشخص را خود  وضعيت ،  پزشكي  و آموزش    ، درمان   بهداشت   وزارت  به  خدمت تعهد  لحاظ طرح 
   متقاضـي    شـخص    عهده   به  ، بر آن    مترتب   عواقب   صورت   در غير اين   .و در صورت قبولي براي ادامه تحصيل نداشته باشند          آزمون  در  شركت

  .خواهد بود
   دولتـي   ها و نهادهـاي    ها، سازمان   در وزارتخانه    شاغل  انداوطلبباشد،    بصورت تمام وقت مي    يكه ادامه تحصيل در مقطع دكتر     باتوجه به اين   :2 تبصره

  .دارند را نزد خود نگه  و آن  دريافت  تحصيل  بر ادامه  را مبنيخود  محل كار قيد و شرط   و بدون  كتبي  موافقت نام  از ثبت بايد قبل
عبارتي داوطلبـاني كـه     ه  ي مقطع كارشناسي ارشد آنها باشد، ب        بايستي متناسب با رشته    يحصيلي انتخابي داوطلبان در دوره دكتر      رشته ت  :3تبصره

اساس رشته تحصيلي مقطـع كارشناسـي ارشـد در     بايست بر  ي و كارشناسي ارشد مغايرت دارد مي      سرشته تحصيلي آنها در مقطع كارشنا     
  .رشته مورد نظر ثبت نام نمايند

 و  اعتبار دانـشگاه (   كيفيت  دليل  به  كه  معتبر خارجي عالي   آموزش   و مؤسسات  ها  دانشگاه  التحصيالن   فارغ   به  ريزي   برنامه  عالي   شوراي  ات مصوب  براساس )ب
 مگر اينكـه در     .ت در آزمون مذكور را ندارند     اجازه شرك ،     است   گرفته   تعلق   معادل   عنوان   آنان   شده   ارزشيابي  التحصيلي   فارغ   مدرك  به)   درسي  يامحتو
توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار شده است پذيرفته شده  1389 و يا 1388، 1387هاي  در سالهاي معادل دوره كارشناسي ارشد كه  آزمون
  .باشند

، درمان و آموزش پزشكي       ، وزارت بهداشت    قات و فناوري  مورد تأييد وزارت علوم، تحقي    ) ليسانسفوق  معادل   ( ارشد دارندگان مدرك معادل كارشناسي    )ج
حدنـصاب  ) 1389 و يـا  1388، 1387هاي  سال(ارشد ريزي كشور كه در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارشناسي         و يا سازمان مديريت و برنامه     

نـام و   ثبـت مربـوط،  گروه امتحـاني     )Ph.D(دوره دكتري   لي  هاي تحصي   رشتهتوانند در آزمون      اند، مي   نمره علمي الزم را كسب نموده و پذيرفته شده        
خود را پـس  ارشد اين قبيل داوطلبان در صورت موفقيت در اين آزمون الزم است كارنامه نتيجه آزمون جامع مدرك معادل كارشناسي                  . شركت نمايند 

  .  ارائه نماينددانشگاه محل قبولياز پذيرفته شدن به همراه ساير مدارك الزم به 
   علميه  هاي  حوزهيكي از      توسط مديريت   شده  صادر   تحصيلي  مورد مدارك  در  فرهنگي  انقالب  عالي شوراي 3/11/74  مورخ 368  جلسه   مصوبه  اساس  بر ) د

 را 3 سـطح    ورهدو خراسـان       علميه قـم   هاي  حوزهيكي از   مديريت   توسط  شده  صادر   مدرك  اساس ه بر  ك علميه هاي حوزه   و طالب  فضال ، و خراسان  قم
  و  نام  ثبت گروه علوم انساني      مرتبط در  امتحاني   هاي  كدرشته  از  ييك در توانند مي  منحصراً  ،شوند   مي  التحصيل  فارغ 31/6/1390 يا تا تاريخ     و اند  گذرانده

  است بديهي. وزشي ادامه تحصيل دهندنياز به تشخيص گروه آم شدن مشروط به گذراندن دروس پيش  و در صورت پذيرفته نمايند  شركت  آن در آزمون
  .داشته باشند اختيار در  است   صادر گرديده علميههاي  حوزه   توسط مديريت كه را  خود  از تحصيل  فراغت  بايد تصوير مدرك  از داوطلبان دسته  اين 
از جمله ضوابط نظام وظيفـه بـراي        (و دارا بودن ساير ضوابط      اف  در صورت انصر   1389 سال) D.Ph( دكتري  آزمون  دوره روزانه    نهايي   شدگان  پذيرفته )    ه

 .دارندرا   آزمون  اين در  شركت و  نام ثبت  حق) داوطلبان مرد
 همچنين  .هاي مربوطه تقاضانامه درج نمايند     اند، الزم است معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را در رديف             التحصيل شده   داوطلباني كه فارغ   )و  

التحصيل خواهند شد الزم است عالوه بر درج معدل دوره كارشناسي، ميانگين نمرات واحـدهاي درسـي              فارغ 31/6/90اوطلباني كه حداكثرتا تاريخ     د
وده و نسبت به تكميل و تأييد فـرم معـدل منـدرج در              در تقاضانامه درج نم    31/6/1389حداكثر تا تاريخ    گذرانده شده در مقطع كارشناسي ارشد را        

  .اين دفترچه راهنما از سوي دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد اقدام نمايند  66فحه ص
 عالي محل قبولي ارائه دهد و الزم است مغايرتي           و مراكز آموزش   ها  دانشگاه داوطلب بايد در زمان قبولي نهايي، معدل خود را با مدرك معتبر به               :ذكر مهم ت

بديهي است در صورت مغايرت معدل، قبـولي فـرد          . ان با معدل مدرك ارائه شده به محل قبولي وجود نداشته باشد           بين معدل اعالم شده به اين سازم      
شده در هر مرحله از تحصيل كه باشد لغو و به درخواست وي ترتيب اثر داده نخواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از داوطلـب سـلب خواهـد     پذيرفته  

  .شد
 در  شـركت  و   نام  ثبت   حق ،باشد   مي 14 از آنان كمتر  معدل   كه ايحرفه  و دكتراي  ارشد كارشناسي  التحصيالن مقطع   يا فارغ   و آخر  دانشجويان سال  :تبصره

  .ندارند را   آزمون اين

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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   محلي صورت نيازتعهد بسپارند تا در  نام  ثبت ، در موقعيدكتر   دوره  تحصيل  مدت برابر طولدو  بايد   رايگان  آموزش  تعهدات  به  با توجه   شدگان  پذيرفته )ز  
 . ورزند  اشتغال  خدمت كند به  مي  تعيين  و فناوري ، تحقيقات علوم   وزارت كه

   دوره   تحـصيل    مـدت   طـول  برابر  بايد   رايگان   آموزش   تعهدات   به  توجه  با   دولتي  نهادهاي ها و  ها، سازمان  وزارتخانه  در   شاغل  شدگان پذيرفته :تبصره
 . بسپارند  مربوط تعهد خدمت  و يا نهاد دولتي ، سازمان  وزارتخانه  به نام  ثبت موقع  در،)Ph.D(ي تردك

ـ   صورت لزوم   در نمايد   نمي ء اعطا   تحصيلي  بورس،  دكتري   مقطع   از دانشجويان    هيچيك   به  فناوري  و  ، تحقيقات    علوم  وزارت )ح   پذيرفتـه   شـدن يه   و بورس
 . و مراكز آموزش عالي كشور صورت خواهد گرفتها دانشگاهالم نتايج نهايي براساس نياز  پس از اع نهاييشدگان

 بـه (  كـافي    تضمين  سپردن با توانند  مي  باشند،  داشته را  باالتر  مقطع  در  تحصيل   ادامه  قصد   چنانچه   دانشجويان   رفاه  هاي  صندوق  مزاياي  از  مندان  بهره )ط  
  . نمايند  جديد موكول  تحصيلي  مقطع  بعد از خاتمه تعهد خود را به  انجام مذكور،  هاي صندوق  به ) انشجويان د  رفاه هاي صندوق  تشخيص 
 .باشد و شركت و پذيرش در آزمون براي متقاضي بمنزله موافقت با مأموريت آموزشي نخواهد بود استفاده از مأموريت آموزشي تابع مقررات مربوطه مي) ي

   تـسهيالت    باشند، مشمول    ننموده   خود اقدام    اقساط وام    پرداخت   به   درآمد نسبت    و كسب    از اشتغال    پس  التحصيالن   از فارغ   يك ر ه  چنانچه :تبصره
  . نمايند  حساب  تسويه  دانشجويان رفاه  هاي صندوق با جديد  تحصيلي  مقطع در  نام از ثبت  قبل   است نخواهند شد و الزم  بند  اين موضوع

 

  :  عمومي  وظيفه مقررات
در ذيـل را     گانـه    9وده و يكي از كـدهاي        از شرايط زير را دارا ب        يكي   است   مرد الزم   ، داوطلب    انتظامي   نيروي   عمومي   وظيفه  سازمان   رسمي   اعالم  اساس بر

  .نام اينترنتي درج نمايند  تقاضانامه ثبتبخش مربوط به
 .  خدمت  پايان كارتدارا بودن  )1كد 
  .)و موارد خاص   پزشكي ،كفالت(دائم    معافيت كارتدارا بودن  )2كد 
 .، براي دارندگان دانشنامه كارشناسي ارشد  از آن  و قبل1352   متولد سال)3كد 
  .نام سپري نشده باشد كه مهلت اعزام مندرج در آن در زمان ثبت  غيبت دون مهربرگه اعزام به خدمت ب داشتن )4كد 

 سپري نشده باشـد د ارش ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در دوره كارشناسي 6نام در دانشگاه مدت  شدگاني كه به هنگام ثبت    پذيرفته :1 تبصره
 . نيازي به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند،و تحصيل آنها در سنوات مجاز پايان يافته باشد

 در   اسـت  بـديهي .  شـوند   اعـزام   خدمت شود به  مي  اعالم  انتظامي  نيروي  عمومي وسط سازمان وظيفه  ت   كه  تاريخي  در   است  الزم  افراد  ينا: 2 تبصره
   غايـب    صورت  در غير اين  .  خواهند شد   ترخيص    وظيفه   از خدمت   اي  مرحله هر ضوابط، در  شرايط و   ساير  بودن دارا  و   شدن   پذيرفته  صورت

 . گردد  مي تلقي»  كني لم كان «  آنان  و قبولي  شده محسوب

ها مبني بر اينكه دوران تعهد خدمت  ها و يا وزارتخانه  مربوطه براي مشموالن متعهد خدمت در سازمانسازمان يا وزارتخانهارائه گواهي و موافقت از    )5كد  
  .رسد مي   پايان به 31/6/1390آنان به سازمان تا تاريخ 

منفـك  بـا  صورت موافقت وزارتخانه ذيـربط      در وزارت آموزش و پرورش با رعايت قوانين موضوعه، در          متعهد خدمت نام و شركت مشمولين       ثبت :تبصره
 . خواهد بودآن پس از پايان تحصيل، بالمانع  شروع مجدد انجام تعهد وادامه  شدن از

  .شود مي  لالتحصي فارغ  در سنوات مجاز 31/6/1390مقطع كارشناسي ارشد كه تا تاريخ  آخر   سال  دانشجوي)6كد 
 . مربوط  از يگان  موافقت  گواهي  با ارائه  ايران  اسالمي  جمهوري  و انتظامي  نظامي  در نيروهاي  رسمي شاغلكاركنان  )7كد 
اي حـوزه علميـه     شـور  يـا      علميه  هاي   حوزه   مديريت   شوراي   كه   شرطي  ييد، به أمورد ت )   فوق ليسانس  ( ارشد كارشناسيمعادل     مدرك   دارنده   طلبه )8كد  

 در    تحـصيل    بـه    اشـتغال    ضمن   قادر است   طلبه  و   نيست   در دانشگاه   تحصيل  براي  پوششي ،   در حوزه    وي   تحصيلي   معافيت  ييد نمايد كه  أخراسان ت 
 هر    است  بديهي.   است   بالمانع  ر دانشگاه  د   وي   تحصيل  به   ، اشتغال    حوزه   تحصيلي   معافيت   كند، با همان     نيز تحصيل    در دانشگاه    آن   موازات  ، به   حوزه
   دانـشگاه    تحـصيلي   دانـشجو از معافيـت        عنوان  تواند به    ديگر نمي    كند، مشمول   اعالم   يافته   خاتمه  را  اي   طلبه   تحصيلي   معافيت   علميه   حوزه  موقع

 . شود  اعزام  خدمت  نمايد و بايد به استفاده
 و  دريافـت الذكر  هاي علميه فوق از شوراي مديريت يكي از حوزه    مذكور را      بايد موافقتنامه   آزمون  در  نام   از ثبت    قبل   فوق 8 بند    افراد مشمول : تبصره

  . نمايند  ارائه در دانشگاهنام  ثبت   هنگام به
  .سپري نشده باشدكه حداكثر يك ماه از تاريخ خاتمه معافيت موقت آنان ) بدون غيبت(مشموالن داراي كارت معافيت موقت ) 9كد 
بازان وظيفه در حال خدمت بدون غيبت اوليه با اعالم قبولي از سوي دانشگاه و صدور مجوز تحصيل از سوي سازمان وظيفه عمومي بـه شـرط                           رس) 10كد  

  .اينكه دانشجوي انصرافي و يا اخراجي نبوده باشند
ه و در صورت شركت و قبولي، مجوز تحصيل براي آنان صـادر نخواهـد شـد و                  آزمون را نداشت  اين  مشموالن غايب به هيچ وجه حق شركت در          :تذكر مهم 

  .باشند نام از آنها نمي ها نيز مجاز به ثبت دانشگاه
  :نام اتباع خارجي شرايط و ضوابط ثبت

نام اينترنتـي،    تقاضانامه ثبت16بند كننده اتباع غيرايراني، بايد عالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون، داراي شرايط ذيل بوده و      داوطلبان شركت 
  .نمايندو تكميل عالمتگذاري 

  .باشد نام اتباع غيرايراني مقيم ايران منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر زير مي  ثبت-1
  . گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد-1-1
  .ادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران دفترچه پناهندگي سياسي ص-2-1
  .، صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور1389 كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال -3-1
  . كارت آمايش مرحله ششم صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور-4-1
  . باشند  مي1390ال س )Ph.D(كتري ددوره  مجاز به شركت در آزمون  جمهوري اسالمي ايران فقط اتباع غيرايراني مقيم-5-1
الذكر، از سوي مراجع ذيصالح تشخيص داده شود، از ادامه مراحـل گـزينش يـا                  اي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعالم شده فوق          در هر مرحله  : تبصره

  .آمد جلوگيري بعمل خواهدتحصيل داوطلب 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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نام و پذيرش شدگان غيرايراني كه به تصويب كارگروه           نامه ثبت   شدگان غيرايراني و اجراي روند امور كنسولي آنان بر اساس مفاد شيوه             نام پذيرفته    ثبت -2
  .پذيرد دانشجويان غيرايراني رسيده است، انجام مي

هـا پذيرفتـه    مفاد دفترچـه   هاي راهنماي آزمون بوده و هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از             رجات دفترچه  داوطلبان غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مند       -3
  .نيست

 تقاضانامه را عالمتگذاري ننموده باشـند،       16نام بند     اند، در زمان ثبت     شدگان نهايي اين آزمون قرار گرفته        چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته       -4
  .واهد شدپذيرش آنان لغو خ

نور، جامع علمي كاربردي و مركز        ي پيام ها  دانشگاه تحصيل همزمان اتباع غيرايراني شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي                -5
  .باشد العالميه ممنوع مي) ص(جامعه المصطفي

هـاي   ، موظف به پرداخت شهريه تحصيلي طبـق مـصوبات وزارتخانـه   ها و مؤسسات آموزش عالي كليه پذيرفته شدگان غيرايراني دوره روزانه دانشگاه    -6
  .باشند علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

. باشـند   و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خـارجي نمـي         ها  دانشگاههاي تحصيلي      اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته      -7
 و مؤسسات آموزش عالي آن مناطق،       ها  دانشگاه است در صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در                 بديهي

توضيح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسكان براي اين داوطلبان، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كـشور                   . گردد  تلقي مي » كان لم يكن  «
  .ه استدرج شد

هاي خـاص و   و رشته) از جمله تعهدات استخدامي(هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران شود   پذيرش اتباع غيرايراني در رشته -8
  .ها، در سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است توضيح و فهرست اين رشته. باشد حساس اكيداً ممنوع مي

، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط اعالم شـده، الزم اسـت در   1390سال  )Ph.D(كتري نام و شركت در آزمون د  اتباع غيرايراني متقاضي ثبت    كليه -9
و ورود به لينك مربوطه نسبت به تكميل         www.sanjesh.org: نام با مراجعه به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني             زمان ثبت 

 رقمـي داده    13ات درخواستي اقدام نمايند؛ كه پس از تكميل اطالعات مورد درخواست در سايت، به اين دسته از داوطلبان يـك كـد پيگيـري                         اطالع
  .بيني شده است درج نمايند نام اينترنتي، پيش  تقاضانامه ثبت16بايست اين كد را دقيقاً در محل مخصوصي كه در بند  خواهد شد كه داوطلب مي

   :ها سهميه
شـرايط براسـاس    هاي مختلف كماكان همانند گذشته به قوت خود باقي اسـت و گـزينش داوطلبـان واجـد     كليه قوانين ومصوبات مربوط به اعمال سهميه   

صوبات  و م  باشد براساس مقرارت    الزامي مي  1390سال   )Ph.D(گيرد ولي شركت كليه داوطلبان در آزمون نيمه متمركز دكتري            مصوبات مربوطه صورت مي   
  .اختصاص داردبه شرط كسب حدنصاب علمي  ،درصد از ظرفيت پذيرش به ايثارگران انقالب اسالمي20 مربوطه 
 .درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد را كسب نمايند80شرايط بايستي در آزمون شركت نموده و حداقل   داوطلبان واجد:تبصره
   :  رزمندگان سهميه

  . شوند  سهميه  اين متقاضي  است  آمده   ذيل»ج«  تا » الف«  در بندهاي  كه  شرايط خود اساس بر توانند  مي رزمندگان   سهميه متقاضي  وطلباناز دا  يك هر
 هـادگران  ج و انرزمنـدگ  ورود   بـراي  تـسهيالت  ايجـاد  قانون اجرايي نامه  آيين در مذكور ماده چهارگانه هاي تبصره و 1 ماده اساس بر كه رزمندگاني )الف

 در   داوطلبانه   يا متناوب    متوالي  ماه) 6 (  شش  حداقل 31/6/1367   لغايت 31/6/1359  تاريخ  از  عالي    آموزش  مؤسسات و ها  دانشگاهبه      بسيجي  داوطلب
وزارت  سپاه پاسداران انقالب اسـالمي يـا      ( ضمن مراجعه به ارگان ذيربط       است  اند، الزم    حضور داشته    باطل   عليه   نبرد حق   هاي  جبهه    عملياتي  مناطق
 نام توسـط سـتاد      زمان ثبت  از و اطالعات آنان بعد    تا آمار  نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند           )كشاورزي جهاد

  .ردتائيد نهائي قرار گي يا وزارت جهادكشاورزي مورد ) مستضعفين بسيجسازمان( مشترك سپاه پاسداران
تكميـل فـرم مخـصوص       سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي الزم اسـت پـس از             داوطلبان متقاضي استفاده از    :تذكرمهم

 محلي كه در    نام در   زمان ثبت  آن را در   واحد مربوطه اقدام و    رقمي از  12 استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كدرهگيري       
  .گرفته شده درج نمايند نظر  درتقاضانامه اينترنتي

و درج سهميه آزاد بر روي كارت ورود           تاييد سهميه   در صورت عدم   )بسيج مستضعفين   سازمان  (رزمندگان    از سهميه      استفاده    متقاضي  داوطلبان  : 1 تبصره
  .نمايند  تشكيل پرونده مراجعه  محل هاي  شهرستان تابعه   واحدهاي بهبه جلسه، 

نام در هر آزمون بـا مراجعـه بـه واحـد               لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت      .باشد هر سال متفاوت مي    آزمون در   رقمي براي هر   12رهگيري  كد   :2 تبصره
  . رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند12مربوط نسبت به دريافت كد رهگيري 

 .شود  مي  تعيين  دفاع  عالي  شوراي  مصوبات اساس  بر  عملياتي مناطق: 3 تبصره
هـا و    هـا، سـازمان      وزارتخانـه    پرسـنل    خـدمتي   هاي موريتأ و م    تعهدات   و همچنين    وظيفه   و پاسداران    سربازان   در جبهه    حضور يا خدمت    مدت: 4 تبصره

  . شود  نمي تلقي  ، حضور داوطلبانه عالي   آموزش  و مؤسساتها دانشگاه   دانشجويان  ماهه6   و نيز طرح جبهه  در  نظامي هاي ارگان
  .شوند هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه: 5 تبصره
  .فرزندان و همسران رزمندگاني كه منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از اين سهميه نخواهند بود: 6 تبصره

 اسرا و    شهدا، مفقودين   همسران و   فرزندان  همچنين و ،  آنان  همسران  و  فرزندان  و   آزادگان باالتر، و% 50جانبازان   همسر  فرزند و  ،  باالتر و %25  جانبازان) ب
 . كنند  اقدام  در بند ذيل  ضوابط مندرج  بايد براساس رزمندگان   از سهميه استفاده  براي

 12ايثارگري و اطالعات الزم در لينك مربوط كد      با درج كد ملي و كد      WWW.isaar.ir :به آدرس   اينترنتي ايثار  اين قبيل داوطلبان ضمن مراجعه به سايت      
پس از آن ضمن مراجعه به سايت ايثار در قسمت پيگيري سهميه از              .نام اينترنتي درج نمايد     تقاضانامه ثبت  12در بند    را آن و رقمي رهگيري دريافت دارند   

تمـاس  )سـهميه  يـد أيسامانه ت ( هاي مندرج در سايت ايثار     صورت هرگونه مشكل با شماره تلفن      در يد سهميه خود مطلع شوند و     أيدم ت يد يا ع  أيوضعيت ت 
آزمون با مراجعه به اين  هر نام در سال داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت     هر آزمون و در   هر  رقمي در  12با توجه به متفاوت بودن كد رهگيري        . حاصل نمايند 

  .دن رقمي مخصوص آن آزمون اقدام كن12يت نسبت به دريافت كد رهگيري سا

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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نامي، بـه     جبهه، ضمن درج كدرهگيري در تقاضانامه ثبت       صورت دارا بودن مدت حضور در      آزادگان در  و% 25جانبازي حداقل    با درصد   جانبازان   :تذكرمهم
 آزادگي، فرم مخـصوص اسـتفاده از      يا  با ارائه كارت جانبازي و       مراجعه و  )رزيكشاو سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا وزارت جهاد      (ارگان ذيربط   
 بـسيج سـازمان   ( پاسـداران    نام، توسط سـتاد مـشترك سـپاه          تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت         ،تكميل نمايند  جبهه را  در مدت حضور 
گزينش نهائي به مدت جبهه معادل شده بـا درصـد جانبـازي و مـدت                در و تائيد نهائي قرارگيرد   كشاورزي مورد  يا وزارت جهاد   و )مستضعفين

هاي مذكور را ندارند و بر اساس كد رهگيري سـايت ايثـار               مجدد از ارگان   نيازي به دريافت كدرهگيري      اين قبيل داوطلبان  (.اسارت اضافه گردد  
  ).شوند شناسايي مي

  آموزش   و مؤسسات  ها  دانشگاه   به  بسيجي    داوطلب  جهادگران  و  رزمندگان  ورود  براي  ايجاد تسهيالت    قانون  اجرايي   نامه   آيين 10   ماده 2   تبصره  اساس بر )ج
   از ســال     كـه   ، داوطلبانــي    اسالمي   شوراي   محترم  مجلس 11/9/71 مصوب مذكور  قانون  اصالح قانون و  وزيران  محترم  تأهي 18/2/1368 مصوب  عالي  

   مـاه  18  مـدت    حداقــل    داراي   كه  اند، در صورتي     شده   پذيرفته  كارشناسي و كارشناسي ارشد      ورودي  هاي  در آزمون   زمندگان ر   بعد با سهميه     به 1368
ر غير د.  نمايند  شركت  رزمندگان  با سهميه  آزمون توانند در اين ميمهم فوق  با توجه به تذكرباشند،    باطل  عليه  نبرد حق هاي  در جبهه   داوطلبانه حضور
 . را نخواهند داشـت    و مراكز آموزش عالي كشور       ها  دانشگاه 1390  سال )Ph.D(دكتري     ورودي   در آزمون    رزمندگان   از سهميه    استفاده   حق   صورت  اين

  .برخوردار شد ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل، مي توان  در هر آزمون ورودي از تسهيالت مربوطه 6به عبارتي به ازاي هر 
دوره كارداني و يك بار در دوره كارشناسـي ناپيوسـته و يـك بـار در دوره                   با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در            كه   از داوطلباني    دسته  آن: 1تبصره  

تواننـد در   ه باطل باشند، ميهاي نبرد حق علي    ماه حضور داوطلبانه در جبهه     24اند، در صورتيكه حداقل       كارشناسي ارشد ناپيوسته پذيرفته شده    
  .زمندگان شركت نمايندبا سهميه رآزمون اين 

 طبق ضوابط حـق اسـتفاده از        ،پذيرفته شده باشند   )Ph.D(دكتري  بار در آزمون      با استفاده از سهميه رزمندگان يك        كه   از داوطلباني    دسته  آن :2 تبصره
  . را نخواهند داشت1390سال  )Ph.D(دكتري سهميه رزمندگان در آزمون ورودي 

  :زمونآمراحل 
 : نام بت ث-1

  .پذيرد  پايان مي10/11/89شنبه يكروز  24تا ساعت آغاز و  3/11/89 يكشنبه مورخ  از روز1390سال  )Ph.D(دكتري نام براي آزمون ورودي  ثبت
   مربوط شـركت     و در امتحانات    نام  ، ثبت   )التحصيليفارغمتناسب با مدرك     ( امتحاني   كدرشته يك در تواند  فقط مي    عالقه   اساس بر   داوطلب هر )فال

  . را انتخاب نمايدكدرشته محل تحصيلي 50نظر گرفتن اولويت حداكثر  تواند با در  همچنين هر داوطلب مي.دماين
ارشناسـي مـورد قبـول      الزم است با توجه به نوع رشـته ك        ) دانشگاه تربيت مدرس  ( پزشكي    امتحاني گروه علوم    هاي  داوطلبان رشته : تبصره

 .ها اقدام نمايند اين رشته نام در دفترچه نسبت به ثبت مندرج در
مراجعه ،  نام ثبت منظور  به www.sanjesh.org:  به نشانيمطالعه دقيق اين دفترچه شخصاً به سايت اين سازمان داوطلبان الزم است پس از )ب

 .نامي اينترنتي اقدام نمايند  تكميل تقاضانامه ثبتنسبت به و
  :باشد  به روش ذيل امكان پذير مي،1390سال    در آزمون  شركت  براي نام ثبت ) د
  ).www.sanjesh.org(: به نشانيسنجش آموزش كشور سازمان اينترنتي مراجعه به سايت  -1
  .از سايت سازمان) 1دفترچه شماره (نام  ترچه راهنماي ثبت دريافت دف-2
نـام در ايـن روش بـصورت اينترنتـي انجـام               با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت       -4. نام  اطالعات مورد نياز جهت ثبت     آماده نمودن مدارك و    -3

نيكي آنها فعال مي باشد با مراجعه به سايت سـازمان و            شتاب كه پرداخت الكترو   شبكه  هاي عضو    وسيله كارت ه  گيرد، داوطلبان الزم است ب     مي
نـام    نسبت بـه ثبـت    يك كدرشته امتحاني،    نام شركت در آزمون       به عنوان وجه ثبت   ريال  ) دويست و بيست و پنجهزار     (000/225پرداخت مبلغ   
  .اقدام نمايند

  : در آزمون  و شركت نام  ثبت  براي  الزم مدارك )د
  :باشد نام و شركت در آزمون به آن نيازمند است به شرح ذيل مي بتمداركي كه داوطلب براي ث

)  پيكـسل  300×220(سايت اين سازمان     شده در  را با مشخصات ذكر    خودجديد  بايد يك قطعه عكس پرسنلي        داوطلب  :  فايل عكس اسكن شده    -1
  . يدنام اينترنتي آماده نما فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت اسكن نموده و

  .عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد :تبصره
باشند الزم است فرم مخـصوص وضـعيت خـود را از              شنوا و يا معلول جسمي حركتي مي       بينا، ناشنوا يا كم    كه نابينا يا كم    داوطلباني دسته از   آن -3

ضمن نگهداري تصوير  و  دريافتونت توانبخشي بهزيستي استان ذيربط يا معا )براي داوطلبان ساكن تهران( سرپرست مركز پذيرش و هماهنگي  
  سازمان سنجش آموزش كشور ارسـال و       15875-1365ق پستي   و صند :به آدرس تهران   20/11/1389 تا تاريخ  را حداكثر  اصل آن  ن نزد خود،  آ
  .  را عالمتگذاري نمايند17نام اينترنتي برحسب مورد بند  تقاضانامه ثبت در

ايـن  . التحصيل خواهند شد    فارغ 31/6/1390  تاريخ تا  كه حداكثر   ارشد دوره كارشناسي  فرم تكميل شده معدل براي دانشجويان سال آخر        اصل   -4
التحـصيلي    عالي محـل فـارغ      مؤسسه آموزش  ييدأبه ت  فرم تكميل شده را    تكميل و  دفترچه راهنما را   دسته از داوطلبان بايد فرم مخصوص در      

سايت سـازمان    تطبيق با معدل مندرج در كارت ورود به جلسه و در صورت داشتن مغايرت معدل طبق اطالعات ارائه شده در                   س از   پ و   برسانند
 ميـانگين نـام نيـز       در فرم تقاضانامه ثبت    نگهداري نموده و   حداقل به مدت يكسال نزد خود      ضمناً الزم است تصوير فرم مذكور را      . اقدام نمايند 

  .  خود را در قسمت مربوط درج نمايند31/6/89 تاريخ واحدهاي گذرانده شده تا
 نياز به تكميل فرم مخصوص معدل ندارند و ضرورت دارد كـه منحـصراً معـدل اكتـسابي را                     ارشد هاي كارشناسي   التحصيالن دوره   فارغ :هتبصر

 . رقم اعشار درج نمايند2 و حداكثر تا 4 تا 0 و يا 20 تا 0التحصيلي بر مبناي  براساس معدل مندرج در گواهينامه فارغ

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  : مهم تذكرات )  ه
  . مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود-1
 . خواهد بود  داوطلب  عهده به)  تقاضانامه  فرم مندرجات (  شده  تكميل  مندرجات  كليه  صحت وليتئمس -2
در زمان تكميل اطالعات تقاضانامه نهايت دقـت را بكـار    بايد   داوطلب  اين  داد، بنابر   توان  نمي   تغييري  نوع   هيچ داًبع   تقاضانامه   فرم  مندرجات در -3

  .گيرد
باشـد، در هـر        نمـي    دفترچـه    در اين    از شرايط و ضوابط مندرج       واجد يكي  يا   نموده   را كتمان    حقايق  ، داوطلب   شود كه    مشخص  هر موقع  -4

  . خواهد شد محروم...)  و  دانشگاه در   تحصيل ، حين شدن ، پذيرفته در آزمون  شركت ، نام ثبت (  از آزمون اي مرحله
  

  : در آزمون  شركت  براي  داوطلب تكاليف
 . دهد  مقرر انجام  و در مهلت  موقع  زير را به هاي  اقدام  بايد يكايك  در آزمون كننده  شركت داوطلب
 . كند نام  ثبت  در آزمون  شركت براي )الف

  . دارد دريافتاز طريق سايت اينترنتي سازمان،  را در موعد مقرر   آزمون  جلسه  ورود به كارت ) ب  
 . دهد  پاسخ  آزمون هاي الؤ س  كند و به  شركت ، در آزمون شود حاضر شده  مي  او تعيين  براي  كه اي  و حوزه در محل ) ج  

  : نام  ثبت تقاضانامهكميل  ت نحوه )و
 68و    67 اتصـفح  نويس تقاضانامه مندرج در    مطالعه دقيق اين دفترچه مطابق دستورالعمل ذيل ابتدا فرم پيش          شود پس از   صيه مي به داوطلبان تو  
طالعات الزم را بر اسـاس      ا) www.sanjesh.org( نويس، با مراجعه به سايت اين سازمان       اساس فرم پيش   سپس بر  تكميل نموده و   اين دفترچه را  

داوطلبـان   نام اينترنتي موجود بوده و      افزاري ثبت  ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم        . نام وارد نمايند    افزاري ثبت  بندهاي برنامه نرم  
  .توانند به اين راهنما مراجعه نمايند براي كسب اطالع بيشتر مي

ـ  از( نمايد  وارد خوانا  و   كامل  بطور   شناسنامه  با   مطابق  را  خود  پدر   امن  و   نام ،  خانوادگي   نام نظر مورد  محل در  دباي   داوطلب :3 و 2،  1 هاي رديف در  كـار ه  ب
  ).بردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود

  . متگذاري نمايددايره مربوط را عال ،باشد مي يا مرد   زن،  اينكه  بايد برحسب داوطلب :4  ر رديفد
خـط تيـره كـه در     يـا  و مميز درج حروف، از و محل مربوط درج نمايد    در را سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود        داوطلب بايد از   :5 رديف در

  .درج گرديده خودداري نمايد ها بعضي شناسنامه
  .  نمايدمحل مربوط درج در سريال شناسنامه خود را داوطلب بايد سري و :6رديف  در
  ). درج گرديده است13 يعني رقم اول سال تولد دو( محل مربوط درج نمايد در را داوطلب بايد سال تولد خود :7رديف  در

باشد، از سمت چپ به راست و در محل مربوطه درج نمايد و از درج مميـز و           داوطلب بايد حتماً كد ملي خود را كه عددي ده رقمي مي            :8در رديف   
اند براي اطالع از كد ملي خود با شماره تلفن            ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملي نشده         .  خودداري نمايد  يا خط تيره  

  .  تماس حاصل نمايند021-66729593گوياي 
  .نمايد ها، دين خود را مشخص  در يكي از دايرهبا عالمتگذاري داوطلب بايد  :9در رديف 
  .مشخص نمايداين بند عالمتگذاري با ن بايد ايثارگرااستفاده از سهميه داوطلب متقاضي  :10در رديف 
قـسمت   1بنـد   بر اساس ضوابط اعـالم شـده در   (10 رديف   دايره عالمتگذاري در  كه با    ايثارگران سهميه استفاده از    داوطلب متقاضي  :11 در رديف 

جبهـه    شده بايد مدت حـضور در      ايثارگرانقاضي سهميه   مت)  راهنما همين دفترچه  5و   4 اتصفح مندرج در ها و تسهيالت      سهميه
  .به ماه و در محل مربوطه درج نمايد را خود

داوطلب متقاضي استفاده از سهميه بايد منحصراً نام ارگان صادركننده فرم مخصوص استفاده از سهميه را با عالمتگـذاري مـشخص       :12در رديف   
قـسمت    1بنـد   رقمي را كه در      12بايست كدرهگيري    ايثارگران مي  امور  بنياد شهيد و   ضمناً داوطلبان ارگان سپاه پاسداران و     . نمايد

نـام    هاي مربوط در تقاضـانامه ثبـت        در خانه  ،همين دفترچه توضيح داده شده است      5و   4 اتمندرج در صفح  ها و تسهيالت      سهميه
   .اينترنتي تكميل نمايند

    . مشخص و در محل مربوطه درج نمايد11 مندرج در صفحه 3 توجه به  جدول شماره داوطلب بايد كد محل تولد خود را با :13رديف  در
 . مشخص و در محل مربوطه درج نمايد11 مندرج در صفحه 3داوطلب بايد كد محل صدور شناسنامه خود را با توجه به جدول شماره  :14رديف  در
 تا  1كدهاي   همين دفترچه با يكي از       3 توجه به شرايط داوطلبان مندرج در صفحه         بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با      ذكور   داوطلبان :15رديف   در

  . مشخص نمايند10
 رقمي خود را در محـل       13وده و كد پيگيري     را مشخص نم    اين رديف مليت خود    هاي  دايرهدر    عالمتگذاري    داوطلبان اتباع خارجي با    :16رديف   در

  .مخصوص درج نمايند
را مشخص   هاي اين رديف وضعيت خود      دايرهدر     عالمتگذاري   با بايد  حركتي  جسمي   معلول شنوا و   بينا، ناشنوا، كم    كم نابينا،داوطلبان   :17رديف   در

  .به نشاني اين سازمان ارسال نمايند 20/11/1389حداكثر تا تاريخ فرم دريافتي از بهزيستي را  و
  .مشخص نمايدهاي مربوط  در يكي از دايرهزمون آن شركت خواهد كرد، با عالمتگذاري را كه در آخود داوطلب بايد گروه امتحاني  :18در رديف 
گيـرد از   داوطلب كدرشته تحصيلي دوره كارشناسي خود را كه نام رشته فراغت از تحصيل درآن مجموعه رشته تحصيلي قـرار مـي         :19در رديف   

  .طه درج نمايداستخراج و در محل مربو) 13 و 12مندرج در صفحات  (4جدول شماره 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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) 10 و   9منـدرج در صـفحات       (2 عالي محل اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي خود را از جـدول شـماره                داوطلب كد مؤسسه آموزش    :20در رديف   
  .استخراج و در محل مربوطه درج نمايد

گيرد   مجموعه رشته تحصيلي قرار مي    را كه نام رشته فراغت از تحصيل درآن         خود    ارشد داوطلب كدرشته تحصيلي دوره كارشناسي     :21در رديف   
  .استخراج و در محل مربوطه درج نمايد) 14 همندرج در صفح (5جدول شماره از 

) 10 و   9مندرج در صفحات     (2 عالي محل اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد خود را از جدول شماره               داوطلب كد مؤسسه آموزش    :22در رديف   
  .استخراج و در محل مربوطه درج نمايد

  و تـا دو رقـم اعـشار از    4 تا 0 و يا   20 تا   0التحصيلي مقطع كارشناسي خود را بر مبناي          معدل مندرج در مدرك فارغ    داوطلبان بايد    :23در رديف   
 و در   02باشد در قـسمت عـدد صـحيح           مي 85/2داوطلبي كه معدل وي     :  به عنوان مثال   .چپ به راست در محل مربوط درج نمايند       

  . را درج نمايند85قسمت اعشار عدد 
 التحصيلي و دانشجويان سال آخـر مقطـع كارشناسـي    التحصيالن معدل كل اكتسابي را بر اساس معدل مندرج در مدرك فارغ    فارغ :24در رديف   

راسـت   و تا دو رقم اعشار از چپ به          4 تا   0 و يا    20 تا   0 خود را بر مبناي      31/6/89 ميانگين واحدهاي گذرانده حداكثر تا تاريخ        ارشد،
 و در قـسمت اعـشار    02باشد در قسمت عدد صـحيح         مي 85/2داوطلبي كه معدل وي     :  به عنوان مثال   .در محل مربوط درج نمايند    

  . را درج نمايند85عدد 
  .خود را در محل مربوطه درج نمايد ماه اخذ مدرك كارشناسيسال و  داوطلب ابتدا بايد :25در رديف 
  . خود را در محل مربوطه درج نمايد ارشدماه اخذ مدرك كارشناسيال و س داوطلب ابتدا بايد :26در رديف 
منـدرج در    (14 تـا    6شـماره   باشد را از جـداول        آزمون آن رشته مي    داوطلب كد مربوط به رشته امتحاني را كه متقاضي شركت در           :27در رديف   

  . درج نمايداين بند استخراج و در )  همين دفترچه راهنما30 تا 15صفحات 
  .بايست اين بند را عالمتگذاري نمايد التحصيل شده باشد، مي اي فارغ ي در مقطع دكتراي حرفهداوطلبچنانچه  :28ر رديف د

 شركت  MCHE/TOEFL-TOLIMO-IELTS-MSRT: هاي  از آزمون المللي زبان     وطلبي در يك يا چند آزمون ملي و بين        داچنانچه  : 29در رديف   
   . تكميل نمايددقيق، را بطور بندهاي مربوطنموده است، بايستي 

)  ايـن دفترچـه    8منـدرج در صـفحه      ( 1داوطلب بايد كد شهرستاني را كه تمايل دارد در آن شهر امتحان دهد را از جدول شـماره                    :30در رديف   
  .چپ به راست در محل مربوط درج نمايد استخراج و سپس كد مربوطه را از

  . از سمت چپ به راست درج نمايداين بند در ،مربوطه شهرپيش شماره تلفن  كد را با خودداوطلب بايد شماره تلفن ثابت  :31رديف  در
 هشـمار  كوتـاه ترجيحـاً    خدمات پيام  براي استفاده از  ( محل مربوط درج نمايد    دربطور كامل   را   شماره تلفن همراه خود    داوطلب بايد  :32رديف   در

  ).نمايند وارد تلفن همراه را
باشد در محل مربوط از چپ به راست درج نمايد و از درج مميز و يـا                   ده رقمي مي     عدد     يك   خود را كه    بايد كد پستي دقيق      داوطلب   :33در رديف   

 .خط تيره خودداري نمايد
يل خود را مطابق موارد خواسته شده در اين رديف تكم         محل اقامت   آدرس دقيق پستي    كد و نام استان و شهرستان و        داوطلب بايد    :34در رديف   

  ).طي مراحل آزمون چنانچه آدرس داوطلب تغيير كند الزم است آدرس جديد خود را كتباً به سازمان سنجش آموزش كشور اطالع دهد(نمايد 
ايـن رديـف درج    را در باشند از سمت چپ به راست آدرس الكترونيكي خود دسته از داوطلباني كه داراي پست الكترونيكي مي        آن :35رديف   در

  .نمايند
منـدرج در    (23 تـا    15شـماره   هاي انتخابي خود براي تحصيل را با توجه به رشته امتحاني از جـداول                 داوطلب بايد كد رشته محل     :36ر رديف   د

   . استخراج و به ترتيب اولويت عالقه در محل مربوط درج نمايد،) همين دفترچه راهنما64  تا31صفحات 
  :تذكرات مهم

كـه ايـن     نامي داده خواهد شد     و همچنين شماره پرونده ثبت    ) به صورت التين  (رقمي   به داوطلبان يك كدرهگيري چند      نام  مراحل ثبت   پايان  در -1
  .باشد صحت اطالعات ارسالي به عهده شخص داوطلب مي. نام يك داوطلب است موضوع منحصراً نشانگر پايان مراحل ثبت

 نشوند ضرورت دارد داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و گرفتن تائيديه، يك نـسخه                براي اينكه داوطلبان در مراحل بعدي آزمون دچار مشكل         -2
 تا اختالفي بين اطالعات تقاضانامه تكميلي اينترنتي داوطلب و اطالعـات  ،را به طور كامل و با دقت بررسي نمايند     آن پرينت از تقاضانامه تهيه و    

  .پرينت گرفته شده تقاضانامه وجود نداشته باشد
  

  : اناتامتح
  :  آزمون  برگزاري تاريخ -1

 .برگزار خواهد شد 25/1/1390 پنجشنبه روز  در  انشاءاهللا،  شده بيني  پيش  زماني  برنامه اساس بر 1390  سال )Ph.D(دكتري   دوره   ورودي آزمون
، در هـر رشـته    و يا كارشناسي ارشد        كارشناسي  ره دو  التحصيل   فارغ   و تجربيات    مورد در حد دانش      حسب   اختصاصي   امتحانات  االتؤ س  سطح )الف

  .گيرد و براساس جدول ضرايب و مواد امتحاني مندرج در دفترچه صورت مي  ريزي  برنامه عالي   شوراي  مصوب هاي  برنامه  فهرست مطابق
اي طراحي گرديـده كـه        االت به گونه  ؤه باشند س  نمايند، توجه داشت   نام مي    ثبت 1390سال   )Ph.D(دوره دكتري   كليه داوطلباني كه در آزمون       )ب   

بـديهي  . جلسات آزمون جداً خـودداري نماينـد   آوردن هرگونه ماشين حساب در باشد، لذا از نياز به استفاده از ماشين حساب در آزمون نمي       
 .ورد خواهد شدهاي مربوط با آنان برخ نامه است در صورت مشاهده به عنوان متقلب محسوب گرديده و طبق ضوابط و آئين
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  : پذيرش  نحوه -2
ضـرايب كليـه دروس امتحـاني يكـسان     (نمره كل آزمـون  % 80 معرفي اوليه داوطلب به صورت چند برابر، بر اساس     :معرفي اوليه داوطلبان  ) الف

  .و سهميه داوطلب صورت خواهد گرفت) شود ها تراز مي معدل(معدل كارشناسي و كارشناسي ارشد % 20و ) باشد مي
  .، صورت خواهد گرفتگردد ميتعيين توسط كميته منتخب  ي كهمعرفي اوليه داوطلب بر اساس حدنصاب: هتبصر

و هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالي      دانشگاهمعرفي شده به   مرحله اولِي  پذيرفته شده پذيرش نهايي از بين داوطلبانِ :پذيرش نهايي داوطلبان  ) ب
ضـمناً در پـذيرش نهـايي      . اولويت انتخابي داوطلب و ظرفيت اعالم شده صورت خواهـد گرفـت           ها،    منحصراً بر اساس نمرات ارسالي دانشگاه     

  .داوطلبان نمره اوليه آزمون تأثيري نخواهد داشت
  .يابد  مي  باشند، اختصاص كرده الزم را احراز   علمي نمره  حدنصاب كه شرايط رزمندگان واجد  به  محل  شتهر هر در ظرفيت% 20 :1 تبصره
نمره آخرين  % 80دانشجو به شرط كسب     ظرفيت پذيرش   از  درصد   30 تحقيقات و فناوري،      بر اساس مصوبات معاونت آموزشي وزارت علوم،       :2 تبصره

سسات آموزش عالي وابـسته بـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري        ؤ و م  ها  دانشگاهبه مربيان آموزش رسمي     فرد قبولي در سهميه آزاد،      
  .اختصاص دارد

  .حدنصاب نمره تعيين نمايند) مرحله دوم(توانند براي نمرات خودشان  ها در پذيرش نهايي مي  دانشگاه:3تبصره 
  :نامه استعدادهاي درخشان امتياز متقاضيان آيين )ج

ـ    31/6/1386 مـورخ    3536/2نامـه شـماره       توانند براساس آيـين     مي) Ph.D(داوطلبان واجد شرايط براي پذيرش در دوره دكتري          دايت  شـوراي ه
  . تحقيقات و فناوري اقدام نمايند استعدادهاي درخشان وزارت علوم

  :آزمون زبان انگليسي) د
داوطلب در يكي از  المللي به نحوي در نمره كل داوطلبان اعمال گردد، لذا در صورتي كه هاي معتبر ملي و بين از آنجا كه مقرر شده است نمره آزمون    

را در قـسمت    آزمون مذكور   اكتسابي در   نمره  باشد، الزم است    شركت نموده    )TOEFL-TOLIMO-IELTS-MSRT/MCHE(هاي معتبر     آزمون
  . ضمناً توجه شود كه از آزمون زبان آنان بيش از دو سال نگذشته باشد. نام اينترنتي درج نمايد  در تقاضانامه ثبته،مربوط

  زبان انگليسيالمللي  ملي و بينهاي  جدول همترازي نمرات آزمون
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
متمركز دكتري    به سؤاالت درس زبان آزمون نيمه     بايست    مي،   باشند الذكر  هاي فوق    نمره زبان در يكي از آزمون      يداراي كه   شايان ذكر است داوطلبان   

)Ph.D(    سازمان سنجش)NOET(،  نمره كل  به عنوان نمره درس زبان در       را  ها     باالترين نمره آزمون   ، و سازمان سنجش پس از بررسي      پاسخ دهند
  .كردآزمون آنان لحاظ خواهد 

  :  مهم هاي توصيه
  .دريافت كدرهگيري يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند اوطلبان پس از تكميل تقاضانامه وشود د  مي توصيه -1
 از   لـزوم  صـورت  در وسايت سازمان سـنجش     ،  ) سنجش   زمان سا  رساني  اطالع  و  نامه خبري   هفته(   سنجش  پيك  نشريه  طريق از  تغييري  هرگونه -2

  . شد خواهد  اعالم  گروهي هاي رسانه طريق
از  يانمايند و      حاصل  تماس  كشور   آموزش   سنجش  سازمان   روابط عمومي  با 021-8 8923595-9 :هاي تلفن شماره باند  توان  ميداوطلبان     لزوم  صورت در -3

  .نمايندسازمان اقدام ) غيرحضوري(نتي طريق سيستم پاسخگويي اينتر
بايستي كد مربوط به  گردد؛ مي هاي ذيل برگزار مي  در شهرستان،1390سال ) Ph.D(داوطلبان توجه نمايند، نظر به اينكه آزمون ورودي دكتري  -4

   . درج نمايندنام اينترنتي  فرم تقاضانامه ثبت30شهرستان حوزه امتحاني خود را از جدول ذيل استخراج و در بند 
  1390سال ) Ph.D(هاي امتحاني آزمون ورودي دكتري   كد و نام حوزه-1جدول شماره 

  كد   حوزه امتحانيشهرستان    كد   حوزه امتحانيشهرستان    كد   حوزه امتحانيشهرستان
  2940  كرمان    1960  مشهد    1012  تبريز
  3313  رشت    2112  اهواز    1310  اصفهان
  3509  بابل    2536  شيراز    1607  تهران
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  عالي  آموزش مؤسسات  وها دانشگاه  نام  كد و-2   شماره دولج   

  عنوان مؤسسه  كد
ــار و انفورماتيــك ســازمان   1001 آموزشــكده آم

سنجش آموزش كشور                       
آموزشــكده علــوم و فنــون دريــايي ســپاه  1004

 پاسداران انقالب اسالمي                

بــرداري ســازمان  زشــكده فنــي نقــشهآمو 1005
 جغرافيايي نيروهاي مسلح                

بـرداري وابـسته بـه        آموزشكده فني نقـشه    1006
 برداري كشور             سازمان نقشه

آموزشــكده كــشاورزي كــرج وابــسته بــه  1018
 وزارت جهاد كشاورزي                      

ه سازمان  زيست وابسته ب    آموزشكده محيط  1019
 زيست                      حفاظت محيط

ــي  1020 ــام خمين ــالب ) ره(پژوهــشكده ام و انق
 اسالمي                               

پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي       1461
پژوهشكده ساختمان و مسكن                 1021
پژوهشكده صنايع رنگ ـ تهران               1022
پژوهــشكده علــوم زمــين ـ ســازمان        1023

 شناسي                                  زمين

پژوهــشكده فرهنــگ و هنــر اســالمي     1024
 سازمان تبليغات اسالمي                      

المللي انرژي         پژوهشكده مطالعات بين 1025
المللــي زلزلــه شناســي و  پژوهــشگاه بــين 1026

 مهندسي زلزله                         
پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي                  1027
و دانشگاه                    پژوهشگاه حوزه  1028
پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران    1029
ــساني و مطالعــات     1030 ــشگاه علــوم ان پژوه

 فرهنگي                                  
     پژوهشگاه علوم و فناوري دفاعي         1031
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيـست        1032

 فناوري                                
پژوهشگاه مواد و انرژي                        1033
پژوهشگاه هوافضا                               1034
حوزه علميه خراسان                            1035
حوزه علميه قم                                  1036
دانشكده اطالعات                               1037
ده الهيات ميبد                           دانشك 1038
)                   ع(دانشكده امام محمد باقر 1039
دانشكده پرستاري بانك ملي                  1040
تـش  دانشكده پرستاري نيـروي زمينـي ار       1041

جمهوري اسالمي ايران                       
دانشكده پرستاري نيـروي هـوايي ارتـش         1042

جمهوري اسالمي ايران                       
ــه   1043 ــي و حرف ــت دبيرفن ــشكده تربي اي  دان

 دختران تهران ـ شريعتي                    

دانشكده حفاظت و بهداشت كار ـ وابـسته    1046
به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي      

ــزاري      1047 ــازمان خبرگ ــر ـ س ــشكده خب دان
جمهوري اسالمي ايران                       

  عنوان مؤسسه  كد
الملــل وزارت امــور  دانــشكده روابــط بــين 1048

 خارجه                                

 سيماي جمهوري اسالمي    دانشكده صدا و   1050
 ايران ـ واحد قم                         

دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي       1049
 ايران                                 

دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات       1051
 وزارت ارتباطات                      

            دانشكده علوم اقتصادي            1052
دانشكده علوم پزشكي دزفول                  1055
دانشكده علوم قراني                            1061
دانشكده علوم قضايي و خـدمات اداري ـ    1062

                 دادگستري             
دانشكده علوم و فنون فارابي ـ تهران        1063
دانـــشكده فرمانـــدهي و ســـتاد ارتـــش  1064

جمهوري اسالمي ايران                       
دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسـداران        1065

 انقالب اسالمي                     

دانشكده فني و مهندسي اراك ـ دانـشگاه    1068
 علم و صنعت ايران                     

دانشكده فني و مهندسي تربت حيدريه       1070
دانشكده فني و مهندسي گلپايگان            1072
                               دانشگاه اراك     1075
دانشگاه اروميه                                   1076
دانشگاه اصفهان                                 1077
 ـ نزاجا        ) ع(دانشگاه افسري امام علي 1078
)                            س(دانشگاه الزهرا  1079
)                       ع(دانشگاه امام حسين  1080
)                        ع(دانشگاه امام صادق  1081
اهللا بروجردي ـ بروجرد          دانشگاه آيت 1082
دانشگاه ايالم                                    1083
دانشگاه بجنورد                                  1084
ينا ـ همدان                 دانشگاه بوعلي س 1085
دانشگاه بيرجند                                  1086
ــ  ) ره(المللـي امـام خمينـي       دانشگاه بـين   1087

 قزوين                             
          دانشگاه تبريز                          1088
ــنعتي    1089 ــي ص ــصيالت تكميل ــشگاه تح دان

 كرمان                                    
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي              1090
دانشگاه تربيت مدرس                          1092
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز       1093
دانشگاه تربيت معلم تهران                     1094
دانشگاه تربيت معلم سبزوار                    1095
دانشگاه تفرش                                   1096
دانشگاه تهران                                   1097
دانشگاه جيرفت                                  1091
                 دانشگاه خليج فارس بوشهر   1099
دانشگاه دامغان                                  1138
قم   / )ع(دانشگاه دخترانه حضرت معصومه 1100

  عنوان مؤسسه  كد
دانشگاه رازي كرمانشاه                         1102
دانشگاه زابل                                     1103
دانشگاه زنجان                                   1104
دانشگاه سمنان                                  1105
دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان       1106
دانشگاه شاهد                                    1107
دانشگاه شهركرد                                1108
رمان                 دانشگاه شهيد باهنر ـ ك 1109
دانشگاه شهيد بهشتي                           1110
دانشگاه شهيد چمران اهواز                    1111

 دانشگاه شهيد مطهري                        1246
دانشگاه شيراز                                    1112
دانشگاه صنايع و معادن ايران ـ تهران       1113
دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسـپور         1114

            ـ تهران                     
دانشگاه صنعت نفت                            1115
دانشگاه صنعتي اروميه                          1116
دانشگاه صنعتي اصفهان                        1117
 صنعتي اميركبير                      دانشگاه 1118
دانشگاه صنعتي بابل                            1119
دانشگاه صنعتي بيرجند                         1120
      دانشگاه صنعتي جندي شاپور ـ دزفول 1121
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   1122
دانشگاه صنعتي سهند تبريز                    1123
دانشگاه صنعتي سيرجان                       1240
دانشگاه صنعتي شاهرود                        1124
دانشگاه صنعتي شريف                         1125
دانشگاه صنعتي شيراز                          1126
نشگاه صنعتي قم                             دا 1127
دانشگاه صنعتي كرمانشاه                      1128
دانشگاه صنعتي مالك اشتر                    1129
                دانشگاه صنعتي همدان         1130
دانشگاه صنعتي هويزه ـ سوسنگرد           1131
دانشگاه عالمه طباطبايي                       1190
دانــشگاه علــم و صــنعت ايــران ـ واحــد    1133

                       بهشهر              
دانشگاه علم و صنعت ايران                    1132
دانشگاه علوم اسالمي رضوي ـ مشهد       1134
ــستي و توانبخــشي   1136 ــوم بهزي ــشگاه عل دان

 تهران                                  

ــروي     1137 ــامي ني ــه انتظ ــوم پاي ــشگاه عل دان
 انتظامي                               

دانشگاه علوم پزشكي اراك                    1139
دانشگاه علـوم پزشـكي ارتـش جمهـوري        1140

 اسالمي ايران                           
 اردبيل                 دانشگاه علوم پزشكي 1141
دانشگاه علوم پزشكي اروميه                   1142
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان                 1143
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       عالي آموزش مؤسسات وهادانشگاهنام كد و-2 شمارهدولادامه ج

  عنوان مؤسسه  كد
يران                  دانشگاه علوم پزشكي ا 1145
دانشگاه علوم پزشكي ايالم                   1146
دانشگاه علوم پزشكي بابل                    1147
ــ  ) عـج (الـه   دانشگاه علوم پزشـكي بقيـه      1148

                           تهران      
دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس             1149
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر                 1150
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند                 1151
دانشگاه علوم پزشكي تبريز                   1152
دانشگاه علوم پزشكي تهران                  1153
شـاپور ـ    دانشگاه علـوم پزشـكي جنـدي    1154

 اهواز                                    
زشكي جهرم                 دانشگاه علوم پ 1155
دانشگاه علوم پزشكي جيرفت                1156
دانشگاه علوم پزشكي خراسان شـمالي ـ    1054

 بجنورد                               
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان             1157
دانشگاه علوم پزشكي زابل                    1158
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 ها    شهرستان و  ها  استان كد و نام -3 شماره  جدول
 كد و نام استان    وكد شهرستان نام

، )1017( ، سـراب  )1016( ، چاراويمـاق  )1014(، جلفـا  )1012(، تبريـز  )1010( ، بنـاب  )1009(آبـاد   ، بـستان  )1006(، اهـر  )1005(، اسكو )1001(آذرشهر
ـ  )1032(، ملكـان  )1029(، مرند )1028(، مراغه )1026(، كليبر )1023(شير  ، عجب )1021(شبستر و ) 1040( ، هـريس  )1038(، ورزقـان  )1036( ه، ميان
 ).1041(هشترود

 10  شرقي آذربايجان

، )1123(، خـوي  )1119(، چايپـاره  )1117(، چالـدران  )1115(، تكـاب  )1113(، پيرانشهر )1111(، پلدشت )1109(، بوكان )1106( ، اشنويه )1104( اروميه
 11  غربي آذربايجان ).1140( و نقده)1138( ، مياندوآب)1135(، مهاباد)1133(، ماكو)1131(، شوط)1129(دژ ، شاهين)1127( ، سلماس)1124( سردشت

، )1219(شـهر   ، مـشگين  )1215( ، گرمـي  )1213(، كـوثر  )1201(، سـرعين  )1211( ، خلخـال  )1208(آبـاد   ، پـارس  )1205(سـوار   ، بيله )1202( اردبيل
 12  اردبيل ).1225(و نير) 1222( نمين

، )1317(شــهر ، خمينــي)1316(، چادگــان)1314( وكــرون ، تيــران)1312( ، برخــوار)1310(، اصــفهان)1304(، اردســتان)1302( وبيــدگل آران
، )1326(، فريــدن)1324(، شهرضــا)1322(شــهروميمه ، شــاهين)1320(  ، ســميرم)1321(، دهاقــان)1340(، خوروبيابانــك)1318(خوانــسار

و ) 1342(آبـاد   ، نجـف  )1341(، نـائين  )1338(، مباركه )1336( ، لنجان )1334(، گلپايگان )1332( ، كاشان )1329( ، فالورجان )1327(فريدونشهر
  ).1345(نطنز

 13  اصفهان

  40  الـبرز  ).4010(و نظرآباد) 4008(، كرج)4005(، طالقان)4003(ساوجبالغ
 14  ايالم ).1418( و مهران) 1419(ي، ملكشاه)1415( وچرداول ، شيروان)1412( ، دهلران)1410(شهر ، دره)1407(، ايوان)1405( ، ايالم)1403(آبدانان
 15 بوشهر ).1522( و گناوه) 1520( ، كنگان)1518(، ديلم)1516(، دير)1514(، دشتي)1511( ، دشتستان)1506(، جم)1504( ، تنگستان)1502(بوشهر

، )1624(، شــهريار)1620( ت، شــميرانا)1615( ، ري)1612(كــريم ، ربــاط)1609(، دماونــد)1607(، تهــران)1604(، پاكدشــت)1602(اسالمــشهر
 16  تهران ).1636( و ورامين) 1625(، مالرد)1623(، قدس)1627(فيروزكوه

 17  بختياري و چهارمحال ).1717( و لردگان) 1713(، كيار)1712(، كوهرنگ)1710( ، فارسان)1709(، شهركرد)1705( ، بروجن)1701( اردل
 18  جنوبي خراسان ).1818( و نهبندان) 1815(، قائنات)1811( ، فردوس)1808(، سربيشه)1807(رايان، س)1805(، درميان)1802(، بيرجند)1810(بشرويه
، )1922( حيدريـه   ، تربـت  )1916(جـام   ، تربـت  )1912(جلگـه   ،تخت)1909(،تايباد)1906(، بينالود )1905(، بردسكن )1901(بجستان،  )1908(باخرز
، )1920(، زاوه)1940(، رشـتخوار )1937(درگـز ، )1941(خوشاب، )1934( ، خواف)1930(دآبا خليل) 1928(، چناران )1926(، جوين )1923(جغتاي
و ) 1962(والت  ، مه )1960(، مشهد )1957(، گناباد )1955(، كالت )1953(، كاشمر )1951(، قوچان )1949(، فريمان )1947(، سرخس )1945(سبزوار
 ).1965(نيشابور

 19  رضوي خراسان

 20  شمالي خراسان ).2016(وسملقان و مانه) 2017(، گرمه)2013(، فاروج)2011( ، شيروان)2008(اجرم، ج)2005(، بجنورد)2002(اسفراين
، )2120(بندرماهـشهر ،  )2110(باوي،  )2117(ملك  ، باغ )2115(، ايذه )2112(، اهواز )2109(، انديمشك )2107(، انديكا )2104(، اميديه )2102(آبادان
، )2138( ، شـوش  )2135(، شـادگان  )2134(، رامهرمـز  )2132(، رامشير )2131(آزادگان  ، دشت )2129(، دزفول )2125(، خرمشهر )2124(بهبهان
 ).2151(و هويزه) 2150(، هنديجان)2148(، هفتگل)2146( ، مسجدسليمان)2144(، اللي)2142(، گتوند)2140(شوشتر

 21  خوزستان

 22  زنجان ).2216( نشان و ماه) 2214(، طارم)2212( ، زنجان)2209(، خرمدره)2208( ، خدابنده)2204(، ايجرود)2202(ابهر
23  سمنان ).2313(و مهدي شهر) 2311(، گرمسار)2307(، شاهرود)2304(، سمنان)2302( دامغان

، )2425(، سـراوان  )2422(، زهـك  )2418( ، زاهـدان  )2416(، زابلي )2414( ، زابل )2411(، دلگان )2408( ، خاش )2406(، چابهار )2403(ايرانشهر
24  وبلوچستان سيستان ).2435(و هيرمند) 2440(شهر ، نيك)2433(، كنارك)2430(، سيب سوران)2429(سرباز
، )2519(، خنج )2516(بيد  ، خرم )2515(، جهرم )2510(، پاسارگاد )2509(، بوانات )2507(، اقليد )2504(، استهبان )2502( ، ارسنجان )2501(آباده
ـ  )2526(دشت  ، زرين )2524(، رستم )2522( داراب ، )2541(، فـسا  )2538(، فراشـبند  )2536(، شـيراز  )2531(، سروسـتان  )2528( پيدان، س

، )2568( ، ممسني )2565(، مرودشت )2561(، المرد )2558(الرستان،  )2557(گراش،  )2551(، كازرون )2546(، قيروكارزين )2543(فيروزآباد
 ).2576(ريز و ني) 2571(مهر

25  فارس

26  قزوين ).2619( و قزوين) 2614( ، تاكستان)2610(ا زهر ، بوئين)2604(، البرز)2602(آبيك
27  قم ).2704( قم
) 2823(، كامياران )2822( ، قروه )2819( ، سنندج )2817(، سقز )2814(، سروآباد )2812( ، ديواندره )2809(، دهگالن )2807(، بيجار )2802(بانه

28  كردستان ).2827( و مريوان
، )2921(، رودبـارجنوب  )2918(، رفـسنجان  )2914(، راور )2902(، رابـر  )2912(، جيرفـت  )2908(، بم )2905(، بردسير )2903( ، بافت )2915(انار

، كـوه   )2940( ، كرمـان  )2934(گـنج   ، قلعه )2907(، فهرج )2932(، عنبرآباد )2929(، شهربابك )2927( ، سيرجان )2924(، زرند )2923(ريگان
 ).2946(و منوجان) 2944( ، كهنوج)2942(بنان

 29  كرمان

، )3016(، سـنقر )3014( ذهاب  ، سرپل )3013(، روانسر )3011(، داالهو )3009(، جوانرود )3007(، ثالث باباجاني  )3004( ، پاوه )3002( آبادغرب  اسالم
30  كرمانشاه ).3029( و هرسين) 3027( ، گيالنغرب)3025(، كنگاور)3024(، كرمانشاه)3020( ، قصرشيرين)3018(صحنه
 31 وبويراحمد يلويهگهك ).3116( و گچساران) 3114( ، كهگيلويه)3108(دنا، )3110(چرام، )3105(، بهمئي)3103(بويراحمد، )3115(باشت

، )3215( ، كاللــه)3213(، كردكــوي)3212(آبــاد ، علــي)3210(، راميــان)3208( ، تــركمن)3205(، بنــدرگز)3203(قــال ، آق)3202(آزادشــهر
32  گلستان ).3223( و مينودشت) 3221(، مراوه تپه)3219( گنبدكاووس، )3207(، گميشان)3217( گرگان، )3222(گاليكش
، )3323(، رودسـر  )3319(، رودبار )3315(، رضوانشهر )3313(، رشت )3307(، بندرانزلي )3306(، املش )3304( اشرفيه  ، آستانه )3302(آستارا

33  گيالن ).3343( و ماسال) 3341(، لنگرود)3338( يجان، اله)3336( ، فومن)3334( ، طوالش)3329(سرا ، صومعه)3327( ، شفت)3325(سياهكل
) 3422( ، سلسله )3418(، دوره )3417(، دورود )3415( ، دلفان )3413(آباد  ، خرم )3408(، پلدختر )3407(، بروجرد )3405(، اليگودرز )3402(ازنا

34  لرستان ).3427(و كوهدشت
، )3527(، سـاري  )3523(، رامسر )3522( ، چالوس )3520(، جويبار )3517(نكابن، ت )3513(، بهشهر )3512(، بابلسر )3509(، بابل )3503(آمل

و ) 3543(، نور )3539(، نكاء )3538(، محمودآباد )3536(، گلوگاه )3534(شهر  ، قائم )3532(، فريدونكنار )3516(آباد  ، عباس )3530( سوادكوه
 ).3545(نوشهر

35  مازندران

، )3617(، شـازند  )3613(، ساوه )3612(، زرنديه )3610(، دليجان )3609(، خنداب )3607( مين، خ )3605( ، تفرش )3603(، آشتيان )3602( اراك
36  مركزي ).3620(و محالت) 3618(كميجان

، )3717( ، جاســك)3714(، پارســيان)3712(، بندرلنگــه)3709(، بنــدرعباس)3715(، بــشاگرد)3705(، بــستك)3702(ابوموســي
37  هرمزگان ).3734(و ميناب) 3730( ، قشم)3728(، سيريك)3726( ، رودان)3722(، خمير)3720(آباد حاجي

و ) 3820(، نهاونـد  )3816(، ماليـر  )3812( ، كبودرآهنـگ  )3822(، فـامنين  )3809( ، رزن )3806(، تويـسركان  )3804(، بهـار  )3801(اسدآباد
38  همدان ).3823( همدان
، )3917(، مهريـز  )3916( ، طـبس  )3913(، صـدوق  )3910(، خـاتم  )3908( ، تفـت  )3906(، بهابـاد  )3907(، بافق )3905(، اردكان )3902(ابركوه
39 يزد ).3920(يزد و )3918(ميبد

  41  كشور خارج از  .نام درج نمايند  را در بند مربوط در تقاضانامه ثبت9999باشد كد  داوطلباني كه محل تولد و صدور شناسنامه آنان خارج از كشور مي

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 ها و مؤسسات آموزش عالي هاي تحصيلي دوره كارشناسي دانشگاه كد و نام رشته-4جدول شماره 
 
 
 

  كد    تحصيلي  رشته وانعن    پوشش  تحت هاي گرايش
  گروه علوم انساني 

 101   اطالعات     نظامي  اطالعات، ضداطالعات،اطالعات
 102     اسالمي معارف  و الهيات    مذاهباديان وها،  كليه گرايش

 103    امور گمركي  
 104    شناسي باستان 
 137    پست  

  105    تاريخ  ، تاريخ اسالم دبيري
  علوم  و ني بد تربيت   دبيري

 106    ورزشي

ــساني، طبيعــي  و شــهري ريــزي برنامــه، ان
، ژئومورفولـوژي ،  نظـامي    سياسـي  ،روستايي

   ، دبيري شناسي  اقليم، كليماتولوژي
 107  جغرافيا

 108    حسابداري  
  109    حقوق   حقوق قضايي- قضايي علوم

 110   روانشناسي    ، باليني عمومي
 111     اسپانيايي زبان  
 112      آلماني زبان   ترجميم
  113  زبان ايتاليايي   
  138  زبان تركي استانبولي  
  114  زبان چيني   

  115     روسي زبان  مترجمي
 116     ژاپني زبان  
  139  زبان شناسي  

 117      فرانسه زبان    ، مترجمي ادبي
 118     عرب  و ادبيات زبان  ، مترجمي دبيري
 119     فارسي  وادبيات زبان  ي، ادبيات داستان دبيري

 120   اردو  و ادبيات زبان  
  121     ارمني  و ادبيات زبان  

،  انگليـــسي  ادبيـــات، مترجمـــي،دبيـــري
 122    انگليسي  و ادبيات زبان  مترجمي خبر انگليسي، آموزش زبان

  رفاه و   تعاون ، اجتماعي   پژوهشگري ،دبيري
، خدمات اجتماعي ،   شناسي  مردم،  اجتماعي
  ريزي اجتماعي برنامه

 123    اجتماعي علوم

 124     اجتماعي  ارتباطات علوم  نگاري ، روابط عمومي، روزنامه خبرنگاري
 ، صـنعتي  ،اقتـصاد بازرگـاني   ،  اقتصاد نظري 

 ، كشاورزي  اقتصاد ،بانكداري پول و  اقتصاد
   حمل و نقل

  125     اقتصادي علوم

  126     انتظامي  پايه علوم    انتظامي  پايه  علوم، قضايي پليس
  آمـوزش ،   آموزشي ريزي  برنامه و مديريت

 تكنولــوژي، اســتثنايي كودكــانش پــرور و
  دبـستاني  پيش  پرورش و  آموزش،  آموزشي

   ابتدايي ، آموزشدبستاني و
  127   تربيتي علوم

  128    سياسي علوم    ملي  امنيت
 معلم تربيت،  سياسي ،   عقيدتي   مربي  تربيت
، علـوم قـرآن مجيـد، تفـسير          مجيـد   قرآن

قرآن مجيد، علوم قرائت، تالوت و كتابـت        
  قرآن مجيد

  129     قرآني علوم

 مــذاهب  فقــه،  الهيــات و  اســالمي  معــارف
ــالمي  ــه، اس ــول و  فق ــوم، اص ــديث  عل  ،ح

  الحديث مصطلح
 130     اسالمي  و معارف علوم

  131    فلسفه   
  140  نگارگري كتابت و  

 132   كتابداري    و مهندسي فني ، و اجتماعي ي انسان علوم
  133     اجتماعي مددكاري  

 134    مديريت ها كليه گرايش
  135    و راهنمايي مشاوره    مشاوره

  136     خانواده مطالعات  

  كد    تحصيلي  رشته عنوان    پوشش  تحت هاي گرايش
  گروه علوم پايه

 201  آمار  
  202     رياضي    ، دبيري ، كاربردي محض
 203    شناسي زمين  ، كاربردي دبيري

ــري ــومي،  دبي ــاهي ، عم ــوم گي ــوم، عل  عل
،  ژنتيـك ،   ملكـولي   سـلولي    علـوم  ،جانوري  

ــ ــست، ژيوميكروبيول ــا زي ــوژي، دري  بيول
   سيستماتيك گياهي،سلولي

  204     شناسي زيست

  شـيمي ،  دبيري،   كاربردي،   محض،  بيوشيمي
 205    شيمي    فيزيك

  206     دريايي علوم   دريا  فيزيك-   شناسي نوساقيا
  207    كامپيوتر علوم  

، جامـد    حالت ،اخترفيزيك و    نظري ، دبيري
ــسته ــي،اي ه ــولي و   اتم ــك،ملك  ، بيوفيزي

  ، اپتيك وليزر ژئوفيزيك
  208    فيزيك

  209    هواشناسي  
  210     تجربي علوم  

  گروه فني و مهندسي
، خلبــاني،  هــوايي نــاوبري، پــرواز  مراقبــت
  هليكوپتر خلباني

 301     هوانوردي  و فنون علوم

 دبيرفني، قدرت، كنترل،مخابرات، الكترونيك
  جنگ،  دريايي مخابرات و  الكترونيكق،  بر

 الكترونيك
  302     برق مهندسي

  303     پزشكي مهندسي   باليني،  بيوالكتريك
، رنــگ  علــوم و تكنولــوژي،  پليمــر صــنايع
  304  پليمر  مهندسي     رنگ صنايع
  اطالعات،    موشكي  عمليات،   شكاري  كنترل

   عملياتي
   تكنولوژي مهندسي
  305   هوايي  كنترل  و فرماندهي

،  سازي  كشتي،  دريانوردي،  مهندسي دريايي 
ــداري ــايي  تفنگـــ ــاوبري و، دريـــ  نـــ

    كشتي مهندسي،  كشتي فرماندهي
  306   دريا مهندسي

ــي،   ــل ريل ــل و نق ــازهحم ــي،  س ــاي ريل ه
  307   آهن  راه مهندسي   هاي ريلي ماشين
ــنايع ــذايي  ص ــاز، غ ــر، گ ــااليش، پليم  ، پ

ــيمي ــيميايي،پتروش ــدني  ش ــيميايي،  مع  ش
، نفـت    صـنايع    فرايندهاي  طراحي،  سلولزي
    بيوشيمي مهندسي

  308     شيمي مهندسي

 تكنولـوژي ،  ها سيستم تحليل و  ريزي  برنامه
ــد،صــنعتي  ــي، يصــنعت  تولي  ، صــنعتي ايمن

   توليد  تكنولوژي
  309     صنايع مهندسي

،  انتقال  مخابرات،  توزيع و  انتقال  هاي  شبكه
   سوئيچ

  كاربردي-علمي مهندسي
  310    برق

 از بـرداري   بهره،  فاضالب و  آب هاي  شبكه
  ها ساختمان، شبكه و سد

- علمي مهندسي
  311     عمران كاربردي

  كاربردي-علمي سيمهند    نيروگاه مكانيك
  312   مكانيك

ــران ــرداري  نقـــشه،آب ،عمـ ــران  ،بـ عمـ
 ، سـاختمان  و  راه،   عمران  دبيرفني ،روستايي
  )GIS ( از دور سنجش

  313     عمران مهندسي

  314   كامپيوتر  مهندسي  ، مهندسي رباتيكافزار نرم، افزار  سخت
   اسـتخراج  ،كاربردي معدن  علمي مهندسي
  315     معدن مهندسي     معدن  اكتشاف، معدن

  316     معماري مهندسي  معماري داخلي
 حـرارت  ،توليد و  ساخت ، امداتج حيطرا

  مهندســي ، مكانيــك  دبيرفنــي ، ســياالت و 
، برودتـــي و  حرارتـــي  تاسيـــسات ،دريـــا

  مهندسي خودرو، اتومكانيك 
 317     مكانيك مهندسي

ــالوژي ــالوژي،  صــنعتي مت ــتخراجي  مت  ،  اس
  318   مواد  مهندسي   گري  ريخته، سراميك

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  .را وارد نمايند » 801« نام اينترنتي كد   فرم تقاضانامه ثبت19ند بايست در ب داوطلباني كه كدرشته تحصيلي آنان در اين مجموعه درج نشده است، مي* 

 ها و مؤسسات آموزش عالي هاي تحصيلي دوره كارشناسي دانشگاه كد و نام رشته-4جدول شمارهادامه 
 
 

  كد    تحصيلي  رشته عنوان    پوشش  تحت هاي گرايش
  فني و مهندسيگروه ادامه 

  علـوم  و   نـساجي   شـيمي ،   نساجي  تكنولوژي
  319     نساجي مهندسي    نساجي  شيمي، الياف

،   نفـت    اكتـشاف  ،نفـت   استخراج و  حفاري
 ، نفـت   عمنـاب  از  بـرداري   بهره،   نفت  مخازن
    فني  بازرسي و  ايمني

  320     نفت مهندسي

  321     نگهداري مهندسي   سيستم  مهندسي،هواپيما  و نگهداري تعمير
  322    هوا فضا مهندسي  
  فرماندهي و  ناوبري  

 323    كشتي

 324    و نشر چاپ  
مهندسي فناوري   

  IT(  325(اطالعات

  گروه كشاورزي
، كـشاورزي   آفـات   فع، د كشاورزي   صنايع

 401    عمومي كشاورزي    كشاورزي هواشناسي

  420  روستاها  مهندسي آباداني  
  402     گياهي  توليدات مهندسي  
 403   سبز  فضاي مهندسي  

 -مهندسي كشاورزي  
 404   آبياري

 - كشاورزي مهندسي   اقتصاد كشاورزي
 405    اقتصاد كشاورزي

 - كشاورزي مهندسي  
  406   باغباني

 -  كشاورزي مهندسي     كشاورزي آموزش
 407   كشاورزي وآموزش ترويج

 - كشاورزي مهندسي )  و خاك آب (  كشاورزي مهندسي
  408    علوم خاك

  حفاظـت ،  زراعـي   علـوم ،   زراعـي   مهندسي  
 هـاي  علـف  بـا   مبـارزه  و  شناسايي،  گياهان

  هرز 
 -كشاورزي مهندسي

  409   نباتات زراعت و اصالح

 -كشاورزي مهندسي   دامپروري،   دامي  توليدات ندسيمه
  410    علوم دامي

  مواد  تبديل،   غذايي صنايع و  علوم  مهندسي
   غذايي

 -   كشاورزي مهندسي
  411     غذايي علوم و صنايع

  گياه-كشاورزي مهندسي    كشاورزي  شناسي حشره
  412    پزشكي

 -مهندســـي كـــشاورزي    كشاورزيمكانيزاسيون
  413     كشاورزي ماشينهاي

 
 - طبيعـي    منـابع   مهندسي

  414    جنگلداري

 -   طبيعـي    منابع  مهندسي  
  415    شيالت

 -منـابع طبيعـي     مهندسي  چوب وكاغذ
  416     چوب صنايع و علوم

 -طبيعـي    منـابع  مهندسي  
  417  زيست محيط

 -طبيعـي   منـابع   مهندسي  
 418    آبخيزداري و مرتع

    زدائي بيابان
 -مهندسي منـابع طبيعـي    

 مديريت مناطق خشك و   
  بياباني

419 

 
 

  كد    تحصيلي  رشته عنوان    پوشش  تحت هاي گرايش
  هنرگروه 

 501    ارتباط تصويري  ، هنرهاي تجسميگرافيك،  تصويرسازي
  502    آهنگسازي   نوازندگي سازجهاني،سازايراني نوازندگي

  503  يماتوليد س  تلويزيون و هنرهاي ديجيتال
ــدوين ــسي ،  ت ــه نوي ــارگرداني، فيلمنام ، ك
  504  سينما   يفيلمبردار
  505    شهرسازي   اي  منطقه  عمران،  شهري طراحي

  506     دستي صنايع  هنرهاي صناعي
  507     و لباس  پارچه طراحي  
 508     صنعتي طراحي  
 509     پارچه  و چاپ طراحي  
 510   عكاسي  

 511     فرش كارشناسي   فت با،  رنگرزي،طراحي
  512     سازي مجسمه  

   و احياء بناهاي مرمت    آثار تاريخي مرمت
 513    تاريخي

  514    داري موزه  
 515    موسيقي    نظامي موسيقي

  516    نقاشي  
ــاتر ــات، تئـ ــشي  ادبيـ ــازيگري، نمايـ ، بـ

 517    نمايش   عروسكي  نمايش،آرايي  صحنه،كارگرداني

  518    هنر پژوهش  يهنراسالم
  پزشكيگروه 

  626  اتاق عمل  
  و  مصنوعي اعضاي   

 601     كمكي وسايل

 602     تشريح  و علوم آناتومي   تشريح
  603     شناسي ايمني شناسي قارچ ، شناسي باكتري ،شناسي انگل

  604     عمومي بهداشت  ها با بيماري  مبارزه ، خانواده  بهداشت
  605    يا  حرفه بهداشت  
 606    محيط بهداشت  
 607     سنجي بينايي  
 608    پرستاري  
 609    تغذيه  

   پرتودرماني تكنولوژي  
 610  ) راديوتراپي(

  پرتوشناسي تكنولوژي  
 611  ) راديولوژي(

 و  پزشكي شناسي حشره    پزشكي  شناسي حشره
  612   مبارزه با ناقلين

،   پزشكي دكتراي  
  613    اروسازي، د دندانپزشكي

 614  دامپزشكي  اي حرفه دكتراي  
 615     شناسي شنوايي    سنجي شنوايي
  616     آزمايشگاهي علوم    دامپزشكي  آزمايشگاهي علوم

  617     غذايي  و صنايع علوم    و بهداشتي  كيفي كنترل
  618    فيزيوتراپي  

 619    يفيزيولوژ    فيزيولوژي تشريح ، بيوشيمي فيزيولوژي
  620    كاردرماني  
 621  پزشكي درشاخه كتابداري  
 622    گفتار درماني  
 623    مامايي  
 624     پزشكي مدارك  

 خدمات  مديريت  
 625    درماني، بهداشتي 

  627  هوشبري  
  801   *ها ساير رشته  

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 ليها و مؤسسات آموزش عا هاي تحصيلي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه كد و نام رشته-5جدول شماره 
 

 
 

 
  كد    تحصيلي  رشته عنوان  پوشش  تحت هاي گرايش

  ساني گروه علوم ان
 1101  مجموعه زبان و ادبيات فارسي  ها كليه گرايش
 1102  مجموعه علوم جغرافيايي  ها كليه گرايش

 1103  سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  
 1104  مجموعه زبان عربي  ها كليه گرايش
 1105  مجموعه علوم اقتصادي  ها كليه گرايش
  1106   ورزشيمجموعه تربيت بدني و علوم  ها كليه گرايش
 1107  مجموعه تاريخ  ها كليه گرايش
 1108  مجموعه علوم اجتماعي  ها كليه گرايش

 1109  هاي باستاني فرهنگ و زبان  
  1110  شناسي مجموعه زبان  ها كليه گرايش
 1111  حديث و  مجموعه الهيات و معارف اسالمي ـ علوم قرآن  ها كليه گرايش

 1112  مباني حقوق اسالميالهيات و معارف اسالمي ـ فقه و   
 1113  الهيات و معارف اسالمي ـ فلسفه و كالم اسالمي  ها كليه گرايش
  1114  مجموعه الهيات و معارف اسالمي  ها كليه گرايش
  1115  الهيات و معارف اسالمي ـ فقه شافعي  ها كليه گرايش
  1116  مجموعه فلسفه  ها كليه گرايش
  1117  1 مجموعه علوم تربيتي  ها كليه گرايش
 1118  2مجموعه علوم تربيتي   ها كليه گرايش

  1119  رساني علوم كتابداري و اطالع  
 1120  مجموعه زبان فرانسه  ها كليه گرايش
 1121  مجموعه زبان انگليسي  ها كليه گرايش
 1122  مجموعه زبان روسي  ها كليه گرايش
 1123  3مجموعه علوم تربيتي   ها كليه گرايش
  1124  مجموعه زبان آلماني  ها كليه گرايش
 1125  مجموعه مديريت جهانگردي  ها كليه گرايش
 1126  مجموعه حقوق  ها كليه گرايش
 1127  شناسي مجموعه ايران  ها كليه گرايش

  1129  زبان و ادبيات اردو 
  1130  الملل مجموعه علوم سياسي و روابط بين  ها كليه گرايش
  1131  مجموعه مطالعات جهان  ها كليه گرايش

  1132  شناسي باستان 
  1133  شناسي مجموعه روان  ها كليه گرايش

 1134  حسابداري  
  1137  مطالعات زنان  

  1138  مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي  ها كليه گرايش
 1139  مددكاري اجتماعي 
  1140  پژوهش علوم اجتماعي  

 1142  مجموعه مديريت  ها كليه گرايش
  1146   زيستمجموعه محيط  ها كليه گرايش

  1147  اطالعات و حفاظت اطالعات 
  1148  مجموعه مديريت اجرايي  ها كليه گرايش

  1149  1مديريت امور دفاعي  
  1150  2مديريت امور دفاعي  
  1151  فرماندهي مديريت انتظامي 

  1152  مجموعه مدرسي معارف اسالمي  ها كليه گرايش
  1153  4مديريت اطالعاتي  
  1154  استراتژيكمطالعات دفاعي،  
  1155  اطالعات استراتژيك 
  1156  آماد 
  1157  مديريت بحران 
  1158  پدافند غيرعامل  

  گروه علوم پايه
 1201  شناسي مجموعه زمين  ها كليه گرايش
  1202  مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي  ها كليه گرايش
 1203  مجموعه شيمي  ها كليه گرايش
 1204  مجموعه فيزيك  ها كليه گرايش
 1205  مجموعه فتونيك  ها كليه گرايش
 1206  شناسي مجموعه زيست  ها كليه گرايش
 1207  مجموعه آمار  ها كليه گرايش
 1208  مجموعه رياضي  ها كليه گرايش

  1209  علوم كامپيوتر  
 1215  علوم محيط زيست  

  1216  شناسي دريا مجموعه زيست  ها كليه گرايش
  1217  )يك دريافيز(علوم دريايي و اقيانوسي   

  1218  مجموعه تاريخ و فلسفه علم  ها كليه گرايش
  گروه فني و مهندسي

 1251  مجموعه مهندسي برق  ها كليه گرايش
  1253  مجموعه مهندسي نفت  ها كليه گرايش
  1255  مجموعه مهندسي پليمر  ها كليه گرايش
  1256 مجموعه مهندسي معماري كشتي  ها كليه گرايش

  1257  مهندسي شيمي  
  1259  مجموعه مهندسي صنايع  ها كليه گرايش
  1260  مهندسي صنايع  ها كليه گرايش

  1262  مديريت در سوانح طبيعي  
  1263  برداري مهندسي عمران ـ نقشه  ها كليه گرايش
  1264  مجموعه مهندسي عمران  ها كليه گرايش
  1266  مجموعه دريانوردي  ها كليه گرايش
  1267  ي مكانيكمجموعه مهندس  ها كليه گرايش
  1268  مجموعه مهندسي معدن  ها كليه گرايش
  1272  مجموعه مهندسي مواد  ها كليه گرايش

  كد    تحصيلي  رشته عنوان  پوشش  تحت هاي گرايش
  گروه فني و مهندسيادامه 

  1273  )نانوفناوري(مهندسي مواد ـ نانومواد   
  IT 1276مجموعه مهندسي فناوري اطالعات   ها كليه گرايش
 1277  مجموعه مهندسي كامپيوتر  ها كليه گرايش
  1279  مجموعه مهندسي هوافضا  ها كليه گرايش

  1283  مهندسي نساجي ـ تكنولوژي نساجي  
  1284  الياف  علوم و  مهندسي نساجي ـ شيمي نساجي  

  1285  مجموعه بيوتكنولوژي و داروسازي  ها كليه گرايش
  1286  مهندسي پليمر ـ صنايع رنگ  
  1287  مهندسي طراحي محيط زيست  
  1288  مديريت نساجي  
  1289  مهندسي فرآوري و انتقال گاز  
  1290  نفت  صنايع در   و اتوماسيون ابزاردقيق مهندسي   
  1292  مهندسي ايمني و بازرسي فني  
  1293  زيست محيط و  ايمني مهندسي شيمي ـ بهداشت،  

  كشاورزيگروه 
  1301  سي منابع طبيعي مرتع و آبخيزداريمجموعه مهند  ها كليه گرايش
  1302  مجموعه مهندسي كشاورزي آب  ها كليه گرايش
  1303  مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت و اصالح نباتات  ها كليه گرايش

  1304  مهندسي كشاورزي ـ اقتصاد كشاورزي 
  1305  مهندسي كشاورزي ـ علوم باغباني 
  1306  اورزيمهندسي كشاورزي ـ ترويج و آموزش كش 
  1307  مهندسي منابع طبيعي ـ جنگلداري 
  1308  مهندسي كشاورزي ـ علوم خاك 

  1309  مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طيور  ها كليه گرايش
  1310  مجموعه مهندسي توليدات گياهي  ها كليه گرايش
  1311  مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيالت  ها كليه گرايش
  1312  مهندسي منابع طبيعي چوبمجموعه   ها كليه گرايش

  1313  مهندسي كشاورزي ـ علوم و صنايع غذايي 
  1314  شناسي كشاورزي مهندسي كشاورزي ـ حشره 
  1315  شناسي گياهي مهندسي كشاورزي ـ بيماري 
  1317  مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست 
  1319  هاي كشاورزي مهندسي كشاورزي ـ مكانيك ماشين 
  1320  شاورزيهواشناسي ك 

  1321 بيابان با  همزيستي و  مديريت/طبيعي منابع مهندسي مجموعه  ها كليه گرايش
  1322  مهندسي كشاورزي ـ مكانيزاسيون كشاورزي 
  1323  مهندسي منابع طبيعي ـ بيابان زدايي 
  1324  كشاورزي در  مهندسي كشاورزي ـ بيوتكنولوژي 
  1325  مهندسي كشاورزي ـ توسعه روستايي 
  1326  هاي هرز مهندسي كشاورزي ـ شناسايي و مبارزه با علف 
  1327  مديريت كشاورزي 

  هنرگروه 
  1350  مديريت شهري اي و ريزي شهري، منطقه مجموعه برنامه  ها كليه گرايش

  1351  طراحي شهري  
  1352  مجموعه معماري  ها كليه گرايش

  1353  هاي تاريخي مرمت و احياي بناها و بافت  
  1356  نمايش عروسكي  

  1357  مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما  ها كليه گرايش
  1358  مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي  ها كليه گرايش
  1359  مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  ها كليه گرايش
  1360  مجموعه هنرهاي موسيقي  ها كليه گرايش
  1361  مجموعه هنرهاي ساخت و معماري  ها كليه گرايش

  علوم پزشكيگروه 
  1401  علوم تشريحي 
  1402  شناسي پزشكي قارچ 
  1403  بيوشيمي باليني 
  1404  پرستاري 
  1405  بهداشت محيط 
  1408  فيريوتراپي 
  1409  ويروس شناسي پزشكي 
  1411  ايمني شناسي 
  1413  انگل شناسي 
  1414  فيزيك پزشكي 
  1415  آموزش بهداشت 
  1416  فيزيولوژي 
  1418  ميكروب شناسي 
  1419  )هماتولوژي(خون شناسي  
  1420  )بيوتكنولوژي پزشكي(زيست فناوري پزشكي  
  1421  سم شناسي 
  1422  مهندسي ايمني صنعتي 

  دامپزشكيگروه 
  1501  انگل شناسي دامپزشكي 
  1502  فيزيولوژي دامپزشكي 
  1503  قارچ شناسي دامپزشكي 
  1504  شناسي دامپزشكي بافت 
  1601  * ها ساير رشته 

بايست  داوطلباني كه كدرشته تحصيلي آنان در اين مجموعه درج نشده است، مي* 
  .را وارد نمايند » 1601« نام اينترنتي كد   فرم تقاضانامه ثبت21در بند 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 15 صفحه

  
  1390سال  )Ph.D( هاي دكتريدورهورودي مواد امتحاني آزمون و ها ول رشتهاجد

  )متمركز نيمه(

ح  :تذكر مهم وس  ه  ت ک ال ی  با  و ند   ی  نا ده »*«  ع کار د ص  ی ا د  ی ار نا ح کار ند     .با

  :سانيگروه آزمايشي علوم انهاي امتحاني  رشته) 6جدول شماره 

هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد
  مالحظات   مواد امتحاني   .كنند شركت رشته تواننددراينمي آن

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  2101   روش تحقيق و آمار-3

  مجموعه علوم جغرافيايي
ريزي شهري،  جغرافياي سياسي، برنامه(

ريزي روستايي، ژئومورفولوژي،  برنامه
شناسي و  ، اقليم)شناسي اقليم(طبيعي

  )ريزي محيطي، طبيعي برنامه

  هايكليه رشته
  علوم جغرافيايي

  هاي جغرافياييها و نظريه مكتب-4

  

   انگليسي  زبان-1
   استعداد تحصيلي-2
  2102   روش تحقيق و آمار-3

  مجموعه علوم اقتصادي
اقتصاد نظري، اقتصاد سالمت، اقتصاد (

سنجي، اقتصاد پولي، اقتصاد،  اقتصاد 
  )ي، علوم اقتصاديبخش عموم

  رشته اقتصاد و
  آن هاي كليه گرايش

   اقتصاد خرد و كالن-4
  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
) ص( كليات تاريخ اسالم از عصر پيامبر-3

  تا سقوط دولت عثماني
2103  

  تاريخ مجموعه 
تاريخ، تاريخ ايران باستان، تاريخ اسالم،  (

تاريخ ايران اسالمي، تاريخ ايران بعد از 
يران قبل ازاسالم، تاريخ اسالم، تاريخ ا

  )محلي

 -هاي آنتاريخ و كليه گرايش
 -تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

  -تاريخ تشيع
  تاريخ ملل و تمدن اسالمي

  1332 تا  كليات تاريخ ايران از اسالم-4

  

   انگليسي زبان-1

   استعداد تحصيلي-2

   روش تحقيق و آمار-3
2104  

  مجموعه علوم اجتماعي 
علوم اجتماعي، مددكاري اجتماعي،  (

شناسي، رفاه  شناسي، جامعه جمعيت
شناسي اقتصادي و  اجتماعي، جامعه

 نظري فرهنگي،     -شناسيتوسعه، جامعه
 مسائل اجتماعي ايران، -شناسيجامعه

  ) توسعه روستايي-شناسيجامعه

 تبليغ -اسالميجامعه شناسي انقالب 
 توسعه -و ارتباطات اجتماعي

 علوم - مطالعات جوانان-روستايي
 مطالعات - جامعه شناسي-اجتماعي
 فلسفه - جمعيت شناسي-فرهنگي

 - مطالعات زنان-علوم اجتماعي
- برنامه-مطالعات فرهنگي و رسانه

 پژوهش علوم -ايريزي توسعه منطقه
ريزي و      برنامه-اجتماعي

 مديريت -ايمنطقهسياستگذاري 
ريزي  برنامه-خدمات اجتماعي

 - حقوق ارتباطات جمعي-شهري
 - مددكاري اجتماعي-مديريت رسانه

 رفاه -ريزي رفاه اجتماعيبرنامه
  ها  و ساير گرايشاجتماعي

   شناسيعيتهاي جامعه و جممباني و نظريه -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
 زبان فارسي ميانه و زبانهاي اوستا و -3

  فارسي باستان
  هاي باستانيفرهنگ و زبان  هاي باستانيفرهنگ و زبان  2105

  ها و كليه گرايش

   تاريخ و فرهنگ ايران باستان-4

  

   زبان انگليسي -1

   استعداد تحصيلي-2

   تفسير و كالم-3
2106  

  مجموعه الهيات و معارف اسالمي
قرآن و حديث، علوم قرآني، اديان و عرفان، علوم (

تاريخ و تمدن ملل اسالمي، فقه و مباني حقوق 
   اسالمي،

 ,شيعه شناسي, مدرسي الهيات,  فقه شافعي
   )تصوف و عرفان اسالمي, مذاهب كالمي

  )هاكليه گرايش(مدرسي معارف اسالمي 
   انقالب اسالمي-مدرسي معارف اسالمي

  )هاكليه گرايش(كالم 

  -سفه دينفل
  -الهيات و معارف اسالمي
  - فلسفه و حكمت اسالمي
  -فلسفه تعليم و تربيت
  فلسفه و كالم اسالمي

  ها و ساير گرايش
   زبان عربي-4

  

   زبان انگليسي -1

   استعداد تحصيلي-2

   فلسفه اسالمي و غرب-3
2107  

  مجموعه فلسفه
فلسفه و حكمت اسالمي، فلسفه دين، فلسفه هنر، (
سفه غرب، منطق، فلسفه تطبيقي، فلسفه و كالم  فل

اسالمي، فلسفه اخالق، فلسفه علم، فلسفه محض، 
فلسفه عصر جديد، فلسفه علم و فناوري، حكمت 

متعاليه، حكمت مشاء، اسالمي، فلسفه جديد و 
معاصر غرب، فلسفه قديم و قرون وسطي، دين 

  )پژوهي

  -مجموعه علوم تربيتي
  -الهيات و معارف اسالمي

  -اديان و عرفان
  رياضي براي رشته منطق

   منطق-4

  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  :سانيگروه آزمايشي علوم انهاي امتحاني  رشته) 6جدول شماره 

هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد
  مالحظات   مواد امتحاني   .كنند شركت رشته تواننددراينمي آن

   انگليسي  زبان-1

   استعداد تحصيلي-2

   روش تحقيق و آمار-3
2108  

  مجموعه علوم تربيتي
ريزي درسي،  فلسفه تعليم وتربيت، برنامه(

 ،شناسي تربيتي مديريت آموزشي، روان
تكنولوژي آموزشي، مديريت آموزش عالي، 

شناسي و آموزش كودكان استثنايي،  روان
برنامه ريزي توسعه , ريزي آموزشيبرنامه

تاريخ و فلسفه آموزش و , آموزش عالي
  )پرورش

  هاكليه رشته

  شناسي تربيتي روان-4

  

  انگليسي   زبان-1

   استعداد تحصيلي-2

   روش تحقيق و آمار-3
2109  

  علوم كتابداري
 اطالع رساني، كتابداري و-كتابداري(

  )مديريت اطالعات

 فلسفه يا -تاريخ و فلسفه علم
 مشاوره و -فلسفه اطالعات

 تاريخ با گرايش -روانشناختي
 -  جامعه شناسي- اسنادي

 -كتابداري و اطالع رساني
 - ارتباطات- مديريت

 مديريت اطالعات و -شناسي زبان
 - اقتصاد- تاريخ- نسخ خطي

   منابع و خدمات مرجع-4   آرشيو-آوري اطالعات فن

  

  ان انگليسي زب-1
   استعداد تحصيلي-2

2110  
  مجموعه حقوق

الملل عمومي، خصوصي، جزا  عمومي، بين(
, كيفري و جرم شناسي, شناسي و جرم

  )فقه و حقوق خصوصي

   -حقوق خصوصي
  -المللحقوق بين

 -حقوق جزا و جرم شناسي
  حقوق عمومي

حقوق مدني، (مجموعه دروس تخصصي  -3
الملل الملل خصوصي، بينتجارت، بين

عمومي، اساسي، اداري، فقه، حقوق جزاي 
  )عمومي، جزاي اختصاصي

  

   انگليسي زبان-1

   استعداد تحصيلي-2

مباني علم سياسـت،    (شناسي   سياست -3
هـاي  شناسي سياسـي، انديـشه    جامعه

  )هاي تطبيقيسياسي، سياست
2111  

  مجموعه علوم سياسي
اي،  الملل،مطالعات منطقه روابط بين(

   سياسي گذاري عمومي، انديشه سياست
 -شناسي سياسي، علوم سياسي جامعه

اروپا، -ايمسائل ايران، مطالعات منطقه
 آسياي مركزي و -ايمطالعات منطقه

 مطالعات حوزه -ايقفقاز، مطالعات منطقه
 خاورميانه، -اينفت، مطالعات منطقه

 مطالعات -)سياستگذاري فرهنگي
  آمريكاي شمالي

  روابط -علوم سياسي
  -ايهمطالعات منطق -الملل بين

جغرافياي  -جامعه شناسي
  المللاقتصاد بين -سياسي

  مطالعات آمريكاي شمالي
براي رشته مطالعات آمريكاي (

التحصيالن  فارغشمالي 
هاي زبان انگليسي، زبان  رشته

آلماني و زبان روسي نيز مجاز 
  )باشند به شركت مي

هـاي  روش(شناسي علوم سياسي    روش -4
هـاي اثبـات گرايـي و       پژوهشي، روش 
  ))فرااثبات گرايي

  

   انگليسي ان زب-1
   استعداد تحصيلي-2
  2112  )النهرينايران و بين( ماقبل تاريخ -3

  شناسيباستان
 دوران - دوران اسالمي-پيش از تاريخ(

  )تاريخي
  باستان شناسي و

  هاي مرتبطگرايش
   اسالمي قبل از اسالم و دوره-4

  

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  حسابداري  2113   روش تحقيق و آمار-3

 مديريت مالي و -حسابداري
 مديريت با هر نوع -علوم مالي
 اقتصاد با هر نوع -گرايش

  هاي حسابداري تئوري-4  گرايش
  

   زبان انگليسي -1

   استعداد تحصيلي-2

   روش تحقيق و آمار-3
2114  

  مجموعه مديريت 
 بازاريابي، دولتي، -بازرگاني، بازرگاني(

گذاري صنعتي، فناوري اطالعات، سياست
علم و فناوري، مالي،  منابع انساني، 

اجرايي، توليد و عمليات، استراتژيك، 
گذاري بخش عمومي، رفتاري،  سياست
الملل، تحقيق در  زاريابي بينها، با سيستم

اي، رفتار مديريت رسانه عمليات،
  )سازماني و مديريت منابع انساني

   -مديريت رسانه
 -)ها كليه گرايش(دولتي
 -)ها كليه گرايش(صنعتي
 -هاي اطالعات مديريت سيستم

مالي، بيمه، اجرايي، ( مديريت
 -)شهري، ارتباطات اجتماعي

كليه (مديريت كارآفريني 
كليه (  بازرگاني-)ها گرايش
 - منابع انساني-)هاگرايش

 -  جهانگردي-داري هتل-فناوري
MBA-مهندسي صنايع   

  هاي مديريت تئوري-4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  مشاوره و راهنمايي   2116   روش تحقيق و آمار-3

  )مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره شغلي(

 مشاوره -اهنماييمشاوره و ر
 روان - مشاوره شغلي-خانواده

 روان شناسي -شناسي باليني
  درمانيهاي مشاوره و روان فنون و نظريه-4  و آموزش كودكان استثنايي

  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 17 صفحه

  :سانيگروه آزمايشي علوم انهاي امتحاني  رشته) 6جدول شماره 

هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد
  مالحظات   مواد امتحاني   .كنند شركت رشته تواننددراينمي آن

     زبان انگليسي-1

     استعداد تحصيلي-2

     روش تحقيق و آمار-3
2117  

  علوم ارتباطات،
  فرهنگ و ارتباطات،

  اجتماعيعلوم ارتباطات 

 -علوم ارتباطات اجتماعي
 تبليغ و ارتباطات -مديريت رسانه
 - جامعه شناسي-فرهنگي

 مطالعات -پژوهش علوم اجتماعي
 مطالعات فرهنگي و -فرهنگي

 - حقوق و ارتباطات جمعي-رسانه
    هاي فرهنگ و ارتباطات نظريه-4  پژوهش در علوم اجتماعي

     زبان انگليسي-1

     استعداد تحصيلي-2

     روش تحقيق و آمار-3
  ها رشتهكليه   ريزي  برنامه–محيط زيست   2118

    * ريزي محيط زيستهاي برنامهنظريه -4

      زبان انگليسي-1

     استعداد تحصيلي-2

    ق و آمار روش تحقي-3

2119  
  شناسي مجموعه روان

شناسي  شناسي عمومي، روان روان(
المت، علوم شناسي س باليني، روان

  )گيري اعصاب شناختي، سنجش و اندازه

روان : (ـ روان شناسي عمومي
 - )عمومي، باليني، تربيتي(شناسي

 -آموزش كودكان استثنايي
 - شناختي-صنعتي و سازماني

 مشاوره و -گيريسنجش و اندازه
  )راهنمايي

: ـ روان شناسي باليني
عمومي، باليني، : شناسي روان(

  )ييآموزش كودكان استثنا
  )روان شناسي عمومي: ( ـ سالمت

سنجش : (گيريـ سنجش و اندازه
 روان شناسي -گيريو اندازه

تربيتي، باليني، صنعتي و (
سازماني، آموزش كودكان 

  ) آمار- )استثنايي
پزشكي : (ـ علوم اعصاب شناختي

 - فيزيك پزشكي-عمومي
 مهندسي -فيزيولوژي و آناتومي

 مهندسي كامپيوتر، -پزشكي
هاي صنوعي و شبكههوش م
:  روان شناسي شامل- عصبي

شناختي و باليني، عمومي، آموزش 
  )كودكان استثنايي

  هاي روانشناسي و ساير گرايش
هاي رشته علوم  كليه گرايش(

تربيتي براي رشته سنجش و 
توانند متقاضي  گيري مي اندازه

   )شوند

    شناسي رشد روان-4

   زبان انگليسي -1

   استعداد تحصيلي-2

   روش تحقيق و آمار-3
2120  

  مجموعه كارآفريني 
 - بخش عمومي-كسب و كار: هايگرايش

   توسعه- فناوري-سازماني
  هاكليه رشته

  *هاي كارآفريني  نظريه-4

  

    زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2

   روش تحقيق و آمار-3
  هاكليه رشته  آينده پژوهي   2121

  *ريزي راهبردي  مديريت و برنامه-4

  

  
  
  
  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 18 صفحه

  :گروه آزمايشي علوم پايههاي امتحاني  رشته) 7جدول شماره 

هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد
  مالحظات    امتحاني مواد  .كنند شركت رشته تواننددراينمي آن

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
   رياضي عمومي-3

2201  

  شناسيمجموعه زمين
 -شناسي نفت زمين-شناسي چينه و فسيل(

  شناسيآب-شناسي رسوبيشناسي و سنگرسوب
  شناسي مهندسي زمين-

   پترولوژي-محيطي زيست-
  ) تكتونيك- ژئوشيمي- اقتصادي-

  شناسيهاي زمينكليه رشته

  شناسي سنگ-4

  

   زبان انگليسي-1
  لي استعداد تحصي-2
  2205  2 و 1 رياضي عمومي -3

  مجموعه شيمي
شيمي فيزيك، معدني، تجزيه، آلي، (

پليمر،كاربردي، الكتروشيمي، فيتوشيمي، 
  )، شيميبيوشيمي

 - پليمر-بيوشيمي
آلي، : ( شيمي-فيتوشيمي

تجزيه، شيمي فيزيك، 
  2 و 1 شيمي عمومي -4   دكتراي داروسازي-)معدني

  

   زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2

   رياضي فيزيك-3
2206  

  مجموعه فيزيك
اي، ليزر، نظري،  حالت جامد، هسته-فيزيك (

اخترفيزيك، ذرات بنيادي، اتمي و ملكولي، 
شناسي، فيزيك خورشيد و اختر فيزيك،  كيهان

فيزيك پالسما، فيزيك حالت جامد نظري، فيزيك 
اي نظري، فيزيك  ك هستهحالت جامدتجربي، فيزي

اي تجربي، ماده چگال، فيزيك نجوم، اتمي و  هسته
ملكولي در زمينه اپتيك،  فيزيك ذرات، مكانيك 

آماري، جو سياره اي، اتمي و ملكولي در زمينه ليزر، 
  )نانو فيزيك محاسباتي، نانوتكنولوژي, گرانش

  مجموعه فوتونيك
، فوتونيك، فوتونيك آلي، فوتونيك الكترونيك(

  )مخابرات

هاي علوم پايه و كليه رشته
  فني مهندسي

  3 و 2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
هاي فني مهندسي كليه رشته  هواشناسي  2207  2و1عمومي  رياضي -3

  هاي رياضي و فيزيكو رشته
   2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1

  داد تحصيلي استع-2

  2 و 1 رياضي عمومي -3
2208  

 شناسي مجموعه زيست
بيوفيزيك، فيزيولوژي گياهي، بيوشيمي، (

ژنتيك ملكولي، بيوسيستماتيك جانوري، 
شناسي جانوري سلولي تكويني،  زيست

ميكروبيولوژي، سلولي و ملكولي، 
, فيزيولوژي جانوري, سيستماتيك گياهي

  )يني گياهيسلولي تكو, تكويني جانوري
   علوم محيط زيست-

  شناسي دريا مجموعه زيست-
  بيو تكنولوژي - گياه شنا سي-

. هاي زيست شناسيكليه رشته
براي گرايش بيو فيزيك 

, ي فيزيكها رشته
فيزيك پزشكي و براي ,شيمي

ي ها رشتهگرايش بيو شيمي 
شيمي و بيوشيمي باليني هم 

  توانند  مي
  - گياهي-جانوري(شناسي زيست -4
   )سلولي و مولكولي      

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2209  2و1يات عمومي  رياض-3

  مجموعه آمار
آمار، آمار رياضي، استنباط آماري، نظريه (

  )احتمال
آموختگان علوم كليه دانش

  پايه و فني مهندسي
  2 و 1 آمار رياضي -4

  

   زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2

   2 و 1 رياضي عمومي -3

2210  

  مجموعه رياضي
 آناليز عددي، آناليز رياضي، -رياضي(

جبر، رياضي محض، رياضي كاربردي، 
رياضي فيزيك، تحقيق در عمليات، منطق 

ها، جبر  رياضي، جبر نظريه گروه
جايي، معادالت ديفرانسيل،  جابه

هاي كامپيوتري، كنترل و  سيستم
ازي، نظريه گراف، هندسه منيفلد، س بهينه

هندسه حسابي، هندسه، تركيبات، 
آناليزتابعي، آناليز هارمونيك، 

سازي،  هاي تركيباتي، بهينه الگوريتم
كدگذاري و رمزنگاري، تركيبيات، منطق، 

هاي   سيستم-آموزش رياضي، توپولوژي
  )ديناميكي

هاي علوم پايه و كليه رشته
  فني مهندسي

  و معادالت ديفرانسيل3رياضي عمومي -4

  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 19 صفحه

  :گروه آزمايشي علوم پايههاي امتحاني  رشته) 7جدول شماره 

هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد
  مالحظات    امتحاني مواد  .كنند شركت رشته تواننددراينمي آن

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  علوم دريايي و اقيانوسي   2211   رياضي فيزيك-3

   فيزيك دريا-
هاي فني و كليه رشته

  مهندسي و فيزيك و رياضي
  3 و 2 و 1  فيزيك عمومي-4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
نانو فيزيك، علوم و فناوري نانو با دو   2213   رياضي فيزيك-3

  هافيزيك با كليه گرايش  )نانو مواد و نانو الكترونيك(گرايش 

  3 و 2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2214  2 و 1 رياضيات عمومي -3

  نانوشيمي
 نانوفناوري -نانوشيمي نظري: هايگرايش

   نانومواد معدني سوپرامولكول-ليمرپ

 فيزيك -هاشيمي كليه گرايش
 مهندسي -هاكليه گرايش

  2 و 1شيمي عمومي -4  هاشيمي كليه گرايش

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
با تأكيد بر گرايش ( زيست فناوري -3

   )نانوبيوتكنولوژي(ريز زيست فناوري   2215  *) مولكولي، پزشكي، صنعتي

بيوشيمي، : (زيست شناسي
يوفيزيك، علوم گياهي، علوم ب

جانوري، ميكروبيولوژي، علوم 
  ) سلولي، مولكولي، ژنتيك

بيوتكنولوژي، : (زيست فناوري
  )بيوتكنولوژي كشاورزي

 مهندسي -بيوتكنولوژي ميكروبي
 -شيمي گرايش بيوتكنولوژي

   اصالح نباتات-زراعت

بـا  ( هاي زيـستي     ساختار ماكرومولكول  -4
ــر پــروتئين هــا و اســيدهاي  تأكيــد ب

  *) نوكلئيك 

  

  انگليسي زبان -1
   استعداد تحصيلي-2
  2216  2 و 1 رياضي عمومي -3

  ژئوفيزيك
 -شناسي زلزله-شناسي لرزه

   گراني سنجي-الكترومغناطيس

هاي فني و كليه رشته
هاي مهندسي و كليه رشته

  علوم پايه
  * فيلترهاي ديجيتال -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  بيوانفورماتيك   2220  ت  آمار و احتماال-3

هاي گروه فني و كليه رشته
 - علوم رياضي-مهندسي

 علوم - كامپيوتر-آمار
   مباني كامپيوتر-4   پزشكي- كشاورزي-زيستي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 20 صفحه

  : فني و مهندسيآزمايشيگروه هاي امتحاني  رشته) 8جدول شماره 
هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد

  مالحظات   مواد امتحاني   .كنند شركت رشته تواننددراينمي آن

   زبان انگليسي -1

   استعداد تحصيلي-2

   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3
2301  

  مجموعه مهندسي شيمي
 -  طراحي فرآيندها-يمهندسي شيم: هايگرايش

 - فرآيندهاي جداسازي-ترمو سينتيك و كاتاليست
  - ترموسينتيك-هاي انتقال پديده-ترموديناميك

 مهندسي -مهندسي نفت -نانو مهندسي شيمي 
 سينيتيك و - نانوتكنولوژي- بيوتكنولوژي-پليمر

سازي و  طراحي شبيه-طراحي راكتورهاي شيميايي
  كنترل فرآيندها

هاي كارشناسي  كليه گرايش
 -ارشد مهندسي شيمي

  مهندسي پليمر-بيوتكنولوژي

  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  مهندسي پليمر  2302   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

  صنايع پليمر: گرايش

 مهندسي -مهندسي پليمر
 مهندسي - شيمي-شيمي

  رنگ
  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  مهندسي پليمر   2303   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

  صنايع رنگ: گرايش
 مهندسي -مهندسي پليمر

 مهندسي - شيمي-شيمي
  رنگ

  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   انگليسي  زبان-1
   استعداد تحصيلي-2
  مهندسي نساجي  2305   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

  نساجي: گرايش
هاي مهندسي كليه گرايش

  نساجي
  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2306   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

   مهندسي محيط زيست
 - منابع آب-آب و فاضالب: هايشگراي

   آلودگي هوا-مواد زائد جامد
  ها كليه رشته

  2 و 1 فيزيك عمومي -4
  

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  2309   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

  دن مجموعه مهندسي مع
 فرآوري - استخراج-اكتشاف: هايگرايش

  مكانيك سنگ -موادمعدني
ها كليه رشته(مهندسي معدن 

  )هاي مربوطهو گرايش
  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2

   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3
2310  

 مجموعه مهندسي عمران
هاي  سازه- سازه-عمران: هايگرايش
 - و پي مكانيك خاك- زلزله-دريايي
 - راه و ترابري- حمل و نقل-آب
 - مديريت ساخت-هاي هيدروليكي سازه

 -هيدروليك- هيدرولوژي-محيط زيست
 - خاك و پي-ريزي حمل و نقلبرنامه

  هاي آبي سازه-مهندسي منابع آب

ها كليه رشته(مهندسي عمران 
  )هاي مربوطهگرايش و

  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

  
2311  

  

  مهندسي عمران
 سنجش - ژئودزي-برداري نقشه: گرايش 
 -هاي اطالعات مكاني سيستم-از دور

  فتوگرامتري

  -مهندسي عمران 
  برداري نقشه

  )هاكليه گرايش (
  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2

   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3
2312  

  مجموعه مهندسي برق
  ) سيستم- ميدان-مخابرات(مخابرات: هايگرايش

 نيمه - پردازش سيگنال-الكترونيك(  الكترونيك 
 طراحي - طراحي مدارهاي مجتمع نوري-هاهادي

 -يتال ديج-مدارهاي مجتمع آنالوگ و ديجيتال
  )  مدار و سيستم-هادي افزاره و نيمه-آنالوگ

 سيستم و - ماشين و درايور-قدرت( قدرت 
 هوش - بيوالكتريك– كنترل -)الكترونيك قدرت

 مهندسي پزشكي -ماشين و رباتيك
  مهندسي برق -بيوالكترونيك

هاي كليه رشته(مهندسي برق 
  )مربوطه

  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2313   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

   فضا-مهندسي هوا
هاي  آئروديناميك، پيشرانش، سازه

  هوايي، مكانيك پرواز و كنترل، هوافضا

 - عمران- مكانيك-هوافضا
 مهندسي - مواد-صنايع

سازيكشتي   2 و 1 فيزيك عمومي -4 
  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 21 صفحه

  : فني و مهندسيآزمايشيگروه هاي امتحاني  رشته) 8جدول شماره 
هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد

  مالحظات   مواد امتحاني   .كنند شركت رشته تواننددراينمي آن

   زبان انگليسي-1

  ي استعداد تحصيل-2

   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3
2314  

  مهندسي مكانيك
ديناميك، ( طراحي كاربردي -مكانيك: هاگرايش

مكانيك (  طراحي كاربردي -)ارتعاشات، كنترل
 -هاي انرژي مهندسي سيستم-)جامدات

 طراحي - تبديل انرژي- ساخت و توليد-نانوفناوري
   - ديناميك، كنترل و ارتعاشات- جامدات-ربرديكا

  حرارت سياالت
هاي تعليق،  سيستم-سازه و بدنه(مهندسي خودرو 
و مهندسي راه )  قواي محركه-ترمز و فرمان

هاي  ماشين-و نانو مكانيك) هاي ريليماشين(آهن
  آبي

 - خودرو- هوافضا-مكانيك
  راه آهن

  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  ه مهندسي پزشكيمجموع  2317   و معادالت ديفرانسيل2 و 1يات عمومي رياض -3

  )بيوالكتريك، بيومكانيك، بيومتريال(

 مهندسي -مهندسي پزشكي
 مهندسي - مهندسي مواد - برق

  )بيومكانيك(مكانيك 
  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1
  تحصيلي استعداد -2
  2318   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

  مهندسي صنايع
   مديريت سيستم و-صنايع: هاگرايش
هاي اقتصادي و  سيستم-وري بهره

  اجتماعي

ها كليه رشته(مهندسي صنايع
 -)هاي مربوطهو گرايش

  2 و 1 فيزيك عمومي -4   كامپيوتر-برق ITمهندسي 

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

2319  

  مهندسي مواد و متالورژي
 -مهندسي مواد و متالورژي: هاگرايش
 شناسايي مواد و انتخاب مواد -بيومواد
 خواص فيزيكي و - سراميك-فلزي

  مهندسي مواد-مكانيكي مواد

كليه  (مهندسي مواد و متالورژي
 مهندسي مكانيك -)هاگرايش

 مهندسي -)ساخت و توليد(
  بيومواد

  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2

   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3
2320  

  مهندسي كامپيوتر
 معماري -افزار نرم-كامپيوتر: هاگرايش

 هوش -هاي كامپيوتريسيستم
 فناوري - معماري كامپيوتر-مصنوعي

 هوش مصنوعي و -)IT(اطالعات 
  يع هوش مصنو-رباتيك

 - برق-هاي كامپيوتركليه گرايش
  -علوم كامپيوتر

  )محض، كاربردي( رياضي 

  2 و 1ي  فيزيك عموم-4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  مهندسي دريا  2321   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

 ساخت و ساز -مهندسي دريا
هاي  سازه- مكانيك-دريايي
 مهندسي - عمران-دريايي

  2 و 1 فيزيك عمومي -4  مكانيك

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  مهندسي نفت   2322   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

  )هاكليه گرايش(مهندسي نفت   ) اكتشاف-مهندسي نفت(

  2 و 1 فيزيك عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

2323  
  ايمهندسي هسته

   كاربرد پرتوها-اي مهندسي هسته
  زمينه پژوهشي كاربرد پرتوها

 مهندسي -مهندسي برق
هاي گرايش كليه -مكانيك

 مهندسي - ايمهندسي هسته
 -  مهندسي شيمي-پزشكي

  2 و 1 فيزيك عمومي -4  اي  فيزيك هسته – مهندسي مواد

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

2324  
  ايمهندسي هسته

   راكتور-اي مهندسي هسته
  كتورزمينه پژوهشي را

 مهندسي -مهندسي برق
هاي  كليه گرايش-مكانيك

 مهندسي - ايمهندسي هسته
 -  مهندسي شيمي-پزشكي

  2 و 1 فيزيك عمومي -4  اي  فيزيك هسته –مهندسي مواد 

  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 22 صفحه

  : فني و مهندسيآزمايشيگروه هاي امتحاني  رشته) 8جدول شماره 
هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد

  مالحظات   مواد امتحاني   .كنند شركت رشته تواننددراينمي آن

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2326   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

  ايمهندسي هسته
   پرتوپزشكي-اي ندسي هستهمه

  زمينه پژوهشي پرتوپزشكي

 مهندسي -مهندسي برق
هاي  كليه گرايش-مكانيك

 مهندسي - ايمهندسي هسته
 -  مهندسي شيمي-پزشكي

  2 و 1فيزيك عمومي  -4  اي  فيزيك هسته –مهندسي مواد 

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  ايمهندسي هسته  2327  فرانسيل و معادالت دي2 و 1رياضيات عمومي  -3

   گداخت–اي مهندسي هسته

 مهندسي -مهندسي برق
هاي  كليه گرايش-مكانيك

 مهندسي - ايمهندسي هسته
 -  مهندسي شيمي-پزشكي

  2 و 1 فيزيك عمومي -4  اي فيزيك هسته  –مهندسي مواد 

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  ايمهندسي هسته  2328   و معادالت ديفرانسيل2 و 1رياضيات عمومي  -3

   شكافت-ايمهندسي هسته

 مهندسي -مهندسي برق
هاي  كليه گرايش-مكانيك

 مهندسي - ايمهندسي هسته
 -  مهندسي شيمي-پزشكي

  2 و 1 فيزيك عمومي -4  اي فيزيك هسته  –مهندسي مواد 

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2330   و معادالت ديفرانسيل2 و 1مي رياضيات عمو -3

  مهندسي فناوري نانو 
  ) نانو الكترونيك-نانو مواد(

  نانوفناوري

 مهندسي -مهندسي برق
 - مهندسي شيمي-مواد

 - فيزيك-مهندسي مكانيك
  2 و 1 فيزيك عمومي -4  شيمي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 23 صفحه

  : كشاورزي و منابع طبيعيگروه آزمايشيهاي امتحاني  رشته) 9جدول شماره 
هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد

  مالحظات   مواد امتحاني   .شركت كنند رشته تواننددراينآن مي
   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  محيط زيست،  2401   آمار و احتماالت-3

  هاي محيط زيست  آلودگي-محيط زيست
 - محيط زيست-شيالت

  مهندسي محيط زيست
   اكولوژي عمومي-4

  

   زبان انگليسي -1
  داد تحصيلي استع-2
  هاي كشاورزيمكانيك ماشين  هاي كشاورزي مكانيك ماشين  2402  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3
  خاك شناسي عمومي - آبياري عمومي-4

  

   انگليسي  زبان-1
   تحصيلي استعداد-2
  2403  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3

  مكانيزاسيون كشاورزي
مهندسي پس از برداشت، كشاورزي (

دقيق، انرژي در كشاورزي، برداشت 
  )محصوالت كشاورزي

  مكانيزاسيون كشاورزي

   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4

  

   انگليسي  زبان-1

   استعداد تحصيلي-2

  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3
2404  

  علوم باغباني و فضاي سبز
كاري، فيزيولوژي و  كاري، ميوه سبزي(

اصالح ميوه، فيزيولوژي و اصالح سبزي، 
گياهان صنعتي، گياهان زينتي، گياهان 

اي،  اي و نوشابه دارويي، ادويه
بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي، 

  )فيزيولوژي و تكنولوژي پس از برداشت

 مهندسي توليدات -باغباني
   مهندسي فضاي سبز-گياهي

   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2405  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3

  ايع غذاييعلوم و صن
ميكروبيولوژي مواد غذايي، بهداشت (

مواد غذايي، مهندسي صنايع غذايي، 
 شيمي مواد ،تكنولوژي مواد غذايي

  )غذايي، بيوتكنولوژي غذايي

 صنايع -علوم و صنايع غذايي
 -هاي كشاورزيفرآورده

  صنايع كشاورزي
   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4

  

   انگليسي زبان-1
   استعداد تحصيلي-2
  2406  ورزيهاي كشا طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3

  اقتصاد كشاورزي
   اقتصاد منابع طبيعي،-اقتصاد كشاورزي

 سياست و توسعه -اقتصاد كشاورزي
  كشاورزي

  اقتصاد كشاورزي

   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4

  

   انگليسي  زبان-1
   استعداد تحصيلي-2
  2407  اقتصاد منابع طبيعي -3

  علوم و صنايع چوب و كاغذ،
هاي چند سازه چوب، صنايع  فرآورده

  خمير و كاغذ

 -علوم و صنايع چوب و كاغذ
 -هاي چند سازه چوبفرآورده

   اكولوژي عمومي-4  صنايع خمير و كاغذ
  

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  2408   زراعت عمومي- باغباني عمومي-3

، بيولوژي )شناسي خاك(علوم خاك 
خاك، شيمي و حاصلخيزي خاك، فيزيك 

بندي و  و حفاظت خاك، پيدايش و رده
ارزيابي خاك، بيولوژي و بيوتكنولوژي 

  خاك

  )خاك شناسي(علوم خاك 

  خاكشناسي عمومي -آبياري عمومي -4

  

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  2409  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3

  علوم دامي
فيزيولوژي دام، تغذيه دام، اصالح  نژاد (

، تغذيه )دام و طيور(دام، تغذيه دام 
نشخواركنندگان، تغذيه طيور، ژنتيك و 

  )كيفي واصالح دام كمي، ژنتيك اصالح دام

  علوم دامي

   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4

  

   انگليسي  زبان-1
   استعداد تحصيلي-2
  2410  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3

  آبياري
آبياري و زهكشي، علوم و مهندسي (

  )هاي آبي، منابع آب آبياري، سازه

 آب و -آبياري و زهكشي
 - مهندسي منابع آب-خاك

 علوم و -هاي آبيسازه
  خاكشناسي عمومي -آبياري عمومي -4  مهندسي آبياري

  

   انگليسي  زبان-1
  يلي استعداد تحص-2
  هواشناسي كشاورزي  2411  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3

 - آبياري-مرتع و آبخيزداري
 -زراعت و اصالح نباتات
 -مهندسي توليدات گياهي
   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4  علوم و تكنولوژي بذر

  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 24 صفحه

  : كشاورزي و منابع طبيعيگروه آزمايشيهاي امتحاني  رشته) 9جدول شماره 
هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد

  مالحظات   مواد امتحاني   .شركت كنند رشته تواننددراينآن مي

   زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2

  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3
2412  

   :مجموعه زراعت و اصالح نباتات
هاي هرز،  شناسايي و مبازره با علف

مهندسي توليدات گياهي، علوم و 
اكولوژي گياهان (تكنولوژي بذر، زراعت 

زراعي، فيزيولوژي گياهان زراعي، 
، اصالح نباتات، اصالح )هاي هرز لفع

، اصالح نباتات )ژنتيك بيومتري(نباتات 
، )ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك(

كشاورزي اكولوژيك، بيوتكنولوژي 
-كشاورزي، بيوتكنولوژي كشاورزي

  شناسي زراعي گياهي، بوم

كشاورزي : (ـ زراعت و اصالح نباتات
 - زراعت و اصالح نباتات-عمومي

مهندسي توليدات  -اگرونومي
  ) گياهي

: هاي هرزـ شناسايي ومبارزه با علف
 زراعت و اصالح -كشاورزي عمومي(

 مهندسي -  اگرونومي-نباتات
 - گياه پزشكي-توليدات گياهي

  )باغباني
زراعت و : (ـ بيوتكنولوژي كشاورزي

 مهندسي - اگرونومي-اصالح نباتات
 - حفاظت گياهان-توليدات گياهي

  )اني باغب-گياه پزشكي
   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4

  

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  2413  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3

ترويج (ترويج و آموزش كشاورزي 
، توسعه )كشاورزي، آموزش كشاورزي
توسعه (روستايي، توسعه روستايي 

  )كشاورزي

 -ترويج و آموزش كشاورزي
  -ترويج كشاورزي
   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4  آموزش كشاورزي

  

   زبان انگليسي -1

   استعداد تحصيلي-2

  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3
2414  

  شناسي كشاورزي حشرهـ 
شناسي و  شناسي كشاورزي، كنهحشره (

سيستماتيك حشرات، نماتدهاي انگل حشرات، 
-شناسي و فيزيولوژي حشرات، فيزيولوژي و سم سم

شناسي، اكولوژي كنترل بيولوژيك، بيوسيستماتيك 
  )حشرات

  شناسي گياهي بيماريـ 
-شناسي گياهي، كنترل بيولوژيك و بيماريبيماري(

شناسي، نماتولوژي،  هاي گياهي، قارچ
  )هاي ويروسي و گياهي شناسي و بيماري ويروس

  هان حفاظت گيا-گياه پزشكي

   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4

  

   انگليسي  زبان-1
   استعداد تحصيلي-2
  2415  اقتصاد منابع طبيعي -3

داري و اقتصاد جنگل، علوم  جنگل
 - جنگلداري، علوم جنگل-جنگل
  شناسي و اكولوژي جنگل جنگل

 -مهندسي منابع طبيعي
 - )هاايشكليه گر(جنگلداري 
 - علوم گياهي-مرتع

   اكولوژي عمومي-4  زيست محيط
  

   انگليسي  زبان-1
   استعداد تحصيلي-2
  2416   آمار و احتماالت-3

 -تكثير و پرورش(مجموعه شيالت 
 - فرآوري محصوالت شيالتي-شيالت

  )برداري توليد و بهره

مهندسي منابع طبيعي شيالت 
 -)ربوطههاي مكليه گرايش(

- دامپروري-محيط زيست
  شناسي زيست-دامپزشكي

   اكولوژي عمومي-4  )به جز گرايش گياهي(

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2417   آمار و احتماالت-3

  :داري و آبخيزداري مجموعه مرتع
  داري، علوم مرتع، مرتع

  ،)آبخيزداري  ومهندسي علوم(آبخيزداري 
  زدايي، مديريت مناطق بياباني نبيابا

- بيابان- آبخيزداري–مرتع 
 مديريت مناطق -زدايي
 مديريت هم زيستي -بياباني

   اكولوژي عمومي-4  بيابان و جنگل  
  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
 -اي كشاورزي هسته( اي كشاورزي هسته  2418  هاي كشاورزي طرح و آزمايش-آمار و احتماالت -3

  ) بيو تكنولوژي گياهياصالح نباتات و

 - اصالح نباتات-زراعت
 -بيوتكنولوژي در كشاورزي 
 -علوم و تكنولوژي بذر

   زراعت عمومي-باغباني عمومي -4  ايكشاورزي هسته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 25 صفحه

  : هنرگروه آزمايشيهاي امتحاني  رشته) 10جدول شماره 
هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن رشته  نام رشته امتحاني  كد

  مالحظات   مواد امتحاني   .شركت كنند رشته تواننددراينآن مي
   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  مديريت پروژه و ساخت   2501  *هاي مديريت پروژه  ها و روش  نظريه-3

عمران با گرايش مهندسي و 
 مديريت -مديريت ساخت

  هاي هاي ساخت و سيستم  فناوري-4  پروژه و ساخت
  * ساختماني      

  

   زبان انگليسي -1
   استعداد تحصيلي-2
  معماري  2502  ي مباني نظري معمار-3

  معماري اسالمي
هاي هاي و گرايشرشته

  معماري
   مباني تكنولوژي معماري-4

  

  زبان انگليسي  -1
   استعداد تحصيلي-2
  هاي مطرح در ها و انديشه نظريه -3

  2503  ريزي و طراحي شهري برنامه      

  شهرسازي
   - شهرسازي-طراحي شهري(
برنامه ريزي شهري و , ي شهرسازينظريه

  )اي منطقه
  شهرسازي اسالمي

  معماري و شهرسازي
  يها ها و سنت ها، شيوه  روش-4

  ريزي و طراحي شهري برنامه      

  

  زبان انگليسي  -1
   استعداد تحصيلي-2
  پژوهش هنر   2504  * مكاتب هنري و نقد و تحليل هنر -3

  هاي هنركليه رشته  تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر

  * مباني نظري هنر -4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2505   مباني نظري مرمت-3

  مرمت 
 -و اشياي فرهنگي و تاريخيمرمت آثار (

  )هاي تاريخي  مرمت و احياي بناها و بافت

 - مرمت بنا و آثار-مرمت اشيا
 طراحي - شهرسازي-معماري

   تاريخ هنر-4  شهري و عمران
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 26 صفحه

  : علوم پزشكيگروه آزمايشيهاي امتحاني  هرشت) 11جدول شماره 
هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن رشته  نام رشته امتحاني  كد

  مالحظات   مواد امتحاني   .شركت كنند  رشته  اين در توانند مي
   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  وعه دروس تخصصي  مجم-3  )حياتي(كارشناسي ارشد آمار زيستي   *آمار زيستي   2601
هاي آمار  روش-استنباط آماري(

 تحليل  - تحليل چند متغيره-زيستي
  ) كارآزمايي باليني-بقاء

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  *آموزش بهداشت   2602

 -كارشناسي ارشد آموزش بهداشت 
 - آموزش مامايي-آموزش پرستاري

 دكتري -بهداشت مادر و كودك
   دامپزشكي- داندانپزشكي-پزشكي

   مجموعه دروس تخصصي-3
 اصول -ارتباطات در آموزش بهداشت(

 تكنولوژي -و فلسفه آموزش بهداشت
  پويايي -بهداشت آموزشي در آموزش

  ) آمار حياتي- گروه

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  *شناسي پزشكي انگل  2603

شناسي كارشناسي ارشد انگل
 - علوم آزمايشگاهي-پزشكي

 دكتري -وژي پاتوبيول-ميكروبيولوژي
 - پزشكي-اي علوم آزمايشگاهيحرفه

   دامپزشكي-داروسازي

   مجموعه دروس تخصصي-3
 -شناسي كرم-شناسيتك ياخته(

- ايمني-شناسي پزشكيحشره
-شناسي و قارچ باكتري-شناسي

  ) بيوشيمي-شناسي و هماتولوژي

  

   زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2
  *كي شناسي پزشايمني  2604

 - پاتوبيولوژي-شناسيكارشناسي ارشد ايمني
 - بيوشيمي-هماتولوژي علوم آزمايشگاهي

شناسي  زيست-شناسيانگل -شناسيميكروب
- ويروس-شناسي قارچ-)غير از گرايش گياهي(

 دكتراي عمومي گروه -شناسي باكتري-شناسي
  اي علوم آزمايشگاهي  دكتري حرفه-پزشكي

   مجموعه دروس تخصصي-3
 ژنتيك -  بيوشيمي عمومي-شناسيايمني(

  )مولكولي

  

  سي زبان انگلي-1
   استعداد تحصيلي-2

  *بيوشيمي باليني   2605

 بيوشيمي -كارشناسي ارشد داروسازي
 دكتري - علوم تغذيه- بيوشيمي- باليني

 - داروسازي- دامپزشكي-عمومي پزشكي
  اي علوم آزمايشگاهيدكتراي حرفه

   مجموعه دروس تخصصي-3
 فيزيولوژي -)ساختماني(بيوشيمي عمومي (

  ) متابوليسم و اختالالت آن-عمومي

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  *ژنتيك پزشكي   2606

 -كارشناسي ارشد يا باالتر در رشته ژنتيك
شناسي  زيست-شناسي ايمني-بيوشيمي

 -هاي علوم سلولي ومولكوليگرايش(
 زيست فناوري -)يوشيميژنتيك و ب

دكتراي ) بيوتكنولوژي پزشكي(پزشكي 
عمومي علوم پزشكي و يا متخصصان 

 دكتراي علوم -هاي مختلف پزشكيرشته
  آزمايشگاهي

  مجموعه دروس تخصصي -3
 ژنتيك -ژنتيك پزشكي و باليني(

 - سيتوژنتيك- ژنتيك ايمني-سرطان
 ژنتيك مولكولي و -تيك جمعيت ژن

  ) مهندسي ژنتيك-بيوشيميايي

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  -كارشناسي ارشد فيزيوتراپي  *فيزيوتراپي   2607
  دكتراي عمومي پزشكي

   مجموعه دروس تخصصي-3
 - تمرين درماني-الكتروتراپي(

 - گيري  ارزشيابي و اندازه-اورتزوپروتز
 نور و فيزيولوژي عصب و -وژي كارفيزيول
  ))طبيعي و غير طبيعي( بيومكانيك -عضله

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  *فيزيولوژي   2608

 فيزيولوژي -كارشناسي ارشد فيزيولوژي
شناسي  زيست–) انساني، جانوري و دام(
 -)هاي جانوري و سلولي و مولكوليگرايش(

 - مامايي-)از جمله بيهوشي(پرستاري 
  دكتراي عمومي گروه پزشكي

   مجموعه دروس تخصصي-3
 -  آناتومي- فارماكولوژي-فيزيولوژي (

  )بيوشيمي

  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 ها و مواد امتحاني                                                                                              جدول رشته1390سال ) Ph.D(دفترچه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري 

 27 صفحه

  : علوم پزشكيگروه آزمايشيهاي امتحاني  هرشت) 11جدول شماره 
هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن رشته  نام رشته امتحاني  كد

  مالحظات   مواد امتحاني   .شركت كنند  رشته  اين در توانند مي
   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  *فيزيك پزشكي   2609

هاي فيزيك كارشناسي ارشد رشته
 - بيوفيزيك- فيزيك-پزشكي

 مهندسي -مهندسي پزشكي
اي  مهندسي هسته-پرتوپزشكي

گرايش پرتوپزشكي، تكنولوژي (
 پزشكي -پرتو پزشكي –) اديولوژير

   دكتراي عمومي پزشكي-ايهسته

   مجموعه دروس تخصصي-3
 -  آمار و احتماالت -رياضيات در فيزيك(

بيوالكتريسيته، امواج : فيزيك پزشكي
هاي پرفركانس، صوتي و فراصوتي، جريان

هاي ، دستگاهنور و ديدگاني، اصول فيزيكي
:  فيزيك پرتوها-پزشكي و آزمايشگاهي

 - راديوتراپيMRIفيزيك راديولوژي، 
 فيزيك -اي و دوزيمتريپزشكي هسته

نور، الكتريسيته،  مغناطيس، : عمومي
ترموديناميك، مكانيك، الكترونيك پايه در 

 راديوبيولوژي و -سطح كارشناسي فيزيك
  )حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  *شناسي پزشكي ويروس  2610

 -شناسيكارشناسي ارشد ويروس
 علوم -شناسي باكتري- پاتوبيولوژي
 -شناسي ايمني- دامپزشكي-آزمايشگاهي

- ميكروب-بيولوژي سلولي و مولكولي
 -اي گروه پزشكي دكتراي حرفه-شناسي

  اي علوم آزمايشگاهيدكتراي حرفه

   مجموعه دروس تخصصي-3
 -  ايمني شناسي-شناسيويروس(

 بيولوژي سلولي و -بيوشيمي عمومي 
 آمار حياتي و -ژنتيك مولكولي

  )اپيدميولوژي

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  *بهداشت باروري   2611

 -كارشناسي ارشد رشته مامايي
 كارشناسي -دكتراي عمومي پزشكي

ارشد مديريت خدمات بهداشتي و 
اشت درماني با مدرك كارشناسي بهد

 كارشناسي ارشد آموزش -عمومي
  بهداشت با مدرك كارشناسي مامايي

   مجموعه دروس تخصصي-3
 - بارداري و زايمان-بهداشت باروري(

  )هاي شايعهاي زنان و سرطانبيماري

  

   زبان انگليسي-1

  *زيست فناوري پزشكي   2612   استعداد تحصيلي-2

 -شناسيكارشناسي ارشد باكتري
آزمايشگاهي  شناسي خون-يبيوشيم

 -شناسي ايمني-و بانك خون
 زيست - ژنتيك-شناسي ويروس

بيوتكنولوژي (فناوري پزشكي 
 - بيوتكنولوژي كشاورزي-)پزشكي

 مهندسي امور -بيوتكنولوژي ميكروبي
شناسي   زيست-)گرايش ژنتيك(دامي 

 -شناسي  انگل-)هاكليه گرايش(
 -شناسي قارچ-شناسي ميكروب
هاي پزشكي،  مومي رشتهدكتراي ع

دامپزشكي، داروسازي و دكتراي 
  اي علوم آزمايشگاهيحرفه

   مجموعه دروس تخصصي-3
 ميكروب - ايمني شناسي-بيوشيمي(

شناسي سلولي و  زيست-شناسي
  ) ژنتيك- مولكولي

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2

  *اي بهداشت حرفه  2613
اي حرفهكارشناسي ارشد بهداشت 

 ارگونومي و -)بهداشت صنعتي(
  شناسي سم

   مجموعه دروس تخصصي-3
 -آور محيط كارعوامل فيزيكي زيان(

آور محيط كار و عوامل شيميايي زيان
 - شناسي صنعتي سم-تهويه صنعتي

 ارگونومي - هاي شغليبيماري
 ايمني -)مهندسي فاكتورهاي انساني(

  )و حوادث ناشي از كار
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  :دامپزشكيآزمايشي گروه هاي امتحاني  رشته )12جدول شماره 
  هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن رشته  نام رشته امتحاني  كد

  مالحظات   مواد امتحاني   .توانند در اين رشته شركت كنندمي

  ليسي  زبان انگ-1

   استعداد تحصيلي-2

  و آسيب شناسي  فيزيولوژي-3

2701  

     آناتومي :   علوم پايه
  شناسي بافت

  وژيفيزيول
  فارماكولوژي

  شناسي سم
  بيوشيمي

دامپزشكي، پزشكي و (دكتراي عمومي : (ـ سم شناسي
 -شيمي: هاي كارشناسي ارشد رشته-)داروسازي

 بهداشت - بيوتكنولوژي پزشكي- سم شناسي-بيوشيمي
 - ويروس شناسي- ميكروب شناسي-مواد غذايي

  )  علوم آزمايشگاهي پزشكي-شناسي قارچ
دامپزشكي، : (راي عمومي گروه پزشكيدكت: (ـ فيزيولوژي

فيزيولوژي : هاي كارشناسي ارشد رشته-)پزشكي و داروساز
شناسي كليه   زيست- بيوشيمي-دامپزشكي و پزشكي

  ) دامي  علوم- علوم تشريحي-ها غيراز گرايش گياهيگرايش
دامپزشكي و : (دكتراي عمومي گروه پزشكي: (ـ آناتومي
 -علوم تشريحي: هاي كارشناسي ارشد رشته-)پزشكي

 زيست شناسي - فيزيولوژي- بافت شناسي-جنين شناسي
  ) بيوشيمي-ها غير از گرايش گياهيكليه گرايش
 -دكتراي عمومي دامپزشكي و پزشكي: (ـ بافت شناسي

 -شناسي  جنين-علوم تشريحي: هايكارشناسي ارشد رشته
 زيست - ژنتيك- بيوتكنولوژي پزشكي-بافت شناسي
  ) بيوپليمر-غير از گرايش گياهي ها گرايششناسي كليه

پزشكي، (دكتراي عمومي پزشكي : (ـ فارماكولوژي
: هاي كارشناسي ارشد رشته-)دامپزشكي، داروساز

گرايش  غير از هاشناسي كليه گرايشفارماكولوژي، زيست
گياهي، سم شناسي، بيوشيمي، بيوتكنولوژي، فيزيولوژي 

  )دامپزشكي و پزشكي

   آناتومي-4

  

   زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2

   شناسيفيزيولوژي و آسيب -3
2702  

  اپيدميولوژي:    بهداشت
  بهداشت مواد غذايي

  بهداشت خوراك دام و طيور

 -دكتراي عمومي دامپزشكي: ( بهداشت موادغذاييـ 
: هاي كارشناسي ارشد     رشته-دكتراي عمومي داروسازي

غير از گرايش (شناسي  زيست- غذايي صنايع-تغذيه
  )  بهداشت مواد غذايي-شناسي باكتري- بيوشيمي-)گياهي
دكتراي عمومي   (:بهداشت خوراك دام و طيورـ 

 تغذيه دام -تغذيه: هاي كارشناسي ارشد رشته-دامپزشكي
  ) بهداشت مواد غذايي- شيالت-و طيور

: دكتراي عمومي گروه پزشكي (:اپيدميولوژيـ  
 -)مپزشكي، پزشكي، داروسازي و دندانپزشكيدا(

بهداشت عمومي و بهداشت : هايكارشناسي ارشد رشته
 انگل - قارچ شناسي- باكتري شناسي- تغذيه-محيط
 زيست شناسي - ايمني شناسي- ويروس شناسي-شناسي

  )غير از گرايش گياهي
   آناتومي-4

  

   زبان انگليسي-1

   استعداد تحصيلي-2

  فيزيولوژي و آسيب شناسي -3
2703  

  پاتولوژي :  پاتوبيولوژي
  شناسي انگل
  شناسي ويروس
  شناسي باكتري
  شناسي قارچ
  شناسي ايمني

  بيوتكنولوژي

انگل شناسي، باكتري شناسي، قارچ شناسي، ـ 
 -دكتراي عمومي دامپزشكي و پزشكي(: ايمني شناسي

 -سي قارچ شنا-باكتري شناسي: هايكارشناسي ارشد رشته
 علوم - ايمني شناسي- ويروس شناسي-انگل شناسي

 زيست شناسي غير از گرايش -آزمايشگاهي پزشكي
   ) بهداشت مواد غذايي-گياهي

دكتراي عمومي (): زيست فناوري(بيوتكنولوژي ـ 
- كارشناسي ارشد رشته- پزشكي و داروسازي،دامپزشكي

 - ايمني شناسي- قارچ شناسي-باكتري شناسي: هاي
 - بيوشيمي- ژنتيك- زيست شناسي-شناسيويروس 

ها غير از  زيست شناسي كليه گرايش-بيوتكنولوژي پزشكي
 علوم آزمايشگاهي - بهداشت مواد غذايي -گرايش گياهي

    )پزشكي
   آناتومي-4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  2704  فيزيولوژي و آسيب شناسي -3

     جراحي:    علوم درمانگاهي
  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري
  هاي كوچك هاي داخلي دام بيماري

  راديولوژي
  مامايي و بيماري هاي توليد مثل دام

  كلينيكال پاتولوژي

  دكتراي عمومي دامپزشكي

   آناتومي-4

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  يانبهداشت آبز  2705   فيزيولوژي و آسيب شناسي-3

  دكتراي عمومي دامپزشكي
 -شيالت: هايكارشناسي ارشد در رشته

  )غير از گرايش گياهي(شناسي زيست
   آناتومي-4

  

   زبان انگليسي-1
  استعداد تحصيلي -2
  دكتراي عمومي دامپزشكي  هاي طيور بهداشت و بيماري  2706   فيزيولوژي و آسيب شناسي-3

   آناتومي-4
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  :گروه آزمايشي زبانهاي امتحاني  رشته) 13جدول شماره 
  هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن رشته  نام رشته امتحاني  كد

 مالحظات   مواد امتحاني   .توانند در اين رشته شركت كنندمي
   انگليسي زبان-1
   استعداد تحصيلي-2
   و نثر نظم-3

  ارسيزبان و ادبيات ف  2801

 زبان و ادبيات -زبان و ادبيات فارسي
 -فارسي گرايش ادبيات كودك و نوجوان
زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات 

 زبان و ادبيات -) عربي-فارسي(تطبيقي 
 آموزش -فارسي گرايش ادبيات مقاومت

  فنون ادبي -4  زبان فارسي به غير از فارسي زبانان

  

   زبان عربي عمومي-1
   استعداد تحصيلي-2
  زبان و ادبيات عرب  2802  علوم بالغيو   صرف و نحو كاربردي-3

 زبان و ادبيات -مترجمي زبان عربي
 زبان و -)گرايش ادبيات عربي(عربي

ادبيات فارسي با گرايش ادبيات تطبيقي 
فهم و درك و نقد متون ادبي از دوره  -4  ) عربي-فارسي(

  ي معاصرپيش از اسالم تا دوره

  

   زبان فرانسه عمومي -1
   استعداد تحصيلي-2
  2803  20قرن  ادبيات -3

  مجموعه زبان فرانسه
آموزش زبان فرانسه، ادبيات (

  )فرانسه

 -زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبي
 مترجمي زبان -آموزش زبان فرانسه
  گرامر -4  فرانسه

  

   انگليسي  زبان-1
   استعداد تحصيلي-2
 آموزش زبان -زبان و ادبيات انگليسي  آموزش زبان انگليسي  2804   روش تدريس -3

  انگليسي
  شناسي زبان-4

  

   روسي عمومين زبا-1
   استعداد تحصيلي-2
  مجموعه زبان روسي  2805   ادبيات روسيه-3

   آموزش زبان روسي-زبان و ادبيات روسي  آموزش زبان روسي: گرايش
   دستور زبان روسي و نگارش-4

  

   زبان آلماني عمومي-1
  2806   استعداد تحصيلي-2

  مجموعه زبان آلماني
آموزش زبان آلماني، مترجمي (

  )زبان آلماني

 مترجمي زبان -آموزش زبان آلماني
 زبان - زبان و ادبيات آلماني-آلماني

  مجموعه دروس تخصصي -3  شناسي همگاني
  )شناسي  ترجمه- ادبيات-شناسي زبان (    

  

   زبان انگليسي-1
   استعداد تحصيلي-2
  زبان و ادبيات انگليسي  زبان و ادبيات انگليسي  2807   روش تدريس -3

  شناسي زبان-4

  

   زبان انگليسي-1
    استعداد تحصيلي-2
  ترجمه  2808   روش تدريس -3

زبان  آموزش -مترجمي زبان انگليسي
 زبان و ادبيات انگليسي -انگليسي

نامه آنان در حوزه مشروط بر اينكه پايان(
  شناسي زبان-4  .)ترجمه باشد

  

  زبان انگليسي  -1
   استعداد تحصيلي-2
  شناسي مجموعه زبان  2809   روش تحقيق-3

  )شناسي همگاني زبان(

 - زبان شناسي رايانشي-زبان شناسي
 آموزش زبان -انگليسيآموزش زبان 

 زبان و -فارسي به غير از فارسي زبانان
  شناسي زبان-4   مترجمي زبان انگليسي-ادبيات انگليسي
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  :ت بدنيبيگروه آزمايشي ترهاي امتحاني  رشته) 14جدول شماره 

  هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن رشته  شته امتحانينام ر  كد
 مالحظات   مواد امتحاني   .توانند در اين رشته شركت كنندمي

  زبان انگليسي -1

   استعداد تحصيلي-2

   درگيرياندازه و  سنجش آمار، -3
  بدني تربيت      

2901  

  تربيت بدني و علوم ورزشي
شناسي  مديريت ورزشي، آسيب(

ورزشي و حركات اصالحي، فيزيولوژي 
ورزشي، رفتار حركتي، بيومكانيك 

ريزي و  مديريت  ورزشي، برنامه
ي، رشد و تكامل رفتارحركتي، ورزش

  )رشد و تكامل و يادگيري حركتي

 :شناسي و حركات اصالحيـ آسيب
 -اصالحي  آسيب شناسي و حركات(

)بدني  تربيت-بيومكانيك ورزشي  
ت بدني يترب: (ـ فيزيولوژي ورزشي

) فيزيولوژي ورزشي-عمومي  
بيومكانيك : (ـ بيومكانيك ورزشي

 آسيب شناسي و حركات -ورزشي
) فيزيولوژي ورزشي-الحياص  

 تربيت -رفتار حركتي: (ـ رفتار حركتي
  )بدني عمومي

 -فيزيولوژي ورزشي: (ـ مديريت ورزشي
  )تربيت بدني عمومي

    فيزيولوژي ورزشي-4
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ش* ن  ناو م ا  ون  ده  ج  ه،  ی  ش ر شانا نده ًوما  وب  د ه  ن ر یاو ی  اور وزش عا شان. ترش آ ه  نده بل وع پایانی د و ی  ه  ن د ندی  ال ا  ا آ ی ع ر  د ی دوره د   .با
  :هاي گروه آزمايشي علوم انساني  كدرشته محل-15جدول شماره 

  ـ مجموعه علوم جغرافيايي2101 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  1001  دانشگاه اصفهان   روستاييريزي برنامه  3  -  
  روزانه  1002  دانشگاه اصفهان   شهريريزي برنامه  7  -  
  روزانه  1003  دانشگاه اصفهان  ژئومورفولوژي  4  -  
  روزانه  1004  دانشگاه اصفهان  اقليم شناسي/طبيعي  3  -  

عنوان جغرافيـاي طبيعـي گـرايش اقلـيم شناسـي و          
  روزانه  1005  دانشگاه تبريز   محيطيريزي برنامه اقليم شناسي و  -  4  .باشد مي  محيطيريزي برنامه

  روزانه  1006  دانشگاه تبريز   شهريريزي برنامه  -  4  
عنــوان جغرافيــاي طبيعــي گــرايش ژئومورفولــوژي 

  روزانه  1007  دانشگاه تبريز  ژئومورفولوژي  -  3  .باشد مي
  روزانه  1008  بريزدانشگاه ت  ژئومورفولوژي  -  1  يدروژئومورفولوژيه

ــته جغراف  ــوان رشـ ــعنـ ــي طبيايـ ــرا-يعـ  شيگـ
  روزانه  1009  دانشگاه تربيت مدرس  طبيعي  3  -  .باشد ي ميژئومورفولوژ

  روزانه  1010  گاه تربيت معلم تهراندانش   شهريريزي برنامه  5  -  
  روزانه  1011  دانشگاه تهران   روستاييريزي برنامه  3  -  
  روزانه  1012  دانشگاه تهران   شهريريزي برنامه  2  -  
  روزانه  1013  دانشگاه تهران  جغرافياي سياسي  2  -  
  روزانه  1014  دانشگاه تهران  ژئومورفولوژي  2  -  
  روزانه  1015  دانشگاه تهران  اقليم شناسي/طبيعي  2  -  
  روزانه  1016  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  ريزي محيطي اقليم شناسي و برنامه  5  -  
  روزانه  1017  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان   شهريريزي برنامه  3  -  
  روزانه  1018  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران   روستاييريزي برنامه  3  -  
  روزانه  1019  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران   شهريريزي برنامه  5  -  
  روزانه  1020  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  ژئومورفولوژي  3  -  
  روزانه  1021  نشگاه شهيد بهشتي ـ تهراندا  اقليم شناسي/طبيعي  3  -  

  شبانه  1022  دانشگاه تهران  ريزي روستايي برنامه  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1023  اه تهراندانشگ  ريزي شهري برنامه  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1024  دانشگاه تهران  جغرافياي سياسي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1025  دانشگاه تهران  ژئومورفولوژي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1026  دانشگاه تهران  اقليم شناسي/طبيعي  1  -  هيبا اخذ شهر

  پيام نور  1027  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران   روستاييريزي برنامه  8  -  
  پيام نور  1028  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران   شهريريزي برنامه  8  -  

  ـ مجموعه علوم اقتصادي2102 
  روزانه  1029  دانشگاه اصفهان  علوم اقتصادي  8  -  

  روزانه  1030  )س(دانشگاه الزهرا  علوم اقتصادي  5  -  فقط زن
  روزانه  1031  دانشگاه تبريز  علوم اقتصادي  5  -  

  روزانه  1032  دانشگاه تربيت مدرس  اقتصاد سالمت  4  -  .باشد ي اقتصاد سالمت م-عنوان رشته اقتصاد
  روزانه  1033  دانشگاه تربيت مدرس  نظري اقتصاد  4  -  
  روزانه  1034  دانشگاه تهران  علوم اقتصادي  3  -  
  روزانه  1035  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  نظري اقتصاد  3  -  
  روزانه  1036  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  تصاديعلوم اق  7  -  
  روزانه  1037  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  علوم اقتصادي  3  -  
  روزانه  1038  دانشگاه شيراز  علوم اقتصادي  5  -  
  روزانه  1039  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  علوم اقتصادي  5  -  
  روزانه  1040  ه فردوسي ـ مشهددانشگا  علوم اقتصادي  6  -  
  روزانه  1041  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  بخش عمومي اقتصاد  2  -  
  روزانه  1042  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  پولي اقتصاد  2  -  

  شبانه  1043  دانشگاه تهران  قتصاديعلوم ا  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1044  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  علوم اقتصادي  2  -  با اخذ شهريه

  پيام نور  1045  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  علوم اقتصادي  8  -  
  غيرانتفاعي  1046  )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   علوم اقتصادي  7  -  

  ـ مجموعه تاريخ2103 
  روزانه  1047  دانشگاه اصفهان  تاريخ  3  -  گرايش تاريخ محلي

  روزانه  1048  دانشگاه اصفهان  تاريخ اسالم  3  -  
  روزانه  1049  دانشگاه اصفهان  تاريخ ايران اسالمي  4  -  

  روزانه  1050  )س(دانشگاه الزهرا  تاريخ ايران اسالمي  6  -  فقط زن
  روزانه  1051  دانشگاه تبريز  تاريخ  5  -  
  روزانه  1052  دانشگاه تربيت معلم تهران  تاريخ ايران بعد از اسالم  -  5  
  روزانه  1053  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  تاريخ  3  -  
  روزانه  1054  دانشگاه شيراز  تاريخ ايران بعد از اسالم  6  -  
  پيام نور  1055  )واحد قشم(دانشگاه پيام نور ـ مركز بندرعباس   تاريخ ايران اسالمي  8  -  
  پيام نور  1056  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  تاريخ ايران اسالمي  8  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 32صفحه 

  ـ مجموعه علوم اجتماعي2104 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  1057  دانشگاه اصفهان  جامعه شناسي  3  -  
  روزانه  1058  دانشگاه تبريز  توسعه جامعه شناسي اقتصادي و  3  -  
  روزانه  1059  دانشگاه تهران  توسعه جامعه شناسي اقتصادي و  3  -  
  روزانه  1060  دانشگاه تهران  جامعه شناسي توسعه روستائي  3  -  
  روزانه  1061  دانشگاه تهران  شناسي مسائل اجتماعي ايران جامعه  3  -  
  روزانه  1062  دانشگاه تهران  جامعه شناسي نظري فرهنگي  3  -  
  روزانه  1063  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  علوم اجتماعي  3  -  

  روزانه  1064  دانشگاه شيراز  شناسي مسائل اجتماعي ايران جامعه  4  -  گرايش تغييرات اجتماعي
  روزانه  1065  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  جامعه شناسي  5  -  ي فرهنگي جامعه شناسشيبا گرا

  روزانه  1066  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  رفاه اجتماعي  5  -  
  روزانه  1067  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  اعيمددكاري اجتم  5  -  
  روزانه  1068  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  شناسي مسائل اجتماعي ايران جامعه  5  -  

  شبانه  1069  دانشگاه تهران  جامعه شناسي اقتصادي وتوسعه  1 -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1070  دانشگاه تهران  جامعه شناسي توسعه روستائي  1 -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1071  دانشگاه تهران  شناسي مسائل اجتماعي ايران جامعه  1 -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1072  دانشگاه تهران  جامعه شناسي نظري فرهنگي  1 -  هيبا اخذ شهر

  پيام نور  1073  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  يجامعه شناس  8  -  
  ستانيهاي با فرهنگ و زبانـ 2105 

  روزانه  1074  دانشگاه تهران  هاي باستاني فرهنگ و زبان  3  -  
  شبانه  1075  دانشگاه تهران  هاي باستاني فرهنگ و زبان  1  -  هيبا اخذ شهر

  ـ مجموعه الهيات ومعارف اسالمي2106 
  روزانه  1076  دانشگاه اصفهان  علوم قرآن و حديث  4  -  
  روزانه  1077  دانشگاه تربيت مدرس  علوم قرآن و حديث  3  -  
  روزانه  1078  دانشگاه تهران  اديان و عرفان  3  -  
  روزانه  1079  دانشگاه تهران  تاريخ و تمدن ملل اسالمي  3  -  
  انهروز  1080  دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث  3  -  

محــل  باشــد مــيعنـوان رشــته علــوم قرآنــي  
  روزانه  1081  دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث  2  -  تحصيل پرديس قم

  نهروزا  1082  دانشگاه تهران  فقه شافعي  2  -  
  روزانه  1083  نشگاه تهراندا  فقه و مباني حقوق اسالمي  3  -  

محـل   .باشـد   مـي عنوان رشـته كـالم اماميـه        
  روزانه  1084  دانشگاه تهران  /ها گرايشكليه /كالم  2  -  تحصيل پرديس قم

 تـاريخ  -عنوان رشته مدرسي معارف اسـالمي    
محل تحصيل دانـشكده  . باشد  ميملل اسالمي   

  معارف اسالمي تهران الهيات و
ــارف   3  - ــي مع ــالمي مدرس ــه /اس كلي

  روزانه  1085  دانشگاه تهران  /ها گرايش

  قرآن و  -عنوان رشته مدرسي معارف اسالمي    
ــي  2  -  قم تحصيل پرديس محل. باشد ميمنابع انساني  ــالمي مدرس ــارف اس ــه / مع كلي

  روزانه  1086  دانشگاه تهران  /ها گرايش
 مبـاني   -ي معارف اسـالمي   رشته مدرس  عنوان

ــالمي   2  -  قم پرديس  تحصيل محل .باشد مينظري اسالم  ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي
  روزانه  1087  دانشگاه تهران  /ها گرايش

ــالمي   2  -   اسالمي نظري مبانشيگرا ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي
  روزانه  1088  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  /ها گرايش

  روزانه  1089  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  علوم قرآن و حديث  8  -  
  روزانه  1090  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  فقه و مباني حقوق اسالمي  12  -  

ــالمي   5  -  گرايش آشنايي با منابع انساني ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي
  روزانه  1091  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  /ها گرايش

  روزانه  1092  دانشگاه قم  علوم قرآن و حديث  5  -  
  روزانه  1093  دانشگاه قم   حديثعلوم قرآن و  5  -  . استيقي تطبري رشته تفسش،ي گرانيا

  روزانه  1094  دانشگاه قم  فقه و مباني حقوق اسالمي  5  -  
  روزانه  1095  دانشگاه قم  /ها گرايشكليه /كالم  5  -  
  روزانه  1096  دانشگاه مذاهب اسالمي  فقه و مباني حقوق اسالمي  7  -  

  شبانه  1097  هراندانشگاه ت  اديان و عرفان  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1098  دانشگاه تهران  تاريخ و تمدن ملل اسالمي  2  -  با اخذ شهريه
  تحـصيل پـرديس قـم      محـل   هيبا اخذ شـهر   

  شبانه  1099  دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث  1  -  .باشد  رشته علوم قرآني ميعنوان
  شبانه  1100  دانشگاه تهران  علوم قرآن و حديث  2  -  با اخذ شهريه 

  شبانه  1101  دانشگاه تهران  فقه شافعي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1102  دانشگاه تهران  فقه و مباني حقوق اسالمي  2  -  با اخذ شهريه
 تحـصيل پـرديس قـم       محـل   هيبا اخذ شـهر   

  شبانه  1103  دانشگاه تهران  /ها كليه گرايش/كالم  1  -  .باشد عنوان رشته كالم اماميه مي
عنوان رشته مدرسـي معـارف       .با اخذ شهريه  

محـل   .باشـد   مي  اسالمي  ملل  تاريخ - اسالمي
  اسالمي تهران ومعارف الهيات دانشكده  تحصيل

ــالمي   1  - ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي
  شبانه  1104  دانشگاه تهران  /ها گرايش

عنوان رشته مدرسـي معـارف      . با اخذ شهريه  
باشـدمحل    نـساني مـي    قرآن ومنابع ا   -اسالمي

  تحصيل پرديس قم
ــالمي   1  - ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي

  شبانه  1105  دانشگاه تهران  /ها گرايش

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 33صفحه 

  معارف اسالمي ـ مجموعه الهيات و2106 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

عنوان رشته مدرسـي معـارف       .با اخذ شهريه  
محـل  . باشـد    مباني نظري اسالم مـي     -اسالمي

  تحصيل پرديس قم
ــالمي   1  - ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي

  شبانه  1106  دانشگاه تهران  /ها گرايش

  شبانه  1107  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  علوم قرآن و حديث  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1108  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  فقه و مباني حقوق اسالمي  4  -  با اخذ شهريه

 گـرايش آشـنايي بـا منـابع         .با اخـذ شـهريه    
ــالمي   2  -  اسالمي ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي

  شبانه  1109  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  /ها گرايش
  پيام نور  1110  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  /ها گرايشكليه /المك  8  -  ني فلسفه دشيگرا
ــالمي   6  -  ي اخالق و عرفان اسالمشيگرا ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي

  پيام نور  1111  يام نور ـ مركز قمدانشگاه پ  /ها گرايش

ــالمي   6  -  ي انقالب اسالمشيگرا ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي
  پيام نور  1112  دانشگاه پيام نور ـ مركز قم  /ها گرايش

ــالمي   6  -  ي و تمدن اسالمخي تارشيگرا ــارف اس ــي مع ــ/مدرس ه كلي
  پيام نور  1113  دانشگاه پيام نور ـ مركز قم  /ها گرايش

ــالمي   6  -  ي اسالم قرآن و متونشيگرا ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي
  پيام نور  1114  دانشگاه پيام نور ـ مركز قم  /ها گرايش

ــالمي   6  -   اسالمي نظري مبانشيگرا ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي
  ورپيام ن  1115  دانشگاه پيام نور ـ مركز قم  /ها گرايش

  غيرانتفاعي  1116  البالغه نهجپژوهشكده   علوم قرآن و حديث  5  -  
  غيرانتفاعي  1117  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  علوم قرآن و حديث  10  -   در شعبه تهران ليمحل تحص
  غيرانتفاعي  1118  )غيرانتفاعي(الدين  دانشكده اصول  علوم قرآن و حديث  10  -   در شعبه قم ليمحل تحص
 در طي قـم ـ شـرا   لي ـ محل تحص هيكالم امام

  غيرانتفاعي  1119  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   /ها گرايشكليه /كالم  8  -  انتهاي دفترچه
 لي ـ محل تحص ي قرآن و متون اسالمشي گرا

ــالمي   8  -  انتهاي دفترچه در طيقم ـ شرا ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي
  غيرانتفاعي  1120  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   /ها گرايش

 قـم ـ   لي ـ محل تحـص  ي اخالق اسالمشيگرا
ــالمي   8  -   انتهاي دفترچه در طيشرا ــارف اس ــي مع ــه /مدرس كلي

  غيرانتفاعي  1121  )غيرانتفاعي(دانشكده علوم حديث   /ها گرايش
  غيرانتفاعي  1122  )غيرانتفاعي(ان و مذاهب ـ قم دانشگاه ادي  عرفان اسالمي تصوف و  9  -  
  غيرانتفاعي  1123  )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم   شيعه شناسي  9  -  
  غيرانتفاعي  1124  )غيرانتفاعي(گاه اديان و مذاهب ـ قم دانش  مذاهب كالمي  9  -  
ـ  رشـته از م    ني در ا  رشيپذ  ي طـالب دارا   اني
ـ  پا ي و شـفاه   ي كتب يقبول  حـوزه انجـام      ده هي
  .رديگ يم

انقـالب   -مدرسي معـارف اسـالمي      5  -
  غيرانتفاعي  1125  )غيرانتفاعي( قم ـ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  اسالمي

  ـ مجموعه فلسفه2107 
ــد   ــشگاه اصــفهان ب ــسفه در دان ون رشــته فل

  روزانه  1126  دانشگاه اصفهان  فلسفه غرب  8  -   يعني فقط رشته فلسفهباشد ميگرايش 
  روزانه  1127  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  محض  4  -  عنوان رشته فلسفه است

ــدون ذكــر گــرايش   ــسفه ب ــوان رشــته فل عن
  روزانه  1128  اه تبريزدانشگ  فلسفه غرب  4  -  باشد مي
  روزانه  1129  دانشگاه تربيت مدرس  فلسفه و كالم اسالمي  4  -  
  روزانه  1130  دانشگاه تربيت مدرس  منطق  4  -  
  روزانه  1131  دانشگاه تهران  لسفه و كالم اسالميف  3  -  
  روزانه  1132  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  اسالمي  2  -  
  روزانه  1133  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  معاصرغرب و فلسفه جديد  4  -  
  روزانه  1134  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  قرون وسطي فلسفه قديم و  2  -  
  روزانه  1135  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  فلسفه تطبيقي  5  -  
  روزانه  1136  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  فلسفه هنر  5  -  
  روزانه  1137  شگاه قمدان  فلسفه تطبيقي  5  -  
  روزانه  1138  دانشگاه قم  فلسفه و كالم اسالمي  5  -  

  شبانه  1139  دانشگاه تهران  فلسفه و كالم اسالمي  2  -  با اخذ شهريه
  غيرانتفاعي  1140  )غيرانتفاعي(دانشگاه اديان و مذاهب ـ قم   دين پژوهي  9  -  
ـ  رشـته از م    ني در ا  رشيپذ  ي طـالب دارا   اني
ـ  پا ي ده و شفاه   هي پا ي كتب يقبول  نـه حـوزه     هي

در ضمن دانشگاه مجاز اسـت      . رديگ يانجام م 
 انيـــ خـــود را از مرشي درصـــد از پـــذ20

را ) فـوق  (ي حوزو ي كاف طي كه شرا  يداوطلبان
  .ديندارند انتخاب نما

  انتفاعيغير  1141  )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  فلسفه و كالم اسالمي  -  5

  ـ مجموعه علوم تربيتي2108 
  روزانه  1142  دانشگاه اروميه  يزشآمومديريت   2  -  
  روزانه  1143  دانشگاه اصفهان   درسيريزي برنامه  4  -  
  روزانه  1144  دانشگاه تبريز  روانشناسي تربيتي  5  -  

  روزانه  1145  دانشگاه تربيت مدرس   درسيريزي برنامه  4  -  .باشد مي ي درسريزي برنامهعنوان رشته 
  روزانه  1146  دانشگاه تربيت معلم تهران   درسيريزي برنامه  5  -  
  روزانه  1147  دانشگاه تربيت معلم تهران  روانشناسي تربيتي  3  -  
  روزانه  1148  بيت معلم تهراندانشگاه تر  فلسفه تعليم وتربيت  4  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 34صفحه 

  ـ مجموعه علوم تربيتي2108 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  1149  انشگاه تربيت معلم تهراند  يآموزشمديريت   5  -  
  روزانه  1150  دانشگاه تهران  روانشناسي تربيتي  2  -  
ــشناسي و  3  -   ــوزش روان ــان آم  كودك

  روزانه  1151  دانشگاه تهران  استثنايي
  روزانه  1152  دانشگاه تهران   عاليآموزشمديريت   4  -  
  روزانه  1153  دانشگاه تهران  يآموزشمديريت   3  -  

  روزانه  1154  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  پرورش  وآموزشفلسفه  تاريخ و  3  -  ي اسالمتي فلسفه و تربشيگرا
  روزانه  1155  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران   عاليآموزش توسعه ريزي برنامه  3  -  
  روزانه  1156  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران   درسيريزي برنامه  4  -  

  روزانه  1157  ندانشگاه شهيد بهشتي ـ تهرا   درسيريزي برنامه  3  -  ي عالآموزش در ي درسريزي برنامه
  روزانه  1158  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  روانشناسي تربيتي  5  -  
  روزانه  1159  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران   عاليآموزشمديريت   3  -  
  روزانه  1160  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  يآموزشمديريت   4  -  
  روزانه  1161  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  پرورش  وآموزشفلسفه  تاريخ و  4  -  
  روزانه  1162  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  روانشناسي تربيتي  6  -  
  روزانه  1163  دانشگاه شيراز  روانشناسي تربيتي  3  -  
  روزانه  1164  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران   درسيريزي برنامه  5  -  
  روزانه  1165  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  يآموزشتكنولوژي   5  -  
  روزانه  1166  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  روانشناسي تربيتي  5  -  
ــشناسي و  5  -   ــوزش روان ــان آم  كودك

  روزانه  1167  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  استثنايي
  روزانه  1168  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران   عاليآموزشمديريت   5  -  ي عالآموزش تيري مدشيبا گرا

  روزانه  1169  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  يآموزشمديريت   5  -  
  روزانه  1170  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تربيت فه تعليم وفلس  5  -  

  شبانه  1171  دانشگاه تهران  روانشناسي تربيتي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1172  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تربيت فلسفه تعليم و  2  -  با اخذ شهريه
 از راه دور    آمـوزش  ريـزي   برنامهعنوان رشته   

  پيام نور  1173  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  يآموزشريزي  برنامه  8  -  .باشد مي

  ـ علوم كتابداري2109 
-عنوان رشته علوم كتابداري واطـالع رسـاني       

  روزانه  1174  دانشگاه تهران  اطالع رساني كتابداري و  2  -  .باشد مي آرشيو
  روزانه  1175  دانشگاه تهران  مديريت اطالعات  2  -  
  روزانه  1176  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  اطالع رساني كتابداري و  4  -  

-عنوان رشته علوم كتابداري واطـالع رسـاني       
  شبانه  1177  دانشگاه تهران  اطالع رساني كتابداري و  1  -  .با اخذ شهريه .باشد مي آرشيو

  شبانه  1178  دانشگاه تهران  مديريت اطالعات  1  -  هيبا اخذ شهر
  جموعه حقوقـ م2110 

  روزانه  1179   مدرسدانشگاه تربيت  خصوصي  3  -  
  روزانه  1180  دانشگاه تربيت مدرس  جرم شناسي كيفري و  3  -  
  روزانه  1181  دانشگاه تربيت معلم تهران  حقوق خصوصي فقه و  -  5  
  روزانه  1182  دانشگاه تهران   عموميالملل بين  4  -  

  روزانه  1183  دانشگاه تهران  جرم شناسي و جزا  3  -  قممحل تحصيل پرديس 
محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسـي        

  روزانه  1184  دانشگاه تهران  جرم شناسي و جزا  3  -  تهران
  روزانه  1185  دانشگاه تهران  خصوصي  3  -  حل تحصيل پرديس قمم

محل تحصيل دانشكده حقوق و علوم سياسـي          روزانه  1186  دانشگاه تهران  خصوصي  3  -
  روزانه  1187  دانشگاه تهران  عمومي  5  -  تهران

  روزانه  1188   ـ تهراندانشگاه شهيد بهشتي   عموميالملل بين  3  -  
  روزانه  1189  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  خصوصي  7  -  
  روزانه  1190  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  عمومي  3  -  
  روزانه  1191  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  جرم شناسي كيفري و  3  -  
  روزانه  1192  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران   عموميالملل بين  5  -  
  روزانه  1193  دانشگاه قم  شناسيجرم  و جزا  6  -  
  انهروز  1194  دانشگاه قم  خصوصي  6  -  
  روزانه  1195  بابلسردانشگاه مازندران ـ   خصوصي  4  -  

  شبانه  1196  دانشگاه تهران  الملل عمومي بين  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1197  هراندانشگاه ت  جرم شناسي و جزا  1  -   تحصيل پرديس قممحل هيبا اخذ شهر
 تحصيل دانشكده حقوق و     محل هيبا اخذ شهر  

  شبانه  1198  دانشگاه تهران  جرم شناسي و جزا  1  -  علوم سياسي تهران
  شبانه  1199  دانشگاه تهران  خصوصي  1  -   تحصيل پرديس قممحل هيبا اخذ شهر
 تحصيل دانشكده حقوق و     محل هيبا اخذ شهر  

  شبانه  1200  دانشگاه تهران  خصوصي  1  -  علوم سياسي تهران
 محل تحصيل دانشكده حقوق     . با اخذ شهريه  

  شبانه  1201  دانشگاه تهران  عمومي  2  -  و علوم سياسي تهران
  پيام نور  1202  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران   عموميالملل بين  8  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 )32 تا 51جداول (ها   محل    جداول كدرشته )                                                                                                    D.Ph(ه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچ

 35صفحه 

  ـ مجموعه حقوق2110 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  پيام نور  1203  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  خصوصي  8  -  
  غيرانتفاعي  1204  )غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم   خصوصي  7  -  

ي كيش با اخذ    الملل  بينپرديس  محل تحصيل   
  الملل بين  1205  دانشگاه تهران   عموميالملل بين  3  -  شهريه

ي كيش با اخذ    الملل  بينمحل تحصيل پرديس    
  الملل بين  1206  دانشگاه تهران  عمومي  3  -  شهريه

  ـ مجموعه علوم سياسي2111 
  روزانه  1207  دانشگاه اصفهان  علوم سياسي  5  -  

انتهـاي   خاص دانـشگاه در      طي شرا -فقط مرد 
  روزانه  1208  )ع(دانشگاه امام حسين  اي منطقهمطالعات   6  -  دفترچه

  روزانه  1209  دانشگاه تهران  انديشه سياسي  3  -  
  روزانه  1210  دانشگاه تهران  جامعه شناسي سياسي  3  -  
  روزانه  1211  دانشگاه تهران  الملل بين روابط  3  -  
  روزانه  1212  دانشگاه تهران  سياست گذاري عمومي  3  -  
  روزانه  1213  دانشگاه تهران  مسائل ايران  3  -  

ــان   ــات جه ــشكده مطالع محــل تحــصيل دان
  روزانه  1214  دانشگاه تهران  مريكاي شماليآمطالعات   3  -  .باشد مي
  روزانه  1215  دانشگاه تهران  اروپا -اي منطقهمطالعات   3  -  
سياي مركزي   آ -اي  همنطقمطالعات    3  -  

  روزانه  1216  دانشگاه تهران  قفقاز و
  روزانه  1217  دانشگاه تهران  خاورميانه -اي منطقهمطالعات   3  -  
  روزانه  1218  دانشگاه تهران  عات نفتمطال -اي منطقهمطالعات   3  -  
  روزانه  1219  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  الملل بين روابط  2  -  
  روزانه  1220  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  علوم سياسي  3  -  

  روزانه  1221  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  انديشه سياسي  5  -  ياسي سشهي اندشيبا گرا
  روزانه  1222  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  اسيجامعه شناسي سي  5  -  ياسي سي جامعه شناسشيبا گرا

  روزانه  1223  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  الملل بين روابط  5  -  
  شبانه  1224  دانشگاه تهران  الملل بين روابط  1 -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1225  دانشگاه تهران  اروپا-اي منطقهمطالعات   1 -  هيبا اخذ شهر

سياي مركزي   آ -اي  منطقهمطالعات    1 -   با اخذ شهريه
  شبانه  1226  دانشگاه تهران  قفقاز و

  شبانه  1227  دانشگاه تهران  خاورميانه -اي منطقهمطالعات   1 -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1228  دانشگاه تهران  مطالعات نفت -اي منطقهمطالعات   1 -  هيبا اخذ شهر

ـ  رشـته از م    ني در ا  رشيپذ  ي طـالب دارا   اني
ـ  پا ي ده و شفاه   هي پا ي كتب يقبول  نـه حـوزه     هي

در ضمن دانشگاه مجاز اسـت      . رديگ يانجام م 
 انيـــ خـــود را از مرشي درصـــد از پـــذ20

 را  )فـوق  (ي حوزو ي كاف طي كه شرا  يداوطلبان
  .ديندارند انتخاب نما

  غيرانتفاعي  1229  )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  علوم سياسي  -  5

  ـ باستان شناسي2112 
  روزانه  1230  دانشگاه تربيت مدرس  دوران اسالمي  3  -  
  روزانه  1231  دانشگاه تربيت مدرس  دوران تاريخي  3  -  
  روزانه  1232  دانشگاه تهران  ختاري پيش از  3  -  
  روزانه  1233  دانشگاه تهران  دوران اسالمي  3  -  
  روزانه  1234  شگاه تهراندان  دوران تاريخي  3  -  

  شبانه  1235  دانشگاه تهران  تاريخ پيش از  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1236  دانشگاه تهران  دوران اسالمي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1237  دانشگاه تهران  دوران تاريخي  1  -  هيبا اخذ شهر

  ـ حسابداري2113 
  روزانه  1238  )س(دانشگاه الزهرا  حسابداري  4  -  فقط زن

  روزانه  1239  دانشگاه تربيت مدرس  حسابداري  3  -  
  روزانه  1240  دانشگاه تهران  حسابداري  4  -   تحصيل دانشكده مديريت تهرانمحل

  روزانه  1241  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  حسابداري  3  -  
  روزانه  1242  دانشگاه شيراز  حسابداري  3  -  
  روزانه  1243  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  حسابداري  5  -  

محــل تحــصيل دانــشكده .  بــا اخــذ شــهريه
  شبانه  1244  دانشگاه تهران  حسابداري  2  -  مديريت تهران

المللي كيش با اخذ      محل تحصيل پرديس بين   
  الملل بين  1245  دانشگاه تهران  حسابداري  3  -  شهريه

  ـ مجموعه مديريت2114 
  روزانه  1246  دانشگاه اصفهان  بازرگاني  3  -  گرايش بازاريابي

ــابع   گــرايش رفتــار ســازماني و مــديريت من
  روزانه  1247  دانشگاه اصفهان  بازرگاني  4  -  انساني

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 )32 تا 51جداول (ها   محل    جداول كدرشته )                                                                                                    D.Ph(ه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچ

 36صفحه 

  ـ مجموعه مديريت2114 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  حاتتوضي  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  1248  دانشگاه تربيت مدرس  الملل بينبازاريابي   4  -  
  روزانه  1249  دانشگاه تربيت مدرس  عمليات و توليد  4  -  

 ي علــم و فنــاورياســتگذاريعنــوان رشــته س
  روزانه  1250  دانشگاه تربيت مدرس  فناوري سياست گذاري علم و  4  -  .است

  روزانه  1251  دانشگاه تربيت مدرس  منابع انساني  4  -  
  روزانه  1252  دانشگاه تهران  بازرگاني  4  -  منابع انساني -عنوان رشته مديريت بازرگاني

 - مــــديريت بازرگــــانيعنــــوان رشــــته
  روزانه  1253  دانشگاه تهران  بازرگاني  4  -  سياستگذاري بازرگاني

  روزانه  1254  دانشگاه تهران  عمليات تحقيق در  4  -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
  روزانه  1255  دانشگاه تهران  عمليات و توليد  4  -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

تصميم گيري و    -عنوان  رشته مديريت دولتي    
 محـل تحـصيل     .خط مـشي گـذاري عمـومي      

  پرديس قم
  روزانه  1256  دانشگاه تهران  دولتي  3  -

خــط مــشي -عنــوان  رشــته مــديريت دولتــي
گــذاري محــل تحــصيل دانــشكده مــديريت 

  تهران
  روزانه  1257  دانشگاه تهران  دولتي  4  -

رفتار سـازماني    -عنوان رشته مديريت دولتي   
  روزانه  1258  دانشگاه تهران  دولتي  3  -  محل تحصيل پرديس قم

 رفتار سـازماني    -عنوان رشته مديريت دولتي   
  روزانه  1259  دانشگاه تهران  دولتي  3  -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

  روزانه  1260  دانشگاه تهران  فناوري اطالعات  4  -  
  روزانه  1261  دانشگاه تهران  مالي  4  -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران
  روزانه  1262  دانشگاه تهران  اي رسانهمديريت   4  -  محل تحصيل دانشكده مديريت تهران

  روزانه  1263  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  بازرگاني  4  -  يابي بازارشيگرا
  روزانه  1264  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  عمليات و توليد  4  -  
  روزانه  1265  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  ها سيستم  4  -  
  روزانه  1266  دانشگاه شيراز  ها سيستم  3  -  

 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر  و فاقـد    ردي
تواننـد در    ي است، هرچند داوطلبان م    شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
ـ ي زم هي آزمون، در كل   يبعد  ي تخصـص  يهـا  هن

ــشكده تحــص  ــود در دان ــا ليموج ــوده و ب  نم
ــر ــدرك دكت ــديم ــارغتيري م  ليالتحــص  ف

  .شوند يم

  روزانه  1267  دانشگاه صنعتي شريف  مديريت  6  -

  روزانه  1268  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  اجرايي  2  -  
  روزانه  1269  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  استراتژيك  2  -  
  روزانه  1270  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  منابع انساني  1  -  

  روزانه  1271  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  بازرگاني  5  -  يابي بازارتيري مدشيبا گرا
  روزانه  1272  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  عمليات و توليد  5  -  اتي وعملدي تولتيري مدشيبا گرا

  روزانه  1273  ي ـ تهراندانشگاه عالمه طباطباي  فناوري اطالعات  5  -  
  روزانه  1274  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  مالي  5  -  ي مالتيري مدشيبا گرا

  روزانه  1275  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  رفتاري  3  -  
  روزانه  1276  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  منابع انساني  3  -  
ــديريت    ــوان   رشــته م ــا اخــذ شــهريه عن ب

  شبانه  1277  ه تهراندانشگا  بازرگاني  2  -   سياستگذاري بازرگاني-بازرگاني
ــهريه  ــذ ش ــا اخ ــديريت  . ب ــته م ــوان رش عن

ــاني ــساني-بازرگ ــابع ان ــصيل . من ــل تح  مح
  دانشكده مديريت تهران

  شبانه  1278  دانشگاه تهران  بازرگاني  2  -

ــا اخــذ شــهريه ــشكده  .ب محــل تحــصيل دان
  شبانه  1279  دانشگاه تهران  عمليات تحقيق در  2  -  مديريت تهران

ــا اخــذ شــهريه ــشكده  محــل ت.ب حــصيل دان
  شبانه  1280  دانشگاه تهران  عمليات و توليد  2  -  مديريت تهران
- عنوان رشته مديريت دولتـي     .با اخذ شهريه  

محـل تحـصيل دانـشكده       خط مشي گـذاري   
  مديريت تهران

  شبانه  1281  دانشگاه تهران  دولتي  2  -

 - رشته مديريت دولتـي    عنوان .هيبا اخذ شهر  
 تصميم گيري و خـط مـشي گـذاري عمـومي          

   تحصيل پرديس قممحل
  شبانه  1282  دانشگاه تهران  دولتي  1  -

 -ه مديريت دولتـي    رشت عنوان .هيبا اخذ شهر  
  شبانه  1283  دانشگاه تهران  دولتي  1  -   تحصيل پرديس قممحل رفتار سازماني

 -رشته مديريت دولتـي    عنوان .هيبا اخذ شهر  
ــازماني ــار س ــشكده محــل. رفت  تحــصيل دان
  مديريت تهران

  شبانه  1284  دانشگاه تهران  دولتي  1  -

  شبانه  1285  دانشگاه تهران  فناوري اطالعات  2  -  با اخذ شهريه
ــا اخــذ شــهريه ــشكده . ب محــل تحــصيل دان
  شبانه  1286  دانشگاه تهران  مالي  2  -  مديريت تهران

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 37صفحه 

  ـ مجموعه مديريت2114 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

ــا اخــذ شــهريه ــشكده  .ب محــل تحــصيل دان
  شبانه  1287  دانشگاه تهران  اي رسانهمديريت   2  -  مديريت تهران
  شبانه  1288  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  رفتاري  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1289  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  منابع انساني  1  -  با اخذ شهريه

  پيام نور  1290  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  بازرگاني  8  -  
  پيام نور  1291  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  دولتي  8  -  ي رفتار سازمانشيگرا
  پيام نور  1292  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  دولتي  8  -  ي منابع انسانتيري مدشيگرا

  الملل بين  1293  دانشگاه تهران  بازرگاني  3  -
  الملل بين  1294  دانشگاه تهران  عمليات تحقيق در  3  -
  الملل بين  1295  دانشگاه تهران  عمليات و توليد  3  -
  الملل بين  1296  دانشگاه تهران  مالي  3  -

المللي كيش با اخذ      محل تحصيل پرديس بين   
  شهريه

  الملل بين  1297  دانشگاه تهران  اي رسانهمديريت   3  -
  ـ مشاوره وراهنمايي2116 

  روزانه  1298  دانشگاه اصفهان  مشاوره شغلي  2  -  
  روزانه  1299  دانشگاه تربيت معلم تهران  مشاوره  3  -  
  روزانه  1300  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  مشاوره  5  -  

  تـ علوم ارتباطا2117 
  روزانه  1301  طباطبايي ـ تهراندانشگاه عالمه   علوم ارتباطات  5  -  
ـ  رشـته از م    ني در ا  رشيپذ  ي طـالب دارا   اني
ـ  پا ي ده و شفاه   هي پا ي كتب يقبول  نـه حـوزه     هي

در ضمن دانشگاه مجاز اسـت      . رديگ يانجام م 
 انيـــ خـــود را از مرشي درصـــد از پـــذ20

 را  )فـوق  (ي حوزو ي كاف طي كه شرا  يداوطلبان
  .ديندارند انتخاب نما

  غيرانتفاعي  1302  )غيرانتفاعي(ـ قم ) ع(دانشگاه باقرالعلوم  ارتباطات رهنگ وف  -  5

  ريزي برنامهـ  تمحيط زيسـ 2118 
  روزانه  1303  دانشگاه تهران  ريزي برنامه - محيط زيست  3  -  

  شبانه  1304  دانشگاه تهران  ريزي برنامه - محيط زيست  1  -  هيبا اخذ شهر
   روانشناسيـ مجموعه2119 

  روزانه  1305  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  روانشناسي عمومي  6  -  فقط مرد
  روزانه  1306  )س(دانشگاه الزهرا  روانشناسي عمومي  4  -  فقط زن

  روزانه  1307  دانشگاه تبريز  روانشناسي عمومي  5  -  
  روزانه  1308  دانشگاه تبريز  علوم اعصاب شناختي  4  -  
  روزانه  1309  دانشگاه تربيت مدرس  روانشناسي عمومي  4  -  . استينوان رشته روانشناسع
  روزانه  1310  دانشگاه تهران  روانشناسي سالمت  5  -  
  روزانه  1311  دانشگاه تهران  روانشناسي عمومي  2  -  

  روزانه  1312  دانشگاه شاهد   بالينيروانشناسي  5  -  دفترچهانتهاي  در طيشرا
  روزانه  1313  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  روانشناسي باليني  3  -  
  روزانه  1314  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  روانشناسي عمومي  3  -  
  روزانه  1315  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  روانشناسي عمومي  8  -  
  روزانه  1316  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  روانشناسي عمومي  5  -  
  روزانه  1317  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  گيري اندازه سنجش و  5  -  
  روزانه  1318  شگاه فردوسي ـ مشهددان  روانشناسي عمومي  6  -  
  روزانه  1319  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  روانشناسي عمومي  5  -  

  شبانه  1320  اندانشگاه تهر  روانشناسي سالمت  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1321  دانشگاه تهران  روانشناسي عمومي  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  1322  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  روانشناسي عمومي  2  -  با اخذ شهريه
  پيام نور  1323  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  روانشناسي عمومي  8  -  

 در  يعنوان رشته مصوب علوم اعصاب شناخت       غيرانتفاعي  1324  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  روانشناسي باليني  1  -
  يغيرانتفاع  1325  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  روانشناسي سالمت  1  -  .باشد  مييمقطع دكتر

   ـ مجموعه كارآفريني2120 
  روزانه  1326  دانشگاه تهران  توسعه  3  -  
  روزانه  1327  دانشگاه تهران  سازماني  3  -  
  روزانه  1328  دانشگاه تهران  عموميبخش   3  -  
  روزانه  1329  دانشگاه تهران  فن آوري  3  -  
  روزانه  1330  دانشگاه تهران  كسب و كار  3  -  

  شبانه  1331  دانشگاه تهران  توسعه  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1332  دانشگاه تهران  سازماني  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  1333  دانشگاه تهران   عموميبخش  1  -   هي اخذ شهربا
  شبانه  1334  دانشگاه تهران  فن آوري  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1335  دانشگاه تهران  كسب و كار  1  -  هيبا اخذ شهر

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 38صفحه 

  ـ آينده پژوهي2121 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  1336  دانشگاه تهران  آينده پژوهي  3  -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
  شبانه  1337  دانشگاه تهران  آينده پژوهي  1  -  نوين وفنون علوم دانشكده تحصيل  محل.بااخذشهريه

  

ش* ن  ناو م ا  ون  ده  ج  شان ی  وما  ه،  ًش ر نده ا ی د ور وب  ه  ن ر او ی  ا وزش عا شان. ترش آ ه  نده بل وع پایانی د و ی  ه  ن د ندی  ال ا  ا آ ی ع ر  د ی دوره د   .با
  :پايههاي گروه آزمايشي علوم   كدرشته محل-16جدول شماره 

  ـ مجموعه زمين شناسي2201 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  لمح

  روزانه  1401  دانشگاه اصفهان  پترولوژي  3  -  
  روزانه  1402  دانشگاه اصفهان  فسيل شناسي چينه و  3  -  
  روزانه  1403  دانشگاه بيرجند  تكتونيك  2  -  
  روزانه  1404  دانشگاه تبريز   شناسيبآ  2  -  
  روزانه  1405  دانشگاه تبريز  اقتصادي  2  -  
  روزانه  1406   تبريزدانشگاه  پترولوژي  4  -  
  روزانه  1407  دانشگاه تربيت مدرس  اقتصادي  3  -  
  روزانه  1408  دانشگاه تربيت مدرس  زمين شناسي مهندسي  3  -  
  روزانه  1409  دانشگاه تربيت معلم تهران   شناسيبآ  4  -  
  روزانه  1410  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  اقتصادي  2  -  
  روزانه  1411  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  پترولوژي  3  -  
  روزانه  1412  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  فسيل شناسي چينه و  3  -  
  روزانه  1413  ه شهيد بهشتي ـ تهراندانشگا  ب شناسيآ  3  -  
  روزانه  1414  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  اقتصادي  3  -  
  روزانه  1415  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  پترولوژي  3  -  
  روزانه  1416  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  تكتونيك  3  -  
  روزانه  1417  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  فسيل شناسي چينه و  3  -  
  روزانه  1418  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  شناسي رسوبي وسنگ شناسي رسوب  3  -  
  روزانه  1419  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  اب شناسي  4  -  
  روزانه  1420  دانشگاه شيراز  ب شناسيآ  3  -  
  روزانه  1421  دانشگاه شيراز  اقتصادي  3  -  
  روزانه  1422  دانشگاه شيراز  تكتونيك  4  -  
  روزانه  1423  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  اقتصادي  8  -  
  روزانه  1424  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  فسيل شناسي چينه و  8  -  
  روزانه  1425  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  شناسي رسوبي نگوس شناسي رسوب  8  -  
  روزانه  1426  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  زمين شناسي مهندسي  8  -  

  شبانه  1427  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  اقتصادي  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1428  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  چينه وفسيل شناسي  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1429  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  شناسي رسوبي وسنگ شناسي رسوب  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1430  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  زمين شناسي مهندسي  2  -  با اخذ شهريه

  ـ مجموعه شيمي2205 
  روزانه  1431  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  ليآ  6  -  
  روزانه  1432  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  تجزيه  6  -  
  روزانه  1433  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  كشيمي فيزي  1  -  
  روزانه  1434  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران  معدني  2  -  
  روزانه  1435  دانشگاه اراك  ليآ  2  -  
  روزانه  1436  دانشگاه اراك  معدني  2  -  
  روزانه  1437  دانشگاه اروميه  ليآ  5  -  
  روزانه  1438  دانشگاه اروميه  جزيهت  4  -  
  روزانه  1439  دانشگاه اصفهان  ليآ  5  -  
  روزانه  1440  دانشگاه اصفهان  تجزيه  6  -  
  روزانه  1441  دانشگاه اصفهان  شيمي فيزيك  3  -  
  روزانه  1442  دانشگاه اصفهان  معدني  6  -  

  روزانه  1443  )س(دانشگاه الزهرا  ليآ  4  -  فقط زن
  نهروزا  1444  )س(دانشگاه الزهرا  معدني  2  -  فقط زن

  روزانه  1445  دانشگاه ايالم  معدني  4  -  
  روزانه  1446  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  ليآ  7  -  
  روزانه  1447  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  تجزيه  5  -  
  روزانه  1448  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  شيمي فيزيك  9  -  
  روزانه  1449  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  معدني  3  -  
  روزانه  1450  دانشگاه بيرجند  ليآ  4  -  
  روزانه  1451  دانشگاه بيرجند  تجزيه  3  -  
  روزانه  1452  دانشگاه بيرجند  شيمي فيزيك  3  -  
  روزانه  1453  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  شيمي فيزيك  5  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  روزانه  1454  دانشگاه تبريز  ليآ  4  -  دارتي كربوه- ي فلزي آل- مريپل
  روزانه  1455  دانشگاه تبريز  تجزيه  3  -  يمي الكتروش- ي جدا ساز- يروسكوپاسپكت

  روزانه  1456  دانشگاه تبريز  شيمي فيزيك  6  -  كينامي ترمود- كينتي س- يميالكتروش
 ي آب و پـساب هـا      هي تصف - مري پل يتكنولوژ
  روزانه  1457  دانشگاه تبريز  كاربردي  3  -  يمي نفت و پتروشي تكنولوژ- يصنعت

 - حالت جامد      يمي ش - ونيناسي كئورد يميش
  روزانه  1458  دانشگاه تبريز  معدني  4  -  ستي كاتاليميش
  روزانه  1459  يت مدرسدانشگاه ترب  ليآ  5  -  
  روزانه  1460  دانشگاه تربيت مدرس  تجزيه  4  -  
  روزانه  1461  دانشگاه تربيت مدرس  شيمي فيزيك  4  -  
  روزانه  1462  دانشگاه تربيت مدرس  معدني  4  -  
  روزانه  1463  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  ليآ  8  -  
  روزانه  1464  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  تجزيه  4  -  
  روزانه  1465  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  شيمي فيزيك  2  -  
  روزانه  1466  بيت معلم آذربايجان ـ تبريزدانشگاه تر  معدني  3  -  
  روزانه  1467  دانشگاه تربيت معلم تهران  ليآ  3  -  
  روزانه  1468  دانشگاه تربيت معلم تهران  تجزيه  3  -  
  روزانه  1469  دانشگاه تهران  الكتروشيمي  4  -  
  روزانه  1470  دانشگاه تهران  ليآ  5  -  
  روزانه  1471  دانشگاه تهران  پليمر  3  -  
  روزانه  1472  دانشگاه تهران  تجزيه  4  -  
  روزانه  1473  دانشگاه تهران  شيمي فيزيك  3  -  
  روزانه  1474  دانشگاه تهران  كاربردي  5  -  
  هروزان  1475  دانشگاه تهران  معدني  3  -  
  روزانه  1476  هردانشگاه خليج فارس ـ بوش  ليآ  3  -  
  روزانه  1477  دانشگاه دامغان  ليآ  2  -  
  روزانه  1478  دانشگاه دامغان  تجزيه  1  -  
  روزانه  1479  دانشگاه دامغان  شيمي فيزيك  1  -  
  روزانه  1480  دانشگاه دامغان  معدني  1  -  
  روزانه  1481  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  ليآ  3  -  
  روزانه  1482  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  تجزيه  5  -  

  روزانه  1483  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  شيمي فيزيك  1  -   آماريترموديناميك
  روزانه  1484  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  ديكاربر  2  -  
  روزانه  1485  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  معدني  3  -  
  روزانه  1486  دانشگاه زنجان  ليآ  6  -  
  روزانه  1487  دانشگاه زنجان  تجزيه  5  -  
  روزانه  1488  دانشگاه زنجان  معدني  3  -  
  روزانه  1489  دانشگاه سمنان  ليآ  6  -  
  روزانه  1490  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  ليآ  9  -  
  روزانه  1491  سيستان و بلوچستان ـ زاهداندانشگاه   شيمي فيزيك  9  -  
  روزانه  1492  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  كاربردي  3  -  
  روزانه  1493  زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان ـ   معدني  5  -  
  روزانه  1494  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  ليآ  2  -  
  روزانه  1495  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  شيمي فيزيك  1  -  
  روزانه  1496  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  معدني  1  -  
  روزانه  1497  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  ليآ  6  -  
  روزانه  1498  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  تجزيه  3  -  
  انهروز  1499  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  شيمي فيزيك  4  -  

 يميتوشـ يعنوان رشته مصوب به طور مستقل ف   
  روزانه  1500  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  يميتوشيف  4  -  .باشد مي
  روزانه  1501  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  معدني  3  -  
  روزانه  1502  شگاه شهيد چمران ـ اهوازدان  شيمي فيزيك  2  -  
  روزانه  1503  دانشگاه شيراز  ليآ  4  -  
  روزانه  1504  دانشگاه شيراز  تجزيه  5  -  

  روزانه  1505  دانشگاه شيراز  شيمي فيزيك  2  -  ترموديناميك/كوانتوم/شيمي فيزيك
  روزانه  1506  دانشگاه شيراز  معدني  2  -  
  روزانه  1507  دانشگاه صنعتي اصفهان  ليآ  3  -  
  روزانه  1508  دانشگاه صنعتي اصفهان  تجزيه  4  -  
  روزانه  1509  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي فيزيك  3  -  
  روزانه  1510  دانشگاه صنعتي اصفهان  معدني  2  -  

ه پـذيرش دانـشجوي دوره       ظرفيت اعالم شد  
دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  1511  دانشگاه صنعتي اميركبير  كاربردي  8  -

  انهروز  1512  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  ليآ  6  -  
  روزانه  1513   نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه  تجزيه  2  -  
  روزانه  1514  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  شيمي فيزيك  4  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 گـسترش در    ي بنا به مجوز شـورا     انيدانشجو
 ي معدن يميشوند و ش   ي م رشي پذ يميرشته ش 

 يها ي و در گواه   باشد  مي آنان   ي تخصص هنيزم
 تنهـا   اني دانـشجو  يليالتحـص  فـارغ   و يليتحص

  . درج خواهد شديميعنوان ش

  روزانه  1515  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  معدني  3  -

 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي رشـته صـورت مـ       در فيشر  و فاقـد    ردي
تواننـد در    ي است، هرچند داوطلبان م    شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه ي زم هي آزمون، در كل   يبعد

ــشكده ــ( موجــود در دان ــيميش ــ ،ي آل  يميش
 ليتحص )هي تجز يميش ،ي معدن يميش ك،يزيف

ــدر  ــا مـ ــوده و بـ ــركنمـ ــي دكتـ  يمي شـ
  .شوند ي مليالتحص فارغ

  روزانه  1516  دانشگاه صنعتي شريف  شيمي  11  -

  روزانه  1517  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  ليآ  3  -  
  انهروز  1518  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  پليمر  2  -  
  روزانه  1519  ك اشتردانشگاه صنعتي مال  كاربردي  3  -  
  روزانه  1520  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  شيمي فيزيك  3  -  
  روزانه  1521  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  معدني  4  -  
  روزانه  1522  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ليآ  6  -  
  روزانه  1523  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تجزيه  5  -  
  روزانه  1524  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  شيمي فيزيك  5  -  
  روزانه  1525  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  معدني  8  -  

  روزانه  1526  ندانشگاه كاشا  ليآ  3  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  1527  دانشگاه كاشان  تجزيه  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  1528  دانشگاه كاشان  شيمي فيزيك  3  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  1529  دانشگاه كاشان  معدني  3  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  1530  دانشگاه كردستان ـ سنندج  ليآ  4  -  
  روزانه  1531  دانشگاه كردستان ـ سنندج  تجزيه  3  -  
  روزانه  1532  دانشگاه كردستان ـ سنندج  شيمي فيزيك  1  -  
  روزانه  1533  دانشگاه كردستان ـ سنندج  معدني  4  -  
  روزانه  1534  دانشگاه گيالن ـ رشت  ليآ  3  -  
  روزانه  1535  دانشگاه گيالن ـ رشت  تجزيه  4  -  
  روزانه  1536  دانشگاه گيالن ـ رشت  شيمي فيزيك  3  -  
  نهروزا  1537  دانشگاه گيالن ـ رشت  معدني  1  -  
  روزانه  1538  آباد دانشگاه لرستان  ـ خرم  ليآ  4  -  
  روزانه  1539  آباد دانشگاه لرستان  ـ خرم  تجزيه  4  -  
  روزانه  1540  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  ليآ  9  -  
  روزانه  1541  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  پليمر  4  -  

  روزانه  1542  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  تجزيه  4  -  يمي الكترو ششيگرا
  روزانه  1543  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  تجزيه  2  -  ي جدا سازشيگرا
  روزانه  1544  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  تجزيه  3  -  ي سنجفي طشيگرا
  روزانه  1545  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  تجزيه  2  -  كسي كمو مترشيگرا
  روزانه  1546  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  شيمي فيزيك  1  -  ي آماركينامي ترمو دشيگرا
  روزانه  1547  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  شيمي فيزيك  2  -  ي محاسباتيمي و شي كوانتوميمي ششيگرا
 و  كيكلي ماكروس يها  سنتز كمپلكس  شيگرا

  روزانه  1548  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  معدني  2  -  سميكروموتروپ
 خـواص   - حالـت جامـد    يهـا   واكنش شيگرا
  روزانه  1549  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  معدني  1  -  ها نيري پورفيكيزي و فييايميش
  روزانه  1550  دانشگاه ياسوج  ليآ  3  -  
  روزانه  1551  دانشگاه ياسوج  تجزيه  2  -  
  روزانه  1552  دانشگاه ياسوج  معدني  3  -  
  روزانه  1553  دانشگاه يزد  الكتروشيمي  4  -  
  روزانه  1554  دانشگاه يزد  ليآ  5  -  
  روزانه  1555  دانشگاه يزد  تجزيه  3  -  
  روزانه  1556  دانشگاه يزد  معدني  3  -  
  روزانه  1557  مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  ليآ  4  -  
  روزانه  1558  حصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجانمركز ت  تجزيه  5  -  
  روزانه  1559  مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  شيمي فيزيك  2  -  
  روزانه  1560  ت تكميلي در علوم پايه ـ زنجانمركز تحصيال  معدني  2  -  

  شبانه  1561  دانشگاه تهران  الكتروشيمي  2  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1562  دانشگاه تهران  ليآ  3  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1563  دانشگاه تهران  پليمر  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  1564  دانشگاه تهران  تجزيه  2  -  هيذ شهربا اخ
  شبانه  1565  دانشگاه تهران  يكشيمي فيز  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1566  دانشگاه تهران  كاربردي  2  -  هيبا اخذ شهر

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی
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  شبانه  1567  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ليآ  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1568  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تجزيه  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1569  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  شيمي فيزيك  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1570  ي ـ مشهددانشگاه فردوس  معدني  2  -  با اخذ شهريه

  پيام نور  1571  دانشگاه پيام نور ـ مركز مشهد  ليآ  5  -  
  پيام نور  1572  دانشگاه پيام نور ـ مركز مشهد  تجزيه  5  -  
  پيام نور  1573  دانشگاه پيام نور ـ مركز مشهد  شيمي فيزيك  5  -  
  پيام نور  1574  دانشگاه پيام نور ـ مركز مشهد  معدني  5  -  

  /مجموعه فوتونيك/ـ مجموعه فيزيك2206 
  روزانه  1575  هاي بنيادي پژوهشگاه دانش  ذرات بنيادي  4  -  
  روزانه  1576  دانشگاه اراك  حالت جامد  2  -  
  روزانه  1577  دانشگاه اراك  نظري  1  -  
  روزانه  1578  دانشگاه اروميه  ملكولي اتمي و  3  -  
  روزانه  1579  دانشگاه اروميه  حالت جامد  2  -  
  روزانه  1580  دانشگاه اروميه  نظري  1  -  
  روزانه  1581  دانشگاه اروميه  اي هسته  2  -  

رشته فيزيـك ايـن دانـشگاه بـدون گـرايش           
  روزانه  1582  دانشگاه اصفهان  نظري  19  -  باشد مي

  روزانه  1583  )س(دانشگاه الزهرا  ذرات بنيادي  3  -  فقط زن
  روزانه  1584  )س(دانشگاه الزهرا  فيزيك پالسما  1  -  فقط زن
  روزانه  1585  )س(دانشگاه الزهرا  فيزيك نجوم  2  -  فقط زن
  روزانه  1586  )س(دانشگاه الزهرا  ماده چگال  4  -  فقط زن

انتهـاي   خاص دانـشگاه در      طي شرا -فقط مرد   روزانه  1587  )ع(دانشگاه امام حسين  ليزر  4  -
  روزانه  1588  )ع(دانشگاه امام حسين  اي هسته  4  -  دفترچه

  روزانه  1589  دانشگاه بيرجند  ملكولي اتمي و  2  -  
  روزانه  1590  دانشگاه بيرجند  حالت جامد  4  -  
  روزانه  1591  دانشگاه تبريز  اخترفيزيك و فيزيك خورشيد  2  -  
  روزانه  1592  دانشگاه تبريز  اخترفيزيك و فيزيك خورشيد  2  -  دي خورشكيزيف
  روزانه  1593  دانشگاه تبريز   تجربياي هستهفيزيك   1  -  
  روزانه  1594  دانشگاه تبريز   نظرياي هستهفيزيك   2  -  
  روزانه  1595  دانشگاه تبريز  ليزر  2  -  

  -  5  
-فوتونيــك /مجموعــه فوتونيــك 

فوتونيك الكترونيك  -لي  آفوتونيك  
  اتمخابر -

  روزانه  1596  دانشگاه تبريز

  روزانه  1597  دانشگاه تبريز  نظري  3  -  كيزي فياضير
  روزانه  1598  دانشگاه تبريز  نظري  2  -  يمحاسبات و اطالعات كوانتم

 ي و مولكول  ي اتم شي گرا -كيزيه ف عنوان رشت 
  روزانه  1599  دانشگاه تربيت مدرس  ملكولي اتمي و  3  -  .باشد مي

 حالـت جامـد     شي گـرا  -كيزيعنوان رشته ف  
  روزانه  1600  دانشگاه تربيت مدرس  حالت جامد  3  -  .باشد مي

 هـان يك - ي نظر شي گرا -كيزيعنوان رشته ف  
  روزانه  1601  دانشگاه تربيت مدرس  نظري  4  -  .باشد مي يشناس

  روزانه  1602  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  زمينه اپتيك ملكولي در اتمي و  2  -  
  روزانه  1603  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  حالت جامد  1  -  
  روزانه  1604  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  فيزيك پالسما  2  -  
  روزانه  1605  شگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريزدان  گرانش  1  -  
  روزانه  1606  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  نظري  4  -  
  روزانه  1607  علم تهراندانشگاه تربيت م  فيزيك پالسما  3  -  
  روزانه  1608  دانشگاه دامغان  ماده چگال  4  -   ماده چگال شي گراكيزيف
  روزانه  1609  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  ذرات بنيادي  1  -  
  روزانه  1610  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  ماده چگال  2  -  نفر نانو تكنولوژي 1  نفر حالت جامد و1

اطالعـات و    يك نفر -يك نفركوانتوم گراويتي  
  روزانه  1611  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  نظري  2  -  محاسبات كوانتومي 

  روزانه  1612  دانشگاه زنجان  ملكولي اتمي و  1  -  
  روزانه  1613  دانشگاه زنجان  اي سياره جو  1  -  
  روزانه  1614  دانشگاه زنجان  اخترفيزيك و فيزيك خورشيد  1  -  
  روزانه  1615  دانشگاه زنجان  ماده چگال  1  -  
  روزانه  1616  دانشگاه زنجان  ماريآمكانيك   1  -  
  روزانه  1617  دانشگاه زنجان  نانوفيزيك محاسباتي  1  -  
  روزانه  1618  ه سمناندانشگا  ذرات بنيادي  2  -  
  روزانه  1619  دانشگاه سمنان  اي هسته  1  -  
  روزانه  1620  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  ملكولي اتمي و  4  -  
  روزانه  1621  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  ات بنياديذر  2  -  
  روزانه  1622  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  كيهان شناسي  1  -  
  روزانه  1623  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  زمينه ليزر مولكولي در اتمي و  2  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 )32 تا 51جداول (ها   محل    جداول كدرشته )                                                                                                    D.Ph(ه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچ

 42صفحه 

  /مجموعه فوتونيك/ـ مجموعه فيزيك2206 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  وضيحاتت  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  1624  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  حالت جامد  2  -  
  روزانه  1625  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  ذرات بنيادي  2  -  
  روزانه  1626  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  گرانش  3  -  

  14  -  كيفوتون
-فوتونيــك /مجموعــه فوتونيــك 

فوتونيك الكترونيـك   -لي  افوتونيك  
  اتمخابر -

  روزانه  1627  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران

  روزانه  1628  دانشگاه شيراز  ملكولي اتمي و  3  -  
  روزانه  1629  دانشگاه شيراز  ذرات بنيادي  3  -  
  روزانه  1630  دانشگاه شيراز  كيهان شناسي  1  -  
  روزانه  1631  دانشگاه شيراز  ماده چگال  2  -  
  روزانه  1632  دانشگاه شيراز  اي هسته  2  -  
  روزانه  1633  دانشگاه صنعتي اصفهان  ذرات بنيادي  2  -  
  روزانه  1634  دانشگاه صنعتي اصفهان  اي هسته  2  -  

ظرفيت اعالم شده پـذيرش دانـشجوي دوره         
دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  1635  دانشگاه صنعتي اميركبير  فيزيك  5  -

  روزانه  1636  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  حالت جامد  4  -  
  روزانه  1637  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  ملكولي اتمي و  2  -  
  روزانه  1638  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  حالت جامد  1  -  
  روزانه  1639  دانشگاه صنعتي شاهرود  حالت جامد  7  -  
  روزانه  1640  دانشگاه صنعتي شاهرود  ذرات بنيادي  1  -  

 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر  و فاقـد    ردي
تواننـد در    يچند داوطلبان م    است، هر  شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه ي زم هي آزمون، در كل   يبعد

 نموده و بامدرك    ليموجود در دانشكده تحص   
  .شوند ي مليالتحص فارغ كيزيف  يدكتر

  روزانه  1641  دانشگاه صنعتي شريف  فيزيك  11  -

  روزانه  1642  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  زمينه اپتيك ملكولي در اتمي و  2  -  
  روزانه  1643  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  زمينه ليزر مولكولي در اتمي و  2  -  
  نهروزا  1644  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  ملكولي اتمي و  2  -  
  روزانه  1645  عت ايران ـ تهراندانشگاه علم و صن  حالت جامد  2  -  
  روزانه  1646  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  حالت جامد  6  -  
  روزانه  1647  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ذرات بنيادي  5  -  

  روزانه  1648  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ذرات بنيادي  4  -  گرايش ابر ريسمان
  روزانه  1649  دانشگاه كاشان  حالت جامد  2  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  1650  دانشگاه كاشان  ذرات بنيادي  1  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  1651  دانشگاه كاشان  اي هسته  1  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  1652  دانشگاه كردستان ـ سنندج  نظري  6  -  
  روزانه  1653  دانشگاه گيالن ـ رشت  حالت جامد  4  -  
  روزانه  1654  دانشگاه گيالن ـ رشت  ليزر  2  -  
  روزانه  1655  دانشگاه گيالن ـ رشت  نظري  2  -  
  روزانه  1656  دانشگاه گيالن ـ رشت  اي هسته  2  -  
  روزانه  1657  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  ملكولي اتمي و  4  -  
  روزانه  1658  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  اخترفيزيك  1  -  
  روزانه  1659  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  حالت جامد  2  -  
  روزانه  1660  دانشگاه مازندران ـ بابلسر   نظرياي هستهفيزيك   3  -  
  روزانه  1661  ابلسردانشگاه مازندران ـ ب  كيهان شناسي  2  -  
  روزانه  1662  دانشگاه يزد  ملكولي اتمي و  4  -  
  روزانه  1663  دانشگاه يزد  حالت جامد  4  -  
  روزانه  1664  دانشگاه يزد  ذرات بنيادي  2  -  
  روزانه  1665  مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  زمينه اپتيك ملكولي در اتمي و  3  -  
  روزانه  1666  مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  فيزيك نجوم  2  -  
  روزانه  1667  مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  ماده چگال  5  -  

  شبانه  1668  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  حالت جامد  3  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1669  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ذرات بنيادي  2  -  با اخذ شهريه

  شبانه  1670  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ذرات بنيادي  1  -  با اخذ شهريه گرايش ابر ريسمان
  پيام نور  1671  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  اي هسته  5  -  

  ـ هواشناسي2207 
  روزانه  1672  دانشگاه تهران  هواشناسي  2  -  

  شبانه  1673  دانشگاه تهران  هواشناسي  1  -  هيبا اخذ شهر
  /مجموعه زيست شناسي دريا/محيط زيستعلوم /ـ مجموعه زيست شناسي2208 

  روزانه  1674  زيست فناوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و  ژنتيك ملكولي  6  -  
  روزانه  1675  دانشگاه اراك  تكويني جانوري سلولي شناسي زيست  3  -  
  روزانه  1676  دانشگاه اصفهان  سيستماتيك گياهي  3  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 )32 تا 51جداول (ها   محل    جداول كدرشته )                                                                                                    D.Ph(ه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچ

 43صفحه 

  /مجموعه زيست شناسي دريا/علوم محيط زيست/ـ مجموعه زيست شناسي2208 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  1677  دانشگاه اصفهان  فيزيولوژي گياهي  3  -  
  روزانه  1678  دانشگاه اصفهان  ميكروبيولوژي  3  -  

  روزانه  1679  )س(دانشگاه الزهرا  ميكروبيولوژي  5  -  فقط زن
  روزانه  1680  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  سيستماتيك گياهي  3  -  
  روزانه  1681  دانشگاه تبريز  فيزيولوژي گياهي  5  -  
  روزانه  1682  دانشگاه تربيت مدرس  بيوشيمي  4  -  
  روزانه  1683  ت مدرسدانشگاه تربي  بيوفيزيك  4  -  
ــا همكــارنيــا  ي رشــته بــصورت مــشترك ب

ـ   ـ  ژنتي مهندسـ يپژوهـشگاه مل ـ  و زكي  ستي
  . برگزار خواهد شديفناور

  روزانه  1684  دانشگاه تربيت مدرس  ژنتيك ملكولي  8  -

  روزانه  1685  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيولوژي گياهي  4  -  
  روزانه  1686  دانشگاه تربيت معلم تهران  تكويني جانوري  6  -  
  روزانه  1687  دانشگاه تربيت معلم تهران  سلولي تكويني گياهي  3  -  
  نهروزا  1688  دانشگاه تربيت معلم تهران  فيزيولوژي جانوري  3  -  
  روزانه  1689  بيت معلم تهراندانشگاه تر  فيزيولوژي گياهي  3  -  
  روزانه  1690  دانشگاه تربيت معلم تهران  گياه شناسي  3  -  
  روزانه  1691  دانشگاه تهران  بيوسيستماتيك جانوري  3  -  
  روزانه  1692  دانشگاه تهران  بيوشيمي  6  -  
  روزانه  1693  دانشگاه تهران  بيوفيزيك  5  -  
  روزانه  1694  دانشگاه تهران  ملكولي سلولي و  5  -  
  روزانه  1695  دانشگاه تهران  سيستماتيك گياهي  4  -  
  روزانه  1696  دانشگاه تهران  ميكروبيولوژي  3  -  
  روزانه  1697  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  بيوسيستماتيك جانوري  2  -  
  روزانه  1698  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  بيوشيمي  2  -  

  روزانه  1699  دانشگاه شاهد  ميكروبيولوژي  2  -  دفترچهانتهاي  در طيشرا
  روزانه  1700  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  سيستماتيك گياهي  3  -  
  روزانه  1701  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  فيزيولوژي جانوري  3  -  
  روزانه  1702  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  مجموعه زيست شناسي دريا  3  -  
  روزانه  1703  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  ميكروبيولوژي  3  -  
  انهروز  1704  دانشگاه شيراز  بيوسيستماتيك جانوري  2  -  
  روزانه  1705  رازدانشگاه شي  ملكولي سلولي و  4  -  

  روزانه  1706  فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و  مجموعه زيست شناسي دريا  4  -  جانوران دريا -زيست شناسي دريا
  روزانه  1707  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بيوسيستماتيك جانوري  4  -  
  روزانه  1708  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ملكولي سلولي و  5  -  
  روزانه  1709  گرگانـ دانشگاه گلستان   فيزيولوژي گياهي  3  -  

  روزانه  1710  دانشگاه گيالن ـ رشت  بيوشيمي  2  -  . را دارديميوشيدانشگاه تنها مجوز رشته ب
ـ       ي مهندسـ  يبصورت مشترك با پژوهشگاه مل

ـ   بين مركز  ژنتيك ملكولي  5  -  ي فناورستي و زكيژنت علـوم   تكنولـوژي پيـشرفته و     ي علـوم و   الملل
  روزانه  1711  محيطي

ـ  بصورت مشترك با پژوهش     ي مهندسـ  يگاه مل
ـ   بين مركز  ملكولي سلولي و  5  -  ي فناورستي و زكيژنت ـ  ي علـوم و   الملل علـوم   وژي پيـشرفته و   تكنول

  روزانه  1712  محيطي
  شبانه  1713  دانشگاه تهران  بيوشيمي  3  -   با اخذ شهريه

  شبانه  1714  دانشگاه تهران  بيوفيزيك  3  -  يهبا اخذ شهر
  شبانه  1715  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بيوسيستماتيك جانوري  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1716  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ملكولي سلولي و  1  -  با اخذ شهريه

  غيرانتفاعي  1717  )غيرانتفاعي(  تهران ـفرهنگ دانشگاه علم و  تكويني جانوري سلولي شناسي زيست  5  -  اني پژوهشكده رويبا همكار
  ـ مجموعه امار2209 

  روزانه  1718  دانشگاه اصفهان  مارآ  4  -  
  روزانه  1719  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  رياضي ارمآ  2  -  
  روزانه  1720  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  مارآ  8  -  
  روزانه  1721  دانشگاه شيراز  ماريآاستنباط   2  -  
  روزانه  1722  دانشگاه شيراز  نظريه احتمال  2  -  
  روزانه  1723  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  مارآ  5  -  
  روزانه  1724  دانشگاه يزد  رياضي مارآ  2  -  

  ـ مجموعه رياضي2210 
  روزانه  1725  ندانشگاه اصفها  تابعي ناليزآ  6  -  گرايش آناليز

  روزانه  1726  دانشگاه اصفهان  جبر  6  -  
  روزانه  1727  )س(دانشگاه الزهرا  عددي ناليزآ  4  -  فقط زن

  روزانه  1728  دانشگاه بيرجند  رياضي ناليزآ  2  -  
  روزانه  1729  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  رياضي كاربردي  4  -  ي عددزي آنالشيگرا
  روزانه  1730  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  حضرياضي م  3  -  زي آنالشيگرا
  روزانه  1731  دانشگاه تبريز  رياضي كاربردي  4  -  ي عددزيآنال

  روزانه  1732  دانشگاه تبريز  ضي كاربرديريا  4  -  ليفرانسيمعادالت د
  روزانه  1733  دانشگاه تبريز  رياضي محض  5  -  زيآنال

  روزانه  1734  دانشگاه تبريز  رياضي محض  2  -  ييجبر جابجا

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی
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  روزانه  1735  دانشگاه تبريز  رياضي محض  2  -  ها  گروههيجبر نظر
  روزانه  1736  دانشگاه تبريز  رياضي محض  2  -  ياضيمنطق ر

  روزانه  1737  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي كاربردي  4  -  
  روزانه  1738  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي محض  3  -  زي آنالشيگرا
  روزانه  1739  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي محض  6  -   جبرشيگرا
  روزانه  1740  دانشگاه تربيت مدرس  رياضي محض  3  -   هندسهشيگرا

  روزانه  1741  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  تابعي ناليزآ  2  -  
  روزانه  1742  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  ديعد ناليزآ  6  -  
  روزانه  1743  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  هارمونيك ناليزآ  2  -  
  روزانه  1744  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  لياتعم تحقيق در  6  -  
  روزانه  1745  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  تركيبيات  2  -  
  روزانه  1746  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  به جايي جا جبر  4  -  
  روزانه  1747  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  يكينامي ديها ستميس  2  -  
  روزانه  1748  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  انسيلمعادالت ديفر  2  -  
  روزانه  1749  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  هندسه  1  -  
  روزانه  1750  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  هندسه حسابي  2  -  
  روزانه  1751  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  هندسه منيفلد  1  -  
  روزانه  1752  دانشگاه دامغان  رياضي محض  4  -  
  روزانه  1753  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  عددي ناليزآ  2  -  
  روزانه  1754  اه رازي ـ كرمانشاهدانشگ  عمليات تحقيق در  1  -  
  روزانه  1755  دانشگاه زنجان  رياضي ناليزآ  2  -  
  روزانه  1756  دانشگاه زنجان  جبر  1  -  
  روزانه  1757  دانشگاه سمنان  اضيري ناليزآ  4  -  
  وزانهر  1758  دانشگاه سمنان  جبر  4  -  

  روزانه  1759  انشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهداند  رياضي محض  2  -  زي آنالشيگرا
  روزانه  1760  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  رياضي محض  2  -   جبرشيگرا

  روزانه  1761  شگاه شهيد باهنر ـ كرماندان  رياضي ناليزآ  1  -  
  روزانه  1762  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  عددي ناليزآ  1  -  
  روزانه  1763  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  جبر  4  -  
  روزانه  1764  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  هندسه  3  -  

  روزانه  1765  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  هاي تركيباتي الگوريتم  1  -  ياتيبي تركيها تميرالگو
  روزانه  1766  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران   رياضيآموزش  2  -  
  روزانه  1767  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  عددي ناليزآ  6  -  
  روزانه  1768  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  ياتتركيب  4  -  
  روزانه  1769  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  جبر  2  -  
  روزانه  1770  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  منطق  1  -  
  روزانه  1771  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  هندسه  1  -  
  روزانه  1772  وازدانشگاه شهيد چمران ـ اه  رياضي ناليزآ  1  -  
  روزانه  1773  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  توپولوژي  1  -  
  روزانه  1774  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  جبر  1  -  
  روزانه  1775  دانشگاه شيراز  رياضي اليزنآ  4  -  

  روزانه  1776  دانشگاه شيراز  معادالت ديفرانسيل  2  -  هاي پويا گرايش سيستم
  روزانه  1777  دانشگاه صنعتي اصفهان  رياضي كاربردي  3  -  )كاربردي مالي، كدگذاري،(ي ها گرايش
حلقـه و   ( جبـري، جبـر    هندسـه (ي  هـا   گرايش

  روزانه  1778  دانشگاه صنعتي اصفهان  رياضي محض  3  -  ))مدول، هندسه تصويري
ظرفيت اعالم شده پـذيرش دانـشجوي دوره         
دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  1779  دانشگاه صنعتي اميركبير  رياضي  25  -

  روزانه  1780  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  تابعي ناليزآ  2  -  
  روزانه  1781  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  عددي ناليزآ  1  -  
  روزانه  1782  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  معادالت ديفرانسيل  1  -  

 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر ـ   ردي د  و فاق
تواننـد در    ي است، هرچند داوطلبان م    شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه ي زم هي آزمون، در كل   يبعد

 نموده و بامدرك    ليموجود در دانشكده تحص   
  .شوند ي ملي فارغ التحصياضي ريدكتر

  روزانه  1783  دانشگاه صنعتي شريف  رياضي  6  -

  روزانه  1784  دانشگاه صنعتي شيراز  تحقيق درعمليات  2  -  
  روزانه  1785  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  رياضي كاربردي  3  -  ي عددزيآنال
  روزانه  1786  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  رياضي كاربردي  1  -  اتي در عملقيتحق
  وزانهر  1787  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  رياضي كاربردي  2  -  ) اطالعهي نظر– نديفرآ( آمار شيگرا
  روزانه  1788   علم و صنعت ايران ـ تهراندانشگاه  رياضي محض  1  -  زيآنال

  انهروز  1789  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  رياضي محض  1  -  )گراف(جبر 
  روزانه  1790  ه علم و صنعت ايران ـ تهراندانشگا  رياضي محض  1  -  يرمز نگار
  روزانه  1791  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  رياضي محض  1  -  فلديهندسه من
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  وزانهر  1792  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تابعي ناليزآ  4  -  
  روزانه  1793  وسي ـ مشهددانشگاه فرد  عددي ناليزآ  6  -  
  روزانه  1794  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  جبر  3  -  
  روزانه  1795  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بهينه سازي كنترل و  5  -  
  روزانه  1796  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  معادالت ديفرانسيل  3  -  
  روزانه  1797  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  نظريه گراف  2  -  

  روزانه  1798  دانشگاه كاشان  ها روهنظريه گ جبر  4  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  1799  دانشگاه گيالن ـ رشت  جبر  2  -  
، ) نفر 1(يمسائل مقدار مرز  -ي كاربرد ياضير
  روزانه  1800  دانشگاه گيالن ـ رشت  رياضي كاربردي  2  -  ) نفر1(اتي در عملقيتحق-ي كاربردياضير
  ،)نفر1 (كي توپولوژيها گروه -ض محياضير
  ،) نفر1( ليفرانسيمعادالت د - محضياضير
  ،) نفر1( ليفرانسيهندسه د - محضياضير
  ،) نفر1( نهيكنترل به - محضياضير
  ) نفر1( ها گروه - محضياضير

  روزانه  1801  دانشگاه گيالن ـ رشت  رياضي محض  5  -

  روزانه  1802  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  رياضي كاربردي  1  -  اتي در عملقي تحقشيگرا
  روزانه  1803  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  رياضي محض  1  -  ي مجانبزي آنالشيگرا
  روزانه  1804   بابلسردانشگاه مازندران ـ  رياضي محض  1  -  يليفرانسي دي عملگرهاشيگرا
  روزانه  1805  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  رياضي محض  1  -   عملگرهاهي نطرشيگرا

  روزانه  1806  يلدانشگاه محقق اردبيلي ـ اردب  رياضي كاربردي  5  -  
  روزانه  1807  رفسنجان ـ )عج(دانشگاه ولي عصر  رياضي ناليزآ  2  -  
  روزانه  1808  دانشگاه يزد  توپولوژي  1  -  
  روزانه  1809  دانشگاه يزد  جبر  2  -  
  زانهرو  1810  دانشگاه يزد  هندسه منيفلد  1  -  
  روزانه  1811  در علوم پايه ـ زنجانمركز تحصيالت تكميلي   جبر  4  -  
  روزانه  1812  مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه ـ زنجان  هندسه  1  -  

  شبانه  1813  وسي ـ مشهددانشگاه فرد  تابعي ناليزآ  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1814  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  عددي ناليزآ  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1815  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  جبر  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1816  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بهينه سازي كنترل و  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1817  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  معادالت ديفرانسيل  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1818  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  نظريه گراف  1  -  با اخذ شهريه

ـ  در عمل  قي تحق شيگرا  نـه يكنتـرل و به   -اتي
  پيام نور  1819  مركز تحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پيام نور ـ   رياضي كاربردي  5  -  يساز
  پيام نور  1820  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  رياضي محض  5  -  ) مرتب شدهي ابرجبرها وجبرهاشيگرا(جبر
  پيام نور  1821  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  رياضي محض  5  -  )ي و همولوژيي جبر جابجاشيگرا(جبر
  پيام نور  1822  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  رياضي محض  5  -  زي آنالشيگرا
  پيام نور  1823  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  رياضي محض  5  -   هندسهشيگرا

  /فيزيك دريا/ـ علوم دريايي واقيانوسي2211 
  روزانه  1824  فنون دريايي خرمشهر دانشگاه علوم و  ك دريافيزي  4  -  گرايش ساحلي

  روزانه  1825  بندرعباسـ دانشگاه هرمزگان   فيزيك دريا  4  -  
  /علوم وفناوري نانو/ـ نانوفيزيك2213 

 در  في شر ي دانشگاه صنعت  ي در دوره دكتر   رشيپذ
 است، هرچند   شي و فاقد گرا   رديگ يرشته صورت م  

ــان  ــداوطلب ــرا  يم ــراز ش ــد در صــورت اح  طيتوانن
 هيــدر كل  آزمــون،يدانــشگاه در مراحــل بعــد  

ــهيزم ــا نـ ــصيهـ ــشكدهي تخصـ ــود در دانـ   موجـ
 )ينانومحاسبات نانومواد، ك،يزينانوف ك،ينانوالكترون(

 ي نانوفنــاوري دكتــرمــدرك نمــوده و بــا ليتحــص
  .شوند ي مليالتحص فارغ

  روزانه  1826  دانشگاه صنعتي شريف  ينانوفناور  3  -

  ـ نانوشيمي2214 
  روزانه  1827  دانشگاه تهران  سوپرامولكول  3  -  

عنــوان رشــته نــانو فنــاوري مهندســي شــيمي 
هـاي    تحصيل پرديس دانشكده   محل .باشد  مي

  .باشد ميفني 
  روزانه  1828  دانشگاه تهران  نانوشيمي  2  -

  روزانه  1829  دانشگاه تهران  نانوشيمي نظري  3  -  
  روزانه  1830  دانشگاه تهران  نانوفناوري پليمر  3  -  
  روزانه  1831  دانشگاه تهران  معدني نانومواد  3  -  
 در  في شر ي دانشگاه صنعت  ي در دوره دكتر   رشيپذ

 است، هرچند   شيو فاقد گرا   رديگ يرشته صورت م  
ــ ــان م ــرا  يداوطلب ــراز ش ــد در صــورت اح  طيتوانن

 هيــدر كل  آزمــون،يدانــشگاه در مراحــل بعــد  
ــهيزم ــا نـ ــصيهـ ــشكدهي تخصـ ــود در دانـ   موجـ
 )ينانومحاسبات نانومواد، ك،يزينانوف ك،ينانوالكترون(

 ي نانوفنــاوري دكتــرمــدرك نمــوده و بــا ليتحــص
  .شوند ي مليالتحص فارغ

  روزانه  1832  دانشگاه صنعتي شريف  نانوشيمي  1  -

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 46صفحه 

  ـ نانوشيمي2214 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  شبانه  1833  دانشگاه تهران  سوپرامولكول 1  -  هيبا اخذ شهر
 رشـته نـانو فنــاوري   عنــوان .هيبـا اخـذ شـهر   

محــل تحــصيل  .باشــد مهندســي شــيمي مــي
  .باشد هاي فني مي پرديس دانشكده

  شبانه  1834  دانشگاه تهران  نانوشيمي 1  -

  شبانه  1835  دانشگاه تهران  نانوشيمي نظري 1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1836  دانشگاه تهران  نانوفناوري پليمر 1  -  هيبا اخذ شهر

  يست فناوريـ ريزز2215 
انتهـاي   خاص دانـشگاه در      طي شرا -فقط مرد 
  روزانه  1837  )ع(دانشگاه امام حسين  نانوبيوتكنولوژي  5  -  دفترچه

  روزانه  1838  دانشگاه تربيت مدرس  نانوبيوتكنولوژي  6  -  
  روزانه  1839  دانشگاه تهران  نانوبيوتكنولوژي  3  -  محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين 

 در  في شر ي دانشگاه صنعت  ي در دوره دكتر   رشيپذ
 است، هرچند   شي و فاقد گرا   رديگ ي صورت م  رشته

ــ ــان م ــرا  يداوطلب ــراز ش ــد در صــورت اح  طيتوانن
 يها نهي زم هي آزمون،در كل  يدانشگاه در مراحل بعد   

ــص ــشكده يتخص ــود در دان ــنانوالكترون(  موج  ك،ي
و   نموده ليتحص )ينانومحاسبات نانومواد، ك،يزينانوف
ــا  ــدركب ــرم ــاوري دكت ــارغي نانوفن ــص  ف  ليالتح
  .شوند يم

  روزانه  1840  دانشگاه صنعتي شريف  نانوبيوتكنولوژي  1  -

 محل تحصيل دانشكده علوم و     . با اخذ شهريه  
  شبانه  1841  دانشگاه تهران  نانوبيوتكنولوژي  1  -  فنون نوين

  ـ ژئوفيزيك2216 
  روزانه  1842  مهندسي زلزله ي زلزله شناسي والملل بينپژوهشگاه   زلزله شناسي  5  -  
  روزانه  1843  دانشگاه تهران  الكترومغناطيس  3  -  
  روزانه  1844  دانشگاه تهران  زلزله شناسي  2  -  
  روزانه  1845  هراندانشگاه ت  گراني سنجي  3  -  
  روزانه  1846  دانشگاه تهران  لرزه شناسي  3  -  

  شبانه  1847  دانشگاه تهران  زلزله شناسي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1848  دانشگاه تهران  لرزه شناسي  1  -  هيبا اخذ شهر

  ـ بيوانفورماتيك2220 
  روزانه  1849  دانشگاه تهران  بيوانفورماتيك  3  -  

  شبانه  1850  دانشگاه تهران  بيوانفورماتيك  1  -  هيبا اخذ شهر

  
ش* ن  ناو م ا  ون  ده  ج  شان ی  وما  ه،  ًش ر نده ا ی د ور وب  ه  ن ر او ت ا ی  وزش عا شان. رش آ ه  نده بل وع پایانی د و ی  ه  ن د ندی  ال ا  ا آ ر  ع د یی دوره د   .با

  :فني و مهندسيهاي گروه آزمايشي   كدرشته محل-17جدول شماره 
  ـ مجموعه مهندسي شيمي2301 

ظرفيت پذيرش 
  توضيحات  نيمسال

  اول  دوم
كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته

  دوره  محل

  روزانه  1901  دانشگاه اصفهان  مهندسي شيمي  6  -  
  روزانه  1902  دانشگاه تربيت مدرس  بيوتكنولوژى  8  -  

ــته مهندســ  ــوان رش ــيعن ــرا-يمي ش  شي گ
 ي جداســازينــدهايرا انتقــال و فيهــا دهيــپد
  .باشد مي

  روزانه  1903  دانشگاه تربيت مدرس  هاي انتقال پديده  2  -

ــته مهندســ   ــوان رش ــيعن ــرا-يمي ش  شيگ
 ي راكتورهـا  ي و طراحـ   كي سنت ك،يناميترمود

  .باشد مي ييايميش
  روزانه  1904  دانشگاه تربيت مدرس  ترموسنتيك  3  -

 -ي طراح شيگرا-يمي ش يعنوان رشته مهندس  
  روزانه  1905  دانشگاه تربيت مدرس  طراحي فرايندها  4  -  .باشد مي ندهاي و كنترل فراي سازهيشب
  روزانه  1906  دانشگاه تهران  بيوتكنولوژى  2  -  
  روزانه  1907  دانشگاه تهران  مهندسي پليمر  2  -  
  روزانه  1908  دانشگاه تهران  مهندسي شيمي  10  -  
  روزانه  1909  دانشگاه تهران  مهندسي نفت  6  -  
  روزانه  1910  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  كاتاليست ترموسينتيك و  1  -  
  روزانه  1911  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  طراحي فرايندها  2  -  
  روزانه  1912  دانشگاه سمنان  ترموديناميك  2  -  
  روزانه  1913  دانشگاه سمنان  فرايندهاي جداسازي  2  -  
  روزانه  1914  دانشگاه سمنان  مهندسي شيمي  5  -  
  هروزان  1915  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  مهندسي شيمي  8  -  
  روزانه  1916  دانشگاه شيراز  مهندسي شيمي  17  -  
  روزانه  1917  دانشگاه صنعت نفت  هاي انتقال پديده  5  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 47صفحه 

   ـ مجموعه مهندسي شيمي2301 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  1918  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي شيمي  8  -  
  روزانه  1919  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي  10  -  

ظرفيت فوق براي واحد دانـشگاهي ماهـشهر         
  وزانهر  1920  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي شيمي  2  -  .باشد مينظر  دانشگاه صنعتي اميركبير مورد

  روزانه  1921  تي سهند ـ تبريزدانشگاه صنع  بيوتكنولوژى  1  -  
  روزانه  1922  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  ترموسنتيك  2  -  
  روزانه  1923  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  جداسازي  2  -  
  روزانه  1924  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  طراحي فرايندها  1  -  
  روزانه  1925  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  مهندسي شيمي  1  -  ستي زطيرايش محگ
  روزانه  1926  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  مهندسي نفت  1  -  

 ي دانــشگاه صــنعتي دكتــر در دورهرشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر  و فاقـد    ردي
تواننـد در    ي است، هرچند داوطلبان م    شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه ي زم هي آزمون، در كل   يبعد

 نموده و بامدرك    ليموجود در دانشكده تحص   
  .شوند ي مليالتحص فارغ يميش ي مهندسيدكتر

  روزانه  1927  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي شيمي  7  -

  روزانه  1928  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  مهندسي شيمي  12  -  
  روزانه  1929  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  مهندسي شيمي  8  -  

  روزانه  1930  دانشگاه كاشان  مهندسي شيمي  3  -  محدوديت خوابگاه
  شبانه  1931  دانشگاه تهران  بيوتكنولوژى  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1932  اندانشگاه تهر  مهندسي پليمر  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  1933  دانشگاه تهران  مهندسي شيمي  5  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1934  دانشگاه تهران  مهندسي نفت  3  -  با اخذ شهريه
  شبانه  1935  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  مهندسي شيمي  2  -  با اخذ شهريه

  /يمرصنايع پل/ـ مهندسي پليمر2302 
ــر ــي يدوره دكت ــور م ــژوهش مح ــد  پ -باش

  روزانه  1936  تهرانـ پژوهشكده صنايع رنگ   /صنايع پليمر/هندسي پليمرم  2  -  باشد پژوهشكده صنايع رنگ فاقد خوابگاه مي
  روزانه  1937  پتروشيمي و پژوهشگاه پليمر  /صنايع پليمر/مهندسي پليمر  14  -  

  روزانه  1938  دانشگاه تربيت مدرس  /صنايع پليمر/مهندسي پليمر  8  -  .باشد مي مري پليعنوان رشته مهندس
  روزانه  1939  دانشگاه صنعتي اصفهان  /صنايع پليمر/مهندسي پليمر  4  -  

ظرفيت اعالم شده پـذيرش دانـشجوي دوره         
دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  1940  دانشگاه صنعتي اميركبير  /صنايع پليمر/مهندسي پليمر  14  -

  روزانه  1941  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  /صنايع پليمر/يمرمهندسي پل  2  -  
  /صنايع رنگ/ـ مهندسي پليمر2303 

 يعنوان رشته مهندسـي رنـگ و دوره دكتـر         
 پژوهـشكده صـنايع    -باشـد   ميپژوهش محور   

  .باشد رنگ فاقد خوابگاه مي
  روزانه  1942  تهرانـ پژوهشكده صنايع رنگ   /صنايع رنگ/مهندسي پليمر  6  -

ظرفيت فوق براي واحد دانـشگاهي ماهـشهر         
  روزانه  1943  دانشگاه صنعتي اميركبير  /صنايع رنگ/مهندسي پليمر  2  -  .باشد مينظر  دانشگاه صنعتي اميركبير مورد

  ـ مهندسي نساجي2305 
  روزانه  1944  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي  3  -   گرايش تكنولوژي نساجي

  روزانه  1945  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي نساجي  3  -  گرايش نساجي وعلوم الياف 
ظرفيت اعالم شده پـذيرش دانـشجوي دوره         
دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  1946  دانشگاه صنعتي اميركبير  نساجيمهندسي   9  -

  ـ مهندسي محيط زيست2306 
  روزانه  1947  دانشگاه تهران  ب و فاضالبآ  3  -  
  روزانه  1948  دانشگاه تهران  الودگي هوا  2  -  
  روزانه  1949  دانشگاه تهران  بآمنابع   3  -  
  روزانه  1950  دانشگاه تهران  جامد مواد زائد  3  -  
  نهروزا  1951  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  ب و فاضالبآ  3  -  

  شبانه  1952  نشگاه تهراندا  ب و فاضالبآ  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1953  دانشگاه تهران  الودگي هوا  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1954  دانشگاه تهران  بآمنابع   1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  1955  دانشگاه تهران  جامد مواد زائد  1  -  هيبا اخذ شهر

  ـ مجموعه مهندسي معدن2309 
  روزانه  1956   مدرسدانشگاه تربيت  معدني فراوري مواد  3  -  
  روزانه  1957  دانشگاه تربيت مدرس  مكانيك سنگ  3  -  
  روزانه  1958  دانشگاه تهران  معدني فراوري مواد  3  -  
  روزانه  1959  دانشگاه تهران  ك سنگمكاني  3  -  
  روزانه  1960  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  اكتشاف  1  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 48صفحه 

  ـ مجموعه مهندسي معدن2309 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  1961  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  معدني فراوري مواد  2  -  
  روزانه  1962  دانشگاه صنعتي اصفهان  استخراج  3  -  باشد ميرشته معدن بدون گرايش 

ظرفيت اعالم شده پـذيرش دانـشجوي دوره         
كتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            د

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  1963  گاه صنعتي اميركبيردانش  استخراج  18  -

  روزانه  1964  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  اكتشاف  1  -  
  روزانه  1965  دانشگاه صنعتي شاهرود  استخراج  6  -  
  روزانه  1966  دانشگاه صنعتي شاهرود  اكتشاف  5  -  
  روزانه  1967  دانشگاه يزد  استخراج  3  -  
  روزانه  1968  دانشگاه يزد  اكتشاف  3  -  

  شبانه  1969  دانشگاه تهران  معدني فراوري مواد  1  -  هيبا اخذ شهر
  ـ مجموعه مهندسي عمران2310 

  روزانه  1970  مهندسي زلزله ي زلزله شناسي والملل بينپژوهشگاه   زلزله  9  -  
  روزانه  1971  دانشگاه اروميه  سازه  2  -  
  روزانه  1972  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  پي مكانيك خاك و  3  -  
  روزانه  1973  دانشگاه تبريز  بآ  2  -  
  روزانه  1974  دانشگاه تبريز  سازه  3  -  
  روزانه  1975  دانشگاه تبريز  هاي دريايي سازه  1  -  
  روزانه  1976  دانشگاه تبريز  هاي هيدروليكي سازه  1  -  
  روزانه  1977  دانشگاه تبريز  پي مكانيك خاك و  2  -  
  روزانه  1978  دانشگاه تربيت مدرس  ترابري راه و  5  -  
  روزانه  1979  دانشگاه تربيت مدرس  زلزله  3  -  
  روزانه  1980  دانشگاه تربيت مدرس  سازه  4  -  
  روزانه  1981  دانشگاه تربيت مدرس  هاي هيدروليكي سازه  4  -  
  روزانه  1982  دانشگاه تربيت مدرس  محيط زيست  5  -  
  روزانه  1983  دانشگاه تربيت مدرس  پي مكانيك خاك و  3  -  
  روزانه  1984  دانشگاه تهران  بآ  3  -  
  روزانه  1985  هراندانشگاه ت  ترابري راه و  3  -  
  روزانه  1986  دانشگاه تهران  زلزله  3  -  
  روزانه  1987  دانشگاه تهران  سازه  3  -  
  روزانه  1988  دانشگاه تهران  هاي دريايي سازه  3  -  
  انهروز  1989  دانشگاه تهران  هاي هيدروليكي سازه  3  -  
  روزانه  1990  دانشگاه تهران  محيط زيست  3  -  
  روزانه  1991  دانشگاه تهران  مديريت ساخت  3  -  
  روزانه  1992  دانشگاه تهران  پي مكانيك خاك و  3  -  
  روزانه  1993  دانشگاه سمنان  پي خاك و  3  -  
  هروزان  1994  دانشگاه سمنان  ترابري راه و  2  -  
  روزانه  1995  دانشگاه سمنان  زلزله  2  -  
  روزانه  1996  دانشگاه سمنان  سازه  5  -  
  روزانه  1997  دانشگاه سمنان  هاي هيدروليكي سازه  3  -  
  روزانه  1998  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  سازه  5  -  
  روزانه  1999  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  پي خاك و  1  -  
  روزانه  2000  ه شهيد باهنر ـ كرماندانشگا  سازه  6  -  
  روزانه  2001  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  هاي هيدروليكي سازه  2  -  
  روزانه  2002  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  بآ  5  -  
  روزانه  2003  دانشگاه شيراز  سازه  4  -  

  روزانه  2004  دانشگاه شيراز  محيط زيست  3  -   زيستب و محيطآگرايش 
  روزانه  2005  دانشگاه شيراز  پي مكانيك خاك و  4  -  
  روزانه  2006  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  پي مكانيك خاك و  3  -  
  روزانه  2007  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  ب آمهندسي منابع و  3  -  
  روزانه  2008  دانشگاه صنعتي اصفهان  آب  3  -  
  روزانه  2009  دانشگاه صنعتي اصفهان  سازه  5  -  

ظرفيت اعالم شده پـذيرش دانـشجوي دوره         
دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  2010  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي عمران  15  -

  روزانه  2011  دانشگاه صنعتي بابل  پي خاك و  3  -  
  روزانه  2012  دانشگاه صنعتي بابل  سازه  1  -  
  روزانه  2013  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  آب  2  -  
  روزانه  2014  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  سازه  2  -  
  روزانه  2015  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  پي مكانيك خاك و  2  -  
  روزانه  2016  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  سازه  2  -  
  روزانه  2017  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  هاي هيدروليكي سازه  1  -  
  روزانه  2018  اه صنعتي شاهروددانشگ  پي خاك و  1  -  
  روزانه  2019  دانشگاه صنعتي شاهرود  هيدروليك  2  -  

 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 49صفحه 

  عمرانـ مجموعه مهندسي 2310 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر  و فاقـد    ردي
تواننـد در    ياوطلبان م  است، هرچند د   شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه ي زم هي آزمون، در كل   يبعد

 يمهندسـ  سازه و زلزله،  ( موجود در دانشكده  
 نموده و بـا مـدرك       لي تحص )كيژئوتكن آب،

ــر ــ ميدكت ــارغ التحــص يهندس ــران ف  لي عم
  .شوند يم

  روزانه  2020  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي عمران  10  -

  روزانه  2021  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  آب  2  -  
  روزانه  2022  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  نقل  حمل وريزي برنامه  2  -  
  روزانه  2023  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  پي خاك و  2  -  
  روزانه  2024  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  ترابري  وراه  2  -  
  روزانه  2025  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  زلزله  2  -  
  روزانه  2026  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  سازه  2  -  
  روزانه  2027  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بآ  3  -  
  روزانه  2028  ردوسي ـ مشهددانشگاه ف  پي خاك و  4  -  
  روزانه  2029  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  سازه  9  -  
  روزانه  2030  دانشگاه گيالن ـ رشت  سازه  7  -  
  روزانه  2031  دانشگاه گيالن ـ رشت  پي اك ومكانيك خ  2  -  

  شبانه  2032  دانشگاه تهران  سازه  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2033  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بآ  1  -  هريهبا اخذ ش

  شبانه  2034  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  پي خاك و  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2035  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  سازه  3  -  با اخذ شهريه

  نقشه برداري-ـ مهندسي عمران2311 
  روزانه  2036  دانشگاه تهران  ژئودزي  3  -  
  روزانه  2037  دانشگاه تهران  دور سنجش از  3  -  
  روزانه  2038  دانشگاه تهران  هاي اطالعات مكاني سيستم  3  -  
  روزانه  2039  دانشگاه تهران  فتوگرامتري  3  -  
بـا  ( ي ژئـودز  ي تخصـص  نـه ي رشـته دو زم    نيا

ــ و س)2 تيــظرف ــا ( ي اطالعــات مكــانستمي ب
 تحت عنـوان    اني كه دانشجو  ، دارد )3 تيظرف

 رشي پذ ي نقشه بردار  - عمران يرشته مهندس 
 و يلي تحـــصيهـــا يگـــواه .خواهنـــد شـــد

ــارغ ــ نيليالتحــص ف ــته  زي ــا براســاس رش  تنه
 صادر خواهنـد    يبردار  نقشه -عمران يندسمه
  .شد

  روزانه  2040  تي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنع  نقشه برداري -مهندسي عمران   5  -

  شبانه  2041  دانشگاه تهران  ژئودزي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2042  دانشگاه تهران  دور سنجش از  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2043  دانشگاه تهران  هاي اطالعات مكاني سيستم  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2044  دانشگاه تهران  فتوگرامتري  1  -  هيبا اخذ شهر

  ـ مجموعه مهندسي برق2312 
  روزانه  2045  دانشگاه اروميه  مخابرات  3  -  
  روزانه  2046  دانشگاه اصفهان  مهندسي برق  5  -  
  روزانه  2047  وينـ قز) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  مخابرات  3  -  
ــك  5  -   ــدارهاي   - الكتروني ــي م طراح

  روزانه  2048  دانشگاه تبريز  ديجيتال نالوگ وآمجتمع 

ــك  2  -   ــدارهاي   - الكتروني ــي م طراح
  روزانه  2049  دانشگاه تبريز  مجتمع نوري

  روزانه  2050  دانشگاه تبريز  والكترونيك قدرت سيستم – قدرت  2  -  وي و درانيماش
  روزانه  2051  دانشگاه تبريز  درايور ماشين و - قدرت  2  -  وي و درانيماش

  روزانه  2052  دانشگاه تبريز  كنترل  2  -  
  روزانه  2053  دانشگاه تبريز  سيستم - مخابرات  1  -  
  روزانه  2054  دانشگاه تربيت مدرس  سيستم و مدار – كالكتروني  5  -  
  روزانه  2055  دانشگاه تربيت مدرس  نيمه هادي - الكترونيك  4  -  
  روزانه  2056  دانشگاه تربيت مدرس  توالكترونيك قدر سيستم – قدرت  6  -  
  روزانه  2057  دانشگاه تربيت مدرس  كنترل  3  -  
  روزانه  2058  دانشگاه تربيت مدرس  سيستم - مخابرات  5  -  
  روزانه  2059  دانشگاه تربيت مدرس  ميدان - مخابرات  4  -  
  روزانه  2060  دانشگاه تربيت معلم سبزوار  الكترونيك  4  -  ري و پردازش تصوي هادمهي نيها گرايشبا 
  روزانه  2061  دانشگاه تهران  نيمه هادي و افزار – الكترونيك  4  -  
  روزانه  2062  هراندانشگاه ت  سيستم و مدار - الكترونيك  6  -  
  روزانه  2063  دانشگاه تهران  قدرت  10  -  
  روزانه  2064  دانشگاه تهران  كنترل  4  -  
  روزانه  2065  دانشگاه تهران  مخابرات  6  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی
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 50صفحه 

  برقـ مجموعه مهندسي 2312 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   دانشگاهنام   نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2066  دانشگاه تهران  رباتيك هوش ماشين و  3  -  
  روزانه  2067  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  الكترونيك  1  -  
  روزانه  2068  دانشگاه سمنان  الكترونيك  2  -  
  روزانه  2069  دانشگاه سمنان  قدرت  7  -  
  روزانه  2070  دانشگاه سمنان  مخابرات  1  -  

  روزانه  2071  دانشگاه شاهد  الكترونيك  4  -  دفترچهانتهاي  در طيشرا
  روزانه  2072  دانشگاه شاهد  قدرت  8  -  دفترچهانتهاي  در طيشرا
  روزانه  2073  دانشگاه شاهد  مخابرات  6  -  دفترچهانتهاي  در طيشرا
  زانهرو  2074  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  الكترونيك  2  -   ادواتشيگرا

  روزانه  2075  اه شهيد بهشتي ـ تهراندانشگ  نالوگ آ– الكترونيك  6  -  
  روزانه  2076  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  ديجيتال – الكترونيك  2  -  
  روزانه  2077  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  قدرت  5  -  
  روزانه  2078  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  سيستم – مخابرات  4  -  
  روزانه  2079  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  ميدان – مخابرات  4  -  
  روزانه  2080  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  الكترونيك  3  -  
  روزانه  2081  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  قدرت  3  -  
  روزانه  2082  دانشگاه شيراز  الكترونيك  3  -  
  روزانه  2083  دانشگاه شيراز  كنترل  2  -  
  روزانه  2084  دانشگاه شيراز  سيستم – مخابرات  5  -  
  روزانه  2085  دانشگاه شيراز  ميدان – مخابرات  3  -  
  روزانه  2086  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  قدرت  6  -  
  روزانه  2087  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  كنترل  3  -  
  روزانه  2088  دانشگاه صنعتي اصفهان  الكترونيك  1  -  
  روزانه  2089  دانشگاه صنعتي اصفهان  قدرت  2  -  
  روزانه  2090  دانشگاه صنعتي اصفهان  كنترل  2  -  
  روزانه  2091  دانشگاه صنعتي اصفهان  مخابرات  7  -  

ظرفيت اعالم شده پـذيرش دانـشجوي دوره         
دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  2092  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي برق  21  -

  روزانه  2093  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  الكترونيك  4  -  
 در   گـسترش  ي بنا به مجوز شـورا     انيدانشجو

شــوند و  ي مــرشي بــرق پــذيرشــته مهندســ
 و  باشـد   مـي  آنان   ي تخصص نهي زم كيوالكتريب

 يليالتحــص  و فــارغيلي تحــصيهــا يدر گــواه
  برق درج خواهـد    يدانشجو تنها عنوان مهندس   

  .شد

  روزانه  2094  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  بيو الكتريك  2  -

 گـسترش در    ي بنا به مجوز شـورا     انيدانشجو
شوند و قدرت    ي م رشي برق پذ  يرشته مهندس 

 يها ي و در گواه   باشد  مي آنان   ي تخصص نهيزم
 ي تنها عنوان مهندس   يليالتحص  و فارغ  يليتحص

  .برق درج خواهد شد

  نهروزا  2095  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  قدرت  4  -

  روزانه  2096  نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه   كنترل  1  -  
  روزانه  2097  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مخابرات  3  -  
  روزانه  2098   ـ تبريزدانشگاه صنعتي سهند  افزارونيمه هادي – الكترونيك  1  -  
ــك  1  -   ــدارهاي   – الكتروني ــي م طراح

  روزانه  2099  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  ديجيتال نالوگ وآمجتمع 
  روزانه  2100   صنعتي سهند ـ تبريزدانشگاه  بيو الكتريك  2  -  
  روزانه  2101  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  والكترونيك قدرت سيستم – قدرت  2  -  
  روزانه  2102  ه صنعتي سهند ـ تبريزدانشگا  درايور ماشين و – قدرت  2  -  
  روزانه  2103  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  كنترل  3  -  
  روزانه  2104  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  سيستم – مخابرات  4  -  
  روزانه  2105  دانشگاه صنعتي شاهرود  قدرت  6  -  
  روزانه  2106  دانشگاه صنعتي شاهرود  كنترل  4  -  

 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر  و فاقـد    ردي
تواننـد در    ي است، هرچند داوطلبان م    شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه يم ز هي آزمون، در كل   يبعد

ـ الكترون( موجود در دانشكده    مخـابرات،  ك،ي
 ليتحـص  )ي پزشـك  يمهندسـ  كنتـرل،  قدرت،

 بــرق ي مهندســي دكتــركنمـوده و بــا مــدر 
  . شوند ي مليالتحص فارغ

  روزانه  2107  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي برق  25  -

  روزانه  2108  دانشگاه صنعتي شيراز  الكترونيك  2  -  
  روزانه  2109  دانشگاه صنعتي شيراز  قدرت  3  -  
  روزانه  2110  دانشگاه صنعتي شيراز  مخابرات  3  -  
  روزانه  2111  شتردانشگاه صنعتي مالك ا  الكترونيك  2  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 51صفحه 

  برقـ مجموعه مهندسي 2312 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2112  ردانشگاه صنعتي مالك اشت  قدرت  2  -  
  روزانه  2113  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  كنترل  2  -  
  روزانه  2114  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مخابرات  2  -  
  روزانه  2115  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  كالكتروني  10  -  
  روزانه  2116  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  بيوالكتريك  2  -  
  روزانه  2117  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  قدرت  10  -  
  روزانه  2118  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  كنترل  5  -  
  روزانه  2119  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  سيستم - مخابرات  4  -  
  روزانه  2120  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  ميدان - مخابرات  10  -  
  روزانه  2121  انشگاه فردوسي ـ مشهدد  الكترونيك  4  -  
  روزانه  2122  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  قدرت  4  -  
  روزانه  2123  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  كنترل  4  -  
  روزانه  2124  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  سيستم - مخابرات  5  -  
  روزانه  2125  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ميدان - مخابرات  3  -  
  روزانه  2126  دانشگاه يزد  سيستم - مخابرات  3  -  
  روزانه  2127  دانشگاه يزد  ميدان - مخابرات  1  -  

  شبانه  2128  دانشگاه تهران  كنترل  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2129  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  الكترونيك  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2130  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  قدرت  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2131  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  كنترل  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2132  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  سيستم - مخابرات  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2133  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ميدان - مخابرات  2  -  با اخذ شهريه

  فضا -ـ مهندسي هوا2313 
  روزانه  2134  پژوهشگاه هوافضا  فضا -مهندسي هوا  8  -  
  روزانه  2135  دانشگاه تربيت مدرس  پيشرانش  2  -  
  روزانه  2136  دانشگاه تربيت مدرس  كنترل و مكانيك پرواز  2  -  
  روزانه  2137  دانشگاه صنعتي اميركبير  فضا -مهندسي هوا  17  -  
  روزانه  2138  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  پيشرانش  1  -  
  روزانه  2139  نعتي خواجه نصيرالدين طوسيدانشگاه ص  كنترل و مكانيك پرواز  1  -  

 ي دانــشگاه صــنعتيدوره دكتــر  دررشيپــذ
ـ گ يرشـته صـورت مـ       در فيشر  فاقـد  و ردي
 تواننـد در   يهرچند داوطلبان م    است، شيگرا

مراحــل   دانــشگاه درطيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه ي زم هيدر كل   آزمون، يبعد

  وكيـــناميروديآ( در دانـــشكده موجـــود
 )سـازه  كنتـرل،   پرواز و  كيناميد ،يجلوبرندگ

 ي مهندسـ  ي نموده و با مدرك دكتـر      ليتحص
  .شوند ي مليالتحص هوافضا فارغ

  روزانه  2140  دانشگاه صنعتي شريف  فضا -مهندسي هوا  12  -

  روزانه  2141  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  ئروديناميكآ  2  -  
  وزانهر  2142  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  پيشرانش  3  -  
  روزانه  2143  صنعتي مالك اشتردانشگاه   هاي هوايي سازه  4  -  
  روزانه  2144  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  كنترل و مكانيك پرواز  2  -  

  ـ مهندسي مكانيك2314 
  روزانه  2145  دانشگاه اروميه  تبديل انرژي  2  -  
  روزانه  2146  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  طراحي كاربردي  5  -  
  روزانه  2147  دانشگاه بيرجند  توليد ساخت و  4  -  
  روزانه  2148  دانشگاه بيرجند  طراحي كاربردي  5  -  
  روزانه  2149  دانشگاه تبريز  تبديل انرژي  1  -  
  روزانه  2150  دانشگاه تبريز  طراحي كاربردي  3  -  
  روزانه  2151  دانشگاه تربيت مدرس  تبديل انرژي  6  -  
  روزانه  2152  اه تربيت مدرسدانشگ  توليد ساخت و  6  -  
  روزانه  2153  دانشگاه تربيت مدرس  طراحي كاربردي  9  -  
  روزانه  2154  دانشگاه تهران  تبديل انرژي  6  -  
  روزانه  2155  دانشگاه تهران  توليد ساخت و  6  -  
  روزانه  2156  دانشگاه تهران  طراحي كاربردي  6  -  
  روزانه  2157  دانشگاه تهران  بيآهاي  ماشين  3  -  
  روزانه  2158  دانشگاه تهران  نانوفناوري  3  -  
  روزانه  2159  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  طراحي كاربردي  1  -  
  روزانه  2160  دانشگاه سمنان  تبديل انرژي  6  -  
  روزانه  2161  دانشگاه سمنان  طراحي كاربردي  8  -  
  روزانه  2162  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  تبديل انرژي  5  -  
  روزانه  2163  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  تبديل انرژي  4  -  
  روزانه  2164  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  طراحي كاربردي  1  -  
  روزانه  2165  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  سياالت حرارت و  3  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  زانهرو  2166  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  طراحي كاربردي  3  -  
  روزانه  2167  زدانشگاه شيرا  تبديل انرژي  3  -  
  روزانه  2168  دانشگاه شيراز  جامدات  4  -  
  روزانه  2169  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  تبديل انرژي  3  -  
  روزانه  2170  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ تهران  هاي انرژي مهندسي سيستم  3  -  
  روزانه  2171  دانشگاه صنعتي اصفهان  تبديل انرژي  4  -  
  روزانه  2172  دانشگاه صنعتي اصفهان  توليد ساخت و  2  -  
  روزانه  2173  دانشگاه صنعتي اصفهان  طراحي كاربردي  3  -  
  روزانه  2174  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مكانيك  15  -  
  انهروز  2175  دانشگاه صنعتي بابل  تبديل انرژي  2  -  
  روزانه  2176  ي بابلدانشگاه صنعت  توليد ساخت و  5  -  
  روزانه  2177  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  تبديل انرژي  7  -  
  روزانه  2178  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  جامدات  7  -  

 گـسترش در    ي بنا به مجوز شـورا     انيدانشجو
شـوند و    ي مـ  رشي پذ كي مكان يرشته مهندس 
 باشـد   مي آنان   ي تخصص نهي زم ديساخت و تول  

 يليالتحـص   و فـارغ   يلي تحـص  يها ي در گواه  و
ـ  مكان يدانشجو تنها عنـوان مهندسـ       درج  كي

  .خواهد شد

  روزانه  2179  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  توليد ساخت و  3  -

 گـسترش در    ي بنا به مجوز شـورا     انيدانشجو
شـوند و    ي مـ  رشي پذ كيكان م يرشته مهندس 

 و در   باشـد   مـي  آنـان    ي تخصـص  نهيخودرو زم 
 تنهـا   يليالتحـص   و فـارغ   يلي تحـص  يها يگواه

  . درج خواهد شدكي مكانيعنوان مهندس

  روزانه  2180  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  بدنه سازه و -مهندسي خودرو  1  -

 گـسترش در    ي بنا به مجوز شـورا     انيدانشجو
شـوند و    ي مـ  رشي پذ كي مكان يرشته مهندس 

ـ س  آنـان  ي تخصـص نـه ي  زمي انـرژ يهـا  ستمي
 و يلي تحــصيهــا ي و در گــواهباشــد مــي
 ي دانشجو تنهـا عنـوان مهندسـ       يليالتحص فارغ
  . درج خواهد شدكيمكان

  روزانه  2181  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  هاي انرژي مهندسي سيستم  2  -

  روزانه  2182  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  تبديل انرژي  1  -  
  روزانه  2183  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  طراحي كاربردي  4  -  
  روزانه  2184  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  قواي محركه -مهندسي خودرو  1  -  
  روزانه  2185  دانشگاه صنعتي شاهرود  تبديل انرژي  3  -  
  روزانه  2186  دانشگاه صنعتي شاهرود  طراحي كاربردي  3  -  

 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر  و فاقـد    ردي
 در  تواننـد  يچند داوطلبان م    است، هر  شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  ي هـا  نهي زم هي آزمون، در كل   يبعد

ــشكده تحــص  ــود در دان ــا ليموج ــوده و ب  نم
 ي انـرژ  يهـا  ستمي س ي مهندس يمدرك دكتر 

  . شونديل ميالتحص فارغ

  روزانه  2187  دانشگاه صنعتي شريف  هاي انرژي مهندسي سيستم  3  -

 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر  و فاقـد    ردي
تواننـد در    ي است، هرچند داوطلبان م    شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه ي زم هي آزمون، در كل   يبعد

 ليتبد ،ي كاربرد يطراح( موجود در دانشكده  
 يده و بـا مـدرك دكتـر        نمـو  لي تحص )يانرژ

  .شوند ي مليالتحص  فارغكيمكان يمهندس

  روزانه  2188  صنعتي شريفدانشگاه   مهندسي مكانيك  18  -

  روزانه  2189  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  تبديل انرژي  8  -  
  /ديناميك/طراحي كاربردي  8  -  

  روزانه  2190  لم و صنعت ايران ـ تهراندانشگاه ع  كنترل /ارتعاشات
  روزانه  2191  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  مكانيك جامدات -كاربردي طراحي  4  -  

 خـودرو بـه صـورت مـستقل         يرشته مهندسـ  
ــي ــراباشــد م ــد گ ــي شي و فاق  و در باشــد م

  .شود مي خودرو ارائه يدانشكده مهندس
  روزانه  2192  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  مهندسي خودرو  3  -

آهن ارائه    راه ي رشته در دانشكده مهندس    نيا
 ي شدگان با مدرك دكتـر     رفتهي پذ - شود  مي

  .شوند ي مليالتحص  راه آهن فارغيمهندس
  روزانه  2193  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  هاي ريلي ماشين -آهن مهندسي راه  3  -

  روزانه  2194  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تبديل انرژي  7  -  
  روزانه  2195  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  طراحي كاربردي  15  -  

  روزانه  2196  دانشگاه كاشان  طراحي كاربردي  5  -  ابگاهمحدوديت خو
  روزانه  2197  دانشگاه گيالن ـ رشت  تبديل انرژي  5  -  
  روزانه  2198  دانشگاه گيالن ـ رشت  طراحي كاربردي  5  -  
  روزانه  2199  دانشگاه يزد  طراحي كاربردي  1  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  /ديناميك/طراحي كاربردي  2  -  
  روزانه  2200  دانشگاه يزد  كنترل/ارتعاشات

ـ   بين مركز  تبديل انرژي  2  -  باهنركرمانديشه  بصورت مشترك با دانشگاه علـوم   تكنولـوژي پيـشرفته و     ي علـوم و   الملل
  روزانه  2201  محيطي

  شبانه  2202  دانشگاه تهران  تبديل انرژي  3 -  با اخذ شهريه
  شبانه  2203  دانشگاه تهران  توليد ساخت و  3 -  با اخذ شهريه
  شبانه  2204  دانشگاه تهران  طراحي كاربردي  3 -  با اخذ شهريه
  شبانه  2205  دانشگاه تهران  بيآهاي  ماشين  1 -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  2206  دانشگاه تهران  نانوفناوري  1 -  با اخذ شهريه
  شبانه  2207  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تبديل انرژي  3  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2208  شهددانشگاه فردوسي ـ م  طراحي كاربردي  5  -  با اخذ شهريه

  ـ مجموعه مهندسي پزشكي2317 
  روزانه  2209  زيست فناوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و  بيومتريال  4  -  .باشد مي بافت يعنوان رشته مصوب مهندس

  روزانه  2210  دانشگاه تربيت مدرس  الكتريكبيو  3  -  
  روزانه  2211  دانشگاه تهران  بيوالكتريك  4  -  

  روزانه  2212  دانشگاه شاهد  بيوالكتريك  4  -  انتهاي دفترچه در طيشرا
ظرفيت اعالم شده پـذيرش دانـشجوي دوره         

جمـوع  دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب م          
  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش

  روزانه  2213  دانشگاه صنعتي اميركبير  بيومتريال  18  -

  روزانه  2214  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  بيومكانيك  2  -  
 در  يعنوان رشته مصوب علوم اعصاب شناخت     

  غيرانتفاعي  2215  ه غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهرانپژوهشكد  بيوالكتريك  1  -  .باشد مي يمقطع دكتر
 در  يعنوان رشته مصوب علوم اعصاب شناخت     

  غيرانتفاعي  2216  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  بيومكانيك  1  -  .باشد مي يمقطع دكتر

  ـ مهندسي صنايع2318 
  روزانه  2217  دانشگاه تربيت مدرس  مهندسي صنايع  9  -  
  روزانه  2218  دانشگاه تهران  مهندسي صنايع  9  -  
  روزانه  2219  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي صنايع  3  -  

 دانـشجوي دوره    ظرفيت اعالم شده پـذيرش    
دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  2220  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي صنايع  10  -

  روزانه  2221  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي صنايع  3  -  
 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر  و فاقـد    ردي
تواننـد در    يچند داوطلبان م    است، هر  شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه ي زم هي آزمون، در كل   يبعد

ــ  ــشكده تح ــود در دان ــا ليصموج ــوده و ب  نم
 ليالتحص  فارغ عي صنا ي مهندس يمدرك دكتر 

  .شوند يم

  روزانه  2222  گاه صنعتي شريفدانش  مهندسي صنايع  2  -

  روزانه  2223  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  اجتماعي هاي اقتصادي و سيستم  2  -  
  روزانه  2224  گاه علم و صنعت ايران ـ تهراندانش  بهره وري مديريت سيستم و  2  -  
  روزانه  2225  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  مهندسي صنايع  4  -  
  روزانه  2226  اه يزددانشگ  بهره وري مديريت سيستم و  2  -  

  شبانه  2227  دانشگاه تهران  مهندسي صنايع  1  -  هيبا اخذ شهر
  پيام نور  2228  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  مهندسي صنايع  8  -  

ــ ايبرگــزار ــا همكــارني ــشگاه ي دوره ب  دان
IITK    200 كـل دوره مبلـغ       هي بوده و شـهر 

  .باشد مي الي رونيليم
  غيرانتفاعي  2229  )غيرانتفاعي(بابل ـ فنون مازندران  دانشگاه علوم و  مهندسي صنايع  3  -

  متالوژي و ـ مهندسي مواد2319 
  روزانه  2230  انرژي و پژوهشگاه مواد  مهندسي مواد  -  8   كرجلي محل تحص-يفاقد امكانات خوابگاه

  روزانه  2231  دانشگاه تربيت مدرس  سراميك  3  -  
ــصورت مهندســ    ــته ب ــوان رش ــواد و يعن  م

  روزانه  2232  دانشگاه تربيت مدرس  فلزي انتخاب مواد شناسايي و  3  -  .باشد ي ميمتالورژ
 .باشد ميمواد  عنوان رشته مهندسي متالوژي و    

هـاي فنـي     محل تحـصيل پـرديس دانـشكده      
  .باشد مي

  روزانه  2233  دانشگاه تهران  مهندسي مواد  8  -

  روزانه  2234  دانشگاه سمنان  مكانيكي مواد خواص فيزيكي و  4  -  
  روزانه  2235  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  فلزي انتخاب مواد شناسايي و  6  -  
  روزانه  2236  دانشگاه شيراز  مهندسي مواد  5  -  
  روزانه  2237  دانشگاه صنعتي اصفهان  بيومواد  4  -  
  روزانه  2238  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي مواد  9  -  
  روزانه  2239  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي مواد  14  -  
  روزانه  2240  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مهندسي مواد  2  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  متالوژي و ـ مهندسي مواد2319 ادامه كد 
رفيت پذيرش ظ

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2241  دانشگاه صنعتي سهند ـ تبريز  مهندسي مواد  8  -  
 ي دانــشگاه صــنعتي در دوره دكتــررشيپــذ
ـ گ ي در رشـته صـورت مـ       فيشر  و فاقـد    ردي
تواننـد در    يچند داوطلبان م    است، هر  شيگرا

 دانــشگاه در مراحــل طيصــورت احــراز شــرا
 ي تخصـص  يهـا  نـه ي زم هي آزمون، در كل   يبعد

ــشكده تحــص  ــود در دان ــا ليموج ــوده و ب  نم
 ليالتحـص   مواد فـارغ   ي مهندس يمدرك دكتر 

  .شوند يم

  روزانه  2242  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي مواد  6  -

  روزانه  2243  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مكانيكي مواد خواص فيزيكي و  2  -  
  روزانه  2244  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  فلزي انتخاب مواد شناسايي و  2  -  
  روزانه  2245  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي مواد  2  -  
  روزانه  2246  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  سراميك  4  -  
  روزانه  2247  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  فلزي انتخاب مواد شناسايي و  7  -  
  روزانه  2248  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  مهندسي مواد  6  -  

عنوان رشته مهندسي متـالوژي     . با اخذ شهريه  
ــواد  و ــرديس  .باشــد مــيم محــل تحــصيل پ

  .باشد ميهاي فني  دانشكده
  شبانه  2249  ه تهراندانشگا  مهندسي مواد  2  -

  شبانه  2250  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  مهندسي مواد  2  -  با اخذ شهريه
  ـ مهندسي كامپيوتر2320 

  روزانه  2251  دانشگاه اصفهان  معماري كامپيوتر  3  -  
  روزانه  2252  دانشگاه اصفهان  افزار نرم  6  -  
  روزانه  2253  دانشگاه اصفهان  هوش مصنوعي  2  -  
  روزانه  2254  دانشگاه تربيت مدرس  افزار نرم  4  -  
  روزانه  2255  دانشگاه تهران  /IT/فناوري اطالعات  4  -  
  روزانه  2256  دانشگاه تهران  معماري كامپيوتر  8  -  
  روزانه  2257  دانشگاه تهران  افزار نرم  6  -  
  روزانه  2258   ـ تهراندانشگاه شهيد بهشتي  /IT/فناوري اطالعات  3  -  
  روزانه  2259  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  معماري كامپيوتر  7  -  
  روزانه  2260  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  افزار نرم  6  -  
  روزانه  2261  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  هوش مصنوعي  3  -  
  روزانه  2262  دانشگاه شيراز  افزار نرم  1  -  
  روزانه  2263  دانشگاه شيراز  هوش مصنوعي  2  -  
  وزانهر  2264  دانشگاه صنعتي اصفهان  مهندسي كامپيوتر  5  -  

ظرفيت اعالم شده پـذيرش دانـشجوي دوره         
دكتري در ايـن رشـته بـا احتـساب مجمـوع            

  .ي مورد نظر دانشكده استها گرايش
  روزانه  2265  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي كامپيوتر  28  -

  در في شر ي دانشگاه صنعت  ي در دوره دكتر   رشيپذ
هرچند   است، شي فاقد گرا  و رديگ يرشته صورت م  
ــ ــان م ــد در يداوطلب ــرا  توانن ــراز ش  طيصــورت اح
 هيــكل در  آزمــون،يمراحــل بعــد  دانــشگاه در

 افـزار،  نرم( دانشكده در  موجود ي تخصص يها نهيزم
 يفنــاور ،ي مــصنوعهــوش وتر،ي كــامپيمعمــار

ــا مــدر  نمــوده وليتحــص )طالعــاتا  ي دكتــركب
  .شوند ي مليالتحص  فارغوتري كامپيمهندس

  روزانه  2266  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي كامپيوتر  9  -

  روزانه  2267  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  /IT/فناوري اطالعات  1  -  
  روزانه  2268  شگاه صنعتي مالك اشتردان  هاي كامپيوتري معماري سيستم  1  -  
  روزانه  2269  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  هوش مصنوعي  1  -  
  روزانه  2270  ران ـ تهراندانشگاه علم و صنعت اي  هاي كامپيوتري معماري سيستم  2  -  
  روزانه  2271  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  افزار نرم  2  -  
  روزانه  2272  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  هوش مصنوعي  4  -  
  روزانه  2273  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  افزار نرم  8  -  

  شبانه  2274  دانشگاه تهران  /IT/فناوري اطالعات  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2275  دانشگاه تهران  افزار نرم  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  2276  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  افزار نرم  3  -  با اخذ شهريه
 در  يعنوان رشته مصوب علوم اعصاب شناخت     

  غيرانتفاعي  2277  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  هوش مصنوعي  1  -  .باشد مي يمقطع دكتر

  ـ مهندسي دريا2321 
  روزانه  2278  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي دريا  5  -  
 در  في شر ي دانشگاه صنعت  ي در دوره دكتر   رشيپذ

  اسـت، هـر    شي و فاقـد گـرا     رديگ يرشته صورت م  
 طيتوانند در صـورت احـراز شـرا        يچند داوطلبان م  

 هيــ آزمــون، در كليدانــشگاه در مراحــل بعــد  
 لي موجـود در دانـشكده تحـص       ي تخصص يها نهيزم

 ايــ دري مهندســينمــوده و بــا مــدرك دكتــر   
  .شوند ي مليالتحص فارغ

  روزانه  2279  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي دريا  2  -

  روزانه  2280  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  مهندسي دريا  5  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  ـ مهندسي نفت2322 
 ظرفيت پذيرش

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2281  دانشگاه صنعت نفت  مهندسي نفت  5  -  
  روزانه  2282  دانشگاه صنعتي اميركبير  مهندسي نفت  4  -  
 در  في شر ي دانشگاه صنعت  ي در دوره دكتر   رشيپذ

 است، هرچند   شي و فاقد گرا   رديگ يرشته صورت م  
ــ ــان م ــرا  يداوطلب ــراز ش ــد در صــورت اح  طيتوانن

 هيــ آزمــون، در كليدانــشگاه در مراحــل بعــد  
 ليانـشكده تحـص    موجـود در د    ي تخصص يها نهيزم

 نفــت ي مهندســينمــوده و بــا مــدرك دكتــر   
  .شوند ي مليالتحص فارغ

  روزانه  2283  دانشگاه صنعتي شريف  مهندسي نفت  1  -

  كاربردپرتوها- اي هستهـ مهندسي 2323 
  روزانه  2284  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  پرتوها كاربرد– اي هستهمهندسي   3  -  

  راكتور - اي هستهـ مهندسي 2324 
  روزانه  2285  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  راكتور - اي هستهمهندسي   3  -  
  روزانه  2286  اه شيرازدانشگ  راكتور - اي هستهمهندسي   2  -  
 در  في شر ي دانشگاه صنعت  ي در دوره دكتر   رشيپذ

  اسـت، هـر    شي و فاقـد گـرا     رديگ يرشته صورت م  
 طيتوانند در صـورت احـراز شـرا        يمچند داوطلبان   

 هيــ آزمــون، در كليدانــشگاه در مراحــل بعــد  
 لي موجـود در دانـشكده تحـص       ي تخصص يها نهيزم

ــر  ــا مــدرك دكت  يا  هــستهي مهندســينمــوده و ب
  .دشون ي مليالتحص فارغ

  روزانه  2287  دانشگاه صنعتي شريف  اي هستهمهندسي   2  -

  پرتوپزشكي - اي هستهـ مهندسي 2326 
  روزانه  2288  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  پرتوپزشكي - اي هستهمهندسي   3  -  

ظرفيت اعالم شده پذيرش دانشجوي دوره دكتـري        
ي مـورد   ها  گرايشاين رشته با احتساب مجموع      در  

  .نظر دانشكده است
  روزانه  2289  ه صنعتي اميركبيردانشگا  اي هستهمهندسي   4  -

  ـ مهندسي فناوري نانو2330 
  روزانه  2290  دانشگاه تربيت مدرس  نانوالكترونيك  3  -  
  روزانه  2291  دانشگاه تربيت مدرس  نانومواد  6  -  
  روزانه  2292  دانشگاه تهران  نانوالكترونيك  3  -  
  روزانه  2293  دانشگاه تهران  نانومواد  3  -  
  روزانه  2294  دانشگاه صنعتي اصفهان  نانومواد  4  -  
 در  في شر يدانشگاه صنعت  ي در دوره دكتر   رشيپذ

  اسـت، هـر    شي و فاقـد گـرا     رديگ يرشته صورت م  
 طيتوانند در صـورت احـراز شـرا        يچند داوطلبان م  

 هيــدر كل  آزمــون،يدانــشگاه در مراحــل بعــد  
ــهيزم ــا نـ ــصيهـ ــشكدهي تخصـ ــود در دانـ   موجـ
 )ينانومحاسبات نانومواد، ك،يزينانوف ك،ينانوالكترون(

 يوفنــاور ناني دكتــرمــدرك نمــوده و بــا ليتحــص
  .شوند ي مليالتحص فارغ

  روزانه  2295  دانشگاه صنعتي شريف  نانوالكترونيك  1  -

  شبانه  2296  نشگاه تهراندا  نانومواد  1  -  هيبا اخذ شهر
  

ش* ن  ناو م ا  ون  ده  ج  شان ی  وما  ه،  ًش ر نده ا ی د ور وب  ه  ن ر او ت ا ی  وزش عا شان. رش آ ه  نده بل نی د ال وع پایانع  و ی  ه  ن د ادی  ا ی آ ر  د ی دوره د   .با
  :كشاورزي و منابع طبيعيهاي گروه آزمايشي   كدرشته محل-18جدول شماره 

  محيط زيستـ 2401 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2401  ت مدرسدانشگاه تربي  محيط زيستهاي  لودگيآ  3  -  
محــل تحــصيل پــرديس كــشاورزي و منــابع 

  روزانه  2402  دانشگاه تهران  محيط زيست  3  -  طبيعي
ــهر  ــذ ش ــا اخ ــل  هيب ــرديس مح ــصيل پ  تح

  شبانه  2403  دانشگاه تهران  محيط زيست  1  -  كشاورزي و منابع طبيعي

  ـ مكانيك ماشين هاي كشاورزي2402 
  روزانه  2404  دانشگاه اروميه  هاي كشاورزي مكانيك ماشين  3  -  
  روزانه  2405  دانشگاه تربيت مدرس  هاي كشاورزي مكانيك ماشين  5  -  

  روزانه  2406  دانشگاه تهران  هاي كشاورزي مكانيك ماشين  4  -  محل تحصيل پرديس ابوريحان
منــابع  محــل تحــصيل پــرديس كــشاورزي و

  روزانه  2407  دانشگاه تهران  هاي كشاورزي مكانيك ماشين  3  -  طبيعي كرج
  روزانه  2408  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  هاي كشاورزي مكانيك ماشين  5  -  

ــهر  ــذ ش ــا اخ ــل  هيب ــرديس مح ــصيل پ  تح
  شبانه  2409  دانشگاه تهران  هاي كشاورزي مكانيك ماشين  1  -  منابع طبيعي كرج كشاورزي و

  شبانه  2410  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  هاي كشاورزي مكانيك ماشين  2  -  با اخذ شهريه

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  ـ مكانيزاسيون كشاورزي2403 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2411  دانشگاه تبريز  كشاورزي انرژي در  2  -  
  روزانه  2412  دانشگاه تبريز  برداشت محصوالت كشاورزي  1  -  
  روزانه  2413  دانشگاه تبريز  كشاورزي دقيق  1  -  
  روزانه  2414  دانشگاه تبريز  برداشت مهندسي پس از  3  -  

عنوان رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي     
  روزانه  2415  دانشگاه تهران  كشاورزي انرژي در  3  -  .باشد ميبدون گرايش 

ــته   ــوان رش ــاني عن ــوم باغب ــوژي -عل  فيزيول
  روزانه  2416  ه تهراندانشگا  برداشت مهندسي پس از  3  -  .وتكنولوژي پس ازبرداشت است 

عنوان رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي     
  شبانه  2417  دانشگاه تهران  كشاورزي انرژي در  1  -  هيبا اخذ شهر .باشد ميبدون گرايش 

ــو ــانيعن ــوژي و-ان رشــته علــوم باغب   فيزيول
بــا اخــذ . برداشــت اســت تكنولــوژي پــس از

  .هيشهر
  شبانه  2418  دانشگاه تهران  برداشت مهندسي پس از  1  -

  فضاي سبز ـ علوم باغباني و2404 
  روزانه  2419  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  اصالح ميوه فيزيولوژي و  4  -  
  روزانه  2420  دانشگاه تبريز  سبزي كاري  3  -  
  روزانه  2421  دانشگاه تبريز  ميوه كاري  3  -  
  روزانه  2422  دانشگاه تهران  اصالح سبزي فيزيولوژي و  3  -  

  بيوتكنولـوژي و   -عنوان رشـته علـوم باغبـاني      
  روزانه  2423  دانشگاه تهران  اصالح ميوه فيزيولوژي و  3  -  .باشد ميژنتيك مولكولي 

  روزانه  2424  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  سبزي كاري  3  -  
  روزانه  2425  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  نتيگياهان زي  3  -  
  روزانه  2426  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ميوه كاري  3  -  

  شبانه  2427  دانشگاه تهران  اصالح سبزي فيزيولوژي و  1  -  هيبا اخذ شهر
  بيوتكنولـوژي و   -عنوان رشـته علـوم باغبـاني      

  شبانه  2428  دانشگاه تهران  ح ميوهاصال فيزيولوژي و  1  -  .با اخذ شهريه .باشد ميژنتيك مولكولي 
  شبانه  2429  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  سبزي كاري  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2430  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  گياهان زينتي  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2431  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ميوه كاري  1  -  با اخذ شهريه

  صنايع غذايي ـ علوم و2405 
  روزانه  2432  دانشگاه اروميه  مهندسي صنايع غذايي  2  -  
  روزانه  2433  دانشگاه تبريز  غذايي تكنولوژي مواد  3  -  
  روزانه  2434  دانشگاه تبريز  غذايي شيمي مواد  1  -  
  روزانه  2435  دانشگاه تبريز  مهندسي صنايع غذايي  1  -  

ــوژ  ــوان رشــته تكنول ــذايعن ــواد غ ــا  (يي م ب
  روزانه  2436  دانشگاه تربيت مدرس  غذايي ژي موادتكنولو  6  -  .باشد مي )يي غذاعي علوم و صناتيمحور

  روزانه  2437  دانشگاه تهران  غذايي تكنولوژي مواد  3  -  باشد ميذايي عنوان گرايش بيوتكنولوژي غ
  روزانه  2438  دانشگاه تهران  مهندسي صنايع غذايي  3  -  

 ي تكنولوژ شياگر-يي غذا عيرشته علوم وصنا  
  روزانه  2439   گرگانمنابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و  غذايي تكنولوژي مواد  3  -  ييمواد غذا

  روزانه  2440  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  غذايي تكنولوژي مواد  6  -  
  روزانه  2441  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  مهندسي صنايع غذايي  3  -  
  روزانه  2442  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  غذايي ميكروبيولوژي مواد  4  -  

بيوتكنولـوژي    گـرايش، عنـوان   هيبا اخذ شهر 
  شبانه  2443  دانشگاه تهران  غذايي تكنولوژي مواد  1  -  .باشد ميغذايي 

  شبانه  2444  دانشگاه تهران  مهندسي صنايع غذايي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2445  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  غذايي تكنولوژي مواد  2  -  با اخذ شهريه

  شبانه  2446  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  مهندسي صنايع غذايي  1  -  هريهبا اخذ ش
  شبانه  2447  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  غذايي ميكروبيولوژي مواد  2  -  با اخذ شهريه

  ـ اقتصادكشاورزي2406 
  روزانه  2448  ريزدانشگاه تب  منابع طبيعي اقتصاد  2  -  
  روزانه  2449  دانشگاه تبريز  توسعه كشاورزي سياست و  3  -  
  روزانه  2450  دانشگاه تهران  منابع طبيعي اقتصاد  3  -  
  روزانه  2451  دانشگاه زابل  كشاورزي اقتصاد  3  -  
  روزانه  2452  دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان  كشاورزي اقتصاد  3  -  
  روزانه  2453  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  كشاورزي اقتصاد  6  -  

  شبانه  2454  دانشگاه تهران  منابع طبيعي اقتصاد  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2455  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  كشاورزي اقتصاد  2  -  هبا اخذ شهري

  ـ علوم وصنايع چوب وكاغذ2407 
  روزانه  2456  دانشگاه تهران  كاغذ و صنايع خمير  6  -  .باشد ميعنوان رشته مذكور بدون گرايش 

  روزانه  2457  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و  كاغذ و صنايع خمير  3  -  كاغذ  وري خمعيرشته صنا
  روزانه  2458  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و  سازه چوب هاي چند فراورده  3  -   چند سازه چوبيها رشته فراورده

 عنـوان رشـته مـذكور بـدون         .با اخذ شـهريه   
  شبانه  2459  دانشگاه تهران  كاغذ و صنايع خمير  3  -  .باشد ميگرايش 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  /خاك شناسي/ـ علوم خاك2408 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  هنام گرايش رشت
  دوره  محل

  روزانه  2460  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  بيوتكنولوژي خاك بيولوژي و  1  -  
  روزانه  2461  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  حاصلخيزي خاك شيمي و  1  -  
  روزانه  2462  دانشگاه تبريز  بيوتكنولوژي خاك بيولوژي و  2  -  
  روزانه  2463  دانشگاه تبريز  ارزيابي خاك بندي و رده پيدايش و  2  -  
  روزانه  2464  دانشگاه تبريز  حاصلخيزي خاك شيمي و  2  -  
  روزانه  2465  دانشگاه تبريز  حفاظت خاك فيزيك و  2  -  
  روزانه  2466  دانشگاه تربيت مدرس  حفاظت خاك فيزيك و  5  -  
  روزانه  2467  دانشگاه تهران  بيوتكنولوژي خاك بيولوژي و  3  -  
  روزانه  2468  دانشگاه زنجان  ارزيابي خاك بندي و رده پيدايش و  1  -  
  روزانه  2469  دانشگاه زنجان  حاصلخيزي خاك شيمي و  2  -  
  روزانه  2470  دانشگاه زنجان  حفاظت خاك فيزيك و  2  -  

  روزانه  2471  دانشگاه شهركرد  ارزيابي خاك بندي و رده پيدايش و  3  -  بندي و ارزيابي خاك  گرايش پيدايش و رده
  روزانه  2472  دانشگاه شهركرد  حفاظت خاك فيزيك و  4  -  
  روزانه  2473  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  خاك شناسي -علوم خاك   -  3  
  روزانه  2474  دانشگاه شيراز  ارزيابي خاك بندي و رده پيدايش و  2  -  
  روزانه  2475  دانشگاه شيراز  حاصلخيزي خاك شيمي و  2  -  
  وزانهر  2476  دانشگاه شيراز  حفاظت خاك فيزيك و  1  -  
  روزانه  2477  تي اصفهاندانشگاه صنع  بيولوژي خاك  2  -  
  روزانه  2478  دانشگاه صنعتي اصفهان  حاصلخيزي خاك شيمي و  2  -  

ــاك  ــوم خ ــته عل ــرا - رش ــ پشيگ   وشيداي
  روزانه  2479  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و  ارزيابي خاك بندي و رده پيدايش و  2  -   خاكيابيارز  ويبند رده

  روزانه  2480  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  خاك شناسي -علوم خاك   5  -  
  شبانه  2481  دانشگاه تهران  بيوتكنولوژي خاك بيولوژي و  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  2482  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  خاك شناسي -علوم خاك   3  -  با اخذ شهريه
   داميـ علوم2409 

  روزانه  2483  بريزدانشگاه ت  دام اصالح نژاد  3  -  
  روزانه  2484  دانشگاه تربيت مدرس  دام اصالح نژاد  3  -  
  روزانه  2485  دانشگاه تربيت مدرس  تغذيه دام  3  -  
  روزانه  2486  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه   دامتغذيه  2  -  
  روزانه  2487  دانشگاه زنجان  تغذيه دام  2  -  

  روزانه  2488  دانشگاه شهركرد  تغذيه طيور  2  -  گرايش تغذيه طيور 
  نهروزا  2489  دانشگاه صنعتي اصفهان  تغذيه نشخواركنندگان  3  -  
  روزانه  2490  ي اصفهاندانشگاه صنعت  فيزيولوژي دام  3  -  
  روزانه  2491  اهواز مالثاني -رامين طبيعي ومنابع كشاورزي دانشگاه علوم  تغذيه دام  4  -  

  روزانه  2492  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و  تغذيه دام  3  -   دامهي تغذشيگرا -يرشته علوم دام
  روزانه  2493  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  دام اصالح نژاد  3  -  )مولكولي( گرايش ژنتيك و اصالح نژاد دام

  روزانه  2494  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تغذيه طيور  6  -  
  روزانه  2495  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تغذيه نشخواركنندگان  7  -  
  روزانه  2496  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  اصالح دام كمي ژنتيك و  2  -  
  روزانه  2497  دانشگاه كردستان ـ سنندج  تغذيه طيور  3  -  
  روزانه  2498  رشتدانشگاه گيالن ـ   دام اصالح نژاد  2  -  

با اخذ شهريه گرايش ژنتيك و اصـالح نـژاد          
  شبانه  2499  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  دام اصالح نژاد  2  -  )مولكولي( دام

  شبانه  2500  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تغذيه طيور  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2501  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  تغذيه نشخواركنندگان  2  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2502  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  اصالح دام كمي ژنتيك و  1  -  با اخذ شهريه

  بياريآـ 2410 
  روزانه  2503  دانشگاه تبريز  زهكشي بياري وآ  2  -  
  روزانه  2504  دانشگاه تبريز  بيآهاي  سازه  3  -  
  روزانه  2505  دانشگاه تبريز  بآمنابع   3  -  

  روزانه  2506  ه تربيت مدرسدانشگا  بآمنابع   4  -  .باشد مي منابع آب يعنوان رشته مهندس
  روزانه  2507  دانشگاه تهران  زهكشي بياري وآ  2  -  محل تحصيل پرديس ابوريحان

منــابع  محــل تحــصيل پــرديس كــشاورزي و
  روزانه  2508  دانشگاه تهران  زهكشي بياري وآ  3  -  طبيعي كرج

  روزانه  2509  دانشگاه تهران  بيآهاي  سازه  3  -  
  روزانه  2510  دانشگاه تهران  بآمنابع   3  -  

  روزانه  2511  دانشگاه شهركرد  زهكشي بياري وآ  4  -  گرايش آبياري و زهكشي 
  روزانه  2512  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  زهكشي بياري وآ  5  -  
  روزانه  2513  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  بيآهاي  زهسا  5  -  
  روزانه  2514  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  بآمنابع   3  -  
  روزانه  2515  منابع طبيعي ساري دانشگاه علوم كشاورزي و  زهكشي بياري وآ  5  -  
  روزانه  2516  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  زهكشي بياري وآ  8  -  

ـ   بين مركز  بآمنابع   3  -   مدرستيبصورت مشترك با دانشگاه ترب علـوم   تكنولـوژي پيـشرفته و     ي علـوم و   الملل
  روزانه  2517  محيطي

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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 58صفحه 

  بياريآـ 2410 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

ــهر  ــذ ش ــا اخ ــل  هيب ــرديس مح ــصيل پ  تح
  شبانه  2518  دانشگاه تهران  زهكشي بياري وآ  1  -  ابوريحان

ــهر  ــذ ش ــا اخ ــل  هيب ــرديس مح ــصيل پ  تح
  شبانه  2519  دانشگاه تهران  زهكشي بياري وآ  1  -  منابع طبيعي كرج كشاورزي و
  شبانه  2520  دانشگاه تهران  بيآهاي  سازه  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2521  دانشگاه تهران  بآمنابع   1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  2522  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  زهكشي بياري وآ  3  -  با اخذ شهريه
  ـ هواشناسي كشاورزي2411 

  روزانه  2523  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  هواشناسي كشاورزي  4  -  
  شبانه  2524  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  اورزيهواشناسي كش  2  -  با اخذ شهريه

  اصالح نباتات ـ مجموعه زراعت و2412 
 ي كـشاورز  يوتكنولـوژ يعنوان رشته مصوب ب   

  روزانه  2525  زيست فناوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و  بيوتكنولوژي كشاورزي  6  -  .باشد مي

  -  4  
-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت

ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ  -ولـ
  / هرزهاي علف

  روزانه  2526  دانشگاه اروميه

-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    3  -  يومتري بكي ژنت-عنوان رشته اصالح نباتات 
  روزانه  2527  دانشگاه تبريز  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

 ي مولكـول  كي ژنت -عنوان رشته اصالح نباتات     
-تري  ژنتيـك بيـوم   /اصالح نباتـات    2  -  كي ژنتيو مهندس

  روزانه  2528  دانشگاه تبريز  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و
ــوان رشــته ــوژيزي ف- اصــالح نباتــات عن  يول

-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    3  -  ي زراعاهانيگ
  روزانه  2529  دانشگاه تبريز  /نتيكژژنتيك ملكولي ومهندسي 

  2  -  ي زراعاهاني گي اكولوژ-عنوان رشته زراعت 
-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت

ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ -ولـ
  / هرزهاي علف

  روزانه  2530  دانشگاه تبريز

-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    6  -  .باشد ميعنوان رشته اصالح نباتات 
  روزانه  2531  دانشگاه تربيت مدرس  /نتيكژژنتيك ملكولي ومهندسي 

  4  -  .باشد ميعنوان رشته زراعت 
-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت

ــان زرا يفيز ــوژي گياهـ ــي ولـ  –عـ
  / هرزهاي علف

  روزانه  2532  دانشگاه تربيت مدرس

 ژنتيـك مولكـولي   -اتعنوان رشته اصالح نبات   
 محل تحصيل پـرديس كـشاورزي و      . باشد  مي

  منابع طبيعي
-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    3  -

  روزانه  2533  دانشگاه تهران  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

 ژنتيك مولكولي و    -عنوان رشته اصالح نباتات   
محــل تحــصيل . باشــد مــيســي ژنتيــك مهند

  پرديس ابوريحان
-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    3  -

  روزانه  2534  دانشگاه تهران  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

 ژنتيـك بيـومتري    -عنوان رشته اصالح نباتات   
ابع منــ محــل تحــصيل پــرديس كــشاورزي و

  طبيعي كرج
-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    3  -

  روزانه  2535   تهراندانشگاه  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

فيزيولـوژي گياهـان     -عنوان رشـته زراعـت      
-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    3  -  باشد ميزراعي 

  روزانه  2536  دانشگاه تهران  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و
محـل  . باشـد   ميعنوان رشته ژنتيك بيومتري     

-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    2  -  تحصيل پرديس ابوريحان
  روزانه  2537  دانشگاه تهران  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

اكولوژي گياهان زراعي    -عنوان رشته زراعت    
  3  -  .باشد مي

-ي اكولوژي گياهـان زراعـ   /زراعت
ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ -ولـ

  / هرزهاي علف
  روزانه  2538  دانشگاه تهران

انشگاه رازي اصالح نباتـات يـك رشـته         در د 
-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    3  -  .است

  روزانه  2539  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

 دانـشگاه زراعـت     ني عنوان رشته مورد نظر ا    
  4  -  .باشد مي

-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت
ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ  -ولـ

  / هرزهاي علف
  روزانه  2540  دانشگاه زابل

-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    4  -  گرايش اصالح نباتات 
  نهروزا  2541  دانشگاه شهركرد  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

  3  -  
-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت

ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ -ولـ
  / هرزهاي علف

  روزانه  2542  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز

  4  -  ي ديگر ها گرايشرشته زراعت بدون عنوان 
-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت

ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ -ولـ
  / هرزهاي علف

  روزانه  2543  زدانشگاه شيرا

اصـالح   (باشـد   مـي عنوان رشته اصالح نباتات     
-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    3  -  )گرايش ژنتيك بيومتري(نباتات 

  روزانه  2544  دانشگاه صنعتي اصفهان  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

  -  5  
-اكولوژي گياهـان زراعـي    /اعتزر
ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ –ولـ

  /هاي هرز علف
  روزانه  2545  اهواز مالثاني -رامين طبيعي ومنابع كشاورزي دانشگاه علوم

-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    5  -  
  روزانه  2546  منابع طبيعي ساري دانشگاه علوم كشاورزي و  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  تاتاصالح نبا ـ مجموعه زراعت و2412 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  3  -  رشته زراعت
-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت

ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ –ولـ
  / هرزهاي علف

  روزانه  2547  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و

  روزانه  2548  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بوم شناسي زراعي  4  -  باشد ميعنوان رشته بوم شناسي زراعي 
  روزانه  2549  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بيوتكنولوژي كشاورزي  5  -  شدبا ميعنوان رشته بيوتكنولوژي كشاورزي 

  5  -   گرايش اكولوزيباشد ميعنوان رشته زراعت 
-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت

ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ –ولـ
  / هرزهاي علف

  روزانه  2550  دانشگاه فردوسي ـ مشهد

ــته زراعــت   ــوان رش ــيعن ــرايش .باشــد م  گ
  4  -  هاي هرز علف

-گياهـان زراعـي   اكولوژي  /زراعت
ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ –ولـ

  / هرزهاي علف
  روزانه  2551  دانشگاه فردوسي ـ مشهد

ــت   ــته زراع ــوان رش ــيعن ــد م ــرايش باش  گ
  5  -  فيزيولوژي

-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت
ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ –ولـ

  / هرزهاي علف
  روزانه  2552  دانشگاه فردوسي ـ مشهد

-ي كشاورز يوتكنولوژيدانشگاه مجوز رشته ب   
  روزانه  2553  دانشگاه گيالن ـ رشت  گياهي -بيوتكنولوژي كشاورزي   3  -  . را داردياهيگ

  2  -  .دانشگاه تنها مجوز رشته زراعت را دارد
-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت

ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ –ولـ
  / هرزهاي علف

  روزانه  2554  دانشگاه گيالن ـ رشت

 -  رشته اصـالح نباتـات     عنوان .هيبا اخذ شهر  
 تحــصيل محــل. باشــد ژنتيــك بيــومتري مــي

  پرديس ابوريحان
-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    1  -

  شبانه  2555  دانشگاه تهران  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

 -  رشته اصـالح نباتـات     عنوان .هيبا اخذ شهر  
 تحــصيل محــل. باشــد ژنتيــك بيــومتري مــي
  منابع طبيعي پرديس كشاورزي و

-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    1  -
  شبانه  2556  دانشگاه تهران  /نتيكژ مهندسي ژنتيك ملكولي و

 -  رشته اصـالح نباتـات     عنوان .هيبا اخذ شهر  
 تحــصيل محــل. باشــد ژنتيــك مولكــولي مــي
  منابع طبيعي پرديس كشاورزي و

-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    1  -
  شبانه  2557  دانشگاه تهران  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

 - رشـته اصـالح نباتـات      عنوان .هيبا اخذ شهر  
. باشـد   مهندسي ژنتيك مـي    ژنتيك مولكولي و  

  ديس ابوريحان تحصيل پرمحل
-ژنتيـك بيـومتري     /اصالح نباتـات    1  -

  شبانه  2558  دانشگاه تهران  /نتيكژمهندسي  ژنتيك ملكولي و

اكولوژي گياهان زراعي    -عنوان رشته زراعت    
  1  -  هيبا اخذ شهر. باشد مي

-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت
ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ -ولـ

  / هرزهاي علف
  شبانه  2559  دانشگاه تهران

فيزيولـوژي گياهـان     -شـته زراعـت     رعنوان  
  1  -  هيبا اخذ شهر. باشد زراعي مي

-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت
ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ –ولـ

  / هرزهاي علف
  شبانه  2560  دانشگاه تهران

 عنوان رشته بوم شناسي زراعي      .با اخذ شهريه  
  شبانه  2561  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بوم شناسي زراعي  2  -   .باشد مي

 عنـوان رشـته بيوتكنولـوژي       .با اخـذ شـهريه    
  شبانه  2562  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بيوتكنولوژي كشاورزي  2  -  .باشد ميكشاورزي 

 .باشـد   مـي عنوان رشته زراعت    . با اخذ شهريه  
  2  -  گرايش اكولوژي

-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت
ــوژي گييفيز ــي  ولـ ــان زراعـ -اهـ

  / هرزهاي علف
  شبانه  2563  دانشگاه فردوسي ـ مشهد

 .باشـد   مـي  عنوان رشته زراعت     .با اخذ شهريه  
  1  -  گرايش علفهاي هرز

-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت
ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ –ولـ

  / هرزهاي علف
  شبانه  2564  دانشگاه فردوسي ـ مشهد

 .باشـد   مـي  عنوان رشته زراعت     .با اخذ شهريه  
  2  -  ولوژيگرايش فيزي

-اكولوژي گياهـان زراعـي    /زراعت
ــي  يفيز ــان زراعـ ــوژي گياهـ –ولـ

  / هرزهاي علف
  شبانه  2565   فردوسي ـ مشهددانشگاه

   كشاورزيآموزشـ ترويج و2413 
  روزانه  2566  دانشگاه تربيت مدرس  ترويج كشاورزي  3  -  
  روزانه  2567  دانشگاه تهران  ترويج كشاورزي  3  -  
  روزانه  2568  دانشگاه تهران  توسعه كشاورزي  3  -  
  روزانه  2569  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  توسعه كشاورزي  6  -  
  روزانه  2570  دانشگاه شيراز  ترويج كشاورزي  4  -  

  شبانه  2571  دانشگاه تهران  ترويج كشاورزي  1  -  هيهربا اخذ ش
  شبانه  2572  دانشگاه تهران  توسعه كشاورزي  1  -  هيبا اخذ شهر

  بيماري شناسي گياهي -ـ حشره شناسي كشاورزي 2414 
  روزانه  2573  دانشگاه اروميه  حشره شناسي كشاورزي  3  -  
  روزانه  2574  دانشگاه تبريز  فيزيولوژي حشرات سم شناسي و  1  -  

  روزانه  2575  دانشگاه تبريز  قارچ شناسي  2  -  اهاني گي قارچيها يماري و بيقارچ شناس
  روزانه  2576  دانشگاه تبريز  ك حشراتيسيستمات شناسي و  كنه  2  -   حشراتكياتستمي و سيكنه شناس

ــي و   1  -   ــروس شناس ــاري وي ــاي  بيم ه
  روزانه  2577  دانشگاه تبريز  ويروسي گياهي

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  بيماري شناسي گياهي -حشره شناسي كشاورزي ـ 2414 ادامه كد 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  5  -  .باشد مي ياهي گي شناسيماريعنوان رشته ب
ــاهي  ــاري شناســي گي ــاري /بيم بيم

-قـارچ شناسـي      -شناسي گيـاهي    
  ويروس -نماتولوژي 

  روزانه  2578  دانشگاه تربيت مدرس

  7  -  .باشد مي يعنوان رشته حشره شناس
ــشاورزي  ــي ك ــشره شناس ــه /ح كن

-سيـستماتيك حـشرات      شناسي و 
  نماتدهاي انگل حشرات

  روزانه  2579  دانشگاه تربيت مدرس

  روزانه  2580  دانشگاه تهران  سم شناسي  فيزيولوژي و  3  -  
  روزانه  2581  دانشگاه تهران  اكولوژي كنترل بيولوژيك  3  -  
  روزانه  2582  دانشگاه تهران  بيوسيستماتيك حشرات  3  -  
ــرل بيولوژيــك و  3  -   هــاي  بيمــاري كنت

  روزانه  2583  دانشگاه تهران  گياهي
  روزانه  2584  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  بيماري شناسي گياهي  3  -  
  روزانه  2585  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  حشره شناسي كشاورزي  4  -  
  روزانه  2586  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بيماري شناسي گياهي  4  -  
  روزانه  2587  دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل  رزيحشره شناسي كشاو  5  -  

  شبانه  2588  دانشگاه تهران  سم شناسي  فيزيولوژي و  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2589  دانشگاه تهران  اكولوژي كنترل بيولوژيك  1  -  هيبا اخذ شهر
ــرل بيولوژيــك و  1  -  هيبا اخذ شهر هــاي  بيمــاري كنت

  شبانه  2590  دانشگاه تهران  گياهي
  شبانه  2591  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ري شناسي گياهيبيما  2  -  با اخذ شهريه

  جنگل اقتصاد ـ جنگل داري و2415 
جنگـل   -جنگل داري   /علوم جنگل   5  -  .باشد مي يعنوان رشته جنگلدار

  روزانه  2592  دانشگاه تربيت مدرس  /اكولوژي جنگل شناسي و
  روزانه  2593  دانشگاه تهران  جنگل اقتصاد جنگل داري و  6  -  
جنگـل   -جنگل داري   /علوم جنگل   8  -  

  روزانه  2594  منابع طبيعي ساري دانشگاه علوم كشاورزي و  /اكولوژي جنگل شناسي و
  وي جنگــل شناســشيگــرا - رشــته علــوم جنگــل

جنگـل   -جنگل داري   /علوم جنگل   3  -   جنگلياكولوژ
  روزانه  2595  منابع طبيعي گرگان نشگاه علوم كشاورزي ودا  /اكولوژي جنگل شناسي و

 واقع در صومعه    يعي دانشكده منابع طب   ليمحل تحص 
 -وز رشــته علــوم جنگــل تنهــا مجــدانــشگاه. ســرا

  . را دارديجنگلدار
جنگـل   -جنگل داري   /علوم جنگل   4  -

  روزانه  2596  دانشگاه گيالن ـ رشت  /اكولوژي جنگل شناسي و

  شبانه  2597  دانشگاه تهران  جنگل قتصادا جنگل داري و  3  -  هيبا اخذ شهر
  ـ مجموعه شيالت2416 

  روزانه  2598  دانشگاه تربيت مدرس  شيالت  5  -  
  روزانه  2599  دانشگاه تهران  پرورش و تكثير  3  -  

  روزانه  2600  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و  شيالت  3  -  التيرشته ش
  شبانه  2601  دانشگاه تهران  پرورش و تكثير  2  -  با اخذ شهريه

  يزداريـ علوم مرتع و آبخ2417 
  روزانه  2602  دانشگاه تهران  بيابان زدايي  3  -  
  روزانه  2603  دانشگاه صنعتي اصفهان  علوم مرتع  4  -  
  روزانه  2604  منابع طبيعي ساري دانشگاه علوم كشاورزي و  بخيزداريآ  5  -  

  روزانه  2605  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و  علوم مرتع  3  -  رشته علوم مرتع
  روزانه  2606  بندرعباس -دانشگاه هرمزگان   بخيزداريآ  4  -  
  نهروزا  2607  دانشگاه يزد  آبخيزداري  4  -  

  شبانه  2608  دانشگاه تهران  بيابان زدايي  1  -  هيبا اخذ شهر
  اي هستهـ كشاورزي 2418 

  اصالح نباتـات و    شيگرا- اي  هسته يرشته كشاورز 
  روزانه  2609  منابع طبيعي گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و  اي هستهكشاورزي   2  -  يوتكنولوژيب

  

ش* ن  ناو م ا  ون  ده  ج  شان ی  وما  ه،  ًش ر نده ا ن ر د یاو ور وب  ت اه  ی  وزش عا شان. رش آ ه  نده بل وع پایانی د و ی  ه  ن د ندی  ال ا  ا آ ی ع ر  د ی دوره د   .با
  :هنرهاي گروه آزمايشي   كدرشته محل-19جدول شماره 

  ـ مديريت پروژه وساخت2501 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه   رشتهنام گرايش
  دوره  محل

سـسه  ؤ م ي رشته بصورت مشترك و بـا همكـار        نيا
ـ  وزارت ن  تيري مـد  آموزش و   قاتيتحق  برگـزار   روي
  .شود مي

  روزانه  2651  دانشگاه تربيت مدرس  مديريت پروژه وساخت  3  -

  ـ معماري2502 
  روزانه  2652  دانشگاه تربيت مدرس  معماري  5  -  
  روزانه  2653  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  معماري  3  -  
  روزانه  2654  اندانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهر  معماري  8  -  
  روزانه  2655  دانشگاه هنراسالمي تبريز  معماري اسالمي  -  4  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  ـ شهرسازي2503 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2656  دانشگاه تربيت مدرس  ي شهرسازي نظريه  5  -  
  روزانه  2657  دانشگاه تهران  شهرسازي  3  -  
  روزانه  2658  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  اي منطقه  شهري وريزي برنامه  3  -  
  روزانه  2659  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  طراحي شهري  3  -  
  روزانه  2660  دانشگاه علم و صنعت ايران ـ تهران  شهرسازي  4  -  

  شبانه  2661  دانشگاه تهران  شهرسازي  2  -  با اخذ شهريه
  ـ پژوهش هنر2504 

  روزانه  2662  )س(دانشگاه الزهرا  پژوهش هنر  -  8  فقط زن
  روزانه  2663  دانشگاه تربيت مدرس  پژوهش هنر  4  -  

  روزانه  2664  دانشگاه شاهد  پژوهش هنر  5  -  هانتهاي دفترچ در طيشرا
  روزانه  2665  دانشگاه شاهد  تحليلي هنر اريخ تطبيقي وت  5  -  انتهاي دفترچه در طيشرا

  روزانه  2666  اصفهان دانشگاه هنر  پژوهش هنر  6  -  
  روزانه  2667  تهران دانشگاه هنر  پژوهش هنر  4  -  

  ـ مرمت2505 
 فرهنگـي   اشياي و ثارآ  مرمت /مرمت  4  -  

  روزانه  2668  اصفهان دانشگاه هنر  تاريخي و

 فرهنگـي   اشياي و ثارآ  تمرم /مرمت  4  -  
  روزانه  2669  اصفهان دانشگاه هنر  تاريخي و

  

ش* ن  ناو م ا  ون  ده  ج  ه،  ی  ش ر شانا نده ًوما  ی د ور وب  ه  ن ر او ت ا ی  وزش عا شان. رش آ ه  نده بل وع پایانی د و ی  ه  ن د ندی  ال ا  ا آ ی ع ر  د ی دوره د   .با
  :علوم پزشكيهاي گروه آزمايشي   كدرشته محل-20جدول شماره 

  مارزيستيآـ 2601 
يت پذيرش ظرف

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2701  دانشگاه تربيت مدرس  زيستي ارمآ  4  -  
   بهداشتآموزشـ 2602 

  روزانه  2702  دانشگاه تربيت مدرس   بهداشتآموزش  5  -  
  ـ انگل شناسي پزشكي2603 

  روزانه  2703  دانشگاه تربيت مدرس  انگل شناسي پزشكي  4  -  
  ـ ايمني شناسي پزشكي2604 

  روزانه  2704  دانشگاه تربيت مدرس  ايمني شناسي پزشكي  5  -  
  ـ بيوشيمي باليني2605 

  روزانه  2705  دانشگاه تربيت مدرس  بيوشيمي باليني  6  -  
  ـ ژنتيك پزشكي2606 

  روزانه  2706  دانشگاه تربيت مدرس  ژنتيك پزشكي  4  -  
  ـ فيزيوتراپي2607 

  روزانه  2707  ه تربيت مدرسدانشگا  فيزيوتراپي  4  -  
  ـ فيزيولوژي2608 

  روزانه  2708  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيولوژي  6  -  
 در مقطع   يعنوان رشته مصوب علوم اعصاب شناخت     

  غيرانتفاعي  2709  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  ولوژيفيزي  2  -  .باشد مي يدكتر

  ـ فيزيك پزشكي2609 
  روزانه  2710  دانشگاه تربيت مدرس  فيزيك پزشكي  4  -  

 در مقطع   يعنوان رشته مصوب علوم اعصاب شناخت     
  غيرانتفاعي  2711  پژوهشكده غيرانتفاعي علوم شناختي ـ تهران  فيزيك پزشكي  2  -  .باشد مي يدكتر

  ـ ويروس شناسي پزشكي2610 
  روزانه  2712  دانشگاه تربيت مدرس  ويروس شناسي پزشكي  5  -  

  ـ بهداشت باروري2611 
  روزانه  2713  دانشگاه تربيت مدرس  بهداشت باروري  4  -  

  ـ زيست فناوري پزشكي2612 
  روزانه  2714  زيست فناوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و  زيست فناوري پزشكي  4  -  .باشد مي ي پزشكيوتكنولوژيعنوان رشته مصوب ب

  روزانه  2715  دانشگاه تربيت مدرس  زيست فناوري پزشكي  4  -  
  اي ـ بهداشت حرفه2613 

  روزانه  2716  دانشگاه تربيت مدرس  اي بهداشت حرفه  4  -  

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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ش* ن  ناو م ا  ون  ده  ج  شان ی  وما  ه،  ًش ر نده ا ی د ور وب  ه  ن ر او ت ا ی  وزش عا شان. رش آ ه  نده بل ی ی د ه  ن د ندی  ال ا  ا آ وع پایانع ی و ر  د ی دوره د   .با
  :دامپزشكيهاي گروه آزمايشي   كدرشته محل-21جدول شماره 

  ـ مجموعه علوم پايه دامپزشكي2701 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2751  دانشگاه اروميه  ناتوميآ  2  -  
  روزانه  2752  دانشگاه اروميه  بافت شناسي  2  -  
  روزانه  2753  دانشگاه اروميه  فيزيولوژي  2  -  
  روزانه  2754  دانشگاه تهران  فارماكولوژي  3  -  
  روزانه  2755  دانشگاه تهران  فيزيولوژي  3  -  
  روزانه  2756  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  ناتوميآ  -  3  
  روزانه  2757  دانشگاه شيراز  ناتوميآ  -  3  اي مقايسهجنين شناسي  ناتومي وآ
  روزانه  2758  دانشگاه شيراز  بيوشيمي  -  2  
  روزانه  2759  دانشگاه شيراز  فارماكولوژي  -  4  
  روزانه  2760  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بافت شناسي  4  -  

  شبانه  2761  دانشگاه تهران  فارماكولوژي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2762  دانشگاه تهران  فيزيولوژي  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  2763  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  بافت شناسي  1  -  با اخذ شهريه
  ـ بهداشت2702 

  روزانه  2764  دانشگاه اروميه  غذايي بهداشت مواد  2  -  
  روزانه  2765  دانشگاه تهران  اپيدميولوژي  3  -  
  روزانه  2766  دانشگاه تهران  طيور بهداشت خوراك دام و  3  -  
  روزانه  2767  دانشگاه تهران  غذايي بهداشت مواد  3  -  

  روزانه  2768  ركرددانشگاه شه  غذايي بهداشت مواد  3  -  گرايش بهداشت مواد غذايي 
  روزانه  2769  دانشگاه شيراز  غذايي بهداشت مواد  -  3  
  روزانه  2770  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  غذايي بهداشت مواد  4  -  

  شبانه  2771  دانشگاه تهران  اپيدميولوژي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2772  دانشگاه تهران  طيور بهداشت خوراك دام و  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2773  دانشگاه تهران  غذايي بهداشت مواد  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  2774  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  غذايي ادبهداشت مو  1  -  با اخذ شهريه
  ـ پاتوبيولوژي2703 

  روزانه  2775  دانشگاه اروميه  انگل شناسي  3  -  
  روزانه  2776  دانشگاه اروميه  ايمني شناسي  2  -  

  روزانه  2777  دانشگاه اروميه  باكتري شناسي  2  -   .باشد مي يژولويكروبي ميرشته مورد نظر دكتر
  روزانه  2778  دانشگاه اروميه  ژيپاتولو  3  -  
  روزانه  2779  دانشگاه تهران  انگل شناسي  3  -  
  روزانه  2780   تهراندانشگاه  پاتولوژي  3  -  
  روزانه  2781  دانشگاه شيراز  انگل شناسي  -  3  
  روزانه  2782  دانشگاه شيراز  باكتري شناسي  -  4  
  روزانه  2783  دانشگاه شيراز  بيوتكنولوژي  -  3  
  روزانه  2784  دانشگاه شيراز  پاتولوژي  -  4  سيب شناسيآ
  روزانه  2785  شگاه فردوسي ـ مشهددان  انگل شناسي  4  -  

  شبانه  2786  دانشگاه تهران  انگل شناسي  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2787  دانشگاه تهران  پاتولوژي  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  2788  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  انگل شناسي  1  -  با اخذ شهريه
  ـ علوم درمانگاهي2704 

  روزانه  2789  دانشگاه اروميه  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  3  -  
  روزانه  2790  دانشگاه اروميه  جراحي  3  -  
  روزانه  2791  دانشگاه اروميه  مثل دام هاي توليد بيماري مامايي و  2  -  
  روزانه  2792  دانشگاه تهران  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  3  -  
  روزانه  2793  دانشگاه تهران  هاي كوچك هاي داخلي دام بيماري  3  -  
  روزانه  2794  دانشگاه تهران  جراحي  3  -  
  روزانه  2795  دانشگاه تهران  كلينيكال پاتولوژي  3  -  
  روزانه  2796  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  3  -  
  روزانه  2797  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  جراحي  -  3  
  روزانه  2798  دانشگاه شيراز  جراحي  -  3  
  روزانه  2799  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  4  -  
  روزانه  2800  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  مثل دام هاي توليد بيماري مامايي و  4  -  

  شبانه  2801  دانشگاه تهران  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2802  دانشگاه تهران  هاي كوچك هاي داخلي دام بيماري  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2803  دانشگاه تهران  جراحي  1  -  هيبا اخذ شهر
  نهشبا  2804  دانشگاه تهران  كلينيكال پاتولوژي  1  -  هيبا اخذ شهر

  شبانه  2805  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  هاي بزرگ هاي داخلي دام بيماري  1  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2806  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  مثل دام هاي توليد بيماري مامايي و  1  -  با اخذ شهريه

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  بزيانآـ بهداشت 2705 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2807  دانشگاه تهران  بزيانآبهداشت   3  -  
  روزانه  2808  نشگاه شهيد چمران ـ اهوازدا  بزيانآبهداشت   3  -  

  شبانه  2809  دانشگاه تهران  بزيانآبهداشت   1  -  هيبا اخذ شهر
  هاي طيور بيماري ـ بهداشت و2706 

  روزانه  2810  دانشگاه تهران  هاي طيور بيماري بهداشت و  3  -  
  روزانه  2811  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  هاي طيور بيماري بهداشت و  -  3  
  روزانه  2812  دانشگاه شيراز  هاي طيور بيماري بهداشت و  -  4  

  شبانه  2813   تهراندانشگاه  هاي طيور بيماري بهداشت و  1  -  هيبا اخذ شهر
  

ش* ن  ناو م ا  ون  ده  ج  شان ی  وما  ه،  ًش ر نده ا ی د ور وب  ه  ن ر او ت ا ی  وزش عا شان. رش آ ه  نده بل نی د ندی  ال آ  وع پایانع و ی  ه  ا د ی ا ر  د ی دوره د   .با
  :زبانهاي گروه آزمايشي   كدرشته محل-22جدول شماره 

  ادبيات فارسي ـ زبان و2801 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2851  دانشگاه اراك  ادبيات فارسي زبان و  3  -  
  روزانه  2852  دانشگاه اروميه  ادبيات فارسي زبان و  5  -  
  روزانه  2853  دانشگاه اصفهان  ادبيات فارسي زبان و  9  -  
  روزانه  2854  ـ قزوين) ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  ارسيادبيات ف زبان و  3  -  
  روزانه  2855  دانشگاه تبريز  ادبيات فارسي زبان و  4  -  
  روزانه  2856  دانشگاه تربيت مدرس  ادبيات فارسي زبان و  4  -  
  روزانه  2857  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ـ تبريز  ادبيات فارسي زبان و  5  -  
  روزانه  2858  دانشگاه تربيت معلم تهران  ادبيات فارسي زبان و  6  -  
  روزانه  2859  دانشگاه تهران  ادبيات فارسي زبان و  8  -  
  روزانه  2860  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  ادبيات فارسي زبان و  3  -  
  روزانه  2861  دانشگاه سمنان  ادبيات فارسي زبان و  6  -  
  روزانه  2862  بلوچستان ـ زاهداندانشگاه سيستان و   ادبيات فارسي زبان و  8  -  
  روزانه  2863  دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان  ادبيات فارسي زبان و  8  -  
  روزانه  2864  ـ تهراندانشگاه شهيد بهشتي   ادبيات فارسي زبان و  5  -  
  روزانه  2865  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  ادبيات فارسي زبان و  3  -  

  روزانه  2866  ازدانشگاه شير  ادبيات فارسي زبان و  -  2  گرايش ادبيات حماسي
  روزانه  2867  دانشگاه شيراز  ادبيات فارسي زبان و  -  3  گرايش ادبيات عرفاني
  روزانه  2868  رازدانشگاه شي  ادبيات فارسي زبان و  -  3  گرايش ادبيات غنايي

  روزانه  2869  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  ادبيات فارسي زبان و  5  -  
  روزانه  2870  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ادبيات فارسي زبان و  12  -  
  روزانه  2871  دانشگاه كردستان ـ سنندج  ادبيات فارسي زبان و  4  -  
  روزانه  2872  دانشگاه گيالن ـ رشت  ادبيات فارسي زبان و  4  -  
  روزانه  2873  دانشگاه مازندران ـ بابلسر  ادبيات فارسي زبان و  2  -  
  روزانه  2874  دانشگاه يزد  ادبيات فارسي زبان و  6  -  

  شبانه  2875  دانشگاه تهران  ادبيات فارسي زبان و  4  -  با اخذ شهريه
  شبانه  2876  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ادبيات فارسي زبان و  4  -  با اخذ شهريه

  پيام نور  2877  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  ادبيات فارسي زبان و  8  -  
  لمللا بين  2878  دانشگاه تهران  ادبيات فارسي زبان و  3  -   بااخذشهريه.المللي كيش محل تحصيل پرديس بين

  ـ زبان وادبيات عرب2802 
  روزانه  2879  دانشگاه اصفهان  ربادبيات ع زبان و  6  -  
  روزانه  2880  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  ادبيات عرب زبان و  3  -  
  روزانه  2881  دانشگاه تربيت مدرس  ادبيات عرب زبان و  3  -  
  روزانه  2882  دانشگاه تربيت معلم تهران  ادبيات عرب زبان و  5  -  
  روزانه  2883  نشگاه تربيت معلم سبزواردا  ادبيات عرب زبان و  3  -  
  روزانه  2884  دانشگاه تهران  ادبيات عرب زبان و  6  -  
  روزانه  2885  دانشگاه رازي ـ كرمانشاه  ادبيات عرب زبان و  4  -  
  روزانه  2886  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز  ادبيات عرب زبان و  5  -  
  روزانه  2887  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  ادبيات عرب زبان و  5  -  
  روزانه  2888  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  ادبيات عرب زبان و  8  -  
  شبانه  2889  دانشگاه تهران  ادبيات عرب زبان و  3  -  اخذ شهريهبا 

  شبانه  2890  ـ مشهددانشگاه فردوسي   ادبيات عرب زبان و  2  -  با اخذ شهريه
  ـ مجموعه زبان فرانسه2803 

  روزانه  2891  دانشگاه تبريز  ادبيات فرانسه  4  -  
  روزانه  2892  دانشگاه تربيت مدرس   زبان فرانسهآموزش  6  -  
  روزانه  2893  دانشگاه تهران  ادبيات فرانسه  4  -  
  روزانه  2894  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  ادبيات فرانسه  4  -  

  شبانه  2895  دانشگاه تهران  ادبيات فرانسه  2  -   با اخذ شهريه 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست



 )32 تا 51جداول (ها   محل    جداول كدرشته )                                                                                                    D.Ph(ه راهنماي آزمون ورودي دوره دكتري دفترچ

 64صفحه 

   زبان انگليسيآموزشـ 2804 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2896  دانشگاه اصفهان   زبان انگليسيآموزش  5  -  
  روزانه  2897  )س(دانشگاه الزهرا   زبان انگليسيآموزش  3  -  فقط زن

  روزانه  2898  دانشگاه تبريز   زبان انگليسيآموزش  4  -  
  روزانه  2899  دانشگاه تربيت مدرس   زبان انگليسيآموزش  3  -  
  روزانه  2900  دانشگاه تربيت معلم تهران   زبان انگليسيآموزش  5  -  

و ادبيـات    هـا  محل تحـصيل دانـشكده زبـان      
  روزانه  2901  دانشگاه تهران   زبان انگليسيآموزش  3  -  خارجي تهران

  روزانه  2902  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران   زبان انگليسيآموزش  3  -  
  روزانه  2903  دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز   زبان انگليسيآموزش  3  -  
  روزانه  2904  دانشگاه شيراز   زبان انگليسيآموزش  4  -  
  روزانه  2905  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  بان انگليسي زآموزش  5  -  

هـا   ل تحصيل دانشكده زبان   با اخذ شهريه مح   
  شبانه  2906  دانشگاه تهران   زبان انگليسيآموزش  2  -  و ادبيات خارجي تهران

  پيام نور  2907  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران   زبان انگليسيآموزش  8  -  
  الملل بين  2908  دانشگاه تهران  آموزش زبان انگليسي  3  -   بااخذشهريه.المللي كيش محل تحصيل پرديس بين

  ـ مجموعه زبان روسي2805 
  روزانه  2909  دانشگاه تهران   زبان روسيآموزش  3  -  

  شبانه  2910  دانشگاه تهران   زبان روسيآموزش  2  -   با اخذ شهريه 
  ـ مجموعه زبان الماني2806 

  روزانه  2911  دانشگاه تهران   زبان المانيآموزش  3  -  
  شبانه  2912  دانشگاه تهران   زبان المانيآموزش  2  -   با اخذ شهريه 

  سيـ زبان وادبيات انگلي2807 
  روزانه  2913  اه شهيد بهشتي ـ تهراندانشگ  ادبيات انگليسي زبان و  4  -  
  روزانه  2914  دانشگاه شيراز  ادبيات انگليسي زبان و  3  -  

  الملل بين  2915  دانشگاه تهران  ادبيات انگليسي زبان و  3  -   بااخذشهريه.ي كيشالملل بينمحل تحصيل پرديس 
  ـ ترجمه2808 

  روزانه  2916  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  ترجمه  5  -  
  ـ مجموعه زبان شناسي2809 

  روزانه  2917  دانشگاه اصفهان  زبان شناسي همگاني  3  -  
  روزانه  2918  دانشگاه تربيت مدرس  زبان شناسي همگاني  4  -  .باشد مي ي همگانين رشته زبانشناسعنوا

  روزانه  2919  دانشگاه تهران  زبان شناسي همگاني  3  -  
  روزانه  2920  دانشگاه عالمه طباطبايي ـ تهران  زبان شناسي همگاني  5  -  
  روزانه  2921  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  زبان شناسي همگاني  5  -  

  شبانه  2922  دانشگاه تهران  زبان شناسي همگاني  1  -  هيبا اخذ شهر
  شبانه  2923  دانشگاه فردوسي ـ مشهد  زبان شناسي همگاني  2  -  با اخذ شهريه

  پيام نور  2924  دانشگاه پيام نور ـ مركز تحصيالت تكميلي تهران  زبان شناسي همگاني  8  -  
  

ش* ن  ناو م ا  ون  ده  ج  شان ی  وما  ه،  ًش ر نده ا ی د ور وب  ه  ن ر او ت ا ی  وزش عا شان. رش آ ه  نده بل وع پایانی د و ی  ه  ن د ندی  ال ا  ا آ ی ع ر  د ی دوره د   .با
  :تربيت بدنيهاي گروه آزمايشي   كدرشته محل-23جدول شماره 

  علوم ورزشي ـ تربيت بدني و2901 
ظرفيت پذيرش 

  توضيحات  نيمسال
  اول  دوم

كدرشته   نام دانشگاه  نام گرايش رشته
  دوره  محل

  روزانه  2951  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان اصالحي وحركات ورزشي شناسي سيبآ  2  -  
  روزانه  2952  ينا ـ همداندانشگاه بوعلي س  بيومكانيك ورزشي  1  -  
  روزانه  2953  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  فيزيولوژي ورزشي  4  -  
  روزانه  2954  دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان  مديريت ورزشي  2  -  
  روزانه  2955  دانشگاه تربيت مدرس   ورزشيريزي برنامه مديريت و  3  -  
  روزانه  2956  دانشگاه تربيت معلم تهران  فيزيولوژي ورزشي  3  -  

  روزانه  2957  دانشگاه تهران  تكامل رفتارحركتي و رشد  2  -
محل تحصيل دانشكده تربيت بـدني و علـوم           روزانه  2958  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي  3  -

  ورزشي تهران
  روزانه  2959  دانشگاه تهران  مديريت ورزشي  2  -

  روزانه  2960  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  رفتارحركتي  3  -  
  روزانه  2961  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران  فيزيولوژي ورزشي  3  -  

  شبانه  2962  دانشگاه تهران  تكامل رفتارحركتي و رشد  1  -
 تحصيل دانشكده تربيـت   محل .هيبا اخذ شهر    شبانه  2963  دانشگاه تهران  فيزيولوژي ورزشي  2  -

  بدني و علوم ورزشي تهران
  شبانه  2964  دانشگاه تهران  مديريت ورزشي  1  -

  پيام نور  2965   تحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پيام نور ـ مركز   ورزشيريزي برنامه مديريت و  8  -  
  الملل بين  2966  دانشگاه تهران اصالحي وحركات ورزشي شناسي سيبآ  3  -
  الملل بين  2967   تهراندانشگاه  يادگيري حركتي تكامل و و رشد  3  -
  الملل بين  2968  دانشگاه تهران  وژي ورزشيفيزيول  3  -

ــهريه  ــذ ش ــا اخ ــرديس  . ب ــصيل پ ــل تح مح
  المللي كيش بين

  الملل بين  2969  دانشگاه تهران  مديريت ورزشي  3  -
 

 پی اچ دی تست ، اولین وب سایت تخصصی آزمون دکرتی

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکرتی در وب سایت تخصصی پی اچ دی تست
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  .باشد مي ممنوع آزمون درجلسه وبرگه يادداشت وهرگونه حساب همراه،ماشين تلفن آوردن  65صفحه   .نماييد حفظ يكسال خودرابمدت رمزوكدرهگيري كارت گرامي،اطالعات داوطلبان
 

               

  ه پذيرندات آموزش عاليها و مؤسس شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي برخي از دانشگاه
البالغه  حديث و رشته نهج دارا بودن دانشنامه كارشناسى ارشد مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در رشته علوم قرآن و -1: يشرايط و ضوابط اختصاص :البالغه پژوهشكده نهج* 

 حـوزه  تيري مركـز مـد  دييـ حوزه مورد تأ) 3( مدرك سطح رندگانمعارف اسالمى يا رشته زبان و ادبيات عرب و دا لهيات وهاى رشته ا و رشته علوم قرآنى و رشته علوم حديث و همه گرايش         
ويان ايـن دوره  دانـشج  -3. دي اخذ خواهد گرديهاى وزارت علوم، تحقيقات و فناور البالغه غيرانتفاعى بوده و شهريه دانشجويان وفق تعرفه      نهج ادي بن يپژوهش – يسسه آموزش ؤم -2. هيعلم

چنانچه دانشجو در طول دوره به هر دليل از ادامه تحصيل انـصراف نمايـد، موظـف اسـت      -4.  به عنوان دروس جبرانى ارائه نمايد بگذرانندتكميلى موظفند هر درسى كه كميته تحصيالت
. نيكوچه افشـ  ي جنوبياستاد نجات الله ـ   زندمخانيكر ـ  تهران :آدرس -6 . ندارداني دانشجو ارائه بهي براي امكانات خوابگاهچگونهيسسه هؤ منيا -5. شهريه ثابت دوره را پرداخت كند

  021–88909722: دورنگار  88909862 :تلفن.    6 پالك
:  مواد آزمون تخصـصي )الف -3. انجام مصاحبه و آزمون تخصصي -3 .ابگاهفاقد خو -2 .برابر ظرفيت براي مصاحبه و آزمون تخصصي دعوت از چند -1 :دانشگاه پژوهشگاه حوزه و* 

ارزيـابي  :  مصاحبه)ب-3 .فلسفه در حدود نهايه الحكمه، اصول در حدود فقه مظفر، فقه در حدود مكاسب محرمه، روان شناسي اجتماعي، النفس علم ،گري هاي شخصيت و روان درمان نظريه
  .دكتريتوان دانشجو جهت تحصيل در مقطع 

دارا بودن دانشنامه كارشناسى ارشد مورد تائيـد وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاورى در رشـته علـوم قـرآن         -1: يشرايط و ضوابط اختصاص ) الف :)غيرانتفاعي(الدين   دانشكده اصول * 
 تيري مركز مـد   ديي مورد تأ  )وزهح (3معارف اسالمى يا رشته زبان و ادبيات عرب و دارندگان مدرك سطح              هاى رشته الهيات و      علوم حديث و همه گرايش     وحديث و رشته علوم قرآنى و رشته      

دانشجويان اين دوره موظفند هر درسـى كـه    -3 . اخذ خواهد گرديديهاى وزارت علوم، تحقيقات و فناور  دانشكده بصورت غيرانتفاعى بوده و شهريه دانشجويان وفق تعرفه         -2. هيحوزه علم 
چنانچه دانشجو در طول دوره به هر دليل از ادامه تحصيل در دانشكده انصراف نمايد، موظف است شـهريه ثابـت              -4. رانندكميته تحصيالت تكميلى به عنوان دروس جبرانى ارائه نمايد بگذ         

ـ تهران: آدرس -6 . ندارداني ارائه به دانشجوي برايه امكانات خوابگاچگونهيدانشكده ه -5. دوره را پرداخت كند . 20پـالك  ــ   ي فخاردي حمدي شهيوكـ ) عج( عصري ولداني باالتر از م 
  0251–7773538: دورنگار7773525: تلفن. هي مركز خدمات حوزه علميروبروـ  ي قدوسدي شهاباني خ ـاسريبزرگراه عمار :  قمدانشكده  021–88917062: دورنگارـ  88801395–6 :تلفن

  .هاي تحصيلي اين دانشگاه فقط از خواهران صورت خواهد گرفت در كليه رشتهدانشجو  پذيرش :ـ تهران) س(دانشگاه الزهرا* 
 يرويـ  ناتي از مركز عملليوز ادامه تحص و ارائه مجي در سپاه پاسداران انقالب اسالم ي رسم تيعضو) الف : باشند ري ز طي از شرا  يكي ي دارا يستي با نيداوطلب ):ع(دانشگاه امام حسين  * 
 عـالوه بـر دروس      انيدانـشجو  -3 . خوابگاه نـدارد   ني تأم ي برا يدانشگاه تعهد  -2. يي نها جيقبل از اعالم نتا     در سپاه تا   ي رسم تي و عضو  نشي شدن در مراحل گز    رفتهي پذ ) ب . سپاه يانسان

  .رديگ ي داوطلبان مرد صورت منيب  دانشجو صرفاً ازرشيپذ -4 . خواهند بودياسي سيدتيمصوب، موظف به گذراندن دروس عق
ـ  پا ي كتبـ  ي قبـول  ي طـالب دارا   انيـ  از م  ي انقالب اسـالم   شي گرا ي معارف اسالم  يها بجز رشته مدرس     رشته ي در تمام  رشيپذ :)غيرانتفاعي(قم   - )ع(دانشگاه باقرالعلوم *   و 10 هي

ـ مارا ندارنـد انتخـاب ن     ) فوق (ي حوزو ي كاف طي كه شرا  ي داوطلبان اني خود را از م    رشي درصد از پذ   20در ضمن دانشگاه مجاز است      . رديگ ي حوزه انجام م   9 هي پا يشفاه  يدر رشـته مدرسـ     .دي
  . ده حوزه را دارا باشندهي پاي و شفاهي كتبي قبولدي داوطلبان بايمعارف اسالم

 مـسال ي در نرشي پـذ انجامـد ي به طول برشيچنانكه مراحل پذ.  اعالم خواهد نمودهي شدگان اولرفتهي پذني متمركز خود را از ب مهي ن رشي نحوه پذ  ي به زود   دانشگاه تبريز  :زيدانشگاه تبر * 
 .ديي فرماعه  مراجwww.tabrizu.ac.ir زي دانشگاه تبرتيساجهت اطالع از اخبار مربوطه به . افتي خواهد ريي دوم تغمسالياول به ن

نام بايد توجه داشته باشند كه از لحاظ طـرح تعهـد      هاي گروه پزشكي متقاضي پذيرش، قبل از اقدام به ثبت          التحصيالن و دانشجويان رشته     فارغ -1: نكات مهم  :دانشگاه تربيت مدرس  * 
 صـورت مـسئوليتي    در غير ايـن . نام و ادامه تحصيل  نداشته باشند شكي، وضعيت خود را مشخص كنند و از نظر وزارت مذكور منعي براي ثبتخدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز     

آموزشـي و انـضباطي دانـشگاه    شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليـه مقـررات                       پذيرفته -2 .متوجه دانشگاه نخواهد بود   
يك از شرايط ورود به دوره دكتري  مذكور در اين آگهي نبـوده        نام، برگزاري امتحانات و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب داراي هر              چنانچه در هر مرحله از ثبت      -3 .خواهند بود 

هاي دولتي هستند بايد  شدگاني كه در استخدام دستگاه  پذيرفته -4 .شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد         ينام، شركت در آزمون و ادامه تحصيل او جلوگيري م          است، بالفاصله از ثبت   
 يهـا  نهيطالع از زمد اين دانشگاه و ااتي جهت آشنايي بيشتر با اس-5 .مدارك الزم مبني بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا مأموريت تحصيلي را ارائه نمايند           ) شروع به تحصيل  (نام   براي ثبت 

  http://www.modares.ac.ir/persian/people/index.htm :  دانشگاه، زير شاخه وبگاه فارسي ـ معرفـي افـراد   يتتوانيد به وب سا هاي علمي ايشان مي  و فعاليتيقاتيتحق
  .ما، دانشجو و دانشگاه تعيين خواهد شدپذيرفته شدگان با توافق استاد راهن) رساله دكتري(در هر حال زمينه تحقيقاتي . مراجعه نمائيد

  .دينما ي خوابگاه واگذار مي دكتراني دانشجوي و بلوچستان به تمامستانيدانشگاه س : ـ زاهدان و بلوچستانستانيدانشگاه س* 
ـ  بـه وال   ياعتقاد و التزام عمل    -2.  به احكام  يالتزام عمل   اسالم و  ني مب نياعتقاد به د   -1:  دانشجو در دانشگاه شاهد    رشيپذ ي و ضوابط اختصاص   طيشرا :دانشگاه شاهد *   نظـام  ه،يـ  فق تي

نداشتن  -5. يقانونري غ يها ها و گروه    و سازمان  زاب از اح  يهوادار ،يالتي تشك يعدم سابقه وابستگ   -4.  و تجاهر به فسق    يعدم اشتهار به فساد اخالق     -3. يقانون اساس   و ي اسالم يجمهور
 اسـت  يهيبـد  * . استرشي پذي اساسطي خواهران از شرايبرا) چادر( به حجاب برتريالتزام عمل اعتقاد و -7. مقررات دانشگاه  كامل به ضوابط و   يبنديپا -6. ثرؤ م يفري ك تيسابقه محكوم 

 نشي هـسته گـز    دييـ بان منوط به تا   ل داوط يي نها رشي و پذ  رفتهي دانشگاه صورت پذ   نشي هسته گز  ي الزم از سو   يبررس فوق   د دوره و احراز موار    اني متقاض ي عموم يها تيدر خصوص صالح  
  .دانشگاه خواهد بود

نام و شركت در آزمـون       شود ضمن ثبت   ي م درخواست،  ندينما ي را انتخاب م   في شر ي در دانشگاه صنعت   يلي تحص يها  از رشته  يكي كه   ي داوطلبان محترم  هياز كل  :دانشگاه صنعتي شريف  * 
 قيـ  و مطالعه دق   www.sharifgradschool.net : به آدرس  في شر ي دانشگاه صنعت  ي آزمون دكتر  يكينام الكترون  متمركز سازمان سنجش آموزش كشور، با مراجعه به سامانه ثبت          مهين

ـ نـام در ا     مربوطه، نسبت به ثبت    يها يآگه ـ  از طر  يقابـل دسترسـ   ( دانـشگاه    يهـا  هيـ هـا و اطالع    ي مطـابق مقـررات ذكـر شـده در آگهـ           زيـ  سـامانه ن   ني  :يهـا   همـان سـامانه و آدرس      قي
www.sharifgradschool.ir و www.sharif.ir( ندياقدام نما.  

ود جـ  مو تي و وضـع   ي بنـد  ازيـ  خوابگـاه، بـر اسـاس امت       تيـ  در ظرف  تي محـدود  ليـ  به دل  يجهت خوابگاه مجرد   .باشد ي م يهلأ فاقد خوابگاه مت    اين دانشگاه  :دانشگاه عالمه طباطبايي  * 
  . خواهد شديريگ ميتصم
  .باشد ي منيهلأ خواهران و متيبگاه برا دانشگاه فاقد خوانيا : ـ تهرانصنعت ايران دانشگاه علم و* 
ـ  داشته و براساس اولوتي خوابگاه محدودي در واگذاردي جديلي سال تحصي براي خوابگاهي با توجه به كمبود فضاالنيدانشگاه گ :دانشگاه گيالن ـ رشت *   از ي بـه تعـداد محـدود   تي

  .هد كردواگذار خوا خوابگاه انيدانشجو
نداشتن  -3. هي فقتي و والي قانون اساس،ي اسالمي به اسالم، نظام جمهوري و التزام عمليتقو -2 .راني اي اسالمي جمهورتيتابع -1: ي عمومطيشرا)  الف:دانشگاه مذاهب اسالمي* 

ـ  مراجع ذديي بر اساس تا  ي عموم تيدارا بودن صالح   -4 . داوطلبان مرد  ي برا فهي از لحاظ مقررات نظام وظ     لي ادامه تحص  ي برا يمنع قانون   و نياطـالع از اوضـاع و احـوال مـسلم     -5. صالحي
 و يمت سربازمدت زمان خد( سال 40 داشتن حداكثر  -2. ي تمام وقت در دوره دكتر     لي بر تحص  ي تعهد مبن  -1 :ي اختصاص طيشرا) ب. بي تقر هي از روح  ي و برخوردار  ي مذاهب اسالم  روانيپ

 لي كـه در طـول تحـص   يكسان -5. گردد ي شدگان اخذ م   رفتهي از پذ  لي تحص نهيپنجاه درصد از هز    -4. نشگاه دا ي در آزمون شفاه   تي موفق -3. )شود ي افزوده م  يحضور در جبهه به سقف سن     
 هي از شهري بخشاي از پرداخت تمام لي در طول تحصتشاني موفقزاني ممتاز به مانيانشجود -6. گردند ي معاف مهي شناخته شوند از پرداخت شهري دانشگاه مذاهب اسالمهي بورسطيواجد شرا

  .گردند ي دانشگاه برخوردار مالتي تسهريشوند و از سا ي ضوابط دانشگاه معاف مطابقم
ـ  داوطلـب از مراجـع ذ  تياحـراز صـالح   -2. ير مـصاحبه علمـ   دتيـ موفق -1 :دي دانشجو در دانشگاه مفرشي درمورد  پذشتري بحات توضي):غيرانتفاعي(دانشگاه مفيد ـ قم  *   .صالحي

 در تمـام  ران و پوشـش چـادر توسـط خـواه    ي حجاب كامـل اسـالم  تي رعاني و همچن اني دانشجو هي دانشگاه توسط كل   ي داخل يها نامه نيي و مقررات و آ    ي و اسالم  ي شؤون اخالق  تيرعا -3
 تمام نهي هزافتيبا در( خوابگاه ي موجود، امكان واگذارتيبا توجه به ظرف) اعم از برادارن و خواهران( شدگان رفتهي پذي دانشگاه برا-4. ت اسي الزامديها و مراكز وابسته به دانشگاه مف بخش

 000/000/4 هر واحد رسـاله      هي شهر ال،ير 000/00/30ي هر واحد نظر   ري متغ هي شهر ال،ير000/000/15ها   رشته هي كل ي برا مسالين  ثابت هر  هيشهر:  دوره هي شهر -5. را دارد ) شده از دانشجو  
ـ يراي غ اني دانشجو رشيپذ -7.  دانشگاه اخذ خواهد شد    ي شورا بي براساس تصو  ي خدمات جانب  يها نهيمنا هز ا أتي برابر مصوبه ه   -6. الير  براسـاس ضـوابط و مقـررات مربـوط توسـط            يران

  .ديي مراجعه فرماwww.mofidu.ac.ir :ي به نشاندي دانشگاه مفيرسان اطالع گاهي به پاشتريجهت كسب اطالعات ب -8 .رديگ ي انجام مهدانشگا
  .نمايد در حد امكانات موجود فراهم ميو دانشگاه صرفا خوابگاه مجردي اين  :دانشگاه هنر تهران* 
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  1390سال ) Ph.D( متمركز ورودي دوره دكتري نيمهنام آزمون  نويس تقاضانامه ثبت پيش
 

  : نام پدر-3 : نام-2 :نام خانوادگي  -1
  

   /      : سري و سريال شناسنامه-6  : شماره شناسنامه-5   مرد    زن      : جنس-4
  

  : كد ملي-8      13  : سال تولد-7
  

   بلي. باشم  ميايثارگرانسهميه   متقاضي استفاده از-10 زرتشتي    كليمي          مسيحي  اسالم      :   دين-9
  

ايثارگران امور و بنياد شهيد       وزارت جهاد كشاورزي سپاه پاسداران         : ارگان سهميه-12  ): ماه(داوطلبانه در جبهه  مدت حضور-11
  

  :ايثارگرانبراي متقاضيان استفاده از سهميه  رقمي 12ري كد رهگي  محل درج
  

  : كد نظام وظيفه-15    : كد محل صدور شناسنامه-14    : كد محل تولد-13
  

  رقمي اتباع خارجي13محل درج كد پيگيري   

    .هستم سايركشورها  هند  لبنان  عراق  تركيه  پاكستان    افغانستان  : از اتباع خارجي-16
  

      جسمي و حركتي  كم شنوا     ناشنوا      بينا      كم نابينا      :  معلوليتنوع  -17
  

     و منابع طبيعي كشاورزي         مهندسي     فني و               علوم پايه                علوم انساني     :  گروه امتحاني-18
   تربيت بدني               زبان           دامپزشكي              پزشكي    علوم                             هنر    

  

    : كارشناسي  كد مؤسسه محل اخذ مدرك-20      :مقطع كارشناسي  كدرشته تحصيلي در -19
  

    : كارشناسي ارشد حل اخذ مدرك كد مؤسسه م-22      :مقطع كارشناسي ارشد  كدرشته تحصيلي در -21
  

  :صحيح:اعشار: معدل مقطع كارشناسي ارشد-24  :صحيح:اعشار  :    معدل مقطع كارشناسي-23
  

  :سال:ماه: ارشد سال و ماه اخذ مدرك كارشناسي-26   :سال:ماه  :   سال و ماه اخذ مدرك كارشناسي-25
  

   :باشم اي مي ي حرفهاالتحصيل دكتر  فارغ-28      :كدرشته امتحاني -27
  

.ام را كسب كرده   شركت نموده و نمره  :سال   :  ماه)   TOEFL iBT( تافل 
    

.ام را كسب كرده   شركت نموده و نمره  :سال    :ماه)   TOEFL PBT( تافل 
    

.ام را كسب كرده   شركت نموده و نمره  :سال   :      ماه )TOLIMO( توليمو    :المللي زبان وبين هاي ملي در آزمون -29
    

.ام را كسب كرده   شركت نموده و نمره  :سال   :      ماه   )  IELTS( آيلتس 
    

.ام را كسب كرده   شركت نموده و نمره  :سال   : ماه)MCHE/MSRT(آرتي  اس  ام
  

    :) راهنمااين دفترچه 8صفحه مندرج در  1شماره جدول و س توضيحات براسا(حوزه امتحاني شهرستان و نام  كد -30
  

  : كدپستي-33: تلفن همراه-32     : تلفن ثابت-31
  

  :      كد و نام شهر   :كد و نام استان:  آدرس محل اقامت-34
    

  :ادامه آدرس
  

   @                                  :E-mail آدرس پست الكترونيكي -35
  

  ادامه تقاضانامه در صفحه بعد
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    :ههاي انتخابي بر اساس اولويت عالق  كدرشته محل-36
    كدرشته     نام رشته    نام دانشگاه    كدرشته     نام رشته    نام دانشگاه

    
    

          26            1  
    

          27            2  
    

          28            3  
    

          29            4  
    

          30            5  
    

          31            6  
    

          32            7  
    

          33            8  
    

          34            9  
    

          35            10 
    

          36            11 
    

          37            12 
    

          38            13 
    

          39            14 
    

          40            15 
    

          41            16 
    

          42            17 
    

          43            18 
    

          44            19 
    

          45            20 
    

          46            21 
    

          47            22 
    

          48            23 
    

          49            24 
    

          50            25 
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